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  ٢٠١٢ اگست ٢۵
  

  ست ھاياليکمک گرفتن از امپر
  !دن به آزادی را ھموار نمی کند يراه رس

 
  و ديگر نيروھای امريکاه تحريم ھای اقتصادی و تھديدات نظامی امپرياليسم اگر بر کسی پوشيده نيست ک

 ايران ايفاء می کنند، اگر آشکار است که اين ۀامپرياليستی ھم پيمانان وی چه نقش و عملکرد ارتجاعی در جامع

و جنايتکار سياست ارتجاعی چگونه شرايط زندگی سخت مردم تحت ستم ايران در چنگال رژيم ديکتاتور و پليد 

ست نيز وخيم تر نموده و محروميت ھای باز ھم بيشتری را بر آنان تحميل ای اسالمی را از آن چه که بوده و جمھور

کرده است، اما بايد دانست که اين سياست تنھا يک جنبه از نقشه ھای پليد و ارتجاعی است که نيروھای امپرياليستی 

  .  ما تعقيب می کنندۀ خلق ھای ايران در جامعۀران کردن زندگی آيندعليه مردم ما در شرايط کنونی و برای وي

سياست ارتجاعی و خطرناک ديگری که از طرف نيروھای امپرياليستی به پيش برده می شود، اقدام به نفوذ موذيانه 

به نفع در جنبش ھای اجتماعی مردم ايران و کوشش در انحراف مسير دموکراتيک و ضد امپرياليستی اين جنبش ھا 

اين سياست موذيانه البته ساليان طوالنی است که . خود و در جھت تقويت جبھه ارتجاع و دشمنان مردم می باشد

 ما پيدا نموده و از طريق آن ھا با فراز و نشيب ھا و شدت و ۀ جامعۀ خود را در عرصۀدست اندرکاران سرسپرد

 جای پای اين سياست را در مبارزات توده ھای ضعفی تعقيب می شود تا جائی که امروز به راحتی می توان

 موجود، در مبارزات کارگران، زنان، دانشجويان، اقليت ھای مذھبی و خلق ھای ۀ ايران عليه وضع ظالمانۀرنجديد

مثال بارز در فھم واقعيت فوق، نفوذ در جنبش ھای ملی در شرايطی است که رژيم . تحت ستم ايران مشاھده کرد

سرزمين ايران را به زندانی برای مليت ھای تحت ستم تبديل نموده و ستم و محروميت ھای جدی جمھوری اسالمی، 

با تکيه بر چنين ستم واقعی ملی است که بخشی از اپوزيسيون بھره مند از کمک . متعددی را بر آن ھا تحميل می کند

سم تحت عنوان دفاع از منافع ملی خلق ھای ھای مستقيم و غير مستقيم قدرت ھای امپرياليستی و يا وابسته به امپريالي

تحت ستم، به رواج عقايد ناسيوناليستی ارتجاعی که گاه ظاھری اصالح طلبانه ھم به خود می گيرند و ايجاد دشمنی 

 .بين مليت ھای مختلف مشغولند

 ۀجھت اشاع نفوذ در جنبش ھای اجتماعی توده ھای تحت ستم ايران، در ۀ اساس سياست موذيانهدر حال حاضر ب

ايده ھای غير انقالبی و ارتجاعی در ميان نيروھای آزاديخواه اپوزيسيون تالش گسترده ای صورت می گيرد تا 
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حرکت ھای مبارزاتی آن ھا در چنان مسير انحرافی قرار گيرد که قبول آن ايده ھا ايجاب می کند؛ و در اين ميان 

  و متحدينش و شکستن قبح چنين امريکا ارتباط با امپرياليسم ۀيدبايد روی تالش ضد انقالبی جھت مقبول جلوه دادن ا

  و امريکا آن را اعمال سياست ھای امپرياليستی کنونی ۀامری که به طور مشخص زمين. ارتباطی متمرکز شد

  . خاورميانه به وجود آورده استۀمتحدينش در سطح جھان و منطق

  و متحدينش با رژيم جمھوری اسالمی با دستاويز امريکاليسم واقعيت اين است که امروز تنش مشخصی بين امپريا

