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  "آرگو"به فلم " اسکار"
   امپرياليسمۀيا جايزه ای به سياست ھای تجاوزگران

٢ 
  

   )٣( مرگ بر فريبکاران ،امريکامرگ بر امپرياليسم 

 تحويل امريکائی را به دولت امريکااکنون که مجلس شورای اسالمی و دولت جمھوری اسالمی درپی آنند تا جاسوسان 

و نقشی را که آنان از آغاز اِشغال " دانشجويان پيرو خط امام"دھند، زمان آن فرا رسيده است تا يک بار ديگر عملکرد 

اکنون تمامی آن گروه ھای سياسی که به . ز برعھده گرفته بودند، مورد ارزيابی قراردھيم تا به امروامريکاسفارت 

آنچه تبليغ نمودند درمقابل خلق ۀ خوانده بودند، بايد دربار" انقالبی"برخاسته و عمل آنان را " دانشجويان"حمايت از اين 

ه آنچنان ماھيت اين حرکت را آشکار ساخته در طول يک سال گذشت" دانشجويان پيرو خط امام"حرکت . پاسخگو باشند

می " ضدامپرياليست"را نيروی " دانشجويان پيرو خط امام"ی که يک از آن دسته گروه ھای سياسي است که ھيچ

   .از پاسخگوئی طفره روند" عدم اطالع از قضايا"ناميدند، نمی توانند با تکيه بر 

 -، مرگ بر فريبکارانامريکامرگ بر امپرياليسم ( طی دو اعالميه در امريکاجاسوسی ۀ ما از ھمان آغاز اِشغال الن

واقعاً ۀ عملکرد دانشجويان خط امام را شکافتيم و نشان داديم که آنان ھدفی ُجز منحرف کردن مبارز) ٢ و ١شماره ی 

 و تسويه کردن مابين جناح ھای امپرياليستی و تضعيف يکی به نفع ديگریۀ ضدامپرياليستی توده ھا با شرکت در مبارز

" دانشجويان پيرو خط امام"مخالفت ما با . ُخرده حساب ھای مابين جناح ھای درون حکومت جمھوری اسالمی را ندارند

 و گروگان گيری جاسوسان مستقر در آن مخالف باشيم و ھمچون امريکانه از آن رو بود که ما با اِشغال سفارت 

دامن زدن به "و يا " انزوای بين المللی ايران"بگوئيم که اين عمل موجب  بازرگان يا بنی صدر و قطب زاده ۀدارودست

مخالف بوديم که حرکت آنان را چيزی ُجز منحرف " دانشجويان"است، ما از آن رو با اين " اغتشاشات درون جامعه

ما و ۀ م در جامعو تحکيم موقعيت امپرياليس) ئی آنانامريکاضدۀ خصوصاً مبارز(ضدامپرياليستی توده ھاۀ کردن مبارز

دانشجويان پيرو خط "در ھمان زمان تحليل ھای ما در مورد . خود آنان را چيزی ُجز آلت دست امپرياليسم نمی ديديم

و " دوراز واقعيت"آن ھا اين تحليل ھا را . مورد غضب بسياری از گروه ھای سياسی سازشکار قرارگرفت" امام

در طول يک سال گذشته آيا ديگر به اين فرصت " انشجويان پيرو خط امامد"اما حرکت عملی . روانه می دانستند" چپ"
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ضدامپرياليستی توده ھا ۀ طلبان امکان می دھد تا خط فکری منحرف خود را که در بعضی مواقع تا خيانت به مبارز

 بنامند؟ بررسی "ضدامپرياليست"را " دانشجويان پيرو خط امام" نمايد؟ آيا آن ھا بازھم می توانند هيده شده توجيکش

آخر آن در حال اتمام است، بھترين وسيله برای پاسخگوئی به تمامی ۀ نمايش اِشغال سفارت از آغاز تا به امروز که پرد

   .اين نکات است

" خلق الساعه" کوشيدند تا آن ھا را ءکه بودند و از کجا آمدند؟ سردمداران حکومت در ابتدا" دانشجويان پيرو خط امام"

نکر مُ ھرگونه ارتباط با آنان را . کنندوانمود " متن جامعه جوشيده است"ان را حرکتی خودانگيخته که از و حرکت آن

نيز دائماً می " دانشجويان پيرو خط امام. "آن ھا را با حزب جمھوری اسالمی از نظرھا پنھان دارندۀ شوند و رابط

" گروھی دانشجو"را تأئيد می کنند، " امام"داشته و تنھا که به ھيچ کجا وابستگی ن" گروھی دانشجو"کوشيدند تا خود را 

گروھی "مشوق آنان است، " ضدامپرياليستیۀ شور مبارز"که از سياست و سياست بازی سررشته نداشته و تنھا 

که با " گروھی دانشجو"است و " مخالف دولت"ت حاکمه کاری نداشته و حتی أکه به تضادھای درون ھي" دانشجو

نه آيا آن ھا در اين زمي.  مبارزه می کند، وانمود سازندامريکاياسی عناد نمی ورزد و تنھا با امپرياليسم سازمان ھای س

را برعھده داشت، در " دانشجويان"اين " سرپرستی" االسالم موسوی خوئينی ھا که ةبه مردم راست گفتند؟ بعدھا حج

متولد نشده و حرکت آن " خلق الساعه"ده و چندان ھم مصاحبه ھای خود نشان داد که آن ھا چندان ھم بی سرپرست نبو

 جمھوری اسالمیۀ  االسالم خوئينی ھا در مصاحبه با روزنامةخود جناب حج. نبوده است" به خودیخود "ھا چندان ھم 

   :چنين می گويد" دانشجويان پيرو خط امام"ۀ دربار) ١٣۵٩ تيرماه ٢۶ و پنجشنبه ]سرطان[ تيرماه٢۵چھارشنبه (

اين ھا افرادی ھستند که در جھاد سازندگی، نھضت سوادآموزی و در نھادھای ديگر قبالً کار می کرده اند و بعد ھم  ..."

