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  !امريکاو روابط ايران و " ديپلماسی جديد"
 

وضوع بحثی گسترده در وسايل  و جمھوری اسالمی به مامريکا ۀو رابط" ديپلماسی جديد"در ھفته ھای اخير  :حيتوض

مصاحبه ای با رفيق فريبرز سنجری انجام داده که به اين " ئیپيام فدا"در ھمين رابطه . ارتباط جمعی تبديل شده است

  . ترتيب به اطالع عالقه مندان می رسد

  

 ۀ کوتاھی بحران پروژ زمانیۀو تبليغ  اين که وی قصد دارد در فاصل)  فريدون(با روی کار آمدن روحانی  :پيام فدائی

ی را حل کرده و تحريم ھای اعمال شده از سوی شورای امنيت سازمان ملل و قدرت ھای غربی و به ويژه ئھسته 

 توجه رسانه ھای جھانی را به امريکا روابط ايران و ۀلأگر مسست که بار ديا را بر طرف کند، مدتی امريکادولت 

ی روحانی با اوباما ابعاد وسيع تری به خود گرفت و تيلفون ۀ به مکالماين امر با توجه. خود مشغول نموده است 

له را در چه أن مسشما اي. روزی نيست که شاھد حجم باالئی از مقاله و تحليل رسانه ھای مختلف در اين زمينه نباشيم

   چھارچوبی می بينيد؟

، نامبرده خودش را ) فريدون(ی روحانی  بله اين روز ھا و به دنبال  انتصابات اخير و آغاز رياست جمھور:پاسخ

در داخل . حل اين مشکل را در دست دارد" کليد"ی و لغو تحريم ھا جا زده و مدعی است که ئ حل بحران ھسته ۀنمايند

افزايش می يابد، نيز اينگونه تبليغ می شود که .. جامعه، در شرايطی که خشم و نارضايتی مردم از گرانی و بيکاری و 

را متوقف کرده و بايد منتظر اقدامات بعدی وی در بھبود رابطه "  تحريم ھاۀروند فزايند"نی با ديپلماسی اش گويا روحا

از  طرف .  سابقه نداشت ھم ديدار ھا و مکالمات در سطح باالئی به طور علنی رخ داده که قبالً  بود؛  عمالً امريکابا 

 اين ھا ۀو ھم. سخن می گويد"  اتمی ايرانۀماسی بر سر برنام ديپلۀپنجر" از باز شدن امريکا ۀديگر ھم وزير خارج

 ھيچوقت با ھم رابطه امريکاباعث شده که رسانه ھا دست به فضا سازی زده و اين طور جلوه دھند که گويا ايران و 

 ھمين دليل به. آب می شود، نداشته اند و به دنبال اين انتخابات و ديپلماسی روحانی است که به اصطالح يخ روابط شان

دانم که قبل از ھر بحثی با توجه به فضا سازی ذکر شده که حجم باالئی از تحليل ھای نادرست يکی از  درست اين می

 سال گذشته روزی نبوده که به صورت مخفی و يا علنی با ٣۴کيد کنم که اين دو کشور در أنتايج آن می باشد ھمين جا ت

مگر . بگذاريد به مواردی اشاره کنم. ی شان با ھم نشست و برخاست نکرده باشندھم ارتباط نداشته باشند و ديپلمات ھا

ئی ھا از طريق مشاور امنيت ملی شان در رسوائی امريکاکسی می تواند نشست و برخاست ھائی که در طی آن ھا گاه 

ولی خوب مصلحت ھر . درا فراموش کن! ھم به ھمپالگی ھای ايرانی خود ھديه دادند" کيک و انجيل و کلت"ايران گيت 

 مخفی نگھدارند و مھم تر از آن ھمديگر را دشمن سرسخت ھم جلوه دو طرف اين بوده که تاکنون اين روابط را عمدتاً 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

در نتيجه برای . قلمداد نمايد" محور شر" را بسوزاند و ديگری جمھوری اسالمی را از اجزای امريکايکی پرچم . دھند

 آن را در ئی و جمھوری اسالمی و چراامريکا روابط بين ۀ آن ھا نمی توان پيشيندرک روندھای جاری و سمت گيری

 را مسألهبه نظر من . طور غالب بدان دامن زده می شوده ی شد که ب مفتون تبليغات و فضا سازينظر نگرفت و صرفاً 

ل مسائل فی مابين جمھوری  در می يابيم که تالش برای حو اگر چنين کنيم آن گاه فوراً . بايد در اين چھارچوب ديد

چنين ادعائی از بنيان غلط بوده  و نه با تاريخ .  امری نيست که برای اولين بار امروز  رخ داده باشدامريکااسالمی و 

تازه اين .   به دولت روحانی نسبت داد را صرفاً امريکااين روابط ھمخوانی دارد و نه می توان فکر مذاکره و سازش با 

 زده امريکا و متحدينش در کنفرانس گوادالوپ متولد شده و ھمواره ھم به ھر سازی که امريکا سازش با  دررژيم اساساً 

 امروز و در وی واقعيت است که سردمداران جمھوری اسالمی را صرفاً ر در نتيجه چنين تحليلی چشم بستن بر،رقصيده

