
     
  موقت آيا مهندس بازرگان و دولت 

  درک دمکراتيکی از آزادی داشتند؟ 
چرا مهندس بازرگان بی 
پروا به حزب توده ايران 
  تهمت و افترا می زند؟

آيا آيت اهللا مطهری به ادعای مهندس بازرگان 
  توسط مارکسيست ها ترور شد؟
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لجاجت در خصومت، تا جايی که مانع قضاوت عادالنه و روشن بينانه شود ـ شايد در اين 
جمله بتوان موضع نادرست و زيانمند آقای مهندس بازرگان را نسبت به حزب توده ايران 

  .خالصه کرد
 وزير سئوال بارها از نخست. آقای بازرگان در اين موضع گيری پی گير هم هستند

در مورد قانونی بودن حزب توده ايران چه نظری داريد؟ ايشان هربار، با سماجتی : کردند که
، چه رسد به رييس دولت جمهوری اسالمی ايران، به که از يک رجل سياسی مطلع بعيد است

اصطالح قوانين دوره طاغوت و به مصوبات ناموجود زمان شاهنشاهی متوسل شده اند، تا 
ود بهانه ای برای تعليق اظهار نظر در اين مورد بتراشد و ضمنا جای پايی برای همه برای خ

  .ضد توده ای ها نيز در آينده باز بگذارند
همه کس می داند که اوال هيچ قانونی در مورد غير قانونی کردن حزب ما وجود 

ا به حزب ندارد و روش های شاه مخلوع، برخالف قانون و بدون قانون، زندگی غيرعلنی ر
ثانيا مردم ما انقالب نکردند که قوانين طاغوت و مصوبات شاهنشاهی را . ما تحميل کردند

محترم شمرند، آن هم بخصوص يکی از ارتجاعی ترين، استبدادی ترين و ضد خلقی ترين 
ولی آقای مهندس بازرگان که سخت مايل اند در برابر روزنامه نگاران . تصميمات را

» سخت گيری ها«و » زياده روی ها«بسازند، که با » دمکرات«ه ای خارجی از خود چهر
مالک های دمکرات بودن، که رابطه با حزب توده موافق نيست، در مورد يکی از مهمترين 

مترقی ماست، به کلی دست و پای خود را گم می کنند و هوادار محترم  ايران و جنبش چپ
  . شونداستبدادشاهنشاهی می» قوانين مصوبه « شمردن 

ای، هرگونه روشن بينی و ازرگان، در سراشيب لجاجت ضد توده شتاب آقای ب
      . احساس مسئوليت را از مقام مسئول نخست وزير سلب کرده است

از جمله، ايشان مدعی شده اند، که گلوله هايی که به آيت اهللا شهيد مطهری شليک 
يعنی حتی پس از تاکيد امام !  استشد، گويا پاسخ به مبارزات او عليه مارکسيست ها بوده

خمينی مبنی براينکه قتل ها کار عمال آمريکاست و قبل از آن که کمترين بررسی و تحقيق 
، به نحوی کامال بی مسئوليت، ايشان همانند محافل راست و ردپايی پيدا شود، انجام گيرد

  .مارکسيست ها را مسئول اين عمل ضد انقالبی جلوه دادند



ن به اين بسنده نکرد، و چنان در لجاجت ضد توده ای تاخت زده اند که آقای بازرگا
» همکار « در مصاحبه ای با روزنامه فرانسوی لوموند، حزب توده ايران و ساواک شاه را 

خوانده اند و همان اتهامات و توهين های باورنکردنی را که محافل ضد انقالبی عليه کليه 
حزب توده ايران به طور اخص برای نفاق افکنی به کار نيروهای چپ و مترقی به طور اعم 
  .می برند، ايشان نيز تکرار کرده اند

بيش از يک هفته از انتشار مقاالت و مصاحبه های روزنامه فرانسوی لوموند می 
آقای بازرگان صراحتا و علنا سخنانی را که به ايشان نسبت  گذرد، ولی هنوز که هنوز است

اگر چه دوستان و محافل نزديک به نخست وزير معتقدند که . کرده اندداده می شود، تکذيب ن
، عين حرف های نخست وزير نيست و احتمال می رود که ايشان به جمالت روزنامه لوموند

ولی در هر حال، از يک سو عدم تکذيب رسمی وجدی، ! نحو ديگری افاده مطلب کرده باشند
 و مقصر دانستن مستقيم حزب توده ايران ـ و و از سوی ديگر پيگيری در بيان مطالب شبيه

در تمام تظاهرات و اعتصابات  ـ  )1979 مه 15به تصريح لوموند، ( فقط حزب توده ايران 
و داشتن هدف مشترک با طرفداران (!) و درگيری های نظامی و خرابکاری در امور دولتی

يريه پيغام امروز و و حتی همکاری توده ای ها و ساواکی ها در عئيت های تحر(!) شاه
  .ـ همه از يک برخورد ناسالم و زيا ن بخش گواهی می دهند(!) آيندگان

