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  57 بهمن  شکوهمند سالگرد انقالبهشتمين بمناسبت  بيست و      
  کوهمند؟ بهمن را می توان انقالب ناميد و آنهم انقالب ش22آیا : پرسش این است

 
متاسفانه انقالب بهمن بعلت ناکامی و تسلط قشر 

،  سرکوب حقوق زنان.روحانيت بر آن به انحراف رفت
، تضعيف قوه قضائيه و روی آوری به کشتار کمونيستها

اسالمی برای عقب مانده و ارتجاعی مبانی فقه 
، قبول قصاص و انتقامجوئی بجای تصميمات قضائی

يب های اجتماعی و یا پژوهشگری و یافتن علل آس
ریشه های اجتماعی ارتکاب جرم که باید به رفع 
بيماری منجر گردد تا کشتن بيمار برای رهائی از 

 و بسياری جنبه های دیگر که فهرست سياه “بيماری“
آن برای نيروهای آگاه و دموکرات ایران روشن بوده و 

 بویژه برای نسل ،ذکر آن در این نوشته ضرورت ندارد
به صورت خاطره ای ناگوار بر آمده است و جوان 

یادبود از آن با این ذهنيت قبلی با واقع بينی علمی 
  .روبرو نمی شود

فجایع جمهوری اسالمی و ارتشاء و فساد و ریاکاری 
رژیم روحانيت از جانب دشمنان انقالب ایران در 
گذشته بویژه سلطنت طلبان مورد سوء استفاده قرار 

، اساس جمهوریت را بزیر بگرفته و اساس انقال
پرسش برده و منکر آن می شوند که رژیم خاندان 

اشته و دست نشانده امپریاليسم در ایران بوده مپهلوی گ
و دستآوردهای انقالب ناکام مشروطيت را بزیر پا 

 سياهکاری روحانيت حاکم در ایران برای .گذارده است
  . رژیم سلطنت رو سفيدی ببار آورده است

انقالب مشروطيت نيز جنبش مردم که بيان در زمان 
، حيدر ، باقر خانخواستهایشان در چهره های ستارخان

، علی مسيو بازتاب می یافت نتوانست جامعه عمواغلی
 نظام ارباب . دگرگون کند،ایران را به سرعت انقالبی

، سلطنت استبدادی تا و رعيتی دست نخورده باقی ماند
، نمایندگان پيدا کرد ادامه دودمان پهلویسرنگونی 

مجلس در هر دوره و شاید بجز دوره های نخست پس 
از انقالب مشروطيت با انجام انتخابات تقلبی به مجلس 
راه یافتند و اشراف فئودال در حفظ نظام گذشته 

در قانون اساسی انقالب مشروطيت همين . کوشيدند
شورای نگهبان کنونی بر راس مصوبات مجلس 

اشت و تصميمات مجلس بدون تائيد شورای ملی قرار د
ولی همان انقالب ناکام . آنها از درجه اعتبار ساقط بود

  مشروطه بعلت شرکت عظيم مردم در آن به جامعه 

خفته ایرانی تکانی داد که این جامعه را به تقال وا داشت 
نمی توان تصور . و از خواب قرون وسطائی بدر آورد
، بدون شرکت تماعیکرد که بدون این تکانهای شدید اج

، بدون نفوذ افکار توده های مردم در این تحوالتعظيم 
آزادیخواهانه و تجددطلبی در جامعه سنتی سير تحوالت 

  .بعدی ایران ممکن بود
هنوز در ریشه مبارزه کنونی که ميان روحانيت متحجر 
در ایران با مليون و کمونيستها و دموکراتها و متجددین 

 یک سر خویش را در گذشته در ایران جریان دارد
ایران در صد سال پيش در انقالب مشروطيت ایران 

از همان دوران مبارزه ميان نظر مشروطه . پيدا می کند
هللا خواهان و مشروعه خواهان به رهبری شيخ فضل ا

دوره ای نوری در جریان بود که به اعدام شيخ مرتجع 
دم ما  مبارزه امروز مر.انجاميداز این مبارزه به پایان 

با همان روحانيت مرتجعی است که این بار نه به 
عنوان نماینده فئودالی بلکه بعنوان نماینده نظام 
استثماری سرمایه داری به رهبری بورژوازی تجاری 

 خوراکی ،به ميدان می آید و می خواهد با زور و اجبار
را به جامعه بخوراند که تاریخ مصرفش سالهاست به 

الش روحانيت در حکومت که ت. پایان رسيده است
نماینده بورژوازی تجاری و در کليت خویش مدافع نظام 
بهره کشی سرمایه داری ایران است دست پا زدنهای 

آنها مجددا آخرین نيروی . قبل از مرگ تاریخيش است
خویش را برای جلوگيری از پيشرفت جامعه بسيج کرده 

 چرخ اند ولی این نفسهای آخرین آنهاست و نمی توانند
آنها پایگاه اجتماعی خویش . تاریخ را به عقب برگردانند

را در اقشار ستمدیده جامعه پيدا کردند که پس از 
اصالحات ارضی نو استعماری شاه بصورت محصول 
این اصالحات سرمایه دارانه نواستعماری چون نيروی 
ذخيره ارزان قيمت نيروی کار به حاشيه شهرها رانده 

دهقانی با همان توهمات و اوهام و شده و منشاء شدید 
فقر آنها ذهنيت ایمان به نيروی . خرافات دهقانی داشتند

در روحانيت . ماوراءالطبيعه را در آنها افزایش می داد
عرصه ایکه رویزیونيسم ضربه هولناکی به کمونيسم 

ادامه ..د و در غياب حزب کمونيست قدرتمنزده بود
 4 و 3  ،2در ص 
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که مستمرا زیر ضربه دشمن طبقاتی قرار داشت و از کشته پشته می داد در این اقشار تحتانی ، نينيستیمارکسيستی ل 

انقالب بهمن به نحوی عکس برگردان . جامعه نفوذ کرد و آنها را به نفع خود با شعارهای مردم پسند به ميدان کشيد
در این . تکان دادن به جامعه ایران نقش اساسی داشتانقالب ناکام انقالب مشروطيت ایران بود و به همان نسبت نيز در 

صفهای این انقالب مملو .  ميليون نفر حتی بر اساس آمار خبرگزاریهای غربی شرکت داشتند12انقالب 
هزار 50، این انقالب به سلطه سياسی امپریاليستها در ایران خاتمه داد. از حضور سه نسل مردم ایران در آن بود

