
     
  

   مامشی
  نسبت به دولت

  انتقاد سازنده است
  
  

 1 شنبه دو،43دوره هفتم، سال اول، شماره     
  ريالپانزدهشماره   ـ تک1358 ماه مرداد

  
 تير ماه اعالم داشت که برای ايجاد وحدت 28آقای مهدی بازرگان نخست وزير، طی نطقی در 
ت درهم ترکيب و ادغام شدند و ابراز اميدواری تصميم گيری و تمرکز قدرت، شورای انقالب و دول

  . با از بين رفتن تعدد مراکز قدرت و تصميم گيری، دولت بتواند بر مشکالت فايق آيدنمودند که
اقدامی که در جهت يگانگی قدرت حاکمه انجام گرفته، اقدام مهمی است و اينک ما اميدواريم   

يشبرد انقالب جدی تر و قاطع تر از گذشته گام دولت که از ناهماهنگی رهايی يافته، در جهت پ
با قاطعيت نفوذ اسارتگر امپرياليسم را در کشور ريشه کن سازد و با قاطعيت، حقوق و بردارد، 

  .آزادی های دموکراتيک را تامين، تحکيم و تثبيت کند
کوشيد، ما در ياری به دولت، در انجام اين وظايف خطير، به سهم خود، مانند گذشته، خواهيم   

تمام اقداماتی را که در راه تحکيم استقالل کشور در تمام عرصه های اقتصادی، سياسی، نظامی و 
فرهنگی و غيره و نيز در زمينه تامين و تضمين حقوق و آزادی های دموکراتيک انجام می گيرد، 

مشاهده شود، آن  و در عين حال، هر کجا، در زمينه های نامبرده، تعلل و تسامحی تاييد و تقويت کنيم
را مورد انتقاد سازنده قرار دهيم، يعنی ضمن انتقاد از نارسايی ها خواهيم کوشيد، پيشنهادهايی را که 

در . برای نيل به هدف های انقالب می تواند مفيد باشد، آشکار و صريح مطرح سازيم به نظر ما
شرکت های بيمه و بخشی از ما مثال از ملی کردن بانک ها، . گذشته نيز روش ما چنين بوده است

صنايع بزرگ پشتيبانی کرده ايم و در عين حال خواستار شده ايم که دولت اوال در اين زمينه گام های 
يا مثال ما از اقدام دولت . بلندتری بردارد و ثانيا اين تصميمات را هر چه زودتر و با قاطعيت اجرا کند

تعلل دولت را در لغو قرارداد دو جانبه نظامی با آمريکا، به لغو پيمان سنتو قويا حمايت کرده ايم، ولی 
که به مراتب بيش از پيمان سنتو اسارتبخش است، قويا انتقاد کرده ايم، يا مثال ما اقدام دولت را به 

، ولی در عين حال اخراج بخشی از مستشاران نظامی آمريکايی مورد تاييد و پشتيبانی قرار داده ايم
 ارتش جمهوری اسالمی ايران را از وجود تمام مستشاران آمريکايی پاک کند، می خواهيم که دولت،

ارتش را از هرگونه وابستگی تسليحاتی، سازمانی، تعليماتی و ايدئولوژيک به دستگاه دولتی و نظامی 
  .آمريکا رهايی بخشد

، موجب تقويت قدرت اين مشی انتقاد سازنده، که همراه با پيشنهادهای مشخصی نيز هست  
حاکمه و دولت است و نه تضعيف آن، زيرا هر قدر دولت در راه رسيدن به اهداف انقالب ـ استقالل و 

 پيش رود، تن به فشارهای امپرياليسم و ارتجاع دمکراسی ـ با گام های بلندتر و با قاطعيت بيشتر
تحکم تر می سازد و بنابر اين قوی داخلی وابسته ندهد، بهمان نسبت پايگاه اجتماعی خلقی خود را مس



 و برعکس، هر قدر دولت با دشمنان بالفعل و بالقوه انقالب آشتی پذيرتر باشد، از مردم .تر می شود
  .جداتر خواهد شد و بنابر اين ضعيف تر خواهد گرديد

ما می خواهيم دولت دم به دم در راه پيشبرد انقالب، تا . ما نمی خواهيم دولت ضعيف گردد  
شورای انقالب و دولت را، به همين دليل ترکيب و ادغام . انجام پيروزمند آن، نيرومندتر گرددسر

ما . ما به مشکالتی که در برابر دولت قرار گرفته است، واقفيم. تمرکز قدرت حاکمه را تاييد می کنيم
زدن رفع می دانيم آن باليی که محمد رضای خائن بر سر کشور و ملت ما آورد، با يک چشم برهم 

ولی در عين حال ما می دانيم که پس از . بکند» معجزه«بنابر اين ما توقع نداريم دولت . شدنی نيست
انقالبی، ضد انقالب، چون جانوری زخم خورده، تمام نيرويش را برای بازپس گرفتن  مواضع از هر 

، اگر با قدرت به دست داده به کار می برد، مقاومتش ده چندان می شود و بنابر اين هر انقالبی
پيشروی خود ادامه ندهد، به عقب رانده می شود، و عقب نشينی در انقالب، خطر مرگ انقالب را در 

از اين رو ما از دولت می خواهيم که در راه انقالب با قدرت پيشروی کند، موانع را با . پس دارد
با تکيه به روبرو گردد که، قدرت از سر راه پيشرفت انقالب بردارد، از اين موضع با دشواری ها 

بی وقفه از خلق، با تکيه به نيروهای راستين انقالبی، می توان دشواری ها را يکی بعد از ديگری، 
منتهی بايد اين نيرو را گرد آورد . هست» نيروی انسانی«برای انجام اين کار عظيم . پيش پا برداشت

ه های رژيم کهنه بيم نداشت، با جسارت از شکستن پايگا و سازمان داد، از نو آورزی نهراسيد،
  .»طرح نو برانداخت«

 امر دچنين است مشی ما نسبت به دولت و نظر ما نسبت به نحوه رفع دشواری ها و پيشبر  
در يک کالم، ما برآنيم که دولت اينک با ترکيب شورای انقالب تقويت شده است و بايد در . انقالب 

  .ليستی، دموکراتيک وخلقی ايران با قاطعيت بيشتر گام برداردراه پيروزی کامل انقالب ضد امپريا
 