لبته ناشی از موضع طبقاتی بودن اين طرز تفکر ضد توده ای، ازيانمندی و ناسالم 
نخست وزير و مشی سازشکارانه ای است که ايشان در قبال حياتی ترين مسائل انقالب ايران 
در پيش گرفته اند و حاضر نيستند به اقدامات انقالبی در جهت ضد امپرياليستی ودمکراتيک، 

و سياسی در جهت منافع اساسی خلق زحمتکش و بر عليه ريشه ای ترين منافع اقتصادی 
امپرياليست ها و سرمايه داران بزرگ وابسته تن در دهند، مگر آن که فشار مداوم خلق 

به همين جهت هم، چنين لجاجت و . انقالبی و رهبری انقالب ايشان را بدان مجبور سازد
و پايدار همه نيروهای ضد سماجتی در دشمنی با حزب توده ايران، که خواستار اتحاد فعال 

 و دمکراتيک برای حفظ و تعميق دستاوردهای انقالب است، برای ما تعجب آور امپرياليستی
  .نيست

زيانمندی و ناسالم بودن اين طرز تفکر ضد توده ای، از جانب يک فرد عادی قابل 
ولی در مقام پر مسئوليتی نظير نخست وزير دولتی که بايد وظايف پيشبرد . اعتنا نيست

 خصومت لجوجانه ای می تواند نه تنها نشانه فقدان روشن انقالب را به انجام رساند، چنين
بينی سياسی باشد، بلکه به امر انقالب صدمه زند و در نتيجه پيامدهای ناگواری برای 

  .و اين باعث نگرانی است. سرنوشت نهضت، ببار آورد
تاريخ چهل ساله اخير ميهن ما شاهد آن است که نه تنها هرگز سياست و روش ضد 

 ميهن ما عکس، هميشه به زيان توده زحمتکشبه نفع مردم تمام نشده، بلکه برتوده ای 
  .انجاميده است

برای ما اين سئوال مطرح است که، چرا در لحظاتی که امپرياليسم آمريکا و 
صهيونيست ها تمام تالش خود را برای تشديد وخامت اوضاع داخلی ايران به کار انداخته 

ای تجهيز همه نيروها عليه اين دشمنان سوگند خورده ميهن ما، اند، نخست وزير ايران، به ج
تا حد دست يازی به تهمت وافترا، به حزبی به کار بياندازد که با همه کينه و دشمنی خود را، 

روش ضد امپرياليستی و ضد استبدادی و ضد  اين همه اصوليت و قاطعيت، محکم ترين
و خواست زحمتکشان در حمايت از انقالب  و تجسم آرزوها  صهيونيستی را عرضه می دارد

      آن است؟دو رهبر آن و دستاوردهای آن و اقدامات قاطع آن و پيشبر
برای ما اين سئوال مطرح است که چگونه نخست وزير، با اين همه بی پروايی به 
خود اجازه می دهد به حزبی که ده ها و ده ها شهيد در مبارزه ضد امپرياليستی و ضد 

 و ده ها و ده ها نفر از اعضايش سال های بس طوالنی از عمر خود را در ری دادهديکتاتو
زندان های شاه مخلوع گذرانده اند و مستحکم، مانند کوه ايستاده و به ميهن وخلق خود وفادار 



اما درباره دشمنان خلق و . مانده اند، توهين کند و افترای همکاری با ساواک را به آن ها بزند
 امپرياليسم نظير شاپور بختيار، که اين همه خون جوانان ما را ريخته، به شاه خائن تبه کاران

خدمت کرده، نقشه های امپرياليستی را اجرا کرده، و به قول امام خمينی مسئوليت سنگين 
  کشتار ما را به گردن دارد، سکوت کرده است؟
ن همه تهمت  علت اين خصومت و کينه، که ايبرای ما اين سئوال مطرح است که

 و بی پروا می آفريند، چيست، و در برابر آن، اين سکوت و پرده وافترای بی مسئوليت
  پوشی، که داستان هم داستانی را به ياد می آورد، بچه سبب است؟

  آيا مهندس بازرگان می تواند به اين پرسش ها، پاسخ صريح، منطقی و عادالنه بدهد؟
با لوموند، ايشان بارها از خواست توده ها و از اگر بياد آوريم که در همان مصاحبه 

، در »نوفل لوشاتو « کرده واعتراف نمو ده اند که در » شکايت و گله « فشار زحمتکشان 
حضور امام، نه خواستار انقالب و تغييرات ريشه ای و قاطع رژيم، بلکه خواستار مرحله 

ختيار و بعضی از سران ارتش و تشکيل شورای سلطنت، با موافقت ب(!)  ساله گذار6بندی 
شاه و انجام انتخاباتی آنچنانی بودند، که تازه بعد از شش سال به تدريج و مرحله به مرحله، 
بنا به نقشه آقای مهندس، انتقال قدرت انجام گيرد، آنوقت شايد آسان تر بتوانيم پاسخ  به اين 

 . پرسش ها و ريشه اين روش را بيابيم