، آنها به آمریکا فرستاد در ایران از حقوق کاپيتوالسيون برخوردار بودند ،که مانند اربابان را مستشار آمریکائی
مان امنيت زسا. ، تسليحات ایران را کنترل می کردندمستشارانی بودند که همه ارتش ایران را بزیر سلطه خویش داشتند

سی جهانی خویش در مرز اتحاد شوروی که ابر جاسوایران را در اختيار داشتند و از پول ملت ایران برای مقاصد 
دستگاههای عظيم شنود در مرز ایران و شوروی کار گذاشته بودند که بر دوش . قدرت رقيب آنها بود استفاده می نمودند
، از انقالب ایران فروش نفت ایران به اسرائيل و آفریقای جنوبی را قطع کرد. بودجه ضعيف ایران سنگينی می کرد

رژیم شاه که مسئول امنيت منطقه و ژاندارم منطقه بود و مبارزه دموکراتيک .  نظامی تجاوزکارانه  خارج شدپيمانهای
پاره ای قراردادهای استعماری را . مردم ظفار را با ارتش متجاوز ایران به خون کشيده بود ازمسند قدرت به زیر کشيد

د که  آن کرحانيت مواردی را گنجاند و یا مجبور به گنجاندن، در قانون اساسی جمهوری اسالمی عليرغم ميل رولغو کرد
،  ممنوعيت شکنجه.هنوز که هنوز است با علم به مخالفت درونی قادر نيستند آشکارا آنها را به زیر پرسش ببرند

 و نظایر آنها دستآوردهای انقالب است که بعلت شکست و سرکوب خارجی در ایرانهای ممنوعيت سرمایه گذاری 
درجه پيشرفت و تعميق و تحقق هر خواسته .  این خواستها باشند در عمل اجراء نمی شودِلهائی که باید َمحِمنيرو

، اجتماعی که ماهيت طبقاتی دارد وابسته به توان نيروی طبقاتی است که موافقان این خواستها دارند و ، سياسیاقتصادی
در دموکراتيکترین ممالک سرمایه داری . ش مبارزه می کننددر پشت آن ها قرار گرفته و بعنوان پشتيبان برای تحقق

جهان حقوق اساسی دموکراتيک همواره مورد تهدید است و بورژوازی امپریاليستی در کمين نشسته است تا با بروز 
 که  شایان ذکر است.نخستين نشانه های ضعف در صفوف پرولتاریا همين حقوق دموکراتيک پر آوازه را باز پس بگيرد

الها پس از انقالب کبير بورژوازی فرانسه در حاليکه بنظر می رسد اصول دموکراتيک در همه اروپا سایه افکنده س
است منافع مبارزه طبقلتی ایجاب می کند که فاشيسم در اروپا بعنوان عکلس العمل بورژوازی اروپا در مقابل دیکتاتوری 

دموکراسی . ای انقالب بزرگ و کبير فرانسه را به زیر پا بگذاردپرولتاریا در شوروی بر سر کار آید و همه دستآورده
 بورژواها آنرا مانند گلی که یک بار برای هميشه باید کاشت تا در ،امری طبقاتی است و پدیده ای نيست که بدروغ

تحریف دموکراسی این . ، جلوه می دهند شود تا گره از هر مشکلی گشوده گردد“نهادینِه“جامعه ریشه بدواند و بقول آنها 
این را از آن جهت می گوئيم که تصور نشود . هر طبقه ای گل دموکراسی خویش را می کارد و آب و دانه می دهد. است

انقالب با دستيابی به دموکراسی هميشه در مقابل تجاوز ارتجاع مصونيت یافته است و به صرف جادوی سحر آميز 
این مبارزه روندی گاه پنهان و گاه آشکار است و .  منتفی شده استای آنخطر بازگشت و یا سرکوب دستآورده“ انقالب“

انقالبی که نتوان از آن حراست کرد مسلما به . باید  همواره برای تحقق و حراست از آن نيرو داشت و نيرو بسيج کرد
ت علمی و با مالکهای بنظر ما داوری در مورد انقالب ایران را باید به صور .ناکامی و بازگشت موقت کشيده می شود

، با شرکت طبقه کارگر ایران ماتریاليسم تاریخی انجام داد انقالب بهمن جامعه ایران را با شرکت ميليونی توده های مردم
روحانيت برای کسب رهبری انقالب زنان محجبه را که در جامعه ایران وجود . کرد  زیر و روو بویژه کارگران نفت

 صدایشان را مرد غریبه و برادران متعصبشان از آوردن آنها به جامعه ابا داشتند و حتیداشتند و پدران و شوهران 
، رفتن به دبيرستان و دانشگاه را نداشتند به صورت ميليونی به خيابان بشنود و یا دخترانشان حق تحصيلمجاز نبود 

می شود در زندگی اجتماعی شرکت ، به آنها حالی کرد که ، به سخنرانی مجبور کرد به تشکل یابی موظف کرد،آورد
انقالب ایران تابوئی را شکست که بدون انقالب شکستن آن . کرد و بدون شوهر و یا آقا باال سر از اندرونی بدر آمد

انقالب ایران به مردم آموزشی در عرض یک سال داد که برای کسب طبيعی . بمراتب مخارج بيشتری را در بر داشت
، زنانی که حق حرف نداشتند از گلوی زنان ایران نيز خارج می شد“ بگو مرگ بر شاه“.  بودآن به حداقل صد سال نياز

را از بطری بدر آورد که “ غولی“ روحانيت برای مقاصد خویش . مردان را فراهم می کردند“تحریک“چون موجبات 
اسالمی شده است دیگر نمی ، حال پس از آنکه همه جامعه  حال پس از کسب قدرت سياسی.نيمی از جامعه ایران بود

تحولی در جامعه ایران صورت گرفته است که .  کار از کار گذشته بود.توانست این غول را به داخل بطری برگرداند
 دختران دانش ، انبوه انبوه زنان خبرنگار،هنوز کسی نمی تواند به نتایج و دامنه تاثيرات اجتماعی بنيادی آتی آن پی ببرد

فضائی را بطور عينی و بدون خواست ذهنی روحانيت ایجاد ... ، نمایندگان زن مجلس ون دانشجو، انبوه دختراآموز
، عليرغم تبليغات ارتجاعی و عقب مانده ، عليرغم سرکوب نهضت دموکراتيک زنانکرده که عليرغم نقض حقوق زنان
 دیده مذهبی فرزندی را در دامن ، حتی زن ایرانی دانشگاهزن ایرانی دانشگاه دیده. ضد زن دیگر قابل برگشت نيست