رغم وابسته بودن رژيم جمھوری اسالمی در تار و پود خود به  اين تنش علی.  اتمی اين رژيم در جريان استۀپروژ

 ستی، نه تنھا يک جنگ زرگری ميان ارباب و نوکر زير دست نيست بلکه واقعيتی کامالً جدیيالينظام جھانی امپر

 ارباب و نوکری جمھوری اسالمی با نيروھای ۀاست، واقعيتی جدی و بزرگ تر از آن چه که بتواند در ماھيت رابط

  در امريکا جديد امپرياليسم ۀاين واقعيت بزرگ تر ھمانا سياست تجاوزکاران. ری ايجاد کندييامپرياليستی، کمترين تغ

انه و در اقصی نقاط جھان در تقابل با رقبای امپرياليست  خاورميۀشتر منافع خود در منطقيجھت تأمين ھر چه ب

ديگر نظير چين و روسيه به منظور خارج کردن بازارھا و مناطق نفوذ ھر چه بيشتری از دست آن ھا و ايجاد نظم 

اساس و چھارچوب اين سياست تجاوزکارانه . نش در سطح جھان می باشديامپرياليستی جديدی به نفع خود و متحد

  امريکا ۀ توسط بوش، رئيس جمھور منفور و بی اعتبار اياالت متحد٢٠٠١مبر سال سپتاست که پس از يازده ھمانی 

رغم پايان  از آن زمان به بعد علی. اعالم شد" آغاز جنگ ھای بی پايان"و " جنگ صليبی"با تھديد مردم جھان به 

ھا و رئيس جمھورشان، اوباما بر "کراتدمو" رياست جمھوری بوش و حتی روی کار آمدن رقبای او يعنی ۀدور

با . راتی، تعقيب و به پيش برده می شوديي  ھر چند با تغامريکاسر کار، آن سياست تجاوزکارانه از طرف دولت 

  :تکيه بر چنين واقعيتی دو نتيجه در ارتباط با بحث ما قابل تأکيد است

ش با رژيم جمھوری اسالمی و اقدامات مختلف   و ھم پيمانانامريکااول آن که تنش موجود بين امپرياليسم 

 ايران می رود، به ھيچ ۀامپرياليستی عليه اين رژيم نظير تحريم ھا که دودش در اساس به چشم توده ھای ستم ديد

  به طور اخص ھمراه با امريکاری در اين واقعيت نمی دھد که امپرياليست ھا به طور کلی و امپرياليسم ييوجه تغ

 قاطع و بی امان و بدون ھيچ ۀ ايران ھستند؛ و لذا مبارزۀاسالمی دشمنان اصلی خلق ھای رنجديدرژيم جمھوری 

 نيروھای انقالبی با اين دشمنان را تشکيل می ۀگونه گذشت و مالحظه کاری، کماکان اُس و اساس و اصول مبارز

 تيز مبارزه عليه اين دشمنان، خيانت ۀجانبداری از ھر کدام از طرفين مخاصمه و يا حتی کند کردن اندکی از لب .دھد

  . کارگر و ديگر توده ھای تحت ستم و اسير ايران استۀبه طبق

" اپوزيسيون"  برای به اصطالح حمايت از امريکا ۀدوم آن که در زمان رياست جمھوری بوش، وزارت خارج

مستقيم در اختيار ايرانيان يا  داد که آن را به طرق مستقيم و غير  دالری اختصاصون ميلي٧۵يک بودجه ايران، 

 سياست ۀ  گام زده و پيش برندامريکادر رکاب امپرياليسم " با دست پر"نيروھای سياسی ايرانی که حاضر بودند 

  امريکااز آن زمان به بعد امپرياليسم )   ١. (ھای امپرياليستی در جنبش ھای اجتماعی مردم ايران باشند، قرار داد

به اعطای پول، امکانات " سخاوتمندانه"نھادھای وابسته به خود و يا دولت ھای ھم پيمانش،مستقيماً يا از طريق 

