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 مقدمه: 

امپریالیستی جهانی در ارتباط با -ناتیو سازی های نظام سرمایه داریحول محور اصلی آلتر نوشته حاضر اساساً

پدیده ی زندانیان سیاسی دهه ی شصت در اوضاع کنونی است. اما برای درک عمیق این مبحث الزم دیده شد 

ن در به بیراهه کشاندن جنبش آو نقش به مرزبندی اصولی کمونیسم انقالبی با پدیده رویزیونیسم ابتدا که 

شرایط در امپریالیسم آمریکا  "نظم نوین جهانی"استراتژی مبحث  بهدر ادامه اشاره مشخصی شود. یستی کمون

و به الزامات و محدودیت های برقراری  گردیده است.و ارتباط آن با آلترناتیو سازی هایش اشاره کنونی اوضاع 

جمهوری اسالمی به نقش و جایگاه نگارنده  به تفصیل اشاره گردیده است. همهاز  عظیمنظم نوین و جاسوسی 

مسئله اثرات کشنده تحریم از منظر منافع استراتژیک دولت آمریکا پرداخته، به  ایران و نظم نوین جهانی آمریکا

آغاز نوشیدن جام  سیر وقایع انتخابات جمهوری اسالمی که عمالًن با صادی جهان امپریالیستی و ارتباط آهای اقت

کسب مشروعیت تحت عنوان چه اتفاقی دارد می افتد و  ،و تسلیم علنی در مقابل نظم نوین دولت آمریکا بود زهر

  .داده استمورد تحلیل قرار را  در نظام جهانی سرمایه داری از سوی جمهوری اسالمی

ی ایرانی که از سال امپریالیسم جهانی با شرکت گروه ها "آلترناتیو سازی"به چندین کنفرانس چنان توضیحاتی با 

به چند و تاکنون برگزار شده است پرداخته، به نقش اساسی نهاد امپریالیستی لگاتوم اشاره می شود و   0202

این است که ارتباط  که باید در نظر گرفته شود ای سوال اساسیسوال کلیدی پاسخ داده می شود. از جمله اینکه 

هایش با یساز امپراطوری بی چون و چرای امپریالیسم آمریکا و آلترناتیودر برقراری  "نظم نوین جهانی"دکترین 
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امپریالیستی جهانی در -رناتیوسازی های نظام سرمایه داریآلت از گروه های سیاسی ایرانی چیست؟ اتکا به بخشی

  پیش برده شده و می شود؟ه دانیان سیاسی دهه ی شصت چگونه بارتباط با پدیده ی زن

بی ثمر و اخته کردن ری برای وبه عنوان کاتالیز ،یک پروسهدر که نقش کارزار ایران تریبونال به و در ادامه 

با نفوذ وکالء طرفدار نظم نوین تبدیل گشت، به نظرات ناصحیح  بخشی از جنبش چپ رادیکال و کمونیستی ایران

خته می شود و با نتیجه گیری پردا 06و کشتار سال  02حول جنبش دادخواهی در ارتباط با زندانیان سیاسی دهه 

   این مبحث به پایان می رسد.  
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امپریالیستی جهانی در ارتباط با -رناتیوسازی های نظام سرمایه داریآلت

 پدیده ی زندانیان سیاسی دهه ی شصت در اوضاع کنونی

 

 اصول مقدماتی:

نظرات و  انقالبی و به انحراف کشاندن آن دائماًبورژوازی برای نفوذ در جنبش کمونیستی و چپ رادیکال  -0

 ش به روز می کند.ا افع استراتژیکنمبنای م بر راهکارهای تاکتیکی و استراتژیک خود را طبق الزامات و

 بر دیتاک با مارکس. باشد یم ایپرولتار عهده بر یخیتار تیمامورچنان  و تیبشر بخشیرها علم سمیکمون -0

 اهداف جوهر یقدرتمند و موجز شکل به کند، رها را خود تواند یم بشر نوع کل کردن رها با فقط ایپرولتار نکهیا

 .کرد انیب را سمیکمون

 که سمیالیسوس گذار قیطر از سمیکمون جهان به دنیرس یضرور و الزم شرط را ایپرولتار یکتاتورید مارکس 

 حزب یرهبر تحت تیکل چهار محو یبرا یستیالیسوس جامعه در یطبقات مبارزه یرهبر در دهیچیپ ی مرحله کی

 :     نمود نیتبب نیچن را باشد یم یانقالب ستیکمون شتازیپ
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 زاتیتما هیکل محو یبرا گذار نقطه الزمه ایپرولتار یطبقات یکتاتورید است، انقالب تداوم اعالم سمیالیسوس نیا"

 روابط آن بر منطبق که یاجتماع مناسبات هیکل است، یطبقات زاتیتما یمبنا که یدیتول روابط هیکل ،یطبقات

 دیتاک با مارکس عالوه به. است یاجتماع روابط آن بر منطبق که ییها دهیا هیکل کردن دگرگون و است، یدیتول

 نیا جوهر یقدرتمند و موجز شکل به کند، رها را خود تواند یم بشر نوع کل کردن رها با فقط ایپرولتار نکهیا بر

 مارکس کارل ".کرد انیب را اهداف

د و برای رسیدن به نپرولتاریای انقالبی)کمونیستها( نماینده منافع طبقات فرو دست و بویژه طبقه کارگر می باش

)بوجود )جهان کمونیسم که در آن ستم و استثمار انسان محو خواهد شد( جهت گیری استراتژیکهدف نهایی

 نمی برد.خود را هرگز از یاد  آوردن جهان کمونیستی بدون طبقه(

کمونیسم برای ما وضعیتی نیست که باید ایجاد شود، ایده آلی نیست که واقعیت باید خود را با آن تنظیم کند. » 

ما آن جنبش واقعی را کمونیسم می نامیم که وضعیت کنونی را رفع کند. شرایط این جنبش از پیش داده های 

 مارکس « .هم اکنون ناشی می شوند

کلیه روابط  -2محو کلیه تمایزات طبقاتی،  -1که عباتند از  اگر کمونیستهای انقالبی برای محو چهار کلیت،

کلیه مناسبات اجتماعی که منطبق بر آن روابط تولیدی است، و  -3تولیدی که مبنای تمایزات طبقاتی است، 

د، ندست و پنجه نرم نمی کن ،دگرگون کردن کلیه ایده هایی که منطبق بر آن روابط اجتماعی است -4

 .به خاطر کمونیسم نیست شانمبارزه 

مشخص از شرایط مشخص مبارزه طبقاتی را نه تنها بر زمان کمونیستها نیاز دارند که فعالیت کمونیستی در هر 

 مبنای مرزبندی های رادیکال و عمیق با راهکارهای سیاسی بورژوازی امپریالیستی که از طریق مهره های نفوذی
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ش که مبلغ و پیشبرنده چنان سیاست های امپریالیستی هستند، به پیش برند، بلکه آگاهانه و با تکیه بر سنت ا

که ناقل سیاست  "چپ"تونیسم راست و رمائوئیسم انقالبی با دیدگاه های رویزیونیسم و آپو-لنینسم-مارکسیسم

 خط کشی قاطع داشته باشند. بورژوازی می باشند

اما در خالل  باشد!اولیه مارکسیسم انقالبی قرار بوده که روشن  بایل فوق الذکر به عنوان الفوبرای کمونیستها اص

 بایالف ،در مبارزه طبقاتی "تند پیچ ها و چرخش های اساسی"زمانی فرا می رسد که در  ،طی نمودن این مسیر

ابل ی شود. به عبارت دیگر در مقم هبه زیر پا گذاشت "انطباق خود با رویدادهای روز"اولیه مارکسیسم به خاطر 

داشته باشد و هر تغییری در حوادث که کمی غیر منتظره و پیش بینی نشده  "یگتاز"هر مسئله ای که تا حدی »

 )لنین: مارکسیسم و رویزیونیسم( « باشد، ناگزیر و همیشه موجب پیدایش انواع مختلف رویزیونیسم خواهد گردید.

واقعۀ دیگر، انطباق خود با حوادث و رویدادهای روز و با تغییرات وارده در  تعیین خط مشی از واقعه ای تا"

جزئیات سیاسی )خرده سیاست ها(، فراموش کردن منافع حیاتی پرولتاریا و جنبه های بنیادی کل نظام سرمایه 

ای، چنین  لحظه ی در مقابل مزایای واقعی یا فرضیِداری و کل تحول سرمایه داری، فدا کردن این منافع حیات

 )لنین همان جا(. "است سیاست رویزیونیسم.

دو طرف اصلی متخاصم در این نبرد یعنی پرولتاریای انقالبی و  ،با تعمیق مبارزه طبقاتی و گسترش حاد آن 

متضاد حرکت ها و مواضع و تحلیل های سیاسی یکدیگر را در اطاق های  بورژوازی، بر مبنای منافع طبقاتی کامالً

زیر ذره بین سیاسی خود می گذارند. هر یک از دو قطب این تخاصم بیش از پیش یکدیگر را زیر ذره فکری شان 

بین می گذارند، توجه ویژه ای به حرکات سیاسی یکدیگر می کنند، و برای مقابله با یکدیگر به خاطر رهبری توده 

 ها سیاست های شان را اتخاذ می کنند. 
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از )ن های بورژوازی یراه ندهیم که روشنفکران و تئوریسلحظه این فکر را به خود ما کمونیستها نیاز داریم که یک 

اجتناب »از تحلیل صحیح و همه جانبه لنین در مورد  (مپریالیستین های بورژوازی اینفکران و تئوریسجمله روش

یالیستی می باشد، سرمایه داری امپر« ناپذیر بودن رویزیونیسم که معلول ریشه های طبقاتی آن در جامعه معاصر

و اینکه لنین رویزیونیسم را یک پدیده بین المللی می داند، مطلع نیستند و یا از آن بی خبرند، و آنرا در محاسبات 

 آن در نظر نمی گیرند!  نانقالبی و به بیراهه کشاند کمونیسمو ارائه راه کارهای خود برای نفوذ در جنبش 

امپریالیسم آمریکا را در  "نظم نوین جهانی"چرا کمونیستها و چپ رادیکال انقالبی نیاز دارند استراتژی 

 در نظر گیرند!؟و ارتباط آن با آلترناتیو سازی هایش را تحلیل خود از شرایط مشخص کنونی 

ازی های امپریالیسم یک درک پایه ای از استراتژی نوین دولت امپریال آمریکا و ارتباط آن با آلترناتیوس

 جهانی! 

ش که علیه جهان راه انداخته ا اروپائی امپریالیستیجنگ و تهاجمات نظامی امپریالیسم آمریکا و دول متحد 

در  دائماً "دخالت بشر دوستانه"تهاجمات نظامی که تحت عنوان   ماهیت امپریالیستی آنرا بخوبی نشان میدهد.

تحت ستم و استثمار جهان  لیستی برای ایجاد توهم و تحمیق بشریت زحمتکشِتوپخانه تبلیغاتی رسانه های امپریا

امپراطوری نوین به خاطر تحکیم و گسترش یک  انجام می شود، دقیقاً  "نظم نوین"برای وقت خریدن در اجرای 

و جهانی بی رقیب و بی بدیل است. شرایطی که بعد از مرگ مائو و احیای سرمایه داری در چین سوسیالیست 

پایان اتحاد جماهیر شوروی به مثابه یک )همچنین فروپاشی ابر قدرت سوسیال امپریالیسم شوروی بوجود آمد

یسم در آنجا سرنگون شده و سرمایه سوسیال اینکه سال پس از 01اتفاق افتاد. یعنی  0991کشور در اوایل دههء 

گفت، تبدیل به یک بدرستی شوروی آنطور که مائوتسه دون  (. از آن زمان اتحاد0991داری احیا شده بود )دههء

را بوجود آورد که امپریالیسم آمریکا برای بوجود آوردن یک امپراطوری  خلعی، (شد. سوسیال امپریالیستیکشور 
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بی رقیب اقتصادی، سیاسی و نظامی در سراسر دنیا دکترین نوینی را تدوین نماید. چنان دکترینی همچنان در 

بر خاطر افول قدرت اقتصادی و سیاسی بر پایه  نی به خاطر الزامات و محدودیت هاامپراطوری نوی تالش است

رفع محدودیت ها و نهادهای بین المللی که دولت آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم خودش بر جهان تحمیل نمود 

مانع از اعمال هژمونی و سلطه  ،را ییرا از سر راهش بردارد. دکترین نظم نوین آمریکا چنان قراردادها و نهادها

قرارداد ژنو در  در جهان می بیند. به عنوان مثال دولت امپریال آمریکا دیگر حاضر نیست که به چرایشبی چون 

علیه "( تن دهد. اسرای جنگی افغانستان و جنگ زندان گوانتاموو بخصوص  زندان ابوغریبمورد اسرای جنگی)

توجیه هات امپریالیستی که شکنجه ها باعث شده است که اطالعات ذینفعی  را شکنجه می کند)تحت "موریسرت

، دستگیری سران القاعده و حتی محل اختفای بن الدن را در اختیارمان گذارد(، و بدون "تروریسم"برای مبارزه با 

هد که د زندانیان نگهداری می کند. دولت آمریکا حاضر نیست اجازه از ،محاکمه و بدون آشکار کردن اسامی

در مقابل تهیه و تولید سالح های بیولوژیک و شیمیائی کشتار  "یک و شیمیائیژکنوانسیون سالح های بیولو"

عی آمریکا مانع ایجاد کند. این در حالیست که اصرار می کند از آزادی عمل کامل در پیشبرد این مجه دست

در مورد دولت دولت صدام و بشار اسد در سوریه( برخوردار  جهان)مثالً یکشورهاکنوانسیون در مورد بقیه 

 باشد.

غیر از آمریکا استقالل محدود خواهند داشت. و برخی از کشورها ه همه جهان ب ای"نظم نوین جهانی"طبق چنان 

درت بنا به تشخیص آمریکا کامال استقاللشان را از دست خواهند داد. و دولت آمریکا به عنوان امپراطور و ابر ق

نامحدود در امور دولتهای دیگر برخوردار باشد. دولت بوش این را  ی بی چون و چرای دنیا باید از حق مداخله

برای دخالت  "دخالت بشر دوستانه"اعالم می نمود و دولت اوباما همان را با ظاهری فریبنده ی  ،بی پرده کامالً

ت این است که هر دوی این سخنگویان هیئت حاکمه مستقیم در مورد لیبی و سوریه به پیش گذاشت. اما واقعی
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)صدای آمریکا، رادیو فردا، واشنگتن پست و شا در بلند گوهای تبلیغاتی آمریکا با اتکا به دروغ هایی که دائماً

ن حق مداخله گرایانه جهان گستر برای سلطه امپراطور نوین با اتکا به یک تایمز و غیره( تکرار می شود چننیویور

 اشین نظامی برتر، مجهز و عظیم خویش را به پیش می برد.قدرت م

دلش پرورانده است. در تضادهای بسیار خطرناکی را  ،که به راه انداخته ای در عین حال ماشین نظامی جهانی

رژیم های متزلزل و از هم گسیخته در کل آسیا و آفریقای شمالی را آنچنان حاد و متزلزل تر تنش ها و بی ثباتی 

آنچه که ا در تونس و مصر و لیبی و سوریه)که فرصت سرنگون شدن برخی از متحدین دولت آمریکا ر ساخت،

فرجام دولت  و ستم کش و استثمار شده بوجود آوردمعروف گشته است( را بدست فرودستان  "بهار عربی"به 

های ارتجاعی متحدش همچون ترکیه و بحرین همچنان نامشخص است. آتشفشان های مقاومت و مبارزه 

جع پوسیده را همچنان تکشورهای مختلف شعله ورتر خواهد شد و بیشک رژیم های مرچهار سوی زحمتکشان در 

 سرنگون خواهد ساخت. 