   :و در جای ديگری در ھمين مصاحبه می گويد..." کار خواھند کرد

امه ای داريم، آيا اين آن ھا به دليل روابطی که از قبل با من داشتند، جريان را درميان گذاشتند و گفتند که چنين برن ..."

   ."... امر مطابق نقطه نظرھای امام می باشد؟

دانشجويان " االسالم خوئينی ھا ھم اين نکات را بر زبان نمی آورد، خود سير وقايع به خوبی نشان می داد که ةاگر حج

طور اعم و يکی چه کسانی ھستند و چگونه يکی از وسائل حکومت جمھوری اسالمی به ۀ دست پرورد" پيرو خط امام

. از وسائل حزب جمھوری اسالمی به طور اخص در سرکوب مبارزات ضدامپرياليستی خلق و حافظ منافع امپرياليستند

مگر مردم ما فراموش کرده اند که در روزھای قيام بھمن ماه ھنگامی که مردم قھرمان تھران و نيروھای رزمنده به 

دکتر يزدی را . ئی ھا آمدامريکاجمھوری اسالمی به سرعت به کمک ھمين جاسوسخانه يورش بردند، چگونه حکومت 

ئی و ھمين امريکاهللا قصاب و اوباش زيردست او را به محافظت از ھمين جاسوسان ءبه سفارتخانه فرستاد و حاج ماشا

سناد ِسری مگر در يکی از ا! جاسوسخانه گماشت و اعالم کرد که اين عمل مغاير با اھداف انقالب اسالمی بوده است

  : سفارتخانه نوشته نشده است کهھمين

بيوگرافی حاج ۀ  دربارامريکاسفارت ۀ سند محرمان"(ھائی بود که سفارت را نجات دادکاشانی رھبر يکی از گروه  "

 يورش امريکابه سفارت " دانشجوی گمنام"؟ پس آيا می توان قبول کرد که عده ای ) تأکيد از ماست-هللا قصابءماشا

هللا قصاب ھا ء اعضای سفارت را به گروگان بگيرند و دولت جمھوری اسالمی نه تنھا دکتر يزدی ھا و حاج ماشابَرند و

را به سراغ آن ھا نفرستد، بلکه فی الفور راديو و تلويزيون خود را در اختيار آنان قراردھد و تمامی سردمداران 

زند؟ بنابراين، اين ادعای سردمداران حکومت و خود بپردا" دانشجويان"حکومت، از ريز تا ُدرشت به تأئيد عمل 

بدون ھرگونه وابستگی و بدون ھرگونه رابطه با حکومت " دانشجويان پيرو خط امام"که " دانشجويان پيرو خط امام"

   .دست به حرکت زده اند، حتی کودکان دبستانی را نيز به خنده می اندازد
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ھای تبليغاتی آنان، کوشش داشتند تا به ھر ترتيب که شده است به مردم گردانندگان رژيم و تمامی بوق ۀ اما چرا ھم

   به دولت و دولتيان و حزب جمھوری اسالمی وابستگی ندارند؟" دانشجويان پيرو خط امام"بقبوالنند که 

ت مبارزاتی خويش نسبت به دولت و ھرآنچه که به دولۀ گردانندگان حکومت خوب می دانند که مردم ما بنابه تجرب

يک قرن و نيم حکومت امپرياليست ھا و ايادی ۀ طبقاتی توده ھا ناشی از تجربۀ اين غريز. نداوابسته باشد، بی اعتماد

مردم در طول ساليان دراز زندگی خود ديده اند که چگونه حکومت ھا آن ھا را سرکوب کرده اند، . آنان بر مردم ماست

به ھمين دليل است که تمامی . د سود ُجسته اند تا آن ھا را بفريبندبه آن ھا دروغ گفته اند و از تمامی وسائل خو

ۀ نشان ندھند و به ھمين دليل بود که کوشش شد تا رابط" دولتی"گردانندگان حکومت کوشش دارند تا خود را 

" خط امامدانشجويان پيرو "با حکومت آشکار نگردد و به ھمين دليل بود که بر آن ھا نام " دانشجويان پيرو خط امام"

دانشجويان و مبارزات آن ھا عليه امپرياليسم و ۀ گفتند تا از يک طرف از ذھنيت توده دربار" دانشجو"به آن ھا . نھادند

آن ھا سود ُجسته و از طرف ديگر جمع آمدن آن ھا را به ِگرد ھم، جمع آمدن صنف دانشجو ۀ حکومت ھای دست نشاند

ۀ گفتند زيرا که از روزھای پس از قيام، تمامی جناح ھای حاکمه از دارودست" امپيرو خط ام"و بدان ھا . قلمداد نمايند

 ۀلأرا ُجدا از مس" امام"ۀ لألقول بودند که مسمتفق ا... بازرگان و باند بنی صدر و ۀ حزب جمھوری اسالمی تا دارودست

را ُمبرا از تمامی " امام"مود سازند تا اَعمال دولت و تضادھای مابين جناح بندی ھای درون آن وانۀ مسألدولت و ُجدا از 

اشتباھات و خيانت ھای دولت نگاه دارند تا در موقع مقتضی و در آن ھنگام که توده ھای مردم عليه دولت به خشم می 

ده بتواند با حمله به دولت، دولت را حفظ نمايد و تاکنون نيز ديده ايم که اين شيوه چندين بار به کار گرفته ش" امام"آيند، 

را داشت که به اصطالح حساب اين "! ُحسن"، اين "امام"به " دانشجو"پس اعالم وابستگی اين گروه . است

نيز از حساب دولت و از حساب زدوبندھای درونی حکومت ُجدا بماند، زيرا اگر فی المثل بر آن ھا نام " دانشجويان"

می نھادند، از ... و يا " خط دولت جمھوری اسالمیدانشجويان پيرو "و يا " دانشجويان پيرو حزب جمھوری اسالمی"

" شجويان پيرو خط امامدان"چه باقی می ماند؟ کار اين عوام فريبی تا بدان جا طرح ريزی شده بود که " دانشجويان"اين 

