
  

  ديای جهان متحد شويتارلپرو
 

توفان
  

 ار ايرانــزی حزب کـرکـان مــارگ
 

 واقعيت چيست
منتشر  ٨٩که در شماره ” توفان”در ويژه نامه 

مبارزه ضد تاريخی شد پاره ای از اسناد 
درج اين اسناد صرفا از . درج گرديدرويزيونيسم 

درج . نقطه نظر بيان تقويمی سير حوادث نيست
اين اسناد نشانه مبارزه بزرگی است که جنبش 
کمونيستی ايران عليه رويزيونيسم جهانی برهبری 
اتحاد جماهير شوروی رويزيونيستی به انجام 

مبارزه  ،رسانده است و طبيعتا اين مبارزه سترگ
انتشار . ای تاريخی است و ارزش آموزش دارد

ناد در عين حال بايد نشان دهد که اين اس
سازمانهای مدعی انقالبی و يا کمونيستی در آن 

خود چه روش و برخوردی نسبت به اين  ،دوران
تحوالت جهانی که نقش قاطعی در سرنوشت 
بشريت داشت و دارد داشتند و چه مواضعی 

گروههای مدعی  ،افراد. نسبت به آن اتخاذ کردند
کسانی پيدا شوند که  و يا طبيعتا اگر، کمونيست

معما چو حل گشت آسان ”سالها بعد به مصداق 
ادعای هل من مبارز بکنند کار کارستانی  ”شود

انجام نداده اند مهم آن است که در آن دوران فشار 
جهانی رويزيونيسم وامپرياليسم تا به چه حد از 
خود مقاومت و  استواری ايدئولوژيک نشان داده 

آن دوران راه درست را به ، تا به چه حد در اند
طبقه کارگر نشان داده اند و نقش خائنانه 

حمايت از رفيق . رويزيونيسم را برمال کرده اند
استالين پس از رو شدن دست رويزيونيستها و 
امپرياليستها و اسناد جعلی آنها و نتايج عملی 

دشمنان لنينيسم که کار شوروی را ” شاهکارهای”
شاندند بسيار آسان می به روسيه امپرياليستی ک

، ولی به توانائی و ظرفيت ايدوئولوژيک و نمايد
ايمان طبقاتی نياز بود که کسی در مقابل 
دروغهای خروشچف سر بلند کند و آنها را ضد 

قاسمی و . مارکسيستی ارزيابی نموده رد نمايد
  . فروتن از زمره چنين رهبرانی بودند

ز مهم درج اين اسناد از نظر پژوهش تاريخی ني
زيرا دشمنان لنينيسم تالش دارند که حقايق . است

، با آنچه مخالفند و نقش تاريخی را مدفون کنند
   ٢ادامه در صفحه ...بزرگی داشته اند 

 به حزب طبقه کارگر ايران بـپـيونديد

مسائل پشت پرده کودتای فتح عليه دولت منتخب 
  فلسطين

ن از زمانی شروع شد که مشتی صهيونيست به اميد برپائی حکومتجنگ و خونريزی در فلسطي
نيروهای. و سرزمين مملو از سکنه فلسطين را اشغال کردند. صهيونيستی به سرزمين موعود آمدند

اشغالگر و فاشيست صهيونيستی از آن تاريخ با زور و قلدری در اين منطقه باقی مانده و مردم ساکن
آدمکشی. تائيد امپرياليستهای اروپائی و آمريکائی به قتل می رسانند اين منطقه را با رضايت و

زيرا آدمکشی آنها در. استعمومی پيدا کرده ” مشروعيت”صهيونيستها دارای جنبه رسمی بوده و 
گوش مردم از اين”طی يک دوره طوالنی بيشتر به صورت عادت عمومی تبديل شده و به زبان ساده 

مسلمانی به مردم فلسطين که حکم اتهام پيدا کرده است ”برچسب”اخر حتی با اين او .”حرفها پر است
اين اساس مسئله. فتوای قتل آنها ازجانب صهيونيستها و پيروان ايرانی و خارجی آنها صادر شده است

م، تا زمانيکه به نژادپرستی و فاشيسفلسطين است و تا زمانيکه به اشغال فلسطين خاتمه داده نشود
ارزيابی از ماهيت نيروهائی که در اين منطقه. ، وضع تغيير نخواهد کردسم لگام زده نشودصهيوني

.حضور فعال داشته و مبارزه می کنند بايد در رابطه با اين تضاد اساسی و عمده صورت گيرد
،مبارزه مردم فلسطين در ماهيت خويش يک مبارزه برای آزادی ملی از زير يوغ قوای اشغالگر است

بی برو برگردد ان ، صهيونيستها و نوکراين امپرياليستها. ذهبی اين مبارزه جنبه فرعی داردمرنگ
.در کار حمايت از جنبشهای مقاومت ملی اخالل می کنند” اسالم سياسی”آنها هستند که به بهانه

  . نيروهای مترقی موظفند از اين مبارزه ملی با استواری و شهامت حمايت کنند
اری امپرياليستها کوشيده است با مانورهای فراوان و نفی معاهدات بين المللی و مصوباتاسرائيل با ي

سازمان ملل متحد با زورگوئی و تجاوز به سرزمين فلسطين و ممالک همسايه استحکامات خويش را
در هر زمينه در فلسطين تقويت کند و هر روز با ساختن آبادی نشينهای يهودی به قلب سرزمين

، ايران و، سوريه، لبنانجاسوسان آنها در منطقه برای خرابکاری از عراق. دست پيدا کند فلسطين
،تا صهيونيستها بر راس قدرت اند .عراق گرفته تا ممالک اروپائی پراکنده اندايران و کردستان

لبنان و نهضتهللا مسئول ناامنی منطقه حماس و حزب ا. منطقه روی آرامش و امنيت بخود نخواهد ديد
تا صهيونيستها سوار بر. ، صهيونيستها و امپرياليستها هستندمقاومت در عراق و افغانستان نيستند

صهيونيسم در کنار امپرياليسم. کارند تماميت ارضی همه ممالک منطقه حتی ايران در خطر است
کسی که .اين کنه مسئله فلسطين است. عامل مهم تهديد استقالل ممالک منطقه و از جمله ايران است

در” انتخابات آزاد”بودن جامعه اسرائيل و ” دموکراتيک”اين امر ماهوی را نفهمد و در مورد 
، اگر جاسوس صهيونيسم نباشد هرگز هيچ چيزافسانه سرائی کند لدر اسرائي” جامعه باز”اسرائيل و

   ٦ادامه در صفحه ...           .نخواهد فهميد و در جهل مرکب ابدالدهر بماند

  هشتمال ــس  – م شـدوره شــــ
  ٢٠٠٧سپتامبر  - ١٣٨۶شهريور – ٩٠ماره ـش

 ضد انقالب در ضد انقالب
.استشمسی  ١٣٤٧در سال  ٩شماره ” توفان”مقاله ای را که در زير مالحظه می کنيد برگرفته از 

درک رفقای ما درمتوجه شوند که ” توفان”درج مجدد اين سند از آن جهت اهميت دارد تا خوانندگان
چگونه ،يش در برخورد به رويزيونيسم و نتايجی که ناشی از سياستهای رويزيونيستی می شدسال پ ٣٩
پيشرفتبه علت ايمان عميق به مارکسيسم لنينيسم و شناختن اين دانش قادر بود سير ” توفان”. بود

وادث اجتماعی مبادرتتحوالت اجتماعی را بدرستی بررسی کرده و با تحليل طبقاتی به پيشگوئی ح
،فروپاشی روسيه. سال پيش پيشگوئی کرد حال در مقابل ماست ٣٩در  ”توفان”نتايج آنچه را که . ورزد

حزب ما در کادر چهل. ، فروپاشی چکسالواکی و پيروزی موقت رويزيونيسمفروپاشی يوگسالوی
  :سالگی جنبش مارکسيستی لنينيستی ايران مبادرت به انتشار اين مقاله می کند

زمان مرگ استالين بزرگ، در اتحاد شوروی و سپس در کشورهای سوسياليستی حوادثی که از”
، روی داده و هم اکنون روی ميدهد، حوادثی که طی ماه های اخير در کشورهای 1اروپای شرقی

چکسالواکی، لهستان و حتی اتحاد شوروی گذشته  و ميگذرد نمی تواند موجب تاثر  و تالم دوستان
اين. ان  به  سوسياليسم  و  مايه خشنودی دشمنان خلق  و دشمنان سوسياليسم نباشد واقعی خلق و  وفادار

حوادث همه ، ثمرات نامبارک و نتايج شوم فعاليت يک مشت ضد انقالبی است  که توانستند در حزب و
در دولت قدرت را در دست خود متمرکز سازند ، کمونيست های واقعی را از صحنه فعاليت برانند  و با
افکار و اعمال خود بتدريج دستاوردهای گرانقدر طبقه کارگر  و خلقهای اسير  و ستم کشيده جهان را بر
باد دهند ، دستاوردهائی که طبقه کارگر  و بشريت مترقی  و بويژه طبقه کارگر  و خلق قهرمان شوروی

اگر طبقه کارگر در. با دادن قربانی های بسيار  و تحمل محروميت های فراوان بدست آورده اند 
پيشاپيش زحمتکشان بموقع در برابر اين تحول ضد انقالبی  وسير قهقرائی نا پسند ، با برقراری
ديکتاتوری پرولتاريا دشمنان سوسياليسم را در داخل سرکوب نکند  و  کشور را بسوی سوسياليسم باز

شت  و بار ديگر تيرگی ها جاینگرداند ، جامعه اين کشورها يک دوران تاريخی بقهقرا باز خواهد گ
  .    درخشندگی ستاره سرخ را خواهد گرفت 

در اين کنگره خروشچف که سی. سر آغاز اين حوادث کنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی است
سال تمام با تزوير  و  ريا چهره کريه ضد انقالبی خود را در زير پرده انقالب  وسوسياليسم پوشانده

بيستم  و جنبش کمونيستی جهانی عرضه سه اصل را بکنگره" چند مسئله تئوريک"وان بود، تحت عن
   ٩ادامه در صفحه ..."گذار مسالمت آميز"و  "  همزيستی مسالمت آميز"دو اصل . داشت
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تنها مدافع حزبيت و احياء حزب طبقه” توفان”
ارگر بود و بارها و بارها اعالم کرده بود که اينک

حزب يعنی عامل آگاه است که بر اسلحه فرمان
اين سياست پرولتری است .می راند و نه برعکس

که توسط حزب مبارزه مسلحانه را رهبری می
با” توفان”. کند و بر عمل نظارت دارد

ماجراجوئی و دشمنی با حزبيت با کاستريسم و
به مخالفت و توپاماروئيسم و نظايرليسم يمارگ

برخاست و نشان داد که تئوريهای پوچ عملگرائی
طبقه کارگر را به بيراهه برده و سياست را به

می کشاند که پايان آن تنها فاجعه” عمل”دنبال
عمل بی تئوری ميدان را برای جوالن دهی. است

رويزيونيستها باز می کند و طبقه کارگر را بدون
مقابل تيرهای زهرآگين رويزيونيستها سپر در

، منبعبی مايه است و کور ِ”عمل”. رها می کند
الهامی برای آموزش انقالبی نيست و از مبارزه
قهرآميز انقالبی که جنبه طبقاتی آن در درجه اول
.مهم است تنها نبرد تن به تن مسلحانه را می فهمد

فبا معيوب کردن مبارزه قهر آميز مخال” توفان”
افشاء می” چپ”بود و آنرا بعنوان رويزيونيسم 

ولی همه اين ظرفيتها برای مبارزه در تمام .کرد
”توفان”اين عرصه ها از آن جهت مقدور بود که 

آموزگاران بزرگی نظير قاسمی و فروتن داشت
که از دانش بيکران مارکسيسم لنينيسم بهره مند

کر وراهنمای تف” توفان”بودند و آنرا در درون 
   .عمل خود قرار داده بودند

سند زير از جمله اسنادی است که حزب ما برای
آگاهی جنبش کمونيستی ايران مجددا منتشر می
کند تا کمونيستهای ايران از تجارب جنبش
کمونيستی ايران آموزش ببينند و درک کنند که
اين رفقا قاسمی و فروتن و سغائی و امير خيزی

ی واقعی حزب توده ايرانبودند که کميته مرکز
را تشکيل می دادند و در توان آنها بود از حيثيت
حزب توده ايران دفاع کنند و وی را در عرصه

کسانيکه بنام برديای. عمل کامياب گردانند
دروغين رهبری حزب توده ايران را تصاحب
کردند و به گذشته پر افتخار حزب ما صدمات

اعتبار و موردفراوان وارد نمودند آنچنان بی 
نفرت عمومی اند که تمامی آب درياها نيز برای

بيک نمونه از. پاکشوئی آنها کفايت نخواهد کرد
دروغهای رهبری غاصب حزب توده ايران در

          .   سند زير توجه نمائيد
  !رفيق عزيز

  .مسرور و سپاسگزار شدم. نامه ات رسيد
رسپاسگزار شدم زيرا که بازخواست از رفيق د

اگر چه آميخته به پرخاش - باره زندگی اجتماعيش
کاری رفيقانه است نشانه –و اعتراض باشد 

اگر. ، دليل حقيقت جوئی استيکرنگی است
گردانندگان رهبری حزب توده ايران جريان امور

، اگر دررا آنطور که هست منعکس ميساختند
–، اگر نظريات ما را نميبردند اسناد حزبی دست

در - ادعای آنها سراپا نادرست است بنابرکه 
دسترس رفقای حزبی و مردم ايران ميگذاشتند
شما و برخی ديگر از رفقای حقيقت جو از پرسش

ولی. ها و کندوکاوهای خصوصی بی نياز بوديد
گردانندگان دستگاه رهبری حزب توده متاسفانه

   ٣ادامه در صفحه ...ايران به انواع شيوه

الشه. که نتايج درخشان آن اکنون در مقابل ماست
متعفن حزب توده ايران که با ويروس رويزيونيسم

سم و خيانت ملی و طبقاتی آلوده استو اپورتوني
در مقابل پای ملت ايران افتاده و مورد طعن و

همدستی آنها که می خواستند با. لعن عموم است
تئوريهای ايرج اسکندری سوسياليسم سلطنتی در
ايران مستقر سازند و با رژيم جمهوری اسالمی
برای استقرار سوسياليسم اسالمی در ايران

عمال به جاسوسان رژيم همکاری کنند و
جمهوری اسالمی عليه نهضت انقالبی مردمايران

کار زار آنها را به بی آبروئی ،بدل شده بودند
روسها که دست کثيف حمايت خويش را. کشانيد

بر باالی سر حزب توده ايران گرفته بودند و
چون عفريتی خطرناک در همدستی با امپرياليسم

سيستی لنينيستیآمريکا مانع رشد جنبش مارک
بودند آنچنان در منجالب رويزيونيسم و سوسيال
امپرياليسم غرق شدند که تنها امپرياليسم آنها باقی

عوامفريبانه” سوسياليستی”مانده است و چهره
در اثر مبارزه کمونيستها و سير تحوالتآنها

اين امر برای رشد .بر مال گشته استجهانی
مثبت است و سدیجنبش کمونيستی جهان بسيار

ضد انقالبی را که بر افکار انقالبيون چنگ
انداخته بود از پيش پای کمونيستهای جهان

حال که اسناد واقعی منتشر می. برداشته است
شود معلوم می گردد که حمله به استالين حمله به

دشمنی با استالين دشمنی. لنينيسم و کمونيسم بود
فقا قاسمی واين حقيقت را ر. با کمونيسم است

