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  راه عشق ارچه کمين گاه کمانداران است"

  ."دا ببردـهرگاه دانسته رود صرفه زاع

  حافظ

 نظری به سير انقالب کشورما
  )ارزیابی لحظه(

 تصور ،بدون آن  گاه با حسن نيت و گاه نيز،    بسيارند کسانی که درباره انقالب ايران
ر جاده الزم خود نبود و يا را بعنوان انقالبی که يا از روز نخست د مغشوشی دارند و آن

 انحصارقشرمعينی از الاقل حال از جاده مطلوب و مورد انتظار خود خارج شده و در
 .  می پندارند،ها قرار گرفته انديشه های خاص آن روحانيت و

 ،ميان روحانيت و مسلمانانی که در اين انقالب شرکت و نقشی موثر دارند واقع در     در
نظر ما انقالب ايران دارای ه ولی ب،  تا امروز کم نيستند،و شيوه عملطالبان انحصار قدرت 

. اصالت است و نه امر سقط شده ايست و نه می تواند در انحصار قشرمعينی قرارگيرد
 عظيم ضداستعماری و ضداستبدادی و مردمی در کشور ماست که دانقالب ايران يک رويدا

نی عليه ستم و بهره کشی است و دارای جزيی از روند پرتالطم و طوالنی انقالب جها
 نخست در منطقه خاورميانه و سپس در حوادث جهان خواهد بود و تا ،پرتوافکنی نيرومندی

و تاکنون دليلی در . امروز کماکان حرکت خود را در خطه الزم به پيش حفظ کرده است
ی بدبينانه دست نيست که از مسخ يا سقط يا شکست يا پوسيدن انقالب سخن گوئيم و حکم

  .صادر کنيم
 فراز و نشيب انقالب در کشور

و درنتيجه "  هجری شمسی در کشور ما عمال1357 بهمن 22    ترديد نيست که انقالب 
 منطقه و جهان به انقالبی سخت پيچيده و بغرنج بدل ،تاثير بغرنجی و پيچيدگی وضع کشور

گيج " افراد دقيق و تيزهوش را  حتی بسياری از، که درک درست ماهيت و آينده آن،شده است
 ."می کند

 خواستار شکيب و پايداری روحی هواداران ، نظير    اين انقالب بيش از هر انقالب ديگر
 .خود است تا ثمرات واقعی آن پديدار آيد و تثبيت و فرجام آن تحقق پذيرد

وانی دارند که متاسفانه از روشنفکری بيشتر عن" (روشنفکران"   هنوز حتی در ميان برخی 
کم نيستند ) ولی اهل خواندن و مطالعه اسناد و بررسی و تعقيب حوادث و مداقه در آنها نيستند

را مانند روزگارهای پيشين نيروئی قدر قدرت می " کسونامپرياليسم انگلوسا"که چون 
می ها است و استدالل  نآ" بازی های" لذا برآنند که انقالب ايران يک بازی تازه از ،انگارند

انجام دهد " چپ"ه درمورد امحاء نيروهای ژويه کنند که کاری که شاه معدوم نتوانسته بود ب
نتيجه )  انقالب را (را  يا آن. خر انجام خواهد داد آاين انقالب هم اکنون انجام داده و تا

 .وفرضيات عجيبی درباره اش ميکنند !!رقابت های انگليس وآمريکا درمنطقه ميپندارند"
 واقع از روز نخست سيا و اينتليجنس سرويس و موساد عالقمند بودند که اين انقالب را     در

عنوان ه هم حيثيت خود را ب. زيرا با اين عمل به دو هدف می رسيدند. کارخودشان جلوه دهند
 .حفظ می کردندرهبر و سرور کل ارکستر تاريخی 

است و " جهان سوم"هائی بخش در  انقالب ما را که جزء انقالبات ر،    و هم با اين عمل
 اين. نظاير داشته و خواهد داشت آلوده کنند و آنرا ترفندی از ترفندهای امپرياليستی جلوه دهند

درواشنگتن از دروغ بزرگ " آريل شارون در آستانه هجوم اسرائيل به لبنان علنا" که مثال
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 آلودن ايران و مغشوش ندها برای از همين نوع ترف،فروش اسلحه به ايران سخن می گويد
 .کردن مهره ها و ورق هاست

