
 

 رانيا در" نامه" ه يمقاله منتشره در نشر

   ی عموئیمحمد عل
  ها مستندتر از  یراني ایري حزب پذی برایليچه دل

  رانياستقبال مردم از حزب توده ا

   گفتار  شيپ

 ی هيفاقد روح ران راي آه مردم ای آسانین نوشته بر آن است تا نشان دهد آه برخالف ادعايا
آه   یصورت آنند، در  ی می معرفیاسيت سيتحزب و فعالجه دور از ينت  و دريیگرا جمع
  و عالقهی تنها مخاطبان جد ابد، نهيب  حضوری اصولی  و اساسنامهیمردم  با برنامهیحزب

 ی شان را در برنامهيها شود آه خواسته  ی مواجه ميیها توده ابد، آه با استقباِل پرشوري  یمند م 
 "نرايحزب توده ا"ت ي است از فعالیدعا شرح مختصرن ميل ايدل. آنند  یمشاهده م آن حزب

  .  حضور احزاب وجود داشتی نسبتًا باز برايی آه فضایدر دوران 
خواهد  ران ناقصيخ معاصر ايران شناخت تاريت حزب توده ايخ فعاليق با تاري دقيیبدون آشنا
ر به ي اخی سده خي تاریها  روشن-هيها و سا  ر و بمي با زيیحال، بدون آشنا  نيع بود و در

. ك نخواهد شديقت نزديبه حق راني ا  حزب توده  دربارهی، داور١٣٢٠ور يژه بعد از شهريو
و    ن آبي ایعياست آه حزب، محصول طب جانبه، خود گواه آن ر دوي و تأثیدگيتن  ن درهميا

ه دهنده ب  ساز و پاسخ  خي تاری اجتماعیروهاين ازيخاك و برخاسته از عمِق خواست و ن
  .عصر نو است  دریهنين حرآت مي ایها ضرورت

 را يیگشا  راه گر و   روشنیشه و بارقهيندرت اند  به ی و حتی و انقالبیبه ندرت اقدام مترق
 ی سترگین دعويا. باشد فا نكردهيشتاز را اين حزب در آن نقش پي آرد آه ا توان سراغ  یم

  ك برنامه همهي توأم با یاجتماع  مختلفیها حضور آن در عرصه. ستياست، اما گزافه ن
 كيشرفت جامعه از ي و متناسب با سطح پیاجتماع  رشد موزونیازهاي نی جانبه و برتابنده

سو،  گرينامش از دنام و گم  دگان و قهرمانان بهيد  شكنجه باختگان،  ل جانيسو و صف طو 
  .ن دعا استيگواه ا

 برادرانه با یالملل ني بی را با همبستگیپرست  هنيآش، م   زحمتیها حزب با اتكا به منافع توده
 آن را ی و بقایخت و راز ماندگاريآم هم   بهیاس جهاني و ضد استعمار در مقی مترقیروهاين
  .د جستيص باين خصاي در همیاسي سیها و گردبادها  ن مهلكهيتر  بيز در مهين

  
   س حزبيتأس

عمر  آردند، اما  ظهوری متعددیاسي سیها  ها و سازمان  هن ما حزبيخ معاصر ميدر تار
  ی آه با تحزب آغاز میخيتار. شه نداشتنديان مردم ريرا در ميد؛ زيي نپایري از آنان دیاريبس

جنبش . ن استيران عجي ای است آه با سرشت و سرنوشت جنبش آارگریخيشود، تار
ــ  الي سوسیبيغمراآز . سر دارد  پشت ب رايخ پرفراز و نشيك قرن تاريران حدود ي ایآارگر

گر را برعهده گرفتند و   ده و الهاممشروطه، نقش سازمان ِنيرآفري تقدیها  در تالطمیدموآراس 
  یباق ها ش را در سنگالخ و مهلكهين و خردمند خوي خونی پای انقالب جای هایروزيدر پ

 سنن آن را رون آمد،ي بی دموآراس-اليران آه از درون سوسيست ايحزب آمون. گذاشتند
ان و ي شایها  آوششی انقالبیادامه داد و در مبارزه با ارتجاع و استثمار و پرورش آادرها

 آار خود را یطيآردن آار آنان، در شرا  دنبال ران با رسالتي ا حزب توده.  آردیا نندهيآفر
ن يا. د بازگشته بودندين، از زندان و تبعيشي پی انقالبیها سازمان آرد آه بازماندگان  آغاز

