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 "آلترناتيو"باز ھم در باره 
  

اده اند و به ی جمھوری اسالمی سازمان دئ ھسته ۀپروژ" خطر"در چھارچوب تبليغاتی که قدرتھای غربی عليه 

ن ادنبال تشديد تحريم ھائی که عليه اين رژيم اعمال شده، ما شاھد تالشھائی جھت متحد کردن برخی از مخالف

کنکاش در اين تالشھا مبين آن است که به واقع يکی از روشھائی که اين قدرتھا . جمھوری اسالمی بوده و ھستيم

ه و به اين وسيله می کوشند جديت مخالفت خود با اين جھت تحت فشار گذاشتن جمھوری اسالمی در پيش گرفت

 برای جمھوری اسالمی می" آلترناتيو سازی"رژيم و يا سياستھای آن را در افکار عمومی بيشتر جا بيندازند ھمين 

  .باشد

در اين چھارچوب ھر روز خبری مبنی بر تجمع تعدادی از سازمانھا و افراد مخالف جمھوری اسالمی در اين يا 

 قدرتھای امپرياليستی برای به ۀبه گوش می رسد که در طی آنھا برخی از چھره ھای شناخته شد" کنفرانس "آن

سخنرانی کرده و راه متحد شدن آنھا و جايگزينی شان به جای جمھوری " اپوزيسيون"اصطالح شخصيتھای 

 جلسۀ ھم نگتن و بروکسل و اخيراً  استکھلم و پاريس تا کنفرانس واشجلسۀاز . اسالمی را به آنھا آموزش می دھند

پراگ، در ھمه جا شاھد بوده و ھستيم که چگونه قدرتھای امپرياليستی برای سازمانھا و افرادی که به تغيير رژيم 

البته کسانی ھم که .  متحد می کنند جلسه گذاشته و آنھا را آموزش داده و مثالً ، اين قدرتھا دلخوش کرده اندۀبه وسيل

نس ھا دل خوش کرده اند، ھم خود فريبند و ھم مردم را فريب می دھند و گرنه ھر کس کمترين به چنين کنفرا

ً برای متحد  شناختی از سياستھای قدرتھای بزرگ امپرياليستی داشته باشد قادر است بفھمد که اين بازی ھا الزاما

نيست؛ بلکه بيشتر عامل فشاری کردن اپوزيسيون و جايگزينی واقعی اين دارو دسته ھا به جای جمھوری اسالمی 

البته ھمين واقعيت بھانه ای ھم به دست ماشين تبليغاتی جمھوری اسالمی می دھد تا با تکيه به . است بر اين رژيم

مريکا و نھاد ھای امنيتی شان در برگزاری چنين جلساتی، نه فقط اين اپوزيسيون سازشکار انقش امپرياليستھا و 

به قدرتھای غربی نشان داده و بکوشند تا در ميان توده ھا، نيروھای انقالبی و " ابستهو"بلکه کل اپوزيسيون را 

يکی از نتايجی که اين تالشھای ضد انقالبی در . واقعاً مردمی مخالف رژيم جمھوری اسالمی را نيز منزوی سازند

دخالتھای " معجزه"ليغ بر دارد اين است که اين نيرو ھا و افراد معلوم الحال بلندگوئی می شوند برای تب

بر چنين اساسی .  ضد مردمیۀامپرياليستی در امور ايران و ايجاد دلخوشی در افکار عمومی نسبت به اين بيراھ

است که مردم ما بيش از ھر زمان ديگری بايد دشمنانشان را در چھره ھای مختلف شناخته و برای مبارزه با آنھا 
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 جايگزينی خمينی به جای شاه در کنفرانس گوادالوپ را ۀردمی که تحربآماده شوند؛ و جای اميدواری است که م

در مقابل خود دارند ھرگز به افراد و نيرو ھائی که جاده صاف کن امپرياليستھا شده و خود را در واقع به آنھا 

  . فروخته اند اعتماد نکرده و تره ھم برايشان خرد نخواھند کرد

 ما به ۀ تحت سلطۀمريکا از يک طرف و وضعيت ملتھب جامعامپرياليسم  اۀدر حال حاضر ستراتژی جنگ طلبان