و نيز خوشبختانه امپرياليسم نقش گذشته خود را . چنين نيست و خوشبختانه چنين نيست!     نه
در تاريخ از دست داده است و ديگر نيرويش برای سکانداری مطلق تاريخ عصر ما رسا 

 .نيست و اين را حوادث بيش از پيش ثابت می کند
 از نوع ، ده و شهر ايرانرقایژاز  برجوشيده ، خلقی،قالب ايران انقالبی است واقعی    ان

رهبری ه  که در کشور ما به علل خاص و قابل درک ب،انقالبات رهائی بخش ضدامپرياليستی
 .روحانيت مبارز و بر راس آن امام خمينی انجام گرفته است

 اشاعه سرمايه داری م،ی امپرياليسژراتست که دو پايه و استا    تجارب جهانی نشان داده 
رهبری ه انقالبی که ب. است" جهان سوم"وازی غرب گرايانه در ژوابسته و شيوه زندگی بور

 .امام خمينی انجام گرفته سعی دارد اين دوپايه را خرد کند
خيمان ارتجاعی ژيا شکست بخورد و بدست د" مسخ شود"    حتی اگر انقالب ايران سرانجام 

اين ) احتمالی که قوی نيست ولی بطور عينی محتمل است (رياليستی در خون غرق گرددو امپ
 ،آری انقالب ضد امپرياليستی. توصيف از انقالب و قوت علمی خود را حفظ می کند

ضداستبدادی و مردمی ما می تواند شکست بخورد گرچه اين احتمال بسيار ضعيف است ولی 
ديديد : بود و هست دگرگون نمی سازد و نمی توان گفت خصلت انقالب را آنچنان که ،شکست

 !ما می گفتيم 
 ليبرال: ست که دراين انقالب نيروهای مختلف اانقالب ايران آن"    يکی از داليل پيچيدگی 

ته به امپرياليسم و دست  عمال رنگارنگ نفوذی وابس، مسلمانان قشری، چپ نماها،ها
ت خود شرکت جستند و انقالب از همان آغاز در  هريک موافق ني، و امثال آنشنشاندگان

يعنی امام و پيروان مشی (کنترل کامل و بی برو برگرد راديکالترين نيروی قوی انقالبی آن 
 .نبود و تاکنون هم متاسفانه نيست) او

 تالش ، نبردگاه پنهان و گاه آشکار اين خطوط با هم،    وجود خطوط مختلف در اين انقالب
 برخی را گيج کرده ، و درنتيجه درجا زدن انقالب،ثی گذاشتن عمل يکديگرها برای خن آن

 .است
انقالب در يک کشور . استا های خود را دار یژگ    انقالب ما انقالب عجيبی است و وي

وابسته و شاهنشاهی به کمک يک اهرم نيرومند فرهنگ مذهبی و مقابله شديد با شيوه " کامال
تا بتواند خود را از اسارتگران برکند و راه مستقل شکوفائی خود زندگی وارداتی انجام گرفت 

 .را بيابد
که به احتمال قوی . ( روزی که اين انقالب به پيروزی نهائی برسد.     درآن ترديد نيست

چنانکه فی . آنگاه تشخيص اين مطالب بديع و شگرف سهل و ساده می شود) چنين خواهد بود
ه و مراغه ای و ي موقت آقای بازرگان و کسانی مانند نزالمثل اکنون تشخيص نقش دولت

مدنی و رئيس جمهور اسبق بنی صدر و وزير امور خارجه اسبق صادق قطب زاده و 
 قاسملو و و دمکرات" مجاهدين خلق"ابی مانند حزب خلق مسلمان و زشريعتمداری و اح

 تا مشکالت گفته امامه ب. مسئله چون حل شود آسان شود. هل استسعزالدين حسينی و غيره 
از سخنان امام با وکالء مجلس و (ها اقدام نشده خود را بزرگ نشان می دهند  ن برای حل آ

 ).1361قضات در خرداد ماه 
 نه فقط ،يکی خط امام و يکی خط مخالف آن:     اکنون دو خط عمده درانقالب وجود دارد

