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  تأمالتی پيرامون کنفرانس پراگ
 

، سلطنت دنبال کنفرانسھای استکھلم و بروکسل، اپوزيسيون مھاجر ايران با سازمانگری آقای شھريار آھیه ب

 و آقای فريدون احمدی، يا آنطور که کميته مرکزی "اعليحضرت رضا شاه دوم" غيررسمی طلب و مشاور ظاھراً 

در اطالعيه خود پيرامون کنفرانس بروکسل می نامد، استوار فريدون احمدی، ) اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

کنفرانس ديگری ١٩٩١ ]عقرب[ آبان٢٨ و ٢٧زھای در رو) اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران » رھبران«از 

  .در شھر پراگ، پايتخت جمھوری چک برگزار کرد» پيشبرد اتحاد برای دمکراسی«تحت عنوان 

يک از آن مسائلی که در اين کنفرانس و کنفرانسھای استکھلم و بروکسل مورد   اين سطور، ھيچۀاز نظر نگارند

ب طبقاتی ناھمگون و نامتجانس شرکت کنندگان آنھا حتی از اھميت درجه خاطر ترکيه بحث و مذاکره قرار گرفت، ب

 جريان چرا که تصور نمی کنم من و مثالً . عبارت روشنتر، اصال فاقد اھميت ھستنده يا ب. دوم ھم برخوردار نيستند

ی از مشروطه خواه و سلطنت طلب و يا حتی جمھورخواه، به سبب وابستگی طبقاتی و بينش سياسی، درک واحد

گوھا  و اتحاد يا دمکراسی و حقوق بشر، از آزادی و استقالل ملی داشته باشيم که تالش کنيم در جريان بحث و گفت

بر اين اساس، فکر می کنم . به ھمين سبب ھم بحث پيرامون آن مسائل را ضروری نمی دانم. به درک واحدی برسيم

اين قبيل کنفرانسھا بايد مورد توجه و ارزيابی قرار داده فقط ترکيب شرکت کنندگان و تأمين بودجه و سازماندھی 

  .شود

 پايانی آن نيز بالفاصله مورد مخالف احزاب دمکرات ۀ پراگ خاتمه يافت و قطعنامۀکه کنفرانس دو روز با اين

، ولی سرکار استوار احمدی در پايان کار کنفرانس طی مصاحبه با )١(کردستان و کردستان ايران قرار گفت

» پيشروان اتحاد برای دمکراسی«را در ماه آينده به » ٢-استکھلم« تشکيل کنفرانس ۀمريکا وعدازيون صدای تلوي

  .)٢(بشارت دادند

در پی برگزاری کنفرانس پراگ، وزارت اطالعات رژيم جمھوری اسالمی با انتشار بيانيه ای سعی کرد اين 

مريکا و اروپا تأمين اونه کنفرانسھا را دولتھای امپرياليستی  اينگۀد که چون بودجائبه را در افکار عمومی القاء کنش

در . می کنند، پس شرکت کنندگان آن، مزدورانی ھستند که با کمک مالی دولتھای خارجی عليه رژيم فعاليت می کنند
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گر، با جناب آھی و سرکار احمدی و چند تن ديای مريکا نيز طی مصاحبه اواکنش به اين بيانيه، تلويزيون صدای 

  . اين کنفرانس را روشن سازدۀمين ھزينأسعی کرد موضوع ت

: مريکا، ضمن تأئيد کمکھای مالی خارجی، اظھار داشتاجناب شھريار آھی، در مصاحبه با تلويزيون صدای 

مگه شاخ و دم . مريکاااالن نشستيم جلو دوربين صدای . ما از کمک خارجی استفاده می کنيم. بلی، اين صحت داره«

مريکا ا سنگين صدای ۀکمک خارجی؟ آقای بيژن حکمت ھم دارند برای ھمين کار سياسی شون از بودجداره 

 اين، ھمين اين کمک خارجی است که دردناک ترين است، مشکل ترين اتفاقاً . ھيچ مانعی ھم نداره. استفاده می کنند

