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 ٢٠١٣ جنوری ١٢
  

دنبال کنفرانس پراگ و در ارتباط با تالشھای اخير قدرتھای امپرياليستی برای پيشبرد پروژه ھای آلترناتيو ه ب:  توضيح

 .ی با رفيق فريبرز سنجری ترتيب داد که متن آن را در زير مالحظه می کنيدئ گفتگوسازی در ايران، پيام فدائی اخيراً 

  

 !لترناتيو سازيھای امپرياليستیا کنفرانس پراگ و  ۀدر بار
  

  .گو پذيرفتيد و که دعوت ما را به اين گفت رفيق سنجری با تشکر از اين: ئیپيام فدا

  

 خوشحالم که يک بار ديگر فرصتی پيش آمده تا در رابطه با مسائل روز و اموری که در واقعيت :سنجریرفيق فريبرز 

  .گو بنشينيم و ن جنبش انقالبی عليه جمھوری اسالمی در جريان است با ھم به گفتعينی در مقابل چشمان ھمه فعاال

  

 ]عقرب[ آبان٢٨ و ٢٧شنبه و يکشنبه ز ھای  يعنی در رو بگذاريد از کنفرانس پراگ شروع کنيم  که اخيراً :سؤال

در رابطه با چنين  تالشھائی چه فکر می کنيد؟ می دانيد که اين . و در تداوم کنفرانس ھای قبلی برگزار شد  ١٣٩١

چه در ميان کسانی که در آن شرکت داشتند و چه در صفوف آنھائی که توافقی با . حرکت انعکاسات گوناگونی داشت

  . دارند و حتی وزارت اطالعات رژيم جمھوری اسالمی ھم نسبت به آن واکنش نشان دادچنين حرکاتی ن

 می کنيد در راستای تالشھائی برگزار شد که از مدتھا پيش شروع شده، ھمان سؤال کنفرانسی که در باره اش :پاسخ

ن کنفرانس نزديک به صد نفر که به در اي. از آنھا ياد می شود" آلترناتيو سازی"تالش ھائی که در رسانه ھا به عنوان 

 دور ھم جمع شدند تا به ادعای خويش اتحادی برای برقراری دمکراسی در ،نحله ھای فکری مختلفی گرايش دارند

از سلطنت طلب تا اکثريتی  در اين کنفرانس از به اصطالح تحليل گر سياسی تا دانشجو و نويسنده و. ايران شکل دھند

کنفرانس  اينھا دور ھم جمع شدند و در تداوم ۀھم.  مھتدی شرکت داشتندۀکردستان تا کوملخائن و از حزب دمکرات 

 که ھر کدام رسوائی شرکت کنندگان را به عينه در مقابل ديد ھمگان قرار دادند، ديدگاه ھای خود را استکھلم و بروکسل

  . برای چگونگی مقابله با جمھوری اسالمی و گذار از آن روشن نمودند

. يت اين است که اين تالشھا را بايد در رابطه با سياستھای اخير قدرتھای غربی در رابطه با جمھوری اسالمی ديدواقع

به دنبال تحريم ھائی که در چند سال گذشته اين قدرتھا از طريق شورای امنيت سازمان ملل عليه جمھوری اسالمی پيش 

 اعمال نمودند و به خصوص با توجه به تھديد ھای اين قدرتھا  خودشان مستقالبردند و تحريم ھای سخت تری که اخيراً 

که زمان  ن رژيم به اين نظر رسيدند که مثل اينااست،  عده ای از مخالف"  گزينه ھا روی ميز ۀھم" که  مبنی بر اين
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ھی نصيب شان ر جمھوری اسالمی فرا رسيده و آنھا ھم بايد خودشان را فوراً جمع و جور کنند تا از اين نمد کالييتغ

"  گزينه ھا روی ميز ۀھم" ئی ھا و ديگر قدرتھای امپرياليستی اروپا از وجود امريکاکه  البته روشن است وقتی. بشود

ر جمھوری اسالمی صحبت کرده و در ھمين رابطه ھم ييئی رسماً از ضرورت تغامريکاسخن می گويند و نئوکان ھای 

ری اسالمی و سر و سامان دادن به وحدت آنھا با يکديگر سخن می از ضرورت ارتباط با نيرو ھای مخالف جمھو

گويند، خيلی ھا ھم که صرفاً ظاھر روند ھای جاری را می بينند بوی کباب به مشامشان برسد و خود را برای پروژه 

 کنند که  و در کنفرانس ھائی شرکت آماده کنند،ستانبه شکل افغان" ی آفرينیکرز"نوع عراقی و " ی چلبی ساز" ھای 

 امريکا نظامی ۀاز نئوکانھای معروف که ھمواره در موضعگيری ھای خود مدافع حملتيمرمن و امانوئل اتولنگی امثال 

تابو "برای  آنھا سخن بگويند و اندر مزايای )  بروکسل و پاريس بودندجلسۀاين افراد از سخنرانان (به ايران بوده اند 

  . به آنھا آموزش دھند" شکنی

 بيانيه ای منتشر جلسهاوالً پس از پايان . خوب اين موضوع دو زاويه دارد.  اشاره کرديدجلسهد انعکاسات اين در مور

را به امضای شرکت   به بحث گذاشته و آن جلساتشخود را در طی"  پايانیۀبياني"خب، کنفرانسی که قادر نشود . نشد

، خود نشان می دھد که اين حرکت در ھمين چھارچوبی ھم که ن آن برساند و سپس منتشر کنداا حداقل موافقکنندگان و ي

