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  از بنی صدر حمايت می کنيم
  به آن شرط که 

  از مسير درست خارج نشود
  

نظر حزب توده ايران نسبت به آقای رئيس جمهوری، سياستی که در پيش گرفته اند، : س 
    که اکنون دارند، چيست؟يیگيری ها ی که مطرح می کنند و موضعنکات مهم
که مناسبات  ر اين زمينه، چندين سئوال ديگر نيز از ما شده است، از قبيل ايند: ج 

حزب توده ايران با رئيس جمهوری و نظر ما با انتخاب او به فرماندهی کل قوا از سوی امام 
و نسبت به بنی صدر همان موضعی را آيا بنی صدر و بازرگان را يکی می دانيم چيست؟ 

که بنی صدر را کامال پيرو خط امام  ه بازرگان داشته ايم؟ يا اينمی گيريم که نسبت به کابين
خمينی می دانيم و همان موضعی را که نسبت به سياست امام خمينی اتخاذ کرده ايم، در مورد 

که مسئله کامال روشن شود، ابتدا بايد اليه های اجتماعی  او نيز خواهيم داشت؟ برای اين
. ما وجود دارند، از لحاظ سياسی مورد بررسی قرار دهيمگوناگونی را که اکنون در جامعه 

جبهه نيروهای انقالبی و جبهه ضد : روياروی هم قرار گرفته اند دو جبههدر جامعه ما اکنون 
جبهه نيروهای انقالبی که همان طيف دموکراسی انقالبی است، تمام نيروهای وابسته . انقالب

 روستا و طبقه کارگر و نيروهای وابسته به آن به قشرهای بينابينی خرده بورژوازی شهر و
در . که گفتم در جبهه مخالف انقالب، ضد انقالب قرار گرفته است همچنان. را در برمی گيرد

 و در راست ترين نقطه آن، بورژوازی ليبرال قرار دارد که اکنون ونجبهه نيروهای انقالبي
است و برای محدود کردن انقالب می در حال تغيير جبهه در جهت سازش جدی با امپرياليسم 

البته هنوز هم نمی توانيم بگوئيم که کامال در جبهه ضد . خواهد با ضد انقالب سازش کند
انقالب قرار گرفته است، اما برای سازش تالش می کند، يک پايش اين طرف است و پای 

 چپ، جناح جناح: بعد، اليه های مختلف دموکراسی انقالبی قرار دارند. ديگرش آن طرف
ها، نيروهای انقالبی قاطع تری هستند، مانند سازمان  پس از اين. ميانه رو، و جناح راست آن

چريک های فدائی خلق، مجاهدين خلق ايران و حزب توده ايران که ما معتقديم در صحيح 
  .ترين جهت انقالبی قرار گرفته است

. ای دموکراسی انقالبی استو اما نظر ما اين است که آقای بنی صدر در همان اليه ه
که آيا در جناح راست دموکراسی انقالبی قرار دارد و يا در جناح ميانه روی آن،  اما اين

زيرا تجربه به ما نشان داده . امری است که بايد آينده و تحول اوضاع آن را روشن سازد
 و ميانی اجتماع، است که سياستمداران وابسته به دموکراسی انقالبی، يعنی جناح های بينابينی

آنان در .  نيستنده قاطع، صريح و از همه جهات روشندارای سياست يکبار برای هميش
تجربه زندگی، در جريان رويارو شدن با واقعيات سياست داخلی و خارجی و در بسياری 

گاه در : گيری خود را گاهی به سوی چپ و گاه به سوی راست تغيير می دهند موارد، موضع
بيشتر از منافع ملی و منافع خلق، و گاه برعکس، در جهت پشت پا زدن به آن جهت دفاع 

  .برای سازش با ليبرال ها و سرمايه داری
به اين ترتيب، از هم اکنون نمی توان معين کرد که آقای بنی صدر در کدام يک از 

که گفتم، ما او را جزو نيروهای  اما همچنان. اليه های دموکراسی انقالبی قرار گرفته است
سياست ما نسبت به دولت بنی صدر، همان سياست . دموکراسی انقالبی تشخيص می دهيم

که عبارت است " اتحاد و مبارزه"يعنی سياست . عمومی ما نسبت به دموکراسی انقالبی است
مپريالسيتی گيری درست او در سمتگيری ضد ا ما از هر موضع. از پشتيبانی، انتقاد و مبارزه
دولت بنی صدر هر جا که بخواهد در جهت قطع وابستگی های  .و خلقی، پشتيبانی می کنيم



کشور ما به امپرياليسم آمريکا قدم بردارد، ما با تمام نيرو و به تمام معنا از او پشتيبانی 
هر جا که بخواهد در جهت از ميان بردن تراکم و غارت سرمايه داری، در . خواهيم کرد

 بهبود چشمگير شرايط زندگی توده های زحمتکش، در جهت پيشرفت اجتماعی، توسعه جهت
صنايع و کشاورزی، و رعايت و تحکيم اصول دموکراسی ـ همان طور که ادعا می کند و در 

به عکس، هر جا . برنامه خود مطرح کرده است ـ قدم بردارد، ما از او پشتيبانی خواهيم کرد
. ضعف و سستی نشان دهد، ما او را مورد انتقاد قرار خواهيم دادکه در انجام اين هدف ها 

اگر در مسائل سياست داخلی و خارجی، در مبارزه عليه امپرياليسم، عليه سرمايه داری و 
مالکين غارتگر، بخواهد گام هائی بردارد که با منافع خلق موافق نباشد، ما با سياست دولت 

اين زمينه بسيار روشن است، زيرا بر اساس همان موضع ما در . او مبارزه خواهيم کرد
ما هرگز از خط خارج . موضعگيری عمومی ما در قبال جامعه انقالبی ايران استوار است

به اين ترتيب، ما اميدواريم که . نخواهيم شد و در اين زمينه تزلزلی از خود نشان نخواهيم داد
ز آن به عمل آورده است ـ در همان دولت آقای بنی صدر ـ به ويژه با حمايتی که امام ا

راستای خط امام، يعنی همان خط اصيل مبارزه عليه امپرياليسم به سرکردگی آمريکا، و در 
خط خلقی، يعنی در خط ايجاد دگرگونی های بنيادی در نظام اجتماعی و اقتصادی ايران به 

و ما برای مدتی ردارد، سود توده های زحمتکش و محرومين جامعه در شهر و روستا گام ب
ما اين . ايطی قرار بگيريم که از سياست دولت آقای بنی صدر پشتيبانی کنيمر شرطوالنی، د

ما اميدواريم که تحول اوضاع در آينده به شکلی نباشد که ما ناگزير شويم . اميد را داريم
  .جهات ديگر موضعگيری خود، يعنی انتقاد و مبارزه را تشديد کنيم

که با دولت جديد، وارد يک گفتگوی منطقی سياسی و دموکراتيک بشويم و ما خواهيم کوشيد 
که تاکنون کرده ايم، نظريات و پيشنهادات خود را درباره هر مسئله  در اين زمينه، همچنان

ها را در برابر تصميماتی که دولت می گيرد، به نظر  ای به طور روشن مطرح سازيم، و آن
اين است سياست ما نسبت به دستگاه تازه ای که .  دهيممردم برسانيم و مورد سنجش قرار

 .قدرت دولتی را در دست خواهد گرفت


