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   58ارتجاع از سال 
  پايه های خود را تحکيم کرد

  
امپرياليسم،  گشت ضد انقالب، کودتايی از عواملنظر حزب توده ايران در مورد خطر بر :س

  ارتجاع، ارتش و غيرو چيست؟
 و امکانات داريم، زياد ما با اطالعات و ارزيابی هايی که ما از روند جامعه: ج 

دستپاچه نيستيم و عقيده نداريم که االن فاشيسم پشت در قرار گرفته و ارتجاع دارد می آيد و 
. تاريخ روشن خواهد کرد که ما اشتباه می کنيم يا نه. شايد هم اشتباه می کنيم. قدرت می گيرد

ت ارزيابی ما از اشد و به اين جهاطالعات ما نشان نمی دهد که چنين خطری پشت در ب
وادث چنين نيست که مطابق پيشنهاد بعضی مبارزان فکر کنيم که همين حاال بايستی برای ح

مقاومت مسلحانه يا مبارزه مسلحانه آماده شد، يا به دهات رفت و پايگاه های سرخ برای حمله 
 .به شهرها تشکيل داد

وع به استفاده از ما معتقديم که االن بغرنجی هايی در شرايط هست و ارتجاع شر
امپرياليسم با تمام قوا دارد کوشش می کند ولی . تناقضات موجود در جامعه ما کرده است

هنوز امکانات عظيمی در اختيار نيروهای انقالبی هست که با استفاده درست از آن ها، نه 
رعتی قابل فقط می توانند به امپرياليسم و ارتجاع لگام بزنند، بلکه می توانند انقالب را با س

 .توجه بيش از پيش به جلو ببرند
درست است که در دو سه هفته اخير بعضی از تظاهرات ضد انقالبی تشديد شده است 

در دوران اخير به سرمايه . ولی علت آن اين است که اقدامات انقالبی هم تشديد شده است
ن، ضربات جدی داری بزرگ وابسته به امپرياليسم و حتی سرمايه داری بزرگ داخلی ايرا

طرفه نگاه نکنيد که  يعنی يک. وارد شده است و اين ها پيروزی های بزرگ انقالب است
ما نبايد ....شلوغی زياد شده، تحريک می کنند، کتابخانه ها را می سوزانند، آتش ميزنند و 

م نمونه های تما. نگاه کنيم که اينجا فقط قدرت نيروهای ارتجاع است که دارد باال می گيرد
تاريخ و انقالب ها نشان می دهد که در مواردی، اينگونه کارها از نوميدی ارتجاع است که 

 ديگر مسئله را هم بايد جهت .به عمليات سفيهانه، تحريک آميز و جنايتکارانه دست می زند
به عقيده ما، در هفته های اخير، انقالب ايران به موفقيت های بزرگی نايل شده . نگاه کنيم

ز لحاظ اقتصادی محکم شده، زيرا توانسته است، بسياری از پايگاه های دشمن را از ا. است
اقدامات مبنای آن اقداماتی نيست که نيروی انقالبی کارگری در  البته اين. دستش در آورد

صورت بدست گرفتن قدرت انجام می دهد، ولی اقدامات بنيادی قابل توجهی است که کم بها 
 .به اين ترتيب است که ما دو جهت مسئله را نگاه می کنيم. رگی استدادن به آن اشتباه بز

کرديم که دشواری های اجتماعی اجبارًا راه را برای تحوالت بنيادی  ما پيش بينی می
دولتی که اکثريت . همين طور هم شد. جامعه به طرف برنامه پيشنهادی ما خواهد گشود

نيادی اعتقاد نداشتند، و هنوز هم اعتقاد ندارند، شرکت کننده گان آن به ايجاد چنين تغييرات ب
در نتيجه فشار ضرورت های اجتماعی و تصميم شورای انقالب، در نتيجه تصميم نيروی 

  .قوی تر از دولت، سر انجام مجبور شد اين اقدامات را بپذيرد و عملی کند
ايع، قسمت قابل توجهی از صن ملی کردن بانک ها، ملی کردن بيمه ها، ملی کردن

اقداماتی در مورد زمين، اقداماتی که در عرصه مسايل ارضی دهقانی در دست تدارک است 
البته اين اقدامات در آن چارچوب که اگر حزب توده ايران در . و يک سلسله اقدامات ديگر