 -رسانه ای و کمک ھای ديگر به نيروھائی از اپوزيسيون حتی اگر در صف نيروھای مردمی ھم قرار داشته باشند 

  .   می پردازد- البته با شرط و شروطی خاص

امپرياليستی به نيروھای سازشکار اپوزيسيون آن است که در فردای مسلم است که منظور از اعطای کمک ھای 

 ايران و چه در اثر دخالت ھای ۀ چه به دست توانای توده ھای ستمديد- سقوط يا سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی

 ھا،   آن ھا بتوانند پيشاپيش از طريق نفوذ در مبارزات ضد امپرياليستی و دموکراتيک توده-نظامی امپرياليستی 
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زمينه ھای فکری و تشکالت الزم برای تجھيز افکار عمومی و بسيج و سازماندھی نيروھای جنبش را برای خود 

اين البته تجربه ای نيست که مردم ايران با آن بيگانه باشند، چرا که امروز ديگر بر ھمگان آشکار است . آماده سازند

امپرياليست خود برای ايجاد جانشين يا آلترناتيو سازی برای   با ديگر شرکای امريکاکه چگونه ھمين امپرياليسم 

 ۀرژيم شاه به تقويت نيروھای ارتجاعی و نوکر صفت پرداخته و عاقبت پس از توافق در کنفرانس گوادولوپ بر جث

نحيف خمينی و دارودسته اش دميده و با امکانات گسترده و عظيمی که در اختيار وی قرار دادند و از جمله از 

اين .  شاه به مردم مبارز ايران تحميل کردندۀريق تبليغات رسانه ھای گوناگونشان، او را به جای رژيم ساقط شدط

بار نيز نيروھای امپرياليستی، حتی حساب شده تر و برنامه ريزی شده تر از پيش سعی دارند تا ضمن مقابله با 

 کارگر و ديگر توده ھای ۀ با تحقق خواست ھای طبقفعاليت ھای مبارزاتی نيروھای کمونيست و انقالبی و مقابله

 ايران، آلترناتيو ارتجاعی مورد نياز خود را از طريق تقويت نيروھای سازشکار در ميان نيروھای ۀرنجديد

  .اپوزيسيون ايران، از پيش آماده کنند

و نشاندن نيروھائی حتی اتفاقاً کوشش برای ايجاد به اصطالح اتحاد فيمابين نيروھای مختلف اپوزيسيون ايران 

 در زير يک سقف، نشان از ھمان آلترناتيو -  نظير سلطنت طلب ھا با نيروھای به ظاھر چپ -متضاد با يکديگر 

سازی ھای امپرياليستی دارد که امروز تحت عنوان کوشش در ايجاد اتحاد بين نيروھای اپوزيسيون رژيم جمھوری 

فانه بعضی از نيروھای سياسی در درون صف مردم نيز در آن ھا شرکت   که متأس-اسالمی در جريان تکوين است 

 تلخ و زيان بار از اين نوع زير يک سقف نشستن نيروھای مختلف ۀجسته و در راھی قدم گذاشته اند که دو تجرب

ھمگان قرار ستان و عراق درمقابل ديد افغان ايران يعنی ۀاپوزيسيون و آلترناتيو سازی، در ارتباط با دو کشور ھمساي

اقدام به ايجاد اتحاد فيمابين نيروھای مختلف و حتی متضاد با ھم در اپوزيسيون رژيم ھای عراق و افغانستان . دارد

با مھيا سازی ھای نيروھای امپرياليستی، و سپس در فردای سقوط رژيم صدام و طالبان، روی کار آوردن نيروھای 

 تلخ و مصيبت باری است که مردم ايران با روی ۀ ای نزديکتر از تجربوابسته به خود در اين دو کشور، حتی تجربه

  . سال است تجربه می کنند٣٣ خمينی به مدت ۀکار آورده شدن دارو دست

ما در تاريخ معاصر کشور خود ھمواره با نيروھای سياسی نوکر صفتی مواجه بوده ايم که با زير پا گذاشتن منافع 