فروتن درک کردند و در زمان خويش به
کمونيستها در اين باره هشدار دادند و هرگز زير
بار دروغها و اتهامات خروشچف که در سراسر
جهان در ابعاد وسيعی بياری رويزيونيستها و

رفقا. امپرياليستها تکثير و توزيع می شود نرفتند
ی برقاسمی و فروتن می دانستند که نزاع واقع

رفيق عباس سغائی. سر رد و يا قبول لنينيسم است
در غرب قربانی دسيسه رويزيونيستها شد و جان
باخت ولی نهضت کمونيستی ايران در قالب

به حيات خويش ادامه” )توفان(حزب کار ايران”
می دهد و به نشر و تبليغ مارکسيسم لنينيسم و
مبارزه با رويزيونيسم و تروتسکيسم و

يسم و همه دشمنان رنگارنگ ضد انقالبیکائوتسک
  .مشغول است

رفيق قاسمی در اين نامه نشان می دهد که تا به
چه حد تکيه بر اصول برای کمونيستها ضرورت

آن کس که از اصول دست بکشد در عرصه. دارد
رفقا قاسمی و فروتن نه. مبارزه ماندگار نيست

تنها زير بار دروغهای خروشچف نرفتند بلکه
ضر نيز نشدند بخاطر منافع امپرياليسم شورویحا

.از منافع مردم ايران و انقالب ايران چشم بپوشند
آنها راه قهر آميز انقالب را در مقابل راه مسالمت
آميز انقالب قرار دادند و در زمانيکه حزب توده
ايران در پی ايجاد جبهه واحدی برای مبارزه با

جبهه واحد”يجاد از ا” توفان”ديکتاتوری شاه بود
به رهبری حزب طبقه کارگران و دهقانان

بسته بهبرای سرنگونی رژيم وا” کارگر
.امپرياليسم آمريکا در ايران سخن می گفت

از تجربه سی ساله ديکتاتوری پرولتاريا” توفان”
،در شوروی لنينی استالينی پشتيبانی می نمود

   ...واقعيت چيست
برخورد کرده آنها را مسکوتمردانه  ناجوان

و با آتچه کوچکبگذارند و بی ارزش جلوه دهند 
مهم اجتماعی بودهد تاثيرات و بی ارزش و فاق

است با هياهو برخورد کرده و با بزرگنمائی
اين تاريخنويسی. مضمون پوچ آنها را بپوشانند

.سبک بورژوائی در ايران ما نيز مرسوم است
تاريخ نويسانی که بيشتر رونويسی می کنند تا
تاريخ نويسی در بيش از صد سال سابقه جنبش

،انتشارات کمونيستی در جهان که شامل ميلياردها
در کليه عرصه های... ، برنامه ها وعمليات

اجتماعی بوده است کنکاش می کنند تا از آنها هر
آنچه بنظرشان به ضرر جنبش کمونيتسی است

اسناد”استخراج نموده و بنام جنبش کمونيستی و
بخورد خواننده ای دهند که” تا کنون فاش نشده

تااست که سانسور طبقات حاکمه مانع از آن بوده
درج اين اسناد .به حقايق دست پيدا کندکنون

دست چنين دسيسه چينان ضد انقالبی را نيز
  . برمال می کند

درج اين اسناد در عين حال يک مالک قضاوت
در مورد همه سازمانهای مدعی مارکسيسم لنينيسم

،، کمونيستهاخوانندگان. بدست می دهد
ی سياسی اينپژوهشگران بايد به قياس برنامه ها

سازمانها در متن تاريخی آن دوران بپردازند تا
بتوانند تصوير سياسی روشنی از همه اين تشکلها
بدست آورند و اتکای طبقاتی اين جريانها را تعيين

پاره ای از اين سازمانها اساسا نمی دانستند. کنند
که در جنبش جهانی کمونيستی درگيری

ت که بر سيرايدئولوژيک عظيمی در جريان اس
آنها. تحوالت تاريخی جهان تاثيرات قاطع دارد

اين جريانها. سرشان به کار خودشان گرم بود
بعلت ديد محدودی که داشتند و در منافع گروهی
و خرده بورژوائی خويش غرق بودند طبيعتا با
اين کوته نظری سياسی ظرفيت رهبری جنبش

نکسآ” :به مصداق. کارگری را نيز دارا نبودند
که نداند و نداند که نداند  در جهل مرکب ابدالدهر

هستند هنوز پاره ای جريانها و گروهها که ”بماند
، عدم درک اهميتبه علت عدم درک لنينيسم

، بی توجهی به مبارزهمبارزه ايدئولوژيک
تئوريک در سردرگمی بسيار بسر می برند و نمی
توانند از اين دست انداز تاريخی که در آن

  . سرنگون شده اند بيرون آيند
سندی را که در زير مالحظه می کنيد يکی از
اسناد زنده مبارزه مارکسيست لنينيستهای ايران با

حزب ما. رويزيونيستهای حزب توده ايران است
توفان ٨٩پاره ای از اين اسناد را در شماره

، فروتنمنتشر ساخت و نشان داد که رفقا قاسمی
رويزيونيسم حزب توده هرزه علياز پرچمدارن مبا

حزب توده. بوده اندضد لنين ايران و شوروی 
ايران بياری روسها و ايادی ايرانی خويش در
غرب تمام تالش خويش را بکار برد تا جنبش
مارکسيستی لنينيستی ايران را به لجن کشيده و با
دروغ و دغل رفقا قاسمی و فروتن و سغائی را

پيکار عظيم که در کنام اژدها در اين. منفرد نمايد
آغاز شده بود رفقای سه گانه بدون هراس از
دشمن سيه کار و قدرتمند با ايمان به نيروی
فناناپذير مارکسيسم لنينيسم نبردی را آغاز کردند

َ سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمهوری اسالمی ايران
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  .عملی ميشود
، ترمز کردن نيروهایملت ايران نتيجه آن اغفال

خلق ايران .انقالبی و تثبيت رژيم کنونی است
.خلقی است با سابقه درخشان فرهنگی و انقالبی
کشور ايران کشوری است با ثروت بيکران

، نيروی عمده در انقالب ايران و ساختمانطبيعی
هر .دموکراتيک و سوسياليستی ايران خلق ماست

در انقالب. کمکی داردعامل خارجی فقط نقش
ايران و ساختمان دموکراتيک و سوسياليستی
.ايران بطور عمده بايد بر خلق ايران تکيه کرد
وظيفه انترناسيوناليستی ما نيز حکم ميکند که در

يار شاطر باشيم و نه بار”حلقه خلقهای جهان
  .”خاطر

–آيا اين احکام نتيجه انطباق حقايق مارکسيسم  
شرايط کنکرت ايران نيست؟ آيا اينلنينيسم بر

احکام از تجارب نهضت کمونيستی و جنبش
نجات بخش ملی سرچشمه نميگيرد؟ مسئله راه

)مسالمت آميز يا غير مسالمت آميز(انقالب ايران
از نخستين سالها در حزب کمونيست ايران مطرح

در آن. بوده و بر سر آن مبارزه شده است
از راه مسالمت آميز روزگار هم کسانی بودندکه

انقالب ايران دم ميزدند ولی شعاری که در حزب
کمونيست ايران پيروز شد شعار راه غير مسالمت

  .آميز انقالب بود
در تزهای مصوب کنگره دوم حزب کمونيست

  :چنين ميخوانيم) ١٣٠٦(ايران
درس و تجربه سياسی که از مسئله کودتای رضا”

است که اينخان گرفته ميشود عبارت از آن
کودتا و مخصوصا رژيم سياسی که بعد از آن

يده هر تصور واهی را راجع بامکانبرقرار گرد
يک ترقی صلح آميز مبارزه طبقاتی در ايران

  .”برطرف نموده است
و ،آيا تجارب تاريخ بيست و چند ساله اخير ايران

از آن جمله کشتار نهضت دموکراتيک آذربايجان
انونی شدن احزاب و، غير ق١٣٢٦در سال

سياسی دموکراتيک و ملی و همچنين سازمانهای
١٣٣٢مرداد  ٢٨، کودتای اتحاديه های کارگری

، ناکاميابیو رژيم ترور و اختناق زائيده آن
کوششهای مکرر در احياء سازمانهای

ئيد حکم، همه بر تادموکراتيک مسالمت جو
کنگره دوم حزب کمونيست ايران داللت نميکند؟

ديگر از مصوبات کنگره دوم حزب کمونيست تز
  :ايران ميگويد

فقط آن انقالب ملی که بتواند باصول سلطنت”
بازی خاتمه دهد ميتواند توده زحمتکش ايران را

  .”در شاهراه آزادی و استقالل داخل نمايد
آيا سرگذشت چهل سال اخير ايران نافی اين حکم

ز تاريخ ايراناست يا مويد آن؟ آيا ما اين تائيد را ا
حرب” دستورات”بدست آورده ايم يا از

  ن؟کمونيست چي
اعضای سابقه دار حزب توده ايران ميدانند که
بحث بر سر راه انقالب ايران بحث امروزی

از همان سالهائيکه حزب کمونيست فرانسه. نيست
و انگلستان انتخاب چنين راهی را برای

اين کشورهای خود و نظائر آنها مطرح کردند
.امر در حزب توده ايران بحث جالبی برانگيخت
ولی رهبری حزب نتوانست بحث ها را راهنمائی

سپس حوادثی در. کند و به نتيجه مشخص برساند
،، کوبا، الجزيره، ويتنامچين(ممالک همانند ايران

روی داد که حل مسئله راه انقالب) کنگو و غيره
رگریرا در دستور کليه احزاب کمونيست و کا

.، افريقا و آمريکای التين گذاشتکشورهای آسيا
پيکار تئوريک عظيمی در ميان کمونيستهای

در درون رهبری حزب توده. جهان در گرفت
ايران بموازی و تحت تاثير آن حوادث و اين
پيکار نوساناتی بوقوع پيوست و سرانجام به دو

موضعگيری برای: موضع گيری متضاد انجاميد
برای راهآميز انقالب و موضعگيری  راه مسالمت

لنينيستهای ايران –مارکسيستها . قهرآميز انقالب
کسانيکه اين پروسه. در موضع اخير جای دارند

را درک نميکنند و يا ناديده ميگيرند و در برابر
لنينيستهای ايران به پرتاب اتهام –مارکسيستها 

اکتفا ميورزند بر غرض و کوته نظری خويش
  .ميدهندگواهی

لنينيستهای حزب توده ايران - مارکسيستها 
ميگويند که هر حزب طبقه کارگر بايد مستقل

، با فکر خود تصميم بگيرد و با نيروی خودباشد
هيچ حزبی هر قدر با اتوريته باشد .عمل کند

.ه ای باالتر از احزاب ديگر بنشيندنميتواند بر پّل
سرچشمه لنينيسم –اين اصل از مبانی مارکسيسم 

، اعالميهاختراع اين يا آن حزب نيست. ميگيرد
مراجعه کن که) حزب برادر ٨١بامضای (مسکو

  :تصريح ميکند
دارایلنينيستی  –تمام احزاب مارکسيستی ”

، سياست خود رااستقالل و حقوق مساوی ميباشند
برپايه شرايط کنکرت کشورهای خود و با راهنما

نيسم تنظيملني –اصول مارکسيسم  قراردادن
  ”مينمايند

رهبری کنونی حزب توده ايران نيز ظاهرا اين
–اصل را قبول دارد ولی همينکه مارکسيست ها 
لنينيست ها می خواهند سياست حزب توده ايران

طرح” ايه شرايط کنکرت کشور خودبرپ”را 
،ريزی کنند باران اتهاماتی نظير ناسيوناليست

  .باردبر سر آنها مي” چينی”دگماتيک و 
گاهی برخی از دوستان گرامی توصيه ميکنند که 

خوبست ما برای رهائی از اتهامات رهبری
کنونی حزب توده ايران اصوال از هيچ حزب

، به مسائل مورد اختالفکمونيست ديگر نام نبريم
در جنبش کمونيستی جهانی نپردازيم و فقط از

نخست بايد گفت اين .مسايل ايران صحبت کنيم
ن از خصوصيات اتهام گران بيخبرند ودوستا

توجه ندارند که در هيچ حالتی از دست و زبان
ديگر اينکه مارکسيسم. اينان در امان نميتوان بود

.لنينيسم علم است و دارای قوانين جهانشمول –
نهضتتئوريهای انقالبی ما محصول تجارب 

  .پرولتاريائی در سراسر جهان است
طرفدار انقالب. اليست اندکمونيست ها انترناسيون 

کمونيست ها عقيده دارند که بدون. جهانی اند
.تئوری انقالبی نميتوان جنبش انقالبی داشت

  :مارکس به آنها چنين آموخته است
به گذشتهای تئوريک .با اصول سوداگری نکنيد” 

  .”تن در ندهيد
برخورد کمونيست های ايرانی به قوانين عام

يدرنگ در برخورد آنها بهب لنينيسم –مارکسيسم 
عدول از. مسايل مشخص ايران انعکاس ميابد

   ٤ادامه در صفحه ... قوانين عام مارکسيسم

  همدست امپرياليسم،صهيونيسم يعنی نژادپرستی

   ...واقعيت چيست
ای غير حزبی توسل جسته اند تا آنکه رفقایه

حزبی و مردم ايران را از توجه به واقعيت امور
يکی از اين شيوه ها استفاده از کليه. بازدارند

احساسات زشت و زيبای افراد برای برافروختن
کسانيکه حزب توده. آتش تعصب کورکورانه است

ايران را در زيربار سنگين گناهان اپورتونيست
يش بخفقان انداخته اند ناگهان برپای جسته وخو

مردم بدويد”: ميکشند” واحزباه”متشنجانه فرياد
.”در خطر است که موجوديت حزب توده ايران

آنها مانند هر طبقه حاکمه ميرنده که مرگ خويش
را با مرگ جامعه و بلکه با مرگ کاينات اشتباه
ميکند موجوديت اجتماعی خويش را با موجوديت

آنها ميکوشند. زب توده ايران متشبه ميگردانندح
در حرکتمغزها را به سکون و مشت ها را به 

آنها رفقای حزبی و مردم را به تاالن. آورند
”ايزوله کردن”. انقالبيون برميانگيزند

يکی از شعارهای آنهاستلنينيستها  –مارکسيستها
و هدفش بازداشتن رفقای حزبی و مردم از تماس

  .قت استبا حقي
از اينجهت وقتی که تو از دام اين چشم بندی ها...

