
  پنجاهمین سالگرد پایه گذاری تشکیالت توفان بر طبقه کارگر و 

 !تمامی کمونیستها وانقالبیون ایران مبارک باد

 
لنینیستی توفان قدم به عرصه وجود  -سازمان مارکسیستی  6611ژوئیه  61برابر با  6431تیر  52پنجاه سال پیش در 

-سازمان ما پرچم پر افتخار مارکسیسم” :چنین آمده است 31مرداد درترازنامه فعالیت یک ساله سازمان در .نهاد

لنینیسم، پرچم پرافتخار انقالب ایران را که رویزیونیست های ایرانی به دور افکنده آند را از نو برافراشت و هم اکنون 

ی و جهان بینی ما خط مش. این پرچم یگانه مرکز تجمع وفاداران به جهان بینی و آرمان های طبقه کارگر ایران است

پیشرفت های سازمان همچنین مدیون عالقه مندی، صمیمیت و پشتکاری است که .ضامن پیشرفت های آینده ما است

صمیمیت . صمیمیت و معاضدت رفقا عامل بزرگی در پیشرفت کار سازمان است. رفقای سازمان از خود نشان داده اند

با هرگونه . تا وحدت خود را حفظ کنیم و پیوسته استحکام بخشیم بکوشیم. نشانه وحدت است و وحدت سرچشمه موفقیت

 ."عامل تشتت و تفرقه با شیوه های سازمانی به مبارزه برخیزیم

ادامه دهنده حزب کمونیست ایران، حزب توده ایران تا زمانی که خط مشی رویزیونیستی وضد ( توفان)حزب کار ایران

قاسمی عضو  لنینیستی توفان رفقا احمد -بنیانگذاران سازمان مارکسیستی .کمونیستی خروشچف را نپذیرفته بود، است

کمیته مرکزی حزب توده ایران، مسئول ماهنامه مردم و دکتر غالمحسین فروتن عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران 

توده ایران  در کنار این رفقا، رفیق عباس سغائی عضو رهبری سازمان افسری حزب. مسئول مجله تئوریک دنیا بودند

به مخالفت با رویزیونیسم خروشچف پرداخت و حاضر به قبول خط مشی ضد انقالبی رویزیونیستها نگردید و در کنار 

رفیق امیرخیزی عضو قدیمی حزب کمونیست ایران و حزب توده ایران نیز در طی . رفقا قاسمی و فروتن قرار گرفت

اعالم کرد و به طرد رویزیونیستهای حزب توده " لنینیستی توفانسازمان مارکسیستی "نامه ای پیوستن خویش را به 

 .با بیان مختصر در خطوط کلی محصول این شرایط تاریخی بود( توفان)پیدایش حزب کار ایران. ایران پرداخت

 بلشویکهای. معتقد است که انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر فصل نوینی در تاریخ بشریت آفرید(توفان)حزب کارایران

قهرمان شوروی تحت رهبری حزب کبیر کمونیست شوروی و رفیق لنین در پی آن برآمدند که دنیائی بسازند که تا به 

دنیائی متکی . دنیائی بدون استثمار. آن روز بشریت نظیر آن را به خود ندیده بود و تصور آن را در مخیله خود نداشت

در شوروی بزرگترین دموکراسی تاریخ . اکثریت شکننده خلق بر دیکتاتوری بر ضد ستمگران و دموکراسی وسیع برای

در شوروی ساختمان سوسیالیسم برای نخستین بار تحت رهبری معمار سترگ سوسیالیسم رفیق . بشریت مستقر شد

حزب ما از سی سال دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی دفاع می کندو دستاوردهای این دوران تاریخی . استالین برپا شد

حزب ما پیرو ایدئولوژی . لهامبخش مبارزه مردم و طبقه کارگر جهان برای پیروزی مجدد سوسیالیسم می داندرا ا

مارکسیسم لنینیسم است و بویژه بر لنینیسم که مارکسیسم دوران زوال امپریالیسم و انقالبات پرولتاریایی بوده و صحتش 

بی تاریخی ازدستآوردهای دوران رفیق استالین و دفاع از حزب ما ارزیا. در عمل به ثبوت رسیده است، تکیه می کند

حزب ما در پی آن است که در ایران یک حکومت . لنینیسم را مالک تشخیص کمونیستها از غیر کمونیستها می داند

حزب ما تشکیالتی کمونیستی، ضد سرمایه .سوسیالیستی مستقر سازد که از منافع طبقه کارگر ایران و جهان حمایت کند

حزب ما خواهان سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی با . اری، ضد صهیونیستی و ضد امپریالیستی استد

 .دست پرتوان کارگران و زحمتکشان ایران برای استقرارسوسیالیسم است

 :به لینک زیررجوع کنید( توفان)لطفا جهت مطالعه درمورد تاریخچه مختصر حزب کارایران

http://www.toufan.org/Barnameh%20va%20tarikh/Tarikhche%20hezb%20kar.htm 

 

(توفان)حزب کارایران  
۵۱۶۲ ژوپیه ۶۱ با برابر ۶۹۳۱ تیر ۵۲ یکشنبه  
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