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چهل سالگی جنبش 
 لنينيستی -مارکسيستی 
 ايران

  ،به گلگشت جوانان“
 ! ای رفيقان،ياد ما را زنده داريد
 ،که ما در ظلمت شب

  ،زير بال وحشی خفاش خون آشام
  ،نشانديم اين نگين صبح روشن را

 .به روی پايه انگشتر فردا
 ،و خون ما

 ،به سرخی گل الله
 ،به گرمی لب تبدار عاشق
 ،به پاکی تن بيرنگ ژاله

 .ريخت بر ديوار هر کوچه
 .و رنگی زد به خاک تشنه هر کوه

 .و نقشی شد به فرش سنگی ميدان هر شهری
 ، و اين است آن پرند نرم شنگرفی

 . بافيدکه می
 ، و اين است آن گل آتش فروز شمعدانی

 .که در باغ بزرگ شهر می خندد
 ، و اين است آن لب لعل زنانی را

 .که می خواهيد
 ،و پرپر می زند ارواح ما

 .اندرسرود عشرت جاويدتان
 ،و عشق ماست الی برگهای هر کتابی را

 .که می خوانيد
....“ 

                                    
 حمد زهریم
 

 چهل سال از پيدايش١٣٨۶ تيرماه ٢۵در 
نخستين سازمان مارکسيستی لنينيستی ايران

به جرات  می توان گفت که. می گذرد
کمونيستهای ايران اين دستآورد تاريخی را
مديون رفيق احمد قاسمی و رفقا دکتر

 .غالمحسين فروتن و عباس سغائی هستند
 ٢در صفحه  ادامه ... رفقای سه گانه نخستين

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

 حزب توده ايران چه بود و چه شد
سندی است که زنده ياد رفيق احمد.  که در زير از نظر شما می گذرد يک سند تاريخی استسندی

قاسمی در کنار ساير اسنادی که در مورد خط مشی رويزيونيستی حزب توده ايران منتشر کرده است
حاکی از نقض همه اصول سازمانی لنينی يک تشکيالت کمونيستی توسط رويزيونيستهای حزب توده

در اين سند رفيق قاسمی تالش می کند از. ست که به جنبش کمونيستی ايران خيانت کردندايران ا
حيثيت حزب توده ايران دفاع کند و بدرستی رويزيونيستها را عامل انشعاب در حزب توده ايران
معرفی کند و در عين حال مانع شود که عوامل رويزيونيسم اين حزب را به منجالب رويزيونيسم

  .بکشانند
بوروی“اينهاست نمونه ای از تحريف ها، ناراستی ها و نادرستی های تصميمات “ :وی می نويسد
 . دسامبر ديده ميشود٧که در تصميم نامه “ کميته مرکزی

من ترديد ندارم که مبارزه رفقای حزبی که هر روز آگاهانه تر و گسترده تر ميشود بر اين شيوه های
ن سکه های شه روا را از جريان خواهد انداخت و باالخره راستی ونکوهيده پشت پا خواهد زد و اي

 . “درستی را برجايگاه خود خواهد نشاند
.امسال در چهل سالگی سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان چهل دو سال از انتشار اين سند می گذرد

شود خويشتن را از الزم بود تا جنبش کمونيستی جهانی موفق امپراتوری سوسيال امپرياليسمسقوط 
زير سنگينی عفريت رويزيونيسم رها سازد و بخود تکانی دهد و چشمان خويش را بر واقعبات چهل

راستی و درستی امروز بر جايگاه رفيع خود نشسته است و حزب توده. و چند سال پيش بگشايد
ا برای ايران میايران به رهبری رويزيونيستها به الشه متعفنی بدل شده که آرزوی شرايط عراق ر

داروی درمان انحرافات. اين حزب هرگز از زير ضربه رويزيونيسم کمر راست نخواهد کرد. کند
درون جنبش کمونيستی تنها در پذيرش مارکسيسم لنينيسم و تائيد انقالب کبير اکتبر و آموزش از

رفيق. الينی می باشدتجارب ارزنده سی ساله ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی سوسياليستی لنينی است
احمد قاسمی و رفقا فروتن و سغائی در آن تيره تاری که هر کس از سايه خويش می ترسيد در زير
ساطور رويزيونيستها پرچم بزرگ و راه گشای مارکسيسم لنينيسم را بر تارک شاهراه جنبش

نمای مبارزات خويشکمونيستی ايران برافراشتند تا پويندگان راه آزادی طبقه کارگر به چراغ راه
 .دست يابند

گرچه تالش جانفرسای رفيق قاسمی و ساير رفقا با فشار شوروی و دسيسه هائی که بر سر راه
 نتوانست به فوريت،چيدندو راست “ چپ“جنبش مارکسيستی لنينيستی ايران توسط رويزيونيستهای 

مونيست ايران و حزب تودهجامه عمل بپوشد ولی امروز همه کسانيکه به سنتهای انقالبی حزب ک
به اين مهم تحقق بخشيدند و آن پرچم) توفان( در کادر حزب کار ايران،ايران عشق می ورزند

 .         درخشان را تا پيروزی نهائی حمل خواهند کرد
  

 ٭٭٭
  حزب توده ايران ناخدای دريای آرام نيست“

 "توفان حوادث است که گواه ناخدائی حزب بيدار ماست
 احمد قاسمی     

 
 !رفيق عزيز
در باره اخراج سه تن از رفقا سغائی، فروتن و قاسمی رسيده" بوروی کميته مرکزی" تصميم نامه

ذکور بايد بيک سلسله از مسايلماست و يا خواهد رسيد برای اظهار نظر عميق در باره تصميم نامه 
 .عمده توجه کرد

و غيرو در همه حال" انضباط"، "انشعاب"، "حدتو"از عنوان هائی مانند " بوروی کميته مرکزی"
توجيه مبارزه ايکه هم اکنون در. استفاده می کند ولی در هيچ حالی به موشکافی آنها نمی پردازد

 .درون حزب توده ايران جريان دارد مستلزم تجزيه و تحليل مسائلی از قبيل مسائل زيرين است
در حزب مارکسيستی در چه جود دارد يا نه؟در داخل حزب مارکسيستی تضاد و مبارزه و -١

 شرايطی تضاد غير آنتاگونيستی به تضاد آنتاگونيستی مبدل می شود؟
تعريف انشعاب در حزب مارکسيستی چيست؟  ريشه تئوريک انشعاب چيست؟ انشعابی که - ٢

شمارکسيسم آنرا محکوم می کند چه انشعابی است؟ آيا هر جدا شدنی از هر حزبی مورد نکوه
 مارکسيستها است؟ انشعابگر کيست؟

آيا کمونيستها خواه در درون حزب طبقه کارگر و خواه در درون جنبشهای دموکراتيک طرفدار -٣
هر نوع وحدتی هستند يا يک نوع معين از وحدت؟ آيا وحدت سازمانی با جدا کردن دقيق مرزهای

 نزد کمونيستها و در حزبايدئولوژيک و تئوريک و سياسی مالزمه ندارد؟ وحدت مقدس در
 م وحدت است؟اکمونيست کد

اين حکم مارکسيستی را که رهبران مظهر توده ها هستند و بين آنها دوگانگی نيست بچه معنی -٤
بايد فهميد؟ آيا در هر حزبی همينطور است يا در در احزاب معينی و در شرايط معينی؟ آيا ممکن

 حزب کمونيست و توده حزبی جدائی افتد؟ آيا ممکناست که در شرايط معينی ميان رهبران يک
است يک حزب مارکسيستی از راه دگرگونی رهبری خود دگرگونی يابد؟ آيا نمونه هائی در تاريخ

 ۵ادامه در صفحه  ... چنين مواردی وظيفه مارکسيستها چيست؟ وجود داشته و دارد؟ در

 هشتمال ــ س – م شـدوره شــــ
 ٢٠٠٧اوت  -١٣٨۶ مرداد–٨٩ماره ـش
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يا بربريت و يا سوسياليسم و. خواهد بود
پيروزی سوسياليسم تنها به نقش عامل آگاه و
حزب کمونيستی و طبقه کارگر که رهبری

پس اين. حزب را پذيرفته است بستگی دارد
سياست است که بر اقتصاد فرمان می دهد و

  .از آن متاثر می شود
نها که از نظر معرفتی ورويزيونيستها چه آ

چه آنها که از نظر طبقاتی به مارکسيست
يورش می“ ماتيستهادگ“لنينيستها به منزله 

آوردند و به آنها گوشزد می کردند که گويا آنها
 در مجادله را نمی بينند“تغييرات جهان“

ايدئولوژيک مرتبا به اقتصاد دولتی در
شوروی که گويا در مالکيت خصوصی افراد

يست اشاره کرده و از آن نتيجه می گرفتند کهن
گويا اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ماهيتا

نتيجه می. سرشت خود را حفظ کرده است
گرفتند مبارزه مارکسيست لنينيستها مبارزه ای

برای. ضد شوروی و عليه سوسياليسم است
آنها سياست ديکتاتوری پرولتاريا و نقش حزب

ز هدايت  کننده جامعهکمونيست بعنوان مغ
 نفس ماهيت دولت مطرح نبود،مطرح نبود

آنها از. شکل دولتی بودن اقتصاد اهميت داشت
حال. محتوی بخاطر شکل چشم می پوشيدند

آنکه اقتصاد دولتی می توانست توسط فاشيستها
و يا امروزه حتی می دانيم بنيادگراهای مذهبی

تی میسرمايه داری امپرياليستی ح. اداره شود
تواند با استناد به قوانينی که حتی از امروز
برای وضعيت فوق العاده تصويب کرده در
شرايط اضطراری مالکيت خصوصی را ملغی
کرده تا موفق شود کل سامان سرمايه داری را
،از مهلکه ای که وی را تهديد خواهد کرد

همه ممالک امپرياليستی در قوانين. نجات دهد
 شرايط اضطراری را قانوناخويش قوانين اين

تصويب کرده اند و آنرا عليه اراده اکثريت
شکل مناسبات. جامعه بکار می گيرند

اقتصادی به تنهائی برای تعيين ماهيت کافی
رائی وبويژه اين امر در سوسياليسم ُب. نيست

قطعيت خويش را بيشتر از دست می دهد زيرا
قشکه سوسياليسم را تنها با رهبری حزب و ن

.تعيين کننده عنصر آگاه می توان ساخت
اقتصاد سوسياليستی اقتصاد کور و مسبب هرج

اقتصادی است هماهنگ و. و مرج بازار نيست
مستمرا و، با برنامه که سطح جامعه را بتدريج

با پيگيری ارتقاء می دهد و در مرکز توجه
 بلکه رفع نيازمنديهای، نه کسب سود،وی

 .ا قرار داردمادی و معنوی انسانه
رفقا قاسمی و فروتن متکی بر اين اصول
مارکسيستی لنينيستی بودند واز اين قوانين

آنها انقالبی بودند و نه. علمی الهام می گرفتند
 .محافظه کار

کاری که اين رفقا در آن شرايط کردند کاری
،از ايمان عميق آنها به کمونيسم. بود کارستان

ه به سرنوشت مردم، به عالقبه مبارزه طبقاتی
آنها به اقدامی دست. ايران مايه می گرفت

آنها. زدند که برای بسياری اعجاب انگيز بود
در مقابل رويزيونيستهای شوروی و

 ٣ادامه در صفحه  ... رويزيونيستهای حزب

در تحليلهای آنها. عامل آگاه بررسی می کردند
مبارزه. نقش مبارزه طبقاتی به صفر می رسيد
د بود وطبقاتی تا زمانی خوب و قابل استنا

قدرت عمل داشت که برای توضيح تحوالت
رد داشتهاجتماعی تا نيل به سوسياليسم کارُب

باشد و بعد از آن بيکباره عامل تحرک و تحول
رفقا قاسمی. تاريخ به فراموشی سپرده می شد

و فروتن اساس را بر مبارزه سياسی که
برجسته ترين شکل مبارزه طبقاتی است و

ت اجتماعی است میعامل پويا در تحوال
گذاشتند و می گفتند چنانچه حزب طبقه کارگر
که رهبری جامعه را در دست دارد فاسد شود
و از قله رفيع افتخارات و احترام و اعتماد بی
حد و مرزی که در طی سالها پيروزی کسب
کرده زهر خويش را فرو پاشد و جنبش
کمونيستی را مسموم نمايد آنگاه جنبش

.ه انحراف و ابتذال می رودکمونيستی ب
قوانين ماترياليسم. سوسياليسم يعنی آگاهی

ديالکتيک در جامعه نيز عمل می کند و مبارزه
.طبقاتی عامل پيشبرد و تحول اجتماعی است

 . پس ماهی فقط از سر بگندد
اگر حزب طبقه کارگر مورد احترام مردم و
طبقه کارگر است و رهبری جامعه را در تمام

،، اقتصادی های مبارزات سياسیعرصه
، فرهنگی و ايدئولوژيک در دستنظامی
 را بدنبال دارد سقوط حزب سقوط جامعه،دارد

 اين امر.به منجالب گذشته استو بازگشت 
.طبيعتا بيکباره و با شفافيت صورت نمی گيرد
نيت رويزيونيستها در زير خرواری از پرده

ازء استفاده و سو“ کمونيستی“پوشيهای 
اين حکم.  پنهان می ماند“تیلنينيسعبارات “

روشن مارکسيستی لنينيستی تا به امروز نيز
حقانيت و صحت خويش را حفظ کرده است و
کليد درک مسايل اتحاد جماهير شوروی
سوسياليستی و ساير ممالک سوسياليستی می

در اينجا سياست است که بر اقتصاد. باشد
سياست بيانو بقول لنين . فرمان می دهد

اگر طور ديگری عمل. متراکم اقتصاد است
شود و نقش عامل آگاه سياسی به صفر رسيده
و دترمينيسم کور در تحوالت جهان و اجتماع

ت جای مبارزه آگاهانهحاکم شود و جبرّي
 سقوط،انسانها و تاثيرات متقابل آنها را بگيرد

به منجالب اکونوميسم در سياست و ايدآليسم
ه و سرمايه داری در اقتصاد اجتنابدر فلسف

،همين است که رويزيونيستها. ناپذير است
، کائوتسکيستها و، تروتسکيستهااکونوميستها

همه دشمنان کمونيسم تالش می کنند نقش عامل
ديالکتيک را درماترياليسم اصول آگاه و 

تحوالت تاريخی به صفر رسانده و همه
وانينتحوالت را خود بخودی و متکی بر ق

رشده تئوری ، بکور اقتصادی توضيح دهند
حال آنکه مارکسيسم. نيروهای مولده تکيه کنند

عليرغم توجه به قطعيت نقش اقتصاد همواره
بر اين اصل بطور جداگانه تکيه کرده است که
اگر مبارزه طبقاتی قادر نشود به عمر سرمايه
داری پايان دهد و جامعه را از اين دورو

 بدر آورد هميشه بربريت حاکمتسلسل باطل

 ...چهل سالگی جنبش 
 کمونيستهای ايرانی بودند که بعد از درگذشت
رفيق استالين و تغيير سياست داخلی و خارجی
شوروی با ترديد به ماجراجوئيها و خط مشی
تسليم طلبانه ايکه که خروشچف و همدستانش
با تصفيه حزب پر افتخار کمونيست اتحاد