 ی شالوده  بود، گرد آمدند و بری استبداد رضاشاهی آه مولود فروپاشیا  تازهیهوا روها درين
ران ي آارگر ای  طبقهیاسي جهان، سازمان سی انقالبیها  جنبشی  گذشته و تجربهیها آزمون



 

 یدان نهاد، به استقبال گردبادهايم  پا به١٣٢٠ آه در مهرماه یآودآ. ختندي ریرا از نو پ
  . رفتیاسين سيسهمگ

  
   حزبیها تي فعالی عمومیها عرصه

 یمعنا  آهنه را به نو وسم و استعمارياليبا امپر   مبارزهی بار مسأله  ني نخستی حزب برا- 1
  .را به مبارزه با آن سوق داد  مردمیها آرد و توده   آن در آشور مطرحیق و علميع، دقيوس

 جهان را یها   و استقالل ملتیزمان آزاد  آن سم آه دريش خود، با فاشيدايحزب همزمان با پ
 خود را ی و خرابكاریبيع عوامفري وسی ران شبكهيدر ا د مرگبار آرده بود ويدستخوش تهد

 ددمنش آن را به مردم بشناساند و ُعمال یمبارزه شد و توانست چهره توسعه داده بود، وارد
  .آند ران منفرديا آن را در

سم و يالي امپریاسي، سیت اقتصادي ماهیح و افشايوض تینهيانتشار صدها آتاب در زم
س ي عملكرد و دسای افشای نهيز هزاران مقاله در زمي مختلف و نیعملكرد آن در آشورها

ان يپا  ینه بيمشخص روز، حزب را با آ طيكا در شرايس و آمري انگلیها ستياليگوناگون امپر
 ُعمال ی حاآم و دارای قشرها دریقي عمیها شهي ریسم آه در آشور ما داراياليامپر

  .رو آرد بودند، روبیع جاسوسي وسیها شبكه رنگارنگ و فراوان در
قرار  شي خوی از شعارهایكيس خود، مبارزه با عمال رضاشاه را يمحض تأس   حزب به- 2

فهرست آثار . آند ی ريجلوگ  در آشوریكتاتوريد ديد تا از تجديداد و بعدها با تمام قوا آوش
 و قاجار ی دوران پهلویاسي رجال سیخ معاصر و افشاي تاری نهي حزب در زمی هشد منتشر
  .ختي سوزان دربار و سلطنت مطلقه را برانگی نهيآ ر،يگ  ی پی ن مبارزهيهم. ا استيخود گو
 یخواه ی  و آزادیطلب   سرآوب جنبش استقاللی حزب را مقدمه ران بارها سرآوبيارتجاع ا

 و چه پس از ٢٧ه حزب، چه پس از بهمن يتاز عل و  قع تاختوا در ران شمرده است ويا
  . بودی و مترقی ملیها گر سازمانيه ديتاز عل و   تاختی  مقدمه٣٢مرداد 

 آار ی سرلوحه  رای و مترقی ملیروهايس خود، شعار اتحاد ني حزب از همان بدو تأس- 3
و اقدامات ” ی آزاد جبهه"ش يدايپ. عمل آورد  بهیز اقدامات مؤثرين راه نيخود قرار داد و در ا

 یها  در مقابله با توطئهی با عناصر مترقی همكاریون حزب در مجلس چهاردهم برايفراآس
مؤتلف احزاب ه جبه"ل يره، تشكي و غیمي صدر، حكیها دولت لسپو،ياء و دآتر ميدضيس

زب در ح. ن اقدامات استي ای از جمله” یكتاتوري مطبوعات ضد د جبهه"،  "خواه ی آزاد
  سقوط حكومت خائن قوام و بازگشت مجدد دآتری با تمام قوا برا١٣٣٠ر يت  30 حادثه

ر و سپس يت ٣٠در دوران پس از .  مبارزه آردی ملیروهايگر نيمصدق به قدرت همراه د
از انقالب شكوهمند بهمن  ش و پسي پ-ران مسلط بوديم آودتا در اي اختناق آه رژیها در سال

ن ضامن يك آه مهمتري و دموآراتی ملیروهايل به اتحاد تمام ني نیت برا با تمام قدر-۵٧
رشته   كياست حزب از ي موارد سیدر برخ ست آهي نیديترد. دي جنبش است، آوشیروزيپ