حقوق آن ھا، به خدمت نيروھای امپرياليستی در آمده و خدمت گزار منافع آن ھا در خلق ھای ايران و پايمال کردن 

اين نوکری در گذشته ھا آن قدر آشکار بود که آن ھا با القابی نظير انگلو فيل، روسو فيل و غيره . ايران شده اند

ه صدور فرمان تير اندازی به اين قبيل سياستمداران نوکر صفت با ارتکاب به خيانت ھائی از جمل. شناخته می شدند

نيروھای مبارز و جنگنده در جنبش مشروطيت و به سردار بزرگ ايران، ستارخان گرفته تا فروش منابع و ذخاير 

وجود تجاربی تلخ از اين گونه نوکر صفتی در تاريخ معاصر . ايران به قوای اجنبی، رسوای عام و خاص بوده اند

ای ما با حساسيت قابل ارجی به امر ارتباط گيری با نيروھای خارجی نگريسته و  ايران باعث گشته که توده ھۀجامع

به تقبيح ھر گونه رابطه ای بپردازند که در خدمت تأمين منافع امپرياليست ھا در ايران قرار گيرد؛ و درست به 

ی کردند نوکری خاطر مذموم بودن و قبح چنين عملی در ميان مردم است که سياستمداران مزدور ھمواره سعی م

 سياسی ايران مشاھده می ۀی را در صحنامروز ما افراد و جريانات سياسيبا اين حال . خود را از انظار پنھان کنند

  سخن گفته و ايده ھائی را اشاعه می دھند که دقيقاً امريکاکنيم که حتی بی ھيچ شرمی از ارتباط خود با امپرياليسم 

ه امپرياليست ھا قرار دارد؛ و امروز می بينيم که نيروھائی در صف مردم نيز در جھت شکستن قبح نوکری در درگا

  . ايجاد ارتباط با محافل امپرياليستی و کمک گرفتن از آن ھا افتاده اندۀبه وسوس
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اگر صرفاً روی نيروھای درون صف خلق متمرکز شويم که بدون شک با ھر ادعائی و از جمله ادعای دفاع و 

 سازش با ۀ نيروی خرده بورژوازی متزلزل و آمادۀ کارگر، در واقعيت امر به جرگۀ طبقطرفداری از منافع

پاسخ اين است . بورژوازی تعلق دارند، بايد ديد چه داليل و زمينه ھائی آنان را به چنين کجراھی رھنمون می شود

ظاھراً خاموش جنبش توده ھا،  اول از ماھيت طبقاتی آنان ناشی می شود که ھمواره در شرايط ۀکه اين امر در درج

 سازش با او می ۀبرای نجات خويش، به قدرت باال چشم دوخته و به الطاف بورژوازی اميد بسته و در نتيجه آماد

گرفتن از " کمک"  و امريکادر شرايط کنونی کوشش در شکستن قبح و مذموم بودن ارتباط با امپرياليسم . گردند

 ۀمت امر فوق بوده و زمينه را برای چنين نيروھائی برای گام گذاشتن در جادمالی، در خد" کمک"وی و از جمله 

 خود با محافل ۀاينان برای توجيه تمايالت و يا ارتباطات عملی سازشکاران. خيانت به توده ھا آماده می سازد

مر خون مردم ايران امپرياليستی، بر واقعيت جنايتکار و پليد رژيم جمھوری اسالمی تأکيد می کنند که در واقعيت ا

حق مردم ايران است، و بر اساس اين ه را در شيشه کرده و سد بزرگی در مقابل تحقق کمترين خواست ھای ب

واقعيت، به اين توھم دامن می زنند که گويا صرف نابودی رژيم جمھوری اسالمی، آن ھم به دست ھر نيروی 

در حالی . خواھد بود و آن ھا را از بدبختی ھا و مصيبت ھايشان خالص خواھد نمودمرتجعی، به نفع مردم ايران 

 کارگر و ديگر توده ھای تحت ستم ايران بدون از بين بردن نظم ۀکه اينان در واقع با انکار اين واقعيت که طبق

