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در هفته ای که گذشت آقای مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت انقالبی طی يک 
ر خود را نسبت به اديو ـ تلويزيونی نظم طوالنی رمصاحبه مطبوعاتی و سپس در يک پيا

روزنامه ها تا حدود زيادی از کنار اظهارات نخست . بسياری از مطالب اساسی بيان کرد
وزير گذشتند، حوادثی هم که پس از بيانات نخست وزير روی داد آن ها را بيش از پيش بی 

به گفته های نخست  و از اثر انداخت ولی با اين حال جا دارد و ضروری است که رنگ کرد
  .وزير برگرديم

انديشه اصلی پيام راديويی نخست وزير که مانند خط سرخی از خالل تمام بيانات   
اين کار انتقام جويی . طوالنی او می گذشت، اين بود که بقايای رژيم سابق را نبايد کوبيد

تا سبک بار بايد بار سنگين گذشته را از روی دوش ها انداخت . توقف در گذشته است. است
انکار نکنيم که در اين زمينه جمالت زيبای فراوانی می توان گفت و به فرهنگ و . پيش رفت

  ».در عفو لذتی است که در انتقام نيست«ادب ريشه دار ايرانی هم می توان توسل جست که 
ولی آیا واقعا مسئله بر سر انتقام است، آیا آقای مهندس بازرگان واقعا از این نقطه   

اتفاقا پيام راديويی آقای ! نه نه متاسفات می کند که کينه و نفرت را کنار بگذاریم؟حرک
برعکس از خالل تمام جمالت و کلمات ايشان . بازرگان به هيچ وجه حاوی رقت قلب نبود

ايشان  اگر کينه نگوييم الاقل خشم نسبت به بخشی از نيروهای انقالبی ايران می تروايد و
دم را دعوت می کردند که نسبت به خادمين رژيم گذشته بزرگوار و درست در لحظه ای مر

نظر باشند و آن ها را ببخشند، و با زبان ديگر در آن ها کينه و نفرت نسبت به دشمنان  بلند
به عبارت ديگر چنين می نمايد که آقای بازرگان به طور کلی . رژيم را تلقين می کردند

  .لکه با کينه نسبت به برخی از بقايای رژيم سابق مخالفندمخالف کينه و انتقام جويی نيستند ب
امروز ديگر مردم ايران به حد کافی با حوادث گنبد و سنندج آشنايی دارند و می دانند   

که در اين دو نقطه عمال رژيم سابق و عوامل امپرياليسم آمريکا حادثه ساختند و آنانی که 
 ايران از همان آغاز کار موضع خود را به دست اندر کار سياست می دانند که حزب توده

کميته مرکزی حزب توده ايران در اعالميه ای که بحبوحه . طور کامل و صريح اعالم داشت
 نيز منتشر شد با صراحت حوادث سنندج منتشر کرد و در روزنامه های خبری عصر تهران

 و بقايای رژيم سابق تمام اعالم داشت که در پشت حوادث سنندج دست های ناپاک امپرياليسم



روزنامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ايران در تمام شماره های خود . به چشم می خورد
گريسته ولی در عين حال موضع اصولی خود را حوادث سنندج و گنبد را از اين دريچه ن

  .داير به واگذاری حق تعيين سرنوشت به خلق های تحت ستم ايران تاکيد کرده است
، از حق نداردرگان نمی تواند و يا دقيق تر بگوييم به عنوان نخست وزير آقای باز  
 با اين حال حوادث سنندج و گنبد را طوری به مردم .حزب توده ايران با خبر نباشدموضع 

ايران توضيح می دهد که در آن ها نفرت نسبت به بقايای رژيم سابق و عاملين اصلی حوادث 
. عوض نفرت آنان را نسبت به حزب توده ايران برانگيزدخونين را کاهش می دهد ولی در 

نخست وزير در توضيح حوادث گنبد به جای اين که با ياد امپرياليسم بيفتد به ياد قصه 
توده ای ـ نفتی می افتد، چرا؟ کسی که مردم را دعوت می کند که جنايات » باستانی«

 کنند چطور اين قصه را وحشتناک رژيم پهلوی را ـ که هنوز سرکوب نشده ـ فراموش
به عمد می فراموش نکرده است و چرا در جايی که حزب توده ايران کم ترين دخالتی نداشته 

  خواهد پای اين حزب را به ميان بکشد؟
ايشان که مايلند مردم جنايت های رژيم سابق را فراموش کنند چرا برخورد خود را با   

د نياز اتومبيل های ارتشی را تهيه کنند، کارگران آبادانی که حاضر نبودند بنزين مور
  فراموش نکرده و با چنين غيضی بيان می کند؟ آيا اين است کنار گذاشتن بار سنگين گذشته؟

» لوموند«آقای مهندس بازرگان در يکی از مصاحبه های خود با روزنامه فرانسوی   
 کرده و گفته بودند به خصوص از کينه و نفرتی که نسبت به کمونيست های ايران دارند ياد

. ما چنين کينه ای نسبت به آقای بازرگان نداريم.  پيش به دل دارندکينه را از سی سالکه اين 
هر جا . روش ما نسبت به دولت ايشان کامال و دقيقا مربوط به سياستی است که دنبال می کنند