شدن صنعت نفت مصون نماند،   ی از جنبش ملیا مرحله  و از جمله دریستي سكتاریخطاها
روها ي به اتحاد نیابي  ر حزب در دستيگ  یاست، آوشش پ استين سيچه شاخص ا   آنیول
  . مشترك استیها دن به هدفي رسیبرا
، یمل تيآردن صنعت نفت و ِاعمال حق حاآم  ی ملیبرا   حضور گسترده در مبارزه- 4

 آنان و یمزدوران داخل ها و ستياليس امپري دآتر مصدق و مبارزه با دسایت از دولت مليحما
  و بهیا ك و تودهي دموآراتیها سازمان جيِق بسي از طریقتصاد و ایاسياز سيلغو هرگونه امت

متأسفانه، گاه . رود  یشمار م  ت حزب بهي فعالیها عرصه گري از دی آارگریكاهايژه سنديو 
ا يده گرفته شده يآردن صنعت نفت ناد  ی ملیبرا  آارگران در مبارزه م و قاطعين نقش عظيا

  .شود  یرانده م هيبه سا
 حزب یاعضا. ران دست زديآردن آارگران ا   متشكلین تالش برايتر عي وس حزب به- 5

كشان  آارگران و زحمت متحدهای مانند شوريیكاي و سندی معتبر آارگریها ش سازمانيدايدر پ



 

 مختلف را در یها آارگر در رسته هزار ها و صدها  آارگران آه دهی مؤتلفه مرآزایو شور
 اثبات ی برای آارگریها ن سازمانيا. آردند فاي ای مهمكاها متحد آرده بودند، نقشيسند

ع و ي وسی ن آن، مبارزهياديران و دفاع از حقوق بنيا  آارگری ت طبقهيت و موجوديشخص
تالش حزب .  داردیزيخ افتخارآمياند آه خود تار دهي رسيیها یابيبه آام اند و  آردهیدار دامنه
ساعت   شد آه در آن هشت١٣٢٣ در سال یا حهين الي باعث تدوی مرآزی متحدهایشور و

 زنان یبرا  با حقوقی با حقوق در سال، شش هفته مرخصیآار روزانه، دو هفته مرخص
 شي پی اجتماعیها مهين بيتأم  سال و١٢تر از ر، منع استفاده از آار آودآان آمآارگِر باردا

 منجر شد آه عالوه ١٣٢۵آار در سال   قانون بين، به تصويها همچن ن تالشيا.  شده بودینيب 
 یالملل ني بیعنوان روز همبستگ  اول ماه مه را به ا، روزيگر مزاي فوق و دیايبر مزا

" آارگر "ی آرد آه واژه  ديفراموش نبا. ت شناختيرسم  مزد به  بایليزحمتكشان و روز تعط
  متداول رد وآار ب  بار حزب به  نيرا نخست" مزدور"و " فعله"ز يرآمي تحقیها واژه در برابر

  .آرد
برنامه  كيبه تحقق » یدار  نيبزرگ زم«سم و ي دهقانان با فئودالی  حزب در مبارزه- 6

د و در راه يآوش نيزم  ین و بيزم  ن دهقانان آمين بيم بالعوض زمي تقسی برای مترقیارض
  ده. تز به دنبال داشي نیاري بسیها تي آغازآرد آه موفقیعيت وسيآردن دهقانان فعال  متشكل

 را از خواب یرانيشدند و توانستند دهقان ا  متشكلی دهقانیها هي در اتحاديیهزار روستا
  أتيبار جور و ستم ارباب و ژاندارم و ه  م به سرنوشت رقتيتسل دارآرده و او را ازينه بيريد

  آاری  برجستهی نمونه.  سوق دهندی و اجتماعی نبرد مطالباتیسو  و به دارند حاآمه باز
 یتوده  دهقانان وابسته به حزب هياتحاد"ل يتشك) ١٣٢٠ -١٣٢٧ (ی دوران علنیسازمان

به دهقانان  انجمن آمك "یل سازمان علنيشدن حزب، تشك"  یرقانونيغ"و پس از " رانيا
 روستا و مشكالت یشناس   جامعهی نهيانتشار صدها آتاب و هزاران مقاله در زم. بود" رانيا

  .رود  یشمار م  به  اقدامات درخشان حزبدهقانان آشور از جمله
حزب از همان  شه در اقشار محروم جامعه داشت،ي ری ارتش شاهنشاهیجا آه بدنه  از آن-  7

بار در   ني نخستیداد و برا روها را طرف توجه قرارين نيان ايگرانه در م  ابتدا، آار آگاه
 حزب، یسازمان نظام. ديازي  در درون ارتش دستیآردن عناصر مل  خ به متشكليتار