: ر احمدی در ھمين رابطه فرمودندولی سرکا. )٣(»...است برای جمھوری اسالمی و داريم ازش استفاده می کنيم

ُخب، واقعيت اينه که تاکنون که اين موضوع ھم گزارش شده، سھم ايرانيان آزاديخواه و وطندوست که تمکن مالی «

عھده گرفتند و بايد تالش کرد که اين منابع تأمين مالی گسترش پيدا کنه و ايرانيان بيشتری بفھمند و ه ھم داشتند، ب

  . )۴ (»...اطمينان بتونند چنين کمکھائی ارائه بدندقيقا ھم بعد از 

که می بينيم، جناب شھريار آھی ادعای وزارت اطالعات رژيم جمھوری اسالمی ايران را  بدين ترتيب، ھمچنان

را در سر ن  برگزاری کنفرانس مۀ شاخص کميتۀولذا، تأئيد و انکار اين دو چھر. تأئيد می کند و آقای احمدی انکار

که بخواھم وارد موضوع تأمين مالی کنفرانس پراگ بشوم و خود را  به ھمين سبب ھم، بدون اين. رو برددر گمی ف

 روشن ساختن آن درگير سازم، الزم به تأکيد می دانم که من ھر گونه اتھامزنی از سوی ھر کس و يا ھر ألۀبا مس

  :ود محفوظ می دارم زير را برای خألۀ تقبيح نموده، فقط حق طرح چند مسارگانی را قوياً 

ــ وزارت اطالعات رژيم جمھوری بايد مدعيات خودش را با اسناد و مدارک محکمه پسند به اثبات برساند و ١

  .گرنه بايد پاسخ مدعيات خودش در دادگاه بدھد

 اين قبيل کنفرانسھا بايد وجوه اشتراک سلطنت طلب، ۀطور کلی، ھمه  و ب)۵(ــ شرکت کنندگان کنفرانس پراگ٢

  .طور شفاف و روشن مشخص سازنده مشروطه خواه، جمھوريخواه، حزب دمکراتی، فدائی و سايرين را ب

ــ اگر شرکت کنندگان اين قبيل کنفرانسھا، به کمکھای خارجی، از جمله، به کمکھای مالی و تشکيالتی نھادھای ٣

مريکا ھمانند جناب آھی اذعان داشته باشند، اخصوص امپرياليسم ه غاتی دولتھای امپرياليستی، ب امنيتی و تبلي- سياسی

  .طور شفاف توضيح دھنده بايد مفھوم و ماھيت استفاده از کمک مالی دولتھای امپرياليستی را ب

  و اروپا را واقعاً مريکااــ اگر شرکت کنندگان کنفرانس پراگ و کنفرانسھای مشابه آن، دولتھای امپرياليستی ۴

مدافع دمکراسی، حقوق بشر، استقالل و آزادی کشورھا تصور می کنند و کمکھای مالی، تبليغاتی، سياسی و 

، تعريف روشن خودشان را از تشکيالتی آنھا به اپوزيسيون را بی قيد و شرط و بی چشمداشت می پندارند، بايد اوالً 

ه دمکراسی، حقوق بشر، استقالل و آزادی را که دولتھای امپرياليستی، ب، ھمه آن ثانياً . اين مقوالت ارائه بدھند

منظور . اشتباه نشود (وريامريکا به کشورھای مختلف جھان، از جمله جمھوری کاخصوص دولتھای امپرياليسم 

ای  از نعمت باران بمبھ، فعالً وريا که پس از پايان جنگ کوريا جنوبی است نه جمھوری دمکراتيک خلق کوريایک

 چرا دورتر برويم، در ھمين اصالً ... ، کلمبيا، ويتنام، ھائيتی، گرانادا،)دمکراسی و حقوق بشر بی بھره مانده است

دو دھه و چند سال اخير به جمھوريھای سابق اتحاد شوروی، يوگسالوی، افغانستان، عراق، پاکستان، سودان، 