. ی که حکومت ماه ھا بود که عليه آن ھا تبليغ می نمود، خودداری کردند از تاختن به گروه ھای سياسيادر آغاز حت

می دانستند که اگر در ابتدای کار به موضع گيری در برابر سازمان ھا و گروه ھای " دانشجويان"سرپرستان اين 

سياسی بپردازند، دست خود را در برابر مردم باز خواھند کرد و مردم نخواھند پذيرفت که اين دانشجويان صرفاً در اثر 

پس تأمل نمودند و .  کرده اندامريکاخود را متوجه ۀ ه و نوک تيز حملسفارت را اِشغال کرد" شور مبارزه با امپرياليسم"

چگونه ھمصدا با ديگر وسائل تبليغاتی " امريکادانشجويان فقط مخالف "فرا رسيد، اين " مطلوب"ديديم آنگاه که زمان 

ائنين به سازمان ما، رژيم به دروغگوئی و سمپاشی عليه سازمان ھای سياسی پرداختند و فی المثل عليه تظاھراتی که خ

 خلق ايران به راه انداختند و جمعيت عظيمی را به کجراه سفارت بردند تا در آن ئیتحت عنوان سازمان چريک ھای فدا

حمايت نمايند، چگونه موضع گيری کرده و عليه " آيت هللا خمينی"و " قمۀ علميۀ حوز"و " دانشجويان"جا از عمل ھمين 

" دانشجويان پيرو خط امام"و ديديم که عليه سازمان مجاھدين خلق که به حمايت از . دندراھپيمائی اعالميه صادر کر

ضدامپرياليستند و ھواداران خود را " دانشجويان پيرو خط امام"برخاسته بود و کوشش داشت تا به توده ھا بقبوالند که 

انشجوی خط امام، برتو درود، برتو د"صبح تا شب و شب تا صبح در پشت درھای سفارت نگه داشته بود تا شعارھای 

 ءپاسخ دادند و ابتدا" به موقع"، چگونه "!ميان مردم ببرند"را به " دانشجوی خط امام، افشاء کن، افشاء کن"و يا " سالم

 قلمداد کنند امريکاگری ھای کذائی کوشيدند تا کانديدای اين سازمان را برای مجلس شورای اسالمی، وابسته به ءبا افشا

" منافق بودن سازمان مجاھدين خلق و مضار منافق"چند صفحه ای در اثبات ۀ يک بياني" مناسب تر"س در موقع و سپ

ليبرال "که ھدف خود را افشای " دانشجوی خط امام، افشاء کن، افشاء کن"صادر کردند و کار به آن جا کشيد که شعار 

" ، افشاء کن، افشاء کن، منافقو رسوا کن، رسوا کندانشجوی خط امام"قرار داده بود، توسط حکومت به شعار " ھا
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دانشجويان " اين سازمان ھا و سازمان ھائی از اين دست با کمک به تحکيم موقعيت یتبديل شد و جالب آن که ھر دو

سازمان ھای انقالبی و ۀ را عليه کلي" دانشجويان"تبليغات سوء اين ۀ در ميان توده ھا، نه تنھا زمين" پيرو خط امام

   .عليه خود آنان نيز کاربُرد بيشتری يافت" دانشجويان پيرو خط امام"مترقی فراھم نمودند، بلکه تبليغات 

برخاسته " دانشجويان پيرو خط امام"حيله و نيرنگ حکومت و تبليغات آن دسته از گروه ھای سياسی که به حمايت از 

 واقعاً ضدامپرياليست" دانشجويان پيرو خط امام"بَرند که بودند، موجب گرديد تا بخشی از توده ھا فريب خورده و گمان 

آن بخشی از مردم ما که نمی . ند و حکومتی نيز که به پشتيبانی از آنان برخاسته است، خصلت ضدامپرياليستی داردا

، اسناد ئی دستگير شده اندامريکاتوانستند به ُکنه قضايا پی ببرند، می ديدند که سفارت اِشغال شده است، جاسوسان 

افشاء می شود و شعارھای ... خيانت برخی از عناصر دستگاه دولت مانند امير انتظام، ميناچی، مقدم مراغه ای و 

اين ھا ۀ پس ھم. و حکومت حامی آن ھاست" دانشجويان پيرو خط امام"ئی و ضد کارتر نير دائماً ورد زبان امريکاضد

و حکومت نيز که از " ند اضدامپرياليست "امريکاۀ د مستقر در سفارتخانرا دالئلی کافی می ديدند در اثبات آن که افرا

اين تَوھُم توده ھا را تبليغات گروه ھای سياسی سازشکار . اَعمال آن ھا پشتيبانی می کند، بالطبع ضدامپرياليست است

 فريب نمايش اِشغال سفارت آن بخش از توده ھا و آن دسته از روشنفکرانی که. نيز شديداً دامن می زد و تقويت می نمود

به ۀ مسألآن ھا نمی توانستند اين . را خوردند، درواقع به سطحی ترين قسمت واقعيتی که جريان داشت، توجه کردند

ظاھر متناقض را برای خود حل نمايند که حکومتی، گروھی و يا فردی می تواند عليه امپرياليسم شعار دھد، دشنام نثار 

ۀ اما اين حيل. افع امپرياليسم را دنبال نمايد و موقعيت امپرياليسم را در جامعه مستحکم سازداو کند، اما در عمل من

آن دسته از مردمی که تجاربی از . امپرياليست ھا و ايادی آنان قرارگرفته استۀ جديدی نيست و از ديرباز مورد استفاد

شايد در گذشته .  تا روی منبر به انگليسی ھا فحش دھندگذشته داشتند، می گفتند که انگليسی ھا به آخوندھا پول می دادند

کارھا را ۀ عده ای گمان می کردند اين سخنان که به ظاھر متناقض به نظر می رسد، ناشی از ھمان درکی است که ھم

 از ريکااماما از روزھای پس از قيام ديديم که امپرياليست ھا و در رأس آن ھا امپرياليسم . زير سر انگليسی ھا می داند

