
 آيا حزب توده ايران دنباله روست؟
  

 سياست حزب توده ايران درمرحله کنونی به طور کلی چگونه است؟:   س 
  
 :االت بسياری از ما می شود که برخی از آن ها از اين قرارندئودر اين زمينه س: ج

    
  وبه ما می گويند که حزب توده ايران سياست مستقلی ندارد و در واقع دنباله روی روحانيت

می .  می گويند با بورژوازی ليبرال سازش کرده و به دنبال آن می رود.امام خمينی است
می . گويند چرا حزب در بعضی مواقع سکوت اختيار کرده و يا دير اظهار نظر کرده است

. گويند حزب از آزادی های دموکراتيک به اندازه کافی دفاع نکرده و بايستی بيشتر دفاع کند
گرا سياست درستی نيست و به جای اينکه  ت حزب نسبت به گروه های چپمی گويند سياس

قرار بگيرد، در کنار نيرو های طرفدار خمينی قرار می گيرد و » چپ«در کنار نيروهای 
  .تشکيل می دهند، شرکت نمی کند و غيره و غيره» چپ«در ميتينگ هايی که گروه های 

  
 جهانبينی و شناخت های حزب ما يک حزب مارکسيستی است و در اساس با

در سياست .  لنينيسم وسوسياليسم علمی به حوادث و پديده ها برخورد می کند-مارکسيسم 
، يا به اصطالح علمی تاکتيک و استراتژی خود همه مسايل را بر اين کوتاه مدت و دراز مدت

  .اساس تحليل می کند
ورد ترديد قرار می دهند ما بايستی اين ادعای خود را ثابت کنيم زيرا برخی آن را م

برای . و می گويند شما در حرف اين ادعا را می کنيد ولی در عمل خالف آن انجام می دهيد
ثابت کردن اين ادعا بايد روشن سازيم که سياست کوتاه مدت و دراز مدت ما چگونه با 

 می سياست دراز مدت ما برنامه حزب توده ايران است که. سوسياليسم علمی تطبيق می کند
و برای . گويد ما خواستار جامعه سوسياليستی هستيم و می خواهيم به سوی سوسياليسم برويم

نقالب مرحله اول ، ا. اينکه به سوسياليسم و کمونيسم برسيم مراحل معينی در پيش رو داريم
 و فرهنگی معين ای محتوی سياسی، اقتصادی، اجتماعیرملی و دموکراتيک است که دا

نامه حزب توده ايران در ک برنامه بسيار دقيق در آخرين برحله را طبق يما اين مر. است
تمام اين نکات را با ذکر جزئيات توضيح داده ايم که تلقی ما از .  تشريح کرده ايم1354سال 

انقالب ملی و دمکراتيک چيست و چه تغييرات بنيادی در جامعه بايد انجام بگيرد تا به سوی 
اين ها را ما با دقت تمام . ، يعنی مرحله انقالب سوسياليستی برودبیتالی انقالمرحله بعدی اع

در برنامه حزب مطرح کرده ايم و بعالوه گفته ايم که برای رسيدن به اين هدف تاکتيک يا 
 شيوه لنينی برخورد با مسايل تعيين می -سياست روزمره خود را بر اساس تاکتيک لنينی

، سمتگيری شان در تحو الت اجتماعی، در ژ گی هايشان موجود، وييعنی از نيرو های. کنيم
 ای را که بايد روی آن تکيه هر لحظه تاريخی ارزيابی دقيق به عمل می آوريم و بعد نقطه

  .، معين می سازيم، تا به اين طريق بتوا نيم بر سير حوادث بيشترين تأثير را بگذاريمکنيم
اين است که ما بتوا نيم با ارزيابی تاکتيک : لنين تاکتيک را اينطور تعريف می کند

 را به ، حلقه ای که اگر آناساسی تحول اجتماعی را پيدا کنيمدقيق نيروها در جامعه، حلقه 
، تمام جريان پديده مانند حلقه های زنجيری که به حلقه اساسی دست گرفته و به جلو ببريم

