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هایی که گذرد. لطفاً بیالن دگرگونیسال میآید، چهار میس: از انقالب ایران که موفقیتی عظیم در جنبش جهانی ضدامپریالیستی به شمار  

 المللی به همراه آورده است را برای ما شرح دهید؟بیناین انقالب در زمینه داخلی و در زمینه سیاست 

انه پایان چهارمین سال آستهای آخر دهه هفتاد شمرد. اکنون، در ترین رویداد جهانی در سالتوان مهمبدون تردید انقالب ایران را می :ج 

آید، هستیم. یکی از امپریالیستی و مردمی به شمار میضد سلطنتی، ضد   ترین محصول آن انقالب نیرومندزندگی جمهوری اسالمی که مهم

المللی است و ینترین مسایل بگذرد، هنوز یکی از مهمسال از عمر آن می ۴که اکنون اینوجوه با اهمیت انقالب ایران همین ویژگی است که 

 کند.سراسر جهان به خود مشغول مینیروهای عظیمی را در 

توان به شرح زیرین خالصه میالمللی، یعنی در مناسبات ایران با دنیای خارج انجام داده، آنچه را که این انقالب تاکنون در زمینه سیاست بین 

 کرد:

خلیج فارس درهم شکست. ترین مناطق استراتژیک جهان، یعنی منطقه انی را در یکی از مهمهای جهترین پایگاهـ انقالب ایران یکی از مهم۱ 

جهانی و در درجه اول به امپریالیسم آمریکا وابسته بود و دولت شده، با هزاران زنجیر به امپریالیسم دانند که ایران زمان شاه سرنگونهمه می

های امپریالیسم آمریکا بودند و به صورت ژاندارم صهیونیستی اسرائیل، اجرا کننده نقشهرژیم  جانبه، مانندایران و ارتش ایران به طور همه

 کردند.فارس عمل میمقتدری در منطقه خلیج 

  

د در نظامی نیرومند متعلق به خوهای شده تا این حد بود، که احتیاجی به ایجاد پایگاهاعتماد امپریالیسم جهانی به نقش رژیم شاه سرنگون 

ایران در خلیج فارس، نفت این منطقه که برای امپریالیسم کرد، زیرا مطمئن بود که با وجود رژیم سرسپرده و نیرومند منطقه احساس نمی

داری جریان خواهد داشت و حرکت مردمی در کشورهای این منطقه سوی دنیای سرمایهترین تهدید به جهانی اهمیت حیاتی دارد، بدون کوچک

 شد.شاهد بودیم ـــ به وسیله نیروهای متجاوز رژیم شاه در هم کوبیده میمانطور که در عمان ـــ ه

تمام دستگاه دولتی ایران را در های حیاتی اقتصادی و نظامی و دانیم، آمریکا برای نگاهداری این پایگاه با اهمیت تمام شریانهمانطور که می 

هزار مستشار نظامی خود را برای اعمال  ۵۰بیش از افزارها مسلح کرده بود و ترین جنگمدرن دست خود گرفته بود، ارتش ایران را با

ها آگاهانه به تحمیل کرده بود و ایرانیان تعلیم دیده در آمریکا را، که عده زیادی از آنحاکمیت سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی به ایران 

 ترین مقامات دولتی و ارتشی مستقر ساخته بود.همبودند، در مخدمت امپریالیسم در آمده 

برای امپریالیسم جهانی البته باید یک جنبه دیگر سلطه آمریکا در ایران را به همین اندازه مورد توجه قرار دهیم و آن اهمیت اقتصادی ایران  

میلیون تن نفت خام در سال، دومین کشور تولید کننده  ۳۰۰از  دانیم که ایران در دوران شاه، با تولید بیشو به ویژه امپریالیسم آمریکا بود. می

طرف رژیم شاه به یک کنسرسیوم انگلیسی، آمریکایی، هلندی، فرانسوی واگذار ای از نفت در اوپک بود و نفت ایران، طبق قرارداد خائنانه

امپریالیستی، آن بردند و انحصارهای دیگر ها میلیارد دالر از نفت ایران سود میها و دهانحصارهای نفتی امپریالیستی سالیانه ده شده بود.