  .ھمين شيوه سود بردند

 در جنبش مشروطه نيز در آن ھنگام که سلطنت طلبان قادر نشدند تا با رودرروئی مستقيم جلوی جنبش را سد نمايند، 

ناگھان ھمگی مشروطه طلب شدند و بدين ترتيب توانستند با نفوذ در صفوف توده ھا از درون به اين جنبش ضربه بزنند 

در شرايطی که جنبش وسيع و . حکومت جمھوری اسالمی نيز ھمين شيوه را در پيش گرفتندو سردمداران کنونی 

ما برچيند، امپرياليسم با زدوبند با ۀ توده ای می رفت تا بساط امپرياليسم و سگ زنجيری او شاه را از جامعۀ گسترد

اما آيا . اسالمی را ريختسردمداران کنونی حکومت که در صفوف مردم رخنه کرده بودند، طرح حکومت جمھوری 

سردمداران حکومت جمھوری اسالمی می توانستند در شرايطی که موج جنبش ضدامپرياليستی توده ھا ھر روز اوج 

 قلمداد نمايند و آنگاه آيا توده ھا می امريکابيشتری می گرفت، ھمچون حکومت محمدرضاشاه خائن علناً خود را دوست 

امپرياليسم، بلکه ۀ دربار" نغز"يند؟ آنچه در اين ميان مھم است، نه شعارھا و گفتار پذيرفتند که اينان بر سر کار آ

را " دانشجويان پيرو خط امام"ما اگر شعارھای . عملکرد اين حکومت ھا و افراد است که ماھيت آنان را نشان می دھد

د و آن ھا کدام گام عملی را در جھت ضدامپرياليستی آن ھا باقی می مانۀ به کناری نھيم، ديگر چه دليلی برای مبارز

بر زبان اين " دانشجويان پيرو خط امام"ند؟ حتی آن شعارھائی که سرپرستان ه امبارزه با امپرياليسم برداشت

گاه با حرکت عملی حکومت در تضاد  جاری می ساختند، آنچنان با ظرافت انتخاب می شد که ھيچ" دانشجويان"

قراردادھای ۀ گاه در شعارھای خود طالب آن نشدند تا کلي ھيچ" ان پيرو خط امامدانشجوي"فی المثل . قرارنگرفت

گاه به خريد اسلحه و قطعات يدکی  آن ھا ھيچ.  و دولت ايران افشاء شودامريکا سياسی و نظامی مابين دولت -اقتصادی

يم حکومت جمھوری اما در عوض نمايش اِشغال سفارت کوشش خود را تحک.  اعتراضی نکردندامريکااسلحه از 
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ۀ زمانی به صحنه آمدند که مبارز" دانشجويان پيرو خط امام. "اسالمی که وابسته به امپرياليسم است، نھاد

ضدامپرياليستی توده ھا ھرَدم اوج می گرفت و اين مبارزه خواه ناخواه اساس حکومت جمھوری اسالمی را به خطر می 

ده ھا را سرکوب می نمود، درک کرد که قادر به مقابله و روياروئی با ضدامپرياليستی توۀ حکومت که مبارز. انداخت

ضدامپرياليستی توده ھا می رود تا ھرچه بيشتر راديکال شده و توده ھا را گرد ۀ ی نيست و مبارزئاين جنبش عظيم توده 

ته و آن را از پس کوشيد تا ھمچون گذشته، خود در پيشاپيش اين حرکت قرارگرف. سازمان ھای مترقی جمع نمايد

سخير سفارت يکی از بدين ترتيب با به راه انداختن نمايش ت. محتوای انقالبی خود خالی کند و آن ھا را به بيراھه کشاند

   .کتيک ھای خود را مورد استفاده قراردادرندانه ترين ت

ی را آن اوضاع اجتماعي) ٢ۀ شمار" ( ، مرگ بر فريبکارانامريکامرگ بر امپرياليسم "ۀ ما در ھمان موقع در اعالمي

پس اگر حاکميت کنونی، : "... راه انداختن نمايش تسخير سفارت وادار کرد، چنين توصيف نموديمه که حکومت را به ب

 به چه معناست؟ اين نيرنگ تازه چه اھدافی را تعقيب می کند؟ استفاده از امريکاحاکميتی وابسته است، تسخير سفارت 

االت ؤخلق برای نيروھای وابسته به امپرياليسم چه سودی دربر دارد؟ برای اين که بتوان به ساحساسات ضدامپرياليستی 

تھاجم نظامی حاکميت . بايد ديد حاکميت کنونی در چه شرايطی قرار داشت. فوق پاسخ گفت، بايد اندکی به عقب برگشت

 چون آنھائی که نام سازمان ما را غصب رغم نظر سازشکارانی خلق ُکرد، علیۀ کنونی به ُکردستان و مقاومت دليران

اين جنگ آنچنان شکستی برای حاکميت کنونی به بار آورد و آنچنان . نبود" تنھا و تنھا به نفع امپرياليسم"کرده اند، 

اوج گيری . درنده خوی اين تازه به دوران رسيده ھا را افشاء کرد که عجزشان در سخنان شان نيز آشکار شدۀ چھر

ی که محصول رشد نارضايتی مردم ھمراه با رشد روزافزون تَوُرم، گرانی و بيکاری است و ئبش توده روزافزون جن

ما را ھرچه ۀ ناتوانی اين قشر محدودالفکر در تظيم روابط حاکم، در توليد و توزيع و سياست، شرايط سياسی جامع

.  ھرچه بيشتر تضادھای داخلی آنان توأم شدجدا شدن ھرچه بيشتر توده ھا از اينان با رشد. بيشتر دچار بحران ساخت

ھا آغاز گشت که خود اين امر در جدائی ھرچه بيشتر توده ھا از " تھمت زنی"ھای پی در پی و به قول بازرگان ءاستعفا

ميزان : "نديشيم، صدق اين ُحکم را درخواھيم يافت کهبه شرايط به قدرت رسيدن اينان بياگر . حاکمين وقت مؤثر افتاد

آری قدرت اينان در درصد مردمی است که به خيابان ھا می کشانند، در درصد فريبی است که می ". رأی ملت است