 اين ھا در جريان مذاکرات مثالً فراموش کنيم که  فشار تحريم ھا در حال کرنش به قدرت ھای بزرگ نشان دھيم و ۀنتيج

 که مجريان ايرانی اين ئیمعروف شد چه شاھکار ھائی به خرج دادند تا جا"  الجزايرۀبياني"الجزاير که بعدھا به 

.  انگلستان را بر ايران رسميت می دادۀ زمان قاجار مقايسه می کردند که سلط١٩١٩مذاکرات خودشان آن را با قراداد 

" ايران گيت" که به رسوائی ١٣۶۵ به ايران در سال امريکافارلين مشاور امنيت ملی  رابرت مکيا در طی سفر و 

 ھمين روحانی و اتفاقاً . چه خوش رقصی ھا که نکردند و چه نرمش ھای قھرمانانه ای از خود نشان ندادندمعروف شد 

 ۀی بيرون آورده شده ھم يکی از طرف ھای مذاکر به عنوان رئيس جمھور از کشکول خامنه اکه اخيراً ) فريدون(

بنابراين بايد دانست که در تاريخ اين رابطه، سردمداران جمھوری ! ئی بودامريکات أسردمداران جمھوری اسالمی با ھي

 نرمش ھای به قول خودشان قھرمانانه و در واقع خائفانه ۀرسميت شناخته و آماده اسالمی ھميشه حق آقائی ارباب را ب

  و شرايط شکل گيری جمھوری اسالمی روابط آن ھا اساساً امريکا اين بوده که بنا به مصلحت مسألهاما . وده اندب

 انطباق امريکا با منافع و اين خاصيت در حالی که کامالً .  بوده استپرخاشگری در ظاھر و ھمکاری در خفاھمواره 

ئيد اين نظر جدا از مواردی که برشمردم أدر ت.  داده استداشته قدرت مانور بزرگی ھم به سردمداران جمھوری اسالمی

 خامنه ای از طريق سفارت ۀدر دوران خاتمی صد البته با اجاز. می توان به تالش ھای دوران خاتمی اشاره نمود

 در ايران می باشد طرح مشخصی جھت حل ھمه اختالفات موجود در روابط دو کشور به امريکاسوئيس که حافظ منافع 

 آن را در سطل آشغال انداخت؟ آن طور که بعد  به آن توجه نکرد و عمالً ئی ارائه شد که دولت بوش اصالً امريکا طرف

ئی ھا رويش دست می گذاشتند تن داده بود و امريکاھا افشاء شد در اين طرح جمھوری اسالمی به خيلی از مواردی که 

ی در اين رابطه وجود دارد که بررسی تک تک آن ھا به مثال ھای متعدد. نشان داده بود" نرمش ھای قھرمانانه"

ر آن، نقش يي در اين رابطه خواست و تمايل سردمداران جمھوری اسالمی در چگونگی تغروشنی نشان می دھد که اتفاقاً 

 ن کننده ای ندارد که حاال کسانی فکر می کنند و چنين جلوه می دھند که با آمدن روحانی و اظھار تمايل سرانييتع

 را بايد در اين چھار مسألهبه نظر من .   به وجود آمده استمسأله امکان حل امريکاجمھوری اسالمی به بھبود روابط با 

  . چوب يعنی در وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليسم ديد

  

د به اين تحليل ھا بگذاري. به تحليل ھای گوناگونی  که اين روزھا در رسانه ھا منتشر می شود اشاره کرديد:پيام فدائی

 برای جمھوری اسالمی ھويت مستقل قائل می شوند و آسمان و زمين را به ھم می بافند تحليل ھائی که اکثراً . بپردازيم

  .تا نظرات غير واقعی شان را عين واقعيت جلوه دھند

 ۀ از تبليغات آگاھانثرأ ژورناليستی و مت واقعيت اين است که ھنوز چيزی نشده ما شاھد صدھا تحليل اکثراً :پاسخ

ی ئ ھسته ۀطور رسمی از پروژه البته مذاکراتی شده اما ھنوز نه اين طرف ب.  جاری در اين زمينه ھستيمۀسازمان يافت

 بر و از سوی ديگر ھر دو طرف ھم علناً . اش دست کشيده و نه آن طرف تحريم ھای تاکنونی را معلق کرده است
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بنابراين منطقی تر اين بود که  چنين تحليل گرانی يا کمی صبر می .  می کنندکيدأضرورت پنھان کاری در مذاکرات ت

کردند تا ببينند تماس ھای اوليه به کجا منجر می شود و يا حداقل تحليل ھای خود را با استناد به فاکت ھا و مدارک قابل 

اگر چنين تحليلگرانی اين برخورد . ر رنج اند دسفانه اکثر چنين تحليل ھائی از فقدان آن شديداً أقبول ارائه می دادند که مت

را پيش می گرفتند آنگاه ما در شرايطی که ھنوز ھيچ توافق رسمی اعالم نشده شاھد تحليل ھائی نبوديم که بدون ھيچ 

 به خاطر امريکا و جمھوری اسالمی آن قدر پيش می روند که مثالً حکم می دھند که امريکا ۀدر تحليل رابط مدرکی

با جمھوری اسالمی  يار ديرينه اش يعنی عربستان سعودی را رھا کرده و اين امر مقامات عربستان را آن قدر نزديکی 

