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  فريبرز سنجری

  ٢٠١٧ می ٣٠
  

 !راه نجات مردم ما
  

  . درج شده است١٣٨۴ ، در تاريخ آذر ماه ٧٩اين نوشته برای اولين بار در پيام فدائی شماره : توضيح
  

کنم ، آشنائی را ديدم که مدتی بود  ای شھری که در آن زندگی میھ طور اتفاقی در يکی از خيابانه چند روز پيش ب

 ايران و اوضاع ۀرسند اولين حرف شان در بار ھمچون اکثر ايرانيان پناھنده که وقتی به ھم می.  از او خبری نداشتم

 وقتی که  مان با اشاره به وضع ايران و اخبار مربوط به داخل کشور شروع شد وصحبتو احوال آن جاست، ما نيز 

بايد از : ھای اخيرش رسيد ، دوستم با حرارت گفت جمھور جديد جمھوری اسالمی و موضع گيری  صحبت به رئيس

از او پرسيدم که با توجه به موقعيت فعلی اپوزيسيون . ھر نيروئی که قادر به سرنگونی اين رژيم باشد حمايت کرد

کند ، ھر کسی باشد مھم نيست ، فقط اين آخوندھای  فرقی نمی: اين رژيم، منظورت کدام سازمان يا نيرو است؟  گفت

 ۀدانست که در اپوزيسيون جمھوری اسالمی در لحظ ای درنگ، چون خود می پس از لحظه!  بو گندو را بردارد

 ھم اين رژيم جالد را سرنگون سازد ، بايد امريکا اضافه کرد که حتی اگر فعلی چنين قدرتی وجود ندارد، فوراً 

ھا، از آن جا که بر اين باورم که مبارزه و مقاومت مردم ما عليه  ضمن تأسف از اين حرف!!   ھورا کشيدبرايش

تری تعويض شود،   ددمنشانهۀ اھريمنی با سلطۀھای جمھوری اسالمی برای آن نبوده و نيست که اين سلط بيدادگری

 در افغانستان و عراق چه امريکابينی که   نمیمگر!  در پاسخ به موضع نادرست آن آشنا، به او گفتم زياد تند نرو

 در امريکاھای   اسرای عراقی و وحشيگریۀآيا تصاوير دھشتناک شکنج. اوضاع دھشتناکی به بار آورده است

دانی که ھمين چند روز پيش از نوار ويدئوئی خبر دادند که تجاوز  ای؟  آيا نمی زندان ابوُغريب را فراموش کرده

گذارد؟  آيا از کشتار   در عراق را به نمايش میامريکاھای   به نوجوانان عراقی در بازداشتگاهئیامريکاسربازان 

يميائی چه بر سر کھای  دانی که با سالح خبری و نمی  مردم شھر فلوجه و با خاک يکسان کردن اين شھر بیۀوحشيان

 در اين کشور را نشنيدی؟  آيا از ريکاامھای   در سياه چالھای افغان آيا فرياد شکنجه شدهاين مردم آوردند؟  

ھا در تداوم ھزاران عمل  ئیامريکان در افغانستان اطالع نداری؟  ھمين چند روز پيش بود که اسوزاندن اجساد مخالف

که را  چند تن از کسانی ۀ خود در افغانستان، جھت ترساندن اھالی يکی از روستاھای اين کشور ، جنازۀجنايتکاران

را ھا  پس چگونه اين واقعيت!  ھا کشته شده بودند جلو چشم مردم به آتش کشيده و سوزاندند ئیامريکا در درگيری با

 به ايران امريکادھی که از لشکرکشی  گيری و به خود اجازه می گيرند ناديده می که جلوی چشم ھمه صورت می

 به ايران، با فرض امريکا ارتش ۀکنی حمل ای که تصور می خيالی دچار شده سخن بگوئی؟  و چرا به اين خوش
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آزادی و : آورد؟  خيلی راحت پاسخ داد سقوط جمھوری اسالمی، برای مردم ما آزادی و دمکراسی به ارمغان می

 ۀمسأل. ھائی است که در آينده بايد به آن ھا رسيد  امروز ما نيست ، بلکه خواستألۀاين ھا مس. دمکراسی شعار است

