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  ايران 
  گام به گامگونه  اين

  درمرداب جنگ فرسايشی 
  !با عراق فرو رفت

  
با اين که تقريبا همه مسئوالن درجه اول جمهوری اسالمی به اين حقيقت اعتراف  : ئوالس

دسته صدام به سوی که خود با تازاندن دارودارند، که امپرياليسم آمريکا و صهيونيست ها، 
تجاوز نظامی به ميهن ما، جنگ تخريبی خانمان سوزی را به خلق های محروم ميهن ما و 

 ميليارد دالر، يعنی برابر 200کشور همسايه ما عراق تحميل کرده اند و تاکنون شايد بيش از 
هزار درآمد نزديک به ده سال نفت ايران، به دو کشور خسارت وارد آورده اند و شايد صدها 

خانواده زحمتکش را به سوگ عزيزان خود نشانده اند، اکنون با تمام قوا می کوشند، که هر 
قدر ممکن است، اين جنگ به درازا کشيده شود و از دو طرف باز هم نيروهای بيشتری نابود 
شوند، پس چرا از طرف حاکميت جمهوری اسالمی کوششی برای خنثی ساختن اين نقشه 

 ـ يعنی تحميل يک جنگ فرسايشی به جمهوری اسالمی ايران و به مردم جهنمی امپرياليسم
   نظر شما در اين باره چيست؟عراق ـ به عمل نمی آيد؟

 بايد نقل قولی را از يک مقاله  قبل از اين که پاسخ به اين پرسش را آغاز کنم،:پاسخ
، بياورم، که "جنگ تحميلی و صلح تحميلی دو روی يک سکه اند"سياسی اطالعات، با تيتر 

  : )18/8/1361ضميمه سياسی اطالعات ـ  .(به شيوه خود، به اين پرسش، پاسخ داده است
ن جمهوری اسالمی، را به نکات فوق و همان طور که از جانب رهببا توجه". . . 

 بيان شده است، ادامه جنگ به نفع ران و فرمانده سپاه پاسداران نيزمنجمله امام جمعه ته
با ادامه جنگ عراق روز به روز بيشتر در . و انقالب و به ويژه آمريکاستدشمنان اسالم 

دامن وابستگی و نوکری آمريکا و غرب می افتد، انقالب اسالمی ايران از مصرف تمامی 
منابع و امکانات خود در جهت مبارزه ضد صهيونيستی و ضد امپرياليستی در منطقه و نيز 

 اسالمی از نظام اجتماعی و اقتصادی محروم می گرددپرداختن به داخل و ارائه يک الگوی 
و آمريکا بهانه بيشتری برای حضور در منطقه و استقرار  نيروهای نظامی  در کشورهای 

اين نکات بر کسی پوشيده نيست و کسی قصد کتمان آن ها . . . مرتجع منطقه خواهد داشت و 
ر از واقعيت، مغرضانه است و عنصر اما بيان آن ها بدون اشاره به يک جنبه ديگ. را ندارد

  . . .حق جويی و عدالت را در خود ندارد 
آن چه در اين جا به ويژه مورد نظر است اين است که روی ديگر سکه جنگ 

صلحی که در آن حقوق پايمال شده يک ملت در نظر گرفته نمی  .تحميلی، صلح تحميلی است
  . . .ن، در واقع مورد تاييد قرار می گيرد شودو متجاوز بدون تسليم شدن به حق و تنبيه شد

در چنين شرايطی، راه حل چيست؟ چگونه می توان نه در دام جنگ فرسايشی و 
طوالنی افتاد و نه به پای ميز مذاکره با متجاوز کافر و تحميل سازش، و صلح اسارت آور، 

وردن ضربات ادامه جنگ برای در فشار قرار دادن متجاوز و وارد آ. . .  راه حل رفت؟
سنگين بر پيکر پوسيده رژيم بعثی از طريق تکيه بر نيروی اليزال توده های مردم و نصرت 

  ."اهللا
  خوب، آيا اين راه حل، يگانه راه حل و مناسب ترين راه حل است؟



عين اين نظرات را ما در گفتارهای برخی از برجسته ترين مقامات جمهوری 
به . هم ديده ايمخامنه ای،حجت االسالم  و فسنجانی هاشمی رحجت االسالماسالمی، يعنی 

  :طور خالصه، اين نظريه را می شود به اين شکل بيان کرد
ما . آمريکا می خواهد يک جنگ فرسايشی را به خلق های ايران و عراق تحميل کند

. صدام و دارورسته اش در حاکميت عراق: وسيله تحميل هم عبارت است از. اين را می دانيم
با وجود اين ما جنگ را با شدت بيشتری ادامه می دهيم، تا اين نقشه جهنمی امپرياليسم ولی 

  .را خنثی کنيم و شرايط خود را، که حق است، به کرسی بنشانيم
امروز اگر جمهوری اسالمی ايران موفق شود :  می بينيمتناقض ما در اين نظر يک

سند حاکميت جمهوری اسالمی باشد، نظريات و مورد پکه در عراق حاکميتی را، که مطابق 
روی کار آورد، در اين صورت گرفتن خسارت از کشوری که خود صد ميليارد خسارت 
ديده، تلفات داده و حاکميت آن در جهت حاکميت جمهوری اسالمی ايران است، چه مفهومی 