دروغپراکنیجماهير شوروی و برپائی ماشين 
و برقراری سانسور و سرکوب کمونيستهای
صديق و تبعيد آنها به حزب کمونيست اتحاد
شوروی تحميل کردند با ترديد و سوءظن نگاه

رفقا قاسمی و فروتن هرگز زير بار. کردند
اتهامات خروشچف نسبت به استالين نرفتند و
اين اتهامات را که تا به امروز حتی از جانب

 نپذيرفته،ل تکرار می شود–شبه م نيروهائی 
و نادرست و ضد علمی و خارج از زمان و
مکان و ضد ماترياليسم تاريخی ارزيابی

صحت نظريات آنها امروز بر همه. کردند
 وطنی بی جهتیتروتسکيستها. آشکار است

زور می زنند تا مانند خروشچف چهره
درخشان جنبش کمونيستی و در راس آن رفيق

 . ا ملوث کننداستالين ر
رفيق قاسمی نخستين رفيقی بود که پرچم
مبارزه عليه رويزيونيسم را در حزب توده
ايران برافراشت و نظريات خروشچف را
انحراف از  مارکسيسم لنينيسم و انحراف از
نظريه مبارزه طبقاتی ارزيابی کرد و خط
مشی تحميلی رويزيونيستهای شوروی را به

وی در اين مبارزه. فتحزب توده ايران نپذير
تنها نماند رفقا فروتن و سغائی و سپس
اميرخيزی به وی پيوستند و رفقائی در درون
حزب بودند که به مبارزه آنها با ديد رضايت

آنها حتی از فشارهای مستقيم. می نگريستند
عوامل شوروی در کمينگاهی که در کنار
نشست پلنوم يازدهم حزب توده ايران مستقر

ه بودند و به اعمال نفوذ هراسناکی متوسلساخت
شده می شدند تا اراده کمونيستهای ايران را

حزب توده ايران تنها. درهم شکنند نهراسيدند
با فشار عمال رويزيونيست شوروی و غالم
يحيی و ارعاب و تهديد آنها مبنی بر انتقال
حزب به باکو و اعالم جداگانه تشکيل حزب

 .اج رفقای سه گانه رای داد به اخر،توده ايران
چهل سال پيش اين رفقا روند تحوالت شوروی
را به عنوان يک مرکز ضد انقالبی که به
مارکسيسم لنينيسم پشت کرده است پيشگوئی و
افشاء نمودند و اين در حالی بود که

 شوروی را به منزله مرکز،کمونيستهای جهان
کمونيستها باور. انقالب جهانی می پرستيدند

نمی کردند که بازگشت سرمايه داری در
کشوری که ديکتاتوری پرولتاريا بر آن حاکم
بوده و ساختمان سوسياليسم در آن بنا شده است

يکبارآنها فکر می کردند . اساسا مقدور باشد
آنها فکر می. سوسياليسم هميشه سوسياليسم

کردند مراحل تکامل اجتماعی را نمی شود به
کشان از تکامل تاريخ يکعقب سوق داد و در
،، مکانيکیيک خطی، درک غير ديالکتيکی

آنها تکامل تاريخی. يکطرفه و متافيزيکی بود
را ايستا و مجزا از مبارزه طبقاتی و نقش

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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عامل قطعی در ساختمان سوسياليسم و تربيت
حزب مغز طبقه و مغز. انسان ترازنوين است

انقالب و مخالفت با حزب نشانه کامل بی
مغزی و فرار از انضباط و پاسخگوئی به

و راست“ چپ“رويزيونيستهای .  استمردم
بودند وهر دو دشمنان حزب طبقه کارگر 

. بود“راه کوبا“ اميد و سرمشق آنها .هستند
“گواريسم“ و “کاستريسم“آنها با توسل به 

انحراف جديدی در جهان که عمال به نفع جبهه
قدرتمند رويزيونيسم راست که دولتهای

 بهقدرتمندی از آن حمايت کرده و آنرا
، بوجود آوردندسيستمی جهانی بدل کرده بودند

و فرصتهای گرانبهائی را در جنبش
مارکسيستی لنينيستی از دست دادند و با

، باماجراجوئی و مبارزه با مارکسيسم لنينيسم
ديد التقاطی و سرانجام سازشهای طبقاتی و

رهبرانکنار آمدن با هياتهای حاکمه 
ل دادند که تا دم ای به جامعه تحويخودفروخته

اين. مرگ از خيانتهای خويش دفاع می کردند
بعنوان يک جريان سراسيمه و“ کاستريستها“

نگران خرده بورژوازی هرگز برای جنبش
آنها نمونه منفی. کمونيستی دستآوردی نداشتند

 .در تاريخند
اين مخالفين و معترضين بی توجه به عمق
هعظيم مبارزه ايدئولوژيکی که در عرص
جهان در گرفته است و سرنوشت کل جنبش
کمونيستی به آن وابسته است کل را رها کرده
و به جزء چسبيده بودند از انجام مبارزه
ايدئولوژيک به بهانه توسل به راه سهل مبارزه

تفنگ بود که بر آنها. مسلحانه می گريختند
شعار. فرمان ميراند و نه سياست بر تفنگ آنها

رفت و توسل به مبارزهجای معرفت را گ
مسلحانه راه فراری شد تا از سختی مبارزه

مالک آنها. بزرگ ايدئولوژيک طفره روند
برای شناخت رويزيونيستها نه در نظريات آنها
بلکه در آمادگی آنها برای گرفتن اسلحه بدست

در ايران آنها تنها نارضائی خويش را از. بود
لی دچاردستگاه رهبری حزب توده که به بيعم

بود و از انقالب روی گردانيده بود و در
حمايت از خروشچف و راه مسالمت آميز و
مسابقه مسالمت آميز و گذار مسالمت آميز و
کنار آمدن با شاه و دارو دسته ارتجاع جهانی

 با صدای رسا اعالم می،تئوری بافی می کرد
آنها عظمت اين مبارزه که همه جهان. داشتند

ته بود نمی ديدند و سر را در الکرا در برگرف
بوروی“خود فرو کرده و تنها به مخالفت با 

 آنها اين بيعملی.پرداخته بودند“ کميته مرکزی
رهبری حزب توده را در عامل مهم
ايدئولوژيک و انحراف از مارکسيسم لنينيسم

 بلکه مته را بر عدم مقاومت،کاوش نمی کردند
بل کودتا وحزب در بيست هشت مرداد در مقا

رهبری حزب و خيانت بهرامی و“ فرار“
.شرمينی و يزدی و نظاير آنها گذارده بودند
آنها حتی از جنبه راست نوع برخورد حزب را
به دکتر مصدق مورد انتقاد قرار داده و حزب

آنها هنوز. را متهم به خيانت می کردند
شوروی را سوسياليستی می دانستند و

ده ناشی از مبارزهبرخوردشان به حزب تو

آنها با بروزات. آنها برضد رويزيونيسم نبود
اين بود که. رويزيونيسم مبارزه می کردند

، در سطح باقی ماندهسرنخ را پيدا نمی کردند
بودند و بدور خود چرخ می زدند و بهترين
خوراک برای رويزيونيستها بودند تا توسط
دست آموزها و عوامل خود آنها را بر ضد

.بش مارکسيست لنينيستی تقويت کنندجن
اعتراض آنها در مجاری کمونيستی هدايت

راه مبارزه با  دستگاه رهبری حزب. نمی شد
هم. توده و رويزيونيسم را پيدا نمی کردند

و تفنگ بدست به کوه“ کاستريسم“آغوشی با 
ر روز ورشکسته تر از روزهو بيابان زدن و 

 و از نفسسيدن  به آخر ر، باز آمدن شده،قبل
“چپ“رويزيونيسم . افتادن کار مدام آنها بود

لسرانجام در همدستی با حاکميت و قبو آنها
سه دنيا به خيانت ملی کشيد و از دامتئوريهای 

 آغوش رويزيونيسمهب“ چپ“رويزيونيسم 
 .گرويدندراست 

مخالفت ضد حزبی آنها سرانجام در تئوری
“زب تودهپورتونيسم تاريخی حا“مبارزه با 

خالصه شد که به نفی کامل جنبش کمونيستی
، آب به آسيابايران و سرانجام جهان رسيدند

.رويزيونيستها ريختند و فاجعه به بار آوردند
اپورتونيسمی که آنها زائيدند در سراسر تاريخ

  . ايران بی سابقه بود
پاره ای ديگر بودند که با همين درک مخالفت

،تهای ضد انقالبی ویبا رهبری حزب و سياس
اولويت را بر يک مبارزه دموکراتيک قرار
دادند و اميدوار بودند با تشکيل يک جبهه
وسيع دموکراتيک و انقالبی جای فعاليت

احياء حزب طبقه کارگر. انقالبی را پر کنند
ايران و اين که بايد بيک مبارزه ايدئولوژيک
دست زده و در درجه نخست شاهراه را پيدا

د و مسير راه را تعيين نمود به مخيله آنهاکر
نيز خطور نمی کرد زيرا ميدان را برای
فعاليت حزب توده خالی کرده و حق وی را در
حمل عنوان حزب و حزبيت برسميت شناخته

آنها اين حق را برای حزب توده. بودند
آنها بودند که. انحصاری فرض می کردند

 شدند ودوره دوم جمع“ توفان“بدور نشريه 
بيش. در سردرگمی خويش دست و پا می زدند

 از“چپ“از همه رويزيونيستهای راست و 
اين وضعيت مسرور بودند زيرا می ديدند که

ارتش عظيم. کسی به دژ آنها يورش نمی برد
ناراضيان سرگردان است و نمی داند که
.چگونه با چه اهدافی و در کدام راستا به جنگد

 می زد و بدور خود میرارتش ناراضيان ُغ
 و راستچرخيد و حال آنکه رويزيونيستهای

 .   به کار خويش ادامه می دانند“چپ“
رفقا قاسمی و فروتن و سغائی در چنين شرايط
بحرانی پرچم بزرگ حمايت از مارکسيسم
لنينيسم را چون مشعلی فروزان و پرتوافکن
برافراشتند و همه مارکسيستها لنينيستها را فرا

انند که بدور آن حلقه زنند و برضدخو
. متشکل شوند“چپ“و است رويزيونيستهای ر

آنها شعار درست احياء حزب طبقه کارگر را
 .در دستور کار خويش قرار دادند

 ۴ادامه در صفحه  ...احياء حزب طبقه 

  همدست امپرياليسم،صهيونيسم يعنی نژادپرستی

...چهل سالگی جنبش
 توده ايران بپا خواستند و از شرافت بلشويکها

بايد خويش را. ندو توده ای ها به دفاع برخاست
در آن شرايط مهلک و خطرزا قرار داد تا
درک کرد به چه درجه از ايمان و جسارت
انقالبی و اعتماد به نفس نياز است تا کسی
چنين پرچمی برافرازد و از تهديدات و ارعاب

عيار. نهراسد و از کمونيسم به دفاع برخيزد
شايستگی رهبری از همين رويدادهای بزرگ

در غير. های تاريخی معلوم می شوددر پيچ
اين صورت همه الشه ماهی ها رهبرند زيرا

از رفقای سه. در جلوی آب حرکت می کنند
گانه و رفيق امير خيزی که در طی نامه ای به
رفيق احمد قاسمی خود را عضو ساده حزب
توده ايران خواند و اعالم کرد که تنها رفقا

ن حزب تودهقاسمی و فروتن را بعنوان رهبرا
ايران و کميته مرکزی حزب توده ايران
برسميت می شناسد و از ما خواست تا وی را
بعنوان عضو ساده از خودمان بدانيم نقش
تاريخی و راه گشا و انقالبی در جنبش
.مارکسيستی لنينيستی ايران بازی کردند

 .   يادشان گرامی باد و راهشان برقرار
سم که بردر واکنش به بروز رويزيوني

سرنوشت جنبش کمونيستی تاثير قطعی داشت
در عين حال يک موج انقالبی ماجراجويانه در

بسياری جوانان انقالبی که. جهان نيز پديد آمد
فاقد درک درستی از نظر تئوريک از
رويزيونيسم بودند ولی با مظاهر سياستهای
ضد انقالبی آنها که شاهدشان در عمل بوده و

گيتی احساس می کردند سر بهآنرا در عرصه 
مخالفت برداشتند و به مبارزه مسلحانه روی
آورده و با ديد التقاطی و نفی حزب و تکيه به
مبارزه مسلحانه و قرار دادن همه فعاليتها در

“چپ“ رويزيونيسم ،خدمت مبارزه مسلحانه
هر دو. را جايگزين رويزيونيسم راست کردند

 و تا به امروزاين گروهها دشمن حزبيت بودند
نيز از اين بيماری مهلک شفا نيافته و دشمن

در حاليکه حزبيت تنها. حزبيت باقی مانده اند
آنگونه که آنها غير“ بروکراتيک“يک دستگاه 

مسئوالنه برای پوشش ضعف تئوريک خويش
و فرار از زير بار مسئوليت طرح می کنند

.حزب حافظه تاريخی پرولتارياست .نيست
ر مبارزه مردم است و پرولتاريا راحزب رهب

حزب بايگانی تجارب. نيز رهبری می کند
جنبش خودی و جنبش جهانی است و مستمرا با
ارزيابی از اوضاع جهانی و آموزش از
تجارب گذشته سالحهای مدرن مبارزه سياسی

، صيقل داده و بهو ايدئولوژيک را توليد کرده
تی میموقع به ميدان مبارزه با دشمن طبقا

 حزب ستاد فرماندهی طبقه کارگر است.فرستد
و نفی آن نفی کسب رهبری سياسی در مبارزه
اجتماعی و خالی گذاشتن ميدان برای
بورژواهاست تا آنها با احزاب خويش رهبری
مبارزه مردم را به چنگ آورند و طبقه کارگر
را بعنوان چرخ پنجم گاری خويش به سالخ

ن مجسم قبول مسئوليتحزب بيا. خانه بکشانند
حزب عامل. و تداوم مبارزه طبقه کارگر است

آگاه برای تاثيرگذاری بر تحوالت اجتماعی و
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امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيمماخواهان خروج بی قيد و شرط     

افتخارات رفقا احترام می گذارد و بر مبنای م
اين.  ل حتی در پی حفاظت از آنهاست–

تاکتيک بر دل هزاران نفر هواداران و
 ايران در داخل کشور ودوستداران حزب توده

حتی در داخل حزب در مهاجرت می نشست و
دستگاه رهبری. نتايج مفيدی ببار می آورد

رويزيونيست حزب توده را از درون مورد
حمله قرار می داد و روند حوادث که در جهت
تائيد نظريات مارکسيستها لنينيستها بود و
شورويها را در عرصه جهانی منفرد می

رفقا قاسمی. دمت ما عمل می کردساخت در خ
و فروتن بدرستی به اهميت مبارزه برای
حزبيت پی برده بودند و بر آن پافشاری می

متاسفانه ماجراجويان و عوامل پشت. کردند
پرده رويزيونيستها در اين مبارزه اخالل کردند
و از احياء حزب طبقه کارگر ايران با کالشی

جراجوئيها وجلوگرفته و به کوه زدند و ما
منافع ايلی و قبيله ای خان ها را به جای مبارزه
آزاديبخش دهقانان ايران جا زدند و به
کاسبکاری سياسی و مالی جهانی پرداختند و به