ھر کس . خواھد بيايد اين ھا بروند ھر کس که می. اين ھا بايد بروند.  نابودی آخوندھاست اصلی ما،ۀمسألامروز ما، 

 برود امريکااگر فردا قدرت !  دوست عزيز: گفتم. فقط اين ھا بروند!  اين ھا را سرنگون کرد قدمش مبارک باد

ن فرزندان اين سرزمين  ضدمردمی که دستان شان تا مرفق به خوۀپشت جريان سلطنت و دوباره اين دار و دست

آلوده است ، به قدرت برسند تو چه خواھی گفت؟  آيا باز ھم ھورا خواھی کشيد؟  آخر مگر مردم ايران ديوانه بودند 

که انقالب کردند و ھزاران قربانی دادند تا رژيم سلطنت را براندازند؟  آيا اين شرمندگی ندارد که حاال کسانی 

ببخشيد غلط   و به سلطنت طلبان بگويند،  دراز کنندامريکات التماس به سوی دوباره برای بازگشت سلطنت دس

درست است که در پی نسلی که به : در ادامه بحث به او گفتم!  ُکش کنيد ھا را تمام ُکش کم کشتيد بيائيد نيمه. کرديم

ت را ھر روز با خود ھای رژيم سلطن انقالب برخاست ، نسل ديگری آمده است، ولی ھنوز کسانی که آثار شکنجه

تو را چه شده است؟  آيا درد و رنج شرايط تبعيد و طوالنی شدن عمر جمھوری اسالمی . اند کنند زنده حمل می

دھند  کنند و قربانی می ای که مردم مبارزه می چشمانت را کور کرده و قادر به ديدن واقعيات نيستی و فراموش کرده

ام  نه فراموش نکرده: گفت!  ند ، نه اين که از چاله در آمده و به چاه بيفتنددست آوره که زندگی بھتری برای خود ب

که ھمين مردم بودند که بعد از سرنگونی رژيم سلطنت به جمھوری اسالمی رأی دادند و چنين شيطانی را بر سر 

 به قدرت رسيده اين اشتباه است که کسی تصور کند که جمھوری اسالمی با رأی مردم: در جواب گفتم. کار آوردند

ھای بزرگ در   با ھمکاری انگليس و بقيه قدرتامريکاھا قبل از آن،  در حالی که مدت. اين ظاھر قضيه است. است

ھای امپرياليستی بود که   در رأس بقيه قدرتامريکااين . کار آمدن خمينی رأی داده بود کنفرانس گوادالوپ به روی 

در اختيار خمينی به او و ) ئیامريکايا در واقعيت ارتش (تش شاھنشاھی  منابع قدرت از جمله ارۀبا گذاشتن ھم

پس اگر خواھان . رژيمش قدرت دادند تا انقالب مردم ما را سرکوب کنند و از منافع غرب در ايران حفاظت نمايند

د طبق منافع آخر اگر اين ارباب قرار بو!  بری نابودی جمھوری اسالمی ھستی چرا از دست نوکر به ارباب پناه می

 از اول اين به قول تو آخوندھای بو  کوچکی از منافع مردم را در نظر گيرد ، اصالً ۀمردم گام بردارد و يا حتی گوش

بينی، سرنگونی جمھوری   بحث با توجه به اين که آن آشنا ھمچنان با خوشۀدر ادام. آورد گندو را سر کار نمی

مردم ايران تلقی می کرد، سخنانم را ادامه داده و گفتم تازه مگر  را راه نجاتی برای امريکااسالمی به دست 

 بود که با ھمکاری انگليس عليه مصدق کودتا کرد و محمدرضا شاه را به سلطنت امريکاای که ھمين  فراموش کرده

ود ش مگر می.  ھای طوالنی آماده ساخت باز گرداند و شرايط اعمال ديکتاتوری آن شاه جنايتکار را برای سال

، يعنی در طول ١٣۵٧ تا سال ١٣٣٢ سال ]اسد[ مرداد٢٨ سياه رژيم سلطنت، از کودتای ۀفراموش کرد که سلط

براستی چه شده .  بودامريکاھای بی دريغ ھمين  ھا و به ويژه حمايت ھای امپرياليست  مرھون حمايت سال، اساساً ٢۵