قدم بيرون ميگذاری و بر خالف دستور
گردانندگان رهبری توده ايران بجستجوی حقيقت
برميخيزی و ميخواهی در باره رفقايت منصفانه
داوری کنی اين امر مايه سرور و سپاسگزاری

  .است
  . ای اينک ميپردازيم به مسائلی که مطرح کرده

گردانندگان رهبری حزب توده ايران با کوس و - ١
دهل جار ميکشند که نظريات مخالفان اصولی آنها

، از خودهمان نظريات حزب کمونيست چين است
  .اين مخالفان نيست

لنينيست های حزب توده –مگر مارکسيست ها  
ايران چه ميگويند که از خودشان نيست و از

  ديگران است؟
در شرايط کنونی کشور ما انقالب: يندآنها ميگو 

ايران نميتواند از راه مسالمت آميز به پيروزی
راه پيروزی انقالب ايران راه غير مسالمت. برسد

رهبری کنونی حزب توده ايران که. آميز است
خلق را براه مسالمت آميز اميداوار ميسازد به

  .انقالب ايران پشت پا ميزند
که مدعی است که هر رهبری حزب توده ايران 

هر قدر هم از لحاظ نهضت بين المللی”شعاری
کارگری و مبارزه خلقها عليه امپرياليسم با اهميت

بايد تابع سياست همزيستی مسالمت آميز” باشد
گردد حق ملت ايران را در توسل به انقالب نفی

برای ملت ما هيچ وظيفه ای باالتر و واالتر. ميکند
رياليسم و تقويت نهضت کارگریاز مبارزه با امپ

در عرصه ايران و جهان و تامين آزادی و استقالل
رهبری حزب توده ايران با اين. ايران نيست

خود پرچم مبارزه ضد ”المللی موضع بين”
  .امپرياليستی و دموکراتيک را از دست می افکند

اينکه رهبری کنونی حزب توده ايران معتقد است 
دموکراتيک ملی با وجودکه استقرار حکومت 

سلطنت منافات ندارد از لحاظ تئوريک نادرست و
از لحاظ پراتيک گذشتی است نسبت به محمد رضا

”جنبه های مثبت عينی”تکيه بر روی . شاه
اقدامات محمد رضا شاه کمکی است به نقشه های

ن که در ايران بدست محمد رضا شاهاستعمار نوي
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خواهان خروج بی قيد و شرط امپرياليست آمريکا از کشور عراق هستيمما  

.مايه نگرانی و ترس آنان است خود داری ورزند
کسانيکه اينطور عمل نميکنند مورد حمله قرار

در. شده اند اخراج، به مجازات رسيده و گرفته
–چنين وضعی راهی ديگر برای مارکسيست 

رهبریگروه لنينيست ها نميماند مگر آنکه از
در چنين وضعی ايجاد و. رويزيونيست ببرند

توسعه احزاب و سازمانهای انقالبی اصيل
لنينيستی بصورت امری اجتناب –مارکسيست

تکيه روی کلمات از مترجم(”ناپذير در می ايد
  .)است

مدعی است که ”يته مرکزی حزب توده ايرانکم”
–اين پاراگراف دستوری است به مارکسيست 
لنينيست ها که از گروهای رهبری رويزيونيست

اما اوال. ببرند و ما از اين دستور پيروی کرده ايم
لنينيستها بايد از –آيا اين حکم که مارکسيستها

اپورتونيستها ببرند بدعتی است که حزب
چين آورده است؟ اين حکم از روزکمونيست

لنينيستی برقرار - آفرينش سازمانهای مارکسيستی
شرايط پذيرش به”برای نمونه ميتوان . بوده است

را که لنين در ژوئيه” انترناسيونال کمونيستی
٧لنين در ماده  .تنظيم کرد در نظر آورد ١٩٢٠
  :مينويسد

احزابی که خواهان پيوستن به انترناسيونال”
ونيستی هستند موظف اند به قبول ضرورتکم

”سانتر”از رفرميسم  جدائی کامل و مطلق
تبليغ اين جدائی در، موظف اند به سياسی

،بدون اينکار. وسيعترين محافل اعضای حزب
.سياست کمونيستی پيگير غير ممکن است
انترناسيونال کمونيستی بدون هيچ قيد و شرط و

ين جدائی در کوتاهبشيوه اولتيماتوم ميطلبد که ا
-١٨٤. ص ٣١لنين جاد (.”ترين مدت عملی گردد

  ).تکيه روی کلمات از مترجم است
لنين از اپوزيسيون فرانسه ١٩١٦در فوريه

خواست که نه فقط از سوسيال شونيستها که دارند
از اعتبار ميافتند ببرند بلکه از عناصر

، هواداران لنگه که نقش تاريخی آنهاسانتريست
اينها فقط از آن .فريب توده هاست نيز ببرنددر

جهت بدنبال توده ها به سمت چپ ميروند که توده
لنين از ِمرهايم و. ها را بسمت راست بياورند

بيش از همه از انشعاب”بورِدُرن انتقاد ميکرد که
نوشته ژان فرويل” زائيده آتش”کتاب .(”ميترسند
  ).٨٠. ص ١٩٦٠

نين چگونه ميتواناينک با اين حکم صريح ل
لنينيست های حزب توده ايران –مارکسيست ها

را که از رهبری اپورتونيست و غير انقالبی آن
حزب” دستور”جدا شده اند به پيروی از

کمونيست چين متهم ساخت؟ گناهی که
ميتوانند برای حزب کمونيست اپورتونيست ها

چين قائل شوند اينست که نگذاشتند آنان اين حکم
را در زير گرد و خاک تبليغات دروغين ينینل

  .گناه ما نيز همين حدود است. بپوشانند
لنينيستی –از تشکيل احزاب مارکسيستی  –ثانيا 

و جدائی آنها از رهبری رويزيونيستی در يک
،، استراليا، بلژيکسلسله از کشورها مانند برزيل

جدائی توده. چند ميگذردنيوزالند و غيره سالی
از رهبری حزب توده ايران نيز ديریحزبی

نشريات عديده ای که از. است که آغاز شده است
دو سال پيش به اين طرف در خارج از مهاجرت

انتشار يافته است و يک سلسله از فعاليت های
اعالميه عده ای از. ديگر گواه اين امر است

اعضاء کميته مرکزی حزب توده ايران که
لنينيسم را به تشکل –وفاداری به مارکسيسم 

فراخوانده اند گام نخستين در راه جدائی توده
پس چگونه ميتوان امر. حزبی از رهبری نيست

”دستور”جدا شدن از رهبری را ناشی از 
روزنامه ژين مين ١٩٦٥نوامبر  ١١سرمقاله 

  ژيبائو دانست؟
بدون آنکه الزم باشد کليه اقدامات رفقای –ثالثا  

کزی را در راه تشکلسه گانه کميته مر
لنينيست های ايران از نخستين –مارکسيست ها 

روز شروع مورد مطالعه قرار دهيم مراجعه
اعالميه کميته مرکزی حزب”بهمان اسنادی که 

به آنها اشاره کرده برای رد ادعای” توده ايران
١٩٦٥نوامبر  ١١تقارن اين اقدامات با سرمقاله 

  :ژين مين ژيبائو کافی است
اريخ انتشار اعالميه رفقای سه گانه مبنی برت

لزوم جدائی از رهبری غير انقالبی و
١٥اپورتونيستی حزب توده ايران الاقل مقدم بر 

بمنظور” بورو”سپتامبر است نامه آنها به اعضاء 
ما”ناجوانمردانه و اعالم اينکه  هافشاء يک توطئ

تصميمات پلنوم يازدهم را و از آن جمله اخراج
قای کميته مرکزی و انتخاب شما سهفتن از ر دو

کميته مرکزی مخدوش ونفر را بعنوان بوروی 
ما برای احيای سنن. از درجه اعتبار ساقط ميدانيم

انقالبی حزب توده ايران و پيروزی آرمانهای آن
،١٩٦٥اکتبر  ٧مورخ  ” مبارزه خواهيم کرد

نامه آنها به حزب برادر برای پيوستن بمبارزان
اکتبر ١٨زبی در خارج از مهاجرت مورخ ح

١٩٦٥.  
نوامبر ١١حاال چگونه ميتوان اين تاريخ ها را با  

)تاريخ نگارش سرمقاله ژين مين ژيبائو(١٩٦٥
از همين – ”قويتری”مقارن دانست؟ هيچ دليل 

–نوع که الفونتن در قصه گرگ و بره ياد کرده 
ضفقط بزور غر. قادر به اثبات اين تقارن نيست

نوامبر مقارن ١١سپتامبر را با  ١٥ميتوان 
  .دانست

نظير اين استدالالت و تقارنات را فقط در
ادعانامه های دادستان های ارتش ايران ميتوان

  .يافت
کميته مرکزی”نکته ديگر در اعالميه  - رابعا 

هست که بيش از پيش نشان” حزب توده ايران
بی می دهد نويسندگانش تا چه اندازه بواقعيت

در اعالميه. اعتناء و در سفسطه بی پروا هستند
  :مذکور چنين ميخوانيم

روزنامه هومانيته چندی پيش خوب نوشت که” 
پس از مقاله منتشره در روزنامه ژين مين ژيبائو
ديگر همه چيز کامال روشن است و اگر گروه

کيل شود معلوم استشهای کوچکی در فرانسه ت
  .”تندکه چيزی جز عمال پکن نيس

–اما جالب توجه است که محافل مارکسيستی 
لنينيستی در فرانسه مدتها پيش از مقاله ژين مين

از” هومانيته نوين”ژيبائو بوجود آمده و ماهنامه 
ارگان ماهيانه”بعنوان  ١٩٦٥آغاز سال 

رو به ”لنينيستی –فدراسيون محافل مارکسيستی 
ه ازآنوقت روزنامه هومانيت. انتشار نهاده است

  ٥ادامه در صفحه ...تشکيل گروه های کوچک

   ...واقعيت چيست
لنينيسم عمال بمعنای عدول از انقالب ايران و –

مبارزه برای پاکيزه داشتن. خيانت به آن است
لنينيسم مبارزه ای است برای هموار –مارکسيسم

از اينجهت مارکسيست. ن راه انقالب ايرانساخت
لنينيستهای ايران ازيک سو در بحث مسائل - ها

مورد اختالف در جنبش جهانی کمونيستی فعاالنه
، و ازشرکت ميجويند –نه بدنبال اين و آن  –

برپايه شرايط”سوی ديگر سياست حزب خود را 
با مغز خود طرح ريزی” کنکرت کشور خود

ط حق و وظيفه آنهاست و نه هيچاين فق .ميکنند
  .ديگر” رهبر”حزب

مطلب ديگر که به آن اشاره کرده ای اينست - ٢
که رهبری حزب توده ايران به عمل سه تن از
اعضاء کميته مرکزی حزب توده ايران که
اعالميه ای صادر کرده و کليه اعضاء حزب و

لنينيسم را به تشکيل –وفاداران به مارکسيسم 
هددا” انشعاب”قالبی فراخوانده اند نام سازمان ان

و مدعی شده که عمل آنها بدستور حزب
برای اينکه .کمونيست چين انجام گرفته است

دقيق تر بتوانم در باره اين مطلب توضيح بدهم
کميته مرکزی حزب”ذيال عين عبارت اعالميه 

١٣٤٤را که در شماره ديماه ” توده ايران
و شايد تو فعال(ه استروزنامه مردم درج گرديد
  :نقل ميکنم) در جلوی چشم نداشته باشی

اين واقعيت است که عمل انشعابی آنها با دستور”
مدتهاست که .دره از پکن مقارن بوده استاص

رهبری حزب کمونيست چين در تدارک ايده ای و
سازمانی انشعاب است و سرانجام اين نيت بشکل

١١در تاريخ  ”ژن مين ژيبائو”علنی در روزنامه 
و نيز مجله()١٣٤٤آبان  ٢(١٩٦٥نوامبر

وحدت”ضمن سرمقاله ای تحت عنوان ) خونتسی
”عمل رهبری جديد حزب کمونيست شوروی

از جمله در اين مقاله نوشته شده .افشاء شده است
لنينيسم –اکنون وظيفه احزاب مارکسيسم ”: است

عبارت از کشيدن خط روشن تمايز در زمينه
سازمانی بين خود و رويزيونيستها که به سياسی و

برای”و نيز ” امپرياليسم آمريکا خدمت ميکنند
لنينيستها راه ديگری باقی نميماند - مارکسيستها

ايجاد. جز گسستن پيوند با گروههای رويزيونيست
وسيله احزاب و سازمانهای انقالبی واقعی

لنينيست به امری اجتناب ناپذير بدل –مارکسيست
موازی همين ايام انشعابيون برای خروج. ”ودميش

خود از کشور اقامتگاه وارد اقدام شدند و اعالميه
  .”های اول و دوم انشعابی خود را منتشر کردند

پيش از آنکه به استدالل ماهوی خود در رد اين
اتهام پليد بپردازم توجه ترا به اين نکته جلب

و راميکنم که نقل قول روزنامه ژين مين ژيبائ
  :برايت ترجمه ميکنم

از عده ای از کشورهالنينيستهای  –مارکسيستها ”
،حزب خود را. بريده اندگروه رويزيونيست 

خود را ايجادلنينيستی  –سازمانهای مارکسيست 
احزابگروه رهبری ... يا احياء کرده اند
گوش بفرمان رويزيونيست کمونيست اين کشورها

ن احزاب راهای خروشچفی است و اعضائ اي
مجبور ميکند که فقط آنچه را که باب طبع
امپرياليستها و مرتجعان است و يا آنچه را که آنان
بديده اغماض مينگرند انجام دهند و از آنچه که
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 مبارزه با تروريسم از مبارزه با امپرياليسم جدا نيست 

چنانچه گفتيم کليه اين مواد به اتفاق آراء در جلسه
واکی مورخهمگانی سازمان حزبی در چکوسل

پس اگر. بتصويب رسييده است ١٩٦٥فوريه
کسانی در آن زمان سازمان حزب توده ايران در
چکوسلواکی را در گرايش جدائی از رهبری

حاال .ء واقعيت سخن گفته انددانسته اند به اتکا
اگر سازمان مذکور قطعنامه ديگری در جهت
مخالف قطعنامه نخستين صادر ميکند و از تقبيح

ری به تحسين رهبری ميچرخد اين امررهب
نميتواند واقعيت قطعنامه نخستين را منتفی سازد
ولی ميتواند و بايد تامل هر عضو حزب را
برانگيزد که چگونه و چرا يک سازمان حزبی از

قطعنامه فوريه. آن پهلو به اين پهلو غلطيده است
صراحت دارد که کميته مرکزی حزب ١٩٦٥

به رهبری جنبش نجات بخشقادر ”توده ايران
قطعنامه مذکور همچنين” خلقهای ايران نيست

صراحت دارد که در پلنوم يازدهم کميته مرکزی
شيوه مردود غير”حزب توده ايران عده ای از

استفاده کرده عده ديگر را” حزبی ارعاب و تهديد
به تغيير رای خود واداشته و از اين راه دو تن از

را بعلت داشتن خط مشیاعضاء کميته مرکزی
بنا. نده امعين از کميته مرکزی اخراج کرد

اکثريتی که پس از اعمال فشار، بتصريح قطعنامه
ء بوجود آمد مرکب از دو دسته بودو تغيير آرا

يکی آنها که اعمال فشار کردند و ديگر آنها که
و آنگاه قطعنامه اين .اعمال فشار را پذيرفتند
اين خالصه. بيح ميکنددودسته را محکوم و تق

و اينک از امضاء. مواد سه گانه قطعنامه است
کنندگان قطعنامه بايد پرسيد اگر کسانی از چنين
رهبری ببرند و به توده حزبی روی آورند

منافی منافع و مصالح”مرتکب انشعاب شده و
کرده اند؟ آياعمل  ”ملت ايران نهضت کارگری و

ود غير حزبیشيوه مرد”در درون سازمانی که
حتی در دستگاه مرکزيش متداول” ارعاب و تهديد

از !است ميتوان از مبارزه اصولی نتيجه گرفت
چه وقت به مارکسيست ها اجازه داده شده است
که در سازمانی که مهمترين تصميماتش و از
جمله تصميم مربوط به خط مشی اش بر ارعاب و

آنتهديد است شرکت جويند و يا چشم اميد به 
  داشته باشند؟

اينها مطالب نيست که رفقای سازمان حزبی
شيوه”ولی متاسفانه همان . چکوسلواکی ندانند

که در پلنوم” مردود غير حزبی ارعاب و تهديد
يازدهم کميته مرکزی کار کرد در سازمان حزبی

تو که با .چکوسلواکی نيز کار خود را کرده است
ی از آنهارهبری حزب توده ايران پيوندی دار

بخواه که جرات داشته باشند و هر دو
و ديگر مورخ ١٩٦٥يکی مورخ فوريه (قطعنامه
را با هم منتشر سازند و بگذارند) ١٩٦٦ژانويه

خود خوانندگان داوری کنند که آيا رهبری حزب
ارعاب و تهديد” آزموده”توده ايران از شيوه