 ما . مسلمانان و بخشی از روحانيتبلکه هم چنين در ميان ،ها  ضد انقالب و ليبرالندرميا
 خط مخالف : اخير مسلمان نما و انقالبی نما سخن گوييمدر اين نوشته می خواهيم از اين خط

 در ارتش و سپاه و در ديگر نهادهای انقالبی ،دولت و نهادهای آنامام مواضع مهمی را در 
رده و دارای نظريات  فرهنگی رخنه ک، اقتصادی، داخلی،در سياست خارجی در دست دارد و

  مالکان و سرمايه داران بزرگ است،ها  خان،خاص خود است که در جهت حفظ بهره کشی
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اعضاء اين خط هرنامی که روی آن بگذارند . و با نظريات خط امام تفاوت ماهوی دارد
جبهه متحد نيروهای ضدانقالبی است که با دکوراسيون مذهبی وارد ميدان شده اند " عمال

 .هند ثابت کنند که يک انقالب به زيان بهره کشان شرعی نيستومی خوا
طرفدار حفظ اصول سرمايه داری و بزرگ ) مخالف خط امام(    در يک کلمه خط دوم 

حفظ روابط نزديک با دولتهای مرتجع منطقه  ، عشيرتی–و خانی )  رعيتی–اربابی (مالکی 
و نزديکی با غرب امپرياليستی )  مصر و غيره، عربستان سعودی، ترکيه،مانند پاکستان(

ی نهائی خود برخط امام اگر ز به پيرو،و در اين لحظات که اين سطور نوشته می شود. است
.  باور دارد و با غرور و کبکبه و دبدبه خاصی از خود دم می زند،مطمئن هم نباشد" کامال

يک "  عمال،فشايد يک علت آن وجود مقامات ذی نفوذی است که به نيت احتراز از اختال
را اتخاذ کرده " نوسانگر"و " ميانه رو"جهت را تحت حمايت قرار می دهند و درواقع موضع 

 )1(. اند
 نه تنها اقدامات پيروان وجود اين خط دوم و قدرت آن در دستگاه دولتی و نهادهای انقالبی    

های متوسط و  قشر، دهقانان،کارگران(خط امام را در راه اصالح جامعه بسود مستضعفان 
بلکه تهديدی است برای انقالب و انقالبيون  ،تا حدود جدی خنثی گذاشته است) فقير جامعه

 .راستين
درانقالب " که برکه"     اين مبارزه يکی از بغرنج ترين و خطرناکترين مراحل مبارزه

ود از ها تا حل نهائی خ مبارزه ای که در همه انقالب. استقالل طلبانه و مردمی کشور ماست
 .وجود می آورده مراحلی متعدد و بسيار دشوار می گذرد و فضای پربيم و اميدی را ب

    در اينکه اين دو خط همساز و هم گنجا نيستند ترديدی نيست ولی نمی توان حل مسئله را 
با (در اثر تحليل های سرسری " برای عده ای از مردم ايران که غالبا. نيز خيلی آسان گرفت

حکومت آخوندها که با الهام گيری از " ها حکومت اين: " اصطالحات مبهمی مانندبکاربردن
 درک منظره مغشوش ، همه را بيک چوب می رانند،)راديوهای ضدانقالبی گفته می شود

  .کنونی محال است
اين گيجی برای سرخورده کردن و دلسرد  ازضد انقالبی است "  که ماهيتا)2(    خط دوم 

درواقع اگر سرانجام گرفتن . نقالب استفاده می کند و استفاده هم کرده استساختن مردم از ا
 بر درجه سردرگمی و دلسردی عمومی بحد خطرناکی افزوده خواهد ،اين نبرد بطول انجامد

  .شد
 مبداء نگارش آن سر به دو و سه ماه ديگر زا" که معموال (اميد است تا انتشار اين نوشته 

 الاقل به آن درجه از وضوح و ،ه هم اکنون تا حدی آغاز شده مبارزه دو خط ک)ميزند
که در  (را از مغلطه های ارتجاعی خط دوم " خط امام"خوانائی برسد که مردم حساب 