"  آلترناتيو سازیۀپروژ"در ثانی  اين . تعدادی را جمع کرده با موفقيت ھمراه نبوده و نتواسته به اھدافش دست پيدا بکند

 و امريکابه آنقدر رسوا شده که حتی در صفوف اکثريتی ھا که با فرو پاشی شوروی سابق ريل عوض کرده و چشم اميد 

قدرتھای غربی دوخته اند ھم شکاف انداخته و تنشھائی را در صفوفشان دامن زده که در مرداب ساکن آنھا خودش 

که آب زاللی در آن وجود ندارد و به ھمين دليل ھم به قول فروغ فرخزاد " جوی حقيری"طوفانی است؛ طوفانی در 

  .   مرواريدی ھم در آن پيدا نمی شود

نمی توانستند . دل در گرو اصالح جمھوری اسالمی از درون بسته اند که اکثريتی ھائی که  استر روشنهاز سوی ديگ

 اگر برخی از شرکت کنندگان ا حتدر رژيم شکل می گيريي که در راستای سياستھای قدرتھای بزرگ برای تغجلساتیبا 

به ھمن دليل ھم بود که .  توافقی داشته باشند،است ستراتيژيیو تأکيد بر چنين " انتخابات آزاد"فرياد زنند که ھدفشان

وارد بازيھائی شده ايد که بوی " ولی فقيه"امثال فرخ نگھدار به اعتراض بر خاستند که چرا به جای نامه نگاری به 

 اينھا باعث شده تا ھنوز کنفرانس تمام نشده ما شاھد موجی از انتقادات و اعتراضات ۀمجموع !سرنگونی ازش می آيد

کيد بر مواضعی که از نظر أھمچنين شاھد بوديم که حزب دمکرات برای ت.  اينترنت باشيمۀدرسايتھای گوناگون در شبک

.  خود مبتکر سازمان دادن کنفرانس ديگری در بروکسل بشود، پراگ به آنھا بھای الزم داده نشده بودجلسۀاين حزب در 

انه به دست وزارت اطالعات رژيم جمھوری اسالمی داد تا باز ھم البته اختالفاتی که در اين کنفرانس برجسته شد بھ

کيد أ و نيازی به ت استالبته روشن". اتحاد در ميان اپوزيسيون جمھوری اسالمی غير ممکن است" مدعی شود که 

ينھا ا.  پرداختندجلساتی چنين ۀنيست که ھمچون ھميشه کمونيستھا و نيرو ھای انقالبی ھم به افشای اھداف پشت پرد

  . شما به آنھا اشاره شدسؤالانعکاسات گوناگون  اين کنفرانس بوده که در 

  

گو و  و  پايانی خود را به گفتۀقادر نشدند متن بياني" برگزارکنندگان کنفرانس پراگ خود اعالم کرده اند :سؤال

واضح است که خود چنين .  يدشما ھم به اين موضوع اشاره کرد". ن آن برسانندانظر و نھايتاً به امضای موافق دلتبا

اما يکی ديگر .  وجود داشته استجلسه ایامری گويای  اختالفات و توھماتی است که در بين شرکت کنندگان در چنين 

 پراگ جلسۀ برگزاری ۀ جلب نظر می کند مخفی کردن مراکز و منابع تأمين بودججلسهاز نکاتی که در رابطه با اين 

در حالی که ھر .  ھا اين است که منابع مالی بايد در تاريکی باقی بمانندجلسهی اين قبيل گوئی از ويژگی ھا. می باشد

راستی چرا چنين ه ب.  خاص خودش می باشدۀکسی می داند که باالخره تدارک و تشکيل ھر کنفرانسی نيازمند بودج
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مين مالی أکنفرانس ھائی از کجا ت کنفرانس پراگ از کدام منبع تأمين شده و اساساً چنين ۀاست و  به نظر شما ھزين

  می شوند؟

.  مربوط به تدارک و تشکيل آن از کجا آمده استۀ برگزارکنندگان ھر کنفرانسی بايد توضيح دھند که بودج منطقاً  :پاسخ

 تاکنون گفته جلسهاما آنچه برگزارکنندگان اين .  ھم باشند"شفاف سازی " به خصوص اگر اين برگزار کنندگان مدعی 

مندند و به ھمين دليل ھم به ه ھستند که نسبت به سرنوشت ايران عالق" خيرخواھی"تنھا اين بوده که گويا ايرانيان اند 

بعد ادعا کرده اند که آنھا ھم به دالئل امنيتی نمی توانند نام اين خير خواھان را .  کمک کرده اندجلسهبرگزاری اين 

. ت بيشتری را سبب می شودسؤااليست که ھيچ پرسشی را پاسخ نداده، تازه اين، خب، البته توجيه کودکانه ا. آشکار کنند

طور روزمره در گوشه و کنار جھان بر ه  کنفرانس ھائی که بۀعکس ھمه که بدانيم که اين کنفرانس ب به خصوص وقتی

نبال کرده اند، ھمچنين  کسانی که مسائل اين  کنفرانس را دۀ مخارج سخنرانان را نپرداخته بلکه به گفتپا می شود صرفاً 

مين نموده أرا ھم از ھر لحاظ ت)  جا و اقامتشانۀاز پول بليط مسافرت آنھا گرفته تا تھي( شرکت کنندگان ۀمخارج ھم

را باالی صد نفر اعالم کرده اند، واضح است که چنين مخارجی  با توجه به تعداد شرکت کنندگان که خودشان آن. است