اگر به اين عامل خدشه ای وارد شود، ديگر ضرورت وجودی اين حاکميت نفی گشته . توانند اشاعه دھند و اِعمال کنند

خلق ُکرد، انفجار انزلی، تحصن ھا و اعتراضات پی در پی به آن جا رسيد ۀ ھمان طوری که گفتيم، مقاومت دليران. است

تنھائی او در درصد آرائی که در انتخابات شوراھا به ". امام تنھاست: "ت حاکمه فرياد برآورد کهأکه بخشی از خود ھي

او اظھار " خط"پس می بايست پيروان .  او را نمی خواندنددر دانشگاه ھا ديگر خط. صندوق ريخته شد، تجلی يافت

اين درست در شرايطی است که بيش از ھر زمان ديگری تنھائی خطرناک است، چرا که بايد قانون اساسی . وجود کنند 

 بايد رئيس جمھور و. گشته و وسائل سرکوب توجيه گردد" قانونی"کذائی به رفراندوم گذاشته شود تا حاکميت آنان 

از طرف ديگر بايد برای سرکوب ھرچه . گردند" فقيه"نخست وزير انتخاب شوند تا عروسک ھای خيمه شب بازی 

به ھمين دليل است که . بايد که حداقل بخشی از مردم را در مقابل اين سرکوب فريفت. بيشتر جنبش، توجيھاتی آماده کرد

گونه تظاھراتی يک بار ديگر ممنوع اعالم شد و سپس به در سفارت جانيافتاده بوند که ھر" خط امام"ھنوز پيروان 

ئی امريکاھرگونه تحصن و اعتراض زحمتکشان، نه تنھا غيرقانونی، بلکه به عنوان يک عمل " شورای انقالب"ۀ وسيل

  )١/٩/۵٨، به تاريخ ١۵شماره ۀ اعالمي..."( تھديد به سرکوب گرديد

  :و سپس اضافه شده است

را از بين بُرد و ھم سرکوب خلق را گسترش داد؟ روحانيت از ديرباز به توانائی شناخت " یتنھائ"چگونه می شد ھم  "

جنبش . مردم را صحيح ارزيابی نمودندۀ در اين جا نيز آنان وضعيت و روحي. روحيات توده ھا معروف است
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ی سوار ئن را بر جنبش تود ه ضدامپرياليستی توده ھا در حال اوج گرفتن بود، پس تنھا راھی که می توانست دوباره اينا

از اين رو . کتيک ھائی مناسب با اين فضا بودت اھداف خويش سود جويند، اتخاذ تکند تا از اين نيروی اليزال در جھ

   .)ھمان اعالميه..."(شود" اِشغال" می بايست امريکاسفارت 

، ]سرطان[ تيرماه٢۵اريخ چھارشنبه جمھوری اسالمی در تۀ خود با روزنامۀ  االسالم خوئينی ھا نيز در مصاحبةحج

او در . گوشه ای از آنچه را که ما گفته بوديم، البته با زبان بی زبانی و به َسبک تمام گردانندگان حکومت، بيان می کند

گری از چه ويژگی خاص ديگری ءجز بُعد افشاه بفرمائيد که حرکت دانشجويان مسلمان ب: "ال کهؤپاسخ اين س

بسيار مھمی که بايد نتيجه گرفت، اينست که ملت فريب شعارھای دسته جات ۀ مسأل: "می گويد" ؟برخوردار بوده است

اين اعتقاد کاذب را از خود دور کند که عده ای مرتب زير پرچم . سياسی را نخورد، بلکه آن ھا را ِمالک قرار دھد

 االسالم خوئينی ھا می ةکالم آن که حجۀ  خالص...".ند ا سينه می زنند، برحقامريکامبارزه با امپرياليست و مبارزه با 

کوشد تا اين نکته را تفھيم نمايد که يکی از اھداف تسخير سفارت آن بوده است که از تشکل توده ھا به ِگرد سازمان ھای 

   .ضدامپرياليستی جلوگيری نمايدۀ سياسی به منظور ارتقای مبارز

را بھترين دليل برای " دانشجويان پيرو خط امام" "ھایگری ءافشا"گروه ھای سياسی سازشکار، به اصطالح 

اين گروه ھای سياسی که به عمد چشم و گوش خود را بسته بودند، در تبليغات . ضدامپرياليست بودن آنان می دانستند

ودند، دنبال می نم" گری ھاءافشا"اشاره می نمودند بی آن که لحظه ای به محتوا و ھدفی که اين " گری ھاءافشا"خود به 

دقيقاً به " دانشجويان پيرو خط امام" "گری ھایءافشا"آن ھا نمی خواستند به اين نکته اشاره نمايند که . توجه نمايند

دانشجويان پيرو خط . "منظور تسويه حساب حزب جمھوری اسالمی با تمامی جناح ھای مخالف او در حاکميت است

. برداشتند) و نه خود او(موقت بازرگان و افشای ياران او ابر دولت اولين گام ھای خود را با موضع گيری در بر" امام

اين برخورد از يک سو به حزب جمھوری اسالمی اين فرصت را داد تا دست بازرگان و شرکاء را از برخی مراکز 

خود را " موقتدولت "با حمله به " دانشجويان پيرو خط امام"قدرت کوتاه نمايد و از سوی ديگر اين امکان را می داد تا 

در صف توده ھا جا زده وموقعيت خود را نزد توده ھا مستحکم سازند و بالنتيجه بر موج جنبش ضدامپرياليستی خلق 

بازرگان ۀ از برخی افراد دارودست" دانشجويان پيرو خط امام"آری . سوار شده و سپس آن را به کجراه بکشانند

گری ءافشا"گاه   سخن گفتند و مدرک روکردند، اما ھيچ»ميناچی« يا »ماميرانتظا«ۀ آن ھا دربار. نمودند" گریءافشا"

اميرانتظام با فالن مأمور سفارت ۀ رابطۀ وقتی می بينيم که مدارکی دربار. خود را از اين سطح فراتر نبردند" ھای