 مردم، یها ان تودهي و برخاسته از میمردم  ویق ملي عمیها شيمتشكل از افسران آگاه با گرا
ن سازمان از يا. ر بودينظ   آمیدار هي سرمای در آشورهای انقالبی نظامیها ان سازمانيدر م
 آرد آه خود   را عرضهیسندگان و مترجمان بزرگيشمندان، نويبنام و اند  ان خود قهرمانانيم

  .رود  یشمار م  خ مبارزات مردم بهي در تاری تابناآیها صفحه
زنان، اعم از   گوناگونیان قشرهاي در میغي و تبلیت سازمانين فعاليتر  عي حزب به وس- 8

  چهاردهم طرح انتخاب بار در مجلس  ني نخستیآارگر، دهقان و روشنفكر دست زد و برا
ك نهضت يجاد يحزب در ا تيموفق.  را عرضه داشتیرانيزنان اشدن   آردن و انتخاب
، یاسي سیها تيفعال. است  احقاق حقوق خود قابل مالحظهیان زنان برايبزرگ در م

م ين بخش عظيشد، ا  ی می حزب رهبری لهي زنان آه بوسی و اجتماعی، مطبوعاتیتظاهرات
الت ي تشك١٣٢٢رماه يدر ت. آرد  ونتكاپو رهنم ، تالش ویداري بی ران را به جادهي ای جامعه

 صلح، یسم، مبارزه با استعمار، مبارزه برايه فاشيمبارزه عل  خود را با شعاری زنان برنامه
ن دوران يدر هم. آرد  آغازی در برابر آار مساویمردان و دستُمزد مساو  بایحقوق مساو
ل شده يتشك زين" ن زحمتكش زنا هياتحاد"نام    بهیا هي، اتحادی مرآزی  متحدهیشورا در جنب

ت يزنان به عضو التي تشك١٣٢۵در سال . وستيالت زنان پي به تشك١٣٢۵بود آه در سال 
الت يدرآمد و از آن پس تشك ا بود،ي زنان در دنی زنان آه مدافع حقوق همهیون جهانيفدراس

در سال اما .  اعالم شدیرقانونيالت غيتشك ني ا١٣٢٧در سال . ده شديك زنان ناميدموآرات
  .آرد منتشر" جهان تابان" به نام ی علنیروزنامه كيالت ين تشكي ايیأت اجراي ه١٣٢٩



 

 از زنان یا  عدهیدنبال ارسال دعوتنامه برا  ن مجله بهيه ايريأت تحريبهشت هي ارد٣٠در 
ران را يس سازمان زنان ايتأس  تهران،ی در محل سالن تأتر سعدی در آنفرانس بزرگیمترق
 ی آرد و روزنامه ري خود را دای شعبه  مختلفیها ن سازمان در شهرستاني ا.آرد  اعالم

منتشر " ديدست آوردن حقوق خود متحد شو   بهیبرا رانيزنان ا"را با شعار " جهان زنان"
 زنان ی و موضعی مبارزات محلیرا برا"  مادرانیشورا"زنان  كيالت دموآراتيتشك. نمود

 ها در محل و از جمله  خانوادهیها  به خواستیدگي رسیبران شورا يا. ختي ریها پ  در محله
 .آرد  یت مي فعالیگر امكانات شهرين برق و ديابان، تأمين مدرسه، درخواست آسفالت خيتأم
 یبرا ان جوانان بود؛ حزب توانستي حزب، آار در می  برجستهیگر از آارهاي دیكي - 9

مان ساز"خ يتار. د آورديار و تالش پد از آیعي وسیدان عمل و دورنماي میرانيجوانان ا
ن ي ای آارگریاعضا.  استیپر از صفحات درخشان تالش و فداآار" راني ا جوانان توده

  دانستند آه به  ی خود می فهي آنان وظ. داشتندیعيت وسي فعالی آارگریها هيسازمان در اتحاد
آنان در اعتراضات . آنند  ش آارگران تالیاتيمنافع ح ها در راه  هي فعال اتحادیعنوان اعضا

  ی را به مطبوعات می داشتند، اخبار آارگریريگ  فعال و چشم  حضوریو اعتصابات آارگر
  .آردند  ی مربوط منعكس میها  اعتراض آارگران را در مجامع و ارگانیدادند و صدا