کنی،   به نابودی جمھوری اسالمی فکر میگر تو واقعاً ايد؟  ا  تاريخی خود را ھم از دست دادهۀ حافظاکه شماھا حت

چسبی ، اال به فعاليت خودت  يعنی چنين امر مقدسی ذھن تو را به خود مشغول کرده، چرا به ھر خس و خاشاکی می

 ۀاين شيو. گيری از گذشته نيست  درسۀو تالش خودت در اين راستا؟  و سپس اضافه کردم که دوست عزيز اين شيو

 قدرت نبينی، ۀخواھی رژيم موجود را ديگر بر اريک اگر می.  جھنمی که جمھوری اسالمی آفريده نيستخالصی از

انتظار   مردم ما جھت سرنگونی جمھوری اسالمی بپيوندی، نه اين که چشم ۀھا را باال زده و خود به مبارز بايد آستين

نباشد که چه کسی و چه نيروئی قرار است به و نه اين که برايت مھم .  باشیامريکاسرنگونی اين رژيم از سوی 

  . جای اين رژيم به قدرت برسد
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 در دوره مبارزه عليه شاه ھم ھمين حرفی که او در مورد جمھوری اسالمی می بعد برای او توضيح دادم که اتفاقاً 

فقط اين . ن خواھد بودبرود ھر رژيمی بيايد بھتر از آ) منظور رژيم شاه(اين رژيم : "زند با اين عبارت شنيده می شد

در . شود گفتند مگر ديکتاتوری از ديکتاتوری شاه بدتر ھم می انديشانی بودند که می در آن زمان ساده". رژيم برود

گفتند آری   مبارزه عليه رژيم شاه قرار داشتند که میۀھای راستينی در صحن حالی که در ھمان زمان کمونيست

 اساسی ديکتاتوری، اين ۀگفتند که علت و پاي آن ھا می. پذير است ھم امکانديکتاتوری از ديکتاتوری شاه بدتر 

اگر مردم ما نتوانند اين نظام را نابود سازند بدون شک . روبنای استثمار و وابستگی، نظام اقتصادی حاکم است

تری ھم  القلب مقابل امواج خروشان مبارزات مردمی، ديکتاتورھای قسیحافظان اصلی اين نظام جھت حفظ خود در 

 طبقاتی در جامعه و ۀبر سر کار خواھند آورد ، چرا که ھمواره شدت اعمال ديکتاتوری ، تابعی است از روند مبارز

بات انگيزی صحت اين سخنان را به اث نه خواست صرف شخص ديکتاتور، و ديديم که تاريخ با چه روشنی حيرت

  .رساند

شد اما " مالخور" راه ۀاين درست است که انقالب مردم ما به نتيجه نرسيد و در نيم:  اين صحبت به او گفتمۀدر ادام

خواھی از چاله به چاه بيفتی و از دست شاه به دست شيخ و دوباره   اين واقعيت است که اگر نمیۀدھند اين تنھا نشان

بايد رھبری انقالبی را . يکتاتوری ديگر، بايد تشکيالت انقالبی داشته باشی از دست شيخ به شاه و يا داحتماالً 

ای که تاريخ رسالت رھبری و به   انقالب؛ طبقهۀکنند  اصلی رھبریۀسازمان دھی و بايد در مسيری بجنگی که طبق

ھای من  حرف. ودنتيجه رساندن اين انقالب را بر دوش او گذاشته، قادر به متشکل شدن و قادر به اعمال رھبری ش

ھای من، تا حدودی دوست ديرآشنا را در خود فرو برد و به فکر واداشت،  تر باشد بگويم سرزنش و يا شايد منصفانه

داديم و ھر کدام به   را تا ديدار اتفاقی بعدی خاتمه میصحبتبايست اين  در حالی که زمان جدائی ھم رسيده بود و می

 .رفتيم راه خود می

ھاست و  ھا و ناتوانی ھا و مواضع، بيشتر حاصل نااميدی دانستم که اين انديشه  آن دوست، گرچه میبا جدا شدن از

پيش ھايش،   اوھام او و نور اميدی به دنيای نااميدیۀھای من شايد صرفا تلنگری باشد بر پرد مطمئن بودم که حرف