رأس قدرت و يا در حکومت ائتالفی بود، پيشنهاد می کرد و راه حل های قاطع تری معين 



 ولی به خودی خود دارای محتوای انقالبی قابل توجهی است که به هيچ می ساخت، نيست،
از طرف ، مبنای تشديد مبارزه از طرف ارتجاع اين ها خود.....وجه نبايد به آن کم بها بدهيم

که حاال می خواهد هر چه بيشتر تشنج ايجاد کند تا اين حرکت را  برای اين. ضد انقالب است
که تحت فشار خواست های عمومی خلق، تحت فشار ضرورت های اقتصادی جامعه ما، که 

  .عامل عينی و قانونمندانه ای است و عميق تر و عميق تر می شود، ترمز کند
و در همه جهات دارد امپرياليسم با متوجه کردن نيروها به مسايل فرعی درجه دوم 

در کردستان، خوزستان، بلوچستان و ترکمن صحرا، مسئله ملی را که برای آن . عمل می کند
کند، و تازه در خود آنجا هم بخش هايی را که همه  ها مسئله اصلی  درجه اول است، حاد می

دث نقده بعد مسئله ترک و کرد را با حوا. طرفدار خود مختاری هستند، به جان هم می اندازد
آذربايجانی ها و کردها . وجود می آورد که در تمام تاريخ ايران يک حادثه تازه استه ب

حاال . هميشه برای پايان دادن به محروميت های ملی در جبهه مشترک قرار داشته اند
امپرياليسم توانسته با تحريکات خود و با نام های خيلی خيلی چپ انقالبی، جبهه جديدی برای 

در جاهای ديگر هم وضع به همين صورت است، لوله نفت منفجر می . ايجاد کنداختالف 
ما تصور نمی .  منفجر می شود و آتش سوزی ايجاد می کندبرقکنورتورشود، در اصفهان 

ما فکر می کنيم که يک يک اين ها حادثه . کنيم که تمام اين حوادث ناشی از گرما باشد
گرا و يا عمال   و چپگرا راستای نا آگاه افراد مختلف آفرينی امپرياليسم است که با دست ه

  .خودش که در اين سازمان ها دارد و ساخته و جای داده است، انجام می گيرد
به نظر ما نيروهای آگاه اجتماعی بايد فوق العاده با اين حوادث برخورد کنند و ايجاد 

  . دستپاچگی نکنند
ز حفظ پيروزی هايی که انقالب بدست آورده امروز حلقه اساسی برای ايران عبارت است ا

، توانسته امپرياليسم را بيرون کند، ارتش وابسته به امپرياليسم را که يکی از مهمترين است
پايگاه های جهانی آن بوده داغان کند، سياست ايران را در بسياری از خطوط کلی اش تغيير 

ط سرمايه داری بزرگ وابسته،  اين ها و اقدامات مهمی در زمينه کوتاه کردن تسل،دهد
اين پيروزی . پيروزی های بزرگ خلق های ايران است. پيروزی های بزرگ انقالب است

بايد اين پيروزی را تثبيت کرد و از بازگشت ضد انقالب جلوگيری حسن و حسين نيست، 
مسايل فرعی و درجه دوم را، در جای خود يعنی در درجه دوم برای اين کار بايد . نمود

  .هميت قرار داد و آن ها را بطور مصنوعی دامن نزدا
مسئله اساسی عبارت است از تصويب هر چه سريع تر يک قانون اساسی کنون ا
، تغيير دولت بر پايه موازين قانون اساسی، تحکيم قوانينی که به تصويب رسيده، مترقی

اند از نارضايی خلق ها اجرای اين قوانين، بازسازی اقتصاد ايران برای اينکه امپرياليسم نتو
  .اين ها مسائل عمده جامعه ماست. سوء استفاده کند
 قط به مسائل کامًال فرعی و درجه دوم می که بسياری از احزاب و گروه ها ف   ولی می بينيم

: د کهووقتی هم که به آن ها گفته می ش. ل دلخوش می کننديپردازند و خودشان را با اين مسا
  .درجه دوم اهميت است، متأسفانه کاری جز فحاشی انجام نمی دهنداين مسائل در ! رفقا

با اين فحاشی ها هم خونسردانه برخورد می کنيم و راه خودمان را دنبال خواهيم ما 
نه اين فحش ها و نه اين تهديدها، هيچکدام ما را ما را از راهی که تا به حال داشته ايم . کرد

اين راهی است که ما به آن معتقد هستيم . از نخواهد گرداندباز نگردانده و از اين به بعد هم ب
 .و معتقديم که درست ترين راه ممکن در اين شرايط را انتخاب کرده ايم

  
  