 سوليوان و يا جناب بازرگان با ژنرال ھويزر و ياۀ رابطۀ  موجود بوده است، پس قطعاً مدارکی نيز دربارامريکا

گاه سخنی از اين روابط بر زبان  ھيچ"! دانشجويان ساده دل"اما اين . برژنسکی نيز در سفارت وجود داشته است

نياوردند و ھيچ مدرکی نيز در اين زمينه ارائه ننمودند، زيرا که افشای ھر يک از اين روابط نه تنھا پای مھندس 

ن چه کسی ُجز ان او را در اين مذاکرات افشاء می کرد و ھمراھان بازرگابازرگان را به ميان می کشيد، بلکه ھمراھ

اين ۀ اين را بازرگان در نطق تلويزيونی که دربار! بوده است؟...  االسالم ھاشمی رفسنجانی و ةآيت هللا بھشتی، حج

 ۀدر ھم" ی انقالبشورا"جمله دو روحانی عضو  جز او کسانی ديگر منه او گفت که ب. گری ھا نمود، طرح کردءافشا

برخی از زدوبندھای ۀ اين مذاکرات شرکت داشته اند و ھمين سخنان باعث شد تا آيت هللا بھشتی را وادار سازد تا دربار

   .قبل از قيام سخن گويد

دکتر . ادامه داد" شورای انقالب"که از پست نخست وزيری استعفاء داد، ھمچنان به کار خود در  بازرگان پس از آن

اما . به اين طرف و آن طرف مسافرت کرد و درگيرھای زاھدان و بندرلنگه را به وجود آورد" امام"نيز از سوی يزدی 

 ۀکه آنچنان خود را مخالف بازرگان و يزدی نشان می دادند، چرا به ادام" دانشجويان پيرو خط امام"پرسيدنی است که 

دانشجويان راستگو "جديد اعتراض ننمودند؟ از اين مھم تر و انتصاب يزدی به شغل " شورای انقالب"کار بازرگان در 
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" شورای انقالبی"گاه مطرح نکردند که آنچه مھندس بازرگان انجام داده است، تحت نظارت  چرا ھيچ"! و مبارزه جو

   در آن شرکت داشتند؟... بود که بھشتی، خامنه ای، ھاشمی رفسنجانی و 

آن ھا . خود را رو می کردند" گرانهءافشا"بسيار ماھرانه سندھای "! ط امامدانشجويان بی تجربه و ساده دل پيرو خ"

بخشی از اسناد را ھمچنان محرمانه باقی گذاشتند و بخش ديگر را در شرايط رشد تضادھای درون حاکميت و به منظور 

قشقائی را رو آن ھا زمانی اسناد . ضعيف ساختن موضع جناح ھای مخالف حزب جھموری اسالمی آشکار می نمودند

آن ھا زمانی اسناد خيانت . نمودند که تضادھای فی مابين قشقائی با حزب جمھوری اسالمی مراحل حادی را می گذراند

که آنچنان خلق عرب را " ارتشی محبوب حکومت"ھای مدنی را افشاء کردند که حزب جمھوری اسالمی با اين 

از سطح خاصی فراتر نرفت و دامان بھشتی " گری ھاءافشا"اه اين گ ولی ھيچ. سرکوب کرده بود، درافتاده بود و غيره

اگر قرار باشد که به ِصرف افشای برخی از حقايق، شخص يا . يا ھاشمی رفسنجانی و حتی بازرگان را نگرفت

چه محتوا و مضمونی دارد و چه " افشای حقايق"که توجه کنيم که اين  اشخاصی را ضدامپرياليست بخوانيم، بدون آن

دفی را دنبال می کند و ناشی از کدام تضاد يا تضادھاست، آيا مھندس بازرگان که آنچنان دلبستگی اش به امپرياليسم ھ

ئی ھا امريکا عيان و آشکار شده است و زدوبند او، چه قبل از قيام و چه پس از احراز پست نخست وزيری، با امريکا

دانشجويان پيرو خط "اگر ! ضدامپرياليست تر نيست؟" رو خط امامدانشجويان پي"از پشت پرده بيرون افتاده است، از 

 گردانندگان حکومت بر ۀمھندس بازرگان حقايقی را در بار در حد ميناچی و يا اميرانتظام و مدنی سخن گفتند،" امام

 مھندس .مھمتر و اساسی تر بود" دانشجويان پيرو خط امام"کذائی " گريھای ءافشا" زبان آورد که به مراتب از 

 و امريکا و خريد اسلحه از امريکا رابطه با ۀبا ادام" امام"بازرگان در مجلس شورای اسالمی به صراحت گفت که 

مھندس بازرگان نشان داد که قبل از قيام نه تنھا با ھويزر بلکه . ئی به ايران موافق بوده است امريکاآوردن متخصصين 

 االسالم ھاشمی رفسنجانی ةنھا او، بلکه آيت هللا بھشتی، حجه کرده است و نه تمذاکر...  با سران ارتش و امريکابا سفير

حاال تضادھای درونی حاکميت به آنچنان . در اين مذاکرات شرکت کرده اند" ياران پاريس"و " امام"و حتی خود 

. می زنند" گریءفشاا"بازرگان، بلکه يزدی و قطب زاده نيز دست به به اصطالح  مراحل حادی رسيده است که نه فقط

نمود، توجه کنيد تا دريابيد که با " افشاء"آنچه بازرگان از آغاز جريان سفارت تا پايان آن از جناح مخالف ۀ به مجموع

ضدامپرياليست تر از آب درمی آيد و نه تنھا او، " دانشجويان پيرو خط امام"اين حساب مھندس بازرگان به مراتب از 

ت از يزدی و قطب زاده گرفته تا بنی صدر و شرکاء و حزب جمھوری اسالمی ھمگی سردمداران حکومۀ بلکه ھم

   .می زنند" گریءافشا"ديگر دست به  آن ھاعليه يکۀ  خواھند بود، زيرا ھمامريکادشمن امپرياليسم 

