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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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  چلنگريان .م

  ٢٠١۶ جون ٠۶
  

 ١- ميرزا ِفرزندان سليمان
 ھای اجتماعی  آن با جنبشۀ ايران و رابطۀنگاھی به تاريخ حزب تود

  

  ١٣٢٧سيس تا بھمن أاز ت: جلد اول
  و

  توده و جنبش کارگری ايرانحزب 
  

  مقدمه

چون   سنگينی که ھمۀساي. بينيد ِ سنگين حزب توده را میۀگردانی ساي  سياسی به ھر طرف که سر بر میۀدر عرص

ِجود و بعد با صمغ دھانش تکه ھای سياسی را می ترين سازمان ھای اجتماعی، انقالبی ترين جنبش  راديکال،موريانه َ ھای  َ

  . . .اما ھر بار با شکل و شمايلی جديد . کند ِ طرح خود دوباره بازسازی میجويده شده را با

مبارزه با حزب توده تنھا . نيست) رويزيونيست(ِمبارزه با حزب توده تنھا مبارزه با يک حزب سياسی تجديدنظرطلب 

ِبرخورد با يک رخداد سياسی روز نيست ِش قدرتمند تئوريک مبارزه با حزب توده در حقيقت مبارزه با يک گراي. ِ ِ ِ
گرايش . ِ سال است جنبش کارگری و کمونيستی جھان را تحت تاثير قرار داده است٧٠المللی است که بيش از  بين

گری برای رسيدن به قدرت،   کارگر را به انحراف کشيده، با فريب و معاملهۀِداری طبق ِقدرتمندی که جنبش ضد سرمايه

  .ھای جھان خاک پاشيده است ِجوی کارگران و کمونيست ِان حقيقتلباس مارکسيسم به تن کرده به چشم

به ھمين . ريز به قدرت رساند ِداری را در قامت يک دولت متمرکز و برنامه اين گرايش سعی دارد تا جناحی از سرمايه

ِدليل بارھا و بارھا به بورژوازی ملی و خورده بورژوازی مرتجع کشورھا آويزان شده و خنجرش را از  ِپشت به کمر ِ
از کارگران خواسته تا از مبارزه برای ايجاد صف مستقل دست برداشته و تابع . کشان فرو کرده است کارگران و زحمت

ِدستورات تئوريک احزاب پيرو    !باشند" اردوگاه"ِ

و کسانی " دوم) الانترناسيون(الملل  بين"ِاز يک سو به سنت " المللی ِداری بين سرمايه"ِھای تاريخی اين گرايش از  ريشه

و مناسبات " حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی"گردد و از سوی ديگر ريشه در بر می" کارل کائوتسکی"چون 

  . در اين کشور دارد» ِداری دولتی سرمايه«ِتوليدی 
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ا به جای ِکند، دولت متمرکز طبقاتی ر سازش می» دمکراتيسم انقالبی«اين گرايش با مذھب و ناسيوناليسم تحت عنوان 

ِداری  ھای راديکال و ضد سرمايه نشاند، سنديکای سازشکار و يا دولتی را بر جای تشکل ِخودگردانی سوسياليستی می
  .نمايد ديالکتيکی و راديکال مارکسی را وارونه و قلب می- ھای انقالبی گذارد و در يک کلمه آموزه پرولتاريا می

ِئولوژيک و تجارب جھانی آن بھره برده  ھای ايد  و از انواع و اقسام سالحالمللی است حزب توده فرزند چنين گرايش بين ِ
اش را به خوبی و درستی انجام داده است  ِعلنی و مخفی خود وظيفه ِ سال فعاليت علنی، نيمه٧۴اين حزب در طول . است

از . پردازد وف خود میِو با تحريف تاريخ جنبش کارگری و کمونيستی ايران ھر روز به جذب نيروھای جديدی در صف

صف مستقل و غير وابسته را ناديده گرفته و . کند حمايت می» استفاده از تضادھا «ۀھای مختلف بورژوازی به بھان جناح

  !گردد می» ِنيروی مترقی خارجی«ی به دنبال ئکند و برای رھا اعتبار می ب و بیيا تخري

ِ بود که توانست در مقاطع مختلف تاريخی به جذب نيرو از از نظر تاريخی حزب توده در عين حال سازمانی فراگير
ِبه ھمين دليل نسلی از نويسندگان، مترجمان و اديبان خوشنام ايران را در صفوف خود . ِميان روشنفکران کشور بپردازد ِ

ِجا داده و با انتشار ادبيات سياسی چپ بين ی وسيع ئده، دورنمايات و شعر سنتی رھا کرھا را از چھارچوب ادب المللی آن ِِ

ِاين خود باعث پرورش و تکامل نسلی از روشنفکران ايران شد. ِرا در پيش چشمان آنان قرار دھد اما از سوی ديگر . ِ