به سوریه به یک مفهوم واقعی بیانگر رشد تضاد  "ی محدودتجاوز نظام"عقب نشینی کوتاه مدت دولت آمریکا در 

جهانی امپراطوری اش است.  "نظم نوین"حاد در جناح های مختلف هیئت حاکمه آمریکا بر سر چگونگی پیشبرد 

حمله "از طرف دیگر افکار عمومی اکثریت اقشار متوسط و بخصوص طبقه کارگر آمریکا همچنان در مخالفت با 

وایی و دریایی دولت قرار دارد. و به یک مفهوم واقعی اکثریت مردم آمریکا) گروه های حکومت ه "نظامی محدود

امپریالیستی با منافع طبقاتی متضاد( به سادگی -شونده اجتماعی شرکت کننده در مناسبات تولیدی سرمایه داری

ور نسبی از خود عکس العمل، به احکام حکومت کنندگان امپریالیست خودی اطمینان نمی کنند و در مقابل آن بط

تنگ نظرانه به دالیل ناصحیح و  اً)اکثرگذشته از دالیل صحیح یا ناصحیح شان در سرپیچی از آن احکام

-ناسیونالیستی(، نشان می دهند. افکار عمومی اکثریت بشریت ستمکش و استثمار شونده تحت نظام سرمایه داری
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مقابل ابرقدرت آمریکا، در جای جای جهان در تقابل با چنان نظم  یک ابر قدرت جهان در همثابامپریالیستی، به 

نوینی قرار دارد. امپراطوری یعنی این. یعنی شبکه استثمار و غارت جهانی. نظم نوین امپریالیسم آمریکا  یعنی 

 سترش شاخکها و شبکه استثمار و غارت جهانی!       گ

ش با دولت های امپریالیستی اروپا،  ژاپن، چین و روسیه ا اتحاد ،امپریالیسم آمریکا گستری ی و جهانهژمونی طلب

روسیه و ژاپن( را مجبور کرده است که  ،را بسیار متزلزل کرده است. قدرت های امپریالیستی دیگر)اروپا، چین

  فع امپریالیستی خود تالش کنند. جلویش بایستند و برای منا

 

 "ابرقدرت بودن یکقیمت ": همهاز  عظیمنظم نوین و جاسوسی 

گشودن  های برنامه قدرتِ بر اساسو یا به یک ابرقدرت تبدیل شدن  ابرقدرتدر آینده، شکست یک "

 های جنبه به منظور مطالعه سیستم های اطالعاتی تحلیل و تجزیههنر و علم کریپت آنالیتیک پروگرام= رمز)

فضای  استفاده از و نامحدود به سترسیخاطر د بهآمریکا قیمتی است که  این" و ".می باشدسیستم(  پنهان

آژانس امنیت ملی  آمریکا یا   0226به نقل از سند منتشر شده ی سال  -) مجله تایمز"پذیرا شده است. مجازی

 ان. اس. ای.(

سیاست جاسوسی جهان گستر و تحت مراقبت قرار دادن  برنامه و بر مبنای تحمیل چنان نظم نوینی،مریکا آاما 

  به پیش می برد. را خویش ییکاتبات شهروندان و حتی سران دولت های رقیب امپریالیستی اروپامکالمه ها و م

از  ه این نوعزندگی کنم ک یک جامعه در می خواهمن من"را نباید فراموش کرد:  اسنودناین گفته ادوارد 
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است که  این من انگیزهتنها ": . وی افزود")جاسوسی تمامی شهروندان بوسیله دولت( در آن اتفاق می افتدچیزها

 ".آنها چه انجام می شودبر ضد منافع  و چه عموم مردم برسانم، تحت نام آنها به اطالع

 افراد آن در که کرد منتشر عراق ۱۰۰۲ هوایی حمالت ۀلیکس ویدئویی را از حادث ، ویکی۱۰۲۰در آوریل 

لیکس اسناد  شوند. در جوالی همان سال، ویکی می کشته آمریکایی نیروهای توسط خبرنگاران و عراقی غیرنظامی

را منتشر کرد. در ماه اکتبر، گروه  بود سند در مورد جنگ ۰۰،،۲۰محرمانه جنگ افغانستان را که حاوی بیش از 

می باشد را با  جنگ عراقشد مربوط به  که گفته می  سند محرمانه دیگر ۰۴۴،۴۴۴ای حاوی  لیکس بسته ویکی

و  اسناد سریو انتشار علنی لیکس پخش  ، ویکی۱۰۲۰بزرگ، منتشر کرد. در نوامبر  یهماهنگی با چندین انتشارات

آغاز را در قالب افشای اسناد دیپلماتیک دولت آمریکا  آمریکا امپریالیستی های خارجی دولت محرمانه سیاست

 کرد.

، یکی از جولیان آسانژهایی با هدف واحد در سراسر جهان است که توسط  لیکس سازمانی متشکل از گروه ویکی

 است. طرفداران آزادی اطالعات که زمانی هکر بوده، بنیانگذاری شده

طبقه بندی به اتهام در اختیار قرار دادن اطالعات  ۱۰۲۰ سرباز آمریکایی است در سالبردلی منینگ که یک 

از جمله جنایات جنگی نیروی هوایی آمریکا در عراق که ویدیو کشتن مردم غیر شده به سایت ویکی لیکس)

 و هنگام خدمت ارتش، در عراق بازداشت شد. ۱۰۲۰تیار ویکی لیکس قرار داد( در ماه مه سال خنظامی را در ا

افشاگر و لو دهنده و  پیمانکار فنی  (Edward Joseph Snowden)به انگلیسی اسنودنادوارد جوزف 

)سازمان سابق سازمان جاسوسی مرکزی آمریکاکارمند  آمریکا، تاریخ در اطالعاتیجاسوسی و  بزرگترین مسائل

العات طبقه اط ۱۰۲۲کرد. اسنودن در ژوئن  سیا( است که به عنوان پیمانکار برای آژانس امنیت ملی کار می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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را به گاردین و واشینگتن پست  "پریزم"از جمله برنامه شنود  "ان اس ای"های فوق سری  ای از برنامه بندی شده

  لو داد.

ن داد که اف بی آی و آژانس روزنامه بریتانیایی گاردین توسط گلن گرینولد نشا در ای ژوئن، مقاله 5در تاریخ 

پترویت طبق حکم مخفی از شرکت تلفنی ورایزون، یکی از بزرگترین شبکه  ( با استفاده از قانونNSAملی) امنیت

هد تلفن دستی کشور آمریکا خواست که اطالعات هر مکالمه تلفنی که وارد سیستم آن شده و در آینده نیز خوا

 شد را در اختیار آنها بگذارد.

آمدن بود، نیویورک تایمز نوشت: این تازه نوک کوه یخ بود. در زمانی که اطالعات جدیدی در شرف بیرون 

دالیل زیادی وجود دارد که دولت فدرال آمریکا هر ذره از اطالعات در مورد تلفن هر شهروند آمریکایی بجز "

هر روز اطالعات و موضوعات   "کلماتی که در واقع در آن تماس ها رد و بدل شده، را جمع آوری کرده است.

( گفته است که داده NSAوشن شدن است. اسناد دولتی ان اس ای )جدید بیشتری در حال بیرون آمدن و ر

مایکروسافت، یاهو، گوگل،  رائه دهندگان خدمات در آمریکا:به طور مستقیم از سرورهای این ا")اطالعات(  ها

در  دیگری جمع آوری شده است. مقاالت "(، اسکایپ، یوتیوب و اپلAOLفیس بوک، پالتاک، امریکن آن الین)

گاردین و واشنگتن پست فاش ساختند که این شامل تاریخ جستجوی های اینترنتی مردم و همچنین  روزنامه

 می باشد. نیز محتوای ایمیل، انتقال فایل، و چت های زنده

 02ره از شبکه های کامپیوتر ایاالت متحده در یک دو یک صد میلیارد قطعه اطالعاتیو گاردین گزارش داد که 

( پایان یافت از مردم در کشورهای دیگر در سراسر جهان جمع آوری شدند، 0200)امسال روزه که در ماه مارس

 نقاط دیگر جهان گردید. که باعث فوران خشم در اروپا و
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مارس، از جیمز کلیپر، مدیر  00دولت آمریکا مشغول دروغ گفتن در مورد تمام این موارد است. در تاریخ 

میلیون ها یا صدها "ا آژانس امنیت ملی به جمع آوری ده شد که آیاطالعات ملی، در یک جلسه کنگره پرسی

سپس او اضافه کرد: چنین  "نه آقا."داد: او پاسخ  ".شهروندان آمریکایی استمیلیون نوع داده و اطالعات از 

 "نه خواسته."چیزی را 

 ی ه جلو آمد و به ضربهه شجاعانظهور چنان مطالبی که توسط ادوارد اسنودن یک پیمانکار سابق سازمان سیا ک

می  من واقعاً"والد، گفت:به صدا در آورد. او به گلن گرین را دولت آمریکا، ارتکابی جنایات افشای )لو دادن(سوت

میان شهروندان در سراسر جهان  این در من امیدوارم کهو خواهم توجه به این اسناد و این بحث متمرکز شود 

 "از جهان می خواهیم زندگی کنیم. یتوجه شان به این جلب شود که ما در چه نوع

روشن است که منظور اسنودن زندگی تحت یک امپرطوری استبدادی و قلدر تحمیلی از طرف هیئت  کامالً

 حاکمه آمریکا بر جهان است.

ژ، منینگ و اسنودن و غیره( و نساآهمچون  یزنان)افشاگنندگاناین رسوایی در حالی تکامل می یابد که سوت 

خبرنگاران توسط دولت دادگاهی می شوند. دولت آمریکا برادلی منینگ را بخاطر افشای جنایات جنگی دولت 

امپریالیسم آمریکا محاکمه و دادگاهی کرده است. اوباما به عنوان سخنگوی هیئت حاکمه آمریکا حق خود را 

به  ظاهراًیم می گیرد، اقدام کند)ارد که در هر نقطه ای از جهان به کشتن هر کسی که او تصممحفوظ می د

واسطه اطمینان از اینکه گویا این کار اخالقی و خوب است، چون او باراک اوباما است و نه جورج دبلیو بوش(. 

انونی بازداشت شده در دولت آمریکا در حال شکنجه و تغذیه اجباری زندانیان اعتصابی که به طور غیرق

سیاه  را در صد از ساکنین آن 02که بیش از ایی در زندان های کالیفرنیا)گوانتانامو، می باشد. و اعتصاب غذ

 دارد. جریانپوستان و التین تبارها تشکیل می دهد( علیه شکنجه های روانی مخرب سلول انفرادی درازمدت 
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بلکه ، نیست( استوحشتناک که واقعاً همه) افکار و اعمال بر نظارتفقط شامل  ای جاسوسانه نظارتکلیت چنین 

 این یعنی کنترل و اعمال کامل. است هر کسهمه و  و نوع تفکر ارتباطات، فعالیت در مورد کنترل

  .)شهروندان( در جای جای جهان در هر لحظه استپایینی ها)دولت توتالیرین!( به همه قدرت

تحت کنترل قرار تنها شامل کنترل فعالیت پائینی ها نمی شود. بلکه فراتر از آن شامل )استراق سمع( اما جاسوسی

کشور  05 )رئیس جمهورها و نخست وزیران("انرهبران جه"و نیز و نظامی رهبران سیاسیدادن مکالمات تلفنی 

ست، از اکتبر سال شماره تلفن ا 022و آمریکای التین شمالی که شامل  از جمله آلمان و فرانسه(اروپای غربی)

 توسط آژانس امنیت ملی آمریکا نیز می باشد. 0220

 غیر قانونی، بلکه در کلیت آن است نامشروع غیر اخالقی و نه تنها ها و جاسوسی نظارت این تماماین  بنابر

آن نظارت اعتراض  داشتند به قصدآمریکا هستند که  در کنگرهنفر معدود  تنها چند این واقعیت که است.

 کسانی که حمالت مذبوحانه ای به "خشم صالح"با توسل به بسیاری از کسانی که و به همین ترتیبکنند، 

یعنی  باالی مقامات دولتی سطح همه در تقریباً نشان می دهد کهبیشتر ساخته اند، آن مسائل را لو دادند 

چیست و برای کدام منافع  این جامعه است که در واقع  برایشان امری مسجلاکثریت هیئت حاکمه آمریکا 

برای  دموکراسی" وعده های تمام زیر در واقعاًاساسی طبقاتی حکم می دهد و سیاسیت تبیین می کند، و 

 اعمال می شود. کس هرخشن بر همه و  بورژوائی یک دیکتاتوری ،"همه

امپریالیستی مردم را می کشد، حتی شهروندان آمریکا، به همین سادگی که رئیس جمهور  بورژوازیِ این سیستم

در  "تروریسم"استبداد و دیکتاتوری که تحت نام دمکراسی و مبارزه با  همان چنان گفته است. این یعنی اعمال

شهروندان ایاالت نه تنها  تبلیغ می گردد! اما با این وجود آمریکا و جهان از بلند گوها و رسانه هایشان دائماً

اظهار نظر بر صحبت ها و مواضع  به سادگی بهبلکه ستمدیدگان و استثمارشوندگان سراسر جهان را  متحده
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به این مفهوم که بیش از پیش مردم آمریکا و ستمدیدگان و  ،کشانده استدولت امریکا  جمهور رئیس

وی آورده اند و بر تمامی راهکارهای سیاسی و مسائلی استثمارشوندگان سراسر جهان به مسائل و زندگی سیاسی ر

ش می گذشتند، به اظهار نظر کشانده ا به سادگی از کنار که با زندگی روزمره و آینده شان ارتباط دارد ولی قبالً

گرایانه اش افرادی همچون است. در تقابل با سیستم جاسوسی و ضد اطالعاتی امپراطوری جهان گستر انقیاد

انژ، بردلی مینینگ و اسنودن وارد عرصه کالن سیاسی شدند. هیئت حاکمه آمریکا با تمام مهر و موم، سآجولیان 

ش علیه تمامی شهروندان ستمدیده دنیا با صرف بیلیون ها ا و چفت و قفلی که برای کنترل سیستم جاسوسی

 اجه گشته است. برایش غیر قابل انتظار بود مو نموده است، با محدویت هایی که قبالً ی کهدالر

بی اثر کردن  قادر به -آژانس امنیت ملی-ان. اس. ای." با عنوان، (0200، سپتامبر 0نیویورک تایمز)مقاله ای در 

 تهاجم مذبوحانهاینکه با چه  مسائل بیشتری را آشکار می کند در مورد "می باشد، حفظ حریم خصوصیحراست 

میلیاردها نفر در  ایاالت متحده آمریکا و در نفر از مردممیلیون  صدها خصوصیدولت آمریکا ارتباطات  ای

 تحت جاسوسی قرار می دهد. جهان سراسر

 میلیاردها و عظیم بودجهبر فراز  نشان می دهد کهو  آشکار ساخته شده است اسنودن ادوارد توسطاین مسائل 

 شرکت های اینترنتی ازبرخی )"یگریبال"به خاطر  دالر میلیاردها)ان. اس. ای.( ، آژانس امنیت ملیمیلیاردها دالر

قوانین و مقرراتی که دست آن وضع  برای( قلدری ان. اس. ای. توصیف کرده اند عنوان به را توصیف این

 محرمانه امن و ارتباطاتبودند که  مطمئن ومی کردند  فرضتا کنون  آنچه که مردم هک کردنبرای سازمان را 

 .حرفه ای خود دارند، باز گذارد همکاران و یا، خود بانک، خود پزشک ایمیل با

 است، که واقعیهر لحظه  در کسهر  محرمانه پزشکی دسترسی آن سازمان به سوابق و هک توانایی شاملاین 

 دفترآمریکا قفل در  دولت، 0762در دهه  ضد جنگ تظاهرات در چگونهوضعیتی را به یاد می آورد که  دقیقاً
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او شکست، تنها به خاطر آنکه به ترور  ایزبرگ را برای دسترسی به اطالعاتدانیل معروف ضد جنگ  روانپزشک

از او که داشت اطالعات مربوط به جنایات آمریکا در ویتنام و تاثیر آن بر  باج خواهیبا توسل به  یاشخصیتی و 

و هر کس است  همه علیه  انجام این کار دولت آمریکا در حالنیز  حاضر حال درمردم آمریکا را افشا می کرد. 

 د.رگرفتار شود، ندا در عملگاه و سر بزن کهاین  مورد در ای نگرانیو هیچ 

  

 جمهوری اسالمی ایران و نظم نوین جهانی آمریکا

دولت جمهوری اسالمی ایران را یکی از سه  ،آمریکا از آغاز عملی نمودن دکترین نظم نوین جهانی امپریالیسم

( 0030بهمن  7)0220ژانویه  07ر سابق آمریکا در اعالم کرد. جرج دبلیو بوش رئیس جمهو "محور شرارت"

برای "و تالش رژیم جمهوری اسالمی  "حمایت از تروریسم"در سخنرانی خود در کنگره آمریکا علت آنرا 

بیان کرد. و دو  "مسیر تالش های ایران برای ساخت بمب اتم"همچنین و  "دستیابی به سالح های کشتار جمعی

 گزینه حمله نظامی و دیپلماسی)مذاکره( را در تنش های فزاینده با جمهوری اسالمی در تقابل با ایران قرار داد.