اگر مسئله اين است، که فقط بايد خسارت بدهند و از . تناقض در اين جاستپيدا می کند؟ 
اگر مسئله اين است، که . ايران خارج شوند، اين چارچوبی برای تامين صلح تعيين می کند

 عوض شود، آن وقت گرفتن خسارت از چنين کشوری حتما حتما بايد حاکميت عراق
، تا اخت خسارت را ندارد امکان پردغيرممکن خواهد بود، چون همه می دانند که عراق خود

ده سال ديگر هم چنين بهايی را نمی تواند بپردازد، مگر اين که کشورهای عربی بهای اين 
در اين جاست که می بينيم در مجموع اين مسئله، کالف بغرنجی پيدا . خسارت را تامين کنند

  .شده است
سم آمريکا کار تله ای از طرف امپريالي: آنچه که ما احساس می کنيم، اين است که 

امپرياليسم آمريکا با تمام قوا کوشش می کند که همان نقشه اصلی خود را، . گذاشته شده است
که همه مسئوالن و مقامات برجسته جمهوری اسالمی ايران هم به آن اعتراف دارند، يعنی 

  داليل ما برای اثبات اين مدعا چيست؟. تحميل يک جنگ فرسايشی، عملی کند
ما می بينيم امپرياليسم آمريکا سياست خود را در هفته های اخير : کهيکی اين است 

بازتاب اين سياست را ما . ناگهان در جهت تحريک بيشتر برای ادامه جنگ تغيير داده است
از يک : اين تغيير در دو جهت است. می بينيم" سی.بی.بی"و " صدای آمريکا"در راديو 

، که همگی متحدان بی و همچنين پاکستان و ترکيهطرف امپرياليست های اروپايی و ژاپنی 
مناسبات خود را با جمهوری  چون و چرای آمريکا هستند، وانمود می کنند که می خواهند

از طرف ديگر همان ها . اسالمی تقويت کنند و احتياجات جمهوری اسالمی را برآورده سازند
ترکيه . ن ها دودوزه بازی می کنندهمه اي. با تمام قوا به عراق کمک و از آن حمايت می کنند

از يک طرف به تهران مراجعه می کنند و در پشتيبانی از جمهوری : و پاکستان را نگاه کنيد
اسالمی داد سخن می دهند، از طرف ديگر به عراق می روند  و پشتيبانی خود را نسبت به 

 سياست را در پيش آمريکا هم اخيرا عين همين. رژيم صدام و دارودسته اش اعالم می کنند
در تهران کوشش ! يک وزير می فرستد به تهران و يکی به بغداد. گرفته، ژاپن هم همين طور

همه آن ها کوشش می کنند که دو ! می کند قراردادهايی امضا کند و در بغداد هم همين طور
هده ما اين واقعيت را کامال مشا. طرف را بيشتر تحريک کنند، تا اين جنگ طوالنی تر شود

می کنيم و فکر می کنيم که در پشت اين واقعيت، سياست بسيار مکارانه و موذيانه و توطئه 
از طرفی ما ديديم که نماينده .  و صهيونيسم در منطقه نهفته استشيطانی امپرياليسم آمريکا

، يعنی روزنامه وابسته به سرمايه داری بزرگ انحصاری وال استريت ژورنالروزنامه 
نامه ای که مستقيما وابسته به راکفلر است، می آيد به تهران و مفسری می شود، آمريکا، روز

ولی . منتشر می کنند"! پشتيبانی از ايران"که روزنامه های ايران هم تفسيرهايش را در جهت 
چرا حزب توده از طرف ديگر، سئوالی که اين آقا از رييس جمهور می کند، اين است که 

از يک طرف :  عمل می کنندببينيد در چه جهت موذيانه ای! ؟دايران را تعطيل نمی کني
تقاضای از بين بردن حزب توده ايران و از طرف ديگر تظاهر به تقويت جمهوری اسالمی 



م از جانب يکی از شناخته هر دو ه! های جمهوری اسالمی ايرانايران و تمجيد از پيشرفت 
ساير نمايندگان خبرگزاری ! الب ايرانماموران شيطان بزرگ ـ بزرگ ترين دشمن انق ترين

ها و مطبوعات امپرياليستی هم ـ مانند رويتر ـ عينا همين کار را، در همين مصاحبه های 
  .اخير خود، انجام دادند
از يک سو :  نشان می دهد که توطئه ای از دو سو تدارک می شودهمه اين عوامل

" دوستانه"ناسبات عادی و مناسبات نشان دادن روی خوش و اعالم آمادگی برای برقراری م
عليه تا حد تظاهر به پشتيبانی از ايران، و از سوی ديگر تدارک يک حمله بسيار خطرناک 

دقت فوق العاده زياد : همه اين ها به ما حکم می کند که. انقالب و جمهوری اسالمی ايران
  . برای ديدن توطئه آمريکا ضرورت دارد

بعضی از دولتمردان ايران، در برخورد با مسايل روز، ما اين خطر را می بينيم که 
 از ديد خود کنار گذارند و در دامی بيفتند که اين مسايل عميقا استراتژيک جهانی را،

  . بسيار ماهرانه می گستردامپرياليسم
 . اين را تاريخ روشن خواهد کرد