برد و دیگر حاضر نيست از حقوق اجتماعی خویش دست بردارد و به  خویش پرورش می دهد که به نياز زمان پی می
 ذهنيتی در جامعه .کنج خانه پناه برد و به صورت یکی از وسایل خانه مانند ماشين ظرف شوئی و یا اتوی برقی در آید

همين جنبش اجتماعی شجاعانه زنان ایران در زمان سلطه دودمان .  انقالب ایران استپا گرفته که محصول بزرگ
  ادامه در صفحه بعد... حضور زنان . پهلوی ممکن نبود
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آنها زنانی بودند که از طبقه حاکمه برای فریب . در جامعه یک حضور نمایندگان رسمی و دست چين شده پادشاهی بود

،  مارس به خيابان می آید8در روز . وز زن ایرانی در صفوف نخست مبارزه قرار داردامر. زنان برگزیده می شدند
در تمام زمينه ها می رزمد و در بسياری از این موارد امتيازات . ..، حضانت فرزندان و، مسافرتبرای کسب حق طالق
يده اند و توانسته اند این خواستهای آنها مردان را نيز برای حمایت از خواست آنها به خيابانها کش. مهمی کسب کرده است

این ارتقاء سطح مبارزه زنان . شود“ محرم“را به آنچنان بدیهيات اجتماعی بدل کنند که برای بسياری مردان “ نامحرم“
که با مبارزه و تشکل خویش در جهت کسب حقوق خویش مبارزه می کنند و رژیم را به عقب نشينی وا می دارند 

انقالبی که باروت و مواد انفجاری انقالب بعدی را .  است که در ایران صورت گرفته استمحصول انقالب عظيمی
ستر در  که بر آفيشها می نویسند و یا به صورت ُپ“مرگ بر شاه“دستآوردی است که شاید مانند شعار . تدارک می بيند

ولی تاثيری عميق و غير قابل . يندمی آورند چنين روشن و توی چشم بخور نباشد ولی هر چشم بصيرتی باید آن را بب
ذهنيتی است که با نفوذ در توده ها به . برگشت در تک تک خانواده های اجتماعی ایران بجا می گذارد و گذاشته است

این تاثير مانند تاثير جشن نو روز مانند شب . نيروی مادی بدل شده است و دیگر نمی توان آنرا به عقب برگردانيد
ت که به نيروی مادی اجتماعی بدل شده و حتی در محافل پنهان نيز به حيات خود عليرغم سرکوب چهارشنبه سوری اس

زنان ایران هم اکنون برای حقوق از دست رفته خویش مبارزه می کنند و در صفوف نخست  .و تهدید ادامه می دهد
نادرست است . تماعی برخوردار استاین جنبش از یک پایگاه مهم اج. مبارزه ضد سلطه روحانيت قرار داشتند و دارند

که کسی اسيد پاشيدن مشتی متعصب کور را بر چهره زیبای زنان ببيند ولی به عمق تحولی که گریبان روحانيت مرتجع 
این تحول در خانه روحانيت توقف نمی کند . را فرا گرفته است و هر روز در کار و زندگی گلوی وی را می فشارد نبيند

بهمين جهت ما با یک انقالب در عرصه سياسی و اجتماعی در ایران روبرو .  اندرونی وی می رودبدون دق الباب به
ولی . نمی توانسته هم باشد زیرا رهبری آن در دست ما نبود. بوده ایم که مطابق آرزوها و آرمانهای انسانی ما نبوده است

، تابوهائی را لگدمال کرده است ا شکسته استهمين انقالب عليرغم خواست ذهنی روحانيت و ارتجاع حاکم سدهائی ر
کوخ نشينان را نمی شود برای . دیگر مقدور نيست آنرا کنترل کند و به صورت نخست بسازدکه برای ارتجاع حاکم 

. مستضعفان جامعه می بينند که مستکبران جدیدی پيدا کرده اند. هميشه به سکوت واداشت و با القاب و مدالها فریب داد
، یکدستی جامعه هميشه دروغی بيش نبوده است، جامعه از مستکبر و مستضعف ميده اند که جامعه یکدست نيستآنها فه

 اینکه این تحول به کدام سمت رود و تا به چه حد .بر کرسی قدرت نشسته اندکه تشکيل شده است و باز مستکبران اند 
  . درون حزب کمونيست مربوط استآینده روشن را نمایندگی کند به کار و فعاليت کمونيستها در 

  آری آری زندگی زیباست
  زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست

   رقص شعله اش در هر کران پيداست ،گر بيفروزیش
  .ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست

می افتصادی و  وارد آورد، ایران را از زیر سلطه نظا در منطقه  آمریکاپایگاه امپریاليسمضربه سنگينی به انقالب ایران 
، تمام زمينه های رشد ایران را به سوی یک زندگی بهتر فراهم ساخت ولی رهبری آن در  بيرون کشيد آمریکاسياسی

دست نيروهای ارتجاعی قرار گرفت که از حمایت امپریاليسم جهانی و ارتش شاهنشاهی نيز برخوردار شد تا روند 
، مبارزه قهرآميز ، طبقه کارگر بسيج نشود،مردم بيشتری به خيابان نيایندد، تعميق نيابانقالب هر چه زودتر به پایان رسد

 و انقالب را در جهت منافع طبقه ، تا کمونيستها قادر نشوند رهبری مبارزه را به کف آورندبه صورت توده ای در نياید
 می کردند که با تسليم ارتش  زمان آنروز به نفع کمونيستها کار می کرد و باید این زمان را کوتاه.کارگر سوق دهند
امپریاليستها معتقد بودن ضرر را از هر جا بگيری منفعت است و از این منظر به انقالب ایران . شاهنشاهی کردند

شاه مقاومت نکرد زیرا خواست . برخورد کردند تا از مقاومت شاه که می توانست به تعميق انقالب بيانجامد جلوگيرند
 تسليم شاه . که مقاومت نکند تا نظام سرمایه داری را نجات دهدپریاليستها بر آن قرار داشت، خواست امسرمایه جهانی

. انقالب ایران به استبداد سلطنتی پایان داد گرچه که استبداد مذهبی را جایگزین آن نمود. بهترین نشانه گماشتگی وی بود
 بهمن منجر شد آموزش یافتند و از 22 و به قيام توده عظيم مردم در روند این انقالب که بيش از یک سال طول کشيد