دليل رشد ھر چه فزونتر خشم و نفرت توده ھا از رژيم حاکم و موقعيت بحرانی جمھوری اسالمی از طرف ديگر 

  .وجود آورده استه شرايط پيچيده ای را ب

ت می گيرد که در سالھای اخير با شدت أيکی از پيچيدگی ھای شرايط کنونی برای مردم ما از اين واقعيت نش

 ۀ بالمنازع سلطۀمريکا بر توسعاگيری بحران نظام سرمايه داری جھانی و قرار گرفتن ستراتژی جديد امپرياليسم 

خويش، تنشھای امپرياليستی در سطح جھان بر سر چگونگی تجديد غارت و استثمار کارگران و خلقھای تحت ستم 

ع طبيعی آن نيز در ميان امپرياليستھا باال گرفته و موجوديت رژيم جنايتکار جمھوری ايران و تقسيم مجدد مناب

در چنين شرايطی .  اين معادله و چگونگی فرجام آن بدل شده استیطور طبيعی به يکی از اجزاه اسالمی نيز ب

د انقالبی آتی شان در  امپرياليستھا برای آماده کردن زمينه ھای مادی سياستھای ضۀست که ما شاھد تحرک گستردا

چماق جنگ و کشتار را "  نظامیۀگزين"مريکا از يکسو با مطرح کردن اامپرياليستھا و در راس آنھا . ايران ھستيم

در باالی سر مردم ايران نگاه داشته اند و از سوی ديگر درست در ھمان زمان با تالش برای آلترناتيو سازی و 

ر صدد تحميل پروژه ھای ضد انقالبی خود بر جنبش مردمی، به انحراف ی اجتماعی دئنفوذ در جنبشھای توده 

 موجود و در نتيجه ۀکشاندن مبارزات و سرکوب مبارزات آنھا به منظور حفظ مناسبات ارتجاعی و استثمارگران

آنان ھمين سياست نفوذ در .  ديگر می باشندۀدر انقياد نگاه داشتن کارگران و خلقھای تحت ستم ما برای يک دور

 نظرات انحرافی و با آلترناتيو سازی ضد انقالبی را در شکلی ۀصف خلق از طريق افراد خود فروخته و اشاع

شان شاه نيز به پيش بردند و از ميان دارو دسته ھای  ی عليه سگ زنجيریئديگر در زمان رشد جنبش توده 

 خمينی بر جنبش مردم ما که البته کمک نيروھای سازشکار و اپوتونيست نيز ۀ دستمختلف با تحميل رھبری دار و

 جمھوری اسالمی ۀ بر رژيم دارو شکنجء خويش را با اتکاۀدر اين رابطه بايد به حساب آيد، حفظ و تداوم سلط

 ء اجراايبيھمين سياست در اشکال متفاوت در بسياری از کشورھای ديگر نظير عراق و مصر و ل. ميسر ساختند

  .شده و امروز نيز به طور برجسته در سوريه در حال اجراست

ويژه جوانان آگاه و مبارز ه  اين تجارب، اکنون نيز در شرايط بحران جاری ، نيروھای انقالبی و بۀبا توجه به ھم

دشمن اصلی يعنی  خود را عليه ۀما بايد با ارتقاء سطح آگاھی و تشديد تالشھای مبارزاتی شان، درحالی که مبارز

 حاکم بوده و تا مغز ۀامپرياليسم و جمھوری اسالمی با تمام جناح ھای ضد خلقی اش که حافظ نظام استثمارگران

استخوان به امپرياليسم وابسته است، متمرکز سازند، در عين حال سياستھای ضد انقالبی را در ھر شکلی که خود 

ما دستاويز پيشبرد سياستھای ضد خلقی ۀ  رنج و ھستی مردم رنجديدرا نشان می دھند شناخته و نگذارند که خون و

جان ه اکنون در شرايطی که مبارزات کارگران اسير و ب. خطرناک امپرياليستھا و وابستگان و مشاطه گرانش شود

د آمده برای نان و آزادی ھر روز بيش از قبل گريبان نظام حاکم را می گيرد، در شرايطی که پيکار زنان دربن