حقق خواست ھای خود سرمايه داری موجود در جامعه و قطع قطعی ھر گونه نفوذ امپرياليسم در ايران قادر به ت

  .نيستند، خود و ديگران را فريب می دھند

ی که در رابطه با کشتار دادگاه نمايشي" (تريبونال" که امروز به خصوص در دعواھای مربوط به ی توجيه ديگر

.  ماه جون امسال در لندن برگزار شد٢٢ تا ١٨ به دست رژيم جمھوری اسالمی در ۶٠ ۀزندانيان سياسی دھ

 و دريافت امريکا ۀين دادگاه شخصی به نام پيام اخوان بود که خود منکر رابطه اش با وزارت امور خارجدادستان ا

 و امريکامطرح می باشد اين است که سعی می شود اخذ امکانات مختلف از  .)کمک ھای مالی از آن ھا نيست

 دفاع از مبارزات مردم در فالن ۀ کميتمحافل امپرياليستی ديگر از ھمان نوع و ماھيتی دانسته شود که مثالً فالن

کشور غربی بدون التزام به محدود کردن غيرمجاز فعاليت ھای سياسی خود، از يک نھاد خيريه با عناوين مختلف 

 فالن معلمی ۀدر آن کشور دريافت می کند؛ و در اين برخورد کار به جائی کشيده می شود که حتی کار شرافتمندان

امپرياليستی مثالً در آلمان سواد و دانش به کودکان و نوجوانان ياد می دھد به صرف اين  يک کشور ۀکه در مدرس

که حقوق و دسترنج خود را از يک دولت امپرياليستی دريافت می کند، ھمسان با فالن مزدوری تصوير شود که در 

ھمچنين بدون !  مشغول است به فعاليتامريکا ۀرأس يک نھاد امپرياليستی در جھت توجيه سياست ھای جنايتکاران

ل مشخصی در توجيه سازشکاری با محافل امپرياليستی مطرح می شود که در گذشته نيز يه بر ھر گونه تحليتک

 برای مبارزه با رژيم شاه يا جمھوری اسالمی کمک دريافت کرده ااپوزيسيون از کشورھائی چون عراق و ليبي

ت پرسيده شود که آيا نيروھای انقالبی اساساً از ھيچ نيروئی نبايد در ارتباط با طرح چنين مسايلی الزم اس. است

برای پيشبرد مبارزات خود کمک بگيرند؟ و يا آن ھا مجازند با ھر نيروئی ارتباط بر قرار کرده و از کمک ھای 

ون ال اساسی مطرح است که به راستی آيا معياری برای کمک گيری اپوزيسيؤآنان بھره مند شوند؟ و يا اين س

  انقالبی از نيروھای غير وجود دارد؟

ولی رھنمود کلی که می توان . بدون شک پاسخ در ھر مورد مشخصی می تواند پيچيدگی خاص خود را دارا باشد

االت فوق ارائه داد اين است که اوالً امکان اتخاذ تصميم و موضع درست در ھر شرايطی نيازمند ؤ سۀدر زمين

ثانياً به طور کلی نيروھای انقالبی برای پيشبرد مبارزاتشان مجازند از . ستتحليل مشخص از شرايط مشخص ا
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تضادھای درونی دشمنان مردم به نفع خود استفاده کرده و در شرايط معينی از نيروھای ضد انقالبی که به داليلی 

محدوديتی در گونه  البته به شرط آن که اخذ کمک از آن ھا ھيچ  - حاضر به کمک کردن ھستند، کمک بگيرند 

پيشبرد مبارزات نيروھای انقالبی به نفع کارگران و توده ھای تحت ستم ايجاد نکند و باعث عدول آن ھا از اھداف و 

بودن در اصول ھنوز  مجاز ۀلأمس:"ن ي تازه، با تأکيد بيشتری بايد گفت که به قول لن.مطالبات انقالبی شان نشود

از اين رو حتماً ). کيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک سوسيدو تاکت(." صالح بودن در عمل را حل نمی کندألۀمس