سياست به مسئله روز مردم بدل شد و زندگی ميليونها . دستآوردهای دموکراتيک ششماه نخست انقالب سود فراوان بردند
ن ایران در آن تاریخ دموکرات ترین و آزادتری. ، آنها به نعمت آزادی و دموکراسی توده ای پی بردندنفر را در برگرفت
، دو رژیم و یک جنگ، مردمی هستند که تجربه  نيستند1357این مردم امروزی مردم قبل از سال . کشور جهان بود

 اینها همه محصول بيداری .تجربه تحریم اقتصادی و مقاومت بی نظير را بدنبال دارند و از دریای خون گذشته اند
در خانه .  بهمن گرچه هر دو ناکام شد ممکن نبود22انقالب ایرانيان است و این بيداری بدون تکان انقالب مشروطيت و 

سياست فراگير شده است و این نتيجه و دستآورد انقالب . ای در ایران نيست که بحث سياسی و اجتماعی در جریان نباشد
ت و نمی ایران بمنزله یک کشور مستقل از نظر سياسی ليکن به لحاظ اقتصادی زیر سلطه سرمایه جهانی اس .ایران است

برای بریدن این بندها باید استقالل صنایع . واند بندهای وابستگی خویش را به سرمایه جهانی از بين ببردنمی ت
باید توانست به توليد ماشين های توليد وسایل توليد . ، کشاورزی را بدست آورد، صنعتی، هسته اییئ، شيمياالکترونيکی
 ادامه در صفحه بعد... دست زد و
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تنها سوسياليسم است که می تواند در . ه این وابستگی اقتصادی مجددا به وابستگی نامرئی سياسی بدل می شودگرن

شرایط جهانی شدن سرمایه این ناممکن را ممکن سازد و با بنای اقتصاد سوسياليستی ایران را از گزند آسيبهای نظام 
  .سرمایه داری نجات دهد

 سال است 28،  سال است که جامعه ایران رنگ آرامش بخود ندیده است28. گذرد سال از انقالب بهمن می 28امروز 
،  زندانيان سياسی سال است که با قتلهای زنجيره ای و کشتار چند هزار28، که حکومت نظامی در ایران برقرار است

. طنت پهلوی افزونتر است تعداد جانباختگان از زمان سلنان و ز آشکارسرکوب . رژیم کنونی بر ایران حکومت می کند
گسترده گی مبارزه با زمان . ، مبارزه می کنندپرسش این است که چرا چنين است؟ زیرا که این مردم مقاومت می کنند

این مردم . درجه سرکوب و توحش رژیم با درجه مقاومت و مبارزه مردم نسبت مستقيم دارد. شاه قابل قياس نيست
سرکوب را . ستند زیر بار حرف زور و قلدری و ارتشاء هيات حاکمه ایران بروندفرزندان انقالب هستند و حاضر ني

دیدن ولی مبارزه را ندیدن بی توجهی به این امر است که در ایران انقالبی عظيم صورت گرفته است که جریان 
  .قدرتمندش در متن جامعه هنوز جاری است

 بهمن را 22باید انقالب مشروطيت و انقالب . ه پنداشته شودبهر صورت نباید گذاشت که سنت انقالب در ایران نکوهيد
. هر کدام از این انقالبات گامهای کوچکی بودند که برای کار بزرگ ما در آینده الزمند. کامل کرد و به پيش برد

مردم . جمهوری نسبت به سلطنت گامی به پيش است حتی اگر روحانيت در راس جمهوری قصد سلطنت داشته باشد
آنها قيم تاج به سر نمی خواهند و بهمين جهت نيز نمی توانند ولی و قيم . ن به ولی فقيه ای مانند شاه نياز ندارندایرا

  .عمامه بسر را بپذیرند
هستند پس مانده های ارتجاع قدیم که فقط در مذمت انقالب سخن می گویند و در پی آن هستند که سلطنت متعفن را در 

، مردم را از توسل به زور تمام تبليغات خویش را بر این گذاشته اند که واژه انقالب را تکفير کنندایران مجددا احياء کنند 
 به تمسخر بکشند“ شکوهمند“، انقالب بهمن را با تکيه بر دستآوردها و نتایج شکست خورده آن بعنوان انقالب بهراسانند

ایدئولوژیک ضد انقالبی و پالتفرمی سراسر خيانتکارانه و سعی کنند ضد انقالب گذشته را بدور مجموعه ای از تبليغات 
در این زمينه بزرگ تبليغاتی نمی شود جنبه های بزرگ انقالب بهمن را که امروز از بسياری دیده ها فرو . بسيج نمایند

ام ضد اگر ما از هم اکنون در د. این همان مبارزه طبقاتی و تدارک برای انقالب بعدی است. می افتد برجسته نکرد
انقالب گرفتار آمده و انقالب شکوهمند بهمن را به صرف کسب قدرت سياسی توسط بورژوازی تجاری مذهبی تخطئه 

امپریاليستها و صهيونيستها و ضد انقالب مغلوب . کنيم زمينه مبارزه تبليغاتی و ایدئولوژیک را در آینده از دست داده ایم
این است که باید این خود فروختگان را نيز در کنار رژیم . حمایت می کنددر ایران از این پس مانده ای ایدئولوژیک 

 در ایران جریان 1357باین مفهوم انقالبی که در بهمن . حاکم در ایران بيک ضرب مورد ضربه قرار داد و افشاء کرد
حتی در . همند بودیافت و بزرگترین انقالب توده ای تاریخ بشریت است و تاثيرات عظيمی در جهان باقی گذاشت شکو

نمایشات توده ای در .  ميليون را در یک روز بسيج کرده و به خيابانها آورند12چين توده ای در روند انقالب نتوانستند 
شرکت ميليونی مردم ایران در نمایشات انقالب بهمن که به . چين در شانگهای از چند ميليون نفر تجاوز نمی کرد

، همبستگی و انسانيت در ایران حاکم کرده اوان رسانده بود و فضائی از روحيه برادریهمبستگی خلقهای ایران یاری فر
اخبار ایران یک سال تمام بر صفحه تلویزیونای سراسر جهان بود و از . ، برای انظار عمومی جهان خيره کننده بودبود