  .استفاده کرده است يا نه
م است تذکر دهم که شيوهدر پايان اين بخش الز

هميشه برای رهبری کنونی حزب توده” زور”
افی بمقصود نيست و در اينصورت آنراوايران

بسياری از اين .تقويت ميکند” دروغ”با شيوه
که درنشريات رهبری از آن نام” ء هااتفاق آرا”

برده ميشود حتی از لحاظ ظاهر نيز موجود نيست
غ بزرگويکند يک دررا ايجاب م و آنچه که آنها

برای نمونه ميتوان سازمان حزب توده .است
ايران را در شهری که خود در آن هستم مثال

در اين سازمان سه نفر به قطعنامه اخراج. بياورم
رفقای سه گانه از کميته مرکزی رای ندادند و
بهمين مناسبت طی تشريفات مفتضحی از

ولی رهبری حزب توده .اخراج شدند” حزب”
ايران در همه جا چنين مينمايد که گويا تصويب
ءقطعنامه مذکور در اين شهر به اتفاق آرا

که ميدانم –بنابراين از تو  .صورت گرفته است
دارم اسناد اينخواهش  –باک نداری ” زور”از 

رهبری را با دقت مطالعه کن و بتحقيق واقعيت
  .گرفتار نيائی” دروغ”بپرداز تا به دام 

ای که رفقائی که کشور برادر را ترکنوشته  - ٤
گفته اند چرا اينکار را بدون اطالع و موافقت

حزب برادر با پيشنهاد. حزب برادر انجام داده اند
اين رفقا مبنی بر خروج از کشور موافق بود ولی
اينان معلوم نيست به چه دليل به انتخاب راه ديگر

له حزب برادر و پيشدست زدند و موجب ِگ
  .ای اجتناب ناپذير ديگر گرديدندآمده

اين قضاوت تو مبتنی بر شايعات خالف واقع
رهبری حزب توده است و چون در اينجا پای
برادر بميان کشيده شده کار توضيح بر من دشوار

بطور کلی اين يکی از شيوه های ناپسند. ميگردد
رهبری حزب توده است که در هر امر مهمی

را با حساب اين يا آن ء حساب خودبنحوی از انحا
حزب برادر بهم ميآميزد تا هم مخالفان خود را در
محظور بگذارد و هم جان پناهی برای خويش

همينکه مسائل تئوريک پيش ميآيد به دامن .بسازد
آن حزب برادر ميگريزد و از آنجا تيرهای
زهرآلود اتهام بما ميپرتابد و همينکه مسئله خروج

يشود از بام اين حزباز کشور برادر مطرح م
متاسفانه. برادر بر سر و روی ما لجن ميريزد

برخی از احزاب برادر به اين تاکتيک موذيانه
  :در مورد حاضر وضع چنين است. توجه ندارند

رفقائی از کميته مرکزی که با خط مشی غير
اکتبر نامه ١٨انقالبی کميته مرکزی مخالفند در 

سلسلهای به حزب برادر نوشته طی يک 
هرگونه ارتباط”استدالالت متذکر گرديدند که آنها 

خود را با سازمان مهاجرت حزبی و رهبری آن
و تقاضا دارند که به رفقای خارج” قطع نموده اند

معذالک حزب برادر. از مهاجرت بپيوندند
بوروی کميته”تقاضای رفقای مذکور را با 

مرکزی در ميان نهاد و پس از مشاوره با بورو
نوامبر با رفقای مذکور در باره ٩در تاريخ 

در اين مذاکره به. تقاضای آنها بمذاکره پرداخت
رفقای مذکور ابالغ شد که حزب برادر نميتواند

بوروی کميته مرکزی حزب”بدون موافقت قبلی 
بيش از. با تقاضای آنها موافقت کند” توده ايران

دو ساعت بر سر اين نظريه بحث شد ولی کوشش
.فقای مذکور برای تغيير آن بجائی نرسيدر

معذالک اميد ميرفت که شايد پس از آنکه
استدالالت رفقای مذکور در مقاالت باالتر حزب
برادر مطرح شود تا حدی موثر افتد و از اينجهت
رفقای مذکور در انتظار جواب نامه ای بسر

   ٦ادامه در صفحه ...متاسفانه جريان. ميبردند

   ...واقعيت چيست
مقاله منتشره در روزنامه ژين مين پس از”

  !ژيبائو سخن ميگويد
رهبری حزب توده”ديگر همه چيز روشن است 

ايران پس و پيش کردن تاريخ و جستجوی
آموخته” هومانيته”را از روزنامه ” تقارن”

  !است
شماره بهمن ماه روزنامه نوشته ای که در - ٣

مردم قطعنامه ای از سازمان حزب توده ايران در
چکوسلواکی حاکی از پشتيبانی از رهبری و تائيد
اخراج سه تن از رفقای کميته مرکزی درج
گرديده و اين قطعنامه با مقدمه چاپ اول اعالميه
رفقای مذکور که سازمان حزب در چکوسلواکی

قلمداد کرده استرا در جهت مخالف رهبری 
گويا برای تو اين بدگمانی حاصل. منافات دارد

شده است که ماهم مانند رهبری کنونی حزب توده
  .ايران از اشاعه اخبار نادرست پروائی نداريم

واقعيت اينست که آنروز که ناشرين اعالميه
، سازمان حزبی دررفقای سه گانه کميته مرکزی

ازرهبریرا در گرايش جدائی  چکوسلواکی
حزب اعالم داشتند ادعايشان بر قطعنامه خود آن

جلسه همگانی سازمان حزب. سازمان متکی بود
١٩٦٥توده ايران در چکوسلواکی در فوريه

٢ء تصويب کرد که ماده قطعنامه ای به اتفاق آزا
  :آن چنين است

جريان پلنوم يازدهم و نتايج حاصله از آن بار”
ه مرکزی حزب تودهديگر ثابت ميکند که کميت

ايران با ترکيب فعلی آن قادر به رهبری جنبش
جريان پلنوم اخير .نجاتبخش خلقهای ايران نيست

نشاندهنده آشکار اين واقعيت تلخ است که بحران
  ”در رهبری به اوج خود رسيده است

  ،آن چنين است ١٠و ماده
موضع ويژه دو تن از رفقای اعضاء کميته”

در مسئله موضع) و فروتن رفقا قاسمی(مرکزی
ولی با .بين المللی حزب برای ما روشن است

توجه به مفاد تقديمی بوروی موقت به پلنوم در
باره اين دو رفيق و اعالم صريح آنان دائر بر
اينکه تابع تصميمات کميته مرکزی خواهند بود
رای اوليه اکثريت کميته مرکزی را که در باره

دانيم اخراج آنان را عملیآنان داده شده درست مي
در عين حال استفاده از شيوه. نادرست ميشماريم

مردود و غير حزبی ارعاب و تهديد را که از
طرف گروهی از اعضاء کميته مرکزی برای
تغيير دادن رای ديگران در پلنوم بکار برده شده و
بوسيله آن شرکت کنندگان در پلنوم را تحت فشار

.محکوم و تقبيح ميکنيمقرار داده اند شديدا 
همچنين عمل آن عده از اعضاء کميته مرکزی را
که بر اثر اين فشار تسليم شده و رای خود را

  .”تغيير داده اند تقبيح مينمايم
می گويد که اگر رهبری حزب توده ١١و ماده

  ،ايران در اجرای مفاد قطعنامه قدم بر ندارد
بسازمان چکوسلواکی بعنوان يک سازمان حز”

توده ايران وظيفه حزبی و ميهنی خود ميداند که
با توجه به مصالح حزب و جنبش مردم ايران
تصميمات جدی اتخاذ نموده و از تصميمات خود
رااحزاب برادر و سازمانهای حزب توده ايران

  .”سازد آگاه
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 دست امپرياليستها از ايران کوتاه باد 

   ...واقعيت چيست
.امور نشان داد که اين اميد بيهوده بوده است

که از طريق حزب” بوروی کميته مرکزی”
برادر از تقاضای رفقای مذکور آگاهی يافته بود

در نامه ای به آنهااپس از مذاکره با حزب بر
نوشت و در آنجا مخالفت مطلق خود را با خروج
آنها از مهاجرت اعالم داشت در اين نامه که

نوامبر ٢٥نوامبر نوشته شده و در  ٢٠را در ظاه
به پست داده شده و بدست رفقای مذکور رسيده

  :است چنين ميخوانيم
الزم يکبار برای هميشهتذکر اين نکته را ”

ميداند که در شرايط کنونی و با توجه به مسئوليتی
که رهبری حزب در مورد حفظ امنيت اعضاء

بهيچوجه، دحزب و عموم پناهندگان سياسی دار
با عزيمت شما به کشورهای باختری نميتواند

  .”موافقت داشته باشد
”بورو”مالحظه ميکنی که مضمون اين نامه

:بکلی بی چون و چرا و بی برو برگرد است
يکبار برای هميشه متذکر ميگردد که بهيچ وجه

نوامبر ٢٥پس روز  .نميتواند موافقت داشته باشد
حزب برادر در. ودجريان امر کامال روشن ب

صورتی که با خروج رفقا موافقت دارد که
چ وجهيبه” بورو”، اما موافق باشد”  بورو”

نميتواند موافق باشد و بنابراين امکان خروج رفقا
از اين جهت. با اجازه حزب برادر منتفی است

رفقای مذکور بناچار مستقالنه دست بکار شدند و
بر عملدسام ٢يک هفته بعد يعنی در روز 

يکی دو هفته” بورو کميته مرکزی”ولی . کردند
دسامبر اعالميه ای داده و طی جمالت ٢پس از

پيچاپيچی مدعی شده که با خروج رفقای مذکور
ار آنجا که اين رفقا”، منتها موافقت کرده است

حزب را متهم کرده بودند که گويا ميخواهد آنها را
حويلاز کشور اقامتگاهشان خارج سازد و ت

دشمن دهد برای آنکه اين اتهام فجيع وارد نشود
اعالم موافقت خود با خروج اينحزب در عين

متذکر شد که آنها داوطلبانه بودن اين خروج افراد
ساختگی بودن اين مطلب کامال .”را تصريح کنند
زيرا اصوال طرح اين مرافعه بر... آشکار است

از اساس داوطلبی رفقای مذکور برای خروج
مهاجرت و نامه نويسی آنها در اين زمينه صورت
گرفته بود و اگر چنين داوطلبی و چنين نامه ای

”بورو”در ميان نبود اصوال موافقت يا مخالفت
  .الزم نميامد

در تشبثات خود برای” بوروی کميته مرکزی”
ممانعت از خروج رفقا مسئوليت بزرگی از لحاظ

دارد و اينک ، اخالقی و قانونی بردوشحزبی
ميکوشد بکمک تحريف واقعيت ها اين بار را

ميتوان توضيحات ديگری نيز اضافه. سبک کند
ديگر بنقل. ولی تصور ميکنم نيازی نباشد. کرد

٢چند سطر از نامه ای که رفقای مورد نظر در
به حزب برادر نوشته اند قناعت ١٩٦٥دسامبر
  .ميورزم

رون حزب مامبارزه ما مبارزه ای است در د”
هدف اين مبارزه بيرون کشيدن حزب از ناتوانی
و بحران کنونی و انداختن آن در شاهراه مبارزه
انقالبی بخاطر رهائی خلقهای ايران از زير فشار

مبارزه درون حزبی يک پديده. امپرياليسم است

   ...سائل پشت م
وقايع اخير که به کودتای محمود عباس عليه
نمايندگان منتخب مردم فلسطين منجر شد ادامه
همان سياست اشغال کشور فلسطين و به اسارت

در همين گذشته نزديک. گرفتن اين مردم است
صهيونيستها و امپرياليستها در بوقهای تبليغاتی
با خويش می دميدند که اسرائيل حاضر نيست

زيرا آنها رشوه ،سازمان فتح به مذاکره پردازد
منتخب مردم فلسطينخوار و دزد بوده و نماينده 

آنها به همين بهانه از مذاکره با ياسر. نيستند
با. عرفات تا زمانی که زنده بود طفره می رفتند

فشار جهانی قرار شد تحت نظارت جهانی برای
سرزميننخستين بار در يک سال و نيم پيش در 

اشغالی فلسطين يک انتخابات آزاد با شرکت
مردمنظريات گوناگون سياسی بعمل آيد و 

فلسطين بتوانند آزادانه اراده خويش را به کرسی
اين انتخابات زير نظر ناظرين جهانی در. بنشانند

اکثريتبه انجام رسيد و منتهی صحت و درستی 
يششکننده مردم فلسطين توانستند اراده آزاد خو

.را در انتخاب سازمان حماس به نمايش بگذارند
سازمان فتح با آن سابقه درخشان مبارزه انقالبی
به مقدار ناچيزی رای دست يافت که برای وی

روشن بود که. جز سرشکستگی ثمره ای نداشت
دولت آينده فلسطين بايد از طرف نمايندگان
.اکثريت مردم فلسطين يعنی حماس تعيين شود

ل هنيه رهبر دولت فلسطين آماده بود حتیاسماعي
عليرغم دارا بودن اکثريت بيک دولت ائتالفی تن
در دهد که اقليت مستبد محمود عباس زير بار آن

، اروپا وامپرياليستهای آمريکا. نمی رفت
وصهيونيستها که تا ديروز سنگ دموکراسی 

را به سينه می زدند از برسميتانتخابات آزاد 
نهت قانونی و منتخب مردم فلسطين شناختن دول

، بلکه آنها را از نظر مالی وسرباز زدندتنها 
غذائی و آمد و رفت در محاصره و مضيقه شديد

، عوارض گمرکی و مالياتی آنها راقرار دادند
راهزنانه و مغاير همه موازين حقوقی و انسانی

کردن” ادب”مصادره کردند و گفتند برای جهانی
، بايد داس مرگ را عزرائيل وار برمردم فلسطين

نها آنقدرباالی سرشان بحرکت در آورد و به آ
و در گی داد تا رای خويش را پس بگيرندنگرس

.مقابل صهيونيسم سجده کرده طلب آمرزش نمايند
.محمود عباس در اين عبادت همدست آنها بود
سياست نخست آنها اين بود که فشار را افزايش

، ابزارهایم گرسنگی می دهند، به مردمی دهند
، در نواراعمال نفوذ ديپلماتيک را بکار می گيرند

دستو ايجاد بی ثباتی غزه به آشوب و اغتشاش 
و به حمايت از اقليت ناچيز و مستبد می می زنند

طرح می کنند که بايد ،پردازند و در چنين شرايط
روش آنها شانتاژ. انتخابات مجدد برگذار شود

گرسنگی دادن به بيش از يک ميليونسياسی و 
”دموکراتيک”انسان بود تا رای خويش را بطور 

عوض کنند و به کام امپرياليستها سرازير
اين سياست در يک انتخابات دموکراتيک .گردانند

حال ديگر نمی. و آزاد با شکست کامل روبرو شد
فاشيسم صهيونيستها را با نقاب توان

و برای دم جهان دادبخورد مر” دموکراتيک”
  ٧ادامه در صفحه ...”انتخابات دموکراتيک”

بدون آن. يک امر ضروری است. اتفاقی نيست
براين نه تنهابنا. تکامل حزب مفهومی پيدا نميکند

.نبايد جلوی آنرا گرفت بلکه بايد بدان ميدان داد
اصل عدم مداخله در امور احزاب برادر نيز
ايجاب ميکند راه کسانيکه برای حراست مصالح
حياتی حزب خود مبارزه ميکنند از طرف

، بديهی استهيچيک از احزاب برادر سد نشود
.که مبارزه درون حزبی اشکال گوناگون دارد
شکلی که ما بدان دست زده ايم در تاريخ جنبش