بود که تلقی می گردد، آن " دانشجويان پيرو خط امام"بودن " ضدامپرياليست"از عالئم و آثار ديگری که دليل بر 

دولت . کرد" اقتصادیۀ محاصر"نمود و کشور را " قطع رابطه"با ايران " اِشغال سفارت" به عنوان اعتراض به امريکا

ۀ محاصر"و اين " قطع رابطه"است، به مردم اعالم نمود که اين "! بسيار ضدامپرياليست"جمھوری اسالمی نيز که 

را ميمون می شمارد " قطع رابطه"فتند که اگر حکومت اين چنين در ھمان زمان بسياری گ. را جشن بگيرند" اقتصادی

ۀ محاصر"و " قطع رابطه"نشده بود؟ اما آيا " قطع رابطه"که برای آن جشن می گيرد، پس چرا خود مبتکر اين 

   واقعيت داشت؟" اقتصادی

کارتر خيال : " گفت که، آيت هللا خمينی در يکی از سخنرانی ھای خود "اقتصادیۀ محاصر"و " قطع رابطه"پس از 

ھمين سخنان برای ). نقل به معنی"( ست، کسانی ديگر ھستند که با اين تصميم او مخالفندامريکانکند که تنھا قدرت 

" قطع رابطه"انسانی که کمی تيزھوشی داشته باشد و کوشش نکند تا حماقت بر او چيره شود، کافی بود تا محتوای اين 

ۀ در دور. اقتصادی را تجربه کرديمۀ ما در تاريخ ميھن خود يک بار محاصر. دريابدرا " اقتصادیۀ محاصر"و اين 

اقتصادی ايران پرداختند تا جنبش ضدامپرياليستی مردم ما و ۀ حکومت ملی دکتر مصدق، امپرياليست ھا به محاصر
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کذائی، به " اقتصادی ۀمحاصر" اقتصادی و اين ۀمابين آن محاصرۀ مقايس. حکومت ملی دکتر مصدق را سرکوب نمايند

در آن ھنگام امپرياليست ھا به عنوان . نشان می دھد" اقتصادیۀ محاصر"ۀ خوبی کذب گفتار سردمداران رژيم را دربار

ی مانند ايران که اقتصاد متکی بر نفت دارد، تنھا ران شدند و برای کشور تک محصولياولين اقدام مانع از صدور نفت اي

امپرياليست ھا اگر در شرايط کنونی مايل به . اقتصادی به طور واقعی صورت پذيردۀ محاصرھمين اقدام کافی است تا 

اما . ايران بودند، ھمان شگردی را که در دوران حکومت مصدق به کار بستند، به کار می گرفتند" اقتصادیۀ محاصر"

البته . را به طرف ايران سرازيز ساختندآن ھا نه تنھا صدور نفت ايران را قطع نکردند، بلکه ھمچنان سيل کاالھای خود 

ئی فی المثل به فرانسه می رفت و سپس از آن جا به امريکادر اين ميان شگردھائی به کار گرفته می شد و کاالھای 

ُحجب و "بنادر ايران فرستاده می شد و يا از کشورھای خليج فارس و يا يونان کاالھا به ايران می آمد، ولی گاه اين ھمه 

   .ناديده گرفته می شد" اقتصادیۀ محاصر"نيز به کناری گذاشته می شد و رسماً و علناً ! "ءحيا

گرفته بود، در "! جشن" را آنچنان امريکابا " اقتصادی و سياسیۀ قطع رابط"اکنون نيز حکومت جمھوری اسالمی که 

   :شروط آزادی گروگان ھا خواھان آنست که

گونه دخالت مستقيم سياسی و نظامی در امور جمھوری اسالمی  که از اين پس ھيچ بايد تعھد و تضمين نمايد امريکا -١

   .ايران ننمايد

 و دستورات پس از امريکا رئيس جمھور ١٣۵٨ ]عقرب[ آبان٢٣و دستور ... آزاد گذاشتن تمامی سرمايه ھای ما  -٢

 آبان در مورد ٢٣رايط عادی روز قبل از آن مبنی بر انسداد دارائی ھای ايران کان لم يکن اعالم گردد و بازگشت به ش

   ...روابط مالی فی مابين و رفع ھرگونه اثرات ناشی از اين دستورۀ کلي

اقدامات اداری ۀ و انجام کلي... تصميمات و اقدامات اقتصادی و مالی عليه جمھوری اسالمی ايران ۀ لغو و ابطال کلي -٣

ا جزائی و مالی جديد از طرف اشخاص حقيقی و حقوقی رسمی و حقوقی الزم جھت عدم طرح ھرنوع دعوای حقوقی ي

   ...  وامريکاو غيررسمی دولت 

تن اقدام دولت ايران در اِعمال حاکميت خود مبنی بر نسبازپس دادن اموال شاه معدوم با به رسميت شناختن و نافذ دا -۴

   ... اموال شاه معدوم و نزديکان ویۀ مصادر

نه تنھا به کار زدوبندھای جناح ھای " دانشجويان پيرو خط امام"توسط " امريکاۀ ر جاسوسخانتسخي"ما اعتقاد داشتيم که 

درونی حکومت می آيد و نه تنھا از طريق فريب توده ھا موقعيت حکومت را مستحکم می سازد و بالنتيجه منافع 

ای مالی امپرياليستی نيز به کار آنان امپرياليسم را به طور کلی تأمين می کند، بلکه ھمچنين در تضادھای مابين گروه ھ

شايد اثبات اين قضيه به طور مشخص در شرايطی که امپرياليسم و گروه ھای مالی امپرياليستی ھرگونه ارتباط . می آيد

 را پنھان نگاه می دارند، امريکابا حکومت جمھوری اسالمی و ھمچنين ھرگونه ارتباط با جناح ھای درون حکومت 

ولی پس از آن که می بينيم قطب زاده وزير اسبق امور خارجه طی نامه ای به مجلس شورای اسالمی مشکل می نمود، 

صراحتاً بيان نمود که نگاه داشتن گروگان ھا به نفع جمھوری خواھان و آزادگردن آنان به نفع دموکرات ھا خواھد بود و 