های مالی جهان امپریالیستی دوباره به بازارافزار و اجناس مصرفی خود به هزار ترفند شد، از راه فروش جنگسهمی را که به ایران داده می

 درصد تجارت خارجی ایران در دست آنان بود. ۴۸داشته و بیش از گرداندند. کشورهای عمده امپریالیستی بازار ایران را در اختیار یباز م



محاصره نظامی اتحاد های امپریالیستی در زمینه سومین جنبه سلطه آمریکا بر ایران دوران شاه، اهمیت استراتژیک کشور، برای نقشه 

مرز است و این مرز از لحاظ نزدیکی به همهزار کیلومتر  ۳دانیم، ایران با اتحاد شوروی در طول نزدیک به طور که میانشوروی بود. هم

 العاده دارد.امپریالیسم آمریکا اهمیت فوقترین مناطق استراتژیک درون اتحاد شوروی برای بخشی از عمده

شرقی آسیا بود. ایران عضو پیمان های نظامی امپریالیستی در جنوب و جنوب با سیستم« تونا»ایران حلقه اساسی ارتباط سیستم امپریالیستی 

عضو سوم این »ناتو و از طرف دیگر به وسیله پاکستان امپریالیستی سنتو بود، که از یک طرف به وسیله ترکیه عضو دیگر این پیمان با 

های الکترونیک جاسوسی علیه اتحاد شوروی در نزدیکی مرزهای آن کشور دستگاهترین مکرد. در ایران مهبا پیمان ناتو ارتباط پیدا می« پیمان

 مستقر گردیده بود.

سرکردگی امپریالیسم آمریکا های استراتژیک امپریالیسم جهانی به ترین پایگاهاین بود مختصات عمده ایران دوران شاه، به عنوان یکی از مهم 

های امپریالیسم جهانی را در منطقه بسیار با تمام حسابتعماری. انقالب ایران این پایگاه را درهم کوبید و های غارت نواسو یکی از میدان

 اهمیت جهان درهم ریخت.

 پیمان سنتو از هم پاشید.آمد پیروزی انقالب، قرارداد دوجانبه نظامی با آمریکا لغو گردید. ایران از پیمان سنتو خارج شد و در نتیجه در پی 

ها هزار مستشار آمریکایی از ایران اخراج شد. دهافزار آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستی ملغا قراردادهای خرید میلیاردها دالری جنگ

 مجبور شدند ایران را ترک گویند.شدند و هزاران مستشار و غارتگر کشورهای امپریالیستی 

 

زیادی از قراردادهای غارتگرانه پاهای امپریالیستی بیرون کشیده شد. مقدار ی از دست هشتترین منبع درآمد مل  نفت ایران به عنوان بزرگ 

نیرومندی به منافع سیاسی و اقتصادی امپریالیسم جهانی و به ویژه تحمیلی به وسیله کشورهای امپریالیستی باطل گردید. به این ترتیب ضربه 

کشورهای وابسته و سرسپرده به امپریالیسم جهانی خارج شد و به جرگه کشورهای غیرمتعهد وارد امپریالیسم آمریکا وارد آمد. ایران از حلقه 

 گردید.

سلطنتی را، که طی دوهزار و های قابل توجه به وجود آورد. انقالب نظام ـ در زمینه مسایل درون جامعه ایران، انقالب توانست دگرگونی۲ 

جمهوری بر پایه افکار و آرای عموم مردم هموار نهیب برانداخت و راه را برای ایجاد یک نظام  پانصد سال در ایران برقرار بود، با یک

 کرد.

های انقالب که در دادگاهاینترین کارگزاران امپریالیسم جهانی بودند، یا از ایران فرار کردند و یا گردانندگان درجه اول نظام سلطنتی، که مهم 

های جنایات دوران ترین مهرهای از مهمارتش برکنار و عدهای از افسران ارتش سرسپرده به آمریکا از عمده محاکمه و مجازات شدند. بخش

 شاه اعدام گردیدند.

مجلس شورا و سنای دوران اسرائیل بود، منحل گردید. « موساد»ی آمریکا و «سیا»سازمان مخوف ساواک، که ساخته و پرداخته سازمان  

شد و نمایندگان آن مانند وزرای سابق نظام سلطنتی، از اشتغال پردگان امپریالیسم جهانی در آن گرد آمده بودند، از هم پاشیده شاه، که تنها سرس

داری وابسته به رژیم شاه و ترین وسیله غارت کالن سرمایهخصوصی که یکی از عمدههای در هرگونه مقام دولتی محروم شدند. بانک

 مل ی اعالم شدند.ند، امپریالیسم جهانی بود

کشور بودند، مصادره گردید داران ترین مالکان و سرمایهشده و وابستگان دربار، که اکثراً همان بزرگهای عظیم خاندان شاه سرنگونثروت 

های دولتی و نکدرصد( که صاحبانشان به با ۷۰و در اختیار نهادهای انقالبی قرار گرفت. بخش مهمی از کارخانجات بزرگ )نزدیک به 

