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  "نمايندگان ادواری مجلس "ۀنام

  "!اصالح طلبان" ديگری از تبھکاری ۀجلو
 و جمھوری امريکا، در ماه ھای اخير موضوع مذاکرات بين يکاامردنبال پايان انتخابات رياست جمھوری در ه ب

 بين اين دو دولت، بار ديگر به يکی از سوژه ھای داغ خبری رسمیاسالمی و چشم انداز حرکت برای برقراری روابط 

جسته له در شرايطی توسط بنگاه ھای تبليغاتی بين المللی برأاين مس. در ميان خبرگزاری ھای مختلف تبديل شده است

گشته که در چارچوب رقابتھا و جدالھای درونی قدرتھا و جناح ھای امپرياليستی حول چگونگی پيشبرد سياست ھايشان 

ه ی به گوش می رسند که بر طبل جنگ کوبيده و بقويجمھوری اسالمی، ھنوز صداھای " یئ ھسته ۀپروند"در مورد 

 ء و شرکاامريکا امپرياليسم ۀمنظور بسط ھر چه بيشتر سلطنظامی به  حلھای طور کلی بر گسترش ميليتاريزم و راه 

" نمايندگان ادواری"ست که اخيراً نامه ای با امضای برخی از ادر چھارچوب چنين تبليغاتی . کيد می کنندأدر منطقه ت

 ۀمذاکر"م انتشار يافته و در آن از ضرورت انجام يی رژئ ھسته ۀمجلس ضد خلقی جمھوری اسالمی در رابطه با پروند

جمھوری اسالمی، " رھبر"خامنه ای به خطاِب اين نامه، .  و جمھوری اسالمی صحبت شده استامريکابين "  بُرد- بُرد 

ول اين ؤحاديه اروپا در سياست خارجی و مس عالی اتۀ و کاترين اشتون نمايندامريکاس جمھوری ئيباراک اوباما ر

 کنندگان نامه جمعی از مھره ھای شناخته ءمی می باشند و امضای با جمھوری اسالئگوھای ھسته  و اتحاديه در گفت

رجب مزروعی و علی اکبر  جناح موسوم به اصالح طلب حکومت، نظير يوسف اشکوری، فاطمه حقيقت جو، ۀشد

 و امريکااز ايران گريخته و ھم اکنون در " مخالفت ھايشان"دليل ه موسوی خوئينی ھستند که گرچه ھمگی ظاھراً ب

بر ايران دارند، در يک " هي فقۀت مطلقيوال" فوق که ھمچنان دل در گرو ۀ کنندگان نامءامضا.  به سر می برنداروپا

خوش خدمتی " اوج"آنھا در دوران . ديگر مشترکند عليه منافع مردم ما با يک" سوابق کاری"خصوصيت ديگر يعنی 

ر مجلس ضد مردمی و دست ساز اين ديکتاتوری در چند سالی د" اصالح طلب "ۀشان به نظام، در کسوت فريبکارانيھا

  .  توده ھا با تمام وجود خدمت کرده اندۀراه برآوردن اھداف ضد خلقی نظام حاکم و سرکوب مبارزات آزاديخواھان

وليت و واقع ؤاحساس مس"اوباما دعوت شده که با  از امريکادر اين نامه ضمن اشاره به انتخابات رياست جمھوری 

رژيم " یئ از پرونده ھسته ئیتنش زدا"ت افکار عمومی و بسياری از سياستمداران مخالف جنگ در جھت خواس" بينی

ه  بامريکاگوھای دوجانبه و شفاف بين ايران و  و جمھوری اسالمی را در نظر گرفته و در اين مقطع حساس به گفت

نويسندگان نامه شرط و . ت دھدي رضا"ولينؤعاليترين سطح مس" آن به صورت مستقيم و بی واسطه با ھدف ارتقاء

ن کرده و سپس نيز با ييبرای ھر دو طرف تع" بُرد –رسميت شناختن اصل بديھی بُرد ه ب"را " مذاکرات"اين " مبنای"
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رژيم و  سپس "  اتمیۀ برنامۀکنترل منصفان"برای رژيم جمھوری اسالمی، خواستار " غنی سازی"از حق " دفاع"