، بهاعمالی برای فريب توده ها متوسل شدند
 دچار آمدند که هرگز نمونه هاییانحرافات

مشابه آنرا در تمام فعاليت درخشان حزب توده
ايران که جامعه ايران را دگرگون ساخته بود و
از انرژی توانمند آن تا به امروز نيز جنبش

کسی بخاطرکمونيستی ايران سيراب می شود 
دسيسه جلوگيری از احياء حزب. نمی آورد

طبقه کارگر توسط نيروهائی که هرگز قادر
نشدند گلی به سر اين جنبش بزنند و در

مدستی با امپرياليسممنجالب سازش طبقاتی و ه
و خيانت ملی غرق شدند متاسفانه قرين موفقيت

فرار“تئوريهای عوامفريبانه آنها مبنی بر . بود
،“تسليم رهبری“، “خيانت رهبری“، “رهبری

اگر آن روز برای توده پرخروش و.. .و
 ميالدی که در سطح حرکت٦٠انقالبی سالهای 

که امروز با صفاتی ،می کرد خريداری داشت
بيش از همه و در ابعاد گسترده تر به خود آنها

رهبرانشان“ فرار“می چسبد و سيل خيانت و 
روی همه دشمنان کمونيستها را سفيد کرده
است جائی برای اين تبليغات فرصت طلبانه

کورش الشائی خائن و خود. نمی گذارد
فروخته عوامفريبانه بجای قدردانی از خود

 مطرح می،سه گانهگذشتگی و جسارت رفقای 
٢٨کرد که از کجا معلوم که اگر شما را بعد از 

مرداد دستگير می کردند مانند بهرامی و يزدی
اين همه سقوط اخالقی و بی شرمی. نمی شديد

داوِر. خرده بورژوائی حيرت انگيز است
 روسياهی را به اين قبيل امتياِز،تاريخ

 دست آموز و جاه طلبانکاريريستها
رفقا. يستهای خود فروخته باقی گذاردرويزيون
قاسمی و فروتن با افتخار در سختترين، سغائی

شرايط زيستند و در عين اعتقاد به آرمانهای
واالی انسانی خويش چشم از جهان فروبستند و
کورش الشائی که خودپرستی بی مانندش اجازه
انضباط پذيری حزبی را به وی نمی داد و

مالی را برایحاضر نبود حتی وضعيت 
رفقايش روشن کند و به رفقايش حساب و کتاب
پس دهد و وضعيت بلبشو را به نظم حزبی بنفع

يک جمع دارای امتيازات ويژه ترجيح می داد
به خيانتی دست زد که نمونه آنرا در سراسر
تاريخ گذشته پرافتخار حزب توده ايران هرگز

 پاپوش دوز خود بهکوزه گِر. نمی توان يافت
 .  کوزه افتاده بود

داس مرگی که فاشيست گونه برای نابودی رفقا
 تحت“محکومين“، قاسمی و فروتن و سغائی

 و حتی محکوم به اعدام بر افراشته بودندتعقيب
و آنها را گرسنه و تشنه در کشور شيطان زرد
رها کردند تا مرگ کی بسراغ آنها آيد تنها به

اسمی ومرگ عباس سغائی منجر شد و رفقا ق
فروتن از دست  عمال رويزيونيستها جان سالم
بدر بردند تا به مبارزه کمونيستی خويش بر

فراخوان آنها. ضد رويزيونيستها ادامه دهند
برای همکاری برای بسياری از کسانی که در
سردرگمی بسر ميبردند و برای کسانيکه
بعنوان مارکسيست لنينيستها همکاران نشريه

فعاليت می کردند چراغ) وره دومتوفان د(توفان
آنها که ريگی به کفش نداشتند بر. راهگشا بود
وظايف مبرم و فوری مارکسيستها“اساس سند 

به رفقائی پيوستند که“  لنينيستهای ايران–
.ده بودندمبگرد رفقا قاسمی و فروتن گرد آ

سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان محصول
 درون فراز واين تالش تاريخی بود که از

نشيبها و دسايس بيرحمانه دشمنان طبقاتی جان
سالم بدر برده بود تا دمار رويزيونيستها را در

امروز رويزيونيسم به پاس. و در آورد. آورد
مبارزه سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان

و اين افتخار بنام. کامال بی اعتبار شده است
خواهدقاسمی و فروتن در تاريخ ايران ثبت 

 . بود
شايد امروز بتوان براحتی در مورد کار

ولی. عظيمی که اين رفقا انجام دادند سخن راند
بايد خويش را در شرايط رفقائی گذاشت که از
مال و منال اين دنيا چيزی جز اندوخته
مارکسيستی لنينيستی نداشتند و در کنام اژدها

آنها. از اين ميراث کمونيستی به دفاع برخاستند
در زمانيکه حتی در آلمان شرقی و زير
ساطور قصابی رويزيونيستها بودند بر ضد
دستگاه رهبری حزب که به رويزيونيسم
گرويده بود اعالميه دادند و رفقای حزبی را از

اقدام آنها يک اقدام. ماهيت اختالفات آگاه کردند
دنباله روی از خروشچف برای. تاريخی بود

ريکه ای وجود داشتهاينکه آخر عمری آب با
باشد و زندگی بی در و سری در پيش پای باشد

یم، می شد به خفت تن در داد. کار سختی نبود
شد به خيانت به کمونيستهای ايران و جهان تن

 می شد به خيانت به کمونيسم تن در داد،در داد
و خط مشی خروشچفيستها را مانند ساير

ميشد. رفتآگاهانه پذيايران رهبران حزب توده 
مانند احسان طبری يکشبه رنگ عوض کرد و
حق را بيکباره از جانب چين گرفت و به

بدون“، ميشد مانند کيانوری گفت شورويها داد
، ميشد به کاسه ليس“شوروی امکان ندارد

.رويزيونيستها برای حفظ زندگی مرفه بدل شد
ولی رفقا قاسمی و فروتن به اين راه نيامده

 ۵ادامه در صفحه  ...بودند تا از

...چهل سالگی جنبش
کارگر که يک حزب مارکسيستی لنينيستی بود

به کمونيستها نشانزيرا . کليد حل مسايل بود
می داد که عنوان حزب و حزبيت تنها برازنده

احياء حزب نشان. آنها و نه رويزيونيستهاست
می داد که طبقه کارگر به رهبری برای مبارزه

، احياء حزب نشان می داد که مبارزهنياز دارد
انقالبی بدون رهبری سياسی و ايدئولوژيک

که بايد، احياء حزب نشان می داد ممکن نيست
هم در مقابل رويزيونيستهای راست که ادعای
مالکيت حزب توده ايران را می کردند و هم در

که با“ چپ“مقابل رويزيونيستهای ضد حزبی 
 بر ضد حزبيت و حساب“کاستريسم“ هتوسل ب

حزبی مقاومت می کردند وو کتاب و انضباط 
با روحيه پرخاشگری و انقالبی جوئی خرده

انداری می نمودند و هم در مقابل ميدبورژوائی
جريانی که راه مبارزه را در ايجاد يک جبهه
دموکراتيک وسيع و واحد انقالبی می ديد و
عمال حزب طبقه کارگر را نفی کرده و به
عامل ايدئولوژيک کم بها داده و مارکسيست
لنينيستها را بخشی از مجموعه يک جبهه

می آورددموکراتيک وسيع و انقالبی به حساب 
 . و به انحراف راست دچار بود ايستاد

.رفقای سه گانه رهبران حزب توده ايران بودند
حداقل رفقا قاسمی و فروتن يکی مسئول نشريه

ارگان سياسی حزب و ديگری“ نامه مردم“
 ارگان تئوريک حزب توده“دنيا“مجله  مسئول

ايران از برجسته ترين رهبران حزب توده
روشن بود که درک.  آمدندايران به حساب می

صحيح از مبارزه ايدئولوژيک و مارکسيسم
لنينيسم بايد در تائيد اين منطق می بود که
انشعاب از حزب توده ايران نه از جانب رفقا

و سغائی که از خط مشی تن، فروقاسمی
مارکسيستی لنينيستی حزب توده ايران دفاع می
کردند بلکه از جانب رويزيونيستهای درون
حزب توده ايران انجام گرفته بود که به تغيير
خط مشی حزب توده ايران دست زدند و
نظريات خروشچف را در بست بر حزب توده

 در يک انشعاِب،انشعاب. ايران تحميل کردند
اين. خط مشی و در ايدئولوژی حزب بود

وضعيت در ايران بازتاب وضعيت مبارزه
و حزبايدئولوژيک ميان حزب کمونيست چين 

کار آلبانی با اردوگاه رويزيونيستها در جهان
انشعابگران واقعی رويزيونيستها بودند که. بود

خط مشی رويزيونيستی را به جنبش کمونيستی
آنها بودند که از مارکسيسم. تحميل می کردند

اين به آن مفهوم بود. لنينيسم انشعاب می کردند
 وکه حزب توده ايران برجای خويش باقی بود

بايد اعضای حزب را به اين حقيقت واقف
گردانيد که انشعابگران واقعی چه کسانی

اين همان واقعيتی بود که رفيق. هستند
اميرخيزی در نامه به رفيق قاسمی به آن اشاره

تاکتيک صحيح مبارزه برای جلب. می کرد
کمونيستهای صميمی درون حزب توده ايران

 فعاليت درکه به سردرگمی دچار شده بودند
چارچوب حزب توده انقالبی ايران بود که نشان
می داد به همه سنتهای گذشته حزب وفادار
است و به پيوندهای عاطفی و روانی و
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مبارزه با امپرياليسم جدا نيستمبارزه با تروريسم از   

،، مازندران گيالن، کردستان،جنوببنادر
   .خراسان و آذربايجان گسترش دهد

هرگز سياست دنباله روی کورکورانه“ توفان„
ااز احزاب برادر را پيشه خويش نکرد زير
.کمونيستها هرگز نمی توانند دنباله رو باشند

همواره از مارکسيسم لنينيسم دفاع“ توفان„
کرد و زمانی که رفقای چينی از مارکسيسم
لنينيسم روی گردانده و رفقای کشور کوچک
آلبانی را در مقابل هيوالی امپرياليستها و
رويزيونيستها تنها گذاردند در کنار رفقای

.سيسم لنينيسم به دفاع برخاستآلبانی از مارک
وسيع ترين و عميقترين مبارزه را با“ توفان„

رويزيونيستها آغاز کرد و کاستريستها و
گواريستها را به باد انتقاد گرفت و آنها را

به دعوت اشرف به چين“ توفان„. افشاء نمود
توده ای اعتراض کرد و تئوری سه دنيا را

نوان يک تئوریحتی قبل از انتشار علنی آن بع
رويزيونيستی که به خيانت ملی منجر می شود
و توجيه گر همدستی با شاه و امپرياليسم است

رويزيونيسم را همزيست“ توفان„. افشاء نمود
کمونيسم نمی دانست و لذا مبارزه با آن را
مبارزه ای در درون جنبش کمونيستی به
حساب نمی آورد و در زمانی که به شفافيت

 راخط ميانه پرچم ، برخالف عده ایودنياز ب
مبارزه با رويزيونيسم“ توفان„. بر نيافراشت

را مبارزه ای با دشمنان جنبش کمونيستی می
اين بود که خطی ميانه و سانتريستی. دانست

در پيش نگرفت و در صفوف کمونيستها به
سردرگمی دامن نزد و با رويزيونيستهای جديد

ز مبارزه بر ضدکسانيکه ا. مماشات نکرد
رويزيونيسم در گذشته هيچ چيز نياموخته بودند
فکر می کردند مبارزه بر ضد تئوری سه دنيا
يک مبارزه در درون جنبش کمونيستی است و

همواره“ توفان„. بايد با آنها مماشات کنند
پرچم درخشان مارکسيسم لنينيسم را برافراشته

م بدلنگهداشت و به دنباله رو خمينی و خمينيس
خط مشی انحرافی چريکی را به“ توفان„. نشد

نقد کشيد و نقش منفی اين خط مشی را در
، اهميت تئوری ودشمنی با حزب طبقه کارگر

ايجادمبارزه ايدئولوژيک در ممانعت از 
در. پراکندگی در نهضت کارگری را نشان داد

عين اينکه از مضمون قهر انقالبی مبارزه آنها
 رويزيونيستها بدفاع برخاستدر مقابل حمالت

 .و آرمانپرستی آنها را ستود
سقوط شوروی را پيشگوئی کرد و“ توفان„

اين بود که از پاشيدگی امپراتوری
رويزيونيستها به حيرت نيافتاد بلکه آنرا باين
دليل مثبت ارزيابی کرد که بسياری از
کمونيستهائی را که الشه عفريت رويزيونيسم

ز اين بود که گوش وبر سرشان مانع ا
احزاب. چشمشان گشوده شود بخود آورد

رويزيونيستی را که مانع مبارزه انقالبی طبقه
کارگر و ضد لنينيسم بودند متالشی ساخت و
لنينيسم را در دستور کار نيروهای انقالبی

شکست سوسيال امپرياليسم. کمونيست قرار داد
 برای مبارزه،شوروی آغازی هر چند سخت

 .وينی بخاطر استقرار سوسياليسم استای ن

موفق شد نقش امپرياليسم جهانی در“ توفان„
وضعيت جهانی شدن سرمايه و ايجاد نظم نوين
را که در حقيقت تکيه به نظم کهن استعماری و
برگرداندن جهان به وضعيت قبل از انقالب
کبير اکتبر روسيه است روشن کند و سياستهای

 .ساس استوار نمايدجديد خويش را بر اين ا
موفق شد تئوريهای ارتجاعی“ توفان„

سوسياليسم ليبرالی را با چاشنی تروتسکيستی
که پس از سقوط شوروی ميدان خودنمائی پيدا

“کمونيسم کارگری“کرده بود که تحت عنوان 
کالبد شکافی کند و ماهيت عميقا ارتجاعی و
ليبرالی و سازشکارانه آنرا به جنبش کمونيستی

 .ان دهدنش
 ...موفق شد“ توفان„

محصول پذيرش“ توفان„تمام اين موفقيتهای 
آموزشی که رفقای ما. مارکسيسم لنينيسم است

در دامان رفقا قاسمی و فروتن به آن دست
يافتند و اين ميراث بزرگ را با خود حمل

اين همه. کرده و به آيندگان تحويل خواهند داد
،مد قاسمیمحصول مبارزه رفقای سه گانه اح

.غالمحسين فروتن و عباس سغائی است
پرچمی که آنها برافراشتند و پرتوی که آنها بر
شاهراه گذار به کمونيسم افکندند کاری بود

بر) توفان(بزرگ و تاريخی و حزب کار ايران
“توفان„. اين کار بزرگ ارج می گذارد

خويش را همواره شاگردان با وفای اين رفقا
وب است که نسل جوانخ. خواهد دانست

پرولتاريای ايران که اين ارثيه بزرگ را
دريافت می کند با تاريخچه آن آشنا باشد و

 دلی به اينجابداند که اين گنجينه با چه خوِن
 .رسيده است

و“ توفان لنينيستی –سازمان مارکسيستی “
اين ميراث تاريخی را) توفان(حزب کار ايران

 می تواند کليهاردر پشت خود دارد و با افتخ
مقاالت و انتشارات خويش را بدون شرمساری
.و با افتخار منتشر کند واين کار را خواهد کرد
اين امر را کمونيستهای ايران مديون رفقای سه