تجربه نشان داده که در. کمونيستی بيسابقه نيست
شرايط کنکرت حزب ما برای بيرون آوردن
حزب از بحران کنونی جز توسل به اين شکل راه

تعيين شکل مبارزه درون حزبی با. ديگری نيست
هيچ شکلی را از خارج. خود اعضاء حزب است

  .”ان تحميل نمودنميتوان بد
از تو توقع رفيقانه دارم که اگر باز در اين زمينه

  .مطالب ناروشنی هست با من در ميان بگذاری
  با دردود رفيقانه

  احمد قاسمی
    ١٩٦٦مارس  ٢٤

   ...اتحاد زحمتکشان 
  مگه نه اينکه برای له شدن اومده دنيا

  اينا سهم اين دنياشه ،سرنوشتش اينو می گه
  

  سهم کارگر فقط يه لقمه بخور نميره
  ، بپاشه، بريزهکارگر نبايد هيچوقت بخوره

  
  می تونه بره هری واال ،خيلی ناراحته

  پاپوشی گنده توی پاشه ،اگه اعتراض کنه
  

  ره بياد داد بزنه وکيل بگيرهحاال هی ب
  اصل مطلب اينه که مديره کيف پول باهاشه

  
  همه قانون و با تبصره هاش می خره سنار
  يعنی هر دردی که داری عزيزم دالر دواشه

  
  کارگر يعنی غريبی بی پناه و تک و تنها

  مگر اينکه بخودش بياد و عضو سنديکا شه
  

  اتحاد سنديکائی براش اعتبار مياره
  که می تونه احساس کنه که دنيا باهاشهجوری

  
  وقتی سنديکا به قدرت برسه مفهومش اينه
  بعد از اين نوبت آقای مديره سر به راه شه

  
  کاش به جای کارگر می پرسيدن سنديکا چيه؟

  يه تالشه ،سنديکا برای خوب زندگی کردن
  

  قدر اين تالشو بايد بدونيم دعواها بسه
  م از ما جداشهبعد از اين نمی ذاريم يک نفر

  
  ديگه اين شعرم ادامه نمی دم آخه می ترسم
  مثل جر و بحثامون کش بياد و بی محتواشه

  
  ”.ن. د”
  

*****  
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 زنده باد مارکسيسم ــ لنينيسم 

محمود الئيک می باشند با انشعاب از سازمان فتِح
مجددا سازمان فتح واقعی را احياء کرده و ،عباس

آنها. به فعاليت برای آزادی فلسطين مشغولند
بخشی از مردم فلسطين اند و کسی در نوار غزه

آرامش. مزاحمتی برای فعاليت آنها توليد نمی کند
است و به خرابکاریبه منطقه نوار غزه بازگشته 

مامورين امنيتی اسرائيل و محمود عباس خاتمه
اين دو روش حکومتی ناشی از. داده شده است

اتکای حماس به مردم و اتکای محمود عباس به
، دزد و رشوه خوار همدستقشری سازشکار

که به قول رهبر فتح الياسر همه آنها اسرائيل است
عالم داشتند کهآنها ا. به اسرائيل فرار کرده اند

اگر محمود عباس دچار اين توهم است که سوار
بر تانکهای اسرائيلی برای فتح نوار غزه خواهد
.آمد وی را با گلوله بديار عدم خواهند فرستاد
قشری که هم اکنون حقوق مردم نوار غزه را که
شامل عوارض گمرکی و مالياتی مصادره شده

آن از جانبتوسط صهيونيسم بود پس از استرداد 
صهيونيستها باال می کشد و به مردم فلسطين در
نوار غزه پشيزی هم نمی دهد نامش ياران محمود

همه ارتجاع جهانی با ياری مرتجعين. عباس است
عرب منطقه تالش می کنند تا محمود عباس را

به وی وعده داده اند که زندانيان. تقويت کنند
ه زندانيانسياسی متعلق به سازمان فتح را و ن

سياسی يطور کلی را آزاد کنند و وی اين ننگ را
برای وی. که مانند تف سرباالست پذيرفته است

وی. اسير و فلسطينی نيست ،فلسطينی غير فتح
نمی فهمد که هدف اين تالش بيهوده اسرائيل بجان
هم انداختن فلسطينی هاست تا از اين راه ادامه

رسانه های. ندتجاوز و اشغال خويش را توجيه ک
گروهی غرب مستمرا چنين وانمود می سازند که
فلسطينيها قادر نيستند بين خود امنيت و صلح

آنها اليق کشور فلسطين نيستند و بايد. ايجاد کنند
  . زير يوغ صهيونيستها باقی بمانند

آقای تورستن اشميدتس مخبر روزنامه زود دويچه
حماس سايتونگ در مقاله ای نوشت که نيروهای

به سازمان امنيت محمود عباس حمله کردند و
توانستند اين سازمان منفور را که با اسرائيليها

اسناد بدست آمده. همکاری می کرد تسخير کنند
که در تلويزيون نوار غزه به نمايش گذارده شد

، سالحهاینشان می داد که جليقه های ضد گلوله
جيپاسرائيلی و وسايل مورد نياز خودروهای 

برای مبارزه بر ضد سازمان حماس در اختيار
محمود عباس و يارانش از طرف آمريکا و

مردم خشمگين. اسرائيل گذارده شده بوده است
يکی ازنمايندگان عاليرتبه فتح ساميه المدهون را
دستگير کردند و به قتل رساندند و ازهمکاری
سازمان امنيت فتح با دولت اسرائيل پرده

آنها محمد دحالن دست راست محمود. برداشتند
عباس را که متعلق به سازمان امنيت محمود
عباس و فردی مورد نفرت عمومی است و با
اسرائيليها و آمريکائيها همکاری می کند به عنوان 

اسرائيليها در مناطق اشغالی معرفی” همدست” 
وی برای نجات جان خود و پيوستن به .ددنکر

  .يل گريختمحمود عباس به اسرائ
  ٨ادامه در صفحه ...محمود عباس که فرار

   ...مسائل پشت 

پس از کليه شکستهای امپرياليستها و صهيونيستها
تصميم گرفتند که دارو، آنها موذيانه در منطقه

رای يک کودتای ضددسته محمود عباس را ب
ضد فلسطينی از اين. فلسطينی تقويت و آماده کنند

جهت که پيروزی حماس ناشی از ماهيت اسالمی
آنها نبود ناشی از اين بود که از خواستهای مردم
فلسطين دفاع می کردند و حاضر نبودند زير سند

برای ايجاد .را امضاء کنند” اسلو”اسارت پيمان
”وحدت ملی”نفاق و برهم زدن کابينه ائتالفی

صهيونيستها به تالش افتادند تا حماس را نابود
روزنامه آلمانی زود دويچه سايتونگ. سازند
تحت عنوان ٢٠٠٧ماه ژانويه  ٢١تا  ٢٠مورخ

:نوشت” اسرائيل برای فلسطينها پول حواله کرد”
به روند در تالش برای جان بخشيدن - اورشليم”

صلح اسرائيل اعالم کرد که به استقبال فلسطينيها
برای نخستين بار بعد از روی کار. خواهد رفت

اورشليم در روز ،آمدن حکومت افراطی حماس
جمعه مجددا پول مالياتهای فلسطينيها را آزاد

دولت اسرائيل به تشکيالت خودگردان. ساخت
ياتیميليون يورو از درآمدهای گمرکی و مال ٧٧

.که از پرداخت آنها ممانعت می کرد حواله کرد
اين پول” :سخنگوی دولت اسرائيل اعالم کرد

بايد به مصارف انسانی و تقويت محافظين
محمود عباس رئيس جمهور فلسطين

 )توفان- تکيه از ماست(.”برسد
برمال ٢٠٠٧ماه مه  ١٨همان روزنامه در تاريخ

توافقنامه بر برای نخستين بار بعد از” : کرد که
نيروی هوائی ،ماه پيش ٦سر آتش بس در

مجددا حمالتی را بر ضد حماس آغازاسرائيل
يکی از موشکها به يک ماشين سواری. کرد

متعلق به شهرداری در رفاح اصابت کرد که در
هواپيماها در روز. آن سه کودک به قتل رسيدند

پنجشنبه مرکز نيروهای بسيجی متعلق به حماس
ر نوار غزه بمباران کردند که حداقل يک نفررا د

در روز چهارشنبه. نفر مجروح شدند ١٥کشته و
گذشته در اثر حمالت هوائی اسرائيليها شهر رفاح

همان ”. نفر اعضاء حماس کشته شده بودند ٦
نشريه می نويسد که اسرائيليها با تانکهای خويش
به قسمت شمالی نوار غزه تجاوز کردند و به

تمام اين. وب فلسطينهای افراطی پرداختندسرک
تالش صهيونيستها برای اينکه کمکی به محمود
عباس بکنند به جائی نرسيد و اين بود که دوبار
عمال محمود عباس به خانه اسماعيل هنيه برای
کشتن وی حمله کردند که هر دو بار با شکست
روبرو شدند و نقشه صهيونيستی آنها با شکست

متعاقب آن نيزوهای حماس که. يدروبرو گرد
اکثريت مردم فلسطين را بدنبال خويش دارند
بساط کودتاگران را برچيدند و توطئه خائنانه آنها

اسماعيل هنيه نه تنها هواداران. را عقيم گذاردند
خود را فراخواند از تعقيب هواداران فتح دست
بردارند بلکه آنها را نيز بخشيد و اين در حالی بود

ه محمود عباس که منتخب مردم فلسطين نيستک
همه را به کشتار پيروان حماس در ساحل غربی
رود اردن فراخواند و سازمانهای هوادار حماس
را ممنوع ساخت و استبداد مشتی خودفروخته را

  . مستقر ساخت
در نوار غزه هم اکنون نيروهای مسلح فتح بنام

ی بوده وکه هوادار دولت غير مذهب” فتح الياسر”

  ...مسائل پشت
دوران اين دروغ نيز بسر. در اسرائيل هلهله کرد

امپرياليستهای آمريکا همين سياست را در. آمد
مورد ويتنام اجرا کردند و زمانی که برايشان
روشن بود مردم ويتنام در يک انتخابات آزاد
آزادی کشورشان را از دست امپرياليستها طلب

تجربه. ند کرد به سرزمين آنها تجاوز کردندخواه
در فلسطين” انتخابات آزاد”تاريخ در مورد 

مردم .شد و دست امپرياليستها را رو کرد رتکرا
ديدند که آنهائی که تا ديروز وعده می دانند
حکومت دموکراتيک و منتخب مردم فلسطين را
به رسميت خواهند شناخت و با آنها همکاری

در روز روشن بدون احساسخواهند کرد
شرمندگی با پرروئی و گستاخی حيرت آوری زير
وعده های خود زده و فرمان قتل مردم فلسطين را

اين تهديدها به مردم فلسطين. صادر کرده اند
نشان داد که نبايد مانند دارودسته محمود عباس به

تسليم صهيونيسم شدن مرگ. حقارت تن در داد
تند که تنها امکان پيروزیآنها آموخ. کامل است

اسماعيل هنيه در. در مقاومت سرسختانه آنهاست
کابينه خود وزرای مسيحی و کمونيست را نيز
پذيرفت تا اتهامات و تبليغات صهيونيستها را که

رد” اسالم سياسی”اجازه داد نبايد مدعی بودند
خنثی سازد ولی فلسطين بر سر کار آيد
ر عمل نشان دادند کهصهيونيستها و متحدينشان د

آنها بدنبال حل مسايل فلسطين بنفع مردم فلسطين
بدنبال نوکری می گردند که اوامر. نيستند

صهيونيستها و امپرياليستها را در منطقه بنحو
آنها بدنبال يک ابله خودفروخته. احسن اجراء کند

آنها. ر زدنآنها سپس شروع کردند به ِج. هستند
رايط جديد بايد انتخاباتاعالم کردند که در ش

خالی از اشکال م، انتخابات قبلی عليرغتجديد شود
بودنش قبول نيست و نتوانسته افراد مورد نظر ما

انتخابات را بايد دوباره تکرار. را انتخاب کند
انسان. کرد تا افراد مورد نظر ما بر سر کار آيند

حقيقتا از اين همه بی شرمی و وقاحت در شگفت
در همان موقع طرح شد که چنانچه. می ماند

حماس در انتخابات بعدی مجددا اکثريت قاطع را
روشن بود. بدست آورد چه خاکی بر سرمان کنيم

که نه تنها کاری از دست آنها ساخته نبود سهل
است با پيروزی مجدد و قطعی حماس ابتکار

  . عمل تبليغاتی را نيز از دست می دادند
د که تمام تبليغاتتجربه فلسطين نشان دا

جامعه”امپرياليستها و صهيونيستها و هواداران
”انتخابات آزاد”و ” دموکراسی”در مورد ” باز

ابزاری. باد هواست .همه و همه حرف مفت است
برای آزادی و دموکراسی. برای اسارت ملتهاست

تا آن لحظه ای مورد احترام و قابل امپرياليستها
را تائيد کند و در خدمتاستناد است که حرف آنها 
در غير اين صورت آنرا. سياست آنها قرار گيرد

ما کمونيستها. با تمام قدرت سرکوب می کنند
دموکراسی خصلتاهمواره گفته و می گوئيم که 

است و در رابطه با منافع طبقاتی قابل طبقاتی
ادعای آزاديهای بی قيد و. تفسير و حمايت است

تی است تنها برای فريبشرط که فاقد مفهوم طبقا
تجربه. مردم است و بر صفحه کاغذ باقی می ماند

انتخابات آزاد در فلسطين بايد برای همه مبارزان
  .راه آزادی طبقه کارگر آموزنده باشد
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با انظار اشتباه(”انزار”را  ”ازنار”اسپانيا آقای
خطاب می کرد مجددا دچار خرفتی )توفان- نشود

برای جرج بوش دروغگو چه فرق می. شده باشد
کند که يک دروغ ديگر نيز به دروغهايش اضافه

تها نيز از ترس وساير رهبران امپرياليس. شود
بزدلی در محتوی همان حرفهای جرج بوش را
تکرار می کنند ولی در شکل بيان مسايل جانب

در ،مجلس روسيه دوما. احتياط را رها نمی کنند
مصوبه خويش اعالم کرد که اسماعيل هنيه
نماينده مردم فلسطين است و اين خبر مهم را
رسانه های گروهی غرب به راحتی سانسور

ده اند و منتشر نمی کنند تا چنين جلوه دهند کهکر
..گويا تنها ايران و سوريه و کره شمالی و کوبا و
از دولت قانونی و منتخب فلسطين حمايت می کنند

تمام ماشين و. مخالف آنها هستند” همه جهان”و
دستگاه دروغسازی و دروغپراکنی امپرياليستها

جديد ضدبکار افتاده است تا تدارک يک جنايت 
آنها می خواهند با پخش. بشری را مهيا کند

اکاذيب و ايجاد افکار عمومی الزم مردم نوار
اين همان ماهيت. غزه را به مرگ محکوم کنند

امپرياليسم و صهيونيسم است که زير نقاب
،”حق تعيين سرنوشت خلقها”، ”حقوق بشر”
”مدن غربارزشهای ت”، ”آزادی و دموکراسی”

،و ما با نمونه های آن در ويتنام ستپنهان شده ا
، فلسطين و لبنان و، عراق، افغانستانکامبوج

  .روبرو بوده و هستيم... شيلی و آرژانتين و
دسيسه ايکه برعليه ملت فلسطين چيده شده بود
بخشی از دسيسه امپرياليستها برای حمله به ايران

آنها می خواهند پشت جبهه خويش را در. است
، لبنان و سوريه، فلسطينانستانعراق و افغ

.محکم کنند تا با دستان بازبه مقابله با ايران روند
شکست کودتا تجاوز احتمالی به ايران را به تاخير