 بخصوص در  سازمانیاعضا. ت سازمان جوانان، دانشگاه بودي فعالی  از مراآز عمدهیكي
 داشت، فعال بودند و در یريگ  چشم ت گسترده ويآه فعال" ان دانشگاه تهراني دانشجو هياتحاد"

  . فراوان داشتندیسع اني و وحدت عمل دانشجويیراه تشكل دانشجو
 یتيتوجه به اهم با. آرد  ز به مبارزه جلبي را نی دهقانیها دار آارگران، توده  مبارزات دامنه
عنوان   آار در روستاها را به ل بود، سازمان جوانان،ين دهقانان قااي آار در میآه حزب برا

  .ديآوش  یفعاالنه م" دهقانان انجمن آمك به" مهم خود قرار داد و در ی فهيوظ
ج يترو ت آن بود؛ي فعالیها ن عرصهي از بارزتریكيت سازمان جوانان در راه صلح يفعال
، یستيالي امپریها  توطئهیطلبان، افشا   جنگیان نسل جوان، افشاي صلح در میها شهياند

مستعمره   مهي مستعمره و نیها  با ملتی و همبستگیدردبخش، هم ی  آزادیها دفاع از نهضت
سازمان جوانان از . افتي یتر شي بی توسعه" ت هواداران صلحيجمع"س يژه پس از تأسيو  به
ها، مدارس و  خانهشهرها و روستاها، آار  صلح دریها شيها، نما ل نشستيق تشكيطر

  .آرد  ی از جوانان را به مبارزه در راه صلح جلب میا ها، هر روز اقشار تازه دانشگاه
جوانان بود  گر ابتكارات سازماني از د١٣٣٠در سال " رانيآموزان ا  سازمان دانش"س يتأس

  .آند  ليفرهنگ تحم ش را به وزارتيت خويدار خود توانست رسم   دامنهیآه با مبارزه
  دانشی آگاهی در ارتقایمهم  نقشیآموز  ن سازماِن دانشيارگان ا" آموز دانش "ی هيشرن
  . آنان داشتیها  خواستیآموزان و طرح اصول 

سازمان " و"  زنانیت آزاديجمع"، "ك زنانيالت دموآراتيتشك"ت دختران جوان در يفعال
 زنان با توجه ی اصولیها  آنان در راه تحقق خواستی  گستردهی و مبارزه" ك زنانيدموآرات
  تيگر از فعالي دیكي.  استیناشدن  فراموش  دختران و زنانی موجود برایها تيبه محدود

ل ي بود و در تشكیسواد  یت مبارزه با بيفعال آن در جمع  ُپرثمر سازمان جوانان، شرآتیها
  و معلوماتیگاهها و روستاها و باالبردن سطح آ  در آارخانهیسواد  یب  مبارزه بایها  آالس

حقوق   و دفاع از-ژوئن   اول–  روز آودكیبرگزار. فا آردي ايیسزا  سوادان نقش به  یب
  .آن بود  تي فعالیها گر عرصهيآودآان از د

 آن ی  از فصول برجستهی فرهنگی فكران و در عرصهان روشنيت حزب در مي فعال- 10
سندگان، ينو ستادان دانشگاه، از روشنفكران برجسته اعم از ایريحزب شمار آث. است

را پرورش داد آه حضور  پژوهان  شمندان و دانشينگاران، هنرمندان، اند  شاعران، روزنامه
  .است رقابل انكاري غی مختلف فرهنگیها مؤثر آنان در عرصه



 

 آشور یمذهب  وی ملیها تيها و اقل ن حقوق و دفاع از حقوق خلقي حزب در راه تأم- 11
د ي تأآی و مذهبی، قومی ملیها تي خود بر حقوق مسلم اقلی  و در برنامه داشتیعيتالش وس
  .داشت

 پرورش صدها. ر حزب استيگ چشمیها تيگر فعالي از دی مطبوعاتیها تي فعال- 12
، یاسيس  گوناگونیها نهيها روزنامه و مجله در زم  و انتشار دهینگار مردم  روزنامه
  . داشتيیسزا  به  نقشی عمومیها یبردن آگاه ال در بای و صنفی، هنری، اجتماعیاقتصاد

 پس از  . فراوانیفرودها  و  هم با فراز  داشت، آنیت علني حزب تنها هفت سال فعال- 13
با مهارت، آار   زد وید سازماندهيد دست به تجديط جدي حزب در شرا١٣٢٧ بهمن یتوطئه
  ی حزب بهره میرهنمودها  ازی متعدد علنیها سازمان. ختيهم آم   را بهی و علنیمخف