 .گانه و بويژه قاسمی و فروتن هستند
***** 

...چهل سالگی جنبش
هر دوی.  آب باريکه ای گذران زندگی کنند

آنها می توانستند با توانائيهای علمی و دانشی
که داشتند در بهترين شرايط خوب و خوش و
،با آرامش در ايران و يا غرب زندگی کنند
ليکن سراپای وجود آنها عشق به طبقه کارگر

آنها به اميد. نيسم بودو دانش مارکسيسم لني
رهائی بشريت زندگی می کردند و از اين منبع
نيروی خويش را کسب کرده و الهام می

.اين هومانيسم کمونيستی آنها بود. گرفتند
.زندگی آنها بهترين شاهد حقانيت آنهاست
زندگی آنها بهترين کارنامه آنهاست که تا روز
باآخر از لنينيسم دفاع کردند و حال آنرا 
اتهامات شخصی و سياسی و جعليات بيشرمانه
ايکه رويزيونيستها و کاستريستها تحت نام

 در آن دوران به آنها می“حمايت از لنينيسم“
زدند قياس کنيد تا به سختی راهی که آنها طی

مفتريان ديروز نقادان. کردند واقف شويد
تاريخ ايران از آن رفقای. لنينيسم امروز هستند

با افتخار ياد می کند و حال آنکه بهسه گانه 
سرنوشت رويزيونيستهای حزب توده ايران

هرکدام بر. نگاه کنيد که بچه روزی افتاده اند
ديگری سبقت می گيرند که ثابت کنند آنها

آنها.  لنينيسم پی برده اند“نادرستی“زودتر به 
شده و از اصل مبارزه“ جامعه مدنی“هوادر 

 . اندطبقاتی روی گردانيده
وظايف مبرم و“رفقا قاسمی و فروتن با سند 

همه“  لنينيستها–فوری مارکسيست 
 لنينيستها را به احياء حزب طبقه–مارکسيست 

 تير ماه٢٥کارگر فرا خواندند و در تاريخ 
 لنينيستی توفان– سازمان مارکسيستی ١٣٤٦

 . را بنيان نهادند
کهاين سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان بود 
یپرچم مبارزه روشن بر ضد رويزيونيستها

رنگارنگ و دفاع از گذشته افتخار آميز حزب
کمونيست ايران و حزب توده ايران را بعهده
گرفت و خود را به عنوان مدافع سنتهای
تاريخی آنها بيان کرد و تا به امروز نيز اين

انجام) توفان(کار را در قالب حزب کار ايران 
 .می دهد

 خود را وقف مبارزهتنها هّم“ توفان“
ايدئولوژيک و تئوريک که بی ترديد شرط
الزم و ضروری برای احيای حزب طبقه
کارگر و پاکيزگی مارکسيسم لنينيسم است

با اعتقاد به اصل وحدت تئوری و، بلکه نکرد
 نخستينتحقق اين آرمان بزرگپراتيک برای 

گروه کادرهای سازمان را به ايران اعزام کرد
که در مدت کوتاهی موفق شدند تشکيالت

،، بجنوردسازمان را در شهرهای مشهد
اما با دستگيری. گسترش دهند... اصفهان و

مهدی سامع از سازمان چريکهای فدائی خلق
 نفر از رفقای سازمانی در اين رابطه٦٠

دستگير شده و رفيق ارزنده ما جعفرنژاد در
“توفان“. زير شکنجه های وحشيانه جانباخت

توانست بتدريج عليرغم فشار مالی و بدون ذره
ای کمک مالی از جانب احزاب برادر
،تشکيالت سازمان را در خوزستان

 ...حزب توده ايران چه  
يل در طیبديهی است که تحليل اين مسا

و از اين جهت در. يک نامه ميسر نيست
نظر اول من درصدد نبودم در زمينه

بورو به نوشتن نامه ای" تصميم نامه"
.برفقای حزبی در مهاجرت مبادرت ورزم

دست زدم ولی به دو علت به نوشتن نامه
يکی اينکه اين تصميم نامه آخرين سندی

نسخه ای" بوروی کميته مرکزی"است که 
آن را باطالع ما ميرساند و از اين ببعداز 

که با اخراج ما از ضرورت اين کار آزاد
خواهد شد، با دست بازتر به تنظيم اسنادی

پس مفيد است. از اين قبيل خواهد پرداخت
که برخی از نادرستی هائی که در اين

زبیتصميم نامه هست، در برابر رفقای ح
 ۶  ادامه در صفحه...گسترده شود تا آنها
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 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد 

 ...حزب توده ايران چه  
در“ بورو“ مالکی برای صحت اسنادی که 

 اطالع ما بآنها ارائه خواهد داد، دربدونو آينده 
ديگر اينکه در آينده که. دست داشته باشند

مبارزه درون حزب بمقياس وسيعتری جريان
خواهد يافت بايد حتی المقدور از مسايل فرعی

عمده و بطور و درجه دوم طی نامه محدودی 
پس. متوجه مسائل تئوريک و سياسی گردانيد

جهمفيد است که برخی از مسايل فرعی و در
دوم طی نامه محدود برای قضاوت رفقای

بنابر اين ميپردازيم به. حزبی توضيح داده شود
توضيح در باره برخی از نکات تصميم نامه

 ": بورو"
بوروی کميته"در تصميم نامه گفته ميشود  -١

...از هيچ گونه نرمش و کوششی ... مرکزی
برای اقناع و داللت اين رفقا براه صحيح

 ".تشکيالتی فروگذار ننمود
واقعا هم هر عضو حزبی ميخواهد ببيند که

پس از پلنوم يازدهم" بوروی کميته مرکزی"
چه اقداماتی برای اقناع رفقا سغائی، فروتن و

رده، چهقاسمی بعمل آورده چه بحثی با آنها ک
سميناری برای تبادل نظر در مسايل مورد
اختالف تشکيل داده؟ چه کار آموزنده ای به آنها
سپرده، خواندن کدام مقاله يا کتاب را در زمينه
مسائل مورد اختالف آنها به آنها توصيه کرده

هم چون باهميت مسئله" بورو"است؟ خود 
اقناع توجه داشته بزرگترين بخش تصميم نامه

ن مسئله اختصاص داده است بسيارد را بايخو
جالب توجه است که ببينيم اقدامات اقناعی

 .چگونه بوده است“ بورو“
بطور خالصه دو اقدام“ بوروی کميته مرکزی“

.رفقا سه گانه  انجام داده است“ اقناع“برای 
يکی آنکه از لحاظ مادی بر آنها فشار وارد

 داده است“اجازه“نکرده و ديگر آنکه به آنها 
حزب بروند و روزنامه و مجالتکه بدبيرخانه 
رفقایواقعا ارتباط ميان اقناع . را مطالعه کنند

"بوروی کميته مرکزی"سه گانه و اقدامات 
سه عضو کميته مرکزی از. حيرت انگيز است

مدتها پيش اعالم کرده اند که خط مشی متخذه از
را خط مشی اپورتونيستی و" بورو"طرف 
بحث آنها. يونيستی و غير انقالبی ميدانندرويز

با مباحث تئوريکی، که در عرصه جهان ميان
مارکسيستها و رويزيونيستها در گير ميباشد، در

آنان در باره اين مسايل سالها. ارتباط است
مطالعه کرده اند و خالصه نظرياتشان که پيش
از پلنوم و پس از آن طرح شده خود شرح

 بخاطر عقايد خود ازآنان. مفصلی است
تهديدات و تصميمات پلنوم يازده پروائی

که" بوروی کميته مرکزی" اينک. نکردند
مدعی اقدام برای اقناع آنان است فقط از دو کار

يکی اينکه به اين رفقا فشار مادی. نام ميبرد
وارد نکرده و ديگر اينکه به آنها در دبيرخانه

اين. ه استاجازه خواندن روزنامه و مجله داد
يدهد کهمبورو نشان " تصميم نامه"قسمت از 

اين رفقای بورو اصوال نميتوانند عمق مسايل
اصوال در مخيله. مورد اختالف را درک کنند

آنها نمی گنجد که کسانی بخاطر عقيده ای و نه
.بخاطر نفع مادی ای به اقدامی دست زده باشند

ر گسترش هراسربلندی انجام می دهند و طرفد
 .چه بيشتر آنند

"تصميم نامه بوروی کميته مرکزی"در اينجا 
ستان های ارتش ايران کهادعانامه های داد به

 آنهم-در مسايل سياسی از اصطالحات قضائی
 . ياری ميجويند شبيه شده است-بغلط 

گفته ميشود که اقدامات" تصميم نامه"در  -٣ 
 نوامبر١٢با نشر مقاله "رفقای سه گانه 
بائو ارگان حزب کمونيستيروزنامه ژين مين ژ

نچين که صريحا دستور انشعاب بکليه هوادارا
خود در احزاب کمونيستی و کارگری داده

 .داشته است" تقارن" "است
هيچ" نيزه دار"نخست بايد تصريح کرد که ما 

حزبی نيستيم و اگر ميخواستيم نيزه دار حزب
ديگر باشيم دستگاه کنونی رهبری حزب توده

گناه. ايران ميدان الزم برای اين کار داشت
ايم اگرنابخشودنی ما همين است که خواسته 

مبارزه ای ميکنيم، در کنار ملت ايران باشد نه
ما هوادار مارکسيسم هستيم. در رکاب اين و آن

ما. ار هيچ حزب يا هيچ مقام ديگردو نه هوا
 آنزلنينيست و ا -بکليه احزاب مارکسيست

جمله و بويژه حزب کمونيست چين که در
 لنينيسم خدمات-پاسداری اصول مارکسيسم 

ولی. ام ميدهد احترام و عالقه داريمعظيمی انج
لنينيسم - يکی از اصول خدشه ناپذير مارکسيسم

عبارت از انترناسيوناليسم پرلتری است که
استقالل کليه احزاب و استقالل فکری کليه

از.  لنينيستها را ايجاب می کند-مارکسيستها
اينجهت بنظر ما دستور دادن به حزب ديگر و

 ديگر با اصولدستور گرفتن از حزب
لنينيستی حزب طبقه کارگر -مارکسيستی
بردستی و زيردستی،زرابطه . منافات دارد

رابطه پدری و فرزندی در ميان احزاب برادر
ما. با انترناسيوناليسم پرلتری در يکجا نميگنجد

برای تحقق بخشيدن باين اصول ايستاده ايم و
"بوروی کميته مرکزی"اما . خواهيم ايستاد

ی آنکه سالح حقانيت ما را در مبارزه ُکندبرا
کند اصراری دارد که اعمال ما را به دستورات
صادره از حزب کمونيست چين منتسب گرداند
و برای اين کار از هيچ تحريفی رو گردان

بگذريم از اينکه حزب کمونيست چين. نيست
بغير از اعضاء نداده و" دستوری"هرگز 

 به تاريخ اقدامات مافقط. نميتوانسته است بدهد
"تقارن"مدعی " بورو"و نشر مقاله مذکور که 

من تاريخ اقدامات خود يا. آنهاست توجه کنيم
رفقای ديگر را در زمينه مبارزه برای اصالح

 که تا سه چهار سال پيش باال-خط مشی حزب 
 در اينجا ذکر نميکنم و اکتفا به اقداماتی-ميرود

ذکر شده" بورو"ميکنم که در تصميم نامه 
اشاره بورو به نامه هائی است که از. است

طرف ما در ماه اکتبر نوشته شده و همه آنها بر
آيا.  مين ژيبائو مقدم استنتاريخ مقاله ژي

با چه سحری ميتواند نامه های مذکور" بورو"
را با مقاله ژين مين ژيبائو متقارن نشان دهد؟
اين نيست مگر شوق بی لگام به اتهام زدن، لجن

 بهر وسيله،مالی، مخاطب را از ميدان تاراندن
 .که باشد

 ٧ادامه در صفحه  ...ولی ذکر بی مورد

حزباين رفقای بورو اصوال برای اقناع افراد 
 .راه ديگری جز وعده و وعيد نميشناسند

تا چه" کمونيستها"ببينيد اصول اخالقی در نزد 
اندازه تنزل کرده است که دستگاه رهبری يک
حزب وقتی که ميخواهد از حزبيت خود الف
بزند مدعی ميشود که ما همانيم که پس از آنکه
کمونيستهای بيست سال سابقه دار را از کميته

.ن کرديم نانشان را نبريديممرکزی بيرو
ما. مالحظه ميکنيد ما چه رهبران شريفی هستيم

همان رهبرانی هستيم که به کمونيستهای بيست
.سال سابقه دار اجازه روزنامه خواندن داديم
مالحظه ميکنيد که ما رهبران تا چه اندازه

 .کما تکذبانَب َرًالدارای سعه صدر هستيم فبأی ا
 نفر ايرانيان مقيم٣٢عجيب است که از 

اليپزيک الاقل بيست نفر بدبيرخانه بورو رفت
و آمد دارند و کامال حق دارند که از روزنامه
ها و مجالتی که غالبا در اطاق مخصوصی

افرادی. غريب و بيکس افتاده است استفاده کنند
ولی همين عمل. از آنها نيز غير حزبی هستند

روزنامه ها ويعنی رفتن به دبيرخانه و خواندن 
مجالت برای رفقا سغائی، فروتن و قاسمی

با صدور" بورو"امتياز بزرگی است که 
آن گام بلندی در طريق اقناع رفقا" اجازه"

 .مذکور برداشته است
برای اقناع رفقای سه گانه" بورو"اما اقدامات 

حدود به دو موردی که در تصميم نامه ذکرم
يک" کزیبوروی کميته مر. "شده است نبود

اقدام مهم ديگر نيز برای اقناع آنان بعمل آورد
 .که متاسفانه در تصميم نامه از قلم افتاده است

اقدام مهم بوروی در باره اقناع عبارت از آن
بود که بالفاصله پس از پلنوم يازدهم نه فقط

 که- فروتن و قاسمی بلکه سغائی را نيزارفق
عضوحتی با حساب تصميمات پلنوم يازدهم 

 از عضويت در کليه-.کميته مرکزی بود
.ارگانهای تبليغاتی و تعليماتی برکنار ساخت
متاسفانه اين اقدام مهم اقناعی در تصميم نامه از

 .قلم افتاده است
اقدامات"يکی از " بورو"در تصميم نامه  -٢

غير تشکيالتی رفقا احمد قاسمی، عباس سغائی
عه برمواض"را " و دکتر غالمحسين فروتن

دانسته" اساس پالت فرم مشخص سکتاريستی
 .اند

 منظور از مواضعه چيست؟
مواضعه در عرف زبان فارسی به بند و بست و
توافقهای پنهانی و دور از چشم عده ای از افراد

اين کلمه در. برای اقدام غير جائزی گفته ميشود
فصل ششم قانون مجازات عمومی ايران نيز

 مواضعه برای ارتکاباجتماع و"عنوان  تحت
 .بهمين معنی بکار رفته است" جرائم

حاال آيا عمل کسانی که خط مشی خود را
 به١٩٦٤ و مبسوط نگاشته و در بهار رآشکا

بوروی موقت کميته مرکزی داده و تقاضای
مصرانه انتشار آنرا داشته اند و در پلنوم يازدهم