کنند و بدانند که در  جدا) پوشش مذهب واحکام قرآنی و تفسيرهای فقهی صورت می گيرد
در روزهای گرم تابستان در سطل صاعد لخت مردان را " ايران انقالب نشده است که مثال

يح بنويسند و جلوی لوا! ر نيمه حجابا بر در و ديوار شهر مرگ بيرنگ غوطه ور سازند و 
خلقی مانند ملی کردن بازرگانی خارجی و اصالحات ارضی و غيره را سد کنند و 

 .افکارعمومی را عليه انقالب و جمهوری اسالمی برانگيزند
 ها بلوسليسانه ترين اباسالمی به ارای رسوا کردن حکومت بدروغين " مسلمان"    اين 

  سرويس های جاسوسی و خرابکاری امپرياليستیها عمال در ميان آن" ومسلمادست زده اند 
_____________________________________________________  

ياست منطقه باشد و ما بخود حق نمی علت مشکالت جنگ و سه این وضع ميانه ممکن است از روی کمال حسن نيت و ب) 1
 .از آن استفاده می کند" دهيم درباره آن داوری نهائی کنيم ولی خط مخالف عمال

این خط سوم است که به . در اصطالح برخی که خط اول را خط امام و خط دوم را خط ليبرال و بنی صدر می شمردند) 2
ث است و نام را افاده حدر اصطالح و نام گذاری نداریم و مقصد محتوی بما بحثی . هواداران استثمار فرد از فرد تعلق دارد

 .مقصود برگزیده ایم
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 که در نيتی علی رغم هر( پايه تصور ضرورت حفظ وحدت عنوان کم نيستند و کسانی تحت 
 افشاء و مبارزه با آن می ع و مانبه بروز و حل اختالف آسيب می زنند) سر داشته باشند

 .يغات راديوهای ضدانقالبی و تبليغات اين جناح درماهيت تفاوتی نيست مابين تبل.شوند
که از خصلت خودجوش انقالب ما (    دراثر همبودگی نيروهای انقالبی با اين نوع نيروها 

تونل "عنوان تشبيه می توان گفت که انقالب وارد ه ب) برای برزدن خود در آن سود جسته اند
ها  ه برای نيروهای راستين انقالبی که خط دوم به آنيژو هو درازی شده است که ب" تاريک

جز تنفس ه ب"  عجالتا،و ستون پنجم ميزند" ملحد"و " خائن"موذيانه و کين توازنه برچسب 
 . چيز ديگری باقی نمانده است،دودهای خفه کننده فشار و اهانت دراين تونل دراز

 پس از اظهارات اخير امام درباره هيژوه ب تازه و ،    شايد بتوان گفت که روزن اين تونل
ولی جنگ با صدام و توطئه های وسيع .  پديد شده است،مشکالت و ضرورت مبارزه با آن

دول امپرياليستی در منطقه و هجوم غدارانه آمريکا و صهيونيست جنايتکار به سرزمين خون 
 در واقع نيز مبارزه با .آلود لبنان روند مبارزه با خط دوم را کند ساخته وگاه متوقف می کند

امپرياليسم آمريکا را نبايد ساده گرفت و از شتاب و احساسات بافی بايد پرهيز داشت و 
 .مدبرانه گام برداشت تا به نتيجه مطلوب رسيد

 ،بيش از اين مختتق سازد" دودهای ارتجاعی"    اميد است قبل از آنکه انقالبيون صديق را 
 و برای افراد صميمی به ،ين تونل تاريک و باريک خارج شودقطار انقالب شکوهمند ما از ا

 و !)؟ ( فضای تنفس پديد آيد، اعم از هر بينشی که داشته باشند،انقالب و خط اصيل امام
.  بلکه اجرا گردند،تاريخ نهاده شده اند نه تنها تصويب" صندوق تعويق"قوانين خلقی که در 

دام و امپرياليسم و صهيونيسم تبهکار همراه می البته ما اين نيايش را با آرزوی شکست ص
 .کنيم

تونل "آن سبب انقالبيون راستين هستند که خصلت اين نوع ه     انقالبيون راستين درست ب
که دراثر بی مهری های بسيار در  ر ما درک می کنند و با آنصالبهای عقرا در مسير ان" ها