کيد کرده اند که اگر أ کنندگان اين نامه سرانجام به امپرياليستھا تءامضا. شده اند" و تحريمھالغ"برای " اقدامات جدی"

صلح جھانی و منافع عمده، اساسی و "ی جمھوری اسالمی صورت نگيرد، ئ ھسته ۀچنين مذاکراتی با ھدف حل پروند

  .رار خواھد گرفتق" خطرات جدی"در معرض " ئیدراز مدت ايران، اياالت متحده و کشورھای اروپا

 و سپس ئیتا آنجا که به صرف نگارش اين نامه و يا محتوای آن مربوط می شود بايد گفت که نوشتن چنين نامه ھا

در واقع خواست حل به اصطالح صلح آميز . پژواک وسيع آن در بلندگوھای تبليغاتی امپرياليستی بدعت جديدی نيست

تضمين " نتايج منطقی اش رضايت به حفظ جمھوری اسالمی و دادن ی جمھوری اسالمی، که يکی ازئ ھسته ۀپروند

 برخی محافل و  ۀبه اين حکومت دار و شکنجه از سوی قدرتھای امپرياليستی می باشد، ھدف شناخته شد" امنيتی

 و چه در ميان ساير قدرتھای امريکا ۀت حاکمأمحافلی که چه در درون ھي. ستاجناحھای مشخص امپرياليستی 

 را ايران به قول خود حتی اتمی پيشبرد سياست قبول يک - طلب جنگ   جناحھای ضمن مخالفت آشکار با–ليستی امپريا

متضمن منافع سرمايه ھای امپرياليستی برای غارت و استثمار ھر چه وحشيانه تر کارگران و خلقھای تحت ستم ايران و 

 مرئی و نامرئی بزرگی ھستند که ۀکی از مھره ھای شبکدر نتيجه نويسندگان نامه در واقع بخش کوچ. منطقه می دانند

طور شبانه روزی بر خط حل ه  جھانی و البی ھای پرنفوذ آنھا بۀسالھای مديد به نيابت از جناحھای ذی نفع سرماي

م می کوبند و می کوشند تا با بسيج افکار عمومی رقبای جنگ طلب ين رژيی جمھوری اسالمی با حفظ ائ ھسته ۀپروند

و " حقوق بشر"، "انساندوستی"بايد توجه داشت اين محافل قدرتمند نه از سر . ف قرار دھندي را نيز در موقعيت ضعخود

ست که به پيشبرد چنين سياستی ھمت گماشته اند؛ بلکه آنھا با توجه به شدت بحران نظام سرمايه داری ا" صلح طلبی"يا 

 قدرت موجود در بين قدرتھای جھانی معتقدند که منافع ۀموازنو ...  عراق و افغانستان و ۀدر سطح جھانی و تجرب

 به طور کلی و منافع سرمايه ھای تحت کنترل جناح خودشان به طور مشخص حکم می کند که جنگ امريکاامپرياليسم 

ق و چما"، "ديالوگ انتقادی"  در دستور کار قرار نگيرد، و به جای آن سياستو راه حل نظامی در مورد ايران فعالً 

. ستا اخير نمايندگان ادواری مجلس جمھوری اسالمی انعکاس پيشبرد چنين خطی ۀنام. کار برده شوده ب... و " ھويج

دو مشاور " ھيالری لورت"و " فالينت لورت"  بيھوده نيست که در چارچوب پيشبرد ھمين سياست امپرياليستی اخيراً 

جمھوری اسالمی که در دستگاه ھای تصميم " مخالف"يرانی  کارشناسان احمله به ضمن امريکا ۀسابق وزارت خارج

 فعال ھستند، به مخالفت با راه حل نظامی و منع تالش برای تعويض رژيم جمھوری اسالمی امريکاگيری دولت 

س جمھور اين کشور پيشنھاد داده اند که در نخستين گام حل بحران اتمی، حق غنی سازی ايران را بر ئيپرداخته و به ر

را به رسميت بشناسد و برای حل ديگر مسائل شخصاً به تھران )  منع گسترش سالح ھای اتمیۀمعاھد(تی .پی.س اناسا

  . سفر کند

 چگونگی برخورد با رژيم ألۀجدا از اين که در تنشھا و رقابتھای واقعی فی مابين قدرتھای امپرياليستی بر سر مس