شکست کودتا همان نقشی را بازی. می اندازد
کرد که شکست صهيونيستها در تجاوز بيشرمانه

مبارزه ملتهای .به لبنان در چندی پيش بازی نمود
، و فلسطين، لبنان، افغانستانقه در عراقمنط

    .مردم ايران شده است سپر بالی
حال آقای محمود عباس  ساحل رود اردن را
غصب کرده است و سازمان حماس را قدغن
کرده و در پی آنست که هرچه زودتر با اسرائيليها

روشن است که اگر اسرائيليها قصد. کنار آيد
بروند و ١٩٦٧داشتند به پشت مرزهای سال

ميليون ٣مناطق اشغالی را تخليه کنند و بازگشت 
پيشنهاد عربستان ،رانده شده فلسطينی را بپذيرند
اگر قرار بود. سعودی را قبول می کردند

صهيونيستها با محمود عباس سازشکار کنار آيند
قبل از اينکه کار به اين جاهای باريک برسد کنار

ندارد در موقعيتیصهيونيستها امکان . می آمدند
که محمود عباس فاقد وجهه بين المللی و محبوبيت

آنها. و پايگاه توده ای است به وی امتياز دهند
چنين جلوه می دهند که گويا پس دادن پول
فلسطينيها را که به صورت غيرقانونی مصادره

امتيازی است که آنها به ،به خود آنها ،کرده بودند
است آنها به مصداقسي. محمود عباس می دهند

.می باشد” ا به تب راضی شوندبه مرگ بگير ت”
آنها با رمالی می خواهند افکار عمومی را فريب

مصادره پول فلسطينيها در نوار غزه و بذل. دهند

  د آزاد بايد گردن ،زندانيان سياسی، بی قيد و شرط

و بخشش آن در سواحل رود اردن بخشش از جيب
فلسطينيهاست و کسی فريب اين حيله گری

طين ولی اينمردم فلس. صهيونيستی را نمی خورد
کسانيکه به. دريوزگی را می شناسند و می فهمند

حماس رای دادند تنها مردم ساکن نوار غزه نبودند
بخش بزرگی از مردم سواحل رود اردن. و نيستند

نيز حماس را انتخاب کرده اند و از سياست مبارزه
جويانه حماس حمايت می کنند و اگر تظاهر آنها را

می بيند ناشی از نبود آنهادر سواحل غربی کسی ن
، ناشی از سرکوب مامورين امنيتی محمودنيست

سرائيلی است که در سواحلعباس و ماموران ا
.غربی رود اردن در همه جا حضور فعال دارند

، بیتا زمانيکه سازمان فتح در پی رشوه خواری
ردم و سازش با صهيونيستها وتوجهی به م

ه مردم فلسطين میامپرياليستها و بخشيدن از کيس
مردم فلسطين ،باشد و به صهيونيستها باج می دهد

از اين تشکيالت حمايت نخواهند کرد و دير يا زود
بايد بار و بنديل خويش را بردارند و از سواحل

مردم. غربی رود اردن به تل آويو فرار کنند
فلسطين برای محمود عباس و مذاکرات بی نتيجه

پيروزی.  خرد نمی کنندوی با اسرائيل تره هم 
آنطور که ،حماس نه بخاطر تفکر اسالمی آنها
بلکه برای ،ارتجاع بين المللی تبليغ می کند

مقاومت آنها و حمايتشان از خواستهای برحق
اين پيروزی حاصل کار. مردم فلسطين است

طوالنی ايجاد يک شبکه رفاهی و اجتماعی در
از جانبیفلسطين برای رسيدگی به مشکالت مردم 

و سياست روشن مبارزه ضد صهيونيستی بر ای
سياست. کسب استقالل ملی مردم فلسطين است
زيرا. حماس سياست درست مقاومت است

صهيونيستها و امپرياليستها تنها زبان گلوله را می
تا آنجا و تا حدی که اين سياست اعمال می. فهمند

همشود و دسيسه های امپرياليستی را در منطقه بر
می زند نقش اين مبارزه سياسی مثبت است و  ما

ملتها حق دارند برای. از آن حمايت خواهيم کرد
آزادی کشورشان بپاخيزند و نيروهای جنايتکار و
متجاوز اشغالگر را با هر وسيله ای که در اختيار

فجيع”دارند و يا به آن می توانند دست يابند به 
ل برسانند و تاروضع به قت” ترين و وحشيانه ترين

اين مبارزه بهترين روش تحقق حقوق. و مار کنند
آدمخواران ضد بشر را بايد. بشر در منطقه است

نابود ساخت تا بشريت امکان استنشاق هوای آزاد
در اين مبارزه سياست اين نيروها و. را داشته باشد

نقشی که اين سياست در منطقه ايفاء می کند مهم
ايدئولوژی محمود. ی آنهااست و نه ايدئولوژ

عباسها نيز سراپا ارتجاعی و عوامفريبانه و حيله
شکست. گرانه و به ضرر ملت فلسطين است

صهيونيسم و امپرياليسم در منطقه يک شکست
تاريخی راهبردی است و منطقه را از زهر وجود

اين شکست از تجاوز به. ناپاک آنها پاک می کند
  .ايران نيز جلو می گيرد

ل اين تحليل حزب ما را با تحليل عمالحا
صهيونيستها و امپريالستها در ايران مقايسه کنيد

ر دستجمعی رسانه های گروهیکه در ُک
ستی همان نغمه های مشمئز کننده را سرامپريالي

.قرابتی با حقيقت ندارد  می دهند که کوچکترين
  ٩ادامه در صفحه ...آنها در سرهم بندی

کرده بود برای مردم فريبی دستور داد که در
رسانه های جمعی مورد حمايت وی و
صهيونيستها شايع سازند که اراذل و اوباش
حماس خانه وی و دفتر کار وی و ياسر عرفات

متقاعب آن در تلويزيون. را غارت کرده اند
آقای محمود کاخ! ماس در نوار غزه خانه نهح

عباس را که در دريای فقر مردم فلسطين حکم
يک جزيره مملو از الماس را داشت با همه زر و
زيور آن به نمايش گذاردند تا معلوم شود محمود

، تا معلوم شود اين رهبر درعباس دروغ می گويد
محمود عباس که. چه ناز و نعمتی زندگی می کند

يار عصبانی بود و دستش رو شده بود ازبس
حماس بعنوان تروريست و قاتل سخن گفت و

وی به. فرهنگ سياسی صهيونيستها را تائيد کرد
تبليغات صهوينيستها که گويا حماس يک سازمان

واقعا ننگ بر چنين. تروريستی است صحه گذارد
افرادی که نيروی اشغالگر فاشيست را به

انی تجاوزند ترجيح میهموطنان خويش که قرب
در اين مبارزه رو در رو محمود عباس. دهند

تمامی مشروعيت خويش را از دست داد و به
اعتراف همه ناظران سياسی بر سر محبوبيت

  . خويش قمار کرد که به باخت وی منجر شد
پس از شکست کودتا پرده جديد نمايشنامه با

سازمان ملل، بی عرضه پيشنهاد دبيرکل بی بته
متحد آقای بان کی مون آغاز شد مبنی بر اينکه
نيروهای حافظ صلح سازمان ملل به نوار غزه

اين پيشنهاد موذيانه که هدفش نجات. اعزام شوند
اسرائيل و محمود عباس است با مخالفت روشن

آنها بدرستی اعالم. جنبش حماس روبرو شد
کردند که با سربازان سازمان ملل نيز بعنوان

حقيقتا آنها درک. غالگر خواهند جنگيدقوای اش
درستی در اين مبارزه بيرحمانه از خود نشان می

  .دهند
پس از کودتا دستگاههای تبليغاتی صهيونيستها و

حماس را که. امپرياليستها شروع به کار کردند
نماينده اکثريت شکننده مردم فلسطين است و در
مهيک انتخابات آزاد و دموکراتيک به اعتراف ه

نظار بين المللی به قدرت رسيده است بنام
حال آنکه اکثريت در. معرفی کردند ”کودتاچی”

قدرت که مردم را به دنبال خود دارد و اگر ده بار
هم انتخابات کنند باز از اين انتخاباتها پيروزو

دولت. سربلند بيرون ميآيد نيازی به کودتا ندارد
کسانیحال آنکه کودتا گر . در دست آنهاست

هستند که تن به نتايج انتخابات دموکراتيک نمی
دهند و آنچه را که توسط آراء مردم بدست
نياوردند قصد دارند با زور و آدمکشی بياری

کودتا. امپرياليستها و صهيونيستها به کف آورند
محصول شکست و پايان زندگی سياسی مشتی

جرج. فاسد و سازشکار و همدست اسرائيل است
آب که از سر گذشت”وغگو به مصداق بوش در

حتی منکر آن شد که ”چه يک نی چه صد نی
.اسماعيل هنيه نماينده منتخب مردم فلسطين است
وی مرتب از محمود عباسی که مردم فلسطين
هرگز وی را انتخاب نکرده اند بنام رئيس جمهور
منتخب مردم فلسطين سخن راند و می راند

را با محمود عباستوگوئی فرق اسماعيل هنيه 
توگوئی مانند گذشته که رئيس دولت. نمی فهمد
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اجتماعی ورفاهی و ارتباط تنگاتنگ با محرومان 
سازمان حماس بارها اعالم داشته. امعه استج

است که خواهان برچيدن صهيونيسم است و نه
حماس برعکس تبليغات دروغين .نابودی يهوديان

غرب قطعنامه های سازمان ملل متحد و تشکيل
دولت فلسطين بر اساس مرزهای تعيين شده

.ائتالفی پذيرفته است را درکادردولت ١٩٦٧
ه های خلق فلسطين است کهاينها حد اقل خواست

سازمان فتح از آن فاصله گرفته و اين سازمان
حماس است که  امروز رسالت دفاع از حقوق

سخن بر سر. ملت فلسطين را بعهده گرفته است
دفاع  ازايدئولوژی اسالمی حماس نيست آنطور
که دشمنان ملت فلسطين و گمراهان سياسی  تبليغ

نيستها دراينموضع مارکسيست لني. می کنند
.مورد روشن است و نيازی به تکرار آن نيست
سخن بر سر مشخص دفاع از حق تعيين
سرنوشت خلق دربند فلسطين و موجوديت آن
است که هم اکنون سازمان حماس با سالح
دردست عليه اشغالگران صهيونيست می جنگد و
دراين امر بزرگ حمايت جهانی همه نيروهای

ملت فلسطين در. ان را داردانقالبی و خلقهای جه
مبارزه برای کسب حق تعيين سرنوشت خويش

، تنها کسانی هستند که در کنار ايهودتنها نيست
  . و تونی بلر ايستاده اند بوش اولمرت و جرج

*****  
 

 

  دسيسه های رنگارنگ امپرياليستها عليه مردم ايران را برمال کنيم 

   ...اضد انقالب در 
همکاری  با  امپرياليسم"را  که بترتيب بمعنی 

مهاست  ه" جلوگيری از انقالب"و "  و ارتجاع
نتايج تحقق اين دو اصل را در. کس  می شناسد

عمل، ما ايرانيان بهتر از هر کس ديگر  با ديدگان
خود می بينيم و سنگينی آن را بر دوش خود

اما در باره اصل سوم  که اصل. احساس می کنيم
تنوع ساختمان سوسياليسم در کشورهای مختلف

اين اصل. است کمتر گفتگو بميان آمده است
ينی  از آن جهت مزورانه بميان کشيده شد که ازلن

از نوع يوگسالوی را که" سوسياليسم"يک سو
احزاب کمونيست جهان بدرستی آنرا بمثابه
انحراف از سوسياليسم محکوم کرده بودند تبرئه
و توجيه کنند  و از سوی ديگر بر روی تمام
تحوالتی  که  خروشچف  و همدستانش می

د شوروی  و کشورهای ديگرخواستند در اتحا
سوسياليستی در جهت احيای سرمايه داری بوجود
آورند نام ساختمان سوسياليسم  و کمونيسم بگذارند

  .  
رفرم هائی  که در زمينه اقتصادی در اين
کشورها صورت گرفت  دارای سه جهت عمده

نخست  برانداختن تمرکز نقشه های توليدی: بود
ن کشيدن موسساتو اقتصادی، سپس  بيرو

توليدی از دست دولت سوسياليستی  و باالخره
تضعيف و برانداختن مالکيت سوسياليستی در
.کشاورزی و تشويق و توسعه توليد خصوصی
اين رفرم ها در واقع توليد سوسياليستی را از راه
صحيح منحرف ميساخت و در مسير احياء

  .    سرمايه داری ميانداخت
ابتداء کشور لهستان در اين پس از کنگره بيستم

   ...مسائل پشت
، زيرا آنها دشمندروغ و سند سازی استادند
بايد اين دشمنان. مردم ايران و منطقه هستند

کيهان لندنی. نقابدار مردم ايران را شناخت
مشاور فارسی زبان وزارت جنگ آمريکا در

:خود می نويسد ٨٦خرداد  ١٦تا  ١٠ارگان
، احساساولين شرط حکومت در جهان متمدن”

انسان لباس چريکی برتن تا وقتی. مسئوليت است
دارد و به عنوان چريک مبارزه می کند مسئوليت

  ...چندانی متوجه او نيست
، و در راس آنها ياسررهبران انقالب فلسطين

، اين اصل را ناديده  گرفتند و نيمی ازعرفات
تعارف می فرمائيد نباشد که منظورتان(مشکالتی

-سه چهارم از مشکالت و يا همه مشکالت باشد
که هم امروز مردم فلسطين گرفتار آنند) توفان

ياسر عرفات حتی بعد از. معلول خطای آنهاست
آن که دولت تشکيل داد و به سازمان ملل متحد
راه يافت و در آمريکا و اروپا و نقاط ديگر جهان
به عنوان رئيس دولت مورد استقبال و پذيرائی

، حاضر نشد رخت چريکی را از تنقرار گرفت
، ملت خود رادر نتيجه .آورد و به ميخ بياويزد در

نيز در حال و هوای چريک بازی نگهداشت و
نگذاشت به زندگی عادی و کسب و کار سازنده

تمام فرصتهايی که فراهم آمد تا. عادت کند
، با جلب حمايت بين المللی صاحبفلسطينيان

شوری مستقل وعضوی از جامعه جهانیک
نوع جرج بوشیجعل و دروغ محض (شوند
، به علت همين بد سلوکی  از ميان)توفان- است
مساعد شد که” حماس”و زمينه برای رشد  رفت

منظورشان انتخاب آزاد و(رتدحضورش در ق
دموکراتيک آنهاست که حاضر نيستند بر زبان

، تالشهای)توفان- آورده و برسميت بشناسند
جانشين فهميده و فرصت شناس و شجاع

ظورشان همان عامل دست نشاندهمن(”ابوعمار”
بنام محمود عباس کرواتی است که درجه فهمش
نازلش نيز در حد کنار آمدن با جرج بوش و ايهود

را در راه رهبری فلسطين) توفان- اولمرت است
به سوی صلح و ثبات و برخورداری از اعتماد و

  .حمايت جامعه جهانی به شکست کشاند
ت تشکيل داد ونمی توان در حکومت بود و دول

از اقتدارات و اختيارات دولتی بهره گرفت ولی
به مسئوليتهای آن اعتنا نکرد و در عين حال
انتظار کمک مالی و حمايت سياسی و اقتصادی

  .”...از جامعه جهانی داشت
آری نمی توان در مقابل خلق فلسطين احساس
مسئوليت کرد ولی با اسرئيل کنار آمد و به اشغال

