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  ترين شبانهکوتاھ
  نوشته-  برگزاری موفقيت آميز چھارمين کنگره حزبی - خواندم که در گزارشی ) توفان(امشب از حزب کار ايران 

  :است

در شرايط خفقان، در شرايطی که مامورين امنيتی و لباس شخصی ھای فکل کراواتی در ھمه جا ول می خورند "... 

علنی گرائی يک بيماری بورژوائی ليبرالی است که با . تکيه عمده بر جنبه پنھانکاری است و نه بر علنی گرائی

 گويد نيز ايمان نداشته و می خواھد گواھينامه رفتار خود ثابت می کند به صداقت خويش مبنی بر آنچه می

می خواھد بورژواھا برايش دست بزنند و سالن کنگره اش . بودن خويش را از بورژوازی کسب کند" دموکراتيک"

آنھا بيک محيط عسس بيا مرا بگير بيشتر . ليس بدل شودوبه محيط آشفته ای از ايدئولوژيھای التقاطی و مامورين پ

ھمين روش کار نشان می دھد آنھا تا به چه درجه نسبت به کار خويش . نياز دارند تا يک محيط مبارزاتی کمونيستی

  ."حزب آنھا به کيفيت اھميت نمی دھد برايش سياھی لشکر و کميت مطرح است. جدی ھستند

 آنانرا به - بيا مرا بگير– جای اينکه به کار درازمدت بينديشند، عشق برای ايجاد محيط ما ھم کسانی را داريم که به

  به –ايشان به آن چه می گويند پی برد " صداقت"سياسيون الابالی ای تبديل کرده است که  به سادگی می توان به 

  !!ھای سرگردان کوچه ريز" دموکرات "ايشان می گويند 

يز در کار شان جدی ھستند؟ آيا از ايدئولوژی ھای التقاطی بيزار ھستند؟؟ آيا می توانند آيا سرگردان ھای کوچه ر

محيط مبارزاتی ايجاد نمايند؟؟ آيا ايشان از سياھی لشکر اجير متنفر ھستند؟  و باالخره اين کوچه ريزھا می توانند، 

 مبارزات واقعی خيابانی را رقم بزنند؟؟
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