الزم است در ھر مورد، موضوع به طور مشخص مورد بررسی قرار گرفته و به ھر مورد به طور مشخص 

  .برخورد کرد

را در  در تنش با جمھوری اسالمی بودجه و امکاناتی امريکادر شرايط و اوضاع و احوال کنونی که امپرياليسم 

اختيار اپوزيسيون قرار می دھد، ھرگونه ارتباط با نھادھا و ارگان ھای وابسته به اين امپرياليسم و اخذ کمک از آن 

ھا حتی اگر به تصور کمک به پيشبرد مبارزات کارگران و زحمتکشان صورت بگيرد، عمالً در خالف جھت منافع 

است ھای تجاوزگرانه امپرياليستی و ھموار کردن راه برای آنان بوده و آن نيروھا را به عاملی جھت پيشبرد سي

چرا که اوالً، امپرياليسم )   ٢. (سرکوب و به بند کشيدن ھر چه بيشتر توده ھای تحت ستم ايران تبديل خواھد نمود

  دشمن اصلی خلق ھای ماست و مبارزه با جمھوری اسالمی جھت سرنگونی آن بدون مبارزه با اين امريکا

يسم و قطع ھر گونه نفوذ آن در ايران نمی تواند راه به جائی برده و به آزادی و تحقق خواست ھای کارگران امپريال

  . و ديگر توده ھای تحت ستم ايران منجر شود

 ط کنونی، به اصطالح کمک اين نيروی ارتجاعی به نيروھای اپوزيسيون به ھيچيثانياً واقعيت اين است که در شرا

  .رط نيستوجه بدون قيد و ش

ی، مثالً رسانه ای رو به ايران در اختيار حتی يک "غيبی"ن کمک ھایيدر عمل ديده می شود که از دولت سر چن

ولی چنين نيروئی مقيد است که نه تنھا کلمه ای از کمونيسم . نيروی چپ و يا در واقع به ظاھر چپ گذاشته می شود

 سخن نگفته و يا موضع و برخورد ھای کمونيستی را در و ضرورت قھر انقالبی برای سرنگونی جمھوری اسالمی

 مذکور مطرح نسازد بلکه در آن رسانه، سياست و خطی که تعقيب می شود ھمان است که خواست نيروھای ۀرسان

، رواج )يا در واقع تقبيح خشونت انقالبی توده ھا عليه دشمنانشان" (خشونت"يعنی تبليغ عليه .  استامپرياليستی

 نظر نيز که شرط اعطای کمک از ۀبنابراين، از اين نقط.  سازشکارانه تحت نام خط اصالحات و غيرهسياست ھای

طرف نھادھای امپرياليستی مورد بحث به نيروھای اپوزيسيون، کمک به پيشبرد خط و خطوط امپرياليستی در 

می باشد، نيروھای انقالبی به  ايران عليه خط و خطوط انقالبی و در ضديت با منافع کارگران و زحمتکشان ۀجامع

ھيچ وجه مجاز به استفاده از چنان امکاناتی نيستند و ھيچ نيروی انقالبی جز با عقب نشينی از مواضع اصولی خود 

  حال اين رابطه چه در حد زدن يک سايت و انتشار يک نشريه باشد و چه -نمی تواند به چنان رابطه ای تن دھد 

ت رژيم جنايت کار جمھوری اسالمی يزيون و چه حتی برگزاری مراسم برای محکومبرخورداری از راديو و تلوي

  .مان وی پرپر شدندي دژخ به دست۶٠ ۀجان باختگان دھ که

 و چه جھت امريکا نيروھای انقالبی چه برای افشای سياست ھای ارتجاعی امپرياليسم ۀدر خاتمه بايد روی وظيف

اين تنھا اقدامات امپرياليستی نظير تحريم . رياليسم جمھوری اسالمی پای فشردتشديد مبارزه عليه رژيم وابسته به امپ

ھا نيست که ھم امروز بر دشواری زندگی جھنمی توده ھای کارگر و زحمتکش افزوده و فقر و فالکت را در جامعه 