شايد اين . مين نمی باشدأمی باشد که با صرف خير خواھی چند ايرانی پولدار اما گمنام قابل ت سنگينی نيازمند ۀبه بودج

ھائی که قولش " تابو"مخفی کاری از اين الزام ناشی شده باشد که شرکت کنندگان در اين کنفرانس ھنوز قادر به شکستن 

يابند اعالم کنند " جسارت"بو ھا شکسته شود تا آنھا ھم بنابراين شايد بايد کمی صبر کرد تا اين تا!  نشده اند،را داده اند

  !مين نموده استأ قابل توجھی را فالن نھاد امپرياليستی تۀکه چنين بودج

 اين کنفرانس خود محکی است برای سبک و سنگين ۀ بودجۀمين کنندأالبته ھمين عدم شفافيت در روشن کردن مراکز ت

د چنين پروژه ھائی، محکی که نشان می دھد ادعای چنين شفافيتی به ھيچ کردن ھر ادعائی در مورد شفافيت در رون

  .وجه با واقعيت انطباق نداشته و دروغی بيش نيست

  

منظور چه تابو ھائی است؟ چون از لحن صحبت شما اين .  از شکستن تابو ھائی از طرف آنان صحبت می کنيد:سؤال

  .لطفاً اين موضوع را توضيح دھيد. بی برای مردم ما ديده اندطور بر می آيد که آنھا تحت لوای تابو شکنی، خوا

 ۀاين کنفرانسھا از جمل.   پراگ به دنبال کنفرانس استکھلم و بروکسل بر پا شدجلسۀ  ھمان طور که می دانيد :پاسخ

تھای قدر" آلترناتيو سازی"ن انقالبی جمھوری اسالمی به حق به عنوان اتالشھائی می باشند که در ميان مخالف

با توجه به چنين واقعيتی و با علم به حساسيت مردم ما نسبت به توسل جستن به امپرياليستھا . امپرياليستی شناخته شده اند

اتاق  "ند انجام دھند و اساساً ا مجبورجلساتیو کمک گرفتن از آنھا روشن است که يکی از کارھائی که طرفداران چنين 

قرار دارند از آنھا می خواھند که  چنين کنند، جا انداختن نظراتی است که چنين ی که پشت چنين تالشھائی " ھای فکر

 شروع می کنند یحلھای برای ھمين ھم طرفداران چنين کنفرانسھا و راه . حساسيتھائی را در افکار عمومی از بين ببرد

ادی مردم ز دموکراسی و آۀلب انديشه ھائی که توسل جستن به امپرياليست ھا را امری درست و به نفع مطاۀبه اشاع

کشورھا بعد از جنگ سرد به : "  اين ادعا که گويا تجربه نشان داده ۀ شروع کرده اند به اشاعمثالً . ايران جا بزنند

 از مردم در شعارھای خود عمالً : " و يا مدعی می شوند که ." دموکراسی نرسيدند مگر اين که از غرب کمک گرفتند

و با طرح چنين خزعبالتی با بيشرمی . "  کند ا اپوزيسيون ھنوز مخفيانه رابطه برقرار میخواھند، ام غرب کمک می

بنابراين بحث بر . " در مورد دريافت کمک از غرب بايد تابو شکنی  کنيم : "  اين جماعت اعالم می کنند که  ایويژه

 ارتباط بر قرار کردن با قدرتھای له صرفاً أمسالبته بايد بدانيم که .  سر ھموار کردن راه مزدوری برای امپرياليستھاست

امپرياليستی و يا کمک مالی گرفتن از آنھا ھم نيست بلکه مھمتر از آن قرار است به مردم ما چنين حقنه کنند که تا چشم 

ار که قر اما واقعيت اين است که وقتی. اميد به غرب نبندند و از غرب کمک نگيرند به دمکراسی ھم دست نخواھند يافت
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به ضريح کاخ سفيد دخيل ببندند و نقش چلبی و کرزی را در رابطه با ايران بازی کنند، چنين افکار و باشد کسانی 

فکر ھم نکنيد که چنين . انديشه ھائی و چنين توجيھاتی ھم جھت باز کردن راه اين مزدوری، الزم و ضروری می افتد

 در رسانه ھای ءنه، چنين افکار سازی ھائی ابتدا. ح می شود طرجلساتی چنين ۀ در اتاق ھای دربستاراجيفی صرفاً 

را   ارائه می شود و سپس کودنھای شرکت کننده در چنين نمايشاتی آنامريکاامپرياليستی مثل بی بی سی و صدای 

  .تکرار می کنند، و يا به خيال خود می کوشند آن نظرات را تئوريزه کنند

  

گفتيد که در اين کنفرانسھا مطرح شده که بعد .  دی که برشمرديد کمی تأمل کنيم اجازه دھيد که روی ھمين موار:سؤال

ولی در واقعيت، ما ھيچ . از جنگ سرد ھيچ کشوری به دموکراسی نرسيده مگر اين که از غرب کمک گرفته باشد

ه قرار است حاال منظورشان کدام کشور است ک. دکشوری را نمی شناسيم که با کمک غرب به دموکراسی رسيده باش

  ايران دومی اش باشد؟

ولی اگر اينھا چنين ادعائی دارند، به خاطر اين است که .  کسی در زندگی واقعی، چنان کشوری را سراغ ندارد:پاسخ

در نزد اينھا دموکراسی در واقع نام مستعاری است .  جنس بنجل و معيوبی را به نام دمکراسی جا می زننددر صدداند

از نظر اين جماعت .  له ھم در ھمين جاستأ رياکاری و تزوير مسۀدر واقع ھم. تگری امپرياليستیبرای تجاوز و دخال