مجمع در  شان خواسته اند که به عنوان اعتراض سخنرانی اش ۀسعود الفيصل وزير امور خارجناراحت کرده که از 

 در بيشتری دھد که حرکت اعتراضی عربستان  قرائن نشان مۀکه ھم در حالی. سازمان ملل را انجام ندھدعمومی 

 و جمھوری اسالمی ارتباط امريکا به مذاکرات کنونی بين دولت ھای کمتررابطه با وضع سوريه و مسايل ديگر بود و 

 را بايد در چھارچوب بزرگتری ديد تا فھميد که امريکارات در رابطه بين عربستان و ييتغ داشت و مھم تر اين که اين

وابسته "ول سازمان امنيت عربستان امروز يادش افتاده که عربستان ديگر نمی خواھد ؤاده بندر بن سلطان مسشاھزچرا 

 اجازه نمی امريکايا در تحليل ھای ديگری  می بينيم که چنين جلوه می دھند که اسرائيل و البی قدرتمندش در "! باشد

 به مثابه ارباب اسرائيل به چنان وضعی دچار شده  که کاامرييعنی .  به جمھوری اسالمی نزديک شودامريکادھند که 

 و نفوذ البی طرفدار امريکابدون اين که بخواھم نقش صھيونيست ھا در ! ن می کندييحاال نوکرش برای او سياست تع

خالصه .  از بنيان غلط استامريکااسرائيل با ۀ اسرائيل در اين کشور را ناديده و انکار کنم اما چنين تصويری از رابط

ئيد آن ھا ارائه شود و مھم تر اين که اين حرف ھا أکه مدارک واقعی و عينی جھت ت ھمه چيز گفته می شود بدون اين

زده می شود تا آن چه که بايد گفته شود در حاشيه بماند و کسی نفھمد که اين رابطه چرا تاکنون چنين بوده و اين وضع 

 ضرورت باز نگری به آن را در  و طبقاتی بوده و حاال ھم چه عواملی احتماالً  طوالنی به نفع چه نيروھاۀدر اين فاصل

به واقع در اکثر اين تحليل ھا به ھمه چيز پرداخته می شود به جز آن چه . مقابل سياست سازان دو طرف قرار داده است

جمھوری اسالمی به امپرياليسم که بدون توجه به آن ھيچ تحليلی با واقعيت ھم خوانی نخواھد داشت که آن ھم وابستگی 

   .می باشد

  

ری يياما به نظر می رسد اين که جمھوری اسالمی رژيمی وابسته به امپرياليسم می باشد در اين واقعيت تغ: پيام فدائی

" اختيار تام"ايجاد نکند که به ھر حال با روی کار آمدن روحانی و اعالم اين که برای حل مشکالت روابط با غرب 

ر و تحولی رخ داده است و ييدر ديپلماسی جمھوری اسالمی تغ" نرمش قھرمانانه"کيد خامنه ای مبنی بر أتدارد و 

  ن کننده شده است؟يي لغو تحريم ھاست که تعۀمسأل عکس دوران احمدی نژاد هامروز ب

 مسائلی است که در  ھمينال برانگيز شده است اتفاقاً ؤ درست است که آن چه ذھن ھا را به خود مشغول کرده و س:پاسخ

ۀ رک برای اولين بار با وزير خارجا جمھوری اسالمی در نيويۀباالخره وزير خارج.  رخ می دھد،مقابل چشم ھمگان

ی صحبت کرده است اما تيلفون" شيطان بزرگ" دور يک ميز نشسته و رئيس جمھورش ھم با رئيس جمھور امريکا

واقعيت . بر سر تحليل صحيح از اين واقعيات و اين روند ھاست  مسألهنيست " حسين"و " حسن" بر سر صحبت مسأله

اين است که اگر کسی، نيروئی و يا تحليلی، واقعيت وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليسم را درک نکند و آن را در 

ه زمانی احمدی اين واقعيتی انکار ناپذير است که تحريم ھا ک. تحليل خود در نظر نگيرد خوب راه به جائی نخواھد برد

برای درک . نژاد آن ھا را کاغذ پاره می ناميد چنان فشاری به رژيم وارد ساخته که ديپلماسی جديد انعکاس آن می باشد

 ھنگام پاسخ به اين ثانياً .  وابستگی رژيم به امپرياليسم را در نظر گرفت و روی آن متمرکز شدسير رويدادھا بايد اوالً 

در تحليل خويش به اين حقيقت ھم توجه داشته باشد که وجود و تشديد تحريم ھا در طول سال ال يک نيروی جدی بايد ؤس
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لغو تحريم "داشته و در ) در ايران( و امريکاھا منافع بسيار بزرگ و چشم گيری برای محافل قدرتمند در داخل خود 

  .   ثير اين نيروھا را ھم بايد در نظر گرفتأعکس العمل و ت" ھا

  

  پس به نظر شما ايراد اصلی اکثر تحليل ھای کنونی عدم توجه آن ھا به وابستگی جمھوری اسالمی است؟: یپيام فدائ

و در اکثر آن ھا ادعا .  ببينيد ھمان طور که گفتم در اکثر اين تحليل ھا ما شاھد مستندات واقعی و عينی نيستيم:پاسخ

