
    

  
گسترش انقالب
به چه معناست؟

  43دوره هفتم، سال اول، شماره     
  ريال10  ـ 1358 ماه مرداد 1شنبه دو

  
وقتی مطبوعات حزب توده ايران از ضرورت تعميق و گسترش انقالب و رساندن آن به اوج 
 الزم يک انقالب اصيل ملی و دمکراتيک سخن می گويند، ضد توده ای های حرفه ای، در

 .هستند» معمايی«پس اين عبارت، در جستجوی يافتن 
ما بر آنيم که انقالب کنونی ايران سه وظيفه . در اينجا هيچ معمايی وجود ندارد 

  :اساسی را بايد انجام دهد
 کشور، به نحوی که ايران قادر باشد در همه گستره های سياسی، استقاللتامين  )1

اع کند و در چنان وضعی نباشد که  دف منافع خوداقتصادی، نظامی، فرهنگی از
ديگران بتوانند منافع و مصالح خود را بر وی تحميل نمايند، يا به بيان ديگر، تبديل 

  .دارای محتوی، به استقالل صوریاستقالل 
 .مردم حقوق دمکراتيکو هم  ادی های دمکراتيکآز، يعنی هم دمکراسیتامين  )2
نجر به سالم سازی اقتصاد و فرهنگ  اقتصادی و فرهنگی درستی که مراه رشداتخاذ  )3

ناهنجار، وابسته وانگل صفت کنونی شود و آن را در راه تامين استقالل واقعی 
 .اقتصادی و پيشرفت واقعی اقتصادی و شکوفايی فرهنگی بياندازد

استقالل، دمکراسی، راه رشد سالم، : مردم ايران هفتاد سال است برای نيل به اين سه هدف
.  و انقالب بزرگ اخير ايران نيز برای حل همين وظايف انجام گرفته استمبارزه می کنند

پس با اين که گام های مهمی در راه انجام اين وظايف برداشته و اعالم شده، هنوز، در اثر 
 در چند قدرتیو وجود » چه بايد کرد«تشتت سياسی، فشار ضد انقالب، ابهام در مسئله 

 تحقق اين گام ها پديد نشده و وظايف انجام نيافته مهمی جامعه و عوامل ديگر تضمين واقعی
  : پس تعميق وگسترش انقالب يعنی.کماکان باقی است

  .اجرا تمام و کمال اين وظايف )1
 .ايجاد تضمين وتثبيت به سود تحقق واقعی اين وظايف در عمل )2

  چه کسی می تواند مدعی شود که چنين کاری انجام گرفته است؟
پيروش، با تمام نيرو خواستار محدود کردن انقالب فکران  ليبرال و روشنبورژوازی  

در چارچوب محدود کردن آزادی های پارلمانی بورژوايی، راه رشد سرمايه داری، البته با 
آن . ، و حفظ روابط با جهانخواران غرب هستند»سوسيال دمکرات مآب«اصالحات برخی 

اعم  (عرضه می کنند» چپ«ی راست را در بسته بندی ها، با استفاده از کسانی که عمال کاال



، دولت را در انتخاب راه متزلزل و نوسان گر نگاه داشته اند، )از نيات و شخصيت اين افراد
مايه تشويق ضد انقالب می شوند، مايه اميدواری امپرياليسم به تجديد قدرت خود می گردند و 

  . شکست و يا حتی جهت قهقرايی سوق دهندمی کوشند انقالب را به سوی سترون ماندن و يا
 به »گسترش و تعميق انقالب و دستاوردهای آن«در اين شرايط است که شعار   

  .شعاری حاد و مبرم مبدل می گردد
ما از نيروهای اصيل انقالبی از روحانيت مترقی گرفته تا سازمان ها وعناصر   

نند و تا يب را به عيان بخطر مکنونه صديق ديگر انقالبی، در هر جا که باشند، چشم داريم ک
دير نشده با اتحاد در جبهه متحد خلق، با سرکوب ضد انقالب، که هم اکنون وارد مرحله 

و با پشتيبانی قاطع از مشی ضد امپرياليستی امام خمينی، شرايط و تعرض متقابل شده است، 
  .م ايران فراهم سازندزمينه های الزم را برای بسط و تعميق انقالب ملی و دمکراتيک مرد