 عراق و افغانستان  و تکه تکه کردن يوگسالوی سابق و تشکيل چند و اتاق ھای فکری که آنھا را تغذيه می کنند منطقاً 

ا صورت گرفته به معنای دست يابی مردم اين کشور جديد از اين تکه ھا که ھمه با دخالتگری و تجاوز امپرياليستھ

اينھا وجود انتخابات در عراق و افغانستان را دليل بر حاکم شدن دموکراسی در اين . مناطق به دمکراسی می باشد

آنھم از نوع مھندسی شده اش به معنی برقراری دموکراسی " انتخابات"ولی اگر صرف وجود . کشورھا جا می زنند

 انتخابات بوده ايم که ھيچ کدام ھم فرق  ٣٠ سال گذشته ما شاھد بيش از ٣۴جمھوری اسالمی در باشد که در ھمين 

در حالی که اينھا به ھيچ وجه ھم معنای وجود دمکراسی در ايران . اساسی با انتخابات در عراق و افغانستان نداشته اند

بنابراين  قدرتھای .  ان و عراق چنين معنائی نمی دھندرا نمی دادند و نمی دھند، ھمانطور که انتخابات قالبی در افعانست

 خود را گسترش بخشند پرچم دمکراسی را علم می کنند و مزدورانشان ھم در ۀغربی ھر کجا که بخواھند نفوذ و سلط

و گرنه حداقل در ايران چه کسی نمی داند که امروز نه در عراق و نه در . زير ھمين پرچم برايشان سينه می زنند

 قدرتھای بزرگ ھم که امروز افراد رياکاری مدعی می شوند ۀ مسألغانستان اثری از دمکراسی ديده نمی شود و اساساً اف

عکس به وجود ه بدون کمک آنھا امکان رسيدن به دمکراسی وجود ندارد، نه آزادی و دمکراسی برای مردم بلکه ب

ت خويش زير پا گذاشته شده و غارت و استثمار آنھا ن سرنوشييآوردن شرايطی است که در آن حق واقعی مردم در تع

عکس ادعای سخيف آنھا ويژگی اوضاع جھان پس از جنگ سرد نه امکان پذيری ه  باتفاقاً . ھر چه بيشتر تسھيل گردد

 عکس ھار شدن ھر چه ه و ديگر قدرتھای غربی بلکه بامريکارسيدن به دمکراسی در کشورھای تحت سلطه به کمک 

اليستھا و تالش مضاعفشان در اين کشورھا برای دست اندازی به بازار ھای جھان و منطقه می باشد، اين آن بيشتر امپري

  .چيزی است که تحت نام دفاع از حقوق بشر و دمکراسی تا کنون پيش برده شده است

  

  !را بشکنند پس منظور اينھا از تابو شکنی ھم اين است که بتوانند قبح مزدوری برای امپرياليست ھا :سؤال

ھمين طور است و برای به کرسی نشاندن اين منظور مدعی شده اند که گويا مردم در ايران در شعارھای .  بله:پاسخ

در ھمين رابطه اينھا با . خواھند، اما اپوزيسيون ھنوز جسارت اين امر را پيدا نکرده است  از غرب کمک میخود عمالً 

 ٨٨که تعدادی در جريان تظاھرات ھای سال  التانيزم مخصوص به خود، از اينتردستی و شايد بھتر باشد بگويم با شار

که چرا چنين شعاری داده شده و منظور از آن  بدون توجه به اين" اوباما يا با مائی يا با آنھا"در جائی شعار داده اند که 
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  بوده و ھستند و مھمتر از آن اينامريکا مردم ما و يا اکثريت مردم ما دوستدار ۀچه بوده اين نتيجه را گرفته اند که ھم

که می دانيم  در حالی. ر جمھوری اسالمی می باشنديي و دخالت آنھا برای تغامريکاکه اين اکثريت مردم خواھان کمک 

بنابراين به صرف شنيدن .  شعار ھای نادرستی ھم سر داده می شوداو گاه حتدر يک خيزش بزرگ مردمی ھر شعاری 

در چنين شرايطی مھم اين است . را نظر و تمايل اکثريت مردم جلوه داد  خيزش مردمی نمی توان آنھر شعاری در يک

که ببينيم فالن شعار تا چه حدی ابعاد توده ای می گيرد و از سوی چه بخشھائی از مردم معترض تکرار می شود و به 

که بررسی  در حالی.  ھمگانی می باشد نظر و تمايل چه اقشار و طبقاتی در اين خيزش ۀاين ترتيب منعکس کنند

روشنی نشان می دھد که گرچه اين شعار از سوی برخی و در مقطع ه   ب٨٨گزارشات موجود در رابطه با خيزش سال 

اين يک واقعيت انکار ناپذير است که تبليغات و شعار . ی يافته باشدئمشخصی داده شده اما شعاری نبوده که بار توده 

 در تظاھرات ھای مختلف از طرف مشتی امريکاسردمداران جمھوری اسالمی و آتش زدن پرچم ئی امريکاھای ضد 

که جمھوری اسالمی يکی از   مبنی بر اينامريکامزدور جمھوری اسالمی از يک سو و از سوی ديگر تبليغات دولت 

ارچه عليه امپرياليسم پ  عکس دوران شاه که ھمه يکهمی باشد باعث شده که ب" ياغی"و رژيمی " محور شر"اجزای

 ھمين ارغم اين واقعيت حت اما علی.  را در جنايات جمھوری اسالمی نبينندامريکا بودند، بخشی از مردم دستان امريکا