ن، کدام يک از گرايشات منحط و ضد خلقی امپرياليستھا غلبه پيدا کرده  آۀسم جمھوری اسالمی و آيندياليوابسته به امپر

جلب " نمايندگان ادواری" نگاری اخير ۀ در دور آتی را تشکيل دھد، نکته ای که در نامامريکاو سيمای سياست خارجی 

.  حاکم  می باشدنظر می کند ھمانا  نمايش منافع ستراتژيک آنھا در حفظ رژيم جمھوری اسالمی و کليت ديکتاتوری

جمھوری اسالمی را به " اپوزيسيون دمکراتيک" فريبکار و مدعيان ۀامری که ماھيت واقعی  وضد خلقی اين دار و دست

ش گذاشته و ثابت می کند که چگونه بند ناف اين عده حتی در دوران تبعيد و حشر و نشر يعينه در مقابل ھمگان به نما

  . ، ھمچنان با موجوديت نظام ظلم و جنايت جمھوری اسالمی گره خورده استدر محافل اپوزيسيون در خارج کشور

ين برای حفظ رژيم وابسته و آزادی کش ادر کمپ" تبعيد" اخير در دوران ۀ کنندگان نامء مذموم امضاۀبايد دانست که سابق

عريضه " ايران، تنھا به ۀجمھوری اسالمی در جھت تداوم تمامی جنايات دھشتناک آن عليه کارگران و خلقھای ستمديد
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مردم آگاه و مبارز ما به ياد دارند که در ھمين سالھای اخير و در . اخير برای صاحبان قدرت ختم نمی شود" نويسی

طور مشخص، فاطمه حقيقت جو ھا ه  اين دار و دسته و ب٨٨ی بزرگ پس از انتخابات قالبی سال ئجريان خيزش توده 

نايتکارشان نظير مھاجرانی ھا با کمک نوکرانی ھمچون فرخ نگھدارھا و ديگر و اشکوری ھا و ساير ھم کيشان ج

طور شبانه روزی در مقابل سفارتخانه ھا و جاسوس خانه ھای جمھوری اسالمی مشغول ه اکثريتی ھای خائن چگونه ب

خفه کردن و به انحراف بردن جنبش حمايتی مردم مبارز خارج کشور از مبارزات توده ھا در داخل برای سرنگونی 

بودند که با نام ") رانبراد"و " خواھران"بھتر است گفته شود (ھمين خانمھا و آقايان . کليت جمھوری اسالمی بودند

خارج کشور ، با کمک بلندگوھای تبليغاتی امپرياليستھا تمام تالش و استعداد ضد انقالبی خويش را در آن " اپوزيسيون"

کار بردند تا شعارھای راديکال ضد رژيمی را منحرف ه خارج کشور ب" جنبش سبز"دوران حساس برای سازماندھی 

اسالم ناب "يروھای انقالبی و مبارز عليه جمھوری اسالمی را به زير پرچم سبز نموده و مبارزات ضد استبدادی ن

ويژه کمونيستھا در تظاھرات ھای مربوط به ه ن ضد رژيم و باھمين ھا بودند که برای مبارز. کاناليزه کنند" محمدی

" سخنرانيھای"ند و ليس صدا می کردو که شعار سرنگونی کليت رژيم جمھوری اسالمی را می دادند پ٨٨خيزش سال 

 ۀدر مقابل سرنگونی طلبان شھر" سبزھا"آتشينشان در باب رھبری موسوی و کروبی فريبکار، و حفظ استقالل صفوف 

ه  شان ايجاب کند بۀ حساس نيز اين جماعت ضد انقالبی که نشان داده اند ھر جا که وظيفۀدر آن برھ. عام و خاص بود

سالمی ظاھر می شوند، صد البته با کمک سازشکارانی که مسحور جمھوری ا" اپوزيسيون"سرعت با ماسک 

 مردم به ۀخواھانمھمی در خاموش کردن فرياد  آزادياين دار و دسته با جمھوری اسالمی شده بودند، نقش " مخالفت"

ار و دسته اين د" هيولی فق"طی که يھمه می ديدند که در شرا.  کردندء سال جنايات جمھوری اسالمی ايفا٣٠پاخاسته از 