ساسی، فرعی ين حلقه اسايرعوامل نسبت به ا. بسته هستند، به سمت هدف جلو برده شود
، پيش از انقالب اکتبر، لنين و بلشويک ها به اين نتيجه می رسند که به عنوان مثال. هستند

شعار اساسی، حلقه اساسی عبارت است از سه مسئله مهم که برای اکثريت عظيم مردم 
، می توانند حرکتی را بوجود  اين سه مسئله اصلی را مطرح کنندروسيه مطرح است و اگر

يعنی . »صلح ، نان ، زمين « : آورند که با آن جاده را برای انقالب سوسياليستی بکوبند



جای اينکه ه  ب.برای انقالب اکتبر نمی آيند شعار بدهند که مثًال ما ميخواهيم کمونيسم بسازيم
، اسلحه به دست بگيريد و حکومت کرنسکی را سرنگون کنيد، می بگويند مردم برخيزيد

صلح برای تمام مردم و ارتش که از جنگ خسته شده، . نان و زمين می خواهيمصلح، : گويند
ای ميليون ها رنان برای ده ها و ده ها ميليون مردم، مردم قحطی زده، زمين برای دهقانان، ب

، کور ی ميليونی که پس از انقالب فوريهتوده ها. دهقان بی زمين که آرزوی زمين داشتند
ی نمی توانست ، که دولت کرنسکی اعتماد داشت، زير اين شعاره به حکومت بورژوايکوران

، همان حزب بلشويکی که چند ماه پيش. ، به طرف حزب بلشويک آمدندبه آن ها تحقق بخشد
اين است اهميت حلقه . بودنددر انقالب فوريه، فقط اقليت بسيار کوچکی از آن پشتيبانی کرده 

، مسايل عينی که در جامعه مطرح استمجموعه ، يعنی پيدا کردن آن نقطه اصلی در اساسی
  .نقطه ای که بتواند تمام جريان را به دنبال خود بکشد

يعنی با توجه به تمام تجربيات زندگی حزب و . ما نيز به همين شکل عمل می کنيم
يعنی در . ، می کوشيم چنين عمل کنيممام خلق هايی که انقالب کرده اندآموزش از تجربيات ت

ی از تاريخ جامعه خودمان، آن حلقه اساسی و مضمون عينی را پيدا کنيم و روی هر لحظه ا
. آن تکيه کنيم و تمام نيروی خود را روی آن متمرکز کنيم تا بتوانيم يک قدم جلو برويم

.  و نه برای رسيدن به تمام هدف-تاکتيک عبارت است از مبارزه برای يک قدم پيش رفتن 
، در طول دو سه سال در جريان انقالب خودمان. ش ببريمرا به پييعنی بتوانيم يک قدم جنبش 

اين دو . ، در برابر نهضت قرار گرفتکه حلقه اساسی را تشکيل می دادنداخير دو مسئله 
مسئله توانست تمام خلق را صرفنظر از تمام اختالف نظرهايی که با هم داشتند و علی رغم 

آمريکای « :  به دنبال خودبکشد، عبارت بود از،صومت هايی که ميان آن ها بودتضادها و خ
دو . »شاه، که نوکر آمريکاست بايد برود . جانی که تمام ثروت ما را تصاحب کرده بايد برود

مردم اين دو شعار را فهميدند و . شعار خيلی ساده که بحث بغرنج علمی پشت سر خود نداشت
و وقتی اين دو شعار . است دو منبع اصلی به اين نتيجه رسيدند که تمام بدبختی هايشان از اين

، ميليون ميليون مردم به دنبال آن آمدند، با چه نيرويی؟ نيرويی که با دست خالی مطرح شد
آمريکايی بايد برود، شاه بايد . توپ، تانک، مسلسل ديگر اثر ندارد« : جلو تانک ها رفتند