ل از آن دفاع کرده اندمبا صراحت کا
ام دارد؟ مواضعه برعملین" مواضعه"

گناهکارانه اطالق ميشود که کسانی در نهان و
با ترس از آشکار شدن انجام دهند، نه بر  طرح
نظريات تئوريک و سياسی که کسانی با
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

ز چنين حوادث عادی زندگی، از راهدارند ا
یتحريف در صدد سوء استفاده و لجن مال

و بسيار جای تعجب است که. ديگران باشند
اينگونه کمونيستها توقع دارند که رفقا سغائی،
فروتن و قاسمی بآنها اعتماد ميکردند و مذاکره

 .با آنها را مفيد ميدانستند
 سغائی يکی از اقدامات غير تشکيالتی رفقا-٦

- بادعای تصميم نامه بورو-فروتن و قاسمی
، يک جانبه و تحريکاشاعه اخبار ناصيح“

.بوده است“ آميز در باره تصميمات پلنوم يازده
خوشبختانه سياست استتار رسوائی های پلنوم
يازدهم در اثر مبارزه رفقای حزبی با شکست
کامل روبرو شده و امروز همه کس از ماهيت

ده است و از اين جهت الزم نميآيدامر آگاه ش
را“ بوروی کميته مرکزی“که من در اينجا 

بعنوان اشاعه اخبار ناصحيح در باره پلنوم
 اين معرفی انجام گرفته.يازدهم معرفی کنم

.ولی شايد تذکر يک نکته کلی مفيد باشد. است
نخست قطعنامه پلنوم“  کميته مرکزیبوروی“

د اختالف دردر باره مسائل مور“يازدهم 
را در“ جنبش جهانی کارگری کمونيستی

٥ ماده منتشر ساخت و ٦روزنامه مردم در 
بهيچوجه جنبه سريت ندارد وکه ماده ديگر را 

فقط فاش کننده ماهيت پلنوم يازدهم است پنهان
 اما چون از همه جانب مورد.نگهداشت

اعتراض رفقای حزبی که به اين استتار پی
 مجله٦ سال ١ شد، در شماره برده بودند واقع

دنيا شرحی مبنی بر تاسف از اشتباه روزنامه
مردم در چاپ کامل قطعنامه مذکور نگاشت و

قطعنامه پلنوم“ متن کامل“در زير عنوان 
کميته مرکزی حزب توده ايران) چهارم(يازدهم

در باره مسايل مورد اختالف در جنبش جهانی“
 ماده٦ی  ماده بجا٨ “و کمونيستیکارگری 

 .منتشر ساخت
بوروی کميته“برای اينکه عدم صداقت 

نيز“ متن کامل“در انتشار اين “ مرکزی
روشن گردد کافی است در نظر بگيريد که رفقا

در طی همين قطعنامه از کميته یقاسمفروتن و 
مرکزی اخراج شدند و رفيق سغائی بموجب
.همين قطعنامه مورد سرزنش قرار گرفته است

بورو اثری از تصميمات“ متن کامل“  ولی در
پس الاقل اين نکته روشن است که. نيست

فوق را“ متن کامل“بوروی کميته مرکزی که 
منتشر ساخته صداقت بخرج نداده و در صدد

 .اغفال اعضای حزب بوده است
پس آنکه اخبار ناصحيح يک جانبه در باره

بوروی کميته“پلنوم يازدهم منتشر ساخته 
 سغائی، فروتن و قاسمیه رفقاناست “ مرکزی

که با پرده برگرفتن از پلنوم يازدهم به اطالع
رفقای حزبی از جريانات حزبی کمک کرده

“بوروی کميته مرکزی“به اين رفقای . اند
بگوئيد اگر واقعا اخبار ناصحيح و يک جانبه
ای از طرف سغائی، فروتن و قاسمی انتشار

 که آنها را بنويسيديافته است جرات داشته باشيد
 .و تکذيب کنيد

دو تصميم اتخاذ“ بوروی کميته مرکزی“ -٧
يکی اخراج فروتن و قاسمی از: کرده است

 ٨ادامه در صفحه  ...حزب توده ايران و 

جامعه را بگرد حزب گرد آورد، صفوف حزب
را رشد دهد، نيروهای ديگر انقالب ايران را

مارکسيست. تجهيز کرده و به مبارزه بکشاند
رهاهای واقعی حق ندارند عرصه مبارزه را 

کنند و در مهاجرت با آسايش خاطر بکار
 ....تحقيقات علمی و فلسفی بپردازند

موکول ساختن اجازه خروج ما به موافقت
در" کميته مرکزی حزب توده ايران بوروی"

واقع بمنزله تحميل دستگاه رهبری اين حزب و
دستورات آن است به آن عده از اعضائی که

گاه را برسميتنميتوانند و نميخواهند اين دست
آيا مجبور ساحتن اعضاء حزبی بقبول. بشناسند

رهبری و پيروی از دستورات آنرا نميتوان
 حزب برادر تلقیلیبمثابه مداخله در امور داخ

 "کرد؟
مالحظه ميکنيد که ما در ارتباط خود با حزب

حده آلمان آنچه نفی کرده ايمتسوسياليست م
ده ايراناعتبار دستگاه کنونی رهبری حزب تو

بوده است نه عضويت خود در حزب توده
کليه اقداماتی که در زمينه اصالح خط. ايران

مشی و ساير زمينه های مبارزه درون حزب از
طرف ما صورت گرفت مبتنی بر وظايف
ناشی از عضويت حزب توده ايران بوده و

 .هست
به کميته)  دسامبر٢در (من در نامه اخيری که
يست متحده آلمان نوشتممرکزی حزب سوسيال

برای من مايه تاسف بسيار"متذکر شدم که 
نمايندگان يک حزب است که مذاکرات بين ما و

 کسانی بازگو شود که حتی در نقلهبرادر ب
  ".قول هم نميتوانند جانب امانت را نگهدارند

ولی... “:  در تصميم نامه نوشته شده است– ٥
 دريافتدر ماه اوت ناگهان دکتر فروتن از

حقوق خويش خودداری نمود و سپس در ماه
 “...سی کردأسپتامبر نيز احمد قاسمی باو ت

از ناگهان جلوه دادن عمل“ بورو“منظور 
اينستکه آنرا به عوامل خارج و مرموزی

 ولی واقعيت اين است که فروتن.مرتبط گرداند
“بورو“همانطور که در تصميم نامه (و قاسمی

بارها بطور کتبی و)  استتههم به آن اشاره رف
که حاضر نيستند بدون شفاهی متذکر شده بودند

اين تمايل. داشتن کاری حقوق دريافت کنند
بخصوص آنگاه تقويت شد که رفيق رادمنش در
مذاکره با نمايندگان حوزه پراگ اشاره کرده
بود باينکه اين رفقا کار نمی کنند و حقوق

.وق ميگيردکار ميکند و حق“ او“ميگيرند و 
باالخره رفقای دوگانه در ماه ژوئيه از دريافت
حقوق خودداری کردند بطوری که حقوقشان ده

ماه بعد رفيق.  پانزده روز در صندوق ماند
کيانوری باتکاء خصوصيت با اين رفقا حقوق
آنها را گرفت و شخصا بخانه آنها برد و آنها

ولی سپس رفيق فروتن. بناچار قبول کردند
بوسيله رفيق(ق خود را بدبيرخانه برده حقو
از ماه ديگر هر دو رفيق مذکور. پس داد) ملکه

 .حقوق نگرفتند
بوروی کميته“اين واقعيت امر است اما 

نرا دگرگون و وابستهخواسته است آ“ زیمرک
بسيار جای تاسف. بعوامل ديگری جلوه دهد

است کمونيستها و آنهم کسانی که داعيه رهبری

 ... چه حزب توده ايران 
مقاله ژين مين ژيبائو و متقارن ساختن آن با 

نامه های رفقا سغائی، فروتن و قاسمی فقط به
تنظيم کنندگان. منظور خراب کردن ما نيست

.اين تصميم نامه منظور مهم ديگری هم دارند
آنها پيوسته. آنها می خواهند بازارگرمی کنند

ميخواهند پای نيروهای ديگری را در مبارزه
 لنينيستهای حزب توده ايران- عليه مارکسيست
آنها ميخواهند چنين بفهمانند که. به پيش بکشند

سروکارشان فقط با سغائی، فروتن و قاسمی و
يا ساير وفاداران به خط مشی انقالبی حزب
توده ايران نيست، بلکه با حزب کمونيست چين
است و بنابراين الزم است که نيروهای ديگری

نب ديگر وارد گود شوند و برایهم از جا
اينست آن عامل ناپيدائی. گلريزان کنند" وروب"

که در بين نامه های اکتبر ما و سرمقاله ژين
 .مين ژيبائو تقارن ايجاد کرده است

در تصميم نامه گفته ميشود که رفقا سغائی، -٤
فروتن و قاسمی در مالقات خود با نمايندگان

ن گفته اند که خودحزب سوسياليست متحده آلما
 .را عضو حزب توده ايران نميدانند

 اکتبر ما به حزب١٨اما نامه مورخ 
سوسياليست متحده آلمان و مضمون مذاکرات
ما با نمايندگان آن حزب و همچنين نامه مورخ

 دسامبر ما به حزب مذکور بطور صريح و٢
.آشکار برنادرستی اين نقل قول گواهی می دهد

٢به نقل قسمتی از نامه مورخ من برای نمونه 
دسامبر که آنرا بعنوان اعضاء کميته مرکزی
.حزب توده ايران امضاء نموده ايم ميپردازيم

 :ما در آنجا چنين نوشتيم
دستگاه رهبری حزب توده ايران و محصول"

آن بوروی کميته مرکزی بحق و بدرستی مورد
.قبول اکثريت اعضاء حزب توده ايران نيست

ن دستگاه بعلت انحراف از سنن انقالبیزيرا اي
حزب توده ايران و عدول از وظايفی که طبقه
کارگر ايران در برابر او گذارده صالحيت
معنوی خود را برای رهبری از دست داده

 .است
مرکزی در عين حال فاقد اما بوروی کميته

صالحيت قانونی نيز هست از آنجهت که
ه که در آنانتخاب آن در ارگانی صورت گرفت

موازين حزبی به بدترين شکل ممکن نقض
 عدم،عدم صالحيت معنوی. گرديده است

ده ایمصالحيت قانونی اين است دو عامل ع
که دستگاه رهبری را از اعتبار می اندازد و
موجب ميگردد که اعضاء حزب آنرا برسميت

 ...نشناسند
-انتقال عرصه فعاليت بخارج از مهاجرت

وت و سکون سراسر آن رامهاجرتی که رخ
فراگرفته و تجربه نشان داده که امکان هيچ

 بمعنی انتقال-بهبودی در وضع آن نيست
مهاجرت فقط. مبارزه بخارج از حزب نيست

جزئی از حزب و در واقع جزء غير فعال
بخش اصلی و فعال حزب ما در خارج. آنست

عرصه واقعی مبارزه نيز. از مهاجرت است
در واقع حزب بمعنی واقعی. در همان جاست

در اينجاست. آن در خارج از مهاجرت است
که مبارزه انقالبی ميتواند عناصر انقالبی
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...دو خط مشی 
 واگذاشت که مبتنی بر سه اصل همزيستی

، مسابقه، گذار مسالمت آميزمسالمت آميز
جان کالم اين خط مشی را. ستمسالمت آميز

 :ميتوان بشرح زير خالصه کرد
با استفاده از برتری سيستم سوسياليسم بر

و با تکيه بر مسابقهسيستم سرمايه داری 
مسالمت آمير با امپرياليسم و بويژه امپرياليسم
آمريکا ميتوان در فاصله زمان کوتاهی سطح
زندگی مردم شوروی را بپايه اياالت متحده
رسانيد و از او هم باالتر برد و آنگاه توده های
مردم در سراسر جهان بحقانيت سوسياليسم و

ی استقرار آنبلزوم آن پی خواهند برد و برا
اما برای نيل باين هدف اتحاد. خواهند کوشيد

بناچار لزوم حفظ. شوروی بصلح نيازمند است
صلح از راه همزيستی مسالمت آميز در درجه

احزاب کمونيست. اول اهميت قرار ميگيرد
ميتوانند و بايد توده های مردم را نه بخاطر
،انقالب بلکه بخاطر حفظ صلح بسيج کنند

حفظ صلح ميتوان و بايد از استقاللبخاطر 
سلطهه ، ب، از آزادی چشم پوشيدملی

، از سکنه جهان تن در دادامپرياليسم بر نيمی
محروميت و گرسنگی و زجر و شکنجه کشيد

 اين است ماهيت خط مشی.و عصيان نکرد
همزيستی مسالمت آميز خروشچف که
ناسيوناليسم ملت بزرگ از سرتا پای آن

ين است خط مشی ايدآليستی که، اميتراود
 .مطلقا واقعيت جهان را در نظر نميگيرد

حزب کمونيست اتحاد شوروی و در راس آن
خروشچف با تمام وسائلی که در اختيار داشت
کوشيد اين خط مشی ضد انقالبی را به تمام
احزاب کمونيستی و کارگری بمثابه خط مشی

در، معذالک با آنکه جنبش کمونيستی بقبوالند
ابتداء هنوز خصلت ضد انقالبی اين خط و
مشی و دامنه اهميت نتايج وخيم آن بر همه

 طی.کس معلوم نبود مبارزه با آن آغاز گرديد
لنينيسم و-اين مبارزه احزاب وفادار بمارکسيسم

در درجه اول حزب کمونيست چين  و حزب
کار آلبانی تمام کوشش خود را برای اصالح

در جلسات. نداختنداين خط مشی بکار ا
١٩٥٧ی احزاب کمونيستی و کارگری تمشور

 آنها موفق شدند بسياری از اصول١٩٦٠و 
انقالبی را در اعالميه های اين جلسات بجای
احکام ضد انقالبی بنشانند ولی حزب کمونيست
اتحاد شوروی از خط مشی ضد انقالبی خود
دست برنداشت و آنرا بصورت فشرده تر و

 .برنامه خود منعکس ساختکاملتر در 
اين خط مشی از همان آغاز پسند خاطر
امپرياليسم و ارتجاع و بويژه امپرياليسم آمريکا

استراتژی جهانی امپرياليسم امريکا دو. افتاد
از يک طرف ميکوشد. هدف را دنبال ميکند

،تضاد دنيای امپرياليسم و دنيای سوسياليسم را
کان پذيراکنون که حل آن از طريق جنگ ام

حل کند“ مسالمت آميزتکامل “، از راه نيست
ا دگرگون ساختن ماهيت کشورهایبو 

 در جرگهسوسياليستی آنها را بتدريج
در آورد و از طرف“ دنيای آزاد“کشورهای 

ديگر از هرگونه انقالب در کشورهای

  آزاد بايد گردند ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط

مستعمره و نيمه مستعمره که باستقالل و آزادی
ه خود را بر رویآنها ميانجامد جلوگيرد و سلط

 از اين رو.اين کشورها همچنان حفظ کند
امپرياليسم آمريکا عالقمند است که اتحاد
شوروی و کشورهای سوسياليستی از کمک
.بجنبشهای انقالبی منطقه توفانها احتراز جويند