 با اين ،مجبورند دودهای تلخ را تنفس کنندواگونهای بی سقف آخر قطار جا داده شده اند و 
 دهند و حال خونسردی خود را در قضاوت و سرسختی خود را در مقاومت از دست نمی

تحمل اين وضع در عين شرکت در ايثار جنگ و مشکالت . دچار انحراف از خط نمی شوند
ديگر با حفظ صداقت و يکروئی خود از اشکال عالی فداکاری انقالبی است که نظير آن کمتر 

 .ديده شده است
 امام البيون راستين که در اين انقالب صميمانه از خطق    اين آرزوی شريفی است که همه ان

ثمرات مردمی انقالب  پشتيبانی کرده اند بتوانند هرچه زودترهوای پاکتری را استنشاق کنند و
 مانند امپرياليسم دالرکم گرفتن دشمنی محيل  انقالبيون اصيل بايد از ساده نگری و. را بچشند

 بپرهيزند ومتوجه حساسيت ،که سقوط قدرت خود را در منطقه برای خود مهلک ميداند
 . وضع تاريخی خود باشندعجيب

 انقالب ایران و منطقه
پايتخت کشور شاهنشاهی و کشورپهناور "عنوان ه     بيرون آوردن شهر پنج ميلونی تهران ب

و ) مانند ريچارد هلمس و سوليوان(ها  چهل ميليونی ما از چنگ خاندان پهلوی و مشاوران آن
 هدف های اوليه انقالب ايران ،ال آن و امث،آمريکا در ايران" النه جاسوسی"تن شخنثی گذا

 ، چنان که ياد کرديم،زيرا اين انقالب. اثر بخشی انجام گرفت بود که با شجاعت و تدبير و
 بلکه يکی از هدف های آن کمک به رهائی منطقه و سپس ،تنها دارای برد و بعد ملی نيست

انو درخواهد آورد و زه ب  استعمار را،کمک به رهائی جهان اسالم است که در صورت تحقق
 .در منظره جهان دگرگونی پديد خواهد آورد

 از ،های خود معنوی يعنی اشاعه آرمان" صدور"همين جهت انقالب از روز اول از ه     ب
 از ايجاد وحدت مسلمانان درنبرد عليه امپرياليسم سخن گفت و اين ،"نجات قدس"ضرورت 
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 تحقق آنها را نبايد يک راه پيمائی ساده  د رعين حال که،سخنان را نبايد به عبث گرفت
 .انگاشت و کار امروز و فردا دانست

) اسرائيل غاصب(    صدام حسين تکريتی ديکتاتور عراق که عليه دشمن اصلی اعراب 
نقشه صدام با ترغيب و تشويق عمال . محض انقالب ايران به جنبش افتاده  ب،کاری نکرد

 همراه با ،ه برق آسا به نواحی نفت خيز ما در خوزستاندر منطقه اين بود که با حمل" سيا"
 حاکميت جمهوری اسالمی را ساقط سازد ،عمل موازی رجال و احزاب دست نشانده در ايران

اين . به اسرائيل برای سرکوب جنبش فلسطين و تضعيف جبهه پايداری ياری برساند" و عمال
 با يک رشته ،آن اعتماد بود% 100نقشه که به تصويب امپرياليسم رسيده و به موفقيت 

اين از . وارد عرصه عمل شد) دگاه مهرآباد تهرانواز آن جمله فر(های ناگهانی  بمباران
 در عين هرج و مرج اوليه و فقدان وسايل ، بسيج، سپاه،شگفتی های انقالب ماست که ارتش

به بهای  توانستند ، در عين نبودن سنت جنگ طی قريب دو سده اخير درايران ،ضرور
  .های فراوان جلوی موج پوالدين ارتش صدام را بگيرند جانبازی

    ارتش صدام ارتش زبده و تا دندان مسلحی محسوب می شد که نيازی نداشت از جهت 
ه در تسن سرمايه داری امپرياليستی و وابتمام جها. خود راه دهده سالح و پول دغدغه ای ب

شکست صدام مانند شکست اروپای اشرافی در نبرد . تپشت سر وی ايستاده بود و ايستاده اس
های   کشور مداخله گر و زنرال14و شکست ) درانقالب کبير فرانسه ( Valmyوالمی