 ھديه کرده اند و در سوريه نيز در حال حاضر مشغول  و بسياری کشورھای ديگراسومالی، يمن، مصر، تونس، ليبي

  .ھستند، به تفصيل شرح دھند» ھدايا«تحويل آن 
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مريکا و اروپا را پخمه، ا دولتھای امپرياليستی  جلسه ھا اين قبيلۀــ آيا شرکت کنندگان کنفرانس پراگ و ھم۵

س آنھا در راه اھداف مقدس، در جھت حفظ و ھالو و خام تصور می کنند و می پندارند می توانند از ابزارھای نامقد

   کشور، در سمت تأمين منافع ملی و مردمی استفاده کنند؟ۀتحکيم استقالل، آزادی و توسع

  :منابع

  ــ)١(

http://iranglobal.info/node/12377 

 ــ )٢(

http://iranglobal.info/node/12407 

 . به بعد٢٢ــ نشانی باال، دقيقه )٣(

  . به بعد۵۴ــ ھمانجا، دقيقه )۴(

  :ــ اسامی شرکت کنندگان در کنفرانس پراگ)۵(

 اليان، رويا اميرلطيفی،  جمشيد اسدی، ھوشنگ اسدی، محمدجواد اکبرين، افشينفريدون احمدی،رامين احمدی، 

 سھيال بابک، فاريا بارالس، حسين  شھريار آھی،پور، کاوه آھنگری،  جمشيد اميری، نوشابه اميری، ناصر ايران

ی، جوما بورش، شھال بھاردوست، عصمت ئای، رحيم باندو راتی، ناصر بليده مھران ب  حمزه بايزيدی، باقرزاده،

زاده،   رضا تقی ی،ئرويز، رامين پرھام، سپيده پورآقاناھيد بھمنی، مھدی پبھرامی، کاميار بھرنگ، آرش بھمنی، 

 مھدی حاذق اعظم،  جمشيد چالنگی، اصغر جيلو،بين،  يا جھانؤ رحمان جوانمردی، ر کيانوش توکلی،ژاله توکلی، 

سن خاتمی، جواد  مح  فرھاد حيدری، نژاد،  ليدا حسينی  ناھيد حسينی، بر، شاھو حسينی،  رضا حسين آرام حسامی،

 محسن صمد دژبان،جوش،   مازيار خسروبيک، زاگرس خسروی، جمشيد خون خادم، بھمن خانجانی، مھدی خرازی،

زاده، فتحيه  ی، امين رياحی، اردشير زارعئديالن رافيان، عليرضا رضا احمد رافت،ذاکری، مھدی ذوالفقاری، 

 گالله کريم شامبياتی، سليمی، ءتی سليمی، ماشا فرامرز سجيم، منيره سليمانی، گيمحسن سازگارا،زرکش، 

ی، کاوه شيرزاد، بھمن صارمی، علی ئ، سوسن شھبازی، يزدان شھداشرفکندی، حسن شرفی، حسن شريعتمداری

 شھران طبری، کريم عابدين، پور، جمشيد طاھریزاده، کورش صحتی، ضيا صدراالشرافی، جواد طالعی،  صالح

حسين علوی، حسين عليزاده، فرحناز عمادی، علی فاتحی، رضا فاری، شيرين ھومن عسکری، احمد عشقيار، 

خانی، کاوه قريشی،  فاميلی، علی فتوتی، شھال فريد، اختر قاسمی، پروين قاسمی، آريا قجر، آيدا قجر، ناھيد قره

 نسرين عليرضا کاظمی، مژگان کاھن، اکبر کريميان، حسن ماسالی، فريبا محبی، مجيد محمدی، محمد محمدی،

 علی مھتدی، ابراھيم مھتری، جمشيد منوچھر مقصودنيا، عبدهللا مھتدی،ی، ئمحمدی، آزاد مراديان، محمد مصطفا

  . شاھرخ وزيری، مھدی وزيریزاده، عليرضا نوریی، ئشروين نکونعمتی، 

 ١٣٩١ قوس -  آذر٢

 