ق يران، حزب وارد آار عمي مردم ای مرداد و سرآوب نهضت مل٢٨ یپس از آودتا. گرفتند
 یچ دورانيت حزب در هيرو، فعال  نياز ا. دآن ت خود را حفظ يو توانست موجود شد یمخف
هزار  ها و دهباختگان فراوان   ز، عالوه بر جانيراه ن  نيا البته در. ل نشد و متوقف نمانديتعط
 آن  را،ی سال زندان٣٧ تا ١٠ش از ينام و گمناِم ب  اِن بهي از زندانيیبلندباال ، فهرستیزندان

خ يخود در تار نيش دارد و اي خوی جرم ماندن بر اعتقادات خود در آارنامه  هم تنها به 
  .گانه استيخ معاصر آشور ياحزاب و در تار

شدن در هر جزء آن صفحات   حزب آه واردیها تيل است ناقص و فشرده از فعاین فهرستيا
  .ن مقاله خارج استي ای طلبد آه از حوصله ی را میاريبس
  

   سخن آخر
  : در آار است تايیها سفانه تالش متأ
برخورد با   دریستي سكتاری از خطاهایت حزب را به دوران آوتاهيخ فعالي تمام تار- 1

  .آنند  خالصه در جهت اصالح آن برآمد، دآتر مصدق آه حزب خود به سرعت یدولت مل
 رات وي مرداد، تمام تقص٢٨ در روز یكي اشتباهات تاآتیآردن برخ   با عمده-٢  

است آه  روشن. آنند   آودتا را متوجه حزبیقًا ضد مردمي از رخداد عمی ناشیها تيمسؤول
 یار و برخدرب  ُعمالیمردم ت ضديها، فعال ستيالي امپرس و دخالتيوه، دساين شيبا ا

 دآتر مصدق رخنه یدولت مل  و دری در جنبش ملیخواه ی ها آه با نقاب آزاد آارگزاران آن
 بودند، به ی و مردمی ملیروهاين جاد شكاف و تفرقه در صفوفيآرده بودند و در جهت ا

 یخود با صراحت و شجاعت از َبررس جاست آه حزب  نيمسأله ا. شود  یه رانده ميسا
ا ياما آ. گذاشتن آودتا سر باز نزد   ناآامیبرا اش  گستردهیها آنار تالش خود در یخطاها

  اند؟  آردهی خود رویها كيها و تاآت تي در فعالین بازنگريچن ز هرگز بهيروها نيگر نيد
 یآردن برخ  بزرگ رمستند وي غیها  ادعاها و گفتهیه بر برخيشود آه با تك  ی آوشش م-  3

 ی است، اسناد رسمی حزبیها تير فعالي ناگزی صهيزب آه خص حینظرها در رهبر  اختالف
وسته است، دور بزنند و يهم پ  به صورت آِل واحد و   آن بهی عمِل اعضایحزب را آه مبنا

 یآند آه اسناد رسم  ی اقتضا میانصاف در داور  ویآه وجدان علم  حال آن. رنديده بگيناد
 و ینيط عيها به شرا  كيها و تاآت  تي فعالیبايو در ارز حزب را مالك سنجش عمل آن دانست

توان و   یرا نمي توجه داشت؛ زی اجتماعیها یقوا و سطح رشد آگاه  جامعه، توازنیذهن
  .آرد  دوره منتزع ط مشخص هري آن و شرایهر حزب را از بستر اجتماع تيد فعالينبا

اتهامات   به انتقادات ون، پاسخ مستند و مستدل حزبي معید گفت تحت شانتاژهايبا متأسفانه
 ی علمیبر نقد و بررس  و اصول ناظریر تمام حقوق اجتماعين مغايشود و ا  یده گرفته ميناد

  .است
 ١٣٢٠ یها  سالی وار حزب در فاصله  ت نمونهيآرد فعال  د به آن اشارهي آه بایگري دی نكته
ران ي مردم ایزيگر  تحزب  بری محافل مبنی برخی است آه خط بطالن بر ادعا١٣٣٢تا 

ر و جذب مردم به يفراگ جاد احزابي ایجا است آه برا  نيموضوع ا. آشد یاست، م



 

توان به نكات   یجمله م  از آن  الزم است آهیصيها و خصا ازين  شي پی حزبیها تيفعال
  :آرد  ر اشارهي زی عمده
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 . آنانیها تيها و جذب ظرف تيخالق