 های کالن بدهکار بودند، در اختیار دولت قرار گرفت.شخصی وام



افزار، انقالب بدون جنگها میلیونی زحمتکشان شهر و روستا، که با نیروی عظیم خود، های دهشورای انقالب، به تبعیت از خواست توده 

جهت محدود کردن امکانات غارتگری کالن سود زحمتکشان و در  شکوهمند ایران را به پیروزی رسانده بودند یک دسته قوانین به

های متعلق به بزرگ مالکان به مالکیت ارضی و واگذاری زمینداران و بزرگ مالکان تصویب کرد، قوانین مزبور به محدودیت سرمایه

بازان از بخش شهری و کوتاه کردن دست سفتههای تجارت خارجی، قانون مل ی کردن زمینزمین، قانون مل ی کردن زمین و کمدهقانان بی

 ها.اینساختمان و نظایر 

های میلیونی تأیید تودهگیری مورد این سلسله تصمیمات مثبت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تثبیت شدند و به طور چشم 

ترین تاریخی بسیار با اهمیتی است که در آن مبانی مهم عمده دهندگان به این قانون قرار گرفتند. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران سندرأی

 تأمین استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی، جا گرفته است.شعارهای انقالب و جمهوری اسالمی ایران یعنی 

جهت معکوس محتوای تواند در البته در قانون اساسی نقاط ضعفی وجود دارد که در صورت چیره شدن نیروهای راستگرا در حاکمیت، می 

 .واقعی قانون مورد سوءاستفاده قرار گیرد

ای و اجرا، پایهتوانستند، در صورت پیگیری این تصمیمات که به طور کلی در چارچوب اصالحات بورژوا ـ دمکراتیک قرار داشتند، می 

دستگاه حاکمیت کشور تغییرات بنیادی به داری به وجود آورند. در سرمایهتر اجتماعی ـ اقتصادی علیه نظام غارتگر های ژرفبرای دگرگونی

های دولتی و قضایی و قانونگذاری، جای نمایندگان مقامات کلیدی دستگاهوجود آمد. نمایندگان اقشار بینابینی و روحانیت وابسته به آنان تمام 

 را اشغال کردند.طبقات حاکمه کهنه جامعه سلطنتی 

های اول و دوم پیروزی انقالب سالآوردهای انقالب شکوهمند مردم ایران، که بخش اساسی و عمده آن در همان ترین دستبودند عمدهها این 

هایی هایی گامعوامل، پیشرفت انقالب دچار کندی و رکود شد و در زمینههای سوم و چهارم، بر اثر یک سلسله که در سالعملی گردید و با این

های اجتماعی دورانی که در در جامعه ایران وجود دارد و به عنوان یکی از عوامل عمده، در درگیریبرداشت، هنوز اثرات عمیقش به عقب 

 اثر خواهد گذاشت.برابر ماست، 

گسترش یافته است. سرکوب اند نیز س: با این همه در کنار بیالن مثبت، مبارزات درونی میان نیروهایی که از انقالب ایران پشتیبانی کرده 

گیرد. آیا رسد که اقداماتی نگران کننده نسبت به حزب تودۀ ایران انجام میمینظر های متعدد هنوز رواج دارد. بهبسیار شدید و اعدام

 ها به تضعیف انقالب ایران ارزیابی نمود؟وضعیت را در رابطه با تمایل برخیبایست این نمی

نیروهای اجتماعی، با افکار العاده رنگارنگی از جا و با اهمیتی است. واقعیت این است که در انقالب ایران طیف فوقهاین پرسش کامالً ب :ج 

ها شرکت داشتند. در یک سوی این طیف نیروهای زمینههای گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در همه ها و خواستو عقاید و آماج

« محدود کردن»روحانیون پشتیبان آنان قرار داشتند، که اهدافشان تنها در چارچوب ای از بخش قابل مالحظه وابسته به بورژوازی لیبرال و

 گرفت.کردن وابستگی به امپریالیسم جهانی جای میتر رنگاختیارات شاه و کم

ها محرومان جامعه بودند. اینی به سود های بنیاددر سمت دیگر این طیف نیروهای انقالبی مبارزی قرار داشتند، که خواستار دگرگونی

ها داران و مالکان تا حدود زیاد به سود تودهغارتگری سرمایهکن بشود، امکانات خواستار آن بودند، که هرگونه وابستگی به امپریالیسم ریشه

 قع اجرا درآید.به معنای واقعی و وسیع و ژرف آن به مو« اجتماعیاستقالل، آزادی و عدالت »محدود شود و شعار 

اوجگیری جنبش انقالبی در اینجا باید به این نکته هم توجه داده شود که با کمال تأسف در میان این نیروهای انقالبی از همان آغاز  