آن رهبری که. ی فلسطين تن در دادسرزمينها
لباس رزم را در شرايط اشغال کشورش از تن
بدر می آورد و خفت اسارت و دريوزگی را می

نه نحبوب است و نه. پذيرد اليق زنده ماندن نيست
آن رهبری که مردم کشورش را در. فهم دارد

ميليون هموطن آواره و ٣شرايط اشغال و تاراندن 
به زندگی عادی و کسب و”اهها کوچيده در اردوگ

خيانتکار و جنايتکار دعوت کند” کار سازنده
است و بهتر است به نزد محمد رضا شاه منفور

  .رود و حتما نيز خواهد رفت
رمز موفقيت حماس در مقاومت وی درمقابل
اشغالگران است، درموفقيت وی درفعاليتهای

پس از آن، اتحاد شوروی  . راه گام برداشت
به اين " تجربه يوگسالوی"با آموختن از 

رفرم ها دست زد و در دنبال وی تمام 
کشورهای سوسياليستی اين رفرم ها را آغاز 

برای آنکه مقياسی از اين رفرم ها . کردند
. بدست داده باشيم  ذکر چند رقم بيفايده نيست

به بعد  هشت  ١٩٥٦در  لهستان از سال 
هزار کئوپراتيو توليدی سوسياليستی منحل 
اعالم گرديد  و توليد انفرادی جای آنها را 

 ١٩٦٦بر طبق آمار رسمی در سال . گرفت
تعداد موسسات خصوصی  که بحساب خود 
بفعاليت توليدی و اقتصادی می پرداختند 

کارخانه کوچک،  ٧٠٠٠عبارت بود از 
 ١٤٧٠٠٠موسسه تجارتی و  ١٥٠٠٠

کارگاه، ظرف سال گذشته تعداد بسياری از 
موسسات کوچک دولتی  و کئوپرتيوی بافراد 
واگذار گرديد و بصورت موسسات 
خصوصی درآمد، از آنجمله است يک هزار 
رستوران و کافه ، پنج هزار فروشگاه 

نقشه پنجساله اقتصادی بهيچ . کوچک  و غيره
د ساختن اين بخش وجه  در دنبال محدو

خصوصی نيست بر عکس در پی بسط و 
همراه با اين رفرم های . گسترش آن است

توليدی و اقتصادی بتدريج ترکيب طبقاتی 
اکنون در حزب . حزب تغيير مييابد

% ٣٠لهستان کارگران بيش از " کمونيست"
کارگران از . اعضاء را تشکيل نميدهند

جای مقامات حساس حزبی بر کنار گرديده  و 
آنها را قشر ممتازی از افراد روشنفکر، 
مهندسين، تکنيسين ها  و  نويسندگان می 

  .  گيرند
در نتيجه رفرم های اقتصادی قشرهای 
بورژوائی تازه ای در جامعه پديد آمدند، 
قشرهائی که اهرم های اقتصاد  و توليد را در 
دست گرفته اند  و عالقمندند  که اين رفرم ها 

تر و سريع تر پيش رود و هر اندازه بيش
. روبنای تازه ای متناسب با آنها پديد گردد

رفرم در "بگفته پليکان مدير تلويزيون پراک 
زندگی ما ساختمانهای تازه ای ايجاد کرده 

بود  و الزم بود که حزب به ارگانهای دولتی  
و اقتصادی و گروه های ديگر اختيار عمل 

ی رفرم اين اقدام نتيجه منطق. بيشتری بدهد
های اقتصادی بود  زيرا اين رفرم در 

صورتی می توانست بحيات خود ادامه دهد  
  ".    که هيچ مداخله سياسی راه آنرا سد نکند

جلوی اين " هيچ مداخله سياسی"برای آنکه 
رفرم را نگيرد الزم بود که رويزيونيستها  
که نقش خود را بمثابه محلل بازی کرده بودند  

اين جاست که مبارزه ميان  در. کنار بروند
قشر جديد  و رويزيونيستهای بوروکرات در 

و "  ليبراليزاسيون"زير شعار بورژوائی 
اين مبارزه . در می گيرد" دموکراتيزاسيون"

هم اکنون در لهستان  و در شوروی جريان 
در  چکسلواکی  بعلت وجود عوامل . دارد

مساعد اين مبارزه به پيروزی قشر جديد 
نووتنی  دبير حزب اتحاد        .انجاميد

  ١٠ادامه در صفحه ...و رئيس" کمونيست"
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  چاره رنجبــــران وحدت و تشـــکيالت است         

 
  ...اضد انقالب در 

جمهور کشور مجبور شد از سمت دبيری حزب
و سپس از مقام رياست جمهوری استعفا کند، در
دنبال او عده ديگری از مقامات خود استعفا

اکنون بتدريج ولی با سرعت بوروکراتهای. کردند
ونيست از کار بر کنار ميشوند  و افرادیرويزي

که در جريان رفرم سالهای اخير رو آمده اند
"دموکراتيزاسيون"شعار . بجای آنان می نشينند

در واقع وسيله ای است برای آنکه بقايای
نظری. سوسياليسم را نيز مورد دستبرد قرار دهند

"کمونيست"به پاره ای از نکات برنامه حزب 
که جسته گريخته در مطبوعاتچکوسلواکی 

انتشار يافته در اين زمينه جای ترديدی باقی
  .   نميگذارد

اين برنامه در زمينه اقتصادی کمک دولت را به
اين موسسات،. موسسات توليدی حذف ميکند

اهميت آنها برای اقتصاد کشور هر چه باشد، بايد
از اين پس طوری خود را اداره کنند  که نيازمند

در غير اين صورت نخواهند. دولت نباشندبکمک
موسسات. توانست بکار توليدی خود ادامه دهند

توليدی بهای محصوالت خود را خود تعيين
ميکنند، آنها حق دارند مستقيما با مشتريان
خارجی برای فروش محصوالت خود وارد

سرمايه"در اين برنامه دولت به . مذاکره شوند
ميدهد  که  دراجازه " های خصوصی خارجی

کشور چکوسلواکی سرمايه گذاری کنند  و حتی
اين سرمايه ها را تشويق هم ميکنند، توليد  و
تجارت خصوصی کوچک مجاز شمرده ميشود  و

  .     از اين قبيل
در ارتباط با اين تحوالت اقتصادی تحوالتی در

اين امکان داده. " زمينه اجتماعی صورت ميگيرد
"ی تازه ای در جامعه پديد آيدميشود که سازمانها

يعنی بر طبق آن احزاب سياسی ديگری در کشور
حزب"ميتواند تاسيس گردد اما در اين ميان

کمونيست نقش رهبری را بر عهده خواهد
چکوسلواکی بايد به صورت کشوری". "داشت

در آيد  که در آن ايدئولوژی بوروژوائی بتواند با
البته همه اين". ه کندايدئولوژی سوسياليستی مقابل

ها گويا در کادر رژيم سوسياليستی  و بر اساس
اصل تنوع ساختمان سوسياليسم در کشورهای

بقول يکی از سر جنبانان. مختلف انجام ميگيرد
اما اين سوسياليستی خواهد بود  که از"کنونی

سرچشمه ستنهای کامال ملی آب ميخورد  و
د از نوعميتوان گفت سوسياليستی خواهد بو

سوسياليسم  مازاريک  که شايد وجوه مشترک
اين گفته کامال با". زيادی  با  مارکسيم  ندارد

  .    حقيقت وفق ميدهد
رويزيونيستهای حزب توه ايران که از حوادث
چکوسلواکی  و  لهستان دچار سراسيمگی گرديده
اند پشت سر هم بمردم اطمينان ميدهند  که

و به اتحاد شوروی چکسلواکی  بسوسياليسم
دليل آنها هم اين است که. وفادار خواهد ماند

از" کمونيست"دوبچک  دبير اول تازه حزب 
.پيوند کشور  با  سوسياليسم سخن رانده است
رويزيونيستها تمام تحوالت را که در زمينه
اقتصادی و سياسی  و اجتماعی روی داده و روی

وشی میميدهد عالمانه و عامدانه بدست فرام

سپارند  و سخن خشک و خالی  دوبچک را مالک
اين آقايان در دورانی  که حتی شاه. قرار ميدهند

ايران اقدامات ضد ملی  و ضد توده ای خود را
بجهانيان ارائه ميدهد اين انتظار" سوسياليسم"بنام

کودکانه را دارند  که  دوبچک  صريحا اعالم کند
يشتر بسوی احيایکه ميخواهد کشور را باز هم ب

خصلت رويزيونيستها،. سرمايه داری سوق دهد
هر اندازه هم که براست متمايل باشند، اين است

لنينيسم - که سخنان خود را با چاشنی  مارکسيسم
رويزيونيستهای حزب تود ايران. همراه ميکنند

توده های مردم ايران را می فريبند و ميکوشند
واکی  و ديگرماهيت حوادثی را که در چکوسل

کشورهای رويزيونيستی ميگذرد از نظر آنها
اما آيا ميشود همه را برای هميشه. بپوشانند

  فريفت؟   
پس از پيدايش اردوی سوسياليسم، امپرياليسم
آمريکا  که از اعمال قهر برای باز گردانيدن
کشورهای سوسياليستی بدنيای سرمايه داری

برابر خود قرارمايوس شده بود آين وظيفه را در
"داد که از راه تکامل مسالمت آميز اين 

"بدنيای آزاد"را  " کشورهای پشت پرده آهنين
در بودجه آمريکا ساليانه صد مليون. باز گرداند

برای پخش. دالر باين کار اختصاص داده شد
تبليغات زهر آلود در کشورهای سوسياليستی،

که ايجاد گرديد باين منظور" آزادی"راديوی
اقدامات الزم را بعمل آورند  و گام های الزم را"

بردارند برای آنکه سرنوشت خلقهای پشت پرده
آهنين بهبود يابد  و در جامعه آنها نظم

کاری را که امپرياليستها با" . دموکراتيک پديد آيد
صرف هزينه های کالن  و کوششهای فراوان
ادتنوانستند از پيش ببرند رويزيونيستهای اتح

شوروی و کشورهای ديگر انجام آنرا بر عهده
رهبران رويزيونيست اين کشورها جامعه. گرفتند

سوسياليستی را به قهقرا بر گرداندند، شيوه های
توليد خصوصی را در جامعه معمول داشتند،
مقوله سود و منفعت و پول را دوباره بر سراسر
جامعه مسلط ساختند و اکنون در کشور

و"  ليبراليزاسيون"تحت عنوان چکوسلواکی
ضربه های آخر را بر آنچه" دموکراتيزاسيون"

اين. که از سوسياليسم باقی مانده وارد می آورند
است آن نقش شومی  که  رويزيونيسم پس از
مرگ استالين در اردوی سوسياليسم بازی کرده

آيا باز. است و از اين پس نيز بازی خواهد کرد
ه  با  رويزيونيسم  می توانهم در اهميت مبارز

  ترديد داشت؟
                                                              

      ٩نقل از توفان شماره
                                                              

  ارگان سازمان مارکسيستی
                                                             

      ١٣۴٧لنينيستی توفان سال
کشور پر افتخار آلبانی  که مانند سنگ  )١(

خارا در برابر امواج رويزيونيسم بر جای
ايستاد  و هم اکنون مانند ستاره درخشانی 
بر راه سوسياليسم پرتو می افکند در زمره

  .اين کشورها بشمار نمی آيد 
*****  

 

   ...تشکيل سنديکاها  
حزب کمونيست بلشويک شوروی را پذيرفته 

در همان. بود قدرت سياسی را در دست گرفت
اتحاد شوروی تشکل ديگری بنام اتحاديه
کارگری وجود داشت که ربطی به شورا

شورا و اتحاديه کارگری از نظر. نداشت
دهقانان را در بر يکی ،ترکيب کارگری نيستند

می گيرد و ديگری صرفا ترکيب کارگری
  . آنها دو پديده متفاوت اند. دارد

برای استقرار دموکراسی پرولتاريائی بجای
دموکراسی بورژوائی اشکال سازمانی کهنه که
با الهام از پارلمانتاريسم بورژوائی رشد کرده

برای اين کار به ،رد ندارنداند ديگر کارُب
نوينی نياز هست که تشکيالت شورا تشکيالت

آن می توان اين کار عظيمى باشد که به وسيله
آن تشکيالت نوينی که می؟ از پيش بردرا 

تواند گورکن بورژوازی باشد و جای
دموکراسی بورژوازی را با دموکراسی
پرولتری تعويض کند و آن دستگاه کهنه را
شکسته بدور بريزد و ارکان دولت پرولتاريائی

شکل نوينرا پی ريزی نمايد عبارت از 
  .است سازمان پرولتاريا بنام شورا

شورا و سنديکا عليرغم اينکه هر دو از جمله
تشکلهای کارگری هستند اولی رکن حکومتی و
برای کسب قدرت سياسی و تغيير بنيادی
جامعه است و ديگری تنها برای بهبود شرايط

حاکمزندگی کارگران در چهارچوب مناسبات 
سرمايه داری در ممالک سرمايه داری است و

نه تنها نبايد. هدفش کسب قدرت سياسی نيست
اين دو شکل سازمانی را با يکديگر عوضی
گرفت بلکه مجاز نيست که ماهيت متفاوت آنها
را يکی کرد و وظايف مستقل آنها را
درهمريخت و از آن ملغمه ای ساخت که

بش انقالبی ايرانزيانش تا به امروز گريبان جن
چنين خطائی می تواند. را گرفته است

شوراهای کارگری اسالمی بزايد که در ايران
-شوراهائی که نه ترکيب کارگری. زاده شد
داشته و ابزار کسب قدرت سربازی -دهقانی

سياسی است و نه جمعيتی ازکارگران متشکل
در سازمانهای صنفی گوناگون خويش در يک

ای بهبود شرايط زندگیتشکل سراسری بر
   .کارگران است

نيروی شوراها نسبت به اشکال سابق تشکيالت
  پرولتاريا در چيست ؟

:رفيق استالين در منتخب آثار خويش می آورد
در آن است که شوراها جامع ترين تشکيالت”

باشند زيرا آنها و فقط آنها ی پرولتاريا میاتوده
را در بر هستند که بدون استثناء تمام کارگران

  . می گيرند
یادر آن است که شوراها يگانه تشکيالت توده

مظلومين و استثمارى هستند که شامل کليه
شوندگان، کارگران و دهقانان و سربازان و

و لذا در آنجا رهبری سياسی ناويان می شوند،
هااز طرف پيش آهنگ تودهها تودهى مبارزه

ل ترتر و کام يعنی پرولتاريا ممکن است آسان
  . از هر شکل ديگری صورت گيرد

١١ادامه در صفحه...در آن است که   
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یادولتی تودههای سازمانی دولتی، از همه 
تر است، زيرا اين دولت دمکراسی تر و
اتفاق و همکاری کارگران و دهقانان ميدان
عليه ه در مبارزهتثمار شونداس

و در اقدامات خويش به استثمارکنندگان بوده
اين اتفاق و معاضدت متکی می باشد، و از
اين لحاظ است که حکومت اکثريت مردم بر
اقليت، دولت اين اکثريت و مظهر ديکتاتوری

  .آن محسوب می شود
آن است که حکومت شوروی بين المللی

طبقاتیى معهی دولتی جاهاترين سازمان
است، زيرا اين حکومت هرگونه ستم ملی را

کش مللزحمتى محو کرده بر مساعدت توده
ىمختلف تکيه می کند و بدين طريق مسئله

ا را در يک اتفاق دولتیهگرد آمدن اين توده
  .واحد تسهيل می نمايد

آن است که خود اسلوب ساختمان حکومت
ی مظلوم وهاشوروی کار رهبری توده

ار شونده را از طرف پيش آهنگ آنهااستثم
يعنی پرولتاريا، که متحدترين و آگاه ترين

  .شوراها می باشد، آسان می سازدى هسته
  :لنين می گويد

فقط تشکيالت دولتی شوروی می تواند”
دستگاه قديم يعنی دستگاه بورژوازی اداری
و قضائی را يک مرتبه بشکند و به طور