ب توده ايران اين دو شعار را از حز. ساده ترين راه برای حل مسئله بغرنج اجتماعی. »برود
 - منتشر شده 1354در برنامه حزب توده ايران که در سال . سال های پيش مطرح کرده بود

، سرنگون کردن رژيم اولين گام برای آزادی مردم ايران آمده است که -آن را با دقت بخوانيد
مردم ايران مفهومی ، آزادی برای ا اين مانع از بين نرودپوسيده سلطنتی پهلوی است و ت

، به سرکردگی لی است که دست نشانده امپرياليسماين رژيم به اين سبب جانی و غير م. ندارد
، اجتماعی و سياسی ما را قبضه کرده است و م آمريکاست که تمام حيات اقتصادیامپرياليس

اوًال در به اين ترتيب ما با اختيار کردن اين دو شعار . در معرض غارت خود قرار داده است
  .جهت تشکيل جبهه وسيع خلق قدم برداشتيم و اين جبهه در واقع عمًال تشکيل شد

 حزب توده ايران در مورد جبهه واحد ضد ديکتاتوری 1357 شهريور 13در تاريخ 
يده پهلوی اعالميه ای صادر کرد که هدفش عبارت بود از سرنگون کردن رژيم سلطنت پوس

تا آن روز کسی چنين ، و برنامه ای تنظيم کرد که زادو ايجاد جمهوری خلق، جمهوری آ
من اين برنامه را می خوانم تا معلوم شود که کی از کی  دنباله . ه نداده بودائبرنامه ای ار
  :روی می کند

، برنامه ول بنيادی جامعه ايران معتقد استحزب توده ايران که به ضرورت تح
وکراتيک سال هاست تنظيم و اعالم کرده خويش را برای تأمين يک چنين تحول ملی و دم

 .است
به نظر حزب در شرايط کنونی برای خاتمه دادن به بحران سياسی و اقتصادی موجود الزم 

  :، که وظايف مشخص زيرين را انجام دهديک دولت ائتالف ملی سر کار بيايداست 



 عفو عمومی  آزادی کليه زندانيان سياسی و:در زمينه تأمين آزادی های دموکراتيک. 1
 محکومين سياسی و تأمين بازگشت آزاد همه تبعيد يان و پناهندگان سياسی خارج کشور؛

انحالل سازمان جنايتکار ساواک و سازمان های مشابه آن، بازداشت و محاکمه و مجازات 
قانونی جنايتکاران و خيانتکاران و گردانندگان درجه اول رژيم استبدادی و مسئولين بدبختی 

لغو کليه قوانينی که طی دوران استبداد سلسله پهلوی حقوق و آزادی های مندرج  عمومی؛
در قانون اساسی و اعالميه حقوق بشر را به نحوی از انحا  نقض يا محدود ساخته است؛ 

 انحالل مجلسين شورا و سنا و ، سنديکا ها؛تأمين آزادی بيان، مطبوعات، اجتماعات، احزاب
 ها و شهرستان ها و شهرها و روستاها، تدارک تشکيل مجلس شوراهای ساواک زده استان

موسسان برای تصويب قانون اساسی بر پايه انتخابات آزاد و همگانی و تدارک طرح قانون 
  .اساسی نوينی متناسب با مقتضيات امروزی تکامل جامعه ايران

اما حاال می بينيم که شما فکر می کنيد که ما قبًال می دانستيم که موارد باال عملی خواهد شد؟ 
 شهريور 13يکی بعد از ديگری انجام گرفته اند و اين ها مسايلی است که حزب ما در 

  . اعالم کرده است ، يعنی چهار روز پيش از جمعه خونين1357
  
 ايع نفت و کوتاه کردناحيای کامل قانون ملی شدن صن: در زمينه تامين استقالل ملی. 2

 اخراج انحصارهای امپرياليستی ازمنابع  نفتی ايران؛ير  سادست کنسرسيوم غارتگر و
  کارگزاران ارتش آمريکا از نيرو های مسلح ايران و فرا خواندن نيرو های ايران از عمان؛