با مهارت ها وجود داشت و امپریالیسم و ارتجاع ارزیابیها و های عمل و برداشتنظرهای عمیق در شیوهسوءتفاهمات ذهنی بسیار و اختالف

در مراحل مختلف انقالب به جان هم بیندازند و مجموعه نیروهای انقالبی را به گیری نمایند و این نیروها را توانستند از این اختالفات بهره

 توجهی ناتوان سازند.میزان قابل



های سیاسی، که برنامه سازمانیک سلسله  های انقالب ایران این بود، که هیچ سازمان متشکل سیاسی و یا جبهه متشکل ازیکی از ویژگی 

مردمی قرار نداشت و درست است که امام خمینی، به عنوان مشخص و مدونی برای انقالب داشته باشد، در مقام رهبری این انفجار عظیم 

که در بخش تخریبی کامالً انقالب جا گرفته بود، ولی شعارهای اساسی انقالبی امام خمینی، شخصیت پرنفوذ بدون رقیب در مقام رهبری 

آمریکا و ایجاد طور ساده در براندازی نظام پوسیده سلطنتی شاه، کوتاه کردن دست امپریالیسم جهانی و به ویژه امپریالیسم مشخص بود و به 

اگون، هر کدام های گوندر نتیجه گروهکرد و شد، برنامه مشخصی برای دوران سازندگی انقالب مطرح نمیجمهوری اسالمی خالصه می

ترین شعار سازنده انقالب درآمده بود، جای صورت عمدهکه به « جمهوری اسالمی»برنامه مورد عالقه خود را در چارچوب شعار کلی 

 دادند.می

بدون یک قوی، یعنی توان تا حد زیادی قانونمندانه دانست. این نقطه ضعف بسیار با چنین آغازی مسیر رویدادهای بعدی انقالب را می 

داد، که در کرد و به آنان امکان میانقالب باز میسازمان و یک برنامه مدون مورد توافق برای سازندگی انقالب، میدان برای مانور دشمنان 

 گام به مورد اجرا درآورند.بهخود را گامافکنانه های شیطانی نفاقمدت و هم در درازمدت نقشهکوتاه

های نظام کهنه بزرگ پایهی آن بخش از نیروهایی که در حقیقت خواستار سازش با امپریالیسم جهانی و نگاهداری گرا، یعننیروهای راست 

های رغم ضربهورزند، موفق شدند، علیجامعه دشمنی میداری هستند و با هرگونه دگرگونی بنیادی به سود محرومان مالکی و کالن سرمایه

موقت و پس از آن جریان برکناری قطب زاده و بنی صدر به آنان وارد شد، از اختالفات بورژوا ـ لیبرال چندی که در جریان برکناری دولت 

چه مبارز انقالبی، چه میان مسلمانان مبارز و نیروهای چپ دگراندیش )از آن جمله نیروهای راستین مارکسیست( و ناپذیر میان نیروهای آشتی

 سود حفظ مواضع خود سوءاستفاده کنند. میان خود نیروهای مبارز مسلمان به

ستون پنجم دشمن در این جریان باید به اشتباهات بزرگ بخش مهمی از نیروهای ضدامپریالیست و مردمی و تحریکات آن قسمت از  

و مبارزه، سیاست  اتخاذ سیاست اتحاد و انتقادجای اند و از همان آغاز انقالب بهبر صورت خود زده« چپ»های امپریالیستی که ماسک

 امام خمینی برگزیدند، اشاره کنیم.های میلیونی مسلمانان مبارز پیرو خط دورویی و برخورد را با توده

وسیله کور، که بهها امکان داد، که در چارچوب مبارزه با تروریسم این اشتباهات آب به آسیاب نیروهای راستگرا سرازیر کرد و به آن 

مورد ها از سوی دیگر، در جامعه ایران بهنظایر آنپرستان و ها و شاهسو و از طرف ستون پنجم امپریالیسم، یعنی ساواکیجویان از یک حادثه

مردمی، اعم از پیروان سوسیالیسم علمی و یا آن بخش از نیروهای مسلمان مبارز، که اجرا گذاشته شد، ضربات جدی به همه نیروهای انقالبی 

 های بنیادی به سود محرومان هستند، وارد آورند.ونیدگرگخواستار جدی 

صورت تری بهگستردهگیری کنند و مبارزه علیه تروریسم کور را در ابعاد بسیار نیروهای قشری و راستگرا توانستند از این شرایط بهره 

 دیشان را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.دگرانهای فردی و اجتماعی تصریح شده در قانون اساسی، درآورند و همه مبارزه با آزادی

شود که رساند و موجب میمیکند، به انقالب زیان تری پیدا میبدون تردید این روش سیاسی، که در حاکمیت ایران هر روز وزنه سنگین 

