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 هفته نامه

 رهائی

 نشریه

 سازمان وحدت کمونیستی

 بحثها ، تئوریها .دارد قرار خطیر موقعیت در ایران چپ

 انقالب از پس اندی و دوسال این در که مختلفی تزهای و

 از انتقاد و انتقاد ، شده ارائه مختلف نیروهای جانب از

 است، شده عنوان نادرست و درست بدالیل که خودهایی

 آنچه .می یابد باز را خود عملی مبنای خاص مقطع این در

 بیش امروز .میشود عمل امروز باشد سخن می توانست که

 و مصالحه ها سیاستها، بنام یا و ائتالفها دیگر روز هر از

 را خویش واقعیت زدنها، گریز یا استقامتها ، سازشها یا

 و متمایز ناروشن، و مبهم تغارن خطوط و میکند آشکار

 .میشوند دقیق
 نمایان و اجتماعی عمومی وضع از حاصل سردرگمی

 می توان را نیرویی کمتر که است شدتی به تئوری شدن

 بلکه راه ترین درست الزاما نه باشد، توانسته که یافت

 هوداران .بنمایاند را کننده قانع نسبتا حتی راهی

 و گمی در سر حالت یک در چپ مختلف سازمانهای

 نیز کسانی حتی و میبرند بسر رخوت و انفعل یا و نسبیت

 یک در شدن واقع از نباخته اند را خود جریان این در که

 مبرا حرکت مسیر بودن روشن بدون اکتیویسم نوع

 است این نمایانگر این و میکنند سئوال هم از همه .نیستند

 .است نشده عنوان هنوز کننده قانع جواب و تفسیر که
 در صدر بنی ابولحسن و رجوی مسعود پیش هفته ی دو

 .آوردند در پاریس از سر مردم بهت زده چشمان مقابل

 که سئوالی ولی نبود حدس از دور البته صدر بنی رفتن

 می آید پیش بالفاصله
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 ...توهم جدید
 

 نشریه سازمان وحدت کمونیستی

 با او علنی حرکت .دارد چکار پاریس در رجوی که بود این

 بندیهای جناح و ایران جاری مبارزات در معنایی چه صدر بنی

 چپ نقش از نخواهیم اگر باالخره و داشت خواهد مختلف

 بود خواهد چگونه میان این در چپ وضع ببینیم الاقل بپرسیم

 .دید بهتر را آینده راه بتوان جواب این طریق از منجمله شاید
 دادند نشان آن از پس و خرداد ٣٠ حوادث
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