چرا که .  اين دولت در امور داخلی کشور خود نمی باشندۀھا در کنار اکثريت مردم ايران به ھيچ وجه خواھان مداخل

 به عراق و افغانستان را ديده اند و می دانند که چنين دخالت و تجاوزی جز تشديد مرگ و امريکاھمگان نتايج تجاوز 

  .فالکت، حاصلی برای آنھا در بر ندارد

بنابراين تکيه بر چنين شعار ھا و اظھار نظراتی به ھيچ وجه تصوير واقعی و درستی از افکار و باورھا و مواضع 

با چنين ترفند ھائی راه نوکری و مزدوری برای امپرياليستھا را در اپوزيسيون مردم ما را منعکس نمی کند و نمی توان 

  .داد" جسارت" ھموار نمود و به اين ترتيب به چنين اپوزيسيونی مدال

  

رغم ھر تبليغاتی که می کنند خودشان ھم به مخالفت مردم ما    مسلماً دست اندرکاران چنين کنفرانس ھائی علی:سؤال

ياليستی و ھرگونه تجاوز آنھا به ايران واقف ھستند و به ھمين خاطر ھم از تابو شکنی در مورد با نيروھای امپر

  در اين زمينه چه فکر می کنيد؟. دريافت کمک مالی از امپرياليست ھا و غيره دم می زنند

 که شاھد اعمال نفوذ طور تاريخی از دخالتھای امپرياليستھا در امور کشورشان رنج کشيده و از آنجاه  مردم ما ب:پاسخ

قدرتھای بزرگ بر دولتھا و حتی سازمانھا و شخصيتھای سياسی بوده اند به اين جمع بندی رسيده اند که تنھا به 

به ھمين دليل ھم در باور اين مردم . سازمانھا وکسانی اعتماد کنند که مستقل بوده و به نيروی خارجی وابسته نمی باشند

ار منفی که بيانگر وابستگی ھر شخصيت و نيروئی به خارجی باشد از ب  در صورتیکمک گرفتن از قدرتھای بزرگ

 به خاطر وجود ھمين باور عمومی است که امروز و در چنين کنفرانسھائی از  و اتفاقاً بزرگی بر خوردار می باشد

رار داده و می کوشد تا  مردمی را ھدف قۀ ھمين باور و تجرباين سخنھا اتفاقاً . ضرورت تابو شکنی سخن گفته می شود

جالب است که در ھمين راستا شاھد بوديم . را در اذھان مردم در ھم شکند تا راه چلبی سازی ھای علنی ھموار گردد آن

تابوی کمک "از " عبور"که چگونه برخی از اکثريتی ھائی که درچنين کنفرانسھائی شرکت کرده اند اندر ضرورت 

افرادی ھمچون جمشيد طاھری پور که تا ديروز گرفتن کمک ھای مالی .  قلم زدندگرفتن از غرب سخن گفته و " مالی

از حزب بزرگ برادر اردوگاه به اصطالح سوسياليستی را تئوريزه می کرد و خود و سازمانش به آن اميد بسته بودند و 

" تابوی کمک مالی "با غرب سينه می زنند و می خواھند" تعامل"برای " جسورانه"از آن سود می جستند، امروز 

برای اينھا که تا ديروز تعامل با جمھوری اسالمی و شوروی را . در ھم بشکنند"جسارت"گرفتن از غرب را البته با 

اينھا .   را تئوريزه کنندامريکاتئوريزه می کردند چه فرقی می کند که امروز تعامل با غرب و سينه زدن در زير پرچم 
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در واقع اينھا . ر بودند و امروز ھم برای نوکری در درگاه قدرت دريوزگی می کنندديروز نوکر قدرت حاکم بر کشو

  .گاه  به ھيچ اصل و اصولی پای بند نبوده و نيستند  نيازی به عبور از ھيچ تابوئی را ندارند، چون به واقع ھيچ

  

جلسه اين اساس آنچه گفتيد شما بر .   بگذاريد باز ھم به خود کنفرانس پراگ و چنين کنفرانس ھائی بازگرديم :سؤال

ممکن است اين .  و  تالشھا را در رابطه با سياستھای اخير قدرتھای غربی در رابطه با جمھوری اسالمی  می بينيدھا

  موضوع را بيشتر تشريح کنيد؟

 ۀقف که با شدت گيری و تعميق بحران اقتصادی در نظام جھانی امپرياليستی و تالش بی و استواقعيت اين :پاسخ

.  جھت گسترش دست اندازی ھايش به بازارھای جھان، سيمای سياسی جھان موقعيتی ملتھب پيدا کردهامريکاامپرياليسم 

 تقسيم مجدد منابع طبيعیآنھا برای . ئی ھا با تکيه بر قدرت نظامی خود در ھمه جا خواھان سھم شير می باشندامريکا

در ده سال گذشته ما . ی ھم دريغ نورزيده اندبه ھر آتش افروزيتوسل ومناطق نفوذ و پيشبرد خطوط ستراتژيک شان از 

در مجاورت کشور خودمان شاھد لشکرکشی به افغانستان و اشغال عراق بوده ايم که نمونه ھای آشکار پيشبرد اين خط 

مستقيم نظامی در پيشبرد اين سياست، چه به دليل وجود منابع بيکران انرژی و چه به دليل ضرورت حضور . می باشند

در چنين چھارچوبی   .تی ستراتژيک برخوردار می باشدي خاورميانه از موقعۀبرای پاسخ گوئی به الزامات آينده، منطق