آوردهای انقالب کنار زده شوند و ی دستمبارزه برای نگاهداربخشی از نیروهای انقالبی، که هوادار پیگیر و راستین انقالب هستند، از صحنه 

 تر شود.در نتیجه صف نگهبانان انقالب هر روز ناتوان

که اقدامات هستیم. در عین اینویژه در یک سال اخیر، یعنی در چهارمین سال زندگی انقالب ایران، ما شاهدش این واقعیتی است که به 

های فردی و اجتماعی و فشار سیاسی به دگراندیشان و مورد آزادیهای سیاسی در محدودیت گیری ناچیز شده اند، ولیمیزان چشمتروریستی به

هایی، تنها به آن بخشی که از عملیات تروریستی پشتیبانی کرده، بلکه به آن بخشیابد و این فشار نهمیویژه به نیروهای چپ هر روز افزایش به

یعنی خط امام م کرده و از خط ضد امپریالیستی و مردمی در حاکمیت جمهوری اسالمی، همان آغاز اقدامات تروریستی را محکوکه از 

 آید.خمینی، پشتیبانی کرده، نیز وارد می



در انقالب و حزب تودۀ ایران از همان اولین روزهای اوجگیری جنبش انقالبی ایران، با ارزیابی درست از نیروهای شرکت کننده  

پیش گرفت و آن را با قاطعیت دنبال کرد، و پشتیبانی از خط ضدامپریالیستی و مردمی امام خمینی و پیروانش را در ها، سیاست های آنگرایش

 .گرفتتوزانه دشمنان انقالب ایران قرار همین جهت مورد دشمنی کینهبه

در برگیرد، برگزید و دگراندیش را  ای که همه نیروهای ضدامپریالیستی و مردمی مسلمان وحزب ما شعار جبهه متحد خلق را، جبهه 

های مردمی در با آموزش از تجربه انقالبگیری از مبارزات چهل ساله انقالبی خود و پیگیرانه در راه تحقق آن تالش کرد. حزب ما با تجربه

کرد و سعی کرد تا با کمک فکری به هوادار حقوق محرومان را انتخاب سایر کشورها سیاست اتحاد و انتقاد با همه نیروهای ضدامپریالیست و 

 شدند، به آنان در تصیحح اشتباهاتشان یاری رساند.گمراهی و اشتباه میسایر نیروهای مترقی و مردمی که دچار 

گیرد، از سوسیالیسم علمی را در برمیکه بخش قابل توجهی از نیروهای مبارز جوان پیرو « سازمان فداییان خلق»تحول سیاسی چشمگیر  

توان اولین رویداد مهم در روند چیره شدن بر اختالفات در انترناسیونالیستی را میروانه به مواضع درست انقالبی و مواضع سکتاریستی چپ

 حساب گذاشت. جبهه نیروهای خلقی به 

ها و نیروهای سازمانها و گروهای از نیروهای مسلمان مبارز با همه های توجه به اهمیت تشکیل جبههدر یک سال اخیر اولین نطفه 

مسیر آینده رویدادهای سیاسی در ایران و در منطقه، توان امیدوار بود که شود و میدگراندیش انقالبی، در میان پیروان اسالم انقالبی دیده می

طلبان و کاران و تسلیمن عملکرد سازشانقالبی ضدامپریالیستی در منطقه و آشکارتر شدهای تشدید فشار امپریالیسم جهانی برای سرکوب جنبش

 حاکمیت جمهوری اسالمی، این نطفه را بیش از پیش تقویت نماید.نقش روزافزون آنان در 

زیادی داشته و ضربات شدیدی نیز چنان ادامه دارد. این جنگ تاکنون قربانیان س: جنگی که کشور شما را در مقابل عراق قرار داده، هم 

 بینید؟چگونه میوارد آورده است. شما پایان دادن به این جنگ را بر اقتصاد کشور 

ترین عراقی به یکی از حساسنظر شما درست است. جنگی که آتش آن را امپریالیسم آمریکا روشن کرد و با تجاوز عهدشکنانه نیروهای  :ج 

گذراند و هنوز دورنمایی برای پایان پذیرفتن آن دیده یمالجیشی میهن ما آغاز گردید و اکنون سال سوم خود را مناطق اقتصادی و سوق

و مادی بسیار سنگین وارد ساخته است. خسارات وارده از لحاظ انسانی بر دو طرف شود، تاکنون به دولت ایران و عراق خسارات انسانی نمی

 رز صد میلیارد دالر قرار گرفته است.نفر گذشته و خسارات مادی آن در ایران در این یا آن سوی مهاست از مرز صد هزار مدت