که می بينيم که مجلس شورای اسالمی چند روز قبل سپس از مجلس خواست تا گروگان ھا را آزاد نمايند و يا پس از آن 

گروگان ھا می پردازد و کار را تا بدان جا ۀ مسأل" بررسی" با چه عجله ای به امريکااز انتخابات رياست جمھوری 

 تا روز قبل از انتخابات بر زبان می آورند و مسألهپيش می بَرد که عده ای از نمايندگان اصرار خود را در اختتام 

گامی که می بينيم که ھمين نمايندگان چگونه برخی در مجلس به نفع روی کار آمدن دموکرات ھا و برخی در مضار ھن

محمد منتظری به صراحت در مجلس بيان می کند که به نظر او دموکرات   االسالمةجمله حج آن سخن می گويند و من

و آن گاه می گويد که دموکرات ھا را به ھمين دليل ھا فاشيست ھستند و جمھوری خواھان ھم فاشيست و ھم صھيونيست 

 روشن می شود و با امريکاگروگان گيری با منافع گروه ھای مالی ۀ بر جمھوری خواھان ترجيح می دھد، کم کم رابط
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گروگان ھا سود نبرده است و مدافع ۀ مسألبررسی اين نکات اگر گمان کنيم که ھيچ يک از جناح ھای امپرياليستی از 

   .نبوده است، بسيار ساده انديش خواھيم بود" وگان گيریگر"

ی، تبليغ به ئکافی وظايف خود را در رابطه با سرکوب جنبش توده ۀ به انداز" امريکاۀ اِشغال جاسوسخان"پس از آن که 

نفع حزب جمھوری اسالمی و تضعيف جناح ھای مخالف اين حزب در حکومت و تقويت دسته ای از سرمايه ھای مالی 

آن . افتاد" آزادکردن گروگان ھا"امپرياليسيتی به ضرر دسته ای ديگر انجام داد، حکومت جمھوری اسالمی به فکر 

. می دانستند، اکنون ديگر آن را به فراموشی سپرده اند" ضدامپرياليستیۀ مبارزۀ قبل"مردمی که سفارت اِشغال شده را 

ود را که از آغاز با اميرانتظام شروع کرده بودند، با فحاشی و گری ھای خءنيز که افشا" دانشجويان پيرو خط امام"

" ضرورتی" به گروه ھای سياسی، برخی روزنامه ھا و جنبش خلق ُکرد پايان دادند و گويا در اين مورد ءتھمت و افترا

گرديده "  امامدانشجويان پيرو خط"تمامی آن گروه ھای سياسی که زمانی مبلغ ! نيز نمی ديدند که سندی ارائه نمايند

ئی تبليغی نمی امريکابودند، حال که ماھيت واقعه روشن گرديده است، زبان در کام فرو بُرده و عليه آزادی جاسوسان 

ی يافت می شود که آنقدر وقيح نمايند و البته کمتر گروه سياسيخود را جبران ۀ کنند تا حداقل بخشی از اشتباھات گذشت

و عمل آن ھا را، بلکه " دانشجويان پيرو خط امام"نه تنھا ) اکثريت"(کار"ان منحط ون حزب توده و جريباشد که ھمچ

ئی متفق امريکاآزاد نمودن جاسوسان ۀ جناح ھای درون حکومتی ھمگی دربار. آزادی گروگان ھا را نيز تأئيد نمايد

ر تبليغات، خود را ھمچنان القول بودند، اما ھريک از آن ھا می کوشيد تا اين عمل به دست ديگری صورت گيرد تا د

قلمداد نمايد، تا از يک سو حريف را تضعيف کرده و " امريکاخط "گروگان ھا را در ۀ  و جناح آزادکنندامريکامخالف 

فال را به نام حزب جمھوری اسالمی که ۀ اما به ھر حال سير وقايع، قرع. از سوی ديگر از خشم توده ھا در امان بماند

   .جلس شورای اسالمی دارد، رقم زداکثريت قاطع را در م

اکنون حکومت جمھوری اسالمی، مجلس شورای اسالمی و بوق ھای تبليغاتی رژيم چنان جار می زنند که گويا چھار 

ئی، امريکا درمی آورد که آزادی جاسوسان امريکاشرط پيشنھادی از سوی ايران آنچنان دماری از روزگار امپرياليسم 

ن شده توسط ييبررسی چھار شرط تع. حکومت است" ضدامپرياليستیۀ مبارز"ۀ ھا ادامھمچون گروگان گيری آن 

 ۀمجلس شورای اسالمی نشان می دھد که چگونه تمامی سردمداران حکومت و جريان ھای منحطی ھمچون حزب تود

ن شده به يي شرط تعاما اگر آنقدر زيرکی نداشته باشيم که از خود چھار. به توده ھا دروغ می گويند" اکثريت"خائن و 

 ١٣۵٩ ]عقرب[ آبان١۵کيھان به تاريخ ۀ کوتاه روزنامۀ کذب ادعای حکومت و گروه ھای ريزه خوار آن پی ببريم، مقال

 امريکاۀ کنگرۀ نمايند" ھانس"ھمه چيز را آشکار می کند و می بينيم که دو ماه قبل " نياز ُمبرم به مترجم"تحت عنوان 

ئی ھا پيشنھاد نموده است و به امريکا ھمين چھار شرط را از سوی امريکاۀ گان ديگر کنگر نفر از نمايند٣۶به انفاق 

مساعدی برای تأمين ۀ شرط پيشنھادی ايران زمين: "کارتر اشاره نمود که گفتۀ عنوان پايان کالم نيز می توان به اين گفت

   )١٢/٨/۵٩کيھان "(ت متحده استاياال" مصالح حياتی"و تأمين " شرف" يعنی حفظ امريکاھر دو ھدف اساسی 

   ش امرگ بر امپرياليسم و سگ ھای زنجيری

   با ايمان به پيروزی راھمـــان

    خلق ايرانئیچريک ھای فدا

٠۴/٠٩/۵٩   

  

  

 

 