د که رسی ای مرحله امپریالیستی جهانی به چنان-مهوری اسالمی و نظام سرمایه داریتنش های ج 0220از سال 

را  0606قطعنامه  ،از طریق شورای امنیت سازمان ملل ئی اشمتحد اروپاامپریالیستی دولت آمریکا با دول 

که در آن فعالیت های تجاری، مالی، صنایع موشکی و هسته ای جمهوری اسالمی مورد هدف و  ،تصویب نمود

عنوان   ای ایران را به های هسته فعالیتالمللی حقوقی بود که  این قطعنامه نخستین سند بین فت.رقرار گتحریم 

 کرد.  ای معرفی می تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه
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تصفیه  فرآورده های نفتی صادرات پتروشیمی، نفت، گاز و صنعت در سرمایه گذاری تحریم دولت آمریکا ابتدا

بانکداری و معامالت تحریم ها به بخش  این را هدف قرار داد.پاسداران  سپاه کسب و کار با معامالت و، شده

گسترش و صادرات مواد شیمایی مربوط به داروسازی به ایران  ،حمل و نقل(، ایران بانک مرکزی با جملهاز بیمه)

 گسترش داده شد.  "استفاده های دوگانه در ساختن بمب اتم!"مرتبط با خدمات پزشکی تحت عنوان 

بحران زده دولت جمهوری اسالمی  بر اقتصادنه تنها  خود را جدی عوارض ، تحریم0200تا  0226از سال 

دو  قرار داد. خویش هدفنیز مورد را  ایران مردم زندگی بخش فرودست و زحمتکشبلکه مهمتر از آن  ،گذارد

-درصدی به خاطر ساختار وابسته به نظام سرمایه داری 02لبه گازانبر بحران اقتصادی و تورم بیش از 

اروپا در یک  امپریالیستیل وَهانیِ جمهوری اسالمی به همراه تحریم های امپریالیسم آمریکا و دُامپریالیسم ج

ش بطور یک سویه به عنوان لشکری متحد از ارتش بورژازی و نظام سرمایه اجهت قرار گرفت و نوک مهلک 

و سفره کارگران و جنگ و تهاجم مشترک همه جانبه ای را بر وضعیت معاش)کار مزدی(  ،امپریالیستی-داری

زاغه نشینان( بر پا نمودند. استثمار اردوی قشار فراموش و به حاشیه پرت شده)زحمتکشان ایران و از جمله ا

 و تهی تر و حقیرتر نمودند، ایش دادند و سفره آنان راسود افزکارگران زحمتکش را برای بدست آوردن مافوق 

هر گونه صدای اعتراض و حرکت کارگرانی که مزدشان ماه ها پرداخت نمی شود با سرکوب، زندان، شکنجه و 

وزیر کار، تعاون و  عنوان . انتخاب مقام امنیتی علی ربیعی)معروف به عباد( بهمی گیرد دادگاه های فرمایشی پاسخ

ومی و خارجی در استثمار طبقه کارگر، مقابله و اردن دست سرمایه داران بذبرای باز گ رفاه دولت روحانی دقیقاً

و شورش ها و اعتصابات  می گردد،سرکوب جنبش کارگری است که همچون آتشی در زیر خاکستر گداخته گر 

 نوینی را برای احقاق حقوق خود نوید می دهد! 
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 چه اتفاقی دارد می افتد؟

رژیم جمهوری اسالمی ایران ظرف ماه های اخیر ) و همچنین در ماه های آینده( بویژه با انتخاب حسن روحانی به 

 سال 0200 که سال های زیادی وجود دارد  بحث اما، خبرها شده است سر فصلعنوان رئیس جمهور، بار دیگر 

در  شا ینمتحد وامپریالیسم آمریکا  بین آیا کهبود؛ این خواهد "ایران"مورد تعیین تکلیف  درنهایی  تصمیم گیری

 و یاکه طبق آن توقف  شد خواهدانجام  یک معاملهاز سوی دیگر  ایرانجمهوری اسالمی  واروپا از یک سو 

اسرائیل  ،امپریالیسم امریکا و یا اینکه آیا ،را در پی خواهد داشت ایران هسته ای برنامه غنی سازی محدود کردن

 ، به طور عمومی مورد بحث است.ایران حمله کنند بهامپریالیستی  بزرگقدرت های  سایر و

مواجه خواهد  ایران در مورد  یک بحرانبا  "اوباما"رئیس جمهور ، آینده ظرف چند ماه، شاید 0200در سال "

مهار  سرد جنگ به سبک یک سیاست تحت مسلح به سالح هسته ای زندگی در کنار یک ایران قاطعانه او شد.

 های خواسته به ایران یااین بدان معناست که : نویسد می "امپریالیستی زکریا متفکر فرید"،کننده را رد کرد

بسیار بعید  اول گزینه از آنجا که. ایران خواهد شد جنگ باوارد  ایاالت متحده شد یا خواهد تسلیم ایاالت متحده

و این  دارد. را راه حل مبتنی بر مذاکره پیدا کردن یک نیاز به دولت اوباما، است غیر جذاب بسیار دومگزینه  و

اجباری می شناسند، برای  دیپلماسی اغلب به نام یا آنچه که هویج، چماق و از استفاده با بدان معناست که باز هم

خواهد سالی  0200در غیر این صورت  ...به آن تن دهند دنتوان می واشنگتن و تهران که دستیابی به یک معامله

با  سالی که ما"آمریکا:  تایم)روزنامه ". برویم با آن جنگ به یا و را بپذیریم هسته ای ایران یک باید ما که بود

") January 21, We Reckon With IranThe Year " (.0200ژانویه  00 "باید تصفیه حساب کنیم. ایران

2013, TIME) 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2133310,00.html
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نرم و ظریفتر در مقابل   ،از مادر مهربانترآلترناتیو دایه  به عنوانامپریالیستی  تحریم های شدیدخالصه، به طور 

، و برخی از رای دادند برخی از مردم آمریکا که به اوباما و شاید جنگ امپریالیستی ترویج و تبلیغ شده و می شود.

که اوباما را ترجیح دادند، به این دلیل بود که  ین عده زیادی از مردم داخل کشور(ها)همچنئی غیر آمریکا

جنگ با  برای شروع یک احتمال کمتری  کشور رئیس جمهوری او به عنوان گزینش متوهمانه فکر می کردند

دوران انتخاباتی فرد رئیس جمهور یا وعده و وعیدهای  "نیات حسنه". گویا رامنی داردنسبت به میت  ایران

 امپریالیسم آمریکا باشد! که اصالً ر تضاد با منافع استراتژیک جهانیامپریالیسم آمریکا همچون اوباما، می تواند د

 چنین نیست. 

و بخصوص کارگران زحمتکش و  کل جمعیت برابر در جنگ شکلی ازها  تحریمتشدید و سفت و سخت نمودن 

باشد و در حقیقت یک  ایران و دیگر کشورهای جهان می ی ش و به حاشیه جامعه پرت شدهزاغه نشینان  فرامو

شر فرودست و زحمتکش و تا حدود قبر  و مرگباری عظیم درد و رنج حاضر حال در است که کشتار جمعی سالح

بنا بر این هیئت حاکمه امپریالیسم آمریکا و اوباما به عنوان  تحمیل نموده است. زیادی قشر متوسط ایران

اما این ، اند از جمعیت شده آسیب پذیر های بخش دیگر نوزادان و قتلباعث  معنای واقعی کلمه بهسخنگوی آن 

می  ذکر یا همان رسانه های امپریالیستی آمریکا و اروپا ورطامپراهواداران و طرفداران  توسط به ندرت واقعیت

 شود. 

به ی ابزار"دالل شده است که تحریم ها در یکی از ستون ها در جناح راستی روزنامه وال استریت جورنال است

 00، امانوئل اوتولینگی،  "تحریم ها ی ایران چه می تواند و نمی تواند انجام دهد") ".منظور فروپاشی رژیم است

 ,What Iran Sanctions Can and Can't Do," Emanuele Ottolenghi, July 24")، ( 0200جوالی، 

2012) 
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)حمله جنگ زمان به راه انداختن دشمن )رژیم جمهوری اسالمی( را تا دیگر آن)تحریم ها( این است کههدف 

 ،بدهند تشخیص الزم را)حمله نظامی( آن امپریالیستها اگرزودتر تسلیم شود و یا  نمایند که نرم و خوردنظامی( 

( به این مفهوم رژیم چنجدر کنار گزینه حمله نظامی و تغییر رژیم=جنگ را ببازد. نرم و خورد کردن) راحت تر

 دیگر آمریکا وکه هیئت حاکمه جمهوری اسالمی را وادار به تسلیم، تغییر رفتار و فرمانبرداری از امپریالیسم 

 نباید تحت هیچ شرایطی تمامی این گزینه ها رااین !( نماید. بنابر"بازیگران مسئول")امپریالیستی غربی قدرتهای

و دست  "افزایش تنش با ایاالت متحده آمریکا")کوتاه آمدن از سیاست برای تغییر رفتار جمهوری اسالمی

و به  ه، را نادیده گرفت(برداشتن از سد جلو راه پیشبرد سیاست)دکترین( نظم نوین جهانی امپریالیسم آمریکا شدن

امپریالیستی -این به مفهوم مستقل بودن رژیم جمهوری اسالمی از نظام جهانی سرمایه داری بتهال داد. بهاآن کم 

بلکه محتوای اینکه رژیم جمهوری اسالمی به مانعی در مقابل پیشبرد امپراطوری دولت آمریکا  ،نباید تعبیر شود

تقویت تروریسم در لبنان، یعنی سیاست حکومت ج. ا. در  - ا در زمینه ایجاد موانع گوناگونتبدیل شدن ر

 مهوری اسالمی حولبرای مخالفت با حمله نظامی و یا تغییر رفتار حاکمیت ج -فلسطین)حماس( عراق وسوریه

 خواندن آن از زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، باید در نظر گرفت.  "محور شرارت"

 

 تحریم یا جنگ = تجاوزگری امپریالیستی

امپریالیستی چیزی به غیر  "دیپلماسی"های امپریالیستی  و هم از دید پرولتاریا هم جنگ امپریالیستی، هم تحریم 

 از اشکال مختلف تجاوز امپریالیستی نمی باشند. هیچ یک از آنها اخالقی، یا عادالنه نیستند. 
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و طبقه ستم دیده و استثمار شونده دیپلماسی امپریالیسم یعنی تنفسی برای تیز کردن ساطور قصابی علیه ملل 

در نتیجه مفهوم عمیق مذاکره و یا جنگ عبارت است از: همزمان پیش بردن دو رویکرد اساسی  جهان.

 امپریالیسم برای تغییر رژیم و یا تغییر رفتار رژیم جمهوری اسالمی!

سیستم امپریالیسم جهانی( ما  دو رویکرد تغییر رژیم یا تغییر رفتار رژیم جمهوری اسالمی توسط)از همین منظر

مفهوم که به دلیل امپریالیستی برخورد کنیم. به این -نیاز داریم که به آلترناتیوسازی نظام جهانی سرمایه داری

راست پرداخت و به  "آپوزویسیون")گزینه( امپریالیستی باید به مسئله به خط کردن بخشی از همان دو رویکرد

 سی  آن رفت.  ورای عمیقترین سطح محتوای سیا

 

طبقه کارگر  بویژه و مردم انقالبی  غنی سازی برای ساختن بمب اتم جنبش

 انقالبی)پرولتاریا( به رهبری حزب پیشتاز طبقه کارگر، یا غنی سازی اورانیوم توسط رژیم جمهوری اسالمی! 

 کدامین حق مسلم ماست!؟

 اسالمی!کسب مشروعیت در نظام جهانی سرمایه داری از سوی جمهوری 

رژیم جمهوری اسالمی را بهترین  ،امپریالیستی به رهبری آمریکا در شرایط کنونی-سیستم جهانی سرمایه داری

 گزینه و آلترناتیو حکومتی در ایران برای مقاصد استراتژیک خود در جهان و منطقه خاورمیانه می بیند. 

که اکثریت جمعیت ایران را  ای پرت شدهجمهوری اسالمی در میان طبقه کارگر و زاغه نشینان به حاشیه 

 تشکیل می دهد از مشروعیت برخوردار نمی باشد. 
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 چرا!؟ 

واقعیت این است که حکومت جمهوری اسالمی بطور اساسی مشروعیت خویش را در میان توده های فرودست 

یش از پیش از دست داده ب 33)طبقه کارگر انقالبی( در انتخابات سال و استثمار شونده بویژه پرولتاریاتحت ستم 

)بخصوص بعد است. حکومتی که بعد از پایان جنگ ارتجاعی بین دو حکومت ارتجاعی جمهوری اسالمی و عراق

گشود و در دولت خاتمی آنرا  "بازسازی"درهای اقتصادی را برای دوران  (06از قتل عام زندانیان سیاسی  سال 

کمونیستی  جنبش و رایج بر بخش زیادی از جنبش منتسب بههمچنان به پیش برد. بر خالف دیدگاه های غالب 

، ی متحد جمهوری اسالمی قرار دارندایران، کارگران صنعت نفت یگانه کارگرانی که مورد استثمار دول امپریالیست

نبوده و نیستند. بلکه بخش عظیمی از طبقه کارگر ایران در صنایعی به غیر از صنعت نفت که بعد از دوران پایان 

نگ ایران و عراق با مشارکت شرکت ها یا کئوپراسیون های معظم امپریالیستی در صنایعی همچون صنعت ج

معادن)ایران مقام یازدهم را در منابع زیر زمینی مس در جهان دارا می باشد(، صنعت خودروسازی و صنایع 

دیگر صنایع از جمله صنایع  ، ریخته گری؛ وتایر سازی، تراشکاری، قطعه سازیمرتبط با آن همچون شرکت های 

و همچنان دارند( در صنایع مواد غذایی، شرکت داشتند) داروسازی، آجرسازی و بلوک سازی، سیمان وفوالد، 

روابط تولیدی سرمایه داری و تولید ثروت و ارزش اضافی به شدیدترین وجه ممکن استثمار شده و می شوند. هر 

یر نفتی از طرف جنبش کمونیستی ایران یک اشتباه فاحش و گونه اغماض در مورد دیدن بخش کارگران غ

 جبران ناپذیر است.      

واقعیت غیر قابل انکار دیگر این است که جمهوری اسالمی از بدو تولدش و خاصه در دوران ریاست جمهوری 

 کشورهایستی متشکل در هیئت حاکمه رفسنجانی و خاتمی امنیت سرمایه مالی شرکت های کالن امپریالی

به عنوان مثال )را با پشتوانه فرامین صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی امپریالیستی
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عظیم با وامهای بانک جهانی(  های کشاورزی صنعتی در دشت مغان و نیشکر اهواز و هچنین سد سازیهایپروژه 

راردادهای سفید، تعویق پرداخت مزد و دستمزد ناچیز برای غارت منابع طبیعی و استثمار طبقه کارگری که با ق

ی سرمایه داران حکومت داخلی و خارجی تبدیل گشت، بیش از پیش اضافی تولید شده اش به خان یغما ارزش

تامین نمود و می نماید. رژیم جمهوری اسالمی به عنوان مجری حلقه به گوش برنامه های این سازمان های 

ست و دولت حسن روحانی بر آن است تا کلیه محدودیت های قبلی و کنونی را برای مذکور را سازمان داده ا

اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را بخصوص در یک سازش آشکار با هیئت حاکمه 

 امپریالیست آمریکا از بین برده و آنرا بیش از پیش عملی سازد.  