 حزب کمونيست اتحاد شوروی گرفته شده ۀھای مشخص شد  از چھارچوبًکه دقيقا(ئولوژيک  ِھای خشک ايد چھارچوب

  .تر بودند از آن صف جدا شوند فکران که آزادانديشباعث گرديد تا طيفی از اين روشن) بود

ھای روسی، فرانسه و انگليسی مسلط بودند با  حزب توده توانست با بھره گيری از تعدادی از کادرھايش که به زبآن

 ۀِاولين حزب مرجع در ارائ) چين شده ھم بودند که البته دست( تعداد قابل توجھی از آثار مارکس، انگلس و لنين ۀترجم

با استفاده از اين سالح بود که توانست در ايجاد شکاف و انشعاب در ميان . ِمنابع تئوريک مارکسيستی در ايران باشد

 کارگر، حزب ۀی خلق ايران، سازمان رزمندگان آزادی طبقئھای فدا مانند سازمان چريک(ياسی ِاحزاب مختلف س

  .ثير مھمی داشته باشدأت. .) دموکرات کردستان و 

به . ِ کارگر شھری نيز قابل توجه بودۀدر صفوف طبق.  خ١٣٣٢ تا ١٣٢١ھای  ِ سازماندھی اين حزب در سالقدرت

ِ باز کرده، به عنوان ی مورد قبول اين حزب در بين کارگران ايران جاۀِھمين دليل سبک کار سنديکاليستی و سازشکاران
  .ماندگار شد) تا به امروز(سنتی از سازماندھی 

ِی مستقل از صدای خود را شنيده باشد يا ھر جنبش اجتماعی را در جھت نيات و ئ ھر کجا که صداحزب توده در ِ
ِسازد، بر پيشانی  اعتبار می  آن صدا و حرکت را تخريب کرده و در منظر عمومی بیءِھايش نبيند با تمام قوا خواست
  .زند می. . . و » انحراف«، »جاسوسی«ِن شاخص آن مھر فعاال

ِ جدی و پيگيری را در طول تاريخ حيات خود عليه اسالم شيعی انجام نداده و حتا در برھهۀگاه مبارز ھيچحزب توده  ِِ ھای  ِ

ِساز تاريخی به دفاع بی سرنوشت   .چون و چرا از مذھب پرداخته است ِ

ی حتا در نزد کسانی که اين حزب را ئگرايش توده : يابيد حزب توده نمیِ و ھواداران ءی را تنھا در اعضائ ِگرايش توده

، در برخی از ۶٠ ۀِن کارگری دھی، در فعاالئِھای مختلف فدا  گرايشِنزد بازماندگان: شود   نيز پيدا می،نفی می کنند

ِھواداران سابق جريانات خط سه و  ِ. . .  

ھا به يکی از جناح ھای   تودهِھر کجا که به جای اميد بستن به سازماندھی کارگران و: ِتشخيص اين گرايش آسان است

 ۀھر کجا که در مبارز. ی شتافتند، بدانيد حزب توده در آن جا زنده استأھای ر بورژوازی دل بستند و به پای صندوق

ھر . جا وجود دارد ی در آنئ  تودهۀِعلمی و تئوريک عليه اسالم سياسی تعلل شد و يا اين مبارزه نفی گرديد بدانيد انديش

ھر .  پوتينی تجلی پيدا کرد بدانيد اين حزب حی و حاضر استۀ سابق در قامت روسيۀِاھير شوروی مردکجا اتحاد جم
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ِی شد و يا آن جنبش انقالبی را تخريب نمودند ئاعتنا  کارگر و مردم کردستان بیۀکجا که به جنبش زنده و پويای طبق
  . . .ت بدانيد جای پای حزب توده و گرايش آن مرموزانه در حال فعاليت اس

 مھمی بپردازم و آن اين است که ۀالمللی مادر و از عملکرد حزب توده کوتاه سخن گفتم اما بايد به نکت از گرايش بين

ِھای مبارزاتی او در  گی ِگذاری شد که خود مظھر چپ رفرميست و غير انقالبی بود و ويژ حزب توسط فردی پايه
گويم که  سخن می" سليمان ميرزا اسکندری"از ! آری. ده باقی ماندِ سال عملکرد حزب تو٧۴ سياسی، نزديک به ۀعرص

ِحتا زمانی که برای به انحراف کشيدن انقالب سترگِ مردم ايران . ِ سال با مشی و مرام او پيش رفت٧۴حزبش  بھمن (ِ

ائتالف با چون سليمان ميرزا سازش با مذھب،  ترين پرچم را به دست گرفته بود، در ھمان زمان ھم سرخ.)  خ١٣۵٧