برقراری و گسترش مناسبات دوستانه با همه کشورهايی که به آزادی و استقالل ملی کشور 
خارج کردن ايران از   نظامی ايران و آمريکا؛ما احترام بگذارند و لغو قراردادهای اسارتبار

يبانی از جنبش های مترقی و رهايی پشت سنتو و پيوستن به جرگه کشورهای غير متعهد؛
  .بخش بويژه جنبش خلق برادر عرب فلسطين در مبارزه اش عليه امپرياليسم و صهيونيسم

ل غارتی شاه و خاندان  مصادره اموا:در زمينه سالم سازی اقتصاد و بهبود زندگی عمومی. 3
پهلوی و کوشش برای باز گرداندن ده ها ميليارد ثروت دزدی خاندان پهلوی از بانک های 

پايان دادن به سياست  ،خارجی و اختصاص آن به بهبود وضع زندگی مادی و فرهنگی مردم
ای اتخاذ تدابير مؤثر بر، جنون آميز تسليحاتی و اختصاص درآمد نفت به تقويت اقتصاد ملی
سالم سازی اقتصاد در   رفاه کارگران و دهقانان و حقوق بگيران به تناسب هزينه زندگی؛

جهت پشتيبانی از رشد توليد داخلی ، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و خاتمه 
دادن به سياست در های باز و دفاع از توليد داخلی در مقابل رقابت خارجی و اجرای اقدامات 

  .مه دادن به بحران عميق کشاورزی و بهبود وضع کشاورزانمؤثر برای خات
حال  ببينيم کسانی که مدعی هستند که ما دنباله روی روحانيون هستيم ، آيا می توانند 

بهه گفته خود را ثابت کنند؟ ببينيم که از آن چه که حزب توده ايران به عنوان برنامه عمل ج
. قيقًا، يکی پس از ديگری انجام گرفته است، چه مقدار دواحد ضد ديکتاتوری مطرح کرده

ا اين جبهه در عمل تشکيل شد و بدون اينکه گردانندگان و رهبران گروه ها و سازمان ه
، اکثريت خلق روی اين برنامه سياسی توافق کرده اند و نشسته باشند و امضا کرده باشند

از اين برنامه ماده ای که .  نيروهای حاکم به نام شورای انقالب در جهت انجام آن می کوشند
، لغو قرارداد اسارتبار نظامی ايران و ها در کشاکش آن هستندهنوز عملی نشده و نيرو

 شود و هر گونه مقاومت در برابر تحقق آن با آمريکا است که اميدواريم اين گام هم برداشته
  . ناکامی مواجه گردد

اين امر نشانه آن است که ما با دورانديشی کامل پيش بينی کرده بوديم که حوادث به 
  .کدام طرف می رود و چه اقداماتی انجام خواهد شد و چه نيروهايی در آن شرکت می کنند

نيز درست مانند برنامه قبلی پيش » تحد خلق جبهه م« برنامه پس از انقالب ما به نام 
  .بينی شده بود که به شکل ديگری تنظيم گرديد



پيشنهاد پلنوم کميته » مردم « ما بالفاصله بعد از انقالب در شماره دوم روزنامه 
 برای تشکيل جبهه متحد خلق - که در اسفند گذشته تصويب شد-مرکزی حزب توده ايران را

ماره اين پيشنهادات را کامل تر کرديم و نوشتيم در زمينه نظام سياسی درهمين ش. چاپ کرديم
در زمينه . و حقوق و آزادی های سياسی و فردی و اجتماعی چه تحوالتی بايد انجام بگيرد

سيلست خارجی، در زمينه های دفاع و حفظ امنيت کشور، در زمينه اقتصادی و فرهنگی، 
ارگران، روستائيان، و در زمينه حقوق زنان، تغييرات بنيادی در جهت بهبود زندگی ک

  .چه وظايفی را ما بر عهده دولت انقالبی می دانيم... جوانان، کارمندان دولت، پيشه وران و 
اگر به اين برنامه وسيع که ما پيشنهاد کرده ايم توجه شود و ايراد گيرندگان بر حزب 