در داخل با گلوله و دشنه، سينه ھای پر از فرياد آزادی مردم معترض را از ھم می شکافت و در تالش بود  تا جنبش 

درست در ھمان حال، خود اينھا ھم در خارج کشور ھمان سياست  سرخ توده ھا از چھارچوب نظام خارج نشود،

 مذکور ھمراه با ديگر ھمپالگی ۀھمين امضاء کنندگان نام. کردندتبھکارانه و سرکوبگرانه را تا حد توانشان عملی می 

رغم تمام فريبکاری و شارالتان بازی ھايشان نمی توانند اين حقيقت را در اذھان آگاه الپوشانی ه ھايشان نشان دادند که ب

و برای حفظ منافع  آن در  ضد خلقی يعنی سرمايه داران زالو صفت حاکم تعلق دارند ۀکنند که با تمام وجود به ھمان طبق

 استثمارگری که با استفاده از ماشين سرکوب ضد خلقی خويش، از خون ۀھمان طبق.  مبارزه حضور می يابندۀصحن

مردم ما در خيابانھای شھرھای کشور، جويبارھا جاری ساخت و شکنجه گاه ھايش را از انبوه آزاديخواھان انباشته کرد 

در  وه می نواختند ي ولی فق"ُکر"ز در دسته ينان نيه خشونت داد سخن می داد  ايو درست در ھمان زمان که او عل

  . مذموميت اعمال خشونت از سوی توده ھای به پاخاسته سخن می گفتند

طبقاتی خويش از " ۀوظيف"، امروز در شرايط جاری، با درک "نمايندگان ادواری مجلس"نويسندگان نامه يعنی ھمان 

 شان را ھر چه زودتر تضمين سازد، ۀ اتمی، امنيت و دوام رژيم وابستۀھند که در ورای حل پروندامپرياليستھا می خوا

 و رژيم جمھوری اسالمی با امريکااين پرونده، منافع عمده و اساسی امپرياليسم " حل"و گرنه در صورت عدم 

خوبی از شرايط ه  حاکم بر ايران بدگی روابطشان با ديکتاتوریيآنھا با توجه به تن. مواجه خواھد شد" خطرات جدی"

نويسندگان نامه با شم .  از آن آگاھند،بحرانی گريبانگير رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی و اوج خشم و نفرت توده ھا

ی از ئ اعتصابات کارگری و نارضايتی ھای توده ۀضد انقالبی خود می دانند که در شرايط تداوم و گسترش روزمر

يطی که رژيم برای پراکندن بذر وحشت و اختناق و حفظ موقعيت بی ثبات خويش در ھر گوشه استبداد حاکم، در شرا

بساط دار و شکنجه به راه انداخته، در شرايطی که حکومت با اعدام در مالء عام و يا تحقير و چرخاندن مجرمان عادی 

ی ست، در ئ جلوگيری از انفجار توده و مخالفانش در معابر عمومی زير نام مبارزه با اراذل و اوباش در تالش برای

 مردم، اعتراض آنھا را ھر چه بيشتر برانگيخته، موجوديت رژيمشان و ۀشرايطی که بار بحران اقتصادی نظام بر گرد
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درست به ھمين دليل است که .  حاکم و اربابان جھانيشان در معرض خطرات جدی قرار داردۀ طبقۀبه اين اعتبار سلط

ی که رژيم و تقويت سياست امپرياليستياده اند تا در حد توان و ُوسع ضد انقالبی خويش در کمپين حفظ آنھا به تکاپو افت

از خط مورد نظر آنھا در جھت حفظ و بقای حاکميت ولی فقيه و سرکوب کامل توده ھا دفاع می کند ، اين سياست ضد 

  .  مردمی را تبليغ و ترويج کنند

 کارگران ۀ حاکم يعنی بورژوازی وابسته به امپرياليسم ھستند که دشمن قسم خوردۀبق اخير، بخشی از طۀنويسندگان نام

ی ھم در تضادھای آنھا با ار کوچکترين عنصر مترقی و مردمي ماست و به ھمين اعتبۀ تحت سلطۀو مردم محروم جامع