در این دوران آمار قتل و دزدی در ایران به حداقل رسيده بود و نشان می داد . ميليونها مردم جهان برخوردار بودحمایت 
نشان می داد که قتلها و دزدیها ریشه های . چه نيروی انسانی و هسته نهانی مثبتی در نهاد مردم انقالب دیده نهفته است

د از انقالب شکوهمند بهمن بدست آوریم و بيآموزیم و نه اینکه آنرا در یک اینها درسهائی است که ما بای. اجتماعی دارند
فراموش نکنيم که شاه دژ تسخير .  با این تحليل فقط ضد انقالب مغلوب موافق است. قيام که فاجعه آميز بود خالصه کنيم

موجبات ترس و وحشت در  هزار نفری آن 60 صد هزار نفری و ساواک 400ارتش . ناپذیر امپریاليسم در منطقه بود
انقالب ایران به مردم جهان مجددا نشان داد که قدرت ارتجاع هر چند وحشتناک جلوه کند . درون و بيرون ایران بود

  .  این مهم و این آموزش تاریخی برآمدِسانقالب ایران از َپ. وقتی توده ها بپا خيزند چون یک خانه مقوائی برهم می ریزد
رخوردگی مردم از نتایج س، در اثر یاس و طبيعتا در اثر تبليغات ضد انقالب مغلوب. شاره می کنيمدر خاتمه بيک نکته ا

، آدمکش و دروغگو و ریاکار که خود را وارث انقالب شکوهمند بهمن جا اعتمادی بيک حکومت سلطه گر انقالب و بی
 که از واژه انقالب چه برسد به شکوهمند می زند در ميان مردم عادی و مبارزان راه آزادی روحيه ای رشد کرده است

این فضای عمومی از نظر روانشناسی جامعه قابل فهم است ولی . بودن آن اگر منزجر نباشند با تردید نگاه می کنند
وظيفه نيروهای آگاه نخست این است که خود به ماهيت انقالبی که درایران اتفاق افتاده واقف باشند و حتی اگر از نظر 

 لفظ شکوهمند را به کار نمی برند از نظر مضمون لحظه ای در مورد دستآوردهای آن و تکامل تاریخی انقالب تاکتيکی
  .این دیگر یک خطای راهبردی خواهد بود. مصالحه نکنند و امتيازی به کسی ندهند

  
  ! 57 انقالب شکوهمند بهمن  جانباختگان خاطره جاودان باد                           

  ! سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی                           
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   مکزیک در آستانه یک تحول ساختاری                          
  
حال آنکه فقر و بيکاری و خانه ! بود» آرام« ، از قضا مکزیک در آمریکای التين یک کشور تا همين چند ماه پيش 

کارگران از سقوط صنایع داخلی و دهقانان از .   بيداد ميکند– ميليون 107  قریب –سکنه بدوشی در این کشور پر 
نا گفته نماند که مکزیک . مصادره مداوم زمينهایشان بسود مشتی اشراف بومی و کارتلهای آمریکایی بستوه آمده اند

 تا آهن و مس و روی و منگنز و جيوه و از نفت و گاز گرفته: امکانات فنی و انسانی زیادی دارد، با کلی منابع طبيعی
  ... گوگرد و طال و نقره و

و با خلقهای خودی سر ! در سایه همسایه شمالی گردن ميکشد... معذالک، بشکل زائده اقتصادی امپریاليسم آمریکاست
» اوآکساکا« ایالت   بر اثر اعتصاب فرهنگيان در –  در ماه مه گذشته –که چند ماه پيش ! بود» آرامش« این . ستيز دارد

ولی . این اعتصاب باعث شد تا صدای مردم از شدت فقر و بد بختی در آمد. با طغيان اهالی روبرو شد... درهم ریخت
  که در ميدان اصلی شهر در مرکز ایالتی بست نشسته –چطور؟ طبق عادت پليس ایالتی برای پراکندن تجمع فرهنگيان 

در . ماموران امنيتی افراد بخصوصی را مورد ضرب و شتم قرار دادند... گردید  به خشونتی حيوانی متوسل –بودند 
  .    که کار بيخ پيدا کرد–با اوباش امنيتی در گير شدند ... حمایت از فرهنگيان اعتصابی بود که مردم به خيابانها ریختند

تا اینکه خبر پيچيد و با . ش گشودندنبرد خيابانی با عوامل سرکوب آغاز شد و پاسداران حکومت ایالتی بروی مردم آت
موجی از همدلی و همبستگی با ... اعتراض در ایاالت دور و نزدیک جاری. سرعت زیادی به ایاالت همجوار رسيد

در فاصله ... جنبش باال گرفت و رفته رفته خصلت محلی خود را از دست داد. براه افتاد» اوآکساکا« اهالی ایالت 
تا مرز یک قيام ملی پيش رفت و دولت فدرال را به ...   در بر گرفت- ایالت مکزیک را 33  ایالت از11  -کوتاهی 

  . دست و پا انداخت
  

...   بيشتر بعنوان یک ایالت توریستی شهرت دارد– ميليون سکنه 10  با بيش از – در مکزیک» اوآکساکا« ایالت 
  . جاری مردم و در تملک اشراف بومی و چند بنگاه انحصاریبيگانه با نيازهای ! با یک سلسله هتلهای لوکس و پر ستاره

متمرکز در یک سندیکای سراسری ...   قشری سازمانيافته است–  از جمله در ایالت مورد بحث –فرهنگيان مکزیک 
ردم از اینرو، با توده م. اکثرا زندگی محقری دارند... بلحاظ معيشتی، فرهنگيان حقوق نازلی ميگيرند. نسبتا نيرومند

فراخوان اعتصاب و بست نشينی در ميدان اصلی شهر بمنظور . پيوندی نسبتا عميق و دائمی دارند... ارتباطی تنگاتنگ
  ابتکار واحد ایالتی سندیکای سراسری فرهنگيان –  در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری –افزایش حقوق فرهنگيان 

 هزار نفر در 70  قریب –روبرو گردید » اوآکساکا« ماعی در ایالت بود، که با استقبال همه فرهنگيان و مددکاران اجت
  سخت سر گرم –احزاب رسمی . خيلی سریع به سایر مناطق هم کشيده شد... این اعتصاب و بست نشينی شرکت کردند

 زیادی بپای   با شتاب–  جناب اوليس روئيز –تا اینکه حاکم ایالتی !   اصال روی برنتافتند–انتخابات ریاست جمهوری 
 ماه   14فرمان سرکوب در . شهر رفت و قداره بندان وفا دار خود را بسراغ فرهنگيان اعتصابی فرستاد» پاکسازی« 

