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  برھان عظيمی

 ٢٠١١ جون ٠٩

  

  راني استي حزب کمونیخطاب به رھبر
  

مور رذل أ مکي ني بصي و تشخزي تمای و لمپنیستي کمونري ناھنجار غاتي کاربرد ادبۀليوسه  شده بجادي ای فضادر

 ھا با یکه اول) کاھايت (التي تشککي فرد صادق در کي ھا با یاني ھمچون نادر کی نفوذ- ی خوار اطالعاترهيج

ۀ  و سرکوب طبقی دارهي سرماني ننگاتي کمر خدمت به استمرار حی تشکل انقالبدني از ھم پاشیھدف ارتجاع

 جو را  ی صادق و انقالبیروھاي در حمله به نیاسي سريغ و کيستري ھی ھا با برخوردھایکارگر بسته است، و دوم

 ۀ طبقۀ و دشمنان قسم خوردني که مرتجعئیتا جا!  کنند مشکل استیآنچنان خراب و آب را به شدت گل آلود م

 شکيب.  برندشي خود را به پیتي امنۀپروژ!) سه سال( از حدشي بی چند صباحتوانند ی تحت ستم متيکارگر و بشر

مور أ در مورد می بلکه بعد از اطالع رسانستي نري تاثی بشرفھاي بني اۀ سه سالی نه تنھا در بقایئدھا برخورنيچن

 سرپوش ی براشتري بوز دلسني به منقدی و لمپنیستي کمونري ناھنجار غی ھا، برخوردھایاني بودن نادر کینفوذ

 که در یاالت اساسؤ کشاندن سیفحاش ی و به مجران،ي مورد و خاموش کردن منقدني در اقتيقگذاشتن به کشف ح

 ستي حزب کمونی رھبری رفقانيبنا بر ا.  باشدی موجود است، میاني نادر کۀ سه سالی بقایئحول و حوش چرا

 ناھنجار از طرف یستي سکتاری روند برخوردھاني از چنیري جلوگیوالنه براؤ دارند آگاھانه و مسازي نرانيا

  . ندي و نه سرکوب گرانه، نماقانهيد رف برخورالت،ي تشکني از اعضاء ایبرخ

 و زنگ. ی جدستي و مسرت است، ھشداری حال که باعث خوشحالني در عیاني نادر کفي کثۀ، رو شدن چھرءرفقا

 ۀ ارائی را براراني استي ھمچون حزب کمونی تشکالت انقالبیوالن رده باالؤخطر به صدا در آمده رھبران و مس

 مهيبا درنظ گرفتن ارتباط کار ن ( یر کای مخف،یري از نحوه عضو گیوالتبه علن ی صادقانه و علمی جمعبندکي

 و مھار یالتي عضو تشکی اعضای برخکيستري ھی از برخوردھایبند جمعکي ۀ ارائزيو ن!) ی علنري و غیعلن

 فهيرا به وظ)  کندی کمک می افراد نفوذی سازد و به بقای دوست و دشمن را مشکل مني بصيکه تشخ( شان یاسيس

 - یاسي آموزش سی عاجل کار بازسازۀفي و وظازي نراني ایستي احزاب کمونهي و کلھاو به آن.  کرده استلي تبدیعاجل

 ی آموزش خود و اعضای به نوسازازيدر مقابل آنھا ن.  کندی را  گوشزد میالتي سطوح تشکی در تمامکيدئولوژيا

  . شده استاني نمایطور برجسته اه   را بسمي و سبک کار ماکسیجوان با متدولوژ
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 که به یئ ھادهي اهي با کلیاسي قدرت سريو بعد از تسخ)  امروزنيھم( قبلیستي کمونالتي تشککي کهي تا زمان

 که منطبق بر آن روابط ی مناسبات اجتماعهي است، کلی طبقاتزاتي تمای که مبنایدي روابط تولهي کل،ی طبقاتزاتيتما

 سرلوحه برنامه اش قرار ندھد، نه یالتي تشکداخلتمام سطوح در  را ید و انقالب فرھنگ است، مبارزه نکنیديتول

 ی و دوستان مء رفقاۀبا اجاز( دھند، بلکه ی ادامه میستي شان در تشکالت کمونی ارتجاعی به زندگیتنھا افراد نفوذ

 تحت ستم، تي کارگر و بشرۀق کن کردن ستم و استثمار طبشهير)  کنمديکأ دوباره تیزي آمکيطور تحره خواھم ب

 ،ی طبقاتزاتي تماهي محو کلی برایستيالي انقالب سوسکي و وقوع ی انقالبیاي توسط پرولتاریاسيکسب قدرت س

 است، و یدي که منطبق بر آن روابط تولیي مناسبات اجتماعهي است، کلی طبقاتزاتي تمای که مبنایيدي روابط تولهيکل

 راني استي حزب کمونیرفقا.   استرممکني است، غیه منطبق بر آن روابط اجتماع کيی ھادهي اهيدگرگون کردن کل

 یبند ھا، جمعیاني نادر کفي کثۀ چھری در مورد افشایالتي تشکهي اطالعحي صادر کردن صحیواس دارند که ازين

  و ءرفقا گري بھروز و کمال مالک و من و دقي ھمچون رفء که از طرف رفقایشنھادياالت و نکات پؤخود از س

   قرار دھندراني ایستي جنبش کموناريتدوستان عنوان شده است را دراخ

  یمي عظبرھان

  ٢٠١١ جون برابر با ھفتم ١٣٩٠ ]جوزا[ خردادھفدھم


