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  به ابتکار و پيشنهاد بنی صدر و حزب جمهوری اسالمی

  زمينه های مناظره تلويزيونی
  
 در در صورتی که اخيرًا . حزب توده ايران از دولت انتقاد و از خمينی پشتيبانی می کند: س

امام خمينی از دولت به خاطر زحمات شبانه : ه است  آمد)ماه  تير13روزنامه اطالعات ، (
  .روزی تجليل ميکند

نظر آيت . دهيم  ما نظرات آيت اله خمينی را در مجموع آن، مد نظر قرار می:ج
ر عين حال از آن د.  خمينی نسبت به دولت نظری انتقادی، جدی و کامًال صريح استاهللا

کند که هنوز  ست دولت را تغيير دهد و اشاره میکه هنوز آماده ني ، برای اينپشتيبانی می کند
آدمی را برای اين کار پيدا نکرده است، و شايد هنوز وقتش نرسيده است، چون نيرو های 

ولی موضع انتقادی خمينی نسبت به دولت خيلی شديد است و اين را . مخالف هم قوی هستند
 بارها  انتقادات آيت اهللاخود دولت هم از. در بحث های جدی بارها با صراحت گفته است

آقا پدر ما را در می آورد و همه اش به ما ايراد می گيرد که شما هيچ « : ناليده است که
ما . به اين ترتيب،  در موضع ما هيچ تناقضی وجود ندارد... و از اين قبيل» کاری نمی کنيد
ت بر خط اصلی و های مثبتش که منطبق اسيعنی از کار. موع انتقاد می کنيماز دولت در مج

اما ضعف، . انقالبی ترين خط، که در حال حاضر خط رهبری است، پشتيبانی می کنيم
  .ناپيگيری و سازشکاری هايش را مورد انتقاد جدی قرار می دهيم

  
   با حزب جمهوری اسالمی چگونه ارزيابی می شود؟ حزب توده ايران رابطه:س

، در ده شماره اخير آن نظريات ما راجع اگر روزنامه انقالب اسالمی را بخوانيد: ج
نقل اين نظريات ما در روزنامه انقالب اسالمی به طور مثبت . به قانون اساسی آمده است

، حاضر شده است که »انقالب اسالمی« بنی صدر و جناح . انجام گرفته و خرابکارانه نيست
است که ما خودمان انتخاب بحث و مناظره ای با ما داشته باشد و تم آن را هم آزاد گذاشته 

وحدت همه نيروها برای تحکيم و تعميق دستاوردهای « : ما هم اين تم را انتخاب کرديم. کنيم
 گردی که از ز از ما دعوت شد که در مي.و اين مناظره قرار است انجام بگيرد» انقالب 

بسيار بحث . ما هم شرکت کرديم. سوی حزب جمهوری اسالمی بر پا شده بود شرکت کنيم
يعنی نقاط . جالب و سازنده ای بود، درباره سوسياليسم و نقاط مشترک آن با اسالم انقالبی

تعداد زيادی از .  ساعت به طول انجاميد2-3اين بحث حدود . مشترک اين دو مکتب فکری
ما اميدواريم که با ادامه سياستی که آن . طرفداران جمهوری اسالمی هم در آن حضور داشتند

سرانجام بتوانيم ميان  ميدانيم و به نطر برخی از دوستان بالقوه ما نادرست می آيد، را درست
. نيروهای انقالبی اسالمی و هواداران واقعی و پيگير سوسياليسم علمی، پلی به وجود آوريم

. البته تحقق اين امر، تنها به کوشش ما بستگی ندارد. ما اميدواريم و سعی خود را می کنيم
 است که اعمال نا آگاهانه نيروهای چپ ،ی هم در ميان است که يکی از آن هاعوامل ديگر

  .به کار ما صدمه زيادی می زند و آن را دشوار می سازد
   

 