اتحاد“ همزيستی مسالمت آميز“سياست 
 اتحاد.شوروی باستقبال اين دوهدف ميشتابد

روی از اين سياست در دنبالشوروی با پي
همکاری با امپرياليسم آمريکا است برای اينکه
باتفاق وی سلطه و نفوذ خود را بر جهان به
گستراند و از بروز انقالب در کشورهای ديگر
که ممکن است بزيان اين همکاری تمام شود

 .جلوگيری بعمل آورد
برای صحت اين امر باين گفته گروميکو وزير

:ه شوروی گوش فرا دهيدامور خارج
نيرومندترين کشورهای) شوروی و آمريکا(ما“

،چنانکه ما بسود صلح متحد شويم. جهانيم
 اگر ديوانه ای.جنگی بوقوع نخواهد پيوست

جنگ را آغاز کند کافی است ما با انگشت خود
اگر قراردادی. وی را تهديد کنيم تا آرام شود

يس، خروشچف و رئميان رئيس دولت شوروی
، راه حلیمنعقد گردد کندی ،ريکامجمهور آ

برای مسايل بين المللی که سرنوشت بشريت
 با.“بدان ها وابسته است پيدا خواهد شد

صراحتی که در اين گفته بکار رفته هرگونه
 .تفسيری زائد است

انعکاس اين خط مشی در ايران که همه شاهد
، عبارت است از اتحاد با ارتجاعزنده آن هستيم

، آرايشسياه و در راس آن شاه عليه خلق ايران
اقدامات نو استعماری شاه برای منصرف
،ساختن توده های مردم از مبارزه با رژيم
پشتيبانی از رژيم خونين کودتا برای آنکه

 با)مپرياليسم ها ابهتر بگوئيم (امپرياليستها
فراغ خاطر بغارت ثروت کشور ما و تاراج

 مشغول باشند وآنان دسترنج زحمتکش
رويزيونيستهای شوروی و ديگر کشورهای
سابقا سوسياليستی را نيز از اين نمد کالهی

 .باشد
همين خط مشی است که هم اکنون از طرف
رويزيونيستهای ايران در مقياس کشور دنبال

، امکان بدست“عقب نشينی“تئوری . ميشود
آوردن آزادی و دموکراسی در کادر رژيم

“تئوری“، شاهانه“ انقالبات“ن ، ستودموجود
تقدم صلح بر استقالل ملی و بنابراين اتخاذ

نيل“ تئوری“، تاکتيک راه مسالمت آميز انقالب
باستقالل و آزادی از راه کمکهای اقتصادی

ساختمان سوسياليسم با“ تئوری“، شوروی
و( دست طبقات و قشرهای غير از طبقه کارگر

و نظائر) یالبد با دست طبقات حاکمه کنون
بطور. ، مظاهری از اين خط مشی است اينها

همزيستی مسالمت“خالصه خط مشی مبتنی بر 
، خط مشی ايست“گذار مسالمت آميز“و “ آميز

ضد انقالبی و ارتجاعی که بهيچوجه با واقعيت
، جامعه ايکه در تمام زواياکنونی جامعه بشری

و گوشه های آن نيروهای انقالبی بپاخاسته و
ای آزادی و استقالل ملی و سوسياليسم میبر

 ٩ادامه در صفحه  ...، سازگارجنگند

 ...حزب توده ايران چه  
 سغائی از عضويت مشاور“تعليق“ديگر 

کميته مرکزی و عضويت در حزب تا تصميم
و آنگاه هر دو.  مرکزینهائی پلنوم کميته

 اساسنامه مبتنی١٢تصميم خود را بر ماده 
 .ساخته است

من در اينجا وارد ماهيت اين امر نميشوم که
فاقد صالحيت“ بوروی کميته مرکزی“اين 

معنوی و قانونی است و هرگونه تصميمش از
 ولی رفقای حزبی را.درجه اعتبار ساقط است

وئی که خود رامتوجه ميکنم که ببينيم اين بور
متکی به اساسنامه ميداند در اتخاذ دو تصميم

 .فوق با اساسنامه چه معامله کرده است
در اساسنامه حزب توده ايران فصلی هست

و شامل سه“ مجازات حزبی“بعنوان 
: گفته ميشود٦در ماده . )٨و٧و٦(ماده

مجازات تخلف از مقررات و عدم اجرای“
 تذکر:وظايف حزبی به قرار زير است

شفاهی، تذکر کتبی، توبيخ، توبيخ شديد، توبيخ
شديد توام با اخطار، سلب مسئوليت حزبی،
تنزل يک يا چند درجه مقام و مسئوليت حزبی،
تبديل عضو اصلی بعضو آزمايشی، اخراج از

 .“حزب
چنانکه ديده ميشود تعداد و نوع مجازاتهای

“تعليق“حزبی در اساسنامه مصرح است و 
 پس چگونه کسيکه مدعی.نها نيستدر جزو آ

تکيه بر اساسنامه حزبی است در باره يک
ميگيرد؟ آخر“ تعليق“عضو حزب تصميم به 
 عدليه و ديوان حربتنظامنامه های وزار

 که اساسنامه حزب توده ايران نميتواندمتمم
آخر تا امروز هيچکس اعضاء کميته. باشد

يم و غير معلق تقسمعلقمرکزی را به اعضاء 
 .نکرده است

در“:  اساسنامه حزب توده ايران ميگويد٨ماده 
مورد اخراج اعضای کميته مرکزی و
مشاورين آن خواه از عضويت کميته مرکزی
خواه از حزب بايستی پلنوم کميته مرکزی
تصميم بگيرد و برای اخذ اين تصميم حداقل دو

 .سوم آراء کميته مرکزی الزم است
ن ماده است که قانونبرای فرار از اجرای اي

به وضع ماده“ بوروی کميته مرکزی“گذار 
 ولی در واقع ماده.توسل جسته است“ تعليق“

تعليق چيز ديگری جز ماده اخراج نيست و
در باره رفيق“ بوروی کميته مرکزی“تصميم 

تصميمی برسغائی حتی از لحاظ شکل کار هم 
 . ضد اساسنامه و بخودی خود باطل است

مونه ای از تحريف ها، ناراستی هااينهاست ن
بوروی کميته“و نادرستی های تصميمات 

 دسامبر ديده٧که در تصميم نامه “ مرکزی
 .ميشود

من ترديد ندارم که مبارزه رفقای حزبی که هر
روز آگاهانه تر و گسترده تر ميشود بر اين
شيوه های نکوهيده پشت پا خواهد زد و اين

ان خواهد انداختسکه های شهروا را از جري
و باالخره راستی و درستی را برجايگاه خود

 .خواهد نشاند
 دسامبر٢٠ -١٣٤٤ ديماه ٣احمد قاسمی 

١٩٦٥“               *****         
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خلقها دستخوش تزلزل بيشتر و بيشتری
 .ميگردد

امپرياليسم آمريکا سرکرده نيروهای
پرياليستی و ارتجاعی گرفتار تضادهایام

ز نيروی آن را بيشترروبسياری است که هر 
باين ترتيب اوضاع و احوال. تحليل ميبرد

،جهان در مجموع خود بسود نيروهای انقالب
 مشی عمومی جنبش.بسود مبارزه انقالبی است

کمونيستی که از طرف حزب کمونيست چين
جهان و برتدوين شده در انطباق با واقعيت 

 .اساس تحليل طبقاتی جامعه معاصر است
اين مشی عمومی عبارت است از اتحاد
کشورهای سوسيايستی و اتحاد پرولترهای همه

، اتحاد همه پرولترهای جهان باکشورها
اين اتحادخلقهای اسير و محروم و بر اساس 

تشکيل جبهه وسيع مبارزه عليه امپرياليسم و
 پيروزی کاملنيروهای ارتجاعی بخاطر

،انقالب پرولتاريائی جهانی و ايجاد جهان نوين
،، بدون سرمايه داریجهانی بدون امپرياليسم

 .بدون استثمار
اين مشی عمومی عبارت است از مشی ايجاد“

جبهه واحد وسيع مبارزه عليه امپرياليسم و
نيروهای ارتجاعی که تحت سرکردگی اياالت

سی اين جبهه هسته اسا.متحده آمريکا هستند
اردوگاه سوسياليستی و پرولتاريای جهانی

اين مشی عمومی عبارت است از مشی. است
، افزايش نيزوهایبسيج جسورانه توده ها

، جلب نيروهای بينابينی و منفرد ساختنانقالبی
 .“نيروهای ارتجاعی

بر اساس اين مشی عمومی احزاب
 لنينيست مشی و سياست مشخص-مارکسيست
هنگام تنظيم مشی و“نظيم مينمايند و خود را ت

راعاتمسياست مشخص برای کشورهای خود 
– مارکسيسم عام اصل در آميختن حقيقت

لنينيسم را با پراتيک مشخص انقالب و
ساختمان در کشورهای خود از نظر دور

 از اين رو وظيفه حزب پرولتری.“نميدارند
، لنينيسم–آنست که بر پايه تئوری مارکسيسم 

رايط تاريخی مشخص کشور خود را بررسیش
، استراتژِی و تاکتيک صحيح و مناسبیکند

برگزيند و توده های مردم را بسوی انقالب
 .رهنمون گردد

 لنينيستی توفان بر اساس-سازمان مارکسيستی 
،اين خط مشی عمومی و بررسی جامعه ايران

وظائف“مشی خود را در سندی تحت عنوان 
“ی ايرانلنينيستها – کسيستهامبرم و فوری مار
 .تعيين کرده است

اتحاد: اين مشی را ميتوان چنين خالصه کرد
طبقه کارگر ايران با توده های دهقانی و بر
اساس اين اتحاد تشکيل جبهه وسيع دموکراتيک
ملی برهبری طبقه کارگر عليه حکومت ضد
ملی و ضد دمکراتيک ايران بسرکردگی شاه و

، بخاطر استقراررياليست آنعليه حاميان امپ
حکومت دموکراسی نوين و پيشرفت بسوی

 .سوسياليسم
پيروی از اين مشی فقط در صورتی ممکن

 لنينيست طبقه–است که حزب مارکسيستی 
، بدون چنينکارگر در صحنه ايران بوجود آيد

 دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها عليه مردم ايران را برمال کنيم 

حزبی اين خط مشی همچنان بر روی کاغذ
 از اين رو است که سازمان.باقی ميماند

 لنينيستی توفان در درجه اول–ارکسيستی م
وظيفه مبرم و فوری احياء حزب طبقه کارگر
ايران را در برابر خويش گذارده و انجام آنرا

توفان. (وجه همت خويش قرار داده است
ماه دوره سوم مورخ ارديبهشت ٩شماره 
١٣٤٦  ( 

*****

 ...دو خط مشی 
 و مشی رويزيونيسم،اين خط مشی.  نيست
مبارزان راه.  امپرياليسم و ارتجاع استمشی

انقالب مدتهاست آنرا محکوم ساخته و بدور
 .افکنده اند

 يعنی درست در پنج سال١٩٦٣ ژوئن ١٤در 
ب کمونيست چين خط مشی جنبشپيش حز

کمونيستی و مسائل مربوط بآن را در سندی
پيشنهادات در“ ماده تحت عنوان ٢٥مشتمل بر 

تدوين“ باره خط مشی جنبش کمونيستی جهانی
اين خط مشی بدرستی مبتنی بر دو نکته. کرد

 :اساسی زير است
مشی عمومی جنبش جهانی کمونيستی بايد“) ١

 عام تکامل تاريخ جهانیمنعکس کننده قوانين
 مبارزه انقالبی پرولتاريا و خلقهای.باشد

ممالک مختلف از مراحل مختلفی ميگذرد و
دارای خصايصی است که مختص بخود

، ولی اين مبارزه نميتواند از دائرهآنهاست
.قوانين عام تکامل تاريخ جهانی خارج شود
مشی عمومی جنبش کمونيستی جهانی بايد

بارزه انقالبی را بپرولتاريا وسمت اساسی م
 .“بملل کشورهای مختلف نشان دهد

تعيين خط مشی عمومی بايد بر اساس“) ٢
، از تحليلواقعيت موجود در جهان باشد

طبقاتی تضادهای اساسی جهان کنونی ناشی
شود و عليه استراتژی جهانی ضد انقالبی

 .“امپرياليسم آمريکا متوجه باشد
يش از هر موقع ديگرواقعيت کنونی جهان ب

دنيای. مساعد بحال مبارزه انقالبی است
سوسياليسم از حدود يک کشور واحد فراتر

، اکنون يک رشته از کشورها را در آسيارفته
 اين.و اروپا و آمريکای التين در بر ميگيرد

کشورها با سرعت رشد مييابند و هر روز
رشد نيروی مادی و. نيروی بيشتری ميگيرند

ی کشورهای سوسياليستی و مبارزه مداومنوـمع
آنها عليه امپرياليسم و ارتجاع و پشتيبانی بی
قيد و شرط آنها از جنبشهای آزادی بخش منطقه

 اين کشورها را بصورت يکی از دویتوفانها
جريان برگ تاريخی عصر ما در مياورد که
جريان ديگر آن جنبش انقالبی ملی و

 امواج مبارزه.دمکراتيک منطقه توفانهاست
انقالبی عليه امپرياليسم و نوکران پست و
فرومايه آن سراسر منطقه توفانها را فرا گرفته
است و بر پيکر امپرياليسم و بويژه امپرياليسم

 .آمريکا ضربات مهلکی وارد مياورد
ويتنام قهرمان در جبهه مقدم اين مبارزه و الهام
.بخش و سرمشق ديگر مبارزان انقالبی است
درکشورهای امپرياليستی مبارزه طبقه کارگر

احزاب. عليه انحصارها شدت مييابد
 لنينيستی که بتازگی در اين-مارکسيستی

کشورها پديد آمده و رشد ميکنند در پيشاپيش
.اين مبارزه قرار گرفته و آنرا رهبری مينمايند
در تاريخ هيچگاه مبارزه خلق با امپرياليسم و

 آن باندازه امروز دامنهنوکران دست نشانده
، هيچگاه سطح آگاهی سياسیدار نبوده است

توده های مردم در سطح کنونی قرار نداشته
 نيروی امپرياليسم و ارتجاع که پس از.است

جنگ دوم جهانی تضعيف شده بر اثر مبارزه

 ...وظايف مبرم وفوری  
بسرنوشت مبارزه انقالبی خلقهای اين سه

منطقه“در پيشاپيش خلقهای . قاره است
خلق قهرمان ويتنام قرار دارد که“ توفانها

 کننده خودبا ضربات پياپی و خورد
  جهان را ذليلقدرت امپرياليستی بزرگترين

جنگ انقالبی خلق. و زبون ساخته است
نام آموزگار و الهام بخش همهقهرمان ويت

 .خلقهای سه قاره است
 تا زمانيکه سلطه امپرياليسم و نوکران آن
در اين منطقه بکمک گلوله و سرنيزه
برقرار است و تا موقعی که امپرياليسم و
نوکران آن جنبشهای انقالبی اين خلقها را