 مردم ما ۀمکراتيک و آزاديخواھانآنھا در واقع بخشی از آماج انقالب د.  حاکم برای توده ھای  ما وجود نداردۀدارو دست

 دشمن مردم، يعنی دار و ۀبه ھمين دليل است که ھر نيروئی که با تکيه بر تضادھای درونی جبھ. ھستند و نه ھمراه آن

، دنباله روی خود از اين دار و دسته را با "اصالح طلب"و " محافظه کار"دسته ھای درونی جمھوری اسالمی نظير 

اينھا را مدافع خواست توده ھا و تافته ای جدا بافته از " اسالم محمدی" توجيه و رھبران سبز ھزار و يک فريبکاری

  .ساير جالدان حاکم جا می زدند و يا می زنند، سازشکارھای رسوائی ھستند که خود را در صف خائنين قرار داده اند

ی نشان داده که حاکميت جمھوری اسالمی  به مردم جويای آزادی و برابر، سال گذشته٣٣ ۀواقعيت اين است که تجرب

محصول سياستھای نواستعماری امپرياليسم در ايران بوده و با توجه به ماھيت وابسته اش قدرت و مشروعيت خود را نه 

.  سرمايه دار حاکم بر ايران دريافت می کندۀاز توده ھا و آحاد جامعه، بلکه از امپرياليسم و پايگاه آن يعنی طبق

 ٣٣امپرياليستھا در .  امپرياليسم و سياستھای ستراتژيک اربابان جھانی اش استۀين رژيم تابع منافع سلطموجوديت ا

 که يا در اثر رشد مبارزات توده ھا و خطر گسترش انقالب و يا در اثر ئیسال گذشته و در جريان تمامی تندپيچ ھا

ظاھر گشته و "  رحمتۀفرشت "ۀم شده، به مثاببحرانھای بين المللی سيستم سرمايه داری جھانی گريبانگير رژي

در شرايط فعلی با توجه به سياستھای کالن امپرياليسم در سطح منطقه ھر . موجوديت جمھوری اسالمی را حفظ کرده اند

د ير شوند آنگاه احتمال تجدييی انقالبی دچار تغئر ھر پارامتری، از جمله برآمدھای توده ييگاه که اين سياستھا در اثر تغ

با توجه به اين خط کلی تا آنجا که به توده . م و يا گزينه ھای ديگر، يک احتمال واقعی خواھد بودي اين رژۀآرايش چھر

" راه حل"ی جمھوری اسالمی از باال، چه اين ئھسته ۀ  آزادی ما باز می گردد، ھرگونه حل پروندۀھای تحت ستم و تشن

 - " نمايندگان ادواری مجلس"  نظير راه حل دلخواه - وبگر حاصل شده باشد در پای ميز مذاکره و با حفظ اين رژيم سرک

 ديگر به جای آن، در ھيچ ۀ نظامی و برداشتن اين رژيم و جايگزين کردن يک رژيم وابستۀنيو چه با به اصطالح گز

  .بودوجود آمده متضمن تحقق ھيچ يک از خواستھای اصلی مردم ما نخواھد ه رات بيييک از اين حاالت تغ

کارگران و زحمتکشان، جوانان، زنان و خلقھای تحت ستم ايران تنھا زمانی روی آسايش و آزادی را به خود خواھند ديد 

 استثمارگر ۀکه توانسته باشند با مبارزات متشکل خود انقالبی را سازماندھی کنند که در جريان پيشرفت خويش طبق

 دمکراتيک ۀ امپرياليستی را محو و يک جامعۀتی حافظ آن را ساقط، سلطن دوليحاکم يعنی سرمايه داران وابسته  و ماش

شکی نيست که سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و تمامی دار ودسته ھای درونی اش . و نوين را پايه ريزی کنند

رت عظيم و انقالبی که توده ھای متشکل و مسلح حامی آن، با نمايش قد.  خواھند بودئینخستين ھدف چنين انقالب توده 

  .         ختي دشمنان مردم را قاطعانه به زباله دان تاريخ خواھند رۀتاريخی قھر انقالبی خود بساط ھم

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
  ١٣٩١ ]جدی[ ماهدی،  ١٦٣  ۀشمار

 

 

 