درست بر عکس، توسعه و تعميق جنبش را موجب گردید، حمایت . ژوئن گذشته صادر شد، که به نتيجه مطلوب نرسيد
ا مردم در قبال اوباش مسلح از فرهنگيان اعتصابی به دفاع بر خاستند و سبب شد ت... انقالبی از فرهنگيان را برانگيخت

  .   که شب و روز توسط زنان و جوانان و دهقانان محلی محافظت ميشد–در این راستا دهها سنگر خيابانی برپا کردند 
  

 مجمع توده ای و یک.  که در صفوف خلق، سازماندهی مبارزه ای بلند مدت در دستور کار قرار گرفتطولی نکشيد
 ایالت دیگر مکزیک بسط 11تشکلی نمونه که بسرعت در منطقه و در . تاسيس گردید» اوآکساکا« خلق از اهالی ایالت 

چون سخت در گير انتخابات ! ولی این رویداد تاریخی، هيچ باز تابی در مطبوعات سراسری مکزیک پيدا نکرد. یافت
ا نيازهای جاری مردم، با مطالبات فوری و حياتی خلقهای مکزیک مربوط   نمایشی که اصال ب–ریاست جمهوری بودند 

خواهان عزل فوری  ...   از مطالبات صنفی فرهنگيان بسی فراتر رفت–  در عمل –معذالک، جنبش رشد کرد . نبود
ورده   این همدست قسم خ–که این دیگر برای دولت فدرال، خاصه برای بورژوازی دالل مکزیک . حاکم ایالتی شد

 ایالت دیگر هم تشکيل شده بود، در 11بيشتر باین خاطر که مجمع خلق در .   اصال قابل قبول نبود–امپریاليسم آمریکا 
شاخک امنيتی ... این بود که بورژوازی دالل احساس خطر کرد. پس عقب نشينی جایز نبود. راس جنبش قرار داشت

   !رفت» خطر« دولت فدرال بکار افتاد و بپای دفع 
 اکتبر گذشته بود که حکومت فدرال تصميم خود را گرفت و بمنظور درهم کوبيدن جنبش جاری چندین در اواخر ماه

  را به - آدمکش حرفع ای، با کلی توپ و تانک و چند فروند هليکوپتر 3700  ارتشی شامل –واحد از قوای ضد شورش 
  دهها تن از ميان –  ایالتی و فدرال –ین هجوم وحشيانه در ا. جنگی داخلی براه انداخت... محل مرکزی قيام فرستاد

 !پدید شدند» نا« تعداده هم بکلی ... مردم جان خود را از دست دادند، صدها نفر مجروح و شماری قابل توجه دستگير
  ادامه در صفحه بعد

  !                                             زنده باد مارکسيسم لنينيسم
 



----------------------------------85 بهمن 6 شماره توفان الکترونيکی-----------------------------------  

 

6 

6

  
        

طغيان از ایالت .  ایالت بجان اهالی خودی افتادند11  با توپ و تانک و هليکوپتر، در –  همزمان –قوای ایالتی و فدرال 
با . پس سرکوب اهالی در این ایالت از همه جا شدید تر و بيرحمانه تر صورت  گرفت. شروع شده بود» اوآکساکا« 

در واقع، دولت ! تا جایی که دیگر نمی شد نفس کشيد... ت فروپاشيدندهليکوپتر، کلی گاز سمی بر روی مردم این ایال
  ! برای سایر ایاالت باشد» عبرتی« تا درس . فدرال بپای خفه کردن اهالی در مرکز قيام رفته بود

ده ، در محل دانشگاه خصوصی این ایالت یک فرستنده رادیویی دائر کر»اوآکساکا« اطالع یافتيم که مجمع خلق در ایالت 
یعنی، فرستنده . تا کنون، رئيس این دانشگاه خصوصی اجازه نداده که قوای سرکوب وارد محوطه دانشگاه شود. است

  بپای برگزاری یک گنگره سراسری رفته وبه همه –  دستجمعی –بعالوه، مجامع خلق . رادیویی قيام هنوز پا بر جاست
... دولت فدرال خيلی زور زد که حقایق ماستمالی شود . اندخلقهای مکزیک برای شرکت در این گنگره فراخوان داده

ولی به یمن تالش شبانه روزی نيروهای انقالبی و فعال در این قيام خلقی، از جمله حزب کمونيست . جایی درز پيدا نکند
ذشت و ، حزب برادر ما، صدای اعتراض مردم مکزیک از دیوار ایالتی و فدرال در گ) لنينيست–مارکسيست ( مکزیک 

  ...بگوش جهانيان رسيد
و از مبارزه ملی و انقالبی » اوآکساکا« خلق ، بشدت از مطالبات دمکراتيک فرهنگيان و )توفان(   حزب کار ایران 

  . مردم مکزیک حمایت ميکند
یالتی به مجامع توده ای خلق در تمام ایاالت مکزیک درود ميفرستد و سرکوب اهالی در ایاالت و والیات توسط قوای ا

       .و فدرال را شدیدا محکوم ميکند
 

***** 

  
  رفقای عزیز

درودهای رفيقانه و انقالبی . خبر مسرت بخش شما را در مورد برگزاری ششمين گنگره متعارف حزبتان دریافت کردیم
 داوری خواهد  سال گذشته شما را4البته، این گنگره است که بيالن کارهای . ، بدرقه راهتان)توفان( حزب کار ایران

 سال گذشته، ما از نزدیک شاهد تشدید مبارزه طبقه کارگر، ناظر ستيز متحدان استراتژیک طبقه کارگر 4در این . کرد
  در قبال سرمایه جهانی و سياستهای نئوليبرالی کابينه های بومی مبارزه –  باتفاق –در کشورتان بوده و دیدیم که چطور 

.   حضور حزب شما برجسته و ممتاز بود–  با خصلت ملی یا بين المللی – سال گذشته 4ت در تمام این مبارزا. ميکردند
  بمنظور متحد کردن همه نيروهای سياسی، اجتماعی، حرفه ای و بسياری از انجمنهای موجود در –تاکتيک شما 

«  که به پيروزی– اروپا   خاصه در بسيج نيرومند مردم بر عليه قانون اساسی–کشورتان بر محور یک پالتفرم واحد 
همچنانکه ابتکار تاسيس .   واقعا نمونه بود– ميالدی در قبال انحصارات منجر شد 2005 ماه مه 29در همه پرسی » نه