، جنگهای آزاديبخشبا قهر سرکوب ميکنند
.باقی خواهد ماند اجتناب ناپذير همچنان

کشور ما ايران نيز يکی از کشورهای
 .ستا“ منطقه توفانها“

 ٭٭٭
 مرداد که٢٨در کشور ما ايران کودتای 

دولت ملی دکتر مصدق را سرنگون
ساخت راه را برای نفوذ وسيع و همه
جانبه امپرياليسم و بويژه امپرياليسم آمريکا
گشود وابستگی ما به امپرياليسم شدت

سرمايه های امپرياليست ها به، يافت
، منابع ثروت ماکشور ما سرازير شد

، ميهن مابطور بيسابقه ای بتاراج می رود
، نظامی و، سياسیاز نظر اقتصادی

فرهنگی بزائده امپرياليسم تبديل شده است
و هيوالی استبداد با شيوه های نوين بالهای
خود را بر سراسر ايران گسترده و برای

ياليست ها محيط امنيت فراهمغارت امپر
 .است آورده

 در فاصله بين دو جنگ جهانی ميهن ما
بطور عمده تحت نفوذ اقتصادی و سياسی

امروزدر کنار. امپرياليسم انگلستان بود
امپرياليسم انگلستان که هنوز در تار و پود
سياست و اقتصاد ايران ريشه های زهر

،انسه، فر، امپرياليستهای آمريکاآلود دارد
 و ژاپن، بلژيک، کانادا، ايتالياآلمان غربی

 در اين.در سرزمين ما رخنه کرده اند
ميان امپرياليسم آمريکا توانست ظرف

،، سياستمدت کوتاهی عميقا در اقتصاد
، و درارتش و حتی فرهنگ ما رسوخ کند

جرگه آن کشورهای امپرياليستی که در
احرازميهن ما نفو کرده اند مقام متفوق را 

 .نمايند
 با تصويب قوانين مساعد بحال سرمايه

 ١٠ادامه در صفحه  ...گذاری خارجی و
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 چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است         

 
 ...وظايف مبرم وفوری  

برای سرمايه های خارجی“ امن“ ايجاد محيط 
و با تشويق امپرياليستها به سرمايه گذاری در

 راه سرمايه داری امپرياليستی بسوی،کشور ما
 مستقل ياايران باز شد که اکنون بطور

   بصورت سرمايه
های مختاط با سرمايه های خصوصی يا با

لتی بغارت ثروت ميهن ما ووسرمايه های د
  .استثمار توده های رنجديده آن مشغول اند

ايران يکی از بهترين نمونه های استعمار
، و بارزترين مظاهر سياستجمعی است

 .استعمار نوين در آن به چشم ميخورد
 امپرياليسم و اقليت حاکمه دستتا تضاد ميان

، يانشانده آن با ملت ايران از ريشه حل نشود
بعبارت ديگر تا نفوذ اقتصادی و سياسی
امپرياليسم از جامعه برنيفتد رهائی توده های
مردم ميهن ما از اسارت و عقب ماندگی امکان

 .پذير نيست
مبارزه با امپرياليسم و اقليت حاکمه وابسته بآن

، و نيل بهآزادی و استقالل ملیبخاطر 
پيروزی در اين مبارزه کار تنها يک حزب يا

 تمام طبقات و قشرهائی که در.يک طبقه نيست
زير سلطه امپرياليسم و اقليت حاکمه در

،کارگران(اسارت و محروميت بسر ميبرند
، بورژوازی، خرده بورژوازی شهریدهقانان
،، دانشجويان، روشنفکران بطور کلیملی

ميتوانند و) ، کارمندان جزء و غيرهآموزگاران
.بايد در يک جبهه واحد ملی وسيع گرد آيند
چنين جبهه ای که مرکز تجمع احزاب
وسازمانهای دمکراتيک و قشرهای گوناگون
اهالی و شخصيت هاست بايد بر اساس سه

 :اصل اساسی استوار گردد
.استقالل احزاب و سازمانهای دمکراتيک -١
 .دی انتقادآزا-٢
 بهبود شرايط زندگی سياسی و اقتصادی-٣

 .توده های مردم
 حزب توده ايران با آنکه از همان آغاز تاسيس
خود شعار اتحاد طبقات و قشرهای مختلف را
در سرلوحه ارگان خود قرار داد ولی هرگز
نتوانست مسئله جبهه ملی را از لحاظ تئوری

 تحققبدرستی حل کند و بويژه در عمل بدان
برای ايجاد جبهه وسيع متحد ملی بايد. بخشد

در آغاز اتحاد طبقه کارگر را با دهقانان عملی
اتحاد کارگران و دهقانان استخوان بندی. نمود

چنين جبهه ايست که بدون آن گرد آوردن
حزب. طبقات و قشرهای ديگر ممکن نيست

.توده ايران اين نکته مهم را درنيافت
زب توده ايران بر آن اند کهرويزيونيستهای ح

مسئله جبهه را در سالهای اخير بدرستی حل
ولی. کرده و بدرستی بمرحله اجراء گذارده اند

هم اکنون نيز آنها از انديشه اتحاد طبقه کارگر
با دهقانان که فقط ميتواند در عرصه روستا

 .جامه عمل بپوشد فرسنگها بدورند
 دموکراسی، انقالب برای آنکه انقالب ايران

از راه سازمان(نوين باشد بايد طبقه کارگر
رهبری و سرکردگی اين جبهه را) سياسی آن

 اين سرکردگی هنگامی.برای خود تامين کند

طبقه کارگر را مسلم ميشود که بتواند با
سياستی سنجيده و صحيح دهقانان را در

 .مبارزه رهبری کند و به پيروزی برساند
 اندوزی از گذشته بر آن سازمان ما با تجربه

است که اوال جبهه متحد ملی فقط در پهنه
کشور و بويژه در عرصه روستا و در پراتيک

ثانيا اتحاد طبقه کارگر با. انقالبی ايجاد ميشود
دهقانان استخوان بندی اين جبهه است که در
پيرامون آن طبقات و قشرهای ديگر جامعه

ان دهقانان درمي، و بنابراين کار در گرد ميآيند
، بدون آنکه کار درمرکز توجه سازمان ماست

ميان کارگران و خرده بورژوازی شهری از
ثالثا تامين رهبری طبقه. ده شودنظر فروگذار

کارگر در درون جبهه شرط اساسی انقالب
دموکراسی نوين و رفتن بسوی سوسياليسم

-يعنی آن چيزی که مارکسيست ها. است
رابعا. آن مبارزه ميکنندلنينيست ها بخاطر 

سازمان سياسی طبقه کارگر با شرکت در
 استقالل خود را در هيچ زمينه ای از،جبهه

را“ مبارزهو اتحاد “، خط مشی دست نميدهد
گیدبا پی گيری دنبال ميکند و بهبود شرايط زن

اقتصادی و سياسی توده های وسيع را هرگز
استقالل حزب طبقه. دگذارنمياز نظر فرو 

کارگر در جبهه بوی امکان ميدهد که در مورد
بورژوازی ملی که دارای خصلتی دوگانه است

، بدينمعنیشيوه اتحاد و مبارزه را بکار بندد
که در قبال جنبه های مترقی بورژوازی ملی
سياست اتحاد را در پيش گيرد و در قبال جنبه
های ارتجاعی و سازشکارانه وی سياست

 .ندمبارزه را دنبال ک
 ٭٭٭

 امپرياليسم برای بدست آوردن مواضعی که
-١٣٢٩طی مبارزات مردم ايران در سالهای 

، برای بسط و توسعه از دست داده بود١٣٣٢
و تثبيت و تحکيم آنها ميبايست قبل از هر چيز
نيروهای دمکراتيک و ضد امپرياليستی ايران
را سرکوب کند و محيطی فراهم سازد که هيچ

.رای اعتراض يا مخالفتی نباشدايرانی را يا
مرداد و رژيمی که بدنبال آن٢٨کودتای شوم  

روی کار آمد به اين مقصود جامه عمل
رژيم کودتا از همان آغاز حزب توده. پوشانيد

ايران و سازمانهای صنفی طبقه کارگر ايران
و ساير سازمانهای ضد امپرياليستی و

کجا، هر دمکراتيک را از بيخ و بن برافکند
اعتراض برخاست با رگبارصدائی بعالمت 

بدين ترتيب. گلوله در سينه بخاموشی گرائيد
برای استيالی همه جانبه امپرياليسم محيط

در طول چهاده.  و مساعدی فراهم آمد“امن“
سالی که از استقرار رژيم کودتا ميگذرد اقليت
حاکمه ايران و در راس آن شاه حتی يک لحظه

.ر ضد انقالبی بازنايستاده استهم از اعمال قه
روشن است که برای پيروزی در مبارزه با
امپرياليسم و اقليت حاکمه ايران بسرکردگی

بدون.  توسل به قهر انقالبی است،شاه تنها راه
توسل به قهر انقالبی از جانب توده های مردم

 .پيروزی انقالب امکان پذير نيست
وده ایشکل قهر انقالبی در کشور ما جنگ ت

بايد با توسل بانقالب ارضی. طوالنی است
توده های دهقانی را بتدريج بسيج و متشکل
،کرد و آنها را بجنگ عليه اقليت حاکمه کشانيد

 از استراتژی و تاکتيک جنگ انقالبیبا پيروی
، بر نيروهای انقالبیاز نيروی دشمن کاست

افزود آنها را تقويت کرد و استحکام بخشيد و
ام طبقه حاکمه را در شهر سرنگونسرانج

ای آنجساخت و حکومت طبقات انقالبی را ب
 .نشانيد

 حزب توده ايران بعلت عدم آشنائی با قوانين
انقالب در يک کشور نيمه مستعمره و نيمه
فئودالی مانند ايران هيچگاه انديشه جنگ توده
ای انقالبی را بخاطر خود راه نداد و اکنون هم

زيونيستهای حزب توده ايراندر مخيله روي
اکنون نيز اگر رويزيونيستها. خطور نميکند

حزب توده ايران گاه گاه از راه قهر آميز
سخنی به ميان ميآورند منظورشان قيام مسلح

“وضع انقالبی“است و بخاطر فرا رسيدن 
همچنان در انتظار نشسته اند و معلوم نيست

آنهاچه موقع چنين وضعی فرا خواهد رسيد و 
مسلح دست خواهند بقيام حبا کدام نيروی مسل

آنها جنگ توده ای طوالنی را که تنها راه. زد
پيروزی انقالب ايران است با کلماتی مانند

.متصف ميدارند“ بالنکيسم“يا “ آوانتوريسم“
آنها فرق ميان بالنکيسم و جنگ توده ای را
درک نميکنند و نميدانند که جنگ توده ای

ز واقعيت جامعه ما برمی خيزد و باطوالنی ا
 .هيچگونه وجه مشترکی ندارد“ آوانتوريسم“

 سازمان ما بر آن است که راه قهر آميز در
.ايران از جنگ توده ای طوالنی ميگذرد

انقالب ارضی. عرصه اين جنگ روستا است
 .دهقانان نيروی عمده آن اند. پايه آن است

 ٭٭٭
،رژيميکدر کنار سرکوب نيروهای دمکرات

کودتا طی سالهای اخير ميکوشد از راه يک
نظير رفرم“ ات اصالحیماقدا“سلسله 
، سهيم کردن کارگران در سودکارخانهارضی

، دادن حق رای بزنان و غيره و حتی بهبودها
مناسبات سياسی و اقتصادی ايران با
کشورهای رويزيونيستی اروپای شرقی و

، صفوف نيروهایبويژه اتحاد شوروی
دمکراتيک و انقالبی را دستخوش تفرقه و
پراکندگی سازد و قشرهائی از آنها را
بطرفداری از رژيم بکشاند و وضع و موقعيت

 .خود را تثبيت کند
 رويزيونيستهای حزب توده ايران با اختراع

اقدانات“در مورد “ تئوری عقب نشينی“
اين حکم که کمکهایشاه و تبليغ “ اصالحی

 ديگر کشورهای رويزيونيستیاتحاد شوروی و
گويا در جهت تامين استقالل و رفاه و ترقی

 پيوسته ميکوشند توده های مردم،ايران است
را از مبارزه عليه رژيم منحرف ساخته و به

دولت های. آينده آن اميدوار سازند
رويزيونيستی اروپا و در راس آنها اتحاد
یشوروی با کمکهای مادی خود بشاه و پشتيبان

وی در راه“ اقدامات اصالحی“معنوی از 
 ١١ادامه در صفحه  ...  رژيم نکبتبارتتثبي
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موفقيت کامل پايان يابد و شرايط گذار به 
ریمرحله سوسياليستی انقالب فراهم آيد رهب

.پرولتاريا در انقالب ايران ضروری است
بدون رهبری طبقه کارگر انقالب بهدفهای خود
و. دست نخواهد يافت و در بيراهه خواهد افتاد

لذا بايد گفت که ايران در مرحله انقالب
دموکراسی نوين يعنی مرحله انقالب ملی و
.دمکراتيک برهبری طبقه کارگر است

يران در مرحلهضرورت رهبری پرولتاريای ا
انقالب ملی و دمکراتيک به معنی آن نيست که
هژمونی پرولتاريا خود بخود تحقق خواهد
يافت بلکه بدان معنی است که پرولتاريای
ايران که به پيروزی تام و تمام انقالب ملی و
دمکراتيک و گذار به مرحله سوسياليستی

، در عملانقالب عالقه مند است بايد بکوشد
 کوشش و. برهبری خود تحقق بخشدانقالبی

تالش پرولتاريا در تحقق رهبری خويش در
کافی نيست طبقه. انقالب عامل اساسی است

کارگر به ضرورت و لزوم رهبری خود پی
برد يا آن را اعالم کند برای آنکه هژمونی او

هرگاه پرولتاريا از راه. بمرحله عمل درآيد
م راسازمان سياسی خود کوشش و تالش الز

در  انجام اين وظيفه تاريخی خود بخرج ندهد
چه بسا طبقات و قشرهای غير پرولتاريای
هژمونی انقالب را در دست گيرند و انقالب را
از مسير اصلی منحرف ساخته به بيراهه

 .بکشانند
 ٭٭٭

انجام انقالب دموکراسی نوين ايجاب ميکند که
 لنينيستها وظايف فوری و مبرم–مارکسيست 

 :را در دستور کار خود قرار دهندزي
 حزب طبقه کارگر ايران را احياء کنند-الف

 لنينيسم را راهنمای–حزبی که مارکسيسم 
، ازانديشه و عمل خويش قرار دهد

رويزيونيسم و اپورتونيسم مبری باشد و با آن
، خط مشیبطور جدی و پيگير بمبارزه پردازد

 با،استراتژی و تاکتيک صحيح داشته باشد
توده های وسيع خلق پيوند عميقی برقرار

، و آزادی توده، در دفاع از استقالل ميهنسازد
، از خود شايستگی، در دفاع از منافع خلقها

چنين حزبی که پيشاهنگ طبقه. نشان دهد
کارگر است اکنون در صحنه ايران وجود

امروز که حزب توده ايران که زمانی. ندارد
ی طبقه کارگر و ديگرنامش بحق با آرمانها

زحمتکشان ميهن توام بود بدست رويزيونيستها
.در سراشيب اپورتونيسم در غلطيده است
-نخستين و فوری ترين وظيفه مارکسيستها
لنينيستها ايجاد سازمان سياسی طبقه کارگر در