 بارھا و در زمان امريکاکه واندم که نويسنده ادعا کرده بود  در جائی خمثالً .   واقعيت ندارندھائی می شود که اساساً 

ش با جمھوری اسالمی تمايل نشان داده و حتی چه پنھان و چه آشکار اقدام کرده اما ھای مختلف برای حل مشکالت

يعنی درست عکس آن چه در عمل رخ داده يعنی شب را روز . رو شده استه ھميشه با امتناع جمھوری اسالمی روب

و از سوی ديگر در اکثر آن نوشته ھا با ھويت مستقل قائل شدن برای رژيمی که تا بن استخوان به . وه دادنجل

 در صد ۵ جمھوری اسالمی غنی سازی اورانيم را به زير امپرياليسم وابسته است چنين جلوه می دھند که اگر مثالً 

مثل اين که غرب خواھان اين . ھا را لغو خواھد کردمحدود کند  و يا فالن مرکز غنی سازی را ببندد غرب ھم تحريم 

 گذشته نشان داده اند برای شان ۀ افراطی گری آخوند ھاست که در سه دھۀ زادتنش ھا نبوده و اين بحران ھا صرفاً 

در چنين تحليل ھائی مدعيان تحليل رويدادھا، ذھنی گری ھای خودشان را جای روند  . "حفظ نظام اوجب واجبات است"

در حالی که چنين ادعا و  .  واقعی می گذارند و بدفھمی ايجاد می کنند و اين ايده ھای نادرست را اشاعه می دھندھای

 سياست خارجی کشور ھای امپرياليستی می باشد ۀسياست يک رژيم وابسته، دنبالنظری متوجه اين واقعيت نيست که 

حاکم که زده به سرش " ولی فقيه" سرسختی  و نه مثالً .گيرد بر اين مبنا و بر اساس چنين الزاماتی شکل می و اساساً 

االت قبلی اشاره کردم که در دوران خاتمی، جمھوری اسالمی پيشنھاد ھای ؤدر پاسخ به س! داشته باشد" کيک زرد"تا 

 ارائه کرد که حتی ھمين امروز ھم حجاريان در امريکامشخصی برای حل مشکالت موجود در روابط دو کشور به 

اما ھمين روند " رفت زمان آقای خاتمی مسائل داشت به نحو خوبی پيش می" اعتماد مدعی است که ۀگو با نشري و تگف

 را تداوم اوضاع بحرانی و امريکاچرا چنين شد چون منافع .  دولت بوش مواجه شدۀخوب با بی اعتنائی کامل و آگاھان

با " ديوار بی اعتمادی" برای به قول خاتمی کوتاه کردن مين می کرد و گرنه جمھوری اسالمیأ آن تۀتنش ھای الزم

با افغانستان به برای نمونه مگر در جنگ .   تا جائی که می شد کوتاه می آمد و به ھر کرنشی ھم مبادرت می کردامريکا

ز ھم  اين کرنش ھا و کمک ھا باۀرغم ھم نکرده بود ؟ اما علی" کمک ھم "امريکااعتراف حجاريان به آن ھا يعنی 

کيد کنم که در اين رابطه، اين جمھوری اسالمی نيست که أمی خواھم ت. ، ايران را در محور شر قرار دادامريکادولت 

بنابراين آن ھائی که . ن می کننديي و امپرياليست ھا ھستند که سمت حرکت را تعامريکا عکس اين هن کننده است بييتع

 کاری به تصميم طرف ،می ھمه چير به روال معمول خواھد افتاد از قرارفکر می کنند با ديپلماسی جديد جمھوری اسال

  . ندارند، اين رابطهۀفائق

  

اما پس چرا اين تنش . می شد" مينأت" در زمان بوش، با اوضاع بحرانی و متشنج امريکاگفتيد که منافع : پيام فدائی

  عوض شده بود؟  ھا در دوران اوباما ھم تداوم يافت در حالی که شرايط و سياست ھا 

 واقعيت اين است که با توجه به بحران بزرگی که غرب با آن دست و پنجه نرم می کند، وجود وضع پر تنش در :پاسخ

. چرا که جنگ و ميليتاريسم يکی از مھمترين وسايل تخفيف بحران ھا برای بورژوازی ست.  جھت منافعش می باشد

از دازی جنگ ھا و شکل دادن به بحران ھا و تنش ھا و تداوم آن ھا برای  بوش و چه امروز ما شاھد راه انۀچه در دور

ی جمھوری اسالمی ئ ھسته ۀبنياد گرائی اسالمی، تروريسم و پروژ.  توجيه فروش تجھيزات نظامی بوده و ھستيمجمله

ر سخنرانی اش در فراموش نکنيم که بارک اوباما د. ھمه عواملی بوده و ھستند که به اين امر خدمت کرده و می کنند
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رغم  کيد کرد که علیأنام برد و ت" بدترين بحران اقتصادی"مجمع عمومی سازمان ملل از بحران کنونی به عنوان 

ش معطوف به خروج از اين بحران  تالش دولتۀبوده است و گفت که ھم" شکننده"برخی پيشرفت ھا اما اين پيشرفت ھا 

 خود را بر مناطق نفت خيز و ۀ و ھمپيمانانش سلطامريکا تنش ھای کنونی ۀخوب می دانيم که آن ھا به بھان. می باشد