 و روشنفکران شورشگر، و کاریب جوانان زنان، خراب، خانه رانیگ مزد انیم در میرژ نیا تیمشروع عدم

 و جامعه فرودست اقشار ژهیبو و یمذهب یها تیاقل و یمل یها تیاقل مبارز، و یمترق هنرمندان و سندگانینو

 کارگر طبقه)ایپرولتار درازمدت و مدت کوتاه منافع هیپا بر دیبا قاًیدق و. باشد یم یدیکل مسئله کارگر طبقه

  .پرداخت اوضاع از لیتحل به میرژ با رشیناپذ یآشت خصومت و( یانقالب

 به هوشمندانه یحرکت در ریاخ انتخابات در رانیا مردم" نکهیا بر دشیتاک و یروحان شده یمهندس انتخاب

 جمهور سیرئ عنوان به که یحکومت تیمشروع کننده انیب تنها نه ".دادند یرا اعتدال و ریتدب و دیام گفتمان

 در را کتاتورید و یاستبداد نظام نیا تیمشروع که، است تیواقع نیا انگریب بلکه ستین باشد، یم شیسخنگو

 هیسرما نظام به "نینو" یبند بسته در بنجل یکاال کی عنوان به یمال هیسرما یگر یآنارش و رقابت بازار

  .کند عرضه یاصل پدرخوانده عنوان به کایآمر دولت بخصوص و یستیالیامپر-یدار

 لبه در اروپا هیاتحاد و ملل سازمان کا،یآمر دولت مضاعف یها میتحر با را خود یاسالم یجمهور گرید یسو از

 اوضاع و کشنده یها میتحر  رفع یبرا ،ینظام حمله خطر با. افتی یاسیس قدرت عنان دادن دست از و سقوط
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 تیمحدود و اتیضرور طبق که یا شده یمهندس انتخابات با. است گشته روبرو بار وخامت یاقتصاد و یاسیس

 ستمیس حفظ یبرا و نمود حاکمه ئتیه و هیفق یول یسخنگو جمهور سیرئ عنوان به را یروحان حسن آن یها

  .زد دست یجهان سمیالیامپر مقابل در شیخو رفتار رییتغ در ییها ینینش عقب به شان یحکومت

 بر هوشمندانه نظام، یرهبر: »نوشت رانیا به ورکیوین از یروحان ورود از بعد " رانیا عصر" که ستین خودیب

 است، یرهبر شخص وثوق و اعتماد مورد که یروحان یجمهور استیر با لذا و هستند واقف حساس نکته نیا

 قاعدتاً که چند هر است؛ شده مرتفع "مجرب و ،متخصص معتمد کننده مذاکره" یعنی شانیا یراهبرد دغدغه

 ...(رانیا عصر یخبر یلیتحل تیسا از نقل.«) بود خواهد یرهبر نظر تحت ند،یفرا نیا مراحل همه

ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع "برای اولین بار جمهوری اسالمی اعالم نمود که 

) از ".آمریکا نیز نیست در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایاالت متحدهمشترک با دیگر کشورهاست و 

 ؛ تاکید از نگارنده( 0200سپتامبر  ۱۲سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل سه شنبه 

د روحانی به نیویورک تحت نظر و مشارکت خامنه ای نوشته شده است. وبیشک چنین گفته ای قبل از ور

چنین نقشی از طرف نظام امپریالیسم جهانی و منطقه می داند و خواهان تایید جمهوری اسالمی خود را ژاندارم 

در دادن مشروعیت  "مردم"با مایه گذاردن از  ان سخنرانیخاصه دولت آمریکاست. برای همین روحانی در هم

ش می کند، برای تایید چنان نقشی در به عهده گرفتن نقش ژاندارم منطقه خطاب ا به نظام حکومتی که نمایندگی

مردم ایران در انتخابات اخیر در حرکتی هوشمندانه به گفتمان امید و "چنین گفت:  "لسایر بازیگران مسئو"به 

جمهوری اسالمی  تدبیر و اعتدال رای دادند. ترکیب امید و تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی به آن معناست که

کند و آمادگی نسبت به امنیت منطقه و جهان، مسئوالنه برخورد می  یک قدرت منطقه ایبه عنوان ایران 

 . )تاکیدها از نگارنده( "در این عرصه ها را دارد. بازیگران مسئولهمکاری چند جانبه و همه جانبه با سایر 
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در  "عصر ایران"مگر دول امپریالیستی به رهبری امپریالیسم آمریکا نمی باشد.  "بازیگران مسئول"روشن است 

، در شایش در روابط کشورشان با آمریکااز نشانه های گاگر امروز مردم ایران » این خصوص چنین می گوید:

کسی که توانست این تابو را عین حفظ عزت و منافع ملی شان خرسند هستند و حسن روحانی را به عنوان 

، می ستایند، اما واقعیت این است که روحانی تنها با پشتوانه رهبری می توانسته چنین کار بزرگی را بشکند

زمانی که روحانی راهی نیویورک شد، اعالم کرد که با اختیارات کافی برای مذاکره در »ه و اینک« صورت دهد.

 «.زمینه های مختلف، به این سفر می رود

را جامه  در خصوص پذیرش حق غنی سازی صلح آمیزجمهوری اسالمی اینک آمریکایی ها اولین توصیه رهبر »

شرط بعدی رهبری  ی ادامه مسیر دیپلماسی بازتر باشد.، باعث شد دست روحانی براعمل پوشانده اند و همین

اوت را کنار خواهند گذاشت یا ، مسیر عدآمریکایی ها در عمل، آیا تر است و باید دید در ادامه راه نظام اما مهم

 نه؟

ن اگر واشنگتن بخواهد همچنا لّااین رویکرد می تواند باشد و ا ، یکی از نشانه هایحرکت به سمت رفع تحریم ها

آمریکا یک در مسیر تشدید فشارها بر ایران گام بردارد، رهبر معظم نظام نیز اجازه نخواهند داد جاده مذاکره با 

، اختیارات الزم را به رئیس جمهور برای فتح ، قبل از سفر روحانی به نیویورکاگر رهبر معظم انقالب طرفه باشد.

، رئیس جمهور هرگز نمی توانست صحنه عمل را ی دادندزتمندانه با آمریکا را نمباب در خصوص گفت و گوی ع

 0«بدین گونه که شکل گرفت بچیند.

از دید منافع استراتژیک و پیشبرد نظم نوین جهانی مورد نظر هیئت حاکمه آمریکا به عنوان سرکرده ی قطب 

امپریالیسم، جمهوری اسالمی به عنوان یک قطب بنیادگرای مذهبی ارتجاعی که مسلح -جهانی سرمایه داری

زد قابل قبول نیست. اما یک لحظه به سالح اتمی باشد و با اتکا به آن به رویکرد تنش و تقابل با آنان برخی
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نباید فراموش کرد که مسئله هسته ای جمهوری اسالمی ایران بهانه ای بیش برای تحت فشار قرار دادنش، 

امپریالیستی جهانی به رهبری امپراطوری -رام کردنش و تسلیم هر چه کاملتر و علنی به نظام سرمایه داری

 آمریکا نمی باشد!

خیزش توده های فرودست جامعه که در زیر پای حکومت جمهوری اسالمی ساخته در عین حال بمب اتمی 

امپریالیستی به رهبری دولت آمریکا از یک -تراتژیکی نظام جهانی سرمایه داریمی شود و می تواند منافع اس

طرف و کلیت حکومت جمهوری اسالمی را متالشی کند و منافع هر دو را بر متن بوجود آوردن امکان 

مستقل از  ات توده ای که بتواند تحت رهبری یک حزب انقالبی کمونیست پرولتاریا به عنوان یک نیرویمبارز

آن را با خطرات جدی قرار دهد، قابل قبول نیست! برای همین هر دو  امپریالیستی ارتجاع داخلی و متحدین

ا در مقابل سرکوب و مذاکره بسر می برند، ام ملاعطرف این قطب در عین حال که در جنگ و تنش، ت

 جنبش توده ای فرودستان وحدت منافع استراتژیک دارند.

امپریالیستی جهانی به -با این وجود بده و بستان های آشکار و پشت پرده جمهوری اسالمی و نظام سرمایه داری

کر و رهبری دولت آمریکا به عنوان گسل های ضروری به هیچ وجه به مفهوم سر بر نیاوردن تضادهای نوین نو

! وجه دیگر این آورد های نوین پخته شده و سر بر خواهدارباب نباید تلقی شود. از درون این دیگ جوشان تضاد

امپریالیسم می باشد. فرصت ها و خطراتی که بصورت  یعنی تضاد، تضاد بین خلق و ارتجاع داخلی و تکیه گاهش

شتابان از درون این تضاد اصلی و نیز از سیر تحوالت اوضاع جهانی که نقش تعیین کننده ای بر شکل گیری 

های انقالبی  و مائوئیست ها کمونیستاوضاع داخلی می گذارد سر برخواهد آورد به هیچ وجه نباید از طرف 

 ته شود.       نادیده و دست کم گرف
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امپریالیسم آمریکا از موقعیت کیش ولی مات نشده جمهوری اسالمی واقف است. می داند حکومت جمهوری 

روست که هیئت حاکمه آمریکا واقف است که غنی سازی اورانیوم همین اسالمی در شرف مات شدن است! از 

سوی دیگر هیئت حاکمه آمریکا می داند ش را تهدید نمی کند؛ از ا توسط جمهوری اسالمی منافع استراتژیک

خطر اصلی بمب اتمی است که در زیر پای جمهوری اسالمی از طرف طبقات فرودست، کارگران، زنان، زاغه 

نشینان، جوانان بیکار شورش گر، معلمین، روشنفکران و نویسندگان مترقی و مبارز در هر ثانیه، دقیقه و روزانه  

 است.ساخته می شود و بسوی انفجار 

غنی سازی بمب اتم مبارزات مردم ایران تحت رهبری  اما و به واقع امر وظیفه کمونیستهای انقالبی ایران

حزب پیشتاز پرولتاریا با استفاده از متدلوژی علمی مارکسیستی کشف حقیقت عینی در مبارزه طبقاتی است. 

رگونی افکار مردم، برای حاکمه، دگمبارزه با قدرت غنی سازی با یک جهت استراتژیک به این مفهوم که 

 . و کسب قدرت سیاسی تحت رهبری حزب پیشتاز پرولتاریا است...انقالب..

زاغه  ،ستم و استثمار فرودستان جامعه، حاشیه نشینان -0 پایه اصلی قرار دارد: چهارحکومت جمهوری اسالمی بر 

از طریق ترویج و بازتولید فرهنگ مردساالری سرکوب زنان  -0اطراف کالن شهرها و بویژه طبقه کارگر؛  اننشین

سرکوب روشنفکران و نویسندگان مترقی مبارز، جوانان بیکار  -0سرکوب و اعدام اقلیت های ملی  -0و ضد زن؛ 

 .ندهیچ آینده ای برای خود متصور نیست که تحت این حاکمیت گرو شورش

سیستمی که باعث تمام فجایع و جنایات است  بنا براین سوال اساسی این است که آیا می توان به حاکمیت و

پایان داد؟ اعتراضات و تظاهرات ها چه تفاوتی می تواند بوجود بیاورد؟ آیا ما باید خشم مان را در برابر این 

( با سرشت و طبیعت انسان ارتباط دارد و ا به خدا واگذار نماییم؟ آیا این)فجایعاعمال نشان دهیم و یا فقط آن ر

سانیکه آن جنایات را انجام می دهند بد است؟ پاسخ اشتباه به این سواالت موانعی در درک واقعیت یا ماهیت ک
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و مبارزه مردم برای تغییر آن بوجود خواهد آورد. و این پاسخ های اشتباه از طرف طیف وسیعی از نیروهای 

 .ارده می شودطبقاتی مختلف با هدف شکل دادن و تغییر جامعه بر مبنای منافع شان به پیش گذ

)اقشار فرودست و بویژه طبقه کارگر( باید به این د بزرگ در مورد اینکه چگونه مردمدر حال حاضر یک نبر

امپریالیستی -و همچنین نظام سرمایه داریعینی این حاکمیت)نظام(  یدرک برسند که از این خط قرمز تضادها

مبارزه بر  ،ود، در سطوح مختلف و به روش های مختلفو روزانه خود را بروز و به جامعه تحمیل می ش که مرتباً

سر آن وجود دارد، بطور رادیکال عبور نمایند. و ما کمونیستها از طریق این فرایند چند الیه و پویا، می توانیم 

بطور کالن بر سر اینکه چگونه این مبارزه ادامه پیدا کند و به چه سمتی برود، و مهمتر جامعه نوین آینده)به 

        .باید باشد، نقش آفرین باشیم هچگونظ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی( لحا

 "نظم نوین جهانی"با چنین مقدمه ای سوال اساسی که باید در نظر گرفته شود این است که ارتباط دکترین 

با اتکا به بخشی از گروه  سازهایش آلترناتیودر برقراری امپراطوری بی چون و چرای امپریالیسم آمریکا و 

 های سیاسی ایرانی چیست؟ 

 

اهداف آلترناتیو سازی های دولت آمریکا با اتکا بر بخشی از گروهای ایرانی 

 چیست؟

زندانیان سیاسی دهه ی  امپریالیستی جهانی در ارتباط با پدیده ی-ناتیوسازی های نظام سرمایه داریآلتر

 پیش برده شده و می شود؟به  شصت چگونه
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دول امپریالیستی و یا از سوی نهادهای  ی( کنفرانس بطور مستقیم از سو0)بیش از چندین 0202از سال 

امپریالیسم  "نظم نوین جهانی"گروهایی ایرانی که از دکترین پوزیسیون ایرانی)اا شرکت گروه های امپریالیستی ب

شان بر متن سیاست  داده اند و جهت گیریآمریکا حمایت می کنند، خود را در آنچنان جایگاه و موقعیتی قرار 

 دولت آمریکا در ایران است.( تشکیل شده است.  "چنجرژیم "

آلترناتیوسازی های امپریالیستی بطور اساسی بر دو رویکرد)گزینه( اصلی قرار دارد. این دو  یناهداف چن

اکمه آمریکا همزمان به گزینه ناظر بر دو سیاست و گزینه مختلف است که از سوی دو جناح اصلی هیئت ح

 پیش گذارده شده است. 

متحد دولت آمریکا در کنار تحریم های دول  "آلترناتیوچی"سازمان دادن و متفق نمودن گروهای ایرانی الف: 

امپریالیست و تاکید بر گزینه فشار برای تبدیل سیاست تعالم و همکاری همه جانبه جمهوری اسالمی با نظام 

جمهوری  "تغییر رفتار"و یا  "افزایش تنش با ایاالت متحده آمریکا" تست شستن از سیاسریالیسم جهانی، دامپ

 اسالمی.

تغییر  ،متحد دولت آمریکا در کنار تحریم های دول امپریالیست "آلترناتیوچی"متفق نمودن گروهای ایرانی  ب:

 رژیم جمهوری اسالمی در صورتیکه گزینه اول ظرف ماه های آینده با شکست روبرو شود.   

کنفرانس از سوی مجاهدین خلق و جناح نئوکان های هیئت حاکمه آمریکا برگزار گردیده است.  0تاکنون  -0

کمپ اشرف و -کنفرانس بین المللی پاریسنئوکان های آمریکا -یندلین سلسله کنفرانسهای مشترک مجاهاو

  سیاست در باره ایران بود.  

http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16028%3A2010-12-22-21-37-21&catid=21%3A2010-01-17-21-49-36
http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16028%3A2010-12-22-21-37-21&catid=21%3A2010-01-17-21-49-36
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و سیاست در باره ایران با ، کمپ اشرف  0202 دسامبر ۱۱که چهارشنبه  پاریس در المللی بین کنفرانس

جمهوریخواه و وزیر امنیت داخلی آمریکا در یالیسم آمریکا از جمله تام ریچ)حضور مریم رجوی و نیوکانهای امپر

 دادگستری وزیر موکیزی مایکل نیویورک،  (، رودی جولیانی شهردار سابق 0225 -0220زمان بوش پسر 

 تروریسم و داخلی امنیت امور در آمریکا جمهور رئیس مشاور  تاونزند فرانسیس خانم ،(0226-0227)آمریکا

 .شد تشکیل  غیره و اروپا امپریالیستی دول های شخصیت دیگر و ،0223-0220

به عنوان بخش متنفذ)و -در واقع چنین کنفرانسی اعالم پشتیبانی سران برجسته نیوکانهای فاشیست آمریکا 

گروه های "اولین گام برای بیرون آوردن مجاهدین از لیست  از هیئت حاکمه آمریکا تحت عنوان مقتدر(

تغییر رژیم در ایران بود. اما از گزینه مجاهدین برای  "اعالم پشتیبانی"دولت آمریکا ولی در واقع  "تروریست

ه مجاهدین از طرف دول امپریالیستی برای نقش آفرینی در آینده ند فراموش کرد که انتخاب علنی گزیگز نبایهر

متحد دولت  "آلترناتیوچی"ران به عنوان گزینه ای برای به وسوسه و بل هوسی کشاندن گروهای دیگر ایرانی ای

)کمونیسم( به علت غالب شدن که از افق و دید خویش "کمونیستی جنبش"آمریکا و افراد و نهادهایی منتسب به 

ی عدول کرده اند، نیز باید تلقی تیسغالب شدن خط تمام عیار رویزیونگرایشات آپورتونیسم راست و در برخی 

شدن با  "پیشاهنگ"شود. اتفاقی و بیخود نبود که ما در دوران کارزار ایران تریبونال در لندن و هلند شاهد 

 شرکت سیاسی و تشکیالتی جریاناتی که به بقایای گذشته مبدل شده اند، بودیم.

ت آمریکا در پشتیبانی از گزینه مجاهدین خلق برای در این کنفرانس بین المللی پاریس همه نیوکانهای فاشیس 

سازمان مجاهدین خلق "تغییر رژیم در ایران متفق القول بوده بطوریکه تام ریچ در این زمینه اعالم نمودند که: 

یک سازمان تروریستی نیست... بلکه یک سازمان طرفدار آزادی و حقوق بشر است... و آمریکا باید از آن 

را از  -مجاهیدن خلق-ما نه تنها باید شما ": تاونزند در این مورد می گویدخانم فرانسیس  ".پشتیبانی نماید
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او در ادامه خطاب به  "لیست خارج کنیم، بلکه باید تمامی محدودیتهای ناشی از لیست گذاری را حذف کنیم

 ست. اشرف کلیدِاشرفیان، شما قلب ایران آینده هستید، کلید آن در دست شما" اشرفیان می گوید که:

 "برگرداندن یک فرهنگ بزرگ و میراث تاریخی یک ایران بردبار و صلح جو است.

