
 

  هدف دفاع از استقالل کشور ومقابله با امپرياليسم نيست

  سياست جنگی جمهوری اسالمی
  در پی جهانگشائی اسالمی است

 
ترديدی در : کنيم طی هفته های گذشته، اين دومين بار است که الزم به نظر می رسد تکرار

 ماهيت مهاجم، جنگ طلب و غارتگر امپرياليسم امريکا و دست دراز آن در منطقه
آنچه جای بحث جدی دارد، ماهيت سياست هائی است که . نيست" اسرائيل"خاورميانه، يعنی 

 ١١خطری که از ماهيت عمليات خود ساخته . برای مقابله و دفع و رفع خطر بايد اتخاذ کرد
 .اعالم کرده و همچنان بر اين عقيده ايم" ٢١رايشتاک قرن "سپتامبر بر می خيزد و ما آن را 

بنظر ما هنوز برای آنها که در جمهوری اسالمی شعار جنگی می دهند ناشناخته اين ماهيت 
ما يکبار در ارتباط با جنگ لبنان نوشتيم و اکنون با صراحت بيشتری . باقی مانده است

  .درارتباط با سياست های حاکميت جمهوری اسالمی می خواهيم بنويسيم
ت، که آنچه روی داد فاجعه ای بود که پيرامون جنگ لبنان، نظر ما اين بود و همچنان هس

اين که . بايد از همه امکانات و درايت ها بهره گرفته می شد تا از وقوع آن جلوگيری شود
جمهوری اسالمی چه تعبير و تفسيری از آن جنگ  طراحان و مدافعان سياست جنگی در

وط است، اما حرف دارند و فاجعه را نقد کرده و در جيب پيروزی گذاشته اند به خودشان مرب
ما اعتقاد داريم بمباران وسيع لبنان توسط . و نتيجه گيری ما از آن جنگ چيز ديگری است

 ١٠اسرائيل خسارات و ويرانی را از خود باقی گذاشت که مطابق برآوردهای اوليه از 
 ١٠آمد آن عمدتا به توريسم وابسته است، برای د دالر می گذرد و کشوری را که درميليار
ويرانی در عرض چند هفته به بار آمد، اما بازسازی آن  برای سالها .  به عقب باز گرداندسال

و اين تازه در صورتی است که لبنان در جنگ داخلی . در آمد ملی اين کشور را خواهد بلعيد
و يا پل عبور ماشين جنگی امريکا و اسرائيل . احتمالی که همچنان در پيش است. نرود فرو

  .اين صورت نيز ويرانی بر ويرانی افزون خواهد شد ه سوريه نشود که دربرای حمله ب
در زمينه سياسی نيز حزب اهللا لبنان که حداقل در جنوب فقير اين کشور مفتخر به خدمت 

 هزار نفره بين المللی و ارتش لبنان که ١۵رسانی به مردم بود، حاال در محاصره يک ارتش 
د بايد از موجوديت خويش دفاع کند و از دو پرتگاه هر دو مصمم به خلع سالح آن هستن

  :درونی و بيرونی نيز عبور کند
از جمله . مرزبندی های درون سازمانی و تصفيه ها و اختالفاتی که در پيش است -١

هائی که وابسته به جمهوری اسالمی و سپاه پاسداران اند و يا سلول  ميان هسته ها و سلول
اند، با سلول ها و هسته های گسترده تری که از يک سياست هائی که با سوريه در ارتباط 

  .بومی و محلی برای زندگی در لبنان می خواهند پيروی کنند
 در جبهه بيرونی نيز، عليرغم همه خوش بينی های عمدتا بيان شده توسط رهبران -٢

 حاکميت جمهوری اسالمی و حتی دولت سوريه، حزب اهللا برای بازگشت به موقعيت گذشته
پيچ و  خويش در کنار احزاب و سازمان های سياسی لبنان و دولت های منطقه بايد مسير پر

 .خم تازه ای را طی کند
عليرغم تاثيری که حمالت موشکی و دفاعی حزب اهللا لبنان به اسرائيل در پی داشت، هنوز 

ران و يا نتايج واقعی آن درعرصه بين المللی و آماده سازی افکار عمومی برای ضربه به اي
  .سوريه و گسترش جنگ در منطقه در پيش است

يعنی ربودن دو سرباز و سرجوخه . حال بازگرديم به بهانه آغاز بمباران لبنان توسط اسرائيل
اسرائيلی، که از نظر ما و برخالف نظر رهبر جمهوری اسالمی نه خنثی سازی يک توطئه، 

سياست . جعه بمباران وحشيانه لبنانبلکه خود توطئه ای بود برای فراهم سازی بهانه فا



 

منطبق با شرايط منطقه و جهان دفع توطئه حمله بود، نه زمينه سازی حمله و اين نشد مگر 
متاثر از سياست جنگی حاکميت يکدست جمهوری اسالمی و بدست هسته ها و سلول های 

  .سازمانی وابسته به سپاه پاسداران ايران در درون تشکيالت حزب اهللا لبنان
ارتباط با سياست جنگی حاکم در جمهوری اسالمی و شعارهائی آه عليه امريکا و يا  در

 -يعنی ما هرگز سياست جنگی.  همينگونه استهااسرائيل می دهند نيز نوع نگاه ما به رويداد
اتمی و يا شعارهائی را که می دهند سياستی ضد امپرياليستی و يا ملی و يا به سود توده های 