طور است. هم همینبلعد و بدون شک در طرف عراق میلیون دالر از امکانات مالی ملت ایران را می ۱۵ـ  ۲۰هزینه جاری جنگ هر روز 

روی هم ایستاده اند و  فرهنگ میهن خود، رو درجای فعالیت سازنده برای شکوفا کردن اقتصاد و صدها هزار نفر از جوانان دو کشور، به

 کنند.یکدیگر را نابود می

انقالب در درون جامعه ایران تر از آن خسارات، تأثیر بسیار منفی جنگ بر روند تثبیت و تحکیم و گسترش عالوه بر این خسارات و شاید مهم

ان انقالبی دو هدف مهم دیگر نیز داشت، یکی ایرتحریک امپریالیسم آمریکا صورت گرفت، غیر از ناتوان کردن است. تجاوز عراق، که به

آمد آن، کند کردن سرعت تأثیر انقالب ایران در کشورهای همسایه و در پیهای عرب های ایران و خلقایجاد مصنوعی دشمنی میان خلق

 دوم کند کردن روند گسترش و تکامل انقالب در خود ایران.امپریالیسم زده و ارتجاعی منطقه، 

نیروهای راستگرای وابسته به کالن سرعت افزایش یافته و د جنگ و محاصره اقتصادی امپریالیستی، مشکالت درونی جامعه ایران بهآمدر پی

های داشتند و با تظاهر به موافقت با انقالب در بسیاری از پستهای مهم اقتصاد کشور را در دست داری و بزرگ مالکی، که اهرمسرمایه

برداری کردند و حرکت طبیعی انقالب ها بهرهاسالمی جا گرفته بودند، با مهارت از این دشوارینقالبی و حاکمیت جمهوری کلیدی نهادهای ا

 گسترش و تکامل کندتر و کندتر کردند و آن را به رکود کشاندند.را به سوی 



جنگ است، به بخش زیادی از افروز اصلی این کا، که آتشروشنی دید، که با کمال تأسف امپریالیسم آمریتوان امروز بهدر این چهارچوب می

 هایی که با روشن کردن این آتش در برابر خود قرار داده بود، رسیده است.هدف

شده میهنمان پشتیبانی کرده های اشغال که همیشه از لزوم مجبور کردن نظامی متجاوزان عراقی به ترک زمینحزب تودۀ ایران در عین این

امپریالیسم جهانی و صهیونیسم اسرائیل در منطقه است. امپریالیسم سود و تنها به  یده دارد که ادامه این جنگ در شرایط کنونی تنهااست، عق

گیری کند و مواضع خود را در این منطقه ترین کشورهای منطقه خلیج فارس بهرهاز بزرگکوشد که از درگیری دو کشور آمریکا می

 های کامالً وابسته به خود در این دو کشور آماده گرداند.شرایط را برای استقرار حکومتتر سازد و مستحکم

خود را بر مردم فلسطین و کند و فشار گیری میتر بهرهصهیونیسم اسرائیل هم با راهنمایی و پشتیبانی آمریکا، از این درگیری هر روز بیش

 دهد.جنایتکارانه خود را گسترش میافزاید و تجاوز لبنان می

های ممکن نفت بر این آتش بریزند و راهکوشند از جهت نیست که هم آمریکا و هم اسرائیل و هم سایر همدستانشان در دنیای امپریالیستی میبی

 ورتر سازند.شعلههای جنگ بین دو ملت محروم و برادر را، هر قدر ممکن است، شعله

هنوز دورنمایی برای پایان بینند، ولی با کمال تأسف مردان و مسؤوالن در حاکمیت ایران هم این واقعیت تلخ و دردناک را میبسیاری از دولت

ای که امپریالیسم آمریکا در تمام منطقه جانبههمهیافتن جنگ پدیدار نشده است. از طرف دیگر، باید انتظار داشت که با تدارکات وسیع و 

ویژه حدت یافتن آن، پاکستان، دیده است، ادامه جنگ میان ایران و عراق و بهس، از دریای مدیترانه و دریای قرمز گرفته تا اطراف خلیج فار

 سود امپریالیسم متزلزل سازد.طور جدی و به وضع منطقه را به

جمهوری اسالمی و جانشین ساختن آن با یم کنونی واقعیت مسلمی است که هدف اساسی و تغییرناپذیر امپریالیسم آمریکا در منطقه براندازی رژ

های خارجی و یا از راه تحریکات داخلی در جهت مسخ راه فشارکوشد یا از یک رژیم سرسپرده به آمریکا است، امپریالیسم آمریکا می