  .که اين سياست به سود مردم باشد ما از آن حمايت خواهيم کرد
اميدواريم آقای بازرگان نيز الاقل به توصيه ای که به مردم می کنند خود عمل کرده   

 سال است سنگين ترين 37انتقام جويی را ـ نه در حق ساواک بلکه در حق حزبی که 
  . ـ کنار بگذاردضربات امپرياليسم و ارتجاع را تحمل کرده است

سخنان نخست وزير عبارت از  از اين انديشه اصلی که بگذريم، موضوع مهم ديگر   
اين بود که همه مقامات، از رهبر انقالب گرفته تا مردم ساده ـ بايد با دولت همکاری کنند و 

اين فکر را آقای نخست وزير در گذشته نيز . کسی از باالی سر دولت دستوری صادر نکند
 به محتوی اما وقتی که. بارها تکرار کرده و در صورت ظاهر ايرادی به آن وارد نيست
از مجموعه آنچه که در . مسئله بنگريم احساس می کنيم که اين مسئله به اين سادگی ها نيست

. برای مثال بررسی می کنيم ار عنوان شده دو مطلب پيام و مصاحبه مطبوعاتی نخست وزير
  .يکی مربوط به سياست خارجی و ديگری سياست اقتصادی دولت

درباره سياست خارجی دولت ايران و اين که نخست وزير ضمن مصاحبه مطبوعاتی   
آيا اين دولت می خواهد جزو کشورهای غير متعهد باشد يا نه پاسخ عجيبی می دهد و آن اين 
که گويا دولت سابق ايران در اين باره تصميمی نگرفته و دولت موقت نيز هنوز دارد 

 يک دولت اتقالبی و به نظر ما اين طرز پاسخ گفتن، شايسته. موضوع را مطالعه می کند
کمتر کسی می تواند ترديد کند که آقای بازرگان در اين پاسخ نخواسته است . اسالمی نيست

همه می دانند که رژيم سابق ايران سياست عدم تعهد را آشکارا . عقيده واقعی خود را بيان کند
فادار بماند به تعهدات ضد ملی رژيم سابق ورد می کرد و دولت انقالبی ايران اگر نخواهد 

چه مطلبی را بايد مطالعه کرد؟ می گويند بين رژيم . طبعا جزو کشورهای غيرمتعهد است
اگر دولت موقت .  شده استمنعقدسابق و امپرياليسم بيش از هزار قرارداد و مقاوله نامه 

آيا منظور نخست . بخواهد هر قرارداد را يک روز مطالعه کند قاعدتا سه سال وقت الزم دارد
ير اين است؟ آيا درست تر نيست که دولت موقت با قاطعيت امام خمينی همراه شود و وز

بدون اين دست و آن دست کردن يکبار برای هميشه اعالم کند که قراردادهای ضد ملی رژيم 
  سابق را با امپرياليست ها به رسميت نمی شناسد؟ 



 چنين می نمايد که در مسائل اقتصادی کشور نيز، آفای مهندس بازرگان از يک سو  
ولی وقتی پای عمل می رسد طوری . دولت موقت است. هنوز دارای برنامه مشخصی نيست

نخست وزير دارد نظام اقتصادی رژيم . رفتار می کند که نشانه وجود برنامه دوربردی است
همان بانک ها، همان موسسات اقتصادی، همان کارفرمايان و همان . سابق را احيا می کند

  .نقواني
    

نخست وزير از رفع بحران و به راه افتادن اقتصاد کشور خبر می دهد که به خودی 
خود خبر خوشی است، ولی اگر اقتصاد کشور همان اقتصادی باشد که شاه مطرود و عمال 

قطعا نظر خود  !نتايج بهتری بدهد؟  به نظر ما نهست که پرياليسم بنا گذاشتند آيا اميدی هام
   .ان نيز هم همين استآقای مهندس بازرگ

امام خمينی به مسئله مسکن برای توده های . در پايان نکته ای را يادآوری می کنيم
، »اين حداقل حقوق هر فرد است که مسکن داشته باشد « محروم توجه کرده و گفته اند که 

  .»بر دولت اسالمی است که برای اين مسئله مهم چاره ای بيانديشد« گفته اند 
ر دولت موقت را کرده و مراعات نظی رسد که در اين مورد رهبر انقالب به نظر م

قاعدتا . از باالی سر دولت اقدام نکرده و از خود دولت خواسته است که چاره ای بيانديشد
ولی چگونه؟ اگر دولت انقالبی . بايد آستين ها را باال زد. ديگر ايرادی به ظاهر کار نيست
. اسير کند اين مسئله هرگز حل نخواهد شدام اقتصادی سابق بخواهد خود را در چارچوب نظ

حل مسئله مسکن فقط يک راه دارد و آن اين که دولت انقالبی نظام سابق را بشکند، مالکيت 
را بر زمين های باير خدا فسخ کرده و همان های غاصبانه و غارت گرانه زمين خواران 

و به همراه آن خشت خانه سازی » نپردازد پول بابت زمين « طور که آيت اهللا خمينی گفته 
را پی ريزی کند در اين صورت مسئله مسکن حل می شود و در ضمن تعداد کثيری از 

  .بيکاران کار پيدا می کنند
 .طرح خود را ارائه دهيد! آقای بازرگان اين گوی و اين ميدان


