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  در رفراندوم جمهوری اسالمی
  ما به محتوائی که اعالم شده بود رای داديم

  
آيا حرکت هايی که در جامعه صورت می گيرد، اگر با نظر خوشبينانه به آن نگاه کنيم، : س

  يک سمتگيری سوسياليستی نخواهد بود؟
ايد بيهوده زيادی خوشبين و يا زيادی بدبين بشويم؟ ما به حرکت های ما چرا ب: ج

به اين  يعنی ما اين تغييرات را بنيادی می دانيم. نگاه می کنيم جامعه، همان طور که هست
ما از . دليل که به پيشرفت اجتماع در جهت تحکيم انقالب دموکراتيک و ملی ياری می رساند

 يک تخته پرش می دانيم برای تحول و گسترش بعدی نظر تئوريک و علمی، اين ها را
و به همين ترتيب هم ببينيم بهتر . انقالب و دست يافتن به هدف های گسترده تر و عالی تر آن

نامی از سمتگيری سوسياليستی و راه رشد غير » جبهه متحد خلق « مثًال ما در برنامه . است
بر سر اين بحث کنيم که شما »  جبهه متحد خلق«چرا بايد در برنامه . سرمايه داری نبرده ايم

که بگوييم  سمتگيری سوسياليستی  يا  ی اينه جابا نام سوسياليسم موافق هستيد يا مخالف؟ ما ب
مصادره کردن اموال تمام وابستگان به رژيم گذشته، « راه رشد غير سرمايه داری، گفتيم 

 همين را عملی کنيم، در واقع چه اگر ما.... ثروت های صنعتی، کشاورزی، مالی و غيره
. کاری انجام می گيرد؟ من فکر می کنم بخش عمده سرمايه داری ايران از ميان خواهد رفت

ما در کار تاکتيکی خود هميشه نتيجه کار را به فرم . ما با محتوا کار داريم، نه با اسم آن
ما به مراتب مهمتر است محتوای اساسی برای . تبليغاتی و پوسته کلماتی آن ترجيح می دهيم

ايم، فعًال بگذار اسم ديگری  اگر محتوای آن مطابق اسمی نيست که ما انتخاب کرده. تا اسم آن
. ما وقتی به جمهوری اسالمی رأی موافق داديم، عينًا به همين شکل عمل کرديم. داشته باشد

شما بيانيه . می بينيم و به اين محتوا رأی می دهيمما گفتيم در جمهوری اسالمی اين محتوا را 
خواهيد ديد بسياری از چيزهايی که . حزب توده ايران را در مورد شرکت در رفراندم بخوانيد

 ما به عنوان محتوای جمهوری اسالمی نام برده بوديم، يکی پس از ديگری دارد انجام می
رديم و اين نه تنها در جبهه داخلی، بلکه ما عمل صحيح ک. ما با اين محتوا کار داريم. گيرد

در سياست عمومی، يعنی سمتگيری انقالب ايران به سوی سياست درست و به سوی تعميق 
همين که آيت اله خمينی می . جنبه ضد آمريکايی و ضد امپرياليستی، به انقالب کمک کرد

آمريکاست، نتيجه گويد که شوروی ها در خرمن سوزی ها نقشی ندارند و اين ها کار عمال 
ببينيد اين برداشت . گيری درست انقالبيون ايران و جهان نسبت به انقالب ايران است موضع

ما بايد سعی کنيم راجع به مسايل و . چقدر در دوران اخير سمتگيری انقالب درست است
پديده های اجتماعی، در کل، در چارچوب مجموعه آن ها بحث کنيم و بعد به جزييات آن ها 

اگر از کل شروع کنيم، هميشه به نتيجه ای می رسيم که مارکسيسم ما را به آن . پردازيمب
تنها در اين صورت است که عوامل گوناگونی را که در کل هست، و در پديده . می رساند

حال آنکه اگر پديده را به صورت جزيی . های کوچک و مجزا نيست، ناديده نخواهيم گرفت
  .اری از چشم ما پنهان خواهند ماند و قضاوت نادرست خواهيم کردبررسی کنيم، عوامل بسي

  
موضع حزب توده ايران در مورد اقدامات گروه های تند و خشن مسلمان دست راستی : س

  چيست؟.... در زمينه فرهنگ، هنر و
 .کنيم کامًال مخالفيم و در اين راه مبارزه می: ج