 راست در آن، به این هدف برسد.حاکمیت کنونی ایران و مسلط ساختن نیروهای 

امپریالیسم آمریکا شرایط هر ردید موجبات ضعیف کردن ایران را در بر خواهد داشت، برای پیشرفت نقشه جهنمی ادامه جنگ، که بدون ت

 آورد.وجود میتری بهروز مساعد

رعکس، همراه خواهد بود، و بتری برای میهن ما های باز هم بیشبر پایه این واقعیات، حزب تودۀ ایران بر آن است که ادامه این جنگ با زیان

های شیطانی از این جهت که در جهت خنثا ساختن نقشههایی که وارد آورده است، رغم همه خساراتی و زیانپایان بخشیدن به جنگ، علی

عالوه به سود انقالب ایران و گسترش جنبش ضد امپریالیستی اثر عمیق خواهد گذاشت، بهامپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل در منطقه، 

 تمام خواهد شد.تمامی منطقه  در

نسبت به نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی کنید؟ موضع حزب تودۀ ایران طور کلی چه دورنمای سیاسی به مردم ایران پیشنهاد میس: به

 در ایران چگونه است؟

های خود را ترین دورانبغرنجانقالب ایران یکی از های دیگر است. علت هم اینست که پاسخ به این پرسش دشوارتر از پاسخ به پرسش :ج 

های اقتصادی و سیاست داخلی و سیاست خارجی، و در زمینهگذراند. واقعیت اینست که در چهارمین سال انقالب، نیروهای راستگرا در می

را از دست نیروهای وفادار به انقالب،  آوردهای انقالب شدت دادند و مواضع مهمیدستجانبه خود را به فرهنگی و اجتماعی حمالت همه

 ضد امپریالیستی و مردمی امام خمینی بیرون کشیدند.یعنی پیروان راستین خط 

مردمی، یعنی هواداری از در مجلس شورای اسالمی، در طی این سال تعداد قابل توجهی از نمایندگانی که در گذشته در جهت خط 

تدریج به اردوگاه مقابل پیوستند. قرار داشتند، بهجامعه و محدود کردن امکان غارتگری ثروتمندان سود محرومان های بنیادی بهدگرگونی



تواند در مجلس به تصویب جامعه را مورد تهدید قرار دهد، تنها اقلیت ناچیزی مینحوی از انحاء منافع طبقات استثمارگر بزرگ قوانینی که به

 برسد.

با انتخاب امام خمینی، برگزیده س به تصویب برسد، در شورای نگهبان قانون اساسی، که از فقهای اسالمی شیعه، تازه این قوانین، اگر در مجل

 .گیردشوند، مورد تأیید قرار نمیمی

هر روز  نیروهای راستین انقالبی چپویژه در این زمینه شوند و بههای سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی بیش از پیش زیر پا گذاشته میآزادی

گرا و یا پیروان سوسیالیسم علمی، دگراندیش مردمی، اعم از مسلمانان چپگیرند. هرگونه فعالیت سیاسی نیروهای تر زیر فشار قرار میبیش

 غیرممکن گردیده است.

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

 گردد.دست دارند، غیرممکن میهای انقالبی مواضع کلیدی را در وسیله نیروهای راستگرا که در دادگاهفعالیت به

تبلیغات قرار دارند، و در دوران عنوان دشمنان شماره یک و شیطان بزرگ در مرکز که آمریکا و اسرائیل بهدر زمینه سیاست خارجی، با این

اسالمی به توسعه مناسبات و داد و ستدهای اقتصادی با دنیای ها اضافه شده است، ولی در عمل گرایش دولت جمهوری خیر فرانسه هم به آنا

طور روزافزونی گسترش ها، بهکشورهای وابسته به آنان، مانند ترکیه و پاکستان و نظایر آنویژه با ژاپن، اروپای غربی و امپریالیستی و به

 کند.دا میپی

حاکمیت و در تظاهرات سیاست ستیزی آشکار در تبلیغات پردامنه داخلی وابسته به در میدان مناسبات سیاسی با دنیای خارج، به شوروی

های خطر واهی شوروی و کمونیسم، افکار مردم برای گرایششود که با بزرگ کردن شود و کوشش میخارجی رسمی کشور، دامن زده می

 خارجی آماده گردد.کمیت جمهوری اسالمی در سیاست جدید حا

اقدام اساسی و بنیادی انجام نگرفته توان گفت که هیچ سود محرومان تقریباً میسو در جهت تأمین عدالت اجتماعی بهدر زمینه اقتصادی، از یک

شود. مالکانی که از ترس انقالب زرگ برداشته شده و میو مالکان بداران هایی در جهت تحکیم و تقویت کالن سرمایهاست، ولی در مقابل گام