آن . مردم ايران نمی دانيم و کسانی را که به اين دام نزديک شده اند نيز برحذر می داريم
م امريکاست، ثروت ملی کشور را قبل از حاکميتی که در پی مقابله واقعی با امپرياليسم مهاج

آن که به فکر راه اندازی قطار جنگی باشد، صرف توليد و آبادانی و اشتغال و سرمايه 
گذاری اقتصادی در داخل کشور می کند و منابع ملی را بجای آنکه زير چوب حراج بگيرد، 

لت جديد بوليوی در کاری که ونزوئال با نفت خود کرده است و يا دو. ملی و مردمی می کند
آنچه ضامن استقالل ملی يک کشور در برابر امپرياليسم تا دندان مسلح و مهاجم . پی آنست

است، نه رقابت تسليحاتی و اتمی با آن، بلکه پوشيدن زره ملی و مردمی و روئين تن ساختن 
آنها که سياست جنگی حاکميت کنونی و موضع گيری های عملی و حرفی آنها . کشور است

 از حزب اهللا لبنان را سياست ضد امپرياليستی تصور کرده اند بايد به خويش پاسخ بدهند که
واقعا ايران، در شرايط کنونی روئين تن است؟ نفت آن ملی است؟ مردم يکپارچه پشت 
حاکميتی که آن را از خود بدانند ايستاده اند؟ کارخانه ها يکی پس از ديگری بازگشائی شده و 

ر صدر برنامه های اقتصادی دولت قرار گرفته؟ طبقات و اقشار مختلف مردم در توليد ملی د
احزاب و سنديکاها و انجمن ها و کانون ها متشکل شده اند و يا يگانه سازمان موجود همان 

در همين شماره راه توده مراجعه کنيد به ( بسيج وابسته به نهادهای جنگی و نظامی است؟
، آگاهی !) مشابه همين سازماندهی را در رژيم نازی ها مطالعه کنيدترجمه هيتلر و آلمان ها و

مردم از مسائل جهان که وابسته به يگانه دريچه سيمای جمهوری اسالمی است، واقعا آگاهی 
قابل اعتمادی است؟ با سرکوب داخلی کارگران و زحمتکشان و اقشار متوسط اجتماعی و 

ومتی به مصاف امپرياليسم رفته؟ حاکميتی که نابودی کشاورزی و باغداری کشور کدام حک
 ميليارد دالر واردات قانونی و قاچاق کاالست و حتی بنزين و گازوئيل ۶٠متکی به ساالنه 

مصرف داخلی خود را از خارج وارد می کند استقاللی دارد که بخواهد از آن در برابر 
  امپرياليسم دفاع کند؟

مه داد، اما تصور می کنيم همين نمونه ها کافی باشد تا اين ليست و اين سياهه را می توان ادا
بپذيريم آن سياستی که جمهوری اسالمی در پی آنست و ما آن را سياست جنگی می دانيم، نه 
در جهت مقابله با امپرياليسم و دفاع از استقالل کشور، بلکه برخاسته از استراتژی 

ن مغايرت دارد با خواست ملی و جهانگشائی اسالمی و صدور جمهوری اسالمی است و اي
  .استراتژی ملی برای پرهيز از جنگ و دفاع از استقالل کشور
يعنی کوچکترين ترديدی در . ما در زمينه فعاليت های اتمی نيز با همين مسئله روبرو هستيم

از آن . دفاع از کسب دانش و توليد اتمی نداريم و آن را بخشی از استقالل ملی نيز می دانيم
ر، حتی اگر در ايران بمب اتم هم توليد شود و يا شده باشد، اگر سياست های حاکم فرات

سياست جنگی و جهانگشائی اسالمی نباشد چرا بايد با آن به مخالفت برخاست؟ اما از لحظه 
ای که اين توليد با سياست جنگی و آن استراتژی مورد اشاره برای جهانگشائی اسالمی پيوند 

آغاز . در برابر ما قرار می گيرد که از هم اکنون بايد با آن مقابله کردمی خورد فاجعه ای 
جنگ و بمباران هولناک ايران، فاجعه ايست که می تواند ايران را برای چند دهه به عقب 
برگرداند و آنچه طی قريب يکصدسال از کنار فروش نفت در ايران بدست آمده از کف برود 

ينصورت است که ما می گوئيم لبنان و آنچه روی داد درا. و حتی کشور چند پارچه شود
  .ايران می تواند در ميهن ما روی دهد نمونه کوچکی است از آنچه با سياست جنگی حاکم در

  .ما نتيجه اين سياست و اين حمله را نه بقای حاکميت می دانيم و نه سرنگونی حاکميت



 

 ايران و يا مدافعان سياست جنگی  بههبنابراين حساب ما از اين مرز به بعد با طرفداران حمل
جدا می شود و به هيچ روی حاضر به ورود به بحث پيرامون سرانجام حاکميت و يا نظام 
جمهوری اسالمی پس از حمله به ايران نيستيم، زيرا مخالف اين حمله و ويرانی تاريخی 

امريکا و هر متحد هستيم و به همين دليل سياست ضد امپرياليستی توده ای ها هم عليه حمله 
 . ديگر آن به ايران است و هم عليه سياست جنگی حاکميت

  
 
  