ژيم کنونی، که زمانی صدای شعارھای ن راچرا مخالف. راستی بر مردم ما چه رفته استانديشيدم که ب خود می

 به امريکااند که حاضراند برای لشکرکشی  کرد ، تا آن جا سقوط کرده شان گوش فلک را کر می ضدامپرياليستی

دانستند با صرف رفتن   شاه، مردم ما از آن حد شناخت و آگاھی بر خوردار بودند که میۀدر دور! ايران ھورا بکشند

 شان نخواھند رسيد، از اين رو پس از فرار شاه فوراً  حقه ھای ب  سلطنتی ھنوز به خواستشدن رژيم شاه و برچيده

 گذاشتن آن یرويند که با زير پاه ھائی روب حال مردم ايران با انديشه".  ستامريکابعد از شاه نوبت "شعار دادند 

 به ايران سخن امريکاشی ھا، بی رودربايستی و بدون خجالت از ضرورت و درستی لشکرک ھا و شناخت آگاھی

نويسد و از او  يکی برای بوش، که به تقليد از خمينی برای خود رسالت آسمانی قائل است، نامه می. گويند می

چندم وزارت  ديگری برای مذاکره با مأموران دسته!!  خواھد که زحمت کشيده و قدری آزادی ھم برای ما بياوريد می

آن يکی ھم ھمه آرزويش . بندد تا در واقع خود را و سازمانش را عرضه نمايد ی مامريکا بار سفر به امريکادفاع 

داند  يعنی می.  رژيم را تحريم کند تا شايد فضائی برای فعاليت وی باز شودمتحد ملل " شورای امنيت"اين است که 

  ! بھتراناش وابسته است به خواست و اجازه از ما که خود را در شرايطی قرار داده که فعاليت اصلی

ھا و افکاری چنان نادرست در ميان  وجود ايده!  رفتن برای چيست راھه راستی اين ھمه بیگفتم که ب پيش خود می

 امريکانسل جوان، نسلی که از زمانی که خود را شناخته رژيم سرکوبگری را در مقابل خود ديده که فرياد مرگ بر

دشمن دشمن من ، دوست "اند که  ايد آن ھا از بزرگترھای خود شنيدهش.  قابل فھم استاز زبانش نيفتاده است ، کامالً 
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بايد اين نسل  اند و تازه می ھا را به عينه ديده  تحوالت اين سالۀ، اما به اين ھا چه بايد گفت که خود، ھم"من است

تند که خود ره ؟  اما اين ھا راه نماھائی ھس!جوان را آموزش ھم داده و تجربيات خود را به آن ھا منتقل کنند

  .اند اند و سمت اصلی ضربه به دشمن را فراموش کرده دانند و سوراخ دعا را گم کرده نمی

 ديکتاتوری ۀشدن عمر جمھوری اسالمی به مثاب از قرار معلوم، ناتوانی اپوزيسيون در سرنگونی رژيم و طوالنی

ھائی از  را در ميان بخش" امدادھای غيبی"ای که به ھيچ صراطی مستقيم نيست، گرايش به معجزه و  گسيخته عنان

ھمان طور که ضعف بشر در برابر نيروھای طبيعت، . مردم ما و در صفوف اپوزيسيون رژيم تقويت کرده است

ھای ماوراءالطبيعه و يک نيروی خيالی برتر سوق داد، حال ضعف مردم در برابر  سوی خلق قدرته انسان را ب

 خرافات در بين آن ھا، توکل به يک نيروی برتر را برجسته ۀعتقادات مذھبی و اشاعقدرت حاکم، آن ھم با توجه به ا

تاز ميدان شده و در  به خصوص که اين نيرو از قدرتی جھانی برخوردار است و چند سالی است که يکه. ساخته است

 که اين نيرو که انديشند که چه اشکال دارد پس برخی چنين می. شرق و غرب ھم با کشور ما ھمسايه گشته است

 ما ۀدھد رعايت اصول ھمسايگی را به جا آورده و قدمی ھم به داخل حياط خان فرياد دفاع از حقوق بشر نيز سر می

 امام زمان کسی را م، ھر روز سربازان گمنا"سرزمين امام زمان"بگذارد تا با چشمان خود ببيند که چگونه در 