در غير اينصورت طبقه. صحنه ايران است
کارگر ايران بدون پيشاهنگ و راهنما ميماند و

 .قادر بايفای نقش تاريخی خود نخواهد بود
 جنبش انقالبی مسلح دهقانان را سازمان-ب

دهند و رهبری کنند و آن را بمثابه نيروی
عمده برای پيروزی انقالب دمکراتيک نوين

بدون رهبری جنبش مسلح. گسترش دهند
دهقانان از جانب طبقه کارگر سخنی هم از

.واند بميان آيدرهبری پرولتاريا در انقالب نميت

 پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

در حال حاضر مبارزه مسلحانه شکل عمده
مبارزه توده های خلق است و از اين راه
ميتوان به اتحاد طبقه کارگر با دهقانان تحقق

ايجاد شرايط الزم برای اعمال شيوه. بخشيد
قهر انقالبی کار ساده و آسانی نيست ولی وجود
مشکالت و دشواری وظيفه در صحت اين

هم اکنون گرايش. ری نمی دهدحکم تغيي
بمبارزه قهر آميز در نزد مبارزان انقالبی و

 .توده های مردم ايران رشد مييابد
رهبری جنبش مسلح دهقانان ايجاب ميکند که

 لنينيستها توجه عمده خود را-مارکسيستها
بسوی ايجاد سازمانهای حزبی در مناطق
روستائی معطوف دارند و با دهقانان بويژه

انان تهيدست و بی زمين پيوند عميقدهق
 .برقرار کرده آنا را بسيج کنند و متشکل سازند

 بر اساس اتحاد طبقه کارگر با دهقانان جبهه-ج
وسيعی مرکب از تمام طبقات و قشرهای
.دمکراتيک و ضد امپرياليست بوجود آورند
استقالل حزب طبقه کارگر در جبهه بوی

ازی ملی کهامکان ميدهد که در مورد بورژو
دارای خصلت دوگانه است شيوه اتحاد و
مبارزه را بکار بندد بدين معنی که در قبال
جنبه های مترقی بورژوازی ملی سياست اتحاد
را در پيش گيرد و در قبال جنبه های

، سازشکارانه وی سياست انتقاد وارتجاعی
 بنابراين تحکيم رشد چنين.مبارزه را دنبال کند

 است باينکه حزب طبقه کارگرجبهه ای منوط
استقالل خود را در زمينه های سازمانی سياسی
و ايدئولوژيک حفظ کند و رهبری انقالب را

 .محکم در دست خود نگاه دارد
 ٭٭٭

 لنينيستهای-روی سخن با همه مارکسيستها
 .ايران است

 !رفقا
اکنون که رهبری حزب توده ايران درفش

 بزمين افکنده لنينيسم را-ظفربخش مارکسيسم
است آن را سربلند تر برافرازيم و وحدت کليه

 لنينيستی را بمنظور-نيروهای مارکسيستی
احياء حزب طبقه کارگر ايران وجهه همت

 .خود سازيم
جنبش انقالبی مسلح دهقانان ايران را که
نيروی عمده انقالب اند و جبهه وسيع کليه
طبقات و قشرها و شخصيت های دمکراتيک

ان را تحت رهبری طبقه کارگر پيگيرانه واير
 .صبورانه تدارک به بينيم

قهر ضد انقالبی رژيم محمد رضا شاه و
حاميان امپرياليست و رويزيونيست او را با

 .قهر انقالبی درهم شکنيم
پيروز باد پيکار قهرآميز نيروهای ملی و
دمکراتيک ايران بر ضد نيروهای امپرياليستی

، در راه ساختمانعیو ضد ملی و ارتجا
 .، مستقل ودمکراتيکايرانی آزاد

 سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان
 ١٣۴۶آبان ماه 

***** 
 

  ...وظايف مبرم وفوری  
 از اينجهت پيکار خلق.کنونی گام برميدارند

ايران در راه آزادی و استقالل مستلزم افشاء
 .رويزيونيسم و مبارزه پيگير با آن است
 از  اهداف اساسی اصالح ارضی شاه جلوگيری

، جلوگيری از اتحاد طبقه کارگر با انقالب دهقانی
دهقانان و ايجاد قشری از دهقانان مرفه در روستای 

ايران است که بايد از رژيم کنونی ايران پشتيبانی 
 شاه در عين حال تالش “اصالح ارضی“ .کنند

ميکند مالکان ارضی را در راه توليد سرمايه داری 
.سوق دهد

سيعی که از طرف دولت علی رغم تبليغات و
صورت“ اصالحات ارضی“ايران در زمينه 

روستای ايران بنادر گرفته و ميگيرد هنوز 
برآمار رسمی کشور اکثريت بزرگ دهقانان
زمين دريافت نکرده اند و مانند سابق از راه

 در امالکی که نيز با.مزارعه استثمار ميشوند
شيوه سرمايه داری بهره برداری ميشود بکار
افتادن ماشينهای کشاورزی دهقانان را به
بيکاری ميکشاند که در جستجوی کار به

با اين ترتيب علی. شهرها سرازير ميشوند
شاه رفرم ارضی راديکال“ انقالب سفيد“رغم 

يا انقالب ارضی دهقانی کماکان در برنامه
و فقط چنين انقالبیاحزاب انقالبی باقی ميماند 

گان ميان دهقانان تقسيمميتواند زمين را براي
 .نمايد

اگر صحيح است که دهقانان نزديک ترين و
وفادارترين متحد طبقه کارگراند و اتحاد اين
طبقه با دهقانان شرط ضروری و پيروزی

، اگر صحيح است که دهقانان نيرویانقالبست
عمده انقالب اند و روستا عرصه جنگ انقالبی

قانان ازاست در اين صورت توجه عميق به ده
ووظايف مبرم و درجه اول طبقه کارگر 

 .سازمان سياسی آن است
 حزب توده ايران علی رغم فعاليت خود در
ميان دهقانان هرگز آن توجه ای را که در خور
.اهميت به دهقانان است به آنان مبذول نداشت
مرکز ثقل فعاليت حزب در شهر بود و حزب

مجاور نهم دهاتآ، فقط از شهر بکار دهات
کار در ميان دهقانان. شهر ميپرداخت

.بطورکلی ضعفها و نقائص فراوان داشت
بيهوده نيست که دهقانان در جريانات سياسی
پس از شهريور و بويژه در جريان جنبش ضد

 نقشی بازی١٣٣٢-١٣٢٩امپرياليستی سالهای 
 .نکردند و در کنار جنبش باقی ماندند

رو طبقهسازمان ما برآنست که عناصر پيش
کارگر بايد مرکز ثقل کار خود را در روستا

، آگاهی، دهقانان را متشکل سازندقرار دهند
طبقاتی آنان را باال برند و در پيشاپيش آنها
جای گيرند و آنان را برای مبارزه بخاطر

 .انقالب ارضی و انقالب ملی بسيج کنند
 ٭٭٭

، که هر دوانقالب ملی و انقالب دهقانی
، دو وظيفه اساسیوائی دارندخصلت بورژ

است که بايد طی مرحله انقالب ملی و
بدون انجام اين دو. دمکراتيک انجام گيرد

وظيفه گذار بمرحله سوسياليستی انقالب ممکن
برای آنکه اين مرحله از انقالب با. نيست
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 دو خط مشی
استالين بزرگ از همان نخستين سالهای پس از
انقالب اکتبر بر آن بود که مارش انقالب به
پيروزی انقالب سوسياليستی در اتحاد شوروی

،، بلکه وارد مرحله جديدی ميشودخاتمه نميابد
مرحله انقالب در مقياس جهانی بمنظور نابودی
امپرياليسم و پيروزی سوسياليسم از طريق

ب پرولتاريائی با جنبش آزاديبخشاتحاد انقال
اين. کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره

باين. انقالب نبود“ تازاندن“بهيچوجه بمعنی 
معنی نبود که بايد بيدرنگ از راه جنگ باين

بمعنی صدورانقالب هم نبود.  منظور نايل آمد
و نميتوانست باشد زيرا اندکی پس از جنگ

در کشورها در حالجهانی اول تا مدتی انقالب 
فروکش بود اما باين معنی بود که کمونيستها
بايد سياست خود را براين خط مشی پايه
بگذارند و فعاليت خود را بر اين اساس سازمان

 .دهند
استالين تا زمانی که در راس حزب کمونيست
اتحاد شوروی قرار داشت باين خط مشی

جاع بابا امپرياليسم و ارت. انقالبی وفادار ماند
بتوده های. استحکام و قاطعيت مبارزه کرد

خلق در مبارزه شان عليه امپرياليسم و ارتجاع
 .صميمانه کمک رسانيد

، که مانند لکه سياهی بر دامان٢٠در کنگره 
، همزمان باجنبش کمونيستی باقی خواهد ماند

، اين خطحمالت خائنانه خروشچف باستالين
مشی ضدمشی انقالبی جای خود را بخط 

 ٨ادامه در صفحه  ...يدآليستیاانقالبی و 

حزب واحد طبقه کارگر ايران"رانحزب کاراي"نشريه " توفان."نشريه ای که در دست داريد زبان مارکسيست لنينيستهای ايران است: سخنی با خوانندگان
نظريات و پيشنهادات خودرا برای ما. اين زبان برای هرچه رساترشدن به ياری همه کمونيستهای صديق،چه از نظرمادی و چه معنوی نياز دارد. است

به ما کمک مالی رسانيد،. کمونيستی حمايت کنيدمارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت . ارسال داريد
در توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد، هزينه. زيرا ما تنها با اتکا بر نيروی خود پابرجاييم و به اين مساعدت ها، هرچند هم که جزيی باشند نيازمنديم

 .گزافپست مانع از آن است که بتوانيم آن را بدست همگان برسانيم

  لنينيست های ايران-وظايف مبرم و فوری مارکسيست ها
 لنينيست ها و از کليه انقالبيون ايران انتظار ميرود -از کليه رفقای سازمانی و ساير مارکسيست ها

ای خود را بيان که طرح زيرين را مورد مطالعه دقيق قرار دهند نظريات و انتقادات و پيشنهاده
 دارند و ما را در تکميل و رفع نقائص آن ياری کنند

 
نبردی ،  نبردی است عليه امپرياليسم و ارتجاع،نبردی که هم اکنون در عرصه گيتی جريان دارد

، نبردی است که در جهت بسط و کاميابی نيروهای ، آزادی اجتماعیاست مقدس بخاطر آزادی ملی
 . انقالبی سير ميکند

 از جنگ دوم جهانی تغييرات عظيمی در صحنه جهان روی داد که تناسب قوا را بسود   پس
دنيائی بدون سرمايه داری و بدون استعمار مبارزه ، نيروهائيکه بخاطر ساختمان نيروهای انقالبی
، پيروزی انقالب اکتبر درخشيد و دوران نوئی اگر پس از نخستين جنگ جهانی. ميکنند تغيير داد

، در فاصله ميان دو جنگ کشور اتحاد جماهير شوروی تنها کشور ريخ بشريت گشودرا در تا
، پس از جنگ دوم جهانی کشورهای ديگری در جاده سوسياليسم گام نهادند و در تی بودسوسياليس

اين ميان انقالب کبير خلق چين نه تنها به اردوی سوسياليسم عظمت و توانائی شگرفی بخشيد بلکه 
 .های کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره را از سلطه امپرياليسم و ارتجاع نشان دادراه رهائی خلق

 اگر در فاصله ميان دو جنگ سيستم کهنه استعمار هنوز پا برجا بود و مبارزه جنبشهای نجاتبخش 
، سيستم ، پس از جنگ دوم جهانیدر کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره به پيروزی نميانجاميد

اری امپرياليستها دستخوش زوال و تالشی گرديد و بسياری از اين کشورها توانستند به کهنه استعم
، سلطه خود را همچنان ولی امپرياليسم با توجه به شيوه های نو استعماری. استقالل ملی دست يابند

 .غارت ميبردبر عده ای از اين کشورها ادامه می دهد و ثروت های آنها را به 
ا که در راس نيروهای امپرياليسم و ارتجاع جهانی است با تمام قوا و با استفاده  امپرياليسم آمريک

، از از تمام وسايل ميکوشند مواضع امپرياليسم و ارتجاع را در سراسر گيتی حفظ و تحکيم نمايند
“ امپرياليسم آمريکا نيروی عمده تجاوز و جنگ“. انقالب جلو گيرد و سوسياليسم را برهم زند

ژاندارم “، “دژ عمده استعمار و ارتجاع جهانی“، است“ گترين استثمارگر بين المللیبزر“، است
 امپرياليسم آمريکا ميکوشد مستعمرات و مناطق .است“ بين المللی و دشمن خلقهای سراسر گيتی

 .نفوذ امپرياليست های ديگر را از آنها ربوده و استيالی خود را برجهان بگستراند
 جاوز و غارتگری نيروهای انقالبی چه روشی بايد در پيش گيرند؟ در فبال اين سياست ت

آيا بايد مصممانه با اين سياست به مبارزه پرداخت يا راه تسليم و همکاری با آن را در پيش گرفت؟ 
آيا خلقها ميتوانند و بايد بر امپرياليسم آمريکا فائق آيند يا اينکه جز راه تسليم و رضا چاره ديگری 

 متصور نيست؟
، ميان شيوه برخورد با امپرياليسم آمريکا مالک تمايز ميان نيروهای انقالبی و ضد انقالبی

 .و رويزيونيستها است لنينيستها –مارکسيستها 
، چنگ در رويزيونيستها در شرايطی که امپرياليسم سراسر جهان را عمال تهديد به تجاوز ميکند

مسالمت “ تجويز اين .را تبليغ ميکنند“ يزگذار مسالمت آم“زده و “ همزيستی مسالمت آميز“
برای خلقهای جهان در حکم کوشش در راه انصراف آنان از انقالب و تن دادن به استيالی “ آميزها

رويزيونيستها معتقدند که برای تامين صلح جهانی بايد از برخورد با امپرياليسم و . امپرياليسم است
بايد سعی در آرامش جهان نمود و در حفظ . ددست زدن به قيام های موضعی خودداری ورزي

، و اين بدان معنی است که خلقهای جهان سالح انقالب را بر زمين نهند. وضع موجود جهان کوشيد
رويزيونيستها با پيش کشيدن چنين کلمات و مفاهيمی دست و پای .  تسليم نمايندخود را بامپرياليسم

ه امپرياليسم آمريکا را در ستم بر آنها و غارت و خلقها را می بندند و دست امپرياليسم و خاص
از اين جهت مبارزه با رويزيونيسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست و . استثمار آنها باز ميگذارند

 .اين هر دو الزم و ملزوم يکديگرند
را در ، افريقا و آمريکای التين با قاطعيت شيوه برخورد ضد انقالبی رويزيونيستی لقهای آسياخ 

قبال امپرياليسم آمريکا رد کرده و اکنون پرچم مبارزه مسلح را بخاطر انقالب ملی و دمکراتيک 
 انقالبات ملی و دمکراتيک اين خلقها بخش انفکاک ناپذير انقالب .در سراسر سه قاره برافراشته اند

 ٩حه  ادامه در صف...پرولتاريائی جهانی است و امر انقالب پرولتاريای جهان وابسته 
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