ی جمھوری اسالمی برای صلح جھانی، اين ئ ھسته ۀئی ھا  با کوبيدن بر طبل خطر پروژامريکااست که در حال حاضر 

در عين حال با اعمال تحريم ھا و سخن . ھای مرگبار خود تبديل نموده اندمنطقه را به بازار فروش تجھيزات و سالح

 نظامی، در حالی که منطقه را در وضعيت بحرانی نگاه می دارند و برای کاالھای مرگبار خود بازار ۀگفتن از گزين

  . يابی می کنند، در جھت پيشبرد خطوط ستراتژيک شان نيز زمينه سازی می کنند

خود عليه ايران، " ۀگزند"و " ھوشمند" و غرب ھر روز با تحريم ھای به اصطالح امريکااعی که خوب در چنين اوض

طبيعی است که با آلترناتيو سازی  ھم به رژيم فشار آورند و ھم خود را برای شرايطی که بر طبل بحران می کوبند 

 خارج کردن سازمان مجاھدين از ليست .د آماده کنن،طور واقعی در مقابلشان قرار گرفته ر رژيم بيي ضرورت تغألۀمس

 می امريکااين سازمان خود مدت ھای مديدی از (گروه ھای تروريستی ھم درست در ھمين راستا مطرح و عملی شد 

قدرتھای ). لترناتيوی در مقابل جمھوری اسالمی بپذيردا ۀخواست که آن را از ليست تروريستی خارج کرده و به مثاب

ين شيوه ھائی می خواھند رژيم را تحت فشار قرار دھند و جدا از تحريم ھا، زمينه سازی برای علم غربی با توسل به چن

  . خواھشان ھم يکی از اقدامات آنھا در رابطه با ھمين ھدف می باشدلترناتيو ھای دلاکردن 

  

ونی ايران ارائه داديد،  در ارتباط با شرايط کنامريکا بر اساس تصويری که شما از اقدامات اخير امپرياليسم :سؤال

 شان، از طريق بعضی از نيروھای سياسی نيز که خود را ۀآنھا ميدان را خالی ديده و عالوه بر رسانه ھای شناخته شد

در چنين . در اختيار  پيشبرد مقاصد نيروھای امپرياليستی قرار می دھند، برای مقاصد شوم خود زمينه سازی می کنند

  اين طور نيست؟ . ت آنھا در ميان مردم گوش ھای شنوائی ھم پيدا بکندشرايطی چه بسا که تبليغا

 به باور من در شرايط کنونی ميدان خالی اتفاقاً . م که من بر اين باور نيستم که ميدان خالی استوي بگ را  اول اين:پاسخ

در مقابل اين وضع سنگر  توده ھای ستمديده در ھمه جا کارگران و کمونيستھا و آزاديخواھان واقعی و کالً . نيست

گرفته اند و در حد توان و امکانات خود می کوشند تا مانع تحقق اھداف سرمايه داران زالو صفت چه خارجی باشند و 

 در حال حاضر به نفع ء اين است که توازن قواألهرغم اين واقعيت غير قابل انکار، مس اما علی.   بشوند،چه ايرانی

   . آنھا از تشکل و سازمان و در نتيجه رھبری الزمه برخوردار نيستنداين نيروھای رزمنده نيست و
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اين ضعف که سالھای طوالنی است که مردم ما از آن در رنجند، باعث شده که عده ای با ازلی و ابدی تلقی کردن چنين 

که اين طور نيست، اگر در حالی . ضعفی، يأس و نااميدی را در جامعه اشاعه داده و پاسيفيزم و بی عملی را تبليغ کنند

 در دل يک شرايط سياه موفق به ايجاد تشکيالت انقالبی شدند، اگر به طور کلی ما در ۵٠ ۀجوانان انقالبی ايران در دھ

وجود آمدن تشکل ھای انقالبی بوديم که ھر يک با مبارزه و جنگ با دشمنان در خدمت ه تاريخ مبارزاتی ايران شاھد ب

در شرايط کنونی حتی اگر به . ل کردند، باز ھم شاھد برپائی چنان تشکل ھائی خواھيم بودترقی و پيشروی جامعه عم

قدرتھای گوناگون امپرياليستی به  ھم دندان نشان می دھند و ھر يک در تالش اند اين امر توجه کنيم که امروز چگونه 

را گسترش بخشند، آن  ضرر ديگری آنمناطق نفوذ و بازارھای خود را حفظ کرده و يا به " بازی بزرگ"تا در اين 

وقت می توان ديد که اين تضاد ھا گاه فرصتھائی ھم در دل خود به بار می آورد که انقالبيون می توانند از آن به نفع 

  .خود سود جويند

ممکن است تبليغات رسانه ھای امپرياليستی و اين نيروھائی که خود را در خدمت آنھا قرار داده اند  اما در مورد اين که

به ھمين خاطر .  ايران را تھديد می کندۀاين خطری است واقعی که آيند باعث گمراھی و فريب بخشی از توده ھا بشود،

به نظر من حتماً بايد واقعيات را به ھمان گونه که ھست با مردم و کارگران و زحمتکشان با صراحت تمام در ميان 

ای جلوی بيان واقعيتھا را بگيرد، ھمانطور که نبايد ما را وادارد که در بيان نبايد اجازه داد که  ھيچ مالحظه .  گذاشت

رغم ھر  ما در شرايطی زندگی می کنيم  که خيلی ھا علی. واقعيت نا خوشايند توازن قوای موجود دچار ترديد شويم

 چشم ۀ  و چشم به لطف و گوش منافع و مصالح مردم را فراموش کردهادعائی که در گذشته داشته و يا امروز دارند عمالً 