با حضور مقامات دولتهای اوباما، بوش « کمپ اشرف و سیاست در قبال ایران»کنفرانس دیگری تحت عنوان  -0

برگزار شد. چهره های شرکت  0200ژانویه  05و کلینتون نایب رئیس و نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل در 

؛ ژنرال  ۱۰۰۰ - ۱۰۰۲جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد  :ازبودند ت رکننده در این کنفرانس عبا

وزیر انرژی در کابینه  سونردریچابیل  ؛۱۰۲۰ – ،۱۰۰جونز مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما

یکل موکیزی وزیر دادگستری پارلمان اروپا؛ ما آلخو ویدال کوداراس نایب رئیس؛ ۱۰۰۲-۱،،۲کلینتون

درک کالیس، سناتور عالیرتبه از بلژیک؛ پائولو کاساکا نماینده پارلمان اروپا تا سال (؛ ۱۰۰۲-،۱۰۰)آمریکا

۱۰۰،.  

  از: بود نس اول بر آن تاکید داشتند عبارتدو نکته اصلی که سخنرانان همانند کنفرا

 دولت آمریکا خارج کنیم. یایران را از لیست گروه تروریست ما باید سازمان مجاهدین خلق -0

ما باید از مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران در تالش برای سرنگونی دیکتاتوری فاشیستی ایران، حمایت  -0

  کنیم.

 از شیب( ها نئوکان)کایآمر حاکمه ئتیه از جناح کی یسخنگو عنوان به بولتون جان کنفرانس نیا در

 و نمود دیتاک( چنج میرژ)"یاسالم یجمهور یسرنگون" یبرا نیمجاهد بودن ویآلترنات بر گرانید
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 و یبانیپشت یمحتو حاًیصر او.« باشد تهران در میرژ یسرنگون دیبا کایآمر روشن و شده اعالم استیس:»گفت

 :کرد فیتوص نیچن را جناح نیا هدف

 ستیل از آن حذف به حاضر حال در نتونیکل خارجه ریوز که یتوجهات و نیمجاهد با رابطه در اکنون»

 در نیمجاهد نام یوقت هستند، روشن کامالً شواهد کنمیم فکر من. میباش داشته صراحت دیده اجازه کند،یم

 حاکمان آن انجام با که گرفت صورت یقو اریبس هیفرض نیا با کار نیا شد، اضافه ستیل به نتونیکل زمان

 به شتریب لیتما کنند، دایپ یشتریب اقیاشت کند، دنبال خواهدیم نتونیکل دولت که ییاستهایس به نسبت تهران

 (نگارنده از دیتاک.«)است خورده شکست دیترد یب بوده یی محاسبه نیچن اگر. گفتگو

 نام تحت س،یپار در 1113 سال هیفور 1 در کایامر یها نئوکان و نیمجاهد مشترک کنفرانس نیآخر

 لیب زمان در کایآمر کنگره سابق ریوز)چیگرنگر وتین شرکت با "1113 در رییتغ انقالب، ساگرد"

 .  بود( کویومکزین التیا سابق فرماندار)چاردسونیر لیب ن،ید هاوارد ،(نتونیکل

 کایآمر حاکمه ئتیه از پرنفوذ جناح آن مقاومت، یمل یشورا و خلق نیمجاهد یها کنفرانس یتمام در

 .باشند یم ینظام حمله به اتکا با( چنج میرژ)"میرژ رییتغ" نهیگز به معتقد که نمودند شرکت

شماری از  0200آوریل  00،  در 0200در اکتبر  "یگروه های تروریست"بدنبال بیرون آمدن مجاهدین از لیست 

 شورای ملی مقاومت در واشنگتن شرکت کردند. واشنگتن در مراسم بازگشایی دفتر های برجسته شخصیت

های سرشناس آمریکا در این  های پیشین امنیت ملی و دیپلمات حضور نمایندگان برجسته پیشین کنگره و مقام

ای را برای تغییر چهره و رفتار این سازمان فراهم کرد تا این گروه به حاشیه رانده شده با گذشته  مراسم زمینه
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 دموکراسی بسط های آرمان تجسم که گیرد قرار گروهی جایگاه در  ضد امپریالیستی و ضد ارتجاعی خود

 .شود ایران در آمریکا امپریالیسم

، با اشاره به عقاید حزبی شورای ملی مقاومت یت ملی کابینه نخست باراک اوباماژنرال جیمز جونز مشاور امن

 .توصیف کرده است« های مورد نظر آمریکا در راستای ارزش کامالً»اهداف این گروه را ایران، 

 :از عباتند یوسازیآلترنات یها کنفرانس گرید اما و

 نیرانیا نشنال» مخفف "اکینا" ای ییکایآمر-انیرانیا یمل یشورا" طرف از یس ید واشنگتن کنفرانس -0

 0200 نوامبر 00 خیتار در که ،یبرژنسک شرکت با( باشد یم یپارس تایتر آن موسس که -«لیکانس کنیامر

 برادران صندوق" و "پالوشرز صندوق" یمال یها کمک دالر هزاران بدون کنفرانس نیا یبرقرار .شد برگزار

 بر)کایآمر حاکمه ئتیه از یگرید جناح پرنفوذ یسخنگو عنوان به یبرژنسک. باشد توانست ینم سریم "راکفلر

 میتحر به اتکا با یاسالم یجمهور "رفتار رییتغ" نهیگز موافق که است( کایآمر حاکمه ئتیه از جناح آن خالف

  .باشد یم ندهیفزا و دیشد یها

 یجمهور به وابسته یگریالب شبکه کی اساساً( لیکانس نیرانیا کنیآمر)"تبار یرانیا انییکایآمر یشورا" -4

 تانک طرف از 0776 سال در و باشد یم برخوردار رانیا حاکمه ئتیه از جناح کی تیحما از که است، یاسالم

 خارجه امور ریوز)ونس روسیس کینزد یهمکار و آن، موسس یراحمدیام هوشنگ ،(تانک نکیت)یفکر یها

 لیاوا در اقتصاد دیاسات و مقامات از)یفشارک دونیفر شوران، ینفت یکمپان سابق معاون ماتزک چاردیر ،(کارتر

  .گشت سیتاس کایآمر در( ینیخم و یبهشت محمد اهلل تیآ کانینزد از و انقالب
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 کار و یارتجاع نهاد نیا یها کنفرانس در کایآمر کنگره ندهینما چینیکوس سیدن و کایآمر سناتور کلیه چاک

 دولت نیب مناقشات حل یبرا یگریالب در نیهمچن و نهاد نیا یها کنفرانس در ای و اند داشته شرکت کن چاق

 یهمکار رانیا به کایآمر دولت ینظام حمله از زیپره و میمستق ی مذاکره قیطر از یاسالم یجمهور و کایآمر

 از یروحان دولت خارجه امور ریوز و ملل سازمان در یاسالم یجمهور سابق ریسف فیظر محمد. اند نموده

  .است بوده انیرانیا و انیکائیآمر یشورا کینزد همکاران

 رانیا میمستق مذاکرات" عنوان با واشنگتن جورج دانشگاه در 0200 اکتبر 03 جیتار به که  یگرید کنفرانس در

 برنامه، یمجر عنوان به "تبار یرانیا یها ییکایآمر یشورا" ارتباطات ریمد یافشار وانیک شد، برگزار "کایآمر و

 شرق استیس یبرا واشنگتن موسسه قاتیتحق ریمد کالوسن کیپاتر دکتر: از بودند عبارت زین سخنرانان و

 نیریش پروفسور متحده؛ االتیا خارجه امور ریوز سابق معاون و کا،یآمر دولت سابق ریسف مبرتیل جان ک؛ینزد

 یشورا" سیرئ و موسس یاحمد ریام هوشنگ پروفسور تاون؛ جورج دانشگاه یدعوت استاد عنوان به هانتر

 ."تبار یرانیا یها ییکایآمر

 نموده برگزار نشست 0 تاکنون که یرانیا تلفؤم یگروها از یجمع شرکت با "یدمکراس شبردیپ یبرا اتحاد" -5

 لیتشک استکهلم شهر در "پالمه اوالف" یستیالیامپر ادیبن یسو از 0200 هیفور 5 و 0 خیتار در آن نیاول. است

 در آن دوم نشست. بودند یآه اریشهر و یطالب رضا سازگارا، محسن عهده به نشست نیا یاصل یگردانندگ شد،

 از یسر نیآخر و نیسوم که پراگ کنفرانس بالخره و شد برگزار بروکسل شهر در 0200 ژوئن 3 و 6 خیتار

 .شد برگزار 0200 نوامبر 03 و 06 خیتار در که بود ییها نشست نیچن

 باشند، یم یاسالم یجمهور میرژ تیکل از یبخش که سبز جنبش طلب میترم فیط از ییگروها نشست، نیا در

 انیفدائ سازمان ران،یا دمکرات حزب ،(اریبخت شاهپور طرفداران)انیارچیبخت و طلب سلطنت طلبان مشروطه
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 و "میرژ رییتغ" نهیگز دو سر بر "اتحاد" یبرا( یمهتد عبداهلل یکل ریدب به)رانیا کردستان کومله حزب ت،یاکثر

 جمع هم دور کایآمر یستیالیامپر-یدار هیسرما حاکمه ئتیه یاصل جناح دو نظر مورد "میرژ رفتار رییتغ" ای

  .باشند داشته رانیا "ندهیآ" در قدرت از یسهم "سربزنگاه" که اند شده

 0200 مه ماه 00 و 02 خیتار در  تورنتو در کنفرانس نیا. «ایران آینده یبرا یجهان یگو و گفت» کنفرانس -0

 ،یخلج یمهد راشدان، ماین اخوان، امیپ کنفرانس نیا در. داد انیپا شیخو کار به( 0070 بهشتیارد 02 و 07)

 و یک مک تریپ کانادا، دفاع ریوز کنار در جهانبگلو نیرام و جو قتیحق فاطمه ،یعتمداریشر حسن ،یعطر اکبر

 اداره سیرئ ،"نیاستا سیجان" توسط که داشتند شرکت است نشده منتشر تاکنون نامشان که یافراد از چند یتن

 ای "ریاف گلوبال آو اسکول مانک)مانک مرکز و کانادا فدرال دولت خارجه امور وزارت یهمکار با شیهما نیا. شد

 با و تورنتو دانشگاه در الملل نیب امور در( باشد یم "نیاستا جان" آن سیرئ که مانک، الملل نیب روابط دانشکده

 مقطع آن در یجمهور استیر انتخابات آستانه در ها آن به دنیبخش الهام و انیرانیا با ارتباط یبرقرار هدف

  .دیگرد برگزار

 کنار در ما: »گفت روزه دو شیهما نیا هیافتتاح مراسم در کانادا کار محافظه دولت خارجه امور ریوز برد، جان

 یم جهان سراسر خواه یآزاد افراد با و کانادا در مهاجر تباران یرانیا دوشادوش ران،یا داخل شجاع فعاالن

 .«هستند کشورشان یبرا یتر روشن ندهیآ خواهان که یافراد م،یستیا

به شرط افشا  "تاوا سیتی زناُ"یک مقام دولتی دست اندر کار در برگزاری این کنفرانس دو روزه به روزنامه 

مردم ایران به سالح نیاز دارند اما آن ها به سالح » :ش با خبرنگار این روزنامه گفتگو کرده گفته استا نشدن نام

های سبک و یا جنگ افزارهای سنگین نیاز ندارند، مردم ایران به ابزاری همچون اینترنت آزاد، توانایی گفتگوی 
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بی قید و شرط و محدودیت نیاز دارند، مردم داخل ایران باید بتوانند نداهای دموکراتیک خارج از کشور را 

  «.قادر باشند تا در یک گفتگوی آزاد در مورد آینده کشورشان صحبت کنندبشنوند و 

 پیتر. داد پایان خود کار به کانادا، دفاع وزیر کی، مک پیتر سخنان با  اردیبهشت ۱۲عصر روز شنبه این کنفرانس 

از حقوق )بخوان دخالت بشردوستانه!("حمایت"، در ایران حقوق بشری فعال جم افشین نازنین همسر کی، مک

به را برای توجیه دخالت امپریالیسم در تعیین سرنوشت مردم ایران مردم ایران سخن گفت و شعری از سعدی 

 خارجه وزارت کوشش با که نشست این دوم روز در.  انگلیسی خواند که می گوید: بنی آدم اعضای یکدیگرند

 گفت» موضوعات باب در پنل سه شد، برگزار «مانک دانشکده» و تورنتو دانشگاه الملل بین امور مدرسه و کانادا

« چگونگی شنیدن صدای مردم ایران و حمایت از آن ها»و « دیپلماسی با ایران و خروج از انزوا»، «اینترنتی وگوی

 طریق از ما» گفت فردا رادیو به داشت، حضور نشست در که کانادا خارجه وزارت مقامات از یکی.  برگزار شد

ایران شروع کردیم و بعد از  اسالمی هوریجم ریاست انتخابات از پیش را ایران مردم با گو و گفت ،کنفرانس این

و از مردم می خواهیم از طریق سایت اینترنتی این  داد ین ادامه خواهیمانتخابات نیز به صورت حضوری و آنال

  «کنفرانس در گفت وگوها شرکت کنند.

مجلس  نماینده مریدی رضا اخوان،  ساالنه ایرانیان در تورنتو با شرکت پیامگردهمایی کنگره  0200آوریل  5در 

رئیس انجمن زنان ایرانی انتاریو « افخم مردوخی»ایالت اونتاریو و وزیر تحقیقات و نوآوری این ایالت، خانم 

ر کانادا بزرگ جوانانی که د "جلب"برای تحقیق، فرخ زندی برای  دارنده نشان افتخار کانادا« هادی مهابادی»و

( نیز پس از اجرای چند !داریوشانادا برگزار شد. داریوش اقبالی)شده اند، با شرکت تعدادی از مقامات رسمی ک

گفت و گوی جهانی " ی روزه 0ترانه به سخنرانی پرداخت! این گردهمایی مقدماتی بود برای برگزاری کنفرانس 

  .شکیل شدتنها یک ماه قبل از آن مه( در تورنتو که ت 00و  02) "برای آینده ایران
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حول انتشار خبر این کنفرانس، مبارزه ای جدی در گرفت! دوستان و رفقای  0070اردیبهشت  00از روز 

 )اهدافی و مبارزه برای کشف حقیقت نهفتهچپ در مورد اهداف آن به نظر ده هایکمونیست انقالبی و رادیکال

 روی به و برگرداندند، خویش سر ها گروه و افراد از برخی پرداختند.اصلی( در این کنفرانس به دخالتگری 

 موافق که افراد و جریاناتی برگزار شده، برخی از افراد و گروهایی)عمدتاً اصالًوردند که چنین کنفرانسی نیآ خویش

 و "کارگری کمونیسم" سوسیالیسم، کمونیسم، از حرف در که( بودند کرده شرکت آن در و بوده تریبونال ایران

بشر دوستانه)!( یک سر سوزن پایین نمی  اومانیستی دمکراسی موازین و "بشر حقوق" چاشنی با پرولتاریا منافع

 آگاهانه یا و کردند، خارج را خود بحث این از و کردند زیر به سر بستند، را خویش چشم شرمگینانه یا آیند)!(

 منتسب یهاه گرو و احزاب ها، سازمان)همه ها این !اند نموده مطلق سکوت خرسندی ابراز با طلبانه فرصت ولی

ابتدا تا به آخر در ایران تریبونال شرکت نمودند(  از خصوص سازمان ها و احزابی کهب ایران کمونیستی جنبش به

در تحلیل نهایی به علت غالب بودن تفکرات سازشکارانه خط راست بر آنان و عدم توانایی در سازمان دادن 

طبقات فرودست برای انقالب کمونیستی، به این نتیجه رسیده اند که هر فرد مرتجع یا نهاد و دولت  جنبش

 قابل تقدیر و پشتیبانی است!  بکند، مویی از بدن جمهوری اسالمی ندامپریالیستی که بتوا

 "لگاتوم یگذار هیسرما سسهؤم" یستیالیامپر نهاد یسو از "رانیا ۀندیآ پروژه" نام تحت لندن کنفرانس  -6

 که) 0200 نوامبر 00 در نیهمچن و پرداخت یانتقال عدالت مسئله به که 0200 یم ماه 05 و 00 در انگلستان

  .شد برگزار و برقرار( پرداخت یآموزش رفرم مسئله به

 عضو و همکار یوکال از)یصب دیحم کار، زیمهرانگ خانم جمله از آن در که باشد یم یستیالیامپر ینهاد لگاتوم

 کاوه و اخوان امیپ س،ینا یجفر سر کوپر، جان همچون ییوکال میت کنار در بونالیتر رانیا کارزار ییاجرا تهیکم

 شد خارج رانیا از 0220 سال در که یعباد نیریش خانم اریدست یِرانیا لیوک)انیتوسل نرگس نیهمچن و( شهروز
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 و یاریدست تجربه نیهمچن او. است یالملل نیب قانون در وکالت رشته یدانشجو لیمگل دانشگاه در اکنون هم و