 مورد اين اتهام که گويا حزب توده اگر يکبار ديگر آن را بخوانند، من تصور می کنم که در
 می بينيم برنامه حزب ما با ما وقتی. يد نظر جدی خواهند کردايران دنباله رو است، تجد

تغيير اسامی ، کلمات و بعضی اصطالحات از سوی ساير نيروهای انقالبی عملی می شود، 
ش برود، به عنوان به جز اينکه خوشحال بشويم و پشتيبانی بکنيم که اين کارها قاطع تر پي

  .يک نيروی انقالبی کار ديگری نمی توانيم بکنيم
لقه اساسی را با برداشت مذهبی و روحانی ح خمينی از ابتدا اين شخص آيت اهللا

او هم به همان نتيجه ای .  پيدا کرد- نه با تحليلی که ما از اوضاع سياسی می کنيم–خودش 
ايم که دشمن شماره  سيستی خود به اين نتيجه رسيدهما با تحليل مارک. رسيد که ما رسيده بوديم

يک ما امپرياليسم آمريکا و دشمن شماره دو ، شاه عامل امپرياليسم است ، و تا اين دو دشمن 
مينی هم خآيت اله . ان مفهومی نخواهد داشتاز ايران ريشه کن نشوند، آزادی برای مردم اير
ته است و اين موضوع در آخرين اعالميه با برداشت خودش به همين نتيجه ساده دست ياف

  .ايشان در بغداد هم تصريح شده است
آيت اله خمينی با برداشت خودش . ما در واقع از نظريات خودمان پشتيبانی می کنيم

ای است تيره روز با اکثريت توده های فقير، که او  به اين نتيجه می رسد که جامعه ما جامعه
طبقات « ما نيز به همين نتيجه می رسيم و آن را.  »مستضعفين« نامش را می گذارد 

و در سوی . می ناميم که عبارتند از کارگران، دهقانان و پيشه وران خرده پا» زحمتکش
ديگر جامعه به تعبير ما طبقات حاکمه سرمايه دار و مالکين بزرگ وابسته به امپرياليسم قرار 

 ها را مستکبرين وابسته به امپرياليسم می  خمينی با تعبير خودش نام آنهللادارند که آيت ا
ما اينجا بر سر کلمات و اصطالحات دعوا نداريم، ما محتوای آن ها را می پذيريم و . گذارد

  .از آن پشتيبانی می کنيم
به اين ترتيب حزب ما با تمام دقت تاريخی از سال ها پيش، مراحل انقالب ايران و 

 پس از ديگری در جريان آن برداشته شود و انجام گيرد گام ها و اقداماتی را که بايستی يکی
پيش بينی کرده، برای آن مبارزه کرده، برای آن خلق را تجهيز کرده  و اکنون بسيار شادمان 
است که اين نظريات و پيش بينی ها در جامعه ما به صورت نقطه نظر يک اکثريت عظيم 

  .مده استاجتماعی با برداشت ها و جهان بينی های ديگر در آ
 درصد مردم آن تمايالت 97 تا 95کدام حزب کمونيست ميتواند در جامعه ای که 

مذهبی و اغلب تمايالت عميق مذهبی دارند، تصور کند که بدون اين نيروی عظيم می تواند 
انقالب اجتماعی انجام دهد؟ مگر می توان انقالب را با هليکوپتر و يا با هواپيما به جايی وارد 

انقالب اجتماعی . الب کاال نيست که مثًال از کارحانه زيمنس بتوان آن را وارد کردانق. کرد
اکثريت مطلق اين . را خلق بايد انجام دهد، يعنی دهقانان، کارگران، پيشه وران و روشنفکران

ما تنها ميتوانيم خوشحال باشيم از اينکه تأثير تحوالت تاريخی . طبقات و اقشار مذهبی هستند
 ايران کار را به جايی رسانده است که قشر های وسيعی از نيروهای غير جهان، در