 تجھيزات نظامی به کشور دالربازار نفت گسترش دادند و آن را ھر چه بيشتر به نفع خود شکل دادند و يا ميليارد ھا 

 سود آوری خود را مريکاااين ھا، دو بخشی ھستند که در شرايط بحران کنونی برای نمونه در . ھای منطقه فروخته اند

 بار بحران ھای خودشان را به دوش امريکااين تنش ھا يکی از طُُرقی است که امپرياليست ھا و . افزايش ھم داده اند

ن خ شکننده ای که اوباما از آن ھا سفراموش نکنيم که ھمين پيشرفت ھای.  کشور ھای تحت سلطه سر شکن می کنند

ندازند و در بي و سوريه جنگ راه ار ميسر شده است که امپرياليست ھا توانسته اند در ليبيمی گويد از جمله به اين اعتبا

 ۀعراق و افغانستان ھم که ھنوز روزی نيست که انفجار بمبی تعدادی را به ھالکت نرساند و از سوی ديگر به بھان

 اسلحه به کشور ھای دالرميلياردھا اين رژيم، امپرياليست ھا " اسالم شيعه"ی جمھوری اسالمی و خطر ئ ھسته ۀپروژ

روشن است که کمکی که اين جنگ ھا و تنش ھا به اقتصاد بحرانی . رژيم ھای منطقه فروحته اند" اسالم سنی"منطقه و 

البته اشتباه نشود  صادرات تجھيزات نظامی  تنھا .  شان تاکنون رسانده غير قابل انکار می باشدۀو اوضاع شکنند

 می خوابد و يا کاھش پيدا برای نمونه در شرايط  رکود اقتصادی که توليد منطقاً . ھا و تنش ھا نيستخاصيت اين بحران 

طور خود به خودی مصرف سوخت را کاھش داده و تقاضا را پائين می آورد از نظر قانون ه می کند و اين امر ھم ب

ھشی در قيمت انرژی در جھان که متناسب با  بايد کاھش يابد اما ما شاھد چنين کاعرضه و تقاضا قيمت سوخت منطقاً 

 به اچرا قيمت سوخت سقوط نکرده است؟ چون که  امپرياليست ھا با اوضاعی که در ليبي.  نيستيم،حد رکود موجود باشد

 روزانه وجود آورده اند و نا امنی که در عراق دامن زده اند و تحريم نفتی که بر جمھوری اسالمی اعمال کرده اند عمالً 

 چند ميليون بشکه نفت در بازار جھانی جلوگيری کرده اند و اين امر باعث شده که قيمت ھا ھمچنان در حدی ۀ عرضاز

يکی از روش بنابراين، اين ناامنی ھا . که آن ھا الزم دارند و يا انحصارات نفتی خواھانش ھستند باال نگاه داشته شود 

چون بحث ما . دوش کشور ھای غيرخودی و سود اندوزی مضاعف استھای مقابله با بحران خودی و انتقال بار آن بر 

که تا حدی انعکاسی  و جمھوری اسالمی است من ديگر به نتايج ديگر اين بحران ھا و تنش ھا امريکاھم بر سر روابط 

 بود  از حاميان آنامريکا ۀ وزير اسبق امور خارج»کندوليزا رايس«که " ھرج و مرج سازنده "ۀنظرياز عملی شدن 

که ترور ھا و بمب گذاری ھا و بمب ھای کنار جاده، جان انسان  ی که بر اساس آن در حالیه ارتجاعينظري. نمی پردازم

ھای بيگناه را می گيرد و ناامنی می آفريند شرايط برای حضور بيشتر نظامی و گسترش سلطه امپرياليستی تسھيل می 

  . شود

  

ه داری و تنش آفرينی ھای دولت ھای امپرياليستی ي بحران اقتصادی نظام سرماد تداومھمان طور که گفتي: پيام فدائی

ھمچنين با توجه به توضيحاتی که داديد نادرستی تحليل ھائی که . در سطح بين المللی واقعيتی انکار ناپذير است

ريد بپرسيم که آن حال بگذا. وابستگی جمھوری اسالمی به امپرياليسم را درک نمی کنند نيز اظھر من الشمس است 

ھائی که به سلطه نظم امپرياليستی در جھان باور داشته  و جمھوری اسالمی را ھم رژيمی وابسته می دانند روند ھای 

فضای مناسبات ايران و "رک به خبرنگاران نگفت افعلی را چگونه بايد ارزيابی کنند؟ باالخره مگر روحانی در نيوي

  ده است؟  تفاوت کر با گذشته کامالً امريکا

 به نظر من ھر کس و ھر نيروئی که بخواھد تحليل صحيحی از رويدادھای جاری ارائه دھد قبل از ھر چيز بايد :پاسخ

 ۀاين واقعيت را در نظر بگيرد که جمھوری اسالمی رژيمی وابسته به امپرياليسم است و به ھمين اعتبار در رابط

يعنی اگر فشار تحريم ھا سردمداران رژيم را به . ن کننده را داردييتعست که نقش امريکا و جمھوری اسالمی اين امريکا
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جائی برساند که به ھر نرمش خائفانه ای ھم تن بدھند، باز ھم اگر سياست غرب تداوم وضع بحرانی موجود را ايجاب 

