ﻣﺼﺎﺣﺒۀ رﻓﯿﻖ زﻧﺪه ﯾﺎد ﻧﻮرادﯾﻦ
ﮐﯿـــﺎﻧﻮری ﺑـــﺎ ﻫﻔﺘﻪﻧـــﺎﻣﻪ ٔ
رووﻟﻮﺳـﯿﻮن ﭼﻨـﺪ روز ﭘﯿـﺶ از
ﯾﻮرش ﺳﺎﻟﻬﺎی ۶۲-۶۱

ﻧﻮﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه
)ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ “ﺗﻮده ای
ﻫﺎ” داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ(.

“اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار ﻣﺤﺮوﻣﺎن،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار آزادی
ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ دوران ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺘﺤﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﮕﺮا را ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﻪرو ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﻘﻼب راه
ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎری را ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﮐﺮد ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد”

رﻓﯿﻖ ﻓﻘﯿﺪ اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی ،در ﻣﻮرد ﺳﯿﺮ و ﭘﻮﯾﻪ ﺗﺤﻮﻻت و روﻧﺪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،درک روﺷﻦ از آنﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﻫﻤۀ ﮐﻨﺶﮔﺮان
آن ،ﻣﺜﺎل ﺟﺎﻟﺒﯽ
دارد ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از درهﻫﺎ و ﺷﯿﺐﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺎری

ﺑﺰرگ ﻣﯽﮔﺬرﯾﺪ و ﭘﯿﭻوﺧﻢﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ،از
ﻫﯿﺄت و ﻣﻨﻈﺮ
ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺑﻌﺎد آن ﮐﻮﻫﺴﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮری روﺷﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ از آن
ﮐﻮﻫﺴﺎر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻟﺨﺘﯽ ﺟﺎدۀ ﻫﺎﻣﻮن را ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﺪ،
آﻧﮕﺎه ﮐﻮﻫﺴﺎری را ﮐﻪ درﻧﻮردﯾﺪ ﻧﯿﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و از اﺑﻌﺎد و ﻣﻨﻈﺮۀ
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺗﺼﻮری
درﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ«.

ﺣﮑﺎﯾﺖ اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻘﯽ ،ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۷اﯾﺮان ،و
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﻪای ﭘﯿﺮوان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ آن ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ.

در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  ۱۳۵۴ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان در ﭘﻠﻨﻮم ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺧﻮد ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮدای ﮐﻮدﺗﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ  ۲۸ﻣﺮداد  ۱۳۳۲ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺎدر
ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﺳﺮ زدن ﻃﻠﻮع اﻧﻘﻼب
ﺧﻠﻖ را ﺑﺸﺎرت
دﻫﺪ.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل
 ۱۳۵۶ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﭘﻠﻨﻮم ﺧﻮد رﻓﺖ.

ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﭘﻠﻨﻮم ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ
ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺣﺰب ﺣﻮل ﭘﻨﭻ ﻣﺤﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻪ دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب
ﺧﻠﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن
اﯾﺮان ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آﻣﺎجﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی و
ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.

رﻓﯿﻖ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺖ ،در
اﯾﻦ ﭘﻠﻨﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ اول ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﺟﺮأت
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،رﻓﯿﻖ ﮐﯿﺎﻧﻮری در ﯾﮑﯽ از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ دوران ﺣﯿﺎت ﺣﺰب،
ﺳﮑﺎن رﻫﺒﺮی آن را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
در اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ:

اول( ﻣﺤﺘﻮای
ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻏﯿﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ـ
ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﯽ!
ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛

دوم( دﻓﺎع
ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان از اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ،ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺸﻮد ﺑﺮای »ﻣﻘﺼﺮ« داﻧﺴﺘﻦ
ﺣﺰب در ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ

دﺷﻮار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ؛

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺨﻄﺌﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮد و ﺷﻌﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮدهایﻫﺎ از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ:

 ۱ـ ﺗﺤﻠﯿﻞ از
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺟﺪای از ﻇﺮف زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

۲ـ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب اﺳﺖ ،اﻟﻘﺎ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب و رﻫﺒﺮی
آن دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺪا از

ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﻋﻀﺎی ﺣﺰب در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ »ﺧﻂ
ﻓﺎﺻﻞﻫﺎﯾﯽ«
ﻣﯿﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی از ﯾﮏ ﻃﺮف و رﻓﯿﻖ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ» ،ﺛﺎﺑﺖ« ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻧﺎﺷﯽ از »اﻟﻘﺎﺋﺎت« و
ﯾﺎ
»ﭘﺮاﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ« رﻓﯿﻖ ﮐﯿﺎﻧﻮری ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ،اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ،ﺗﻼش اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪ ،ﻋﺒﺎرت از ﻋﻤﻞ ﮐﺎرا،
ﻣﺆﺛﺮ و دارای ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ،در ﺳﻤﺖ ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﻧﻈﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﮐﯿﺎﻧﻮری
ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻌﻪ  ۱۴آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۷۸رﻓﯿﻖ ﮐﯿﺎﻧﻮری
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮدهای از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
رﻓﺖ .از رﻓﯿﻖ
آﺛﺎر ﻗﻠﻤﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
رﻓﯿﻖ ﮐﯿﺎ ﭼﻨﺪ روز
ﭘﯿﺶ از ﯾﻮرش ﺳﺎﻟﻬﺎی 62-61

ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ

»رووﻟﻮﺳﯿﻮن«؛ ارﮔﺎن ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاری ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ
و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎ ﺳﻼح داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ
اﯾﺮان ،ﺧﻄﺮات و دﺳﺎﯾﺲ دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن و راه
ﺑﺮونرﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ
دﺷﻮاری ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﻼﯾﯽ اﻧﻘﻼب را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازد.

در اﯾﻦ
ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ رﻓﯿـﻖ ﮐﯿـﺎﻧﻮری ﺑـﻪ روی آن رﺷﺘـﻪ از ﻣﻌﻀﻼت اﻧﻘﻼب اﻧﮕﺸـﺖ
ﻣﯽﮔﺬارد ،ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﺮ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد آن را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺎم رﻓﯿﻖ ﮐﯿﺎﻧﻮری و ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻖ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ ِﯾﺒﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ» ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ
ﻣﺘﺤﺪ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﭘﯿﺮو ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ
و آزادیﺧﻮاه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را
درﯾﺎﺑﯿﻢ!

ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﺤﺘﻮای آن ،ﯾﺎد رﻓﯿﻖ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ
ﮐﯿﺎﻧﻮری را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ.

 * * * * * * * * * *

س :از
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﭼﻬﺎر
ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد .ﻟﻄﻔﺎً ﺑﯿﻼن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب در زﻣﯿﻨﻪ
داﺧﻠﯽ و در زﻣﯿﻨﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮح دﻫﯿﺪ؟

ج :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ دﻫﻪ
ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻤﺮد.
اﮐﻨﻮن ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل آن
ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻫﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﻪ
اﮐﻨﻮن  ۴ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻫﻨﻮز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﯾﺮان ﺑﺎ دﻧﯿﺎی
ﺧﺎرج اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:

۱ـ اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را در ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺟﻬﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان
زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﺮﻧﮕﻮنﺷﺪه،
ﺑـﺎ ﻫـﺰاران زﻧﺠﯿـﺮ ﺑـﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ و در درﺟـﻪ اول ﺑـﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد و دوﻟﺖ اﯾﺮان و ارﺗﺶ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رژﯾﻢ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ،
اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ژاﻧﺪارم
ﻣﻘﺘﺪری در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﻋﺘﻤﺎد
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺳﺮﻧﮕﻮنﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮد،
زﯾﺮا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد رژﯾﻢ ﺳﺮﺳﭙﺮده و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻧﻔﺖ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد ،ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی
دﻧﯿﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ـــ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ در ﻋﻤﺎن ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدﯾﻢ ـــ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوز رژﯾﻢ ﺷﺎه در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ارﺗﺶ اﯾﺮان را ﺑﺎ
ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻫﺰار
ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ،ﮐﻪ ﻋﺪه
زﯾﺎدی از آنﻫﺎ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘﯽ و ارﺗﺸﯽ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و آن
ـﮋه
ـﻪ وﯾـ
ـﺎﻧﯽ و ﺑـ
ـﻢ ﺟﻬـ
ـﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـ
ـﺮان ﺑـ
ـﺎدی اﯾـ
ـﺖ اﻗﺘﺼـ
اﻫﻤﯿـ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﺮان در دوران ﺷﺎه ،ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺳﺎل ،دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در اوﭘﮏ ﺑﻮد و ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان ،ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد
ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﻪای از ﻃﺮف رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﻫﻠﻨﺪی ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی
واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ دهﻫﺎ و دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺳﻮد
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و
اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،آن ﺳﻬﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان داده ﻣﯽﺷﺪ،
از راه ﻓﺮوش ﺟﻨﮓاﻓﺰار
و اﺟﻨﺎس ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﺮﻓﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎزار اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از  ۴۸درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان در دﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻮد.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ

ﺳﻠﻄﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﺮان دوران ﺷﺎه ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ،
اﯾﺮان ﺑﺎ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی در ﻃﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﻢﻣﺮز اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮز از
ﻟﺤﺎظ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ درون اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی ﺑﺮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دارد.

اﯾﺮان ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »ﻧﺎﺗﻮ« ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺑﻮد .اﯾﺮان ﻋﻀﻮ
ﭘﯿﻤﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺳﻨﺘﻮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ
ﻧﺎﺗﻮ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن »ﻋﻀﻮ ﺳﻮم اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن« ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﺗﻮ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﺮان
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﻣﺮزﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺑﻮد
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻋﻤﺪه اﯾﺮان دوران ﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺮﮐﺮدﮔﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ آﻣﺮﯾﮑـﺎ و ﯾﮑـﯽ از
ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻏﺎرت ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎری.
ـﺎی
ـﺎم ﺣﺴﺎبﻫـ
ـﺪ و ﺗﻤـ
ـﻢ ﮐﻮﺑﯿـ
ـﺎه را درﻫـ
ـﻦ ﭘﺎﯾﮕـ
ـﺮان اﯾـ
اﻧﻘﻼب اﯾـ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎن درﻫﻢ رﯾﺨﺖ.

در ﭘﯽآﻣﺪ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﻗﺮارداد دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻐﻮ
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﺮان از ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻨﺘﻮ ﺧﺎرج ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺳﻨﺘﻮ از
ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻری ﺟﻨﮓاﻓﺰار آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ

ﻣﻠﻐﺎ ﺷﺪ .دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻣﺴﺘﺸﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از اﯾﺮان اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و
ﻫﺰاران ﻣﺴﺘﺸﺎر و
ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﻣﻠّﯽ از دﺳﺖ ﻫﺸﺖﭘﺎﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﻃﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺑﻪ وﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد آﻣﺪ .اﯾﺮان از ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺮﺳﭙﺮده ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﻬﺪ وارد
ﮔﺮدﯾﺪ.

۲ـ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺴﺎﯾﻞ درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،اﻧﻘﻼب ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورد.
اﻧﻘﻼب ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ،ﮐﻪ ﻃﯽ دوﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل در اﯾﺮان
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﻬﯿﺐ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺖ و راه را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
اﻓﮑﺎر و آرای ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﻫﻤﻮار ﮐﺮد.

ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
درﺟﻪ اول ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺰاران اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ از اﯾﺮان
ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای
از اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺳﺮﺳﭙﺮده ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ارﺗﺶ ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﻋﺪهای از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮهﻫﺎی
ﺟﻨﺎﯾﺎت دوران ﺷﺎه اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻮف
ﺳﺎواک ،ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن »ﺳﯿﺎ«ی آﻣﺮﯾﮑﺎ و »ﻣﻮﺳﺎد«
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺤﻞ
ﮔﺮدﯾـﺪ .ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرا و ﺳـﻨﺎی دوران ﺷـﺎه ،ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺳﺮﺳـﭙﺮدﮔﺎن
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در آن
ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﺎﻧﻨﺪ وزرای
ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ،
از اﺷﺘﻐﺎل در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﻏﺎرت ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻠّﯽ
اﻋﻼم ﺷﺪﻧﺪ.

ﺛﺮوتﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎه ﺳﺮﻧﮕﻮنﺷﺪه و واﺑﺴﺘﮕﺎن درﺑﺎر ،ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﻫﻤﺎن
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﮐﺸﻮر
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻮدﻧﺪ،

ﻣﺼﺎدره

ﮔﺮدﯾﺪ

و

در

اﺧﺘﯿﺎر

ﻧﻬﺎدﻫﺎی

ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺰرگ )ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ( ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯽ وامﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،در
اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﻮرای اﻧﻘﻼب ،ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮدهﻫﺎی دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ،ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ
ﺧﻮد ،ﺑﺪون ﺟﻨﮓاﻓﺰار ،اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﺎﻧﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻏﺎرﺗﮕﺮی
ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و
ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ارﺿﯽ و
واﮔﺬاری زﻣﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ و ﮐﻢزﻣﯿﻦ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠّﯽ
ﮐﺮدن ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠّﯽ ﮐﺮدن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان

از ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ.

اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺜﺒﺖ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی و
ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ در
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
راﺳﺘﮕﺮا در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﺤﺘﻮای واﻗﻌﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻮرژوا ـ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ،در
ﺻﻮرت ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮا ،ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ژرفﺗﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ
ﻧﻈﺎم ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ .در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺸﻮر
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﺸﺎر ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﻠﯿﺪی
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ،ﺟﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﻘﺎت
ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖآوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ و
ﻋﻤﺪه آن در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎلﻫﺎی اول و دوم ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم،
ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻘﻼب دﭼﺎر ﮐﻨﺪی و رﮐﻮد ﺷﺪ و در
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﻫﻨﻮز اﺛﺮات ﻋﻤﯿﻘﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ،در درﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ،اﺛﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

س :ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻼن ﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﺒﺎرزات دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و اﻋﺪامﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻨﻮز رواج
دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد؟

ج :اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪﺟﺎ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان
ﻃﯿﻒ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ و آﻣﺎجﻫﺎ و
ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در ﯾﮏ
ﺳﻮی اﯾﻦ ﻃﯿﻒ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
آﻧﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب »ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن«
اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﺎه و ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ
ﮐﺮدن واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺒﺎرزی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦﻫﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ رﯾﺸﻪﮐﻦ ﺑﺸﻮد ،اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎد ﺑﻪ ﺳﻮد ﺗﻮدهﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و ﺷﻌﺎر »اﺳﺘﻘﻼل،
آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ و وﺳﯿﻊ و ژرف آن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا درآﯾﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز اوﺟﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ذﻫﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر و
اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ
در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻞ و ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
و ارﺗﺠﺎع ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﺎﺗﻮان ﺳﺎزﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﯾﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ
ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﯾﮏ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺪوﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﻘﻼب
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻘﺎم
رﻫﺒﺮی اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدﻣﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺮﻧﻔﻮذ ﺑﺪون رﻗﯿﺐ در ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺳﺎده در ﺑﺮاﻧﺪازی
ﻧﻈﺎم ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺷﺎه ،ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ
وﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ

آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
اﻧﻘﻼب ﻣﻄﺮح ﻧﻤﯽﮐﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻌﺎر ﮐﻠﯽ »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر
ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﻘﻼب
درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎی ﻣﯽدادﻧﺪ.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
آﻏـﺎزی ﻣﺴـﯿﺮ روﯾـﺪادﻫﺎی ﺑﻌـﺪی اﻧﻘﻼب را ﻣﯽﺗـﻮان ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﯾـﺎدی
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪاﻧﻪ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﻣﻮرد
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮای
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ اﻧﻘﻼب ،ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﻣﺎﻧﻮر دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ
آﻧﺎن اﻣﮑﺎن ﻣﯽداد،
ﮐﻪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻫﻢ در درازﻣﺪت ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﻔﺎقاﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد
را ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم
ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآورﻧﺪ.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی
راﺳﺖﮔﺮا ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﺑﺨﺶ از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﺎزش ﺑﺎ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
و ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺿﺮﺑﻪﻫﺎی
ﭼﻨﺪی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری دوﻟﺖ ﺑﻮرژوا ـ ﻟﯿﺒﺮال ﻣﻮﻗﺖ و ﭘﺲ از آن
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮐﻨﺎری
ﻗﻄﺐ زاده و ﺑﻨﯽ ﺻﺪر ﺑﻪ آﻧﺎن وارد ﺷﺪ ،از اﺧﺘﻼﻓﺎت آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﭼﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ )از آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
راﺳﺘﯿﻦ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( و ﭼﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺣﻔﻆ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺰرگ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و
ﻣﺮدﻣﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت
آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ دﺷﻤﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی »ﭼﭗ« ﺑﺮ ﺻﻮرت
ﺧﻮد زدهاﻧﺪ و
از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺑﻪﺟﺎی اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎد و اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﺒﺎرزه،
ﺳﯿﺎﺳﺖ دوروﯾﯽ و
ﺑﺮﺧﻮرد را ﺑﺎ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺒﺎرز ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ،
اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﮕﺮا ﺳﺮازﯾﺮ ﮐﺮد و ﺑﻪ آنﻫﺎ
اﻣﮑﺎن داد ،ﮐﻪ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﻮر ،ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺣﺎدﺛﻪﺟﻮﯾﺎن از ﯾﮏ ﺳﻮ
و از ﻃﺮف ﺳﺘﻮن
ﭘﻨﺠﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎواﮐﯽﻫﺎ و ﺷﺎهﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻧﻈﺎﯾﺮ آنﻫﺎ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺮدﻣﯽ،
اﻋﻢ از ﭘﯿﺮوان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺒﺎرز ،ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﺟﺪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وارد آورﻧﺪ.

ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻗﺸﺮی و راﺳﺘﮕﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزه
ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﮐﻮر
را در اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،درآورﻧﺪ و ﻫﻤﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ و
ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ.

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ

اﯾﻦ روش ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻫﺮ روز وزﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮی ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﻪ
ﻫﻮادار ﭘﯿﮕﯿﺮ و
راﺳﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺪاری دﺳﺖآوردﻫﺎی
اﻧﻘﻼب ﮐﻨﺎر زده
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﻒ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن اﻧﻘﻼب ﻫﺮ روز ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ ﺷﻮد.

اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪش
ﻫﺴﺘﯿﻢ .در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻣﯿﺰان ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺷﺪه اﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن
و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻫﺮ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ
از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ،ﮐﻪ از
ﻫﻤﺎن آﻏﺎز اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده و از ﺧﻂ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ در
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻂ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده ،ﻧﯿﺰ وارد ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺣﺰب ﺗﻮدۀ
اﯾﺮان از ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی اوﺟﮕﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻧﻘﻼب و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی آنﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﺧﻂ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و
آن را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ
دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ،و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد دﺷﻤﻨﯽ ﮐﯿﻨﻪﺗﻮزاﻧﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب
اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﺰب ﻣﺎ ﺷﻌﺎر

ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻠﻖ را ،ﺟﺒﻬﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و
دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﭘﯿﮕﯿﺮاﻧﻪ در راه ﺗﺤﻘﻖ آن ﺗﻼش
ﮐﺮد .ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪﮔﯿﺮی از ﻣﺒﺎرزات ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ آﻣﻮزش از ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻧﻘﻼبﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎد و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻫﻮادار
ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺮوﻣﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮔﻤﺮاﻫﯽ و اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن در ﺗﺼﯿﺤﺢ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﺎن ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن ﺧﻠﻖ« ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺒﺎرز
ﺟﻮان ﭘﯿﺮو
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،از ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﭼﭗرواﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮاﺿﻊ درﺳﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ در روﻧﺪ
ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ
اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﺟﺒﻬﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮔﺬاﺷﺖ .

در ﯾﮏ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ اوﻟﯿﻦ ﻧﻄﻔﻪﻫﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎرز ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ
و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ،در ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان اﺳﻼم
اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان و
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻓﺸﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزشﮐﺎران و ﺗﺴﻠﯿﻢﻃﻠﺒﺎن و ﻧﻘﺶ روزاﻓﺰون آﻧﺎن
در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻄﻔﻪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

س :ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮاق ﻗﺮار داده ،ﻫﻢﭼﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد
آورده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟

ج :ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ
درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ آن را اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺗﺠﺎوز ﻋﻬﺪﺷﮑﻨﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ آﻏﺎز
ﮔﺮدﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﻫﻨﻮز دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن
دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺧﺴﺎرات اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ
وارد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺴﺎرات وارده از ﻟﺤﺎظ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ
از ﻣﺮز ﺻﺪ ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎدی آن در اﯾﺮان در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺳﻮی ﻣﺮز ﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎری ﺟﻨﮓ ﻫﺮ روز  ۲۰ـ  ۱۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و ﺑﺪون ﺷﮏ در
ﻃﺮف ﻋﺮاق ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ .ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن دو ﮐﺸﻮر،
ﺑﻪﺟﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ،رو در روی ﻫﻢ
اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرات و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﺧﺴﺎرات ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ
ﺟﻨﮓ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان
اﺳﺖ .ﺗﺠﺎوز ﻋﺮاق،
ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺤﺮﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮدن

اﯾﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ دو
ﻫﺪف ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖﻫﺎی
اﯾﺮان و ﺧﻠﻖﻫﺎی ﻋﺮب
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و در ﭘﯽآﻣﺪ آن ،ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
زده و ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،دوم ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب در
ﺧﻮد اﯾﺮان.

در ﭘﯽآﻣﺪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﮕﺮای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻼن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و
ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،ﮐﻪ اﻫﺮمﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺴﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت از اﯾﻦ دﺷﻮاریﻫﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﻘﻼب را
ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪﺗﺮ و ﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﻪ رﮐﻮد
ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﯽﺗﻮان اﻣﺮوز ﺑﻪروﺷﻨﯽ دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ آﺗﺶاﻓﺮوز اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی
از ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ آﺗﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان در ﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﻟﺰوم ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻣﺘﺠﺎوزان ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک زﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﻣﯿﻬﻨﻤﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﻋﻘﯿﺪه دارد
ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﺳﻮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﮐﻪ از
درﮔﯿﺮی دو ﮐﺸﻮر
از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد
را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﺳﺎزد و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮد در اﯾﻦ
دو ﮐﺸﻮر آﻣﺎده ﮔﺮداﻧﺪ.

ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از اﯾﻦ
درﮔﯿﺮی
ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ
و ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺸﺎن در
دﻧﯿﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ از راهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻔﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ آﺗﺶ
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی
ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ دو ﻣﻠﺖ ﻣﺤﺮوم و ﺑﺮادر را ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ
ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺴﺆوﻻن در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻫﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ
و دردﻧﺎک را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﻫﻨﻮز دورﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ
ﭘﺪﯾﺪار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺪارﮐﺎت
وﺳﯿﻊ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪای
ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﺮاف ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،از درﯾﺎی
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و درﯾﺎی
ﻗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،دﯾﺪه اﺳﺖ ،اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻋﺮاق
و ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﺪت
ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ،وﺿﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی و ﺑﻪ ﺳﻮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﺳﺎزد.

واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺑﺎ
ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺳﺮﺳﭙﺮده
ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﯾﺎ از راه ﻓﺸﺎرﻫﺎی

ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ از راه
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت داﺧﻠﯽ در ﺟﻬﺖ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺖ در آن،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﺴﺦ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ

ﮐﻨﻮﻧﯽ

اﯾﺮان

و

ﻣﺴﻠﻂ

ﺳﺎﺧﺘﻦ

اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن اﯾﺮان را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻬﻨﻤﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ روز
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮی ﺑﻪوﺟﻮد
ﻣﯽآورد.

ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ،ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ زﯾﺎنﻫﺎی ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن
ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ و زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد آورده اﺳﺖ ،از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ در
ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
اﺛﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻪﻋﻼوه ﺑﻪ ﺳﻮد اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺒﺶ
ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

س :ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﻪ دورﻧﻤﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ج :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ دﺷﻮارﺗﺮ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ ﻫﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از
ﺑﻐﺮﻧﺞﺗﺮﯾـﻦ دورانﻫـﺎی ﺧـﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧـﺪ .واﻗﻌﯿـﺖ اﯾﻨﺴـﺖ ﮐـﻪ در
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب،
ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﮕﺮا در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،و در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﻼت ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖآوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺷﺪت دادﻧﺪ
و ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻬﻤﯽ
را از دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدار ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺮوان راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻂ ﺿﺪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﻣﺮدﻣﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.

در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﻬﺖ ﺧﻂ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻮاداری از
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪﺳﻮد
ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ
اردوﮔﺎه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺰرگ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺮﺳﺪ.

ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﮔﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ از ﻓﻘﻬﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ،
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.

آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶﺗﺮ
زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ،اﻋﻢ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﭗﮔﺮا و
ﯾﺎ ﭘﯿﺮوان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ و
آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺗﺎ ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ،اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﮕﺮا ﮐﻪ در دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﮐﻠﯿﺪی را در دﺳﺖ
دارﻧﺪ ،ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد.