ھا را درھم بشکنند، نبايد انتظار داشت که " تابو"که امپرياليستھا کنفرانس بر پا می کنند تا  وقتی.  کاخ سفيد بسته اند

 تابو ھائی -قلم می زنند "  تابو ھا"کسانی که با بيشرمی در چنين کنفرانس ھائی شرکت کرده و اندر ضرورت عبور ار 

  در راستای خط ارباب شروع به جو سازی نکنند و روز را شب جلوه ندھند، يا آنھائی که  -ھا را توضيح دادم  آنکه قبالً 

 ما را آماج قرار داده و معيشت سخت ۀتحريم ھائی سخن می گويند که زندگی مردم رنجديد" نتايج مثبت"با وقاحت از 

در مقابل اينھا .  ارباب به ھر اقدامی عليه مردم دست نزنندآنھا را سخت تر نموده، بيکار بنشينند و در راستای خواست

 سخيف را در ميان مردم اشاعه می دھند که بدون کمک غرب امکان رسيدن به دمکراسی ۀکه به ھر طريق اين ايد

د ی که بر اصول و ارزشھای انقالبی و کمونيستی پای بنکه ھر نيروی انقالبی و کمونيستيوجود ندارد، خيلی مھم است 

بايد به مردم .  نظری و ايدئولوژيکی وسيعی را بر دوش گرفته و وسيعاً به روشنگری بپردازدۀاست بکوشد تا بار مبارز

تجربه . گفت و با فاکتھای زنده نشان داد که تحقق دمکراسی و رسيدن به آزادی ھرگز با کمک غرب امکان پذير نيست

اکم که تا مغز استخوان به سيستم جھانی امپرياليستی وابسته است امکان  حۀنشان داده که بدون نابودی نظام استثمارگران

 امپرياليسم و نظام ۀمردم ما به عينه ديدند که انقالب آنھا شاه را از قدرت ساقط کرد اما چون سلط. رھائی وجود ندارد

ت رسيدند و خمينی در سرمايه داری وابسته را نتوانست نابود سازد به جای شاه خمينی و جمھوری اسالمی به قدر

ش منتظری ھم برايش نامه نوشته و گفت دستگاه امنيتی شما روی ساواک د که حتی قائم مقام و يا وليعھدجنايت آن کر

 ما در کشور ھای عربی شاھد تکرار ھمين ۀجدا از اين مگر ھمين امروز و در مقابل چشم ھم. شاه را سفيد کرده است

 حاکمه را در مصر مجبور به تن دادن به رفتن مبارک کرد ۀاگر مبارزات مردم طبقداستان نيستيم و نمی بينيم که 

نيروھائی که به امپرياليست ھا وابسته اند کسی را جايگزين وی نمودند که ھنوز نيامده قصد دارد مبارک را عقب 

و امروز کسی که با چرا مردم مصر بعد از سرنگونی مبارک به آزادی و دمکراسی نرسيدند . گذاشته و فرعون شود

، روی کار آمده کار را به آنجا رسانده که مردم کاخ رياست امريکا شورای نظامی دست در دست ۀانتخابات مھندسی شد

 ۀدليلش آن است که نظام اقتصادی و سلط. ش سخن می گويندرييجمھوری اش را محاصره کرده اند و از ضرورت تغ

ن عالوه بر نيروھای ضد انقالبی شناخته شده، شيادانی مثل ھمين نيروھای امپرياليستی ھنوز در مصر پا برجاست؛ چو
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ايرانی سازشکار که ھر روز در کنفرانسی از ضرورت تابو شکنی جھت تسھيل ارتباط با غرب سخن می گويند، در 

. ختندمصر ھم به کمک امپرياليست ھا و سرمايه داران داخلی مصر آمده و به تضعيف نيروی انقالبی مردم پردا

بنابراين برای رسيدن به آزادی ضروری است که با قاطعيت تمام عليه چنين افکار و تابو شکنی ھائی به مقابله برخاست 

  . نمودءو چنين گفتمان ھائی را افشا

  

 آيا در رابطه با گفتمانی که می گوئيد قطب بندی مشخصی در ميان اپوزيسيون شکل گرفته و کالً رھنمود شما  :سؤال

   مردم ايران در اين زمينه چيست؟برای

ن جمھوری اسالمی از اصالح ان و مخالفا که در طيف رنگارنگ معترض است به نظر من اوالً واقعيت اين:پاسخ

 فقيه اصالح پذير است و می خواھند با ۀطلبانی  که ھنوز ھم چنين جلوه می دھند که جمھوری اسالمی و واليت مطلق

 کبوتر تبديل کنند و يا درست تر است که ھمان طور که تجربه نشان داد بگويم کرکس را توسل به معجزه، کرکس  را به

 ھم بايد گذشت ؛ دو دسته در مقابلمان باقی رنگ کرده و به نام کبوتر به مردم قالب کنند، از اينھا که بگذريم که منطقاً 

 برای اينھا قبل از اين. ی متوسل می شونددسته ای که برای خالصی از شّر جمھوری اسالمی به ھر وسيله ا. می ماند

و يا بھتر است بگويم چنين (ر اين رژيم مطرح است ييکه مختصات جايگزينی جمھوری اسالمی مطرح باشد امر تغ

اين دسته چون خود را .  خونبار رفتن شاه و آمدن خمينی توجه کنندۀو اصال ھم حاضر نيستند به تجرب) جلوه می دھند