 ، افسر و درجه دار و سرباز عراقی، نشان داد که يک خلق بپاخاسته،اری در انقالب اکتبرزت
  .خود نرسيده استولی هنوز داستان به پايان مطلوب . جهان غرب را متوحش ساخت

 ميالدی پس از اجتماع سران مرتجع عرب 1982    مسافرت ريگان به اروپا درماه زوئن 
در رياض و سپس رويدادهای لبنان و هجوم اسرائيل و بند و بست های فيليپ حبيب معاون 

  . برای آنست که صدام را نجات دهند،امورخارجه آمريکا از جمله حلقات سياست غرب
اگر درعراق يک شورش خلقی موجب سقوط صدام شود و اتحاد : کر می کنندها ف     آن

پايداری تقويت " جبهه"دمشق و بغداد و تهران عليه اسرائيل وارد عمل گردد و نقش ايران در
.  شعار رهائی قدس از يک شعار خيالی و شاعرانه به يک خطر واقعی مبدل می گردد،شود
  .سان و نگرانندا سخت هر،خود می گيرده  کم شکل بها از اين منظره شبح آلود که کم آن

داند ولی درواقع اين  خود می" يکژگنج استرات"    آمريکا اسرائيل را به گفته رنالد ريگان 
اگر درست است . ست اخاورميانه خفته و پاسدار آن" تيکژانر"ازدهائی است که بر سرگنج 

نفت خود را از % 20يش از و آمريکای شمالی ب% 70و اروپای غربی$ 90اپن ژکه 
 اگر درست است که عربستان سعودی با بازگذاشتن دست آمريکا در ،خاورميانه تامين می کند

 قدرت کارتل را درمانورهای موفقيت آميز در ،نفت غنی عربستان" يکژاسترات"غارت 
خطرافتادن سلطه اسرائيل در ه صورت سقوط صدام و ب  درآن،برابر اپک باال برده است

  بچه معنايی خواهد بود؟" قدس"
 در گرما گرم قرون ، يازدهم و دوازدهم ميالدی،های دهم درقرن"  تقريبا،    زمانی بود

 براه ، شهر داود نبی،که شواليه های مسيحی مردم اروپا را برای نجات اورشليم ،وسطی
تند در  و حتی توانسهای صليبی را عليه خاورزمين اسالمی دائر کردند انداختند و جنگ

  .و پنجاه ساله مسيحی برپای دارند يک حکومت صد" اورشليم"
 ، کشورهای اسالمی را برای نجات همين اورشليم،ی است که انقالبيون مسلمانن    اکنون زما

های رهائی بخش را عليه اسرائيل و   بسيج می کنند و جنگ،يا شهر قدس و مسجد االقصی
طين اشغالی را نجات دهند و در واقع س تا بتوانند فلحاميان امپرياليستی آن دائر می سازند

ه ب(هيجان بگين . عمل می آيده نوعی جهاد اسالمی در پاسخ مطامع امپرياليسم و صهيونيسم ب
  .عنوان خلق محصول همين وحشت بزرگ استه برای محو فلسطين ب) دستور ريگان

ری تاريخی تنها می تواند جالب و البته اين يادآو.  وجود داردها واکژپ    لذا در تاريخ نيز 
های رهائی  جنبش(که گفتيم  شگفت انگيز باشد و حال آنکه اصل حوادث دوران ما چنان
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دارای ماهيت به کلی ديگری غير از حوادث سده های ) بخش در متن روند انقالب جهانی
ن ما ماهيت حوادث دورا. ميانه است که خصلت و توصيف جامعه شناسانه جداگانه ای دارد

نبرد خلق ها عليه امپرياليسم و بر راس آن امپرياليسم آمريکاست به نيت آزاد شدن از دام 
سود ه انسان در راه رهائی کامل خود ب" آخرين نبرد"اين آغاز . شيطانی استثمار و استعمار
  . استحايجاد جامعه برادری و صل

ار انقالبی تاريخی در منطقه مثابه آغاز يک انفجه همين جهت انقالب ايران به     درست ب
زيرا در آهنگ نيرومند ناقوس آن پيام . سخت امپرياليسم آمريکا را مضطرب ساخته است