٢٤رجوع به جلد ( ”.قاطعی آن را داغان کند
  ). چاپ روسی  ١٤ص

حال که ماهيت شوراها روشن شد می شود
ديد که تا به چه حد طرح شعار تشکيل
شوراها که علی االصول در آستانه انقالب و
ناشی از ضرورت آن پديد می آيند خطا و از
بی خبری طراحان و دنباله روان آن ناشی

  .می شود
.تسنديکا يک تجمع صنفی کارگران اس

کارگران صنوف متعدد مانند کارگران
، حمل و، معادن، ساختمانیصنايع فلزکاری

هر کدام بر اساس منافع اقتصادی و.. .نقل و
ويژه گيهای حرفه ای اتحاديه صنف خويش
را داير کرده تا بتوانند متحدا از حقوق
خويش در مقابل کارفرمايان و دولت متحد

تجمع می کارگران در اين. آنها دفاع کنند
فهمند که يکدست صدا ندارد و بايد کارگران
را برای کسب حقوق خويش و بهبود شرايط

ساعت کار ٨. زندگی خويش جلب نمود
،، بيمه بيکاری، بيمه بازنشستگیروزانه

،، بيمه معلوليت در نتيجه کاربيمه درمانی
ارتقاء متناسب حقوق با افزايش سطح گرانی

تمزد در زمان، پرداخت دسزندگی و تورم
، ممانعت از اخراج کارگران همه وبيماری

همه از نتايج کار دستجمعی کارگران با
اين. فعاليت در اتحاديه صنفی خود آنهاست

مبارزه متحد هميشه در چارچوب مناسبات
سرمايه داری باقی می ماند و به مصالحه با

هدف از. سرمايه داران و دولت می انجامد
با استثمارگران در مصالحه کنار آمدن

چپروها فکر می. شرايط مناسبت تر است
.کنند که هر اعتصابی بايد به انقالب برسد

  پيروزی مبارزه ملی مشروط به تأمين سرکردگی طبقه کارگر است

آنها سازش با کارفرما را در خاتمه هر
اعتصاب در شرايطی که تمام خواستها و يا
حتی بخش عمده ای از خواستهای کارگران

سازش”و ” گاوبندی” بر آورده شده است را
می نامند حال آنکهه کشان با بهر” گنديده

وابسته بهکارگری دستآورد هر اعتصاب 
،درجه فشار کارگران به سرمايه داران

، ايجاد موج همبستگیتوانائی ادامه اعتصاب
.می باشد.. .در ميان ساير کارگران و مردم و
اعتصاب. پيروزی را بايد کشان کشان آورد

در يک شرايط. الزاما با پيروزی همراه نيست
اعتصاب می تواند بشدت شکست ،نامناسب

بخورد و به ايجاد موج نااميدی در عناصر
کارگری و سرخوردگی در عناصر نااستوار

اين است که برای پيروزی. منجر شود
سازمان. اعتصاب بايد آنرا از قبل تدارک ديد

سراسری اتحاديه های کارگری که کليه اين
دتشکلهای صنوف گوناگون را در بر بگير

رنده کارگران در تضمينيکی از سالحهای ُب
رد تبليغاتی و بسيج، ُبمداومت اعتصاب

  .نيروی همبستگی است
وقتی ما شاهديم که طبقه کارگر خود را از
زير جثه سنگين چپروی خرده بورژوائی

بدر می آورد و با صراحت ٥٠اواخر سالهای 
خواستار اتحاديه مستقل صنفی می گردد و

، حقيقتا مسرورم خويش می داندآنرا حق مسل
تشکيل اتحاديه صنفی و يا اتحاديه .می شويم

های صنفی جايگزينی برای شوراهای
اسالمی کارخانه هستند که اين آخريها برای
طبقه کارگر فقط می توانند سردرگمی و نکبت

کارگران بايد صفوف خويش را از. بياورند
هافکار مغشوش پاکيزه کنند و تالش کنند ک
دامنه اتحاديه های صنفی کارگران را توسعه
دهند و نگذارند کار صنفی  با مسايل کسب

در اين. قدرت سياسی درهم ريخته شود
صورت نه کار صنفی محصولی ببار می
آورد و نه کسی در عمل قادر می شود به

      .       کسب قدرت سياسی نايل آيد
،کسب قدرت سياسی از طريق بسيج مردم

ی حزب طبقه کارگر که به سالحرهبر
استفاده از مارکسيسم لنينيسم مسلح باشد و

اشکال سازمانی نوين نظير شوراها و چه بسا
در ايران به شکل کميته های محلی انقالبی و
يا انجمنها با توجه به تجربه انقالب مشروطيت

  . عملی گردد
اتحاديه های کارگری مکتبهای آموزش

لی االصول فعاليت آنهاپرولتاريا هستند و ع
بايد در چارچوب رژيمهای مستبدی نظير

اين. جمهوری اسالمی نيز بتواند ممکن باشد
امکان را بايد با مبارزه در داخل و حمايت از
خارج و بسيج سازمانهای کارگری جهانی در
حمايت از خواست صنفی و محقانه کارگران

حزب کار. يران به واقعيت بدل کردا
از اين حق مسلم کارگران ايران) فانتو(ايران

برای تشکيل اتحاديه های کارگری مستقل از
  .  دولت حمايت می کند

**** 

 ...تشکيل سنديکاها 
انقالبیى شوراها قوی ترين ارگان مبارزه

توده و اقدامات سياسی توده و قيام توده بوده،
ارگانی هستند که می توانند اقتدار عظيم

مالی و ضمائم سياسی آن را در همى سرمايه
  .شکنند
ىاست که شوراها تشکيالت بالواسطه در آن

يعنی دمکراسی ترين و لذاها خود توده
هستند،ها معتبرترين تشکيالت توده

را در ساختن تشکيالتی که شرکت توده
دولت جديد و اداره کردن آن بی نهايت آسان
کرده، انرژی انقالبی و نيروی ابتکار و

برای توده را در مبارزهى استعداد خالقه
نيان رژيم کهن و در مبارزه برایتخريب ب

رژيم نوين پرولتری به حداکثر گسترش می
  . دهند

دولت شوروی عبارت است از جمع آوری و
تشکل شوراهای محلی در يک تشکيالت
عمومی دولتی، در تشکيالت دولتی پرولتاريا

مظلوم و استثمارى که هم پيش آهنگ توده
رحاکمه می باشد به ديگى شونده و هم طبقه

سخن عبارت از جمع آوری آنها در
  .جمهوری شوراها است

ماهيت حکومت شوروی در آن است که
های ترين و انقالبی ترين سازماناتوده

ای همان طبقاتی که درهمخصوصًا سازمان
و مالکين بودندسرمايه داران  زير يوغ ظلم

تکيه گاه مطلق و دائمی تمام اقتدارات"اکنون
همان"گردند و می " و دستگاه دولتی

ائی که حتی در دمکراسی ترينهتوده
به موجب قانون" بورژوازیی اهجمهوری

عمًال به"دارای تساوی حقوقی بودند ولی 
هزاران حيله و وسيله از شرکت در حيات
سياسی و استفاده از حقوق و آزادی
دمکراسی محروم می شدند اکنون به شرکت
یدائمی و حتمی و در عين حال شرکت قطع

دمکراتيک دولت جلب میى در اداره
چاپ ١٣ص  ٢٤رجوع به لنين جلد ( "شوند
  ).روسی

به همين جهت حکومت شوروی شکل جديدی
از تشکيالت دولت است که اصوًال با شکل
سابق دمکراسی بورژوازی و اصول

يک نوع. پارلمانتاريسم متفاوت می باشد
ی از حکومت است که نه برای استثماراتازه
زحمتکشان بلکه برایى عدی بر تودهو ت

آزادی کامل آنان از هرنوع ظلم و استثمار و
  .برای ديکتاتوری پرولتاريا اعمال می گردد

لنين حق داشت وقتی می گفت که با پيدايش
  حکومت شوروی،

عصر پارلمانتاريسم دمکراسی بورژوازی”
خاتمه يافته و در تاريخ عمومی دنيا فصل

توری پرولتاريا استجديدی که عصر ديکتا
  ”.شروع گرديده است
حکومت شوروی کدامى صفات مشخصه

  ؟است
آن است که در شرايط وجود طبقات حکومت

ی ممکنهاسازمانى شوروی در بين کليه
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اتحاد زحمتکشان جامعه 
ادمبارک ب  

  ”کارگر کيست”
  کی می دونه/ يه روز از شاگردا پرسيد؟ آق معلم 

 !پاشه ، هر کسی می دونه ،چه کاره س ،کارگر کيه
  

 يه دفعه کالس به هم ريخت همه از همديگه پرسون
  واقعا کارگر کيه؟ چه کسی می تونه باشه؟

  
  يکی با رنگ پريده از ته کالس صدا زد

  تو نگاشهاونه که غم  ،اجازه آقا بگيم ما
  

  اونی که هميشه خسته س مثل مرغ پرشکسته س
  حسرت يه خواب راحت روی پلک لحظه هاشه

  
  اونه که عمرشو باخته با غم زمونه ساخته
  اونه که راحت می تونه با نداری آشنا شه

  
  اونه که دائم به اسمش می نويسن عدل و انصاف

  بالشه ،آره اون که عدل و انصاف قصد جونشه
  

باشه می  ،می خوای بدونی ،ف و بگمعدل و انصا
  گم

  عدل و انصاف يعنی اينکه همه چی براهمه باشه
  

  يعنی پنج تا نون برای مدير و نصفی واسه من
  تا بگن اين آقا خيلی بفکر کارگراشه

  
  حقمو می خوام ،واسه بگه ،کی می تونه - کارگر

  باز از خداشه ،تازه کمتر از اينا هم که باشه
   ٦ادامه در صفحه ...

ارگر ايران حزب واحد طبقه ک"حزب کارايران"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، . مارا در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و از تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد. 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

 تشکيل سنديکا حق مسلم کارگران است
پيکر مجروح خويش را از زير بار افکار انحرافی ،جنبش کارگری ايران دارد پس از سالها رنج

که” شورا”پس از انقالب بدر می آورد و نظريات انحرافی آنها را تحت نام  چپ خرده بورژوایِِ
جنبش کارگری در عمل کمر خويش را راست. گران را شستشو داده بود بدور می افکندمغز کار

تشکيل سنديکا حق”شعار . می کند و می آموزد که بايد دستجمعی از حقوق طبيعی خويش دفاع کند
.گذشته استو ماجراجوئيهای  تجلی اين مبارزه با چپرويهادر عين حال ” مسلم کارگران است
د که آنها به اتحاديه کارگری نياز دارند تا بتوانند از حقوق صنفی خويش دفاعکارگران می فهمن

خويش را از يک دام چپروانه می رهاند ولی نبايد فراموش کند که ،طبقه کارگر با اين اقدام. کنند
يکی از مهمترين اين دام ها سياست. دامهای ديگری را بورژوازی بر سر راه وی افکنده است

دام بعدی دشمنی. اليستی است که ما در باره آن سخن گفته و باز هم سخن خواهيم گفتآنارکوسنديک
با تشکل در حزب طبقه کارگر ايران است که هدفش بی سر گذاشتن جنبش کارگری و بی ضرر

دام ديگر اين ادعای کاذب است که گويا جنبش خودبخودی کارگران می. کردن و سرکوب آن است
ت پرولتری که توسط حزب طبقه کارگر ترويج و تبليغ می شود به قدرتتواند مستقل از سياس
بمنزله حزب طبقه کارگر ايران در تمام اين زمينه) توفان(حزب کار ايران . سياسی دست پيدا کند

ها سخن خواهد گفت ولی در اين مقاله تنها بيکی از اين موضوعات که در باره اتحاديه های
  .  کارگری است می پردازد

در اول ماه مه امسال و بويژه پس از نمايش قدرت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
اين سنديکا. مجددا داغ شده است” تشکيل سنديکا حق مسلم کارگران است”تهران و حومه بحث

 . آغاز نمود ١٣٨٤فعاليتش را مجددا از سال
ا تشکيل اتحاديه های کارگری مخالفرژيم جمهوری سرمايه داری اسالمی از همان بدو انقالب ب

و ”حزب کمونيست ايران”بود و در کار تشکيل اين اتحاديه ها که در ايران از زمان فعاليت 
جمهوری اسالمی ايران که يک. سنت ديرپائی داشت سنگ اندازی می کرد ”حزب توده ايران”

کشی از کارگران و کسب رژيم سرمايه داری است مانند همه رژيمهای سرمايه داری در پی بهره
اين است که از هر تشکل کارگری که بخواهد برای بهبود شرايط زندگی ،حداکثر سود است

اين مبارزه به آنجا منجر خواهد شد که سرمايه داران مجبور شوند. خودش مبارزه کند واهمه دارد
زايش دستمزد آنانبخشی از سود کسب شده را در راه بهبود شرايط زندگی کارگران و از جمله اف

دشمنی سامان سرمايه داری با طبقه کارگر از ماهيت. صرف کنند و اين اقدام باب طبع آنها نيست
  .تضاد منافع آشتی ناپذير آنها ناشی می شود

در آغاز انقالب بخش بزرگی از نيروهای انقالبی که تحت تاثير افکار خرده بورژوازی انقالبی
چپ ميدانداری می کردند و نقطه نظرات نادرستی را در ميان طبقه قرار گرفته بودند با عناوين

کارگر و هواداران راه آزادی آنها رواج داده و جا می انداختند که به حال جنبش کمونيستی و
يکی از اين انحرافات ايجاد شوراهای کارگری بجای اتحاديه های. کارگری ايران مفيد نبود
  .کارگری در کارخانه ها بود

م جمهوری اسالمی نيز از اين وضعيت بهره برداری کرد و شوراهای کارگری اسالمیرژي
که نه ”شوراهائی”. خويش را در کارخانه ها ايجاد نمود و ابتکار عمل را از دست آنها گرفت

اين وضعيت شتر مرغی ناشی از فقر دانش. ”سنديکا”به مفهوم کالسيک آن بودند و نه  ”شورا”
  .اين التقاط مفاهيم به سردرگمی در عمل می رسيد. ئی عملی بودتئوريک و ماجراجو

برای آن تجمع می کنند که بتوانند قدرت. شوراها تنها سازمانهای کسب قدرت سياسی هستند
کنگره. کنگره شوراها دولتمردان را برای اداره کشور انتخاب می کند. سياسی را به کف بگيرند

که نماينده اکثريت جامعه را ايندگان منتخب مردم است، کنگره نمشوراها کنگره حزب نيست
برای نخستين بار چنين اشکالی در مبارزه ١٩٠٥در روسيه در انقالب . تشکيل می دهند

تکامل يافت و نمايندگان اکثريت ١٩١٧و اکتبر  ١٩١٧زحمتکشان بروز کرد که در انقالب فوريه 
لنين قبل از اکتبروقتی . هقانان در برگرفتجامعه روسيه را که عبارت باشند از کارگران و د

که در درون شوراها نفوذ بلشويکها توسعه يافته و آنها اکثريت نمايندگان متوجه شد، ١٩١٧
و با ايجادرا طرح کرد ” همه قدرت بدست شوراها”شوراها را به سمت خود جلب کرده اند شعار 

   ١٠ادامه در صفحه ...د و رهبریحکومت شورائی که تحت تاثير نفوذ معنوی بلشويکها بو
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