. ائی نمی بردشان با جھان، راه به ج" ۀتعامل سازند" رھبران جمھوری اسالمی و سياست ۀکند فرياد ھای ملتمسان

 اتمی اش را بسته بندی کرده و تحويل اربابانش داد با اين حال با وی چنان برخورد ۀ پروژۀفراموش نکنيم که قذافی ھم

  .کردند که ھمه می دانند و نيازی به تکرار نيست

کيد أبايد ت. کرده است تفاوت  با گذشته کامالً امريکافضای مناسبات ايران و "اما در رابطه با اين سخن روحانی که گفته 

 رايج شويم قبل از ھر چيز بايد بگذاريم تا اين ادعا در عمل، واقعی یکنم که اگر نمی خواھيم اسير تبليغات پر ھياھو

سر می دھد طرف مقابل  " صلح"چون بر کسی پوشيده نيست که وقتی که يک طرف فرياد . بودن خود را نشان دھد

بلکه مسيری را در پيش می گيرد که به افکار عمومی نشان دھد که فرياد . کندجلوه " جنگ طلب"کاری نمی کند که 

به خصوص که در ھمه جا قدرت ھای رقيب ھم حضور دارند و بيکار . ھای صلح طلبی سران رژيم جدی نبوده و نيست

به روشنی نشان داده اند  سال گذشته ٣۴ واقعيات ۀاما جدا از اين تذکر ضروری بايد بدانيم که از آن جا که  ھم.  نيستند

که اين رژيم مجری شايسته ای برای پيشبرد سياست ھای ضد مردمی امپرياليست ھا بوده و ھنوز ھم می باشد و در 

ئی ھا ببينند که تحريم ھا چنان کمر اقتصاد ايران امريکار آن فعال در دستور کارشان نيست بنابراين اگر يي تغألۀنتيجه مس

ژيک خود ي و به اين اعتبار به خطر افتادن منافع سترات-زش مردمی و نابودی جمھوری اسالمی را شکسته که امکان خي

  .  به امری جدی و واقعی بدل شده طبيعی است که به ندای ديپلماسی جديد جمھوری اسالمی پاسخ مثبت دھند -آنان 

نيست و وحشت از شورش گرسنگان کيد کنم که جمھوری اسالمی به ھيچ وجه در شرايط مساعدی أبگذاريد ھمين جا ت

در شرايط تعميق روز افزون بحران اقتصادی نظام سرمايه داری حاکم که . خواب را بر سردمدارانش حرام کرده است

در چنين شرايطی .  بحرانی استمان می باشد اوضاع اقتصادی کشور کامالً أيکی از ويژگی ھايش رکود و تورم تو

 و قدرت ھای غربی کمر امريکاسوی شورای امنيت سازمان ملل و تحريم ھای مجزای تبعات تحريم ھای اعمال شده از 

تحريم ھائی که زندگی مشقت بار مردم را فالکت بار تر و دردناکتر ھم نموده و گرانی و . رژيم را خم کرده است

برای جلوگيری از . تبيکاری ذاتی نظام سرمايه داری را تشديد کرده و به اعتراضات مردمی شدت بيشتری بخشيده اس

 رياست ۀ سال دور٨طوالنی شدن اين پاسخ تنھا اشاره می کنم به اين واقعيت که خودشان اعالم کرده اند تنھا در 

و روشن است که چنين فرار .  سرمايه از کشور خارج شده استدالر ميليارد ۶٠٠جمھوری احمدی نژاد چيزی حدود 

 امری که تبعات زيادی برای . می دھد، گذاران مزبور احساس کرده اندسرمايه ای خبر از عدم امنيتی که سرمايه

از سوی ديگر به گزارش بانک جھانی، جمھوری اسالمی با باالترين نرخ تورم در سطح . اقتصاد کشور در بر دارد

سونامی  "روست و اقتصاد دانان بورژوا به دليل بحران گريبانگير نظام اقتصادی حاکم بر کشور راجع بهه جھان روب

شدار می دھند آن ھم در کشوری که نرخ بيکاری اش ھم اکنون ھم خيلی باالست و ما وی که در پيش است ھ"کاریبي

در شرايطی که کارگری که شانس داشتن کار دارد . شاھديم که ھر روز دسته دسته کارگران را از کار اخراج می کنند

بنابراين نگرانی سردمداران . سيده معنای بيکاری روشن استفريادش از گرسنگی خودش و خانواده اش به آسمان ر

 واقعی است و ھيچ کس ھم نمی داند که در صورت شورش گرسنگان احتمال.  ستجمھوری اسالمی امر بی دليلی ني

طور طبيعی رژيم را به فکر چاره و تالش برای لغو ه اين وضع ب. رخ دادن چنين شورش ھائی چه پيش خواھد آمد

اين است دليل ديپلماسی جديد جمھوری اسالمی و  دست به دامن ارباب .   و در نتيجه کاھش فشار انداخته استتحريم ھا

شدن سردمداران جمھوری اسالمی تا شايد فرجی حاصل شود و البته يکی از نتايج چنين سياستی ھم اميدوار کردن و در 

  .انتظار نگھداشتن مردم معترض می باشد
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و در واقع علنی سازی مناسبات دو طرف " بھبود"ر رابطه کنونی و يياس آنچه که تاکنون گفتيد تغبر اس: پيام فدائی