  .مرگ بهره کشی را می شنود
      معنی اين سخن چيست؟

 ادامه دارد و ،انر در جامعه اي،ان نه تنها در درونر    معنی اين سخن آن است که انقالب اي
 بلکه در بيرون نيز ادامه دارد و ،روزی خط امام برخط ضد آن منجر شودبايد سرانجام به پي

 بلکه اسرائيل غاصب را نيز بکوبد و قدس را ،دبيم صدام را بروژسرانجام نه تنها بايد ر
  .رهائی بخشد

اگر خط امام در درون پيروز .     اين دو جهت انقالب ايران بهم سخت درهم بافته است
 آرزوی مسلمانان قشری. ی در منطقه نمی تواند به جائی برسد خط ضد صهيونيست،نشود

هوادار سرمايه داری و غرب آشتی با فهدها و فيصل ها و حسنی ها و حسين ها و حسن ها و 
" آرزو"هر دو . آروزی آنها د رداخل پيروزی قشرهای بهره کش است. سرانجام بگين هاست

  .  سر و ته يک کرباس است
روشن . انقالب جهانی آرام نخواهد نشست  ضد، انقالب ايرانمنمای عظي    در قبال اين دور

است که اگر قدرت ضد امپرياليستی بسيار مقتدری در جهان و برراس آن اتحاد جماهير 
باند . ها پيش می توانست بر ما ضربه جدی وارد سازد  غرب امپرياليستی مدت،شوروی نبود
ه امپرياليسم قادر نيست به برتری کرايطی دارو دسته اش در ش  ب ريگان وآفاشيست م

 انی راهتواند خطر جنگ ج درشرايطی که مداخله مستقيم امپرياليستی می ،بدنيروها دست يا
  .سود خود حل کنده  می خواهد گره پيچاپيچ انقالب ايران و بحران منطقه را ب،پديد آورد

  آيا خواهد توانست؟
ويزه ه و ب (ترديدی نيست که امپرياليست . انستنظر ما درآخرين تحليل نخواهد توه     ب

 از خود راضی و ماجراجو است و می تواند ،هنوز بسيارقوی) تجاوزکارترين محافل آن
امپرياليسم قادر است به اين يا آن موفقيت تاکتيکی . ضربات بزرگ و دردناکی وارد سازد

ر نيست دردرازمدت پيروزی  اينجا و يا آنجا دست يابد ولی امپرياليسم قاد،بزرگ يا کوچک
تمام مطلب اينجاست امپرياليسم ابتکار تاريخی را از دست داده . استراتزيک را به کف آورد

  .های او در دراز مدت عبث خواهد ماند تالش. و فاقد آينده است
ترديد . هرگز انقالبيون پيروزی شخصی خود را به حساب هدف پيروزی نمی گذارند    

نقالبی از شرکت در پيروزی امر حق شادمان می شود و اين از مختصات نيست که هر فرد ا
چه اندازه جوان " پايگاه حميد"يا يک " شلمچه"ولی برای تصرف يک . انسانی او ناشی است

انقالبيون پيروزی جامعه و نوع . خاک افتاد و برای ابد چشم از جهان بربسته سرو قد ب
ر ما با اعصار پيشين دراين است که در عصر ما تفاوت عص. انسان را هدف قرار می دهند

"  امری کامال، اين خادمان زرو زور،پيروزی نهائی نوع انسان بر ديوسرشتان انسان نما
ما برآنيم که حتی در سده بيستم مراحل مهم اين پيروزی را طی خواهيم کرد و . شدنی است

  .در آستانه فتح نهائی خواهيم ايستاد
 عاقل"را  اين. مپرياليسم هراندازه هم که زيرکانه باشد بی دورنماست    لذا نيرنگ های ا

 ،جناح امپرياليستی نيزدر اروپا و آمريکا احساس می کنند و شما درسخنان کرايسکی" ترين
 سايروس ونس و حتی کسانی مانند گلدواتر ، کنان، فولبرايت، کندی،ميتران ، شميدت،براندت