ِبورژوازی ملی و خرده بورژوازی ارتجاعی را آ   . تمام نمای خود قرار داده بودئينۀُ

 ايران وجود دارد ۀِ تاريخ حزب تودۀمن قصد دارم تا در مجلداتی چند به اختصار و با تکيه بر منابع مختلفی که دربار

 ۀِن اين کتاب در درجابنا بر اين مخاطب. ير بکشم به تصونسل جوانِ واقعی و تاريخی اين سازمان سياسی را برای ۀچھر

ِجوانانی که از تاريخ مستند اين حزب اطالعات دقيق و منسجمی ندارند. اول جوانان ھستند به ھمين دليل يا حزب توده . ِ

ِرا نماد واقعی کمونيسم در ايران می بينند و از کمونيسم و آموزه عکس اين حزب  هشوند و يا ب زار می اش بی ھای انقالبی ِ

ِتنھا راه برای گريز از اين دو کژراھه، دانستن تاريخ . افتند ھای پيدا و پنھانش می ِرا تنھا منبع کمونيسم دانسته و به دام
ِواقعی اين حزب و گرايش داخلی و بين   .اش است المللی ِ

ام،  ت که من بر روی کاغذ آوردهتر از آن چيزی اس ِديگر اين است که سخن پيرامون تاريخ حزب توده بسيار وسيعۀ نکت

ِاما روش کار من بر جمع و فشرده کردن مباحث است تا مطالع حزب را به ۀ چدر حقيقت من تاريخ. تر باشد راحت آن ۀِ

 ۀداری طبق جنبش ضد سرمايه و ِکمونيسم مارکسیام  دريچه ای که من به تاريخ حزب نگريسته. ام هد تحرير درآورۀرشت

 من با سکتاريسم و رفرميسمی که حزب کمونيست شوروی، احزاب ۀ نوشتًطبيعتا. جھان است در ايران و کارگر

  . به آن معتقدند، دارای مرزبندی است"مائويستی"اردوگاھی از جمله حزب توده و يا جريانات چريکی يا 

و )  دولت وقتانحالل رسمی حزب از سوی. ( خ١٣٢٧ ]دلو[سيس تا بھمنأ حزب از زمان تۀچدر جلد نخست به تاريخ

ھای بعدی  اميدوارم در مجلدات بعدی بتوانم دوران. چنين نقش حزب توده در جنبش کارگری ايران پرداخته شده است ھم

ِاز تاريخ حزب تا به امروز و نقش آن در ميان نظاميان، روشنفکران و رابط   . آن  با مذھب بپردازمۀِ

  .ثر باشدؤِ پربار کردن اين مجموعه بسيار متواند در ِدر اين راه نقدھا و نقطه نظرات شما می

  چلنگريان.                                                                      م

  ١٣٩۴ ]قوس[                                                                        آذرماه 

 

 
  :افزوده ناشر

افتخار دارد، باز ھم بحثی را به ميان اندازد که حد اقل بين رسانه ھای نوشتاری " فغانستانآزاد ا- افغانستان ازاد"پورتال 
خالف تصور آنھائی که گاھگھای در . افغانھا، درباره کمترين تماسی به شکل سيستماتيک و ھمه جانبه گرفته نشده است

شتر توجھش را به مسايل بين المللی معطوف ضديت با سياست ھای نشراتی پورتال زمزمه می نمايند، که گويا پورتال بي
حزب "بين اين حزب  و تمام جناح ھای به اصطالح که با پيوند تنگانگی "حزب تودۀ ايران"، برخورد نسبت به می دارد

 ھا، وجود داشته و دارد و در بيشتر مواقع، حزب اعم از خلق و پرچم و ساير رويزيونيست"  افغانستاندموکراتيک خلق
حزب کمونيست "و نمايندۀ مادر اولی شان يعنی " مادر دومی"ان برای نھاد ھای مشابه در افغانستان، حيثيت تودۀ اير
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فاء نموده است، بررسی عالمانه از ماھيت آن حزب، در واقع می تواند به درجات معينی بررسی يرا ا" بلشويک شوروی
به بين ھم و بين آنھا و باداران شان امپرياليستی از سياست ھا، خطوط ايدئولوژيک و روابط جواسيس افغان شوروی 

  .شمار آيد
به خصوص در زمان کنونی، که عده ای از پرچمی ھای مخفی تالش دارند تا را  ما به نوبۀ خود مطالعۀ اين اثر

 انخواھجنايتکاران خلق و پرچم را برائت دھند، به تمام خوانندگان عزيز پورتال، به خصوص آنھائی که از يک جانب 
حين حاکميت مزدوران روس از را  ھستند و از جانب ديگر، عزيزان شان خويشداشتن درک روشنی از تاريخ کشور

  . می داريمتقديمدست داده و يا خود شان، از ظلم و تعدی آنھا عذاب کشيده اند، 
 AA-AAادارۀ پورتال