های خود را از دهقانان، که در چند سال اخیر آن را کمک نهادهای دولتی و انقالبی زمینبهگردند و گریخته بودند، به اراضی خود باز می

 گیرند.میکردند، پس کشت می

دیگری به صاحبان اولیه تملک دولت درآمده بود، یکی پس از نشان به دولت، بهبسیاری از کارخانجاتی که در اثر بدهکاری کالن صاحبا

ها داران بزرگ است، بر روی میلیونمحافل سرمایهسابقه آمد غارتگری بیآور، که در درجه اول پیشود، فشار گرانی سرسامبازگردانده می

 شود.تر میروز سنگینر پا هکارگر و دهقان و کارمند و روشنفکر و تولیدکنندگان خرده

مدافعان و وابستگانشان در حاکمیت داری و اقدامات نیروهای انقالبی در حاکمیت جمهوری اسالمی در برابر مقاومت سرسخت محافل سرمایه

 شود.و دستگاه دولتی، تا حد زیادی خنثا می

های وسیع ناخشنودی تودهآمد این بحران، ی شده است و در پیها دچار بحران درونتوان گفت که انقالب در همه زمینهبه این ترتیب می

 کند.زحمتکشان شهر و روستا هر روز شدت پیدا می

نیرومندی در داخل کشور در ویژه امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل که ستون پنچم ضد انقالب داخلی و دشمنان خارجی انقالب و به

کوشند این ناخشنودی را در روحانیت وابسته به ارتجاع، میهای وابسته به خود به بخشی از بلیغاتی و سازماناختیار دارند، با تمام وسایل ت

 گیری قرار دهند.راستین هوادار پیشرفت و گسترش انقالب، مورد بهرهجهت ناتوان کردن انقالب، جدا کردن مردم از نیروهای 



سیاسی در میان پیروان خط ای در برگیرد، نبودن تشکل صورت جبههاستین انقالب را بهفقدان یک تشکل سیاسی ـ اجتماعی، که نیروی ر

استراتژی و تاکتیک در میان نیروهای انقالبی چپ، وجود ضدامپریالیستی و مردمی امام خمینی، وجود اختالفات جدی در زمینه مسایل 

انجامد، همه و همه کار را برای های شدید میخمینی، که گاهی به دشمنی خط امامسوءتفاهمات میان نیروهای انقالبی چپ و نیروهای پیرو 

 کند.میدشمنان انقالب آسان 

کارگران، روشنفکران و های محروم شهر و روستا به ویژه در میان ولی در برابر این روند منفی، رشد بیداری و آگاهی انقالبی در توده

 .آیدشمار میو ضد انقالب بهدر جهت جلوگیری از دسایس نیروهای راستگرا زمین، عامل مهمی زمین و کمدهقانان بی

انقالبی امام خمینی تا نیروهای پیرو عهده تمامی طیف نیروهای مردمی پیشرو، از پیروان اسالم در این شرایط، مسؤولیت تاریخی سنگینی به

ها توجهی در میان تودهنیروهای انقالبی مسلمان است، که از نفوذ قابل عهدهترین بخش این مسؤولیت بهسوسیالیسم علمی است. البته سنگین

 برخوردارند.

اکثریت محروم جامعه بتوانند جانبه، نیروهای هوادار آزادی برای اگر این نیروهای هوادار محرومان، نیروهای هوادار استقالل واقعی و همه

های زحمتکش وجود آورند و با تکیه به نیروی عظیم تودهخی خود جبهه متحدی بهساز با توجه به مسؤولیت تاریدر این دوران سرنوشت

رو سازند، بدون تردید انقالب راه پرافتخاری را که در چهار سال با ناکامی روبههای بنیادی، حمله نیروهای راستگرا را خواستار دگرگونی

 پیش آغاز کرد، ادامه خواهد داد.

جبهه متحد از همه کند، گام برداشتن در این راه، یعنی راه ایجاد یک رفت از بحران کنونی پیشنهاد میبرون آنچه حزب ما به عنوان راه

 .خواه استدوست و آزادیمیهننیروهای انقالبی مسلمان و نیروهای دگراندیش پیرو سوسیالیسم علمی و سایر نیروهای 

عظیم نیروهای ضد های عظیم خلق متکی باشد و در صحنه جهانی، با جبهه ای در داخل کشور به نیروتنها زمانی که، چنین جبهه 

تواند گیری کند، میناپذیر با امپریالیسم جهانی بهرهآشتیسود مبارزه دریغ این جبهه عظیم جهانی بهامپریالیستی همکاری نماید و از پشتیبانی بی

 هدایت نماید.شکوفایی سوی انقالب را از بحران کنونی خارج سازد و به

 