مارکسيست، نيروهای طبقاتی مردم زحمتکش، با تجربه شخصی خودشان به صحت اين 
شعارهايی که ما با تحليلی ديگر به آن رسيده ايم، دست يافته اند و برای رسيدن به اين هدف 

برای دست يافتن به هدف های »  جبهه متحد خلق «اين است مفهوم . ها آماده مبارزه اند



همانطور که ما [ اين جبهه در واقع در جريان روز های قيام تبريز . انقالب دموکراتيک ملی
شعار اين جبهه شعار واحدی بود و در . تشکيل شد] پس از حوادث تبريز تحليل کرده ايم 

د دارد، منتها از تحول انقالبی درون آن اختالف وجود نداشت، اين جبهه هم اکنون هم وجو
 بهمن، يعنی پس از سرنگونی رژيم، در آن تغييراتی صورت گرفته و اختالفاتی 23 تا 21

بر خی از نيرو ها که پيش از انقالب داخل اين جبهه بودند، اکنون به ضد . پديد آمده است
  . کنندانقالب پيوسته اند، يا در حال پيوستن اند، و يا در انقالب کارشکنی می

البته در پيشرفت انقالب، اين امر کامًال طبيعی است و حزب توده ايران اين را نيز 
در تحليل پلنوم کميته مرکزی حزب ما به » مردم « در شماره اول . پيش بينی کرده است

روشنی تمام گفته شده است که پس از انقالب ، بورژوازی ليبرال از انقالب روی بر خواهد 
هد کوشيد انقالب را در چارچوب منافع خودش محدود کند و حتمًا اول سعی گردانيد و خوا

  .خواهد کرد آن را ترمز کند و در مراحل بعدی با ضد انقالب خواهد ساخت
حزب توده ايران اين ها را پيش بينی کرده و دنبال هيچ گروه و دسته ای راه نيفتاده 

ع بختيار تظاهرات ميکردند، موضع اگر ما عليه طرفداران قانون اساسی که به نف. است
به راه می » دفاع از آزادی های دموکراتيک « گرفتيم، و اگر در برابر تظاهراتی که به نام

اندازند و مثًال پرچم سرخ باال می برند، موضع می گيريم، برای همين است که برخی از 
 قرار داشتند، امروز کم در جبهه انقالب] تا قبل از سرنگونی رژيم [ نيرو هايی که تا ديروز 

کم دارند به نيرو های ترمز کننده  و يا نيرو های ضد انقالب می پيوندند و اين هم کامًال 
در تمام انقالبات جهانی اين تحوالت صورت گرفته است و غير . طبيعی و قابل پيش بينی بود

ورژوازی ما از اين غير قابل تصور بود و البته علت آن هم واضح است، زيرا بخشی از ب
را؟ زيرا به چشم خود چ. واقعًا عليه تسلط امپرياليسم آمريکا و عليه تسلط شاه بر خواسته بود

ليارد دالر پول نفت  به دست طوفانيان ها، برای خريد تسليحات بی فايده و ي م20می ديد که 
لف به غير الزم به جيب امپرياليسم و شاه و خانواده اش می ريزد و يا به صورت های مخت

جيب اليگارشی پنجاه گروه ثروتمند وابسته به امپرياليسم منتقل می شود و چيزی برای آن ها 
خوب بخشی از سرمايه داری ايران هم با تمام قوا مخالف شاه بود و کمک می کرد . نمی ماند

 ميليارد دالر به چنگ خودش بيفتد، يعنی 20تا شاه سرنگون شود، ولی با اين اميد که اين 
حال بعد از انقالب می بيند نيرو های ديگری هم هستند . ان سرمايه داران ايران تقسيم شودمي

ما برای اين نجنگيديم، خون نداديم که يک گروه . آقا ما را هم از اين نمد کالهی: که می گويند
ما برای اين مبارزه .  ميليارد دالر را بخورد20برود و گروه ديگری جای آن را بگيرد و 