  امر بعيدی نيست؟

 که گفتم ديد و د در چارچوب اصولی گو اين بود که نشان دھم مسائل موجود را باي و  تالش من در اين گفتۀ ھم:پاسخ

م گفتم برخی محافل قدرتمند امپرياليستی در ھمين روزھای اخير  ھو فراموش نکرد که  ھمان طور که قبالً . بررسی کرد

ی اش به مسائل نظامی بر طبل تنش می ئ ھسته ۀ اتمی شدن جمھوری اسالمی و احتمال گذر پروژۀ ھمچنان به بھان،ھم

ری با  اعالم کرد که نرسيدن به ھيچ قرار و مداامريکا ۀکوبند و ھمين چند روز پيش بود که جان کری، وزير خارج

ال سناتور ؤ در پاسخ به سامريکا ۀو يا وندی شرمن معاون وزارت خارج". بھتر از رسيدن به يک توافق بد است"ايران 

چگونه می توان مطمئن بود که دولت ايران برای خريدن وقت به ديپلماسی جديد رو ئی مبنی بر اين که امريکاھای 

 معنايش فريبکار بودن که عمالً .  صحبت کرد،را تشکيل می دھد  DNAاز اين که فريبکاری بخشی از نياورده است 

و احمد خاتمی ھم در نماز جمعه . ژنتيک رھبران جمھوری اسالمی بود؛ امری که واکنش تند طرف مقابل را برانگيخت

اوت ھمان طور که گفتم به ھيچ وجه نبايد زود قضبنابراين . می باشيم" در صحنه جھاد"در پاسخش گفت که ما ھنوز 

ری اساسی ايجاد می کند که غرب، حيات جمھوری اسالمی که کانال اصلی يي زمانی تغديپلماسی جديد احتماالً . نمود

  .  خودش را در خطر ببيندۀ سلط-به اين اعتبار -اعمال سلطه اش بر ايران می باشد و  

  

 ۀجامع"با " تعامل سازنده"سياست آيا ھمين خطر ولی فقيه را به بازی با کارت روحانی و توسل به : پيام فدائی

  وانداشته است؟" جھانی

و ھراس از انفجار خشم مردم به جان   بدون شک ديپلماسی جديد جمھوری اسالمی انعکاسی از فشار تحريم ھا:پاسخ

از سوی ديگر امر پوشيده ای ھم نيست که ھر سياستی ھمان طور که به مجريانی نيازمند است تا زمان . آمده ست

 و شوروی امريکا جنگ ايران و عراق که جنگی امپرياليستی بود و در سازش مثالً . د ھم امکان تداوم دارمشخصی

اما در جريان عمل کار به جائی رسيد که . مين می کردأشکل گرفته بود تا سال ھا نياز ھای اين دو بلوک قدرت را ت

 آن شعار ھا مبنی بر ضرورت ۀرغم ھم ليل ھم علیمجريان طرح، ديگر قادر به تداوم آن سياست نبودند و به ھمين د

 و باز ھم روشن.  جنگ منجر شدۀديديم که اين ناتوانی به خاتم" جنگ جنگ تا پيروزی"تداوم جنگ از جمله شعار 

يادمان نرفته که وقتی که قرار بر جنگ بود رسانه ھای .  که ھر سياستی تيپ ھای خاص خودش را می طلبداست

ی و ديگر سردمداران جمھوری اسالمی را عده ای آخوند فناتيک متعصب و جنگ طلب قلمداد می امپرياليستی خمين

 آن رسيد يک باره جنايتکاری مثل رفسنجانی که خودش يکی از ھمه کاره ھای ۀکردند و وقتی که زمان پايان و خاتم

رش اين است که امپرياليست ھا مزدوری که امروز افتخا.  و ميانه رو و سردار سازندگینجنگ بود يک شبه شد مدر

 مھم جمھوری اسالمی کوبيدن بر طبل ۀحاال ھم ھمين وضع حاکم است؛ وقتی که وظيف. "easy man"به او می گفتند 

 خود و ۀی و تنش آفرينی بود تا امپرياليست ھا آن را دستاويزی جھت ناامن سازی منطقه و گسترش سلطئپروژه ھسته 

می شان کنند ، خوب لمپن وقيحی مثل احمدی نژاد را به صحنه می فرستادند که با بازار يابی برای صنايع نظا

 و امپرياليست ھا امکان می داد که با برجسته کردن امريکامزخرفاتی که می گفت ھيمه به آتش بحران می ريخت و به 

 اسلحه به کشور ھای دالرھا ميليارد  برای نمونهدشمنی به نام جمھوری اسالمی و ايجاد ناامنی و فضای تنش و جنگ، 

 جلوگيری از مسلح شدن جمھوری اسالمی به سالح اتمی تحريم ھائی اعمال کنند که ۀبعد به بھان. خاورميانه بفروشند

امری که کمر اقتصاد کشور . عمال دوَدش به چشم کارگران و زحمتکشان برود و مردم تھيدست را به خاک سياه نشاند

 ھم که وضع اقتصادی به جائی رسيده که که حجم توليد و صدور نفت از نصف مقدار را ھم در ھم شکست و امروز