لحظه ای مزدوران حکومت را در خيابانھا راحت نمی گذارد، در شرايطی که جوانان آگاه و مبارز ھيچ فرصتی 

 قدرت حاکم و درگيری با ماشين سرکوب آن از دست نمی دھند، در شرايطی که مبارزات خلقھای ۀرا برای سخر

برای در بند کردن ھر ندای مخالف  شان متوقف نمی شود و در شرايطی که ۀتحت ستم برای کسب حقوق عادالن

 سھمگين زندانيان سياسی در سياھچالھای نظام و امواج دريای خونی که اين رژيم با کشتار ۀدر افکار عمومی، ساي
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به آواری بر سر خود اين رژيم تبديل شده، ما می بينيم   گذشته پديد آورده،ۀ دھ٣سيستماتيک آزاديخواھان در طول 

تمام عرصه ھای فوق برای سوار شدن بر اين جنبشھا و مھار انرژی انقالبی آنھا به تکاپو که امپرياليستھا در 

افتاده و با صرف منابع مادی و معنوی از طريق افراد و نيروھای سياسی خود فروخته ای در صدد نفوذ و کنترل 

  .آنھا برآمده اند

ی اعتراضی، به اسم حمايت از جنبش کارگری امپرياليستھا و کارگزاران شان در پيشبرد سياست نفوذ در جنبشھا

دست ساز درست می کنند و به چنين جرياناتی پول و امکانات و " تشکلھای کارگری"جان آمده ه برای کارگران ب

 کل ۀ آزاديخواھانۀتريبون می دھند؛ سعی می کنند تا با ھزار و يک ترفند برای جدا سازی جنبش زنان از مبارز

 عليه دشمن اصلی را از کانال خود منحرف سازند؛ دار و دسته ھای مرتجع مسلح که زير جامعه، مبارزات زنان

 دمکراتيک حلقھای تحت ستم و - سنگر گرفته اند را تغذيه کرده و برای انحراف مبارزات ملی" حقوق ملی"نام 

 فکر و نيروھای جيره ايجاد دشمنی و نفاق بين ملتھای تحت ستم ايران به جلوی صحنه می رانند؛ با کمک اتاقھای

 ۀخوارشان می کوشند تا با نقش آفرينی نيروھای رسوا که موجوديتشان در گرو حفظ نظام سرمايه داری و سلط

الح اصطه ھيچ کدام از اين ب. سازی کنند" آلترناتيو" پس از جمھوری اسالمی، ۀامپرياليسم می باشد برای آيند

د توجه و حمايت عملی امپرياليستھا قرار گيرند، قادر به برآوردن  اگر در شرايط بحرانی موراآلترناتيو ھا حت

ی که ئرغم ھر ادعاه ب" آلترناتيوھا"عکس اين ه ب. کوچکترين خواست دمکراتيک کارگران و زحمتکشان ما نيستند

د، در واقع  مردم ما يعنی امپرياليستھا ساخته و پرداخته شده انۀداشته باشند چون از باال و توسط دشمنان قسم خورد

  .ست درست شده اندابرای پيشبرد منافع و سياستھای آنان که در تباين با منافع و سياستھای دمکراتيک و مردمی 

 ملتھب کنونی درک واقعيات فوق، آگاه گری در ارتباط با آنھا در جامعه و کمک برای شناخت اين اوضاعدر 

ی که اين وضع در مقابل نيروھای وظايف خطير مبارزاتيخره عمل به سياست ضد انقالبی در تمام اشکالش و باال

 ً ست که نيروھای انقالبی و مبارز با پيگيری و ا دمکرات و آزاديخواه و کمونيست قرار می دھد، تنھا راھی واقعا

 خود عمل کرده و نقش ۀپيمودن آن می توانند در پيشگاه تاريخ مبارزات کارگران و زحمتکشان دربند، به وظيف

  . کنندءود در پيشرفت تاريخ به نفع توده ھای دربند را ايفامترقی خ

 ي خلق ايرانئخبری چريکھای فدا - بھمن ، نشريه سياسی ١٩: به نقل از 
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