 ميليارد دالربه نفع ميليون ها توده زحمتکش شهر و روستا مورد استفاده 20 ايم که اين کرده
  .قرار گيرد

به اين ترتيب است که اختالف نظر بروز می کند و گروهی می کوشند انقالب را 
امپرياليسم و ارتجاع سياه و باقيمانده رژيم شاه هم که با تمام قوا می کوشند . ترمز کنند
زنده « آن ها ديگر با پرچم . ه نفع خود برگردانند، بهترين وسيله را پيدا کرده اندحوادث را ب

به ميدان نمی آيند، با پرچم اسالم و کمونيسم می آيند که به هر شکل که ممکن است » باد شاه 
  .عده ای را به جان هم بيندازند

نه می من دارم ديوا: همين پريروز شخصی که از دوستان حزب ماست می گفت که
شوم، باجناق من که يک سرهنگ ضد اطالعات ارتش است و سرهنگی کامًال طاغوتی، 
بازنشسته شده و پس از بازنشستگی هم در تمام کار های ضد اطالعات شرکت داشته و مدتی 

ديدم که صد در صد دموکرات . او پريروز به خانه ما آمده بود. هم بازرس شاهنشاهی بوده
آزادی های دموکراتيک در خطر است « و طرفدار ! »چپ ها « رص شده و طرفدار پروپا ق

برادر من با فحش او را از خانه بيرون کرد و گفت که بی شرف تو تا ديروز طرفدار شاه ! »
خوب حتمًا سرهنگ ديگری هم هست که ! شده ای؟» چپ ها « بودی، چطور حاال طرفدار 

  !صد در صد طرفدار اسالم افراطی است



 اين پديده ها به هر حادثه ای از اين ديدگاه وسيع نگاه می کنيم که ما با ديدن
اآلن امپرياليسم تمام . امپرياليسم و ارتجاع، ديگر با آن حربه های سابق خود به ميدان نمی آيند

زيرا خوب می داند که در داخل جبهه . تناقضات داخلی بعد از انقالب را حاد و حادتر می کند
طبقه کارگر مزد بيشتری می . تلفی وجود دارد، تناقضات طبقاتی هستانقالب، تناقضات مخ

خواهد، سرمايه دارها، کارحانه داران و حتی صاحبان کارخانه های کوچک می خواهند که 
نظم بيشتری در حمايت از آن ها حاکم باشد، مزد کمتری بدهند و يا اضافه دستمزد ندهند و 

  .ر بيندازندتمام اين مشکالت را به دوش طبقه کارگ
البته . به عقيده ما اين ها و نظاير ديگر اين ها، تناقضات داخل اردوگاه انقالب است

اآلن تضاد . در اين مرحله اين تناقضات عمده نيست و نبايد آن را به شکل حادی مطرح کرد
اين تضاد . عمده ای مطرح است که عبارت است از تضاد ميان خلق و امپرياليسم آمريکا

وز از بين نرفته است، زيرا امپرياليسم هنوز ريشه کن نشده، نه از لحاظ اقتصادی عمده هن
  .ريشه کن شده و نه از لحاظ سياسی و فقط ضرباتی به آن وارد آمده است

اکثريت کارمندان دولت، کارمندان عاليرتبه، هنوز همان ستادی را تشکيل می دهند 
اين ها هنوز در ارتش هستند و در قشرهای تعداد زيادی از . که شاه برای خود ساخته بود

عالوه بر اين که شما می دانيد . ديگر طبقاتی جامعه نيز از اين وابستگان به امپرياليسم زيادند
باره زير آب رفتند و از جاهای ديگر و با اسم و رسم ديگر سر  که اکثريت ساواکی ها، يک

 خمينی و يکی هم طرفدار نيرو های يکی عضو کميته انقالب، يکی طرفدار: بيرون می آورند
  .يران نمی شوند، چون صرف نداردالبته طرفدار حزب توده ا. چپ ميشود
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