رياليستی و  ضد امپۀما شدت و گسترش بيشتری داده است، بلکه اقداماتی چون نفوذ در مبارزات آزاديخواھان

ل خط و خطوط امپرياليستی در آن ھا يدموکراتيک توده ھای ما به منظور انحراف مسير آن مبارزات در جھت تحم
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 ۀبا کمک نيروھای سازشکار و نوکر صفت نيز عليه منافع مردم ايران سازماندھی شده و خطر بزرگی برای آيند

ی نيروھائی که فعالً در صف مردم قرار دارند با در اين ميان به خصوص سازشکار.  ماستۀتوده ھای رنجديد

  زمينه ای به دست رژيم امريکانيروھای امپرياليستی و اخذ امکانات و از جمله امکانات مالی از امپرياليسم 

 نيروھای موجود در اپوزيسيون اين رژيم را سازشکار و ۀجمھوری اسالمی می دھد تا با چنان دست آويزی ھم

 فريب در مورد ماھيت وابسته به ۀده و در جھت ملی و ضد امپرياليست جلوه دادن خويش و اشاع خوانامريکانوکر 

مسلم است که تالش رژيم برای بی اعتبار و بدنام کردن نيروھای واقعاً انقالبی . د جديدی بيابۀامپرياليسم خود زمين

ايران انديشيده و درست در ھمين جھت  ۀ کارگر و توده ھای رنج ديدۀاست که در ھر شرايطی تنھا به منافع طبق

 که در شرايط کنونی امريکامالی از امپرياليسم " کمک"از اين زاويه نيز اخذ ھر گونه امکانات و . فعاليت می کنند

رسماً و علناً تحت عنوان حمايت از اپوزيسيون رژيم جمھوری اسالمی به اين کار مبادرت می ورزد، کامالً محکوم 

  .است

  

 :ھازير نويس 

 بھمن ١٩ ۀ نشريۀعنوان سرمقال!  حاصل نمی شودامريکائیرھای الدر ايران با د" حقوق بشر"و " دمکراسی"-١

 می باشد که در ارتباط با مطلب ١٣٨۵ ]حمل[ فروردين١۵به تاريخ )  خلقئی خبری چريکھای فدا-نشريه سياسی (

، ١٣٨۵ ]ميزان[ماه مھر ،٨٩ ۀشمار ام فدائی پيۀدر نشري ھمچنين در اين مورد ما .فوق الذکر نوشته شده است

اصطالح دمکراسی در    برای پيشبرد بهامريکا ميليون دالری دولت ٧۵ ۀدر پی اعالم اختصاص بودج "نوشتيم

ھای راديو   ميليون يورو به پروژه١۵لند برای اختصاص ا ھۀدنبال آن، تصميم وزارت امور خارجه ايران، و ب

ای به مبلغ    بودجهامريکا ۀھا اعالم کردند که وزارت امور خارج  نيز خبرگزاری، اخيراً تلويزيونی با اھداف مشابه

کنند،  در ايران فعاليت می" دمکراسی"و " حقوق بشر "ۀای که در زمين  ميليون دالر را به بيست پروژه۵/١کلی 

ھمچنين، دولت . عالم نخواھد شد  اامريکاھای  کنندگان کمک اند که نام دريافت اختصاص داده و البته تأکيد کرده

. نيز دست زده است...  در دوبی، ترکيه، لندن وئی  اعالم کرده که برای پيشبرد اين سياست به افتتاح دفترھاامريکا

ن جمھوری اھای اخير به مخالف ھای غربی در ماه ھا و منابع مالی از سوی دولت درپی بودجه اعالم اختصاص پی

در رابطه با ايران، قبل از ھر چيز نشان " ھای حقوق بشر و دمکراسی پروژه"ا به اسالمی در خارج کشور و ي

جمھوری اسالمی، در صدد گسترش " یئ  ھستهۀپروند"ھا در چارچوب بحران مربوط به  دھد که چگونه اين دولت می