 دولت خالی شده و خودشان اعتراف می کنند که پولی در بساط باقی نمانده که حتی يارانه ھا ۀقبلی ھم کمتر شده و خزان
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 ۀبودج اعالم کرد که ٩٢اد  خرد٢۴ انتخابات ۀرا پرداخت کنند و وضعی پيش آمده که فردی مثل رفسنجانی در دور

 ھزار ميليارد تومان به بانک ھا و پيمانکاران بدھکار ۵٠٠بيش از "دولت فاقد منابع شده آن ھم در شرايطی که دولت 

ر دھند و انکار ھلوکاست زمان احمدی نژاد بايد جای خود را يي بايد سياست را تغخوب در چنين اوضاعی منطقاً . "است

انس ساالنه در باره صھيونيزم آن ھم به دستور دولت روحانی بدھد تا به قول دستگاه تبليغات به لغو  برگزاری کنفر

به ھم نخورد و ولی فقيه جنايتکاری که با رياکاری تمام دريکی از سخنرانی "  بين المللۀتعامل با جامع"دولت روحانی 

" تعامل سازنده"و " نرمش قھرمانانه"مدافع يک دفعه “ من ديپلومات نيستم انقالبی ھستم"ھايش قيافه می گرفت که 

  .شود

  

 ختم کالم اگر ھر صحبت ديگری ۀاالت گذاشتيد به مثابؤبا تشکر از فرصتی که برای پاسخگوئی به اين س: پيام فدائی

  داريد که مايليد با خوانندگان ما در ميان بگذاريد خوشحال می شويم که آن را طرح کنيد؟ 

ن ما ھمواره اعالم کرده ما مخالف ھر گونه دخالت امپرياليست ھا، چه نظامی و چه غير  ھمان طور که سازما:پاسخ

نظامی در ھر شرايطی در امور داخلی کشورمان ھستيم و درست در ھمين چھارچوب مخالف تحريم ھای قدرت ھای 

ھمچنين در تقابل با تبليغات ما .  ما را در منگنه قرار داده استۀ زندگی مردم ستمديدامپرياليستی می باشيم که عمالً 

عکس در ه  مردم ما بلکه بۀ اين قدرت ھا معتقديم که اين تحريم ھا نه به خاطر دفاع از حقوق پايمال شدۀرياکاران

 ۀ و قدرت ھای بزرگ است که تا کنون و در اين سطح با دستاويز پروژامريکا ۀراستای پيشبرد سياستھای تجاوزگران

شيطان "ما ھمواره گفته و معتقديم که اگر حمايت ھا و امداد ھای غيبی . عمال گشته استی جمھوری اسالمی ائھسته 

يعنی امپرياليسم از جمھوری اسالمی نبود مردم ما سال ھا پيش اين رژيم و "  رحمتۀفرشت"و در واقع " بزرگ

 پرسش ھای طرح شده گفتم و ھمان طور که در پاسخ به. سردمداران جنايتکارش را به زباله دان تاريخ انداخته بودند

 و جمھوری اسالمی اين دو رژيم از روز اول شکل گيری جمھوری امريکا عکس تبليغات دولت ھای هکيد کردم بأت

 ۀ ضد کارگران و توده ھای ستمديدهاسالمی با ھم در ارتباط بوده و در تمام اين سال ھای طوالنی دست در دست ھم  ب

طور طبيعی با خود می آورد ه راتی که بييرغم تغ در نتيجه علنی شدن روابط آن ھا علی. ايران و منطقه گام برداشته اند

بنابراين چه ديپلماسی جديد به علنی شدن روابط منجر شود و چه سياست قبلی . می شودتبليغ فاقد آن اھميتی است که 

ری در اين واقعيت ييل دھد تغيعنی پرخاشگری علنی در حين ھمکاری پنھانی روابط دو کشور را ھمچون گذشته شک

ن کننده يي نقش تعامريکا وی با ۀست و در رابطاايجاد نمی کند که جمھوری اسالمی رژيمی وابسته به امپرياليسم بوده و 

 سال گذشته نشان داده مجری ارزشمندی ٣۴ئی و امپرياليسم می باشد که اين رژيم در طول امريکاھميشه با طرف 

  . برای آن ھا بوده است

گو تالش کردم با استناد به عملکرد تاکنونی اين رژيم در جھت مصالح امپرياليست  و با علم به اين واقعيت  در اين گفت

ھا و رويدادھائی که در گذشته رخ داده و اکنون تا حد زيادی زوايای آن ھا روشن و غير قابل کتمان می باشد، 

بدون شک سير رويداد ھا در آينده ھم . و بررسی نمود را بيان کنمچھارچوبی که بايد رويداد ھای جاری را در آن ديد 

 را بار ديگر امريکا ايران و ۀ گذشته اين چھارچوب به عنوان تنھا چھارچوب درست طرح و بررسی رابطۀچون سه دھ

 ۀه دنبال يک رژيم وابستۀو نشان خواھد داد که چگونه سياست ھای جمھوری اسالمی به مثاب. به اثبات خواھند رساند

سياست خارجی کشور ھای امپرياليستی می باشد و اگر کسی، نيروئی و يا تحليلی اين واقعيت را در نظر نگيرد راه به 

  . جائی نخواھد برد

  با تشکر از شما: پيام فدائی

  پيروز باشيد:پاسخ