 کشور سابق سران محاکمه یبرا یالملل نیب یفریک دادگاه در اخوان امیپ همراه به یحقوق میت یکارآموز

 (.دارد را الئنیس ژهیو دادگاه و یوگوسالوی

: است گشته انیب نیچن لگاتوم یستیالیامپر سسهوم تیسا در( خشونت از زیپره با)رانیا ندهیآ پروژه هدف

 یناگهان طور به که ییها چالش مورد در را انیرانیا که است نموده یطراح را رانیا ندهیآ پروژه لگاتوم موسسه"

 ت،یموقع کی در را خود و( نگارنده-شود یم چنج میرژ که است یزمان منظورش)دیرس خواهد فرا یزمان الجرم

 0".دینما یم کردن فکر به قیتشو د،ید خواهد روبرو یاقتصاد و یاجتماع ،یاسیس مهم اصالحات انجام یبرا

 (است نگارنده از پرانتز داخل در مضافات و دیتاک)

 رفرم -0 و یآموزش رفرم -0 ؛یانتقال عدالت -0 بخش سه در یاساس بطور لگاتورم یستیالیامپر موسسه

 یشرق یاروپا یکشورها در یستیالیامپر یمخمل یها انقالب تجارب طبق را یآموزش یکارگارها  ،یاقتصاد

  .دهد یم بیترت و ریدا( ووو یرومان و مجارستان لهستان،)

  0200 سال کنفرانس یآموزش رفرم و یانتقال عدالت یها کارگاه در سخنرانان و نیمدرس عنوان به که یافراد

 خانم سجادپور، میکر برومند، الدن و ایرو ،یصب دیحم اخوان، امیپ: از عبارتند کردهاند شرکت کنفرانس نیا و

 از)یعطر اکبر ،یصادق معمار میمر ،یرشت یرضای یگل جهانبیگلو، رامین ،یالهیج کریم کار، زیمهرانگ ،یطبر شارن

 "یاساس قانون یبرا انتخابات" استیس طراحان از و وحدت میتحک دفتر یرهبر ئتیه عضو و طلب میترم نیفعال

 که یرانیا یها چهره شدن اضافه البته. یپیوند سعید و( است یاسالم یجمهور یساس قانون چوب چهار در

 ظاهر به مبارزه یابی حدت و قیتعم با و دارد ادامه همچنان ستیل نیا بر است امدهین اسمشان تاکنون

 ژهیو به کالیراد چپ یروهاین کردن اخته یبرا ییها پروژه نیچن کالیراد چپ ونیانقالب و یانقالب یستهایکمون
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 نیب یانداز تفرقه و بورژوامعابانه یبرالیل راست یستیونیزیرو-یستیرفرم توهمات جادیا در یانقالب یستهایکمون

   .افتی خواهد توسعه آنها

 الهام": است شده لیتشک مبنا نیا بر است آمده لگاتوم موسسه تیسا وب در که آنچه طبق "رانیا ندهیآ پروژه"

 اقتصاددانان که کهیزمان باشد، یم یشرق یاروپا 0732 دهه از( "رانیا ندهیآ پروژه")پروژه نیا یبرا بخش

 شروع خود کشور یاقتصاد برنامه کردن متمرکز ریغ و یساز یخصوص یچگونگ مورد در یمجارستان و یلهستان

 ممکن به یناگهان طور به آنها بعد دهه کی اما. نبود ممکن یاصالحات نیچن زمان، آن در. کردند صحبت به

 فکر به و بود شده آغاز قبالً در ،حداقل مردم، از یبرخ توسط ه،یاول یبحثها که یکسان از تشکر با. شد لیتبد

   0".پرداختند شود، انجام دیبا که آنچه مورد در کردن

 مطالعات ریمد اپلبام آن خانم طرف از "رانیا ندهیآ پروژه" یانتقال عدالت کنفرانس انداختن راه دهیا زهیانگ

 در من. باشد یم خودم ی تجربه یمبنا بر ییها پروژه نیچن زهیانگ":  0است شده انیب نیچن پروژه نیا یاسیس

 بود نیا شدم آن متوجه من که ییزهایچ از یکی. کردم یم یزندگ و کار لهستان در 72 دهه نیهمچن و 32 دهه

 یشمار رد؛یبگ صورت 0737 سال در( نگارنده -شنیترانز ای میرژ رییتغ پروسه)راتییتغ پروسه آنکه از قبل که

 کرده فکر کنند، یزندگ خواهند یم یا جامعه نوع چه در شنیترانز از بعد نکهیا باره در قبالً که ییها یلهستان از

 چیه که 0732 یسالها در یاقتصاد یزدائ تمرکز و ها، یساز یخصوص باره در اقتصاددانان بخصوص. بودند

 که دیرس یم نظر به نیچن و نبود( نگارنده -موجود یدولت نیماش چارچوب در رفرم -دیبخوان)رییتغ به یدیام

 چون اما. بودند نموده کردن صحبت به شروع بود، ینیب شیپ قابل ریغ و وست،یپ نخواهد بوقوع یرییتغ هرگز

 که بودند قادر آنها آمد، بوجود راتییتغ طیشرا که یوقت بودند، نموده یزیر برنامه و صحبت آنمورد در آنها

 و بودند کرده فکر قبل از داشت قرار راه سر بر که ییها چالش مورد در حداقل و رندیبگ یحیصح ماتیتصم
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 یرو که یانیرانیا ایآ که کردم سوال آنها از داشتم انیرانیا با من که ییها صحبت در. بودند آن با مصاف آماده

 و شد؟ دیخواه روبرو یمسائل چه با !(چنج میرژ) شنیترانز از بعد شما نه؟ ای موجودند کنند یم کار مسائل نیا

 قیطر از رانیا میرژ دیشا که کنم، ینم غیتبل را یشنیترانز چنان یبرا یخاص حل راه من که گفتم آنها به من

 روز کی سرانجام اما کند، رییتغ است ممکن مختلف یها راه از رانیا میرژ د،ینما رییتغ یگرید راه ای انقالب

 مورد در نیا بر بنا. دارد وجود یاقتصاد رفرم و یقضائ رفرم نمودن یعمل امکان زمان آن در و. شد خواهد عوض

 نیدستچ را ها دهیا از یبعض و شد صحبت موضوعات نیا مورد در یرانیا افراد نیبهتر و کارشناسان نیبهتر

 رفرم مورد در کنفرانس کی تاکنون ما. کند راواد ندهیآ یبرا یزیر طرح و کردن فکر به را آنها تا مینمود

 از بعد بالفاصله موضوع دو نیا. میا داشته یانتقال عدالت و هیقضائ قوه رفرم مورد در یدوم کنفرانس و یاقتصاد

 سوال ؟کرد میخواه چکار یاسالم یجمهور دادگاه ستمیس با ما مثالً. شد خواهد مطرح( یقیطر هر به)میرژ رییتغ

 کار چه اند زده دست تیبشر هیعل تیجنا به و اند شده تیجنا مرتکب که یافراد با ما که است نیا گرید

 و یآشت به چگونه ای و میکن یم برقرار را عدالت چطور ما کرد؟ میخواه کار چه انیقربان با ما کرد؟ میخواه

 ها کنفرانس نیا معتقدم من و. بود "رانیا ندهیآ پروژه" یها کنفرانس آن نیعناو نیا م؟یابی یم دست مصالحه

 یبرا داشتند تجربه نهیزم نیا در که را یجنوب یقایآفر و مراکش از یافراد ما چون بودند، دیمف و سودمند اریبس

 ما. میکرد دعوت( نگارنده -" یرانیا افراد نیبهتر و کارشناسان نیبهتر") آنان بر  یرگذاریتاث و تجربه انتقال

 مطرح را گفت، پاسخ آن به دیبا ندهیآ در میدان یم که یسواالت یسر کی بلکه م،یده ینم ارائه یراهکار و برنامه

  0".میکن یم

 5(شودیم اشاره ریز نکات به آن از استفاده با نجایدرا که)شده نوشته لگاتوم موسسه تیسا در آنچه طبق

 نیسوم در که رانیا اقتصاد ندهیآ با مرتبط مسائل و یاقتصاد رفرم یآموزش کارگاه بخش در یرانیا نیمدرس
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 در اقتصاد رشته استاد یاصفهان یصالح جواد از، عبارتند نمودند شرکت( 0200 سپتامبر 06) یآموزش کارگاه

 و ،یالملل نیب هیآت موسسه در تیریمد همکار پور خواجه ژنیب هاوارد، تجارت دانشکده و تک نایرجیو دانشگاه

 مارک و هیترک تپه حاجت دانشگاه از عطار کتیا یمصطف کا،یآمر دولت همکار و اقتصاددان پرور جهان محمد

 رانیا که یخارج تجربه و یقیتطب انداز چشم کی درباره سخنرانان نیا. عراق یمرکز بانک سابق مشاور یدمپس

     !نمودند صحبت کند، استفاده عراق و هیترک یها نمونه از تواند یم

 یم و شده پرداخته یدیکل مسئله سه به رانیا اقتصاد ندهیآ با مرتبط لگاتوم موسسه یاقتصاد رفرم کارگاه در

  :شود

  ت؛یجنس و جوانان نهیزم در بخصوص کار، به اشتغال ندهیآ -0

 یاسیس مرتبط مسائل و آورد یم بوجود رانیا نفت بخش که یراتییتغ یچگونگ نهیزم در یعیطب منابع ندهیآ -0

  ؛یالملل نیب و یداخل

   .رانیا یمرکز بانک یرو شیپ یها چالش به ینگاه با ران،یا در پول ندهیآ -0

 و یانقالب یستهایکمون بخصوص باشند، یم انقالب پروسه به کمک یبرا قتیحق کشف بدنبال که آنان

 هدف یمبنا بر دارند ازین معتقدند، یستیکمون انقالب یبرا یانقالب جنبش ساختن به قاًیعم که ستهایمائوئ

 الهام لهستان بخصوص و مجارستان یمخمل انقالبات از که لگاتوم موسسه "رانِیا ندهیآ پروژه" یاساس

 انیسخنگو ،یصبح دیحم و اخوان امیپ همچون یستیالیامپر یها مهره مکرر یها تالش است، شده گرفته

 رانیا کارزار جمله از یرانیا یها کنفرانس و مجامع در گرانید و 1(یمصداق رجیا ژهیبو)بونالیتر رانیا

 یها مهره نیچن نکهیا. رندیگ نظر در یا یستیالیامپر نهاد چنان با تنکاتنگ ارتباط کی در قاًیدق را بونالیتر
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 در کهیزمان و( برندیم و)برده شیپ به را شده یطراح و فکر شیپ از مقاصد و اهداف کدام یا یستیالیامپر

 یالتیتشک و یاسیس یاریهم و قیتشو با "ابی قتیحق ونیسیکم" عنوان به بونالیتر رانیا کارزاز امور سأر

 به یگرید و راست سمیآپورتون اریع تمام خط ،یستیکمون ضد دگاهید با شان یبرخ که یاحزاب و ها سازمان

 منافع نیکدام خدمت در را بونالیتر رانیا واقع در شدند، داده قرار دند،یدرغلط راست داًیشد شیگرا

 هیتوص) احکام در دادند، سوق یارتجاع جهت نیکدام به و دادند قرار یستیالیامپر ینهادها یکیاستراتژ

  .است مشهود کامالً آن 3 و 1 بند بخصوص و آن یینها پنچگانه!( "ابی قتیحق سونیکم"

 نوزده حضور با ۱۰۲۱ اکتبر ۱۲ تا ۱۲ از روز، سه انیپا از بعد بونالیتر رانیا کارزار "ابی قتیحق ونیسیکم"

 :نمود صادر نیچن خود یبشر ضد و یارتجاع حکم الهه در شاهد

محاکمه عاملین این و  جنایت این بررسی در را مسئولیت بزرگترین ،اولیه مقام بعنوان اسالمی جمهوری -0

 .جنایتها دارد

 ایجاد جنایات این بررسی  برای ویژه گزارشگر بعنوان تحقیق کمیسیون یک ملل سازمان بشر حقوق شورای -0

 .کند

به تعیین این موارد  ائمی و مستقلی را ایجاد نماید کهسازمان همکاری اسالمی، دستور دهد تا یک کمیسیون د -0

 نقض موضوع حقوق بشر اولیه پرداخته و به مطالعه و پژوهش حول آن بپردازد.

یگیری و پاسخگویی دولت ها تعهدات خود تحت قوانین بین المللی، از جمله ایجاد حوزه های قضایی برای  پ -0

 ، را اجرا کنند.ه جرم جنایت علیه بشریتقضایی مرتکبین فردی، ب

 .کنند دنبال را آن و کرده حمایت تریبونال این یها یافته از کامل بطور یمدن جامعه -5
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 و اندیش مصلحت نشریه)شهروند با مصاحبه در  0200  سپتامبر 0اخوان در پیام به یاد آوریم که را  یزمان

 توصیف چنین را تریبونال ایران سیاسی برنامه هدف و نقش( شد می منتشر کانادا-نتوورت در که طلبی اصالح

های  های تشکیل کمیته کنم هسته ظ تاریخی نقش بسیار مهمی دارد که من فکر میلحا از تریبونال ایران": کرد

"یاب آینده در ایران دمکراتیک را در خود دارد حقیقت
 برایگذشت زمان و بیرون آمدن حقایقی که  باامروزه  !!6

 ده هاا، خانو06، جان بدر بردگان کشتار سال 02خیلی ها، علیرغم بحث های زندانیان سیاسی و سر موضعی دهه 

نمودند و  خودداریو خویشاوندان جانباختگان و فعالین سیاسی انقالبی و کمونیست که از شرکت در آن مضحکه 

 (با جهت گیری تمام عیار بر سر جهت گیری ارتجاعی ایران تریبونالخویش را در یک جنگ طبقاتی) نقد های

کانادا و خاصه -روزه در تورنتو 0ر این کنفرانس انتشار دادند، ناشناخته بوده است با توجه به شرکت پیام اخوان د

ه با شهروند( و همچنین حمید بن)در مصاحوالگاتوم، نقشی را که پیام اخ آموزشی موسسه امپریالیستیکارگاه های 

ی برا" کراتیکویاب آینده در ایران دم های حقیقت های تشکیل کمیته هسته"صبی برای ایران تریبونال به عنوان 

فضای گفت وگو و پرهیز از خشونت، فضای حقوق بشر مشخص کرده بود،  "انجام یک انقالب مخملی بر بستر

 روشنتر می شود!

ای پیشتاز بودن و رهبری مبارزات پرولتاریا، کمونیستها نیاز دارند که با دیدگاه ناصحیح و است بر ارنده معتقدگن

مترقی  صادق و ،سالم، به لحاظ سیاسی یک پروژه ی انقالبیاز ابتدا "یران تریبونال رفرمیستی که معتقد است ا

ورود پیام اخوان ها، حمید صبی، سر جفری نایس و موریس کاپیتورن به کارزار به  به دلیلولی در ادامه  "بود

   انحراف کشانده شد، گسست رادیکال نمایند.

نکته ی کلیدی که در ارتباط با علت اصلی بوجود آمدن کارزار ایران تریبونال نباید فراموش شود این است که 

 ییدتأبه جز اینکه طبق قوانین حقوق بشری موجود و مورد  این کارزار از همان ابتدای بوجود آمدنش هدفی
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برای نقش آفرینی طبق آن  موسسینسوای نیت و  نداشت ،امپریالیستی موجود-نهادهای سیستم سرمایه داری

به عبارت دیگر کارزار ایران پایه گذاری شده بود. حاکم بر جهان نظم سرمایه داری قوانین و حقوق بین المللی 

از ابتدا هدفش بازی در میدان نظم جهانی تحت حاکمیت سیستم ستمگران و استثمارکننده گان تریبونال 

حاکمی که سازش طبقاتی روند اصلی آن  یامپریالیست با استفاده از قوانین حاکم بر این جهان بود. نظم امپریالیست

شورای امنیت سازمان ملل کمیته آن  أسحقوق بشری و در رسازمان های بین المللی ل ارتجاعی و وَدُاست و 

 گرانه و استثمارگرانه ستمروابط تولیدی ، بازوهای قانونی اش برای تولید و بازتولید با آن نظممتحد مرتبط 

بر اکثریت انگلی ز سرمایه داران امپریالیستی او حفظ موقعیت اقلیت کوچکی مالکیت خصوصی سرمایه داری 

و آنان که هیچ گونه  اریای جهانی در جای جای جهان استولتعظیم بشریت زحمتکش جهان و بخصوص پر

ایران تریبونال همان  کوزه از بودند کهتوهمی به نظم حاکم بر جهان نداشتند بطور علمی و صحیح درک نموده 

کمیسیون حقیقت "صادر شده توسط به همین خاطر احکام نهایی پنج گانه ارتجاعی این بنابرتراود که در اوست! 