ران و در سطح منطقه ھا و اھداف کوتاه و بلندمدت خويش در اي ھای خود برای پيشبرد سياست امکانات و تشديد تالش

  ......."ھستند

، در اين زمينه مطالبی نوشته شده که نقل نکاتی از آن ھا در اينجا بی مناسبت "پيام فدائی" در شماره ھای مختلف -٢

" مساعدت مالی"شنويم که چگونه افراد و جريانات ايرانی با برخورداری از  ھر روز از اين جا و آن جا می: "نيست

 ۀکنندگان آن و اھداف ضدانقالبی آنان شکی نيست، فالن شبک  که در ماھيت ضدخلقی تأمينئی"اھ بودجه"و يا 

که اين کار  اندازند و با ادعای اين را رو به ايران به راه می" سايت"و " خبرگزاری" و يا ئیتلويزيونی و يا راديو

رست در راستای باشد در حقيقت د  میعليه جمھوری اسالمی و در جھت منافع مردم ايران" مبارزه"گويا در جھت 

در رابطه با ."..." اند ريزی کرده ھای مزبور برنامه کنندگان مالی پروژه دارند که تأمين ی گام برمیخط و منافع سياسي

  مشمول اين امريکادولت " دمکراسی"و گسترش " حقوق بشر"دفاع از " ھای پروژه" که برای پيشبرد ئینيروھا

طور سنتی ه نخست نيروھا و افرادی که ب. گيرند دو طيف را بايد متمايز نمود گرفته و يا میعنايات مالی قرار 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

شان به امپرياليسم و  خاطر وابستگیه طلبان که ب اند مثل سلطنت ھای مزدور امپرياليسم بوده کارگزار و مھره

شده  ھای مادی و معنوی حساب  کمکھای آن ھا ھمواره با ھای تحت ستم ما، حيات و فعاليت شان با منافع توده ضديت

 و امريکاھای اخير دولت   کمکۀ دوم که در چارچوب  پروژۀاما در رابطه با دست. اربابان گره خورده است

 دارای یو افرادی نيز مواجه ھستيم که برخاند ما با نيروھا  ھای امنيتی وابسته به آن قرار گرفته مؤسسات و دستگاه

 در گذشته بخشی از ھويت امريکاويژه امپرياليسم ه و ب" مبارزه با امپرياليسم"صوال ادعای سوابق مبارزاتی بوده و ا

  .داد  مبارزاتی آن ھا را تشکيل میۀو سابق

ھای مالی از سوی  کوشند تالش خود برای دريافت کمک اکنون با فراموش کردن تمامی آن ادعاھا، می  اين نيروھا ھم

  برای برقراری يک رژيم امريکايبانه توجيه نمايند که در شرايط تالش دولت  را با اين ادعای عوامفرامريکا

 با جمھوری اسالمی، امريکابين دولت " تضاد"د يجمھوری اسالمی و تشد" توتاليتر"جای حکومت ه ب" دمکراتيک"

و بايد عليه است " تاکتيک مبارزاتی"از دولت بوش و يا نھادھای امنيتی اين دولت يک " ھای مالی کمک"دريافت 

ھا،  دولت بوش در تقسيم اين کمک" ۀپروژ"جالب اينجاست که در . جمھوری اسالمی از اين تاکتيک استفاده کرد

 ھيچ مخالفتی با برخی محافل و نيروھای وابسته به نظام جمھوری اسالمی واپوزيسيون درون حکومت که اصوالً 

را " ايجاد اصالحات"ا ھرگونه انقالب و جنبش انقالبی  کنونی نداشته و ضمن مخالفت سرسختانه بۀنظام ظالمان

 ، اصل، تضمين جھت گيری امريکادھد برای  امری که نشان می. اند دانند نيز در نظر گرفته شده ستراتژی خود می

  ".ھا ھا در راستای منافع خود است و نه ماھيت نيروھای مجری اين پروژه اين پروژه

 
  خلق ايرانئیان چريکھای فدا ، ارگئیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩١ ]سرطان[، تير ماه ١٥٧شماره  
 

 