  ...  یک جمعيت ضد امپریاليستی در قبال اشغال عراق
زه متحد پرولتاریا و خلقها تنها   تاکتيک مبار–  در سطح ملی و بين المللی –برای دفع سياستهای تفرقه انداز انحصارات 

در این راستا، برای اینکه طبقه کارگر در کشور شما به نقش تاریخی خود بيشتر واقف گشته و در . پاسخ انقالبی است
  واکنشی –  که در بحران بسر ميبرد و در شرف فروپاشی است –قبال تعرضات انحصارات، در قبال سرمایه داری 

با توجه باین حقایق، . ما خيلی  هوشيارانه نقش پيشاهنگ سياسی پرولتاریا را بازی کردروزمره نشان دهد، حزب ش
  دورنماهای تازه تر و دقيق –  در مسير تدارک انقالب سوسياليستی در فرانسه –تردید نداریم که ششمين گنگره شما هم 

  بيش از پيش تقویت – و خارج از فرانسه   در داخل– لنينيسم را –تری بدست خواهد داد و موقعيت انقالبی مارکسيسم 
  .خواهد کرد

   رفقای عزیز
خاصه اینکه .   رسالت ششمين گنگره شما خيلی سنگين است– در سطح ملی و بين المللی –در اوضاع و احوال جاری 

گنگره ششم اعتقاد راسخ داریم که .   اهميت اساسی و سازنده دارند–  برای همه ما –تجربيات سياسی و سازمانی شما 
، حتا برگزاری گنگره ششم شما در یک چنين )توفان ( برای ما، حزب کار ایران . شما، گنگره ای پر موفقيت خواهد بود

اوضاع و احوالی، خود یک پيروزی برای پرولتاریا، برای خلقهای جهان در قبال انحصارات و سياستهای تعرضی 
 مبرمی بيک حزب کمونيست کارگران فرانسه نيرومند در سطح ملی و با این تفاصيل، پيداست که ما چه نياز. آنهاست

  .بين المللی داریم
  موفق باد گنگره ششم حزب کمونيست کارگران فرانسه 

  زنده باد همبستگی بين المللی پرولتاریا و خلقها 
  زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری 

   لنينيسم –زنده باد مارکسيسم 
  يستی در همه کشورها پيش بسوی انقالب سوسيال

   ميالدی2006  پنجم دسامبر –) توفان (  ودهای برادرانه و انقالبی، کميته مرکزی حزب کار ایران دبا

 به ششمين گنگره متعارف حزب کمونيست کارگران فرانسه) توفان ( پيام کميته مرکزی حزب کار ایران 



----------------------------------85 بهمن 6 شماره توفان الکترونيکی-----------------------------------  

 

7 

7

                     
  

  تظاهرات وسيع در واشنگتن                
  

  
  

... روز شنبه گذشته تظاهراتهای وسيعی در شهر های مختلف آمریکا منجمله در واشنگتن ، لوس آنجلس ، سانفرانسيسکو ، داالس ، 
 گرد آمده بودند همانطوریکه ما پيش بينی کرده بودیم در شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، جمعيت چند صد هزارنفری. برگزار گردید

  . تا صدای اعتراض خود را بر عليه سياستهای فاشيستی و جنگ افروزانه آمریکا برهبری جرج بوش رساتر کنند
تظاهرکنندگان که از بيش از صد شهر و سی ایالت آمریکا خود را به واشنگتن رسانده بودند با روحيه قوی مبارزاتی و با اعالن 

این جمعيت چند صد هزارنفری از پيرو جوان ، زن و مرد ، . طور منظم دست براهپيمائی زدندهمبستگی با مردم  خاورميانه ب
دان و استاد دانشگاه ، ارتشی و بازنشسته ارتش ، برگشته از جنگ عراق ، معلولين جنگ  دانشجو و دانش آموز ، هنرمند و قانون

این تظاهرات بيانگر صدای . ز سياستهای آمریکا ابراز ميداشتندعراق ویا ویتنام ، همه و همه با روحيه ای قوی انزجار خود را ا
این راهپيمائی عظيم . اعتراض بيش از هشتاد درصد مردم آمریکا عليه جنگ در خاورميانه بویژه جنگ چهارساله در عراق بود
 سياستهای نئوليبرالهای نشانگر همبستگی مردم آمریکا با مبارزات مردم خاورميانه عليه جنگ در منطقه و صدای اعتراض  به

  .  حاکم بر آمریکا است
دراین دریای پرخروش انسانی، . شعارها و پالکاردهای حمل شده در تظاهرات نسبت به تظاهراتهای قبلی رادیکالتر شده بودند

  ، "جنگ را خاتمه دهيد " ، "بوش را از قدرت بزیر بکشيم " ، "نه به امپریاليسم " ، "نه به جنگ " شعارهای 
خروج " ، " عراق ویتنام دیگر "، " نه به جنگ عليه ایران " ، " دستها از ایران کوتاه" ، " ارتش را از عراق بيرون بياورید " 

در گوشه ای از تظاهرات افرادی با لباس نارنجی و کيسه سياهی بر سر تجمع کرده . وسيعا دیده ميشد"  بدون قيد و شرط از عراق 
در گوشه دیگر . دگان را به رفتار وحشيانه ارتش اشغالگر آمریکا نسبت به زندانيان ابوغریب جلب ميکردندبودند که توجه تظاهرکنن

کفش های کوچک و بزرگ ردیف شده بودند که بيانگر کشته شدن صدها هزار انسان بيگناه با سنين مختلف در طول چهار سال 
، " دمکراتيک"هرکننده بوضوح بچشم ميخورد اما رسانه های عليرغم آنکه شرکت چند صد هزارنفری تظا. جنگ در عراق بود

از سی ان ان گرفته تا ان بی سی ،  ا بی سی ، سی بی اس ، تعداد شرکت کننده را ده ها " آزاد"و "   حقيقت یاب"، " واقع بين"
این رسانه . زار نفر اعالم نمودشرکت کننده را حدود بيست و پنج ه" دقيق"یکی از این رسانه ها تعداد  . هزار نفر گزارش دادند

های پنتاگونی رسالتی جز حفظ منافع کمپانی های عظيم خبری ندارند و آلتی در دست دولت حاکم هستند تا با جعليات خود به سيستم 
  .  مسئولين تدارک این تظاهرات تعداد شرکت کننده را حدود پانصد هزار نفر تخمين زدند. سرمایه امپریاليستی خدمت کنند