اين بی اطمينانی به آينده را ) جاعی ترين بخش امپرياليسمسخنگويان ارت(کهل و ماک نامار 
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را   تاريخی بزرگی است که آنیدارای يک معنا" هيگ"محتوی استعفای . احساس می کنيد
  .آينده بيش از اکنون خواهد شکافت

  نتيجه گيری
  منطقه و جهان وارد يک رزم نهايی و وقاطع شده است که سرانجام آن،    پس تاريخ ايران

 سالح های شيميايی ، ايکس– هواپيماهای ام ، زيردريايی های ترايدنت، بمب های نوترونیرا
 ی از زماندر ديپلماسی امپرياليست.  بلکه خلق ها حل می کنند،حل نمی کنند) اپتيک(و الزر 

ها که غير مترقب و اعجازگر است جائی  ه خلقژ و هاميلتون برای نقش وييت و ديسرائيلیپ
  .به مردم است ه و اين خود بدبختی اشرافيت بی اعتنااختصاص نيافت

 نه ،نگندجنه خواستار . بسر می برند" جهان سوم"    خلق ها که اکثريت مطلق آنها در 
آنها می . خواستار استعمار و نواستعمار و نه خواستار بهره کشی سرمايه داران و مالکان

 روزمره توده های ميليونی بدل شده رعدالت و پيمبران به شعاخواهند در صلح و برادری و 
  .اين است ويزگی حيرت انگيز و اميد بخش دوران ما. است

دردنيای ما نيروهای ضدامپرياليستی و ضد سرمايه داری " جهان سوم"های      عالوه برخلق
نوبه خود نيرومندند و با تمام قوا دربرابر ه های مختلف تشکيل شده اند که ب شکل دولته ب

ها دولت اتحاد جماهير شوروی بارها گفته است که  در ميان آن. يسم ايستادگی می کنندامپريال
وی به آمريکا اجازه نخواهد داد در راه احراز برتری استراتزيک به موفقيتی برسد نيروی 

  .علمی و تسليحاتی اتحاد شوروی در سطحی است که اين سخن را به واقعيت بدل می کند
های رهائی بخش را تصريح می   عميق سوسياليسم و انقالبی پيوند شورو های    تئوريسين

  :می نويسد" انقالب های رهائی بخش ملی دوران معاصر"بروتنتس درکتاب . ک" مثال. کنند
    درشرايط کنونی نقش عامل بين المللی از لحاظ کمی بشدت افزايش يافته و از لحاظ کيفی 

نشان کرد که مناسبات بين المللی چنان درهم گره بيش از همه بايد خاطر. دگرگون شده است
 تاثير فعالی بر پيشرفت و دورنماهای هر يک ،خورده اند که وضع و سير کل روند انقالبی 

 پشتيبانی مستقيم و غيرمستقيم جهان سوسياليستی تاثيری بالواسطه بر. های آن دارد از گردان
  )48 ص 1ج . (تکامل جنبش رهايی بخش می کرد

های بزرگی از جامعه خواستار  ها درخود کشورهای امپرياليستی بخش الوه برهمه اين    ع
راه پيمائی های عظيم دراروپا و آمريکا که گاه تا يک . صلح و همکاری بين المللی هستند

  .ميليون نفر را در برگرفته است نمودار از آنست
ه تازه آن اعتصاب پهناور     جنبش نيرومند زحمتکشان دراين کشورها متشکل است و نمون

 ،عالوه دراين کشورهاه ب.  نظير نداشته1926کارکنان متروی راه آهن انگلستان است که از
شهادت ه ن بپاژاروپای غربی و " کشورهايی هم هستند که از جنگ سودی نمی برند و مثال

ه هسته ريگان خوشحال نيستند و نمی خواهند درکور های باند برخی واقعيات از ماجراجوئی
ها را بدنبال خود  ريگان می خواهد با فشارهای سياسی و اقتصادی آن. ای جزغاله شوند

  .بکشد ولی کاميابی او در اين زمينه تمام و کمال نيست
      بدينسان نيروهای اجتماعی بازدارنده بسيارقوی در جهان ما پديد آمده که هرگز در تاريخ 

را  انی چنين انبوه که خواه ناخواه بايد آنررگز پاسداصلح ه. ها ديده نشده است نآهمانند 
 .  نداشته است،حفظ نمايند
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