از دید منافع  بر آن پایه گذاری و بنا شده بود ومنطبق بر اهدافی بود که شالوده کارزار ایران تریبونال  "یاب

کمیسیون حقیقت "احکام پنج گانه  ،یستیامپریال، از دید قوانین و حقوق بین المللی فعلی استراتژیک نظم حاکم

و دیدگاهی که هنوز از شناخت مارکسیستی سوخت  حیح هم می باشدص ناصحیح نیست بلکه کامالً اهتننه  "یاب

 نقیضهامپریالیستی گسست قطعی نکرده است، به همین علت دچار -و ساز سیستم حاکم بر جهان سرمایه داری

انه ای را گعلت اساسی صدور چنان احکام پنج و بخصوص برای پرولتاریا گویی شده و نمی تواند برای خویش 

  نماید! نوضیح و تبییبطور علمی ت

 ؛از جمله کمیته مرکزی راه کارگر، حزب کمونیست کارگریسر سازمان ها و احزابی است)بحث اصلی بر اما 

این - و سازمان فدائیان اقلیت استیکی شده  حکمتیست که اکنون با حزب کارگری مکمونیس اتحاد حزب
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 -لنینیست -مارکسیست -کمونیست ایران ، حزب-جریانات نماینده خط تمام عیار رویزیونیسم می باشد

( که تمامی همت سیاسی و تشکیالتی از جمله از طریق مصاحبه ها و به عنوان نماینده گرایش راست مائوئیست،

از طرف اکثریت جریانات ستی یخط رویزیوننشریات سیاسی خویش برای توجیه بحث و جدل سیاسی که در 

ی شدیداً ترویزیونیس-رفرمسیمگرایش که با دیگری ت)حزبی( جریان اقلییک و شرکت کننده از یک طرف 

بکار بردند. در واقع از لحاظ تاریخی تمامی چنان توجیه نمود، ش در ایران تریبونال اراست خویش شرکت 

ایران تریبونال نقش  "کمیسیون حقیقت یاب"و دیدگاه ارتجاعی سازمان ها و احزابی در تحکیم رهبری سیاسی 

ه داشته و خطای غیر قابل جبرانی را مرتکب شده اند، چرا که با دامن زدن به توهم ضد انقالبی بسزائی به عهد

ن(، و جنبش کمونیستی بین در ایرا مانای های طبقهدر بین توده های تحت ستم و استثمار شده جهان)در کنار هم 

آینده معرفی می نماید حتی به متحدین بین  "ازتپیش" را متاسفانه یکی از این احزاب )کمونیستی( که خود،  المللی

ه و با تهیه گزارشی دروغ گفتنارفیقانه المللی خویش یعنی نهادها و احزاب کمونیست و مائوئیست انقالبی جهانی 

احکام صادره پنج گاه بر مبنای حقیقت طبقاتی متاثر از گرایش راست آپورتونیسمش( که شامل حذف ابزارگرایانه)

نام پیام اخوان، سر جفری نایس، موریس کاپیتورن و حمید صبی بود! کمتر از ، حذف "یاب کمیسیون حقیت"

نیمی از حقیقت عینی و آنچه که واقعاً در ایران تریبونال گذشت را با آنان بیان نمود! و بنا بر این آنان را از درک 

جهت گیری ارتجاعی  ییدأتدر زاب حقیقت عینی باز داشته و بر چشمشان خاک پاشیدند. همه آن سازمان ها و اح

یبونال نقش اساسی امپریالیستی جهانیِ مضحکه دادگاه ضد بشری ایران تر-افع استراتژیک نظام سرمایه داریو من

ت خویش همچنان بر آن دیدگاه پافشاری ابدون انتقاد از خود و زیر ذره بین گذاشتن حرک اکثراًو  را ایفا نمودند

 می کنند! 
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( که طرفداران ادامه وضعیت کنونی حاکم بر د بودنخواههم در واقع ایران تریبونال اولین جریانی بود)البته آخرین 

به رهبری پیام اخوان و حمید صبی، سر جفری  "کمیسیون حقیقت یاب"یالیسم جهانی)جهان و نظم نوین نظام امپر

ار ایران تریبونال و غیره( از طرف کمیته بین المللی نایس، موریس کاپیتورن، و کمیته بین المللی راهبردی کارز

راهبردی حقوقی ایران تریبونال)متشکل از جان کوپر، حمید صبحی و بابک عماد( دعوت شدند که به سقط جنین 

از محتوای چپ رادیکال انقالبی از  06و جانباختگان کشتار سال  02و تهی کردن آرمان زندانیان سیاسی دهه 

، و در قدم اول سرنگونی رژیم جهل و جور و بر ادامه انقالبسم انقالبی در پای فشردنشان ینیک سو و کمو

جنایت و بریدن تمامی شاهرگ های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام امپریالیسم جهانی و از طرف معتقدین به 

)سوای فعالیت شان در سازمان های کمونیستی رگر و بشریت ستمکش و استثمار شدهعلم رهائیبخش طبقه کا

انقالبی مختلف و سوای تمامی کمبودهای سیاسی و ایدئولوژیک( فراتر از آن، انقالب را به برقراری دیکتاتوری 

نوین  جامعه ایپرولتاریا در یک انقالب کمونیستی به عنوان حلقه ای از زنجیر انقالبات پرولتری جهانی به 

 مایند، بپردازند! سوسیالیستی هدایت ن

های وکالی حقوقی که نه تنها سالها تحت ه امپریالیستی جهانی از طریق مهر-به عبارت دیگر نظام سرمایه داری

-یه داریبلکه در آن سیستم آموزشی سرما ،دانشگاهی حقوقی بین المللی قرار گرفتند یآموزش کالها

ند و در ددا یید قرارأتمورد ری امپریالیستی جهانی را امپریالیستی دیدگاه و منافع استراتژیک نظام سرمایه دا

خدمت آن منافع آگاهانه تالش می کنند)بحث ما بر سر این نیست که همه وکالء چنین می شوند. بلکه، 

بر متن طرفداری و  وکالیی است که در کارزار ایران تریبونال فعالیت شان دقیقاً تمامیبحث بر سر  مشخصاً

کمیسیون "(، حکم نهایی ارتجاعی پنجگانه و دارد پیشبرد منافع استراتژیک سیستم امپریالیسم جهانی قرار داشت

و  02سیاسی دهه ایران تریبونال را بر همان مبنا تدوین نمودند، پرونده شهادت های زندانیان  "حقیقت یاب
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و خانواده های   02زندانیان سیاسی دهه "منظور ما از )06 دهه و کشتار سال خانواده های جانباختگان آن

و  02در اقلیت نسبت به جمعیت کل زندانیان سیاسی دهه  آن عده کامالً "06جانباختگان آن دهه و کشتار سال 

یل دادند!( و نفر را تشک 72رفته کمتر از  خانواده های جانباختگان، که در ایران تریبونال شهادت دادند و رویهم

از  و 06باره کشتار سال کانادا دریستی لامپریاپس از جلسه های اشک تمساح ریختن دولت  "وکالی فعال"همان 

در کارگری امپریالیستی سالیداریتی سنتر امریکا!( و لگاتوم سر  مادر )بازوینهاد امپریالیستی ان. ئی. دی دیگر

تاریخی حفظ شرایط موجود نظم  موریتأم،  و کانادا آوردند و با همکاری و همنشینی با کنگره امپریالیسم آمریکا

ای بر جهان در کارزار ایران تریبونال را با اخته کردن و به دنبالچه تبدیل کردن نیروهامپریالیسم جهانی حاکم 

کمیته مرکزی، سازمان کنونی فدائیان اقلیت، احزابی همچون حزب -ما راه کارگرچپ رادیکال و بویژه کمونیستی)

کمونیست نمی دانیم که آنان را در صف جنبش  حکمتیست را اساساًکمونیست کارگری، و انواع مختلف احزاب 

 . ما با این جریانات نمی باشد( را به پیش بردندمنتقدانه کمونیستی ایران قرار دهیم، در نتیجه سخن 

انیان دنمایندگی زن"بوق و کرنا ادعای کذب  اب سفانهمتأکه  ،تریبونالامپریالیسم جهانی از طریق کارزار ایران 

را یافت که در یک فرصت مجال بهترین را داشت  "دادگاه مردمی"و برپایی  "06و کشتار سال  02سیاسی دهه 

ش، از ا و نظم نوین جهانی ییطرفدار دمکراسی آمریکاطالئی پیش آمده از طریق وکالی ایرانی تبار و غیر ایرانی 

به عنوان  06و از جان بدر بردگان کشتار سال  02و بخش کوچکی از زندانیان سیاسی دهه  "چپ"نیروهای 

ابزاری برای پیشبرد منافع استراتژیک خود استفاده نماید و با در دست داشتن پرونده شهادت بخش کوچکی از 

قلیلی از خانواده های آنان، آنرا تحویل دول ارتجاعی دست نشانده امپریالیسم متشکل در زندانیان سیاسی و 

این سازمان ملل متحد ، دول امپریالیستی و نهادهای امپریالیستی همچون لگاتوم و "سالمیا سازمان همکاری"

   امپریالیستی جهانی قرار دهد!-بازوی نظام سرمایه داری
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کارزار ایران تریبونال در  02پایانی مضحکه ضد آرمانخواهی زندانیان سیاسی دهه برای همین در آخرین دقایق 

، دبیرکل طی ارسال نامه ای به بان کی مونقضات دادگاه ایران تریبونال ": اعالم نمود که هه حمید صبی رسماال

در رابطه با کشتار سازمان ملل، از او خواسته اند، براساس حکم دادگاه ایران تریبونال، یک کمیسیون تحقیق 

این نامه همراه . دهد تشکیل دهه این  زندانیان سیاسی در دهه شصت و جنایات رژیم جمهوری اسالمی ایران در

با اسناد هر دو مرحله دادگاه برای بان کی مون ارسال شده است و از او خواسته شده این اسناد را در 

".دسترس تمامی کشورهای عضو سازمان ملل قرار دهد
بر گرفته از اعالمیه رسمی کارزار که توسط  حمید ) 3

             تاکیدها از نگارنده(  -.قرائت گردید در الهه 0200اکتبر  06تا  05در پایان مرحله دوم در  صبی،

حزبی در این کارزار با تمسک با تفکر بورژوایی چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم کارزار ایران تریبونال 

پیام  "دادخواهی"و  "سازش طبقاتی"، "عدالت انتقالی"وشش لیبرالی خود را برای تغییر دیدگاه طبقاتی تمامی ک

کمیسیون حقیقت "و !( در تیم دادستانی "وکالی فعال")ایرانی و غیر ایرانی شرکت کننده اخوان و دیگر وکالی

نمی تواند به عدالت  "پرهیز از خشونت"گذاشت! به آنها پند و اندرزهای کشیش معابانه داد! که  "شا یاب

مائوئیستی دهه جهانی جنبش  ثیرأتحت تواقعی منتهی شود پس راحتان را عوض کنید و مانند وکیل رادیکال و 

ودند و هنوز به مائوئیسم معتقد طرفداران مائو از جمله نگارنده در آن دوران از اندیشه مائو طرفداری می نم)02

تمام "بگویید ایران تریبونال  "دادگاه مردمی"بعد از پایان قای ویلیام کونستلر عمل کنید و مانند او آ، نبودند(

ه تصادم با دیوار حقیقت عینی اما دیدیم که توهمات این جریان به علت تحلیل ناصحیح ب !"قدرت به دست مردم

 و حساس شرایط مشخصآن در برخورد نمود و ایران  "کمیسون حقیقت یاب"با بیرون آمدن حکم ارتجاعی 

از سطح و رفتن به  نبرای خارج شد( دوم در الههاز مرحله اول در لندن تا انتهای مرحله )تریبونال کارزار ایران

دیدگاه غالب بر اتاق فکری تیم رهبری با اتکا به متدلوژی کشف حقیقت عینی  دیالکتیکیصحیح  درکِاز  عمق
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-از اصل مارکسیست ،غافل ماندن با منافع استراتژیک امپریالیسم جهانی آارتباط و  کننده کارزار ایران تریبونال

فرجام و  مائوئیستی که در تحلیل نهایی خط سیاسی غالب بر هر جریان بیانگر جهت گیری سیاسی  -لنینیست

که از یک جریان مائوئیستی بسیار )چنان گرایش راست و لیبرالیدیدگاه  شوربختانهو  نهایی آن است، عدول نمود

بیرون آمدن حکم نهایی کمیسیون حقیقت دل به امیدواری کاذب و متوهمانه  باتا آنجا پیش رفت که بعید است!(

این تجربه "نمود و اعالم بست.  یاب به سود و در جهت انقالب اجتماعی با جهت گیری استراتژیک کمونیستی

گزار یک روند عدالت خواهی می تواند بنیان ارنده(می کنیمگن-ورشان ایران تریبونال استای که االن ما داریم)منظ

بشود که فراتر از ایران برود. می تواند نمونه ی  بسیار مهمی باشد برای بقیه خاورمیانه که االن در تالطم و 

کمیسیون "که  بدان دارد و امیدانتظار اعالم نمود که  ناًلسفانه عتأمو  "گیر کرده.و  تالش برای تحول هست

مدلی برای کل منطقه خاورمیانه و ستم کشان تحت ستم  "می تواند"رادیکال که  یحکمبطور نسبی  "حقیقت یاب

تغییر دیدگاه بر و آنقدر  !بدهد کار کارزار ایران تریبونال بیرونباشد، در پایان و استثمار شده شورشگر بهار عربی 

پافشاری  امپریالیستی-چنان مضحکه بورژوا ( !"دانشجویان حقوق تیز بین"و یا  "وکالی فعال")تیم رهبری کننده

حزب "اما مشکل و انحراف غالب بر چنان دیدگاه نمود که خود نیز بطور نسبی مانند آنها شد و عمل نمود! 

 به قول لنینمحصور نمود و تنگ افق بورژوازی قفس در محدوده ی را کمونیسم  آن بود که "پیشتاز آینده

محدود ساختن مارکسیسم به آموزش مربوط به مبارزه طبقات بمعناى آن است که سر و ته آن زده شود، مورد "

  است. در غلطیده "تحریف قرار گیرد و به آنجا رسانده شود که براى بورژوازى پذیرفتنى باشد.

عقب نشینی های بدون انتقاد از خود!( که در   نوشته ی  سفانهأمتامروزه علیرغم برخی نکات مثبت)و و 

پافشاری مواضع قبلی ن آبر با دو پهلو گویی همچنان وجود دارد اما  ( 06)در تحلیل از علل  کشتار سال اخیرش

راستی هنوز خیال گسست برای تبدیل شدن به پیشتاز و جناح می دهد که چنان گرایش ن نشااین ، و می کند
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، و در برابر آن همچنان همانند چوبی سخت از بقایای گذشته در  الی چرخ آن را نداردیک حزب جدی  وآینده 

 .عمل می کند

ش ا مده است استقبال می کنیم و آنرا مثبت می دانم. ولی در کلیتآدر تحلیل این حزب  نکات کهما از برخی 

ین حزب نظرات و مواضع اصولی و صحیح ا به آن همچنان نقد اصولی و رفیقانه داریم.کافی نمی دانیم و  آنرا

له اول در لندن و در خالل یران تربیونال که پیش از آغاز مرحمخالفین کمونیست انقالبی و مائوئیستهای کارزار ا

آن مواضع را با گرایش  بیان شد را به سرقت جانبدارانه و ابزارگرایانه برده است. دوم در الههله حآن تا پایان مر

ش نم ا بمب هایی که باروت اب اش یشو آموزطریق توپخانه تبلیغاتی  این راست خود آغشته کرده است و از

 !می غرد اما نمی کوبد ه است،یدکش

 

 !بیاموزید ی چیز هم ها توده از و بیائید ئیناپ اسب از

ابتدا از توده ها یاد بگیرید، و سپس به آنها بیاموزید. زمانیکه کلیه مبارزه را فرا گرفتید، معجزه ها امکان " 

 مائو "پذیرند.

 کنیم، مبارزه صف کی در شانیا با توانیم یم کنیم، طرح برایشان را مشکالت اگر که داریم اعتماد ها توده به ما

ا کمونیستها و بخصوص م. کنیم جلب را آنها از یبزرگ بخش حین این در و کنیم رهبریشان بگیریم، یاد آنها از

 یم که ی چیز به را ما و نیست یخوب چیز اصالً این م؛یباش تنها راه این در میخواه ینممائوئیستها نباید و 

 .رساند ینم )هدف نهایی=جهان کمونیست(خواهیم
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 ینیرو کند، ظهور یانقالب اوضاع یک که یزمان برسد، زمانش که یوقت: است دیگر بزرگ مشکل یک اینهم 

 باید ما ینیرو دهد؛ شکست آنرا و بایستد امپریالیستها ارتجاع داخلی و پشتگاهش مقابل بتواند باید ما یماد

 اگر. کنیم باز را درها سپس و کنیم مستقر را یمرکز هسته بتوانیم بطوریکه باشد کار این انجام یمرکز هسته

 یا یماد ینیرو آن باید ما. کرد خواهید غرق را یکشت بگذارید یانتخابات مسابقه به را سوسیالیسم یا پایه مسئله

 کار آن باید سپس. کند تعیین را جدید جامعه یها چارچوبه و شرایط و دهد شکست را دشمن که کنیم تولید را

 مربوط نکته تمام اینجاست: کنیم یرهبر را ها  توده آن با انطباق در و "کنیم باز را جامعه" ییعن بکنیم را دیگر

  ."زیاد یپذیر انعطاف با فشرده یمرکز هسته" حرکت فرایند به

خود به دنبالچه صحیح اگر ما از هم اکنون چنین کاری نکنیم و با توهم پراکنی در بین توده به جای رهبری 

آمادگی برای رهبری توده های  اوضاع تبدیل شویم هرگز در زمانیکه اوضاع انقالبی بوقوع می پیوندند از

 فرودست زحمتکش تحت ستم و استثمار در شکست قطعی ارتجاع و امپریالیسم  برخوردار نخواهیم شد.

 تفکر به آغشته حیناصح شیگرا چارچوب کی از و یبرالیل بورژوا توهمات همان با حزب نیا یتازگ به آنکه ابتدا

 دهیازی دست)!( بود یطبقات مبارزه محصول که 11 کشتار مورد در "یدیجد" کشف به یبورژواز استیس و

 انیزندان از چند یتن طرف از که یاصول کیدئولوژیا و یاسیس مبارزه ریثأت تحت یتازگ به باز انیجر نیهم! است

 در که یستیمائوئ و یانقالب ستیکمون نیفعال و جانباختگان یها خانواده و 06 سال کشتار برده بدر جان یاسیس

 مضحکه آن در ستیمائوئ اناتیجر یالتیتشک و یاسیس شرکت به و ننمودند شرکت آگاهانه بونالیتر رانیا

 کارزار آن در کننده شرکت احزاب و ها سازمان یتمام و بونالیتر رانیا خالف بر و نمودند انتقاد علناً و آشکارا

 یپافشار 02 دهه یانقالب یها ستیمائوئ و ستهایکمون و یانقالب چپ کالیراد انیزندان خواست و آرمان بر ،ییکذا

 انیم به صحبت بار نیاول یبرا 11 دهه یاسیس انیزندان آرمان از)آن حزب(  امروزه ،ندینما یم و نموده
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 اول مرحله اول یروزها همان از که ینیمنتقد)شیخو نیمنتقد ریثأت تحت باز یتازگ به جمله از و. است آورده

 ،انتقاد اصولی داشتند( بونالیتر رانیا در حزب آن یالتیتشک-یاسیس شرکت به لندن در بونالیتر رانیا دادگاه

 با ییجو عدالت و یدادخواه جنبش به یابی دست ارتباط از و نامد یم ندهیآ شتازیپ را خود که یحزبچنان 

 بوجود یچگونگ به اشاره بدون و یکل اریبس منظورش که)نینو یا جامعه جادیا و یاسالم یجمهور میرژ یسرنگون

از همین امروز  دیبا که نینو جامعه آن هیاول یشنهادیپ یاساس قانون دادن رونیب و هیاول طرح بدون و آن آوردن

 یالتیتشک شرکت از چون اما. است آورده انیم به صحبت!( شود پرداخته آن سر بر مبارزه و بحث به جامعه در

 از ها نهیزم همه در که تواند یم واقعاً ایآ نکهیا)است نکرده یقطع گسست بونالیتر رانیا در شیخو یاسیس و

 راست شیگرا با نتوانسته کماکان ،!(داد خواهد نشان ندهیآ تنها را باشد ندهیآ شتازیپ مشخص نهیزم نیا جمله

 دوگانه یها بحث انداختن راه با چند هر و کند، حساب هیتصف اش یکل یاسیس خط و دگاهید بر غالب یتیرفرمس

 اما است، الزم نیا البته و است، نموده شروع را یمثبت حرکت که است داده نشان راست شیگرا همان با آغشته

 کی که میمعتقد و میدان ینم یجد حزب کی طرف از بودن یستیکمون جنبش ندهیآ شتازیپ یبرا یکاف آنرا ما

 جمع شیخو تیفعال یها عرصه همه در شیخو حیناصح و غلط تجارب و گذشته حرکت از دیبا یجد حزب

 ریجزا در را اش یکشت که یائیتالیا یکشت تانیکاپ مانند دینبا یطیشرا چیه تحت و دینما یعلم یبند

 بر! دینما غرق یا کشنده یها الخ سنگ در را یستیکمون جنبش گروستو استان در واقع( زنبق ریجزا)ایگولیژ

 و بودن ندهیآ شتازیپ یبرا شیخو قوت نقطه به را آن حیصح یریگ درس با تا دارد ازین یجد حزب کی عکس

 جوانان مبارز، و زحمتکش زنان شدگان، استثمار و گان دهید ستم طبقات و اقشار یستیکمون یرهبر یشرویپ

 و یمترق و مبارز روشنفکران و نیمعلم ستند،ین متصور خود یبرا نظام نیا تحت یا ندهیآ که کاریب شورشگر

 پرتاب کالن یشهرها هیحاش به یاسالم یجمهور یدار هیسرما نظام کارکرد لهیوس به که ینانینش زاغه نیهمچن
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 انقالب یایدر فرصت و خطر از پر و جوشان تالطم، پر امواج در و. دینما لیتبد اند، شده فراموش یبکل و

 سر به را فرودستان جنبش مصلح ستیکمون یسکاندار و تانیکاپ عنوان به ران،یا در یجهان یایپرولتار یستیکمون

 .رساند مقصود منزل

باهات)حتی اشت در مبارزه اشتباهی نباید رخ دهد، هیچ کمونیست و مائوئیست انقالبی و صادقی معتقد نیست که

تکیه بر متدلوژی متافیزکی و اشتباهات عالمت و نشانه یک بیماری است! عالمت  جدی و فاحش(پیش می آید،

از اما کمونیستها نیاز دارند پس از هر پراتیکی آنرا زیر ذره بین گذارند و  غیر علمی برای کشف حقیقت است!

مبارزه صحیح رهبری تر نمودن  ارّبُو تیز برای و اجتناب از تکرار آن ، به جلو رو برای سالمتی مبارزهاشتباهات 

عد از انجام هر متدلوژی علمی مارکسیستی کشف حقیقت قبل و ب. جمعبندی نمایندعلیه دشمن طبقاتی طبقاتی 

! راه دیگری در مقابل کمونیستها برای پیشروی و پیشتاز آینده بودن و تنها صالح پرولتاریا می باشد پراتیک

که کمونیستها بر مبنای خط از در جا زدن و به بقایای گذشته تبدیل شدن وجود ندارد. به ویژه آگاهانه پرهیز 

تنها با تکیه بر توده ها می توان بر و ! ختن اعتقاد راسخ دارندآنها آموو بعد به گرفتن از تودها یاد  ،توده ای مائو

مخالف  02توده ها و همچنین رفقای پیشرو کمونیست فعال سیاسی و زندانی سیاسی دهه مشکالت فایق آمد! 

ا آگاه ایران تریبونال نیز که به نقد دیدگاه و پراتیک راست روانه شما در ایران تریبونال پرداختند، و شما ر

! از آن پایین نیامد از نعل تاختچهار  ،اسببر سوار رهبری چنان حزبی مشکل این بود که نمودند! اما متاسفانه 

دور خود دیوار و سقف بتن آرمه کشید، چراغ را خاموش کرد و در تاریکی به هر سو  ،توده ها نیاموخت

به توده ها راهکارهای ناصحیح خویش را فقط خواست  ،یانه با سبک کار ناصحیحااراده گرتیراندازی نمود، و 

 شوربختانه را پیشه نموده است! اسب تاخت زدن ر امروزه هم نیمه سوار و نیمه چها، و یا بقبوالند "بیاموزد"

  و هنوز خیال از توده ها آموختن را ندارد!از اسب پیاده نشده است! کماکان 
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بازتولید سرمایه ضد بشری کشتی غرق شده ای را دوباره ژوازی امپریالیستی ایتالیا توانست در انظباق با ربو راگ

برای ترمیم سرمایه راست کند، چرا کمونیستها به عنوان نماینده پرولتاریا نتوانند کمبودهای جدی خویش را با 

 بودن تبدیل نمایند.آینده برای پیشتاز  ه ی قوت خویشقطاتکا به متدلوژی علمی ترمیم نمایند و آنرا به ن

 یان و جانباختگان دههنزنداه ژو بوی دارد که نه تنها از آرمان و خواست زندانیان چپ رادیکال چنین حزبی نیاز

نه تنها  صحبت کند، "محصول مبارزه طبقاتی بودکه  06از کشتار "صحبت کند، نه تنها نیاز دارد  06و سال  02

ی اسالمی پیوند زند بلکه فراتر از آن، منافع کوتاه مدت و رملزم است جنبش عدالت خواهی را با سرنگونی جمهو

قبول نظریه مارکسیست فقط کسی است که که به ما آموخت دراز مدت فرودستان و طبقه کارگر را بقول لنین 

عمیق بین یک خرده بورژواى  کامالًوجه تمایز "دهد.  مبارزه طبقات را تا قبول نظریه دیکتاتورى پرولتاریا بسط

را با قبول و برقراری دیکتاتوری  ،"ا یک مارکسیست در همین نکته است)و همچنین بورژواى بزرگ( بعادى

محدود ساختن مارکسیسم به آموزش مربوط به "اما در عین حال لنین به ما آموخت که  پیوند زند. پرولتاریا

بمعناى آن است که سر و ته آن زده شود، مورد تحریف قرار گیرد و به آنجا رسانده شود که مبارزه طبقات 

 "براى بورژوازى پذیرفتنى باشد.

این مارکس نیست که آموزش مربوط به مبارزه طبقاتى را بوجود آورده بلکه بورژوازى »لنین به ما آموخت که: 

کسى که فقط  .کلى براى بورژوازى پذیرفتنى است بطورقبل از وى آن را بوجود آورده است و این آموزش 

و  بورژوایى، هنوز مارکسیست نیست و ممکن است هنوز از چهارچوب تفکر باشدمبارزه طبقات را قبول داشته 

آن  طبقات بمعناىمبارزه  بهآموزش مربوط  بهخارج نشده باشد. محدود ساختن مارکسیسم  بورژوایىسیاست 

پذیرفتنى  بورژوازىاست که سر و ته آن زده شود، مورد تحریف قرار گیرد و به آنجا رسانده شود که براى 

مارکسیست فقط آن کسى است که قبول نظریه مبارزه طبقات را تا قبول نظریه دیکتاتورى پرولتاریا  .باشد
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ى بزرگ( با یک زن بورژواعمیق بین یک خرده بورژواى عادى)و همچنی بسط دهد. وجه تمایز کامالً

واقعى و قبول مارکسیسم  با این سنگ محک است که باید چگونگى درک .مارکسیست در همین نکته است

و شگفت نیست که وقتى تاریخ اروپا طبقه کارگر را از لحاظ عملى با این مسأله روبرو نمود نه تنها  را آزمود

)یعنى کسانى که بین رفرمیسم و مارکسیسم در « کائوتسکیستها»تمام اپورتونیستها و رفرمیستها بلکه تمام 

ه دیکتاتورى پرولتاریا را نفى بینان ناچیز و دمکراتهاى خرده بورژوایى از آب درآمدند ک کوته ،نوسانند(

 (لنین والدیمیر –)دولت و انقالب  ".میکنند

 دست و پنجه نرم نمی کنید، مبارزه شما به خاطر کمونیسم نیست.  "چهار کلیت"اگر شما برای از بین بردن 

 مارکس ارتباط دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا و محو چهار کلیت!

در  ارتباط دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا و محو چهار کلیترفقا فراموش نکنیم کارل مارکس قبل از لنین، ایده 

این سوسیالیسم اعالم تداوم انقالب "سوسیالیسم را دقیقتر چنین بیان نموده بود که: به مرحله جامعه نوین گذار 

کلیه تمایزات طبقاتی، کلیه روابط تولیدی که مبنای است، دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریا الزمه نقطه گذار، محو 

تمایزات طبقاتی است، کلیه مناسبات اجتماعی که منطبق بر آن روابط تولیدی است، و دگرگون کردن کلیه ایده 

 "هایی که منطبق بر آن روابط اجتماعی است.

با  صرفاً "عدالت اجتماعی"که  نمودش های مارکس و لنین و مائو نمی توان تنها اعالم زبنای آمومبنا بر این بر 

و محو چهار کلیت به دست می آید. بر عدالت  "انقالبی واقعی"سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و یا حتی با 

اجتماعی نیز مهر طبقاتی زده شده است. از منظر منافع طبقاتی بورژوازی این عدالت اجتماعی باید به دیکتاتوری 

بر ستثمارگر ختم شود. اما از دید پرولتاریای انقالبی مفهوم این عدالت اجتماعی بورژوازی و طبقات ستمگر و ا
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استقرار دیکتاتوری پرولتاریا در جامعه نوین از طریق باید  ضرورتاً ،یچ و خمپبستر یک انقالب کمونیستی پر 

 .شدنی منته بورژوازی "و جنبش عدالت خواهی "یعدالت اجتماع"بجز این یعنی به دنبالچه  و بگذرد

 "دیوان بین المللی کیفری"تنها با بیان و طرح صحیح یک پراتیک کلی در مورد  دنمی توانرهبری چنان حزبی 

زب باید به آن اساسی که این ح . سوالاست "مدیریت بحران"همین نهادهای   نیز در زمرهکه این اید مبیان ن

کمیسیون حقیقت "آن چطور؟ آیا  "کمیسیون حقیقت یاب"در مورد ایران تریبونال و نقش  :پاسخ گوید این است

کلیت ایران تریبونال و  "مدیریت بحران"ایفا نمود؟ آیا این  "مدیریت بحران"ایران تریبونال نقشی به جز  "یاب

 از جمله شما را به چنان مسیری هدایت ننمود؟

کارزار و تشکیالتی شان در  یاسیی خویش در مورد انتقاد از شرکت سچرا رفقای رهبری این حزب از رویاروئ

می زنند؟ چرا پراتیک خویش را زیر ذره بین قرار نمی دهند؟ زیگزاگی همچنان گریز روبه جلو تریبونال یران ا

به خاطر ایفای نقش پیشتاز آینده که بارها قولش و رهبری چنان حزبی ما معتقدیم چرا از آن طفره می روند؟ 

 و "دیوان بین المللی کیفری"همچون کلی  طرح تجربیاتبه جای وعده اش را در نشریه اش داده است، نیاز دارد 

، عینی کارزار ایران تریبونالو واقعیت پراتیک خویش در ارتباط با حقیقت جمع بندی از به طفره رفتن در برخورد 

            !گسست نمایددیکال بطور را

 !بیاموزند یچیز هم ها توده از و بیایند ئیناپ اسب از دارند ازین یحزب چنان یرهبر یرفقا

 ما بر این نکته به علت مهم بودن اصل رهبری تاکید دوباره ای می کنیم: 

 با توانیم یم کنیم، طرح برایشان را مشکالت اگر که داریم اعتماد ها توده به ستهایمائوئ ژهیبو و ستهایکمون ما

 را آنها از یبزرگ بخش حین این در و کنیم ن رهبریشا بگیریم، یاد آنها از کنیم، مبارزه صف کی در شانیا
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 یخوب چیز اصالً این م؛یباش تنها( نینو جامعه آوردن بوجود)راه این در میخواه ینم ما که البته. میکن جلب

 .رساند ینم خواهیم یم که ی چیز به را ما و. نیست

 مقابل بتواند باید ما یماد ینیرو  کند، ظهور یانقالب اوضاع یک که یزمان برسد، زمانش که یوقت تا اکنون هم از 

 هسته بتوانیم بطوریکه باشد کار این انجام یمرکز هسته باید ما ینیرو دهد؛ شکست آنرا و بایستد امپریالیستها

 یا پایه مسئله اگر.  کنیم باز را درها رسدیم فرا انقالب اوضاع کهیزمان در سپس و کنیم مستقر را یمرکز

 که کنیم تولید را یماد ینیرو آن باید ما. کرد خواهید غرق را یکشت بگذارید یانتخابات مسابقه به را سوسیالیسم

 بکنیم را دیگر کار آن باید سپس. کند تعیین را جدید جامعه یها چارچوبه و شرایط و دهد شکست را دشمن

 فرایند به مربوط نکته تمام اینجاست: کنیم یرهبر را ها توده آن با انطباق در و "کنیم باز را جامعه" ییعن