در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺷﻤﻨﺎن
ﺷﻤﺎره ﯾﮏ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ ،و در دوران
اﺧﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ
آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﺶ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و
داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﻧﯿﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ژاﭘﻦ،
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻧﻈﺎﯾﺮ آنﻫﺎ،
ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻣﯿﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ،ﺑﻪ ﺷﻮرویﺳﺘﯿﺰی آﺷﮑﺎر در
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺮداﻣﻨﻪ داﺧﻠﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر،
داﻣﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﺧﻄﺮ واﻫﯽ ﺷﻮروی و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ،اﻓﮑﺎر
ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
آﻣﺎده ﮔﺮدد.

در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،از ﯾﮏﺳﻮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺳﻮد
ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی اﻧﺠﺎم
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﮔﺎمﻫـﺎﯾﯽ در ﺟﻬـﺖ ﺗﺤﮑﯿـﻢ و ﺗﻘـﻮﯾﺖ ﮐﻼن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداران و
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮس اﻧﻘﻼب ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اراﺿﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﻮد را از دﻫﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﻪ
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
اﺧﯿﺮ آن را ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﮐﻼن ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ،
ﺑﻪﺗﻤﻠﮏ دوﻟﺖ درآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اوﻟﯿﻪ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻓﺸﺎر ﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺮﺳﺎمآور ،ﮐﻪ در درﺟﻪ اول ﭘﯽآﻣﺪ ﻏﺎرﺗﮕﺮی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺑﺮ روی ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و دﻫﻘﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪ و روﺷﻨﻔﮑﺮ و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺮدهﭘﺎ
ﻫﺮ روز ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﺪاﻓﻌﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و
دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ،ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺧﻨﺜﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان
دروﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭘﯽآﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی ﺗﻮدهﻫﺎی وﺳﯿﻊ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺷﻬﺮ و
روﺳﺘﺎ ﻫﺮ روز ﺷﺪت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺿﺪ اﻧﻘﻼب داﺧﻠﯽ و دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﻘﻼب و ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﭽﻢ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ،
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ارﺗﺠﺎع ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی را در ﺟﻬﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﺮدن اﻧﻘﻼب ،ﺟﺪا
ﮐﺮدن ﻣﺮدم از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ ﻫﻮادار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻘﻼب ،ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی راﺳﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪﺻﻮرت
ﺟﺒﻬـﻪای در ﺑﺮﮔﯿـﺮد ،ﻧﺒـﻮدن ﺗﺸﮑـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ در ﻣﯿـﺎن ﭘﯿـﺮوان ﺧـﻂ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ

در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗ ،وﺟﻮد ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭘﯿﺮو ﺧﻂ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎر را
ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب
آﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ ،رﺷﺪ ﺑﯿﺪاری و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺗﻮدهﻫﺎی
ﻣﺤﺮوم ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﯽزﻣﯿﻦ و ﮐﻢزﻣﯿﻦ،
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺳﺎﯾﺲ ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﮕﺮا و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﯿﻒ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮو ،از ﭘﯿﺮوان اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺮو
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺑﻪﻋﻬﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ
از ﻧﻔﻮذ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻮادار اﺳﺘﻘﻼل واﻗﻌﯽ و
ﻫﻤﻪﺟـﺎﻧﺒﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻫـﻮادار آزادی ﺑـﺮای اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻣﺤـﺮوم ﺟـﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ دوران
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪی ﺑﻪوﺟﻮد
آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوی ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮدهﻫﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺧﻮاﺳﺘﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی راﺳﺘﮕﺮا را
ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ روﺑﻪرو ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﻧﻘﻼب راه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎری را ﮐﻪ
در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
آﻏﺎز ﮐﺮد ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

آﻧﭽﻪ ﺣﺰب ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ،

ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در اﯾﻦ راه ،ﯾﻌﻨﯽ راه اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ از ﻫﻤﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ ﭘﯿﺮو ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ و آزادیﺧﻮاه
اﺳﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺒﻬﻪای در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ
ﺟﺒﻬﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺑﯽدرﯾﻎ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ
ﻋﻈﯿﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﻮد ﻣﺒﺎرزه آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﻘﻼب را از ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺎرج ﺳﺎزد و ﺑﻪﺳﻮی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