 اين امور، دلش به رحم ۀشود، شايد با مشاھد  ھا زبان مخالفی بريده میکنند و يا با تيغ چاقوی آن می" شمع آجين"

  !صفت رھا سازد آمده و ما را نيز از شر اين ديو شيطان

شود کسی کمترين اطالعی از اوضاع جھان، منطقه و ايران داشته باشد و  راستی مگر میولی ب: گفتم پيش خود می

ھا خالف آن چه که سردمداران جمھوری اسالمی جلوه  ده باشد و سال در افغانستان و عراق را شنيامريکاجنايات 

از اين رژيم ديده باشد، " فرشته رحمت"بلکه به مثابه " شيطان بزرگ"دھند ، پشتيبانی اين قدرت را نه به عنوان  می

  اما ديدم ! دخيل ببنددامريکاو باز ھم برای رسيدن به آزادی و دمکراسی و به اصطالح حقوق بشر، به لشکرکشی 

ای جھت رسيدن به اھداف   نابودی جمھوری اسالمی را وسيلهھا اساساً  مشکل اين جاست که اين افراد و اين ديدگاه

 آن ھا چيز ديگری است و به دنبال دوختن کالھی از اين نمد برای ۀمسألبينند، بلکه از قرار،  واقعی مردم ما نمی

بداند چه نداند، آن اھداف بزرگ را کنار گذاشته و خوِد وسيله را ھدف بنابراين، چنين تفکری چه خود . خود ھستند

نيافتنی کرده که ديگر قادر  کرده است، آن ھم ھدف نھائی و اين ھدف نھائی را ھم آن قدر برای خود بزرگ و دست

  .ش، نيز طرح نمايديه بر نيروی خود را، حتی در ذھننيست وسائل رسيدن به آن با تک

حق مردم ما و گامی اوليه جھت رسيدن به ه ھای ب ھوری اسالمی بايد برود و اين يکی از آماجدرست است که جم

رزمند ، خواھان برقراری  ھای آن ھاست، اما روشن است که وقتی که مردم ما عليه جمھوری اسالمی می خواست

 وجود فحشاء و اعتياد و شرايطی که امکان. شرايطی ھستند که در آن فقر و فالکت و بيکاری وجود نداشته باشد

و ھر صدای مخالفی در گلو خفه نشود و زندان و شکنجه و اعدام انقالبيون . کودک خيابانی را از بين برده باشد

 فقيه، ۀھای جمھوری اسالمی، در مقابل واليت مطلق ديگر معنا نداشته باشد، خالصه آن ھا در تقابل با سرکوبگری

 دشمنان ۀھا درست در تقابل اھداف ھم اما تحقق اين خواست.  اجتماعی ھستندخواھان آزادی و دمکراسی و عدالت

. اند ای قرار دارد که اين دشمنان به حفاظت از آن برخاسته هالمانمردم ما قرار دارد؛ در تقابل با روابط اقتصادی ظ

ين امر با نابودی آن شرايط رسد که ا  ظھور میۀزمانی به منص" واليت مطلقه فقيه"بنابراين، بار انقالبی سرنگونی 

آورد و به  ای و خاتمی بار می ی توأم شود که ھر روز در دامان خود، جانيانی چون خمينی، خلخالی، خامنهئاقتصاد

آری، شرط رسيدن به آزادی، شرط رسيدن به عدالت . دھد ظلم و جور و استثمار و اجحاف، امکان جوالن می

 ۀداری وابست  تيز حمله را متوجه نظام سرمايهۀار کنونی اين است که لبب اجتماعی، شرط رھائی از وضعيت نکبت
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حاکم کنيم و بکوشيم که سرنگونی جمھوری اسالمی به نابودی اين نظام منجر شود، و گرنه تا اين نظام پابرجاست، 

شود که  توجه میحال اگر کسی چنين ھدفی را مقابل خود قرار دھد، در اولين گام م. چرخد در ھم بر ھمين پاشنه می

ھای ستمديده  امری که به نيروی توده.  امپرياليسم در ايران معنا داردۀرسيدن به اين ھدف، تنھا با نابودی سلط
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