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  به جائی نمی رسد
  
توازن نيروها در سطح رهبری انقالب، در حال حاضر به چه صورت است و در کدام : س

  جهت پيش می رود؟
اين جلسه، جلسه . اشد رفقا، بحث ما قرار بود درباره سياست حزب توده ايران ب:ج

قبيل تغيير تناسب مسائلی از . بحث و انتقاد است، نه جلسه بحث درباره مسايل سياسی ايران
امروز ما می خواهيم مسائلی را . ها بين دولت و امام، به حزب توده ايران مربوط نيستنيرو

قصد ما اين . مطرح کنيم که با سياست کنونی و گذشته حزب توده ايران ارتباط داشته باشد
است که رفقا را نسبت به اين مسائل روشن بکنيم تا اگر از دوستان شما کسانی هستند که 

لی برايشان مطرح است، قانع شوند و به عضويت حزب توده ينسبت به سياست حزب مسا
البته اگر فرصت . لی است که روزنامه مردم بايد جواب بدهدياين سؤاالت، مسا. ايران در آيند

ولی بحث امروز ما در درجه اول برای پرداختن به اين نوع سؤاالت . ب می دهمشد، جوا
خوب ديگر؟ ديگر سؤالی نيست؟ مثل اينکه هيچکدام از رفقا درباره سياست حزب . نيست

  همه عضو حزبند؟. ال يا ايرادی ندارندئوس
  .یکی از حاضران، همه، خير

  که عضو حزب نباشند؟اينجا دوستانی هستند : خوب، حاال من سؤال می کنم
  .یعنی هوادارند ، نه عضو. بله، هستند: یکی از حاضران

شويد؟  خوب من از آن ها که عضو نيستند، سؤال می کنم که چرا عضو حزب نمی
شما برنامه و سياست . که به حزب بپيونديد شما اگر هوادار هستيد، راه ديگری نداريد جز اين

ها باید اول متشکل شوند تا بتوانند در مبارزه پيروز يرو نا قبول داريد و می دانيد کهحزب ر
واال لشکری که از عده ای افراد مستقل و پراکنده تشکيل شده باشد، و هر کس در . شوند

  .جايی از جبهه تيری به هوا خالی کند، هرگز پيروز نخواهد شد
  .ه باشندممکن است بعضی از سازمان های حزبی، هنوز اساسنامه شان را تصویب نکرد -

معموًال در رابطه با سازمان . اساسنامه؟ باالخره سياستشان که معلوم است چيست: ج
به اين . ها و احزابی که فعاليت سياسی می کنند، برنامه سياسی است که اهميت اساسی دارد

 سالگی رسيده اند و در 18 سن ال من به جای خود باقی می ماند که کسانی که بهئوترتيب، س
 به  اقال ـياسی ايران واردند، اما هنوز عضو حزب نشده اند، بايد جواب بدهندل سيمسا

   که چرا تاکنون عضو حزب نشده اند؟ ـخودشان جواب بدهند
  .آخر حزب یک معيار هایی برای پذیرش عضو دارد

پذيرش برنامه سياسی حزب، آمادگی برای فعاليت منظم،  .سه تا معيار دارد: ج
. اط در سازمان حزبی جهت پيروزی برنامه حزب، و کمک مالی به حزبديسيپلينه و يا انضب

اين سه شرط لنينی عضويت در حزب است، که مهمترين آن عبارت است از پذيرفتن برنامه 
هيچ چيز عجيب و . پس از آن هم انضباط سازمانی و کمک مالی به حزب. سياسی حزب

نی که داوطلب عضويت هستند، فقط حزب از ميان کسا. غريب ديگری هم در ميان نيست
کسانی را انتخاب می کند که در جامعه و محيط کار و زندگی شان افرادی خوشنام، بدون 



مند به مبارزه و آماده باشند که وقت و امکانات خود را در اجتماعی، فعال، عالق ضعف های
  .اختيار سياست حزب بگذارند

  .باید معرف هم داشته باشند: یکی از حاضران
 برای اين. خوب، آن دو تا معرف برای شناسايی حزب از داوطلب عضويت است: ح

چون اين مسئله دو . دم بدی نيستآارد حزب می شود، آدم خوبی است و که ببينيم کسی که و
يک طرف، داوطلب هست که وارد حزب می شود، و برای او همان سه شرطی . طرف دارد
  .نسبت به او استيک طرف ديگر، شناسايی حزب . است که گفتم

  
  پس سازمان های توده ای، چه سازمان هایی هستند؟: س

ی سازمان های توده ای، سازمان هايی اجتماعی و صنفی هستند که اغلب سياس: ج
ت، سازمان های توده ای ديگر ه يک سازمان سياسی اسکغير از سازمان جوانان . نيستند
هستند، مثل سازمان های مستقل سنديکايی سازمان های مستقلی .  به حزب مربوط نيستنداصال

کارگری، تشکيالت زنان، اتحاديه آموزگاران و دبيران، اتحاديه کارکنان بانک ها، اتحاديه 
اين ها سازمان هايی اجتماعی و صنفی هستند که .... کفاش ها، اتحاديه کارگران نجار و غيره
ی اين سازمان های توده ای در گيری سياس موضع. هر کدام اساسنامه و برنامه مشخص دارند

رياليستی و دوران کنونی، در چارچوب جبهه متحد خلق است، يعنی در جهت مبارزه ضد امپ
 به بيان ديگر، سازمان های صنفی يا سازمان های توده ای برای .مبارزه برای دموکراسی

ان حزبی برای ولی سازم. اينکه دولتی را ساقط کنند و يا به حکومت برسند، مبارزه نمی کنند
دست گرفتن حکومت و ه جلب آرای مردم به طرف خود، تبديل شدن به يک قدرت سياسی، ب

که از طريق ائتالف با ساير احزابی   يا ايند،پياده کردن برنامه خود در عمل مبارزه می کن
که برنامه شان را با برنامه خود نزديک می بيند، برای انجام يک برنامه مشترک، حکومت 

پس، ميان سازمان های توده ای و سازمان های سياسی، تفاوت . کی تشکيل می دهدمشتر
ه ای فعاليت کند و عضو يک سازمان سياسی دهر کسی می تواند در يک سازمان تو. هست

مثًال اگر کسی عضو يکی از سازمان های حزب توده ايران باشد، موظف است که . هم باشد
يه داحی، موظفند که در اتکارگران حزب.  خود شرکت کندحتمًا در سازمان توده ای مربوط به

همين طور آموزگاران، کارمندان بانک و . های کارگری و سنديکايی خودشان شرکت کنند
زنان حزبی، به ترتيب بايد در سازمان های توده ای مثًال اتحاديه آموزگاران، اتحاديه کارکنان 

يعنی هر فرد سياسی، بايد در . شرکت کنندبانک ها و تشکيالت دموکراتيک زنان، فعاالنه 
اساس ارتباط يک حزب توده ای، حزب . يک سازمان توده ای، فعاليت توده ای انجام دهد

در کشور . طبقه کارگر با توده های مردم، در درجه اول از راه سازمان های توده ای است
 شورای متحده مرکزی سازمان فراگير کارگری يعنی 25 تا 20ما، در گذشته، بين سال های 

اتحاديه های کارگران، همچنين اتحاديه دهقانان، سازمان کارمندان ادارات، سازمان جوانان، 
هر يک . تشکيالت دموکراتيک زنان و سازمان های ورزشی و غيره فعاليت وسيعی داشتند

از اشکال ممکن گردآوری بخشی از مردم برای خواست های مشترک و دموکراتيک آن ها، 
برای برقراری تسمه ارتباط بين حزب و توده ها، افراد حزبی . ای است سازمان تودهيک 

 .  بايد در اين سازمان ها فعاليت کنند