تظاهرات پر شکوه در واشنگتن سيلی محکمی به صورت گاوچران جرج بوش بود که فکر ميکند ميتوان برای هميشه مردم را در 
همچنين این تظاهرات اخطاری بود به نمایندگان حزب دمکرات . تحميق نگه داشت و گير کردن در باتالق عراق را پيروزی جا زد

  .  تصویب کنند خود بسرنوشت جرج بوش گرفتار خواهند شدآمریکا که چنانچه بودجه جنگی عراق را
متاسفانه در این تظاهرات سياهپوستان و . تظاهرات واشنگتن قدمی بزرگ در راه ایجاد همبستگی با مبارزات مردم خاورميانه بود 

 این نوع اکسيون های توده ای باشد که ما ایرانيها با شرکت وسيعتر در. کمتر شرکت کرده بودند") خارجی( "افراد غير آمریکائی 
  .همبستگی مردم  آمریکا و خاورميانه را تقویت کنيم

  
  ژانویه29  در آمریکا) توفان(هواداران حزب کار ایران                                                       
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  وراز حزبییاعتماد حزب 

 
 بعضی ازرفقا اعتماد شخصی رابا اعتماد حزبی اشتباه 

یکی بادیگری بزرگ شده است، نان ونمک . ميکنند
خورده است، درمحيط واحداجتماعی بارآمده است، 

عتماد رکنار اوشرکت جسته است، به اواددرمبارزاتی 
دارد واینک ميخواهد درمناسبات حزبی خود با او 
اعتماد شخصی خودرا  مالک عمل قراردهد واورا 

" ندار" محرم خاص خودبشمارد ودرامور حزبی با او
برعکس، یکی نظرخوشی با دیگری نداشته، با . باشد

پيدا کرده وحتی بدگمانی ازاو بهم ی اوبرخوردهائ
ی بيند، ميخواهد  را درحزب م اورسانده واینک که

قضاوت خودوحتی بدگمانی خودرا مالک عمل 
قراردهد، اورا ازدرجه اعتماد ساقط بشمارد واز 

بدیهی است که اگر این روش . همکاری با او سرباززند
بميان آید دیگر سازمان حزبی با اراده واحد وعمل واحد 

چنين روشی دریک جا . نمی تواند وجود داشته باشد
 حزبی و درجای دیگر موجب وقفه موجب بروز اسرار

امور حزبی خواهد شد وحزب را بدرجه یک محفل 
  . دادخصوصی تنزل خواهد

البته هرفرد حزبی ميتواند و باید نظر مثبت یا منفی 
خودرا نسبت به این فرد و یا آن فرد دراختيار ارگان 
های ذیصالحيت حزبی بگذارد ولی حق اتخاذ تصميم 

رب است و این تصميم باید درباره هر فرد فقط با ح
عنوان . ازطرف هرفرد حزب محترم شناخته شود

، عنوان این و یا آن " رفيق" عضویت حزب، عنوان 
مسئوليت فقط از طرف حزب داده و گرفته ميشود و 

  .دلخواه هيچ افرادی نميتواند درآن تعبيری وارد کند
  :لنين چنين توضيح ميدهد

راظهار اعتماد یا من وقتی که هنوز عضو حزب نيستم د
ولی وقتی که . بی اعتمادی به فالن وبهمان مختارم

عضو حزب می شوم حق ندارم فقط به بی اعتمادی 
مبهم متوسل گردم بلکه باید اعتماد یا بی اعتمادی خودم 
را بطور رسمی مستدل سازم یعنی به احکام مندرج 
دربرنامه، درتاکتيک، دراساسنامه مراجعه دهم، باید 

شته باشم که تصميمات من و تصميمات هربخش قبول دا
باید برای . از حزب تابع تصميمات تمام حزب است

بيان بی اعتمادی خود و نظریات و خواسته هائی که 

ازآن  نتيجه ميشود راهی را برگزینم  که رسما درحزب 
 قسمت اول منتخبات -جلد اول. ( مقرر شده است

  )774بفارسی ص 
د در کار حزبی اعتماد حزبی پس معلوم است که ما بای

را مالک قراردهيم و به هرکس به آن اندازه اعتماد کنيم 
ولی این به آن معنی نيست .  که حزب اعتماد کرده است

که راز حزبی را با هر فرد مورد اعتماد حزب ميتوان 
  . درميان گذاشت

  نخست باید دید که راز حزبی چيست؟
ون افتد، ممکن راز حزبی آن است که اگر از پرده بير
درحزب مخفی، . است مورد استفاده دشمن قرارگيرد

عضویت افراد، نام آنها، ماموریت آنها، محل قرارها، 
محل جلسات، بسياری از تصميمات، راز حزبی است و 
چون افشاء راز حزبی موجب کاميابی دشمن و زیان 
حزب ميگردد باید آن را تا آن حدود و با افراد و 

ان گذاشت که فعاليت حزب ایجاب ميکند ارگانهائی درمي
باید توجه داشت که .  و مقرارت حزبی معين کرده اند

هرکس . رازهای حزبی را همه نمی دانند و نباید بدانند
و هرارگان، آن بخش از رازهای حزبی را ميداند که 
درحيطه صالحيت حزبی اوست که برای فعاليت حزبی 

رشخصی و با درابراز رازحزبی با ه. او الزم است
هرارگان نباید اندازه اعتمادی را که شخص یا ارگان 
مذکور از آن برخوردار است مالک قرار داد بلکه باید 
به ضرورت ابراز راز، به صالحيت شخص یاارگان 

علی . راطالع بر آن راز مشخص توجه کرددمذکور 
القاعده یک عضو کميته ایالتی فارس و یک عضو 

ن از لحاظ برخورداری ازاعتماد کميته ایالتی آذربایجا
حزبی دریک درجه اند ولی چه بسيار مسائلی است که 
باقتضای فعاليت حزبی خود این یک باید بداند و آن یک 

پس این نکته را پيوسته بخاطر . نباید بداند و برعکس
  :بسپاریم و بدان عمل کنيم

  
راز حزبی را فقط آنگاه ودرآنجا باید درميان 

 .حزبی درميان باشدنهاد که ضرورت 

  
   1348 سال 17برگرفته از توفان شماره           
  ارگان سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان        

  
  

******************* 
  

 
 

 !دستها از ایران کوتاه                       