ر جمھوری اسالمی ييببينند که قادر به سرنگونی رژيم باشند و به قدرت مردم ھم باور ندارند، برای تغدر موقعيتی نمی 

چنين افراد و نيروھائی را در ھمين کنفرانسھا و يا ميتنگ .  دست به دامن غرب و قدرتھای امپرياليستی ھم می شوند

اينھا برای جبران بی اعتقادی خود به . توان ديد یھائی که با کمک دست اندرکاران قدرتھای غربی برگزار می شود، م

در تقابل با .  دل بسته اند،ھم می نامند"  جھانیۀجامع"را  قدرت مردم به کمک امپرياليستھا که گاه برای مخفی کاری آن

ن يين و در تعاينھا ما طيفی از افراد و نيرو ھا را می بينيم  که مخالف ھرگونه دخالت امپرياليستھا در امور داخلی ايرا

 مھم است که سرنگونی جمھوری اسالمی به گونه ای صورت گيرد برای اين دسته اتفاقاً . سرنوشت مردم ما می باشند

در اين طيف ما شاھد نيرو ھائی ھستيم که امپرياليستھا را جزء دشمنان قسم . که به آزادی و رھائی رنجبران منجر شود

 ھمين قدرتھا و بدون نابودی نظام سرمايه داری حاکم، ۀد که بدون نابودی سلط مردم ما ارزيابی کرده و معتقدنۀخورد

.  دست نخواھند يافت، انسانی که دور از ظلم و ستم باشدۀمردم ما به آزادی و دمکراسی و سازماندھی يک زندگی شايست

ی امپرياليستی می باشند بلکه لترناتيو سازابيشک چنين نيروئی و باورمندان به چنين تحليلی نه تنھا مخالف ھر گونه 

 امپرياليستی و نابودی نظام سرمايه داری حاکم  می باشند و برای سازماندھی انقالبی می ۀخواھان قطع قطعی سلط

 کارگر به ۀرزمند که چنين ھدف بزرگی را در مقابل خود قرار داده باشد، انقالبی که تجربه نشان داده بدون رھبری طبق

  . يافتپيروزی دست نخواھد 

 را از صف دشمنان امريکابه نظر من بايد با ھر نظر و تحليلی که می خواھد امپرياليستھا و به خصوص امپرياليسم 

 . به مقابله برخاست،مردم ما خارج کرده و با پاشيدن خاک به چشم مردم، آنھا را به کرامات دشمنانشان دلخوش کند

 امپرياليسم و نظام سرمايه داری حاکم ۀل اصلی ادبار مردم ما يعنی سلطکسانی که برای رسيدن به قدرت نه تنھا با عام

کسانی که . خود را در کنار دشمنان مردم قرار داده اند به مبارزه بر نمی خيزند بلکه دست به دامن امپرياليسم می شوند،

ه آنھا سازمان می دھند و با لترناتيو سازی ھای امپرياليستی و با شرکت در کنفرانس ھائی کامی خواھند در چھارچوب 

پيشبرد خطوطی که آنھا ديکته می کنند، با کمک مالی و تسليحاتی امپرياليسم به جنگ جمھوری اسالمی بروند ھرگز 

 و نيروھای امريکا دوست در خدمت ۀعکس اينھا در چھره ب. برای مردم ما آزادی و دمکراسی به ارمغان نخواھند آورد

اوضاع " سوری کردن"به دشمنان اصلی مردم ايران عمل کرده و به خيال خودشان خواب امپرياليستی ديگر به مثا
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برای شناخت کامل اينھا نيازی نيست که مردم ما صبر کنند تا برنامه ھای آنھا پيش برود و جنايات . ايران را ديده اند

ئيد چنين أر واقع ھنوز به قدرت نرسيده با ت آنھا که در مسير امپرياليست ھا رکاب می زنند، دۀھم. آنھا را به چشم ببينند

کارگران  و ھمه ستمديدگان که بدون  به ھمين دليل ھم  . کرده اندء حکم مرگ ھزاران ايرانی را امضایحلھای راه 

ر اين وضع امکان پذير نيست، بايد با ھشياری ھر يي موجود  تغۀالمانشرکت مستقيم شان در امر مبارزه عليه وضع ظ

تجربه آموزی از رغم ھر پرونده ای که در گذشته داشته اند، برخورد کرده و با  ی با نيروھای سياسی علیچه فزونتر

 خاورميانه می گذرد به ھيچ نيروئی امکان ندھند که تحت لوای مبارزه با ۀی که ھمين امروز در منطقمبارزات انقالبي

له اين است که قدرت جھنمی أمس. ببرند ھا به ھرز جمھوری اسالمی نيروی مبارزاتی آنھا را در خدمت امپرياليست

 ايران بايد با قدرت کارگران و ستمديگان به زير کشيده شود و برای چنين ھدف بزرگی ھم دنيائی کار ۀحاکم بر جامع

 انرژی ھای موجود در راستای يک خط ۀدر مقابل کمونيستھا و انقالبيون قرار دارد که با تشکل و باسازماندھی ھم

  .  نيرو ھای انقالبی می توان به آن دست يافتۀنيستی و بابر قراری اتحاد بين ھمکمو

  

  . گو ھای بيشتر در آينده و  با تشکر از شما و به اميد گفت:پيام فدائی

  .ارمذ از شما که اين فرصت را فراھم کرديد سپاسگ متقابالً :سنجریفريبرز  رفيق

  

  خلق ايرانئیفدا ، ارگان چريکھای ئیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩١ ]قوس[ ماهآذر،  ١٦٢  ۀشمار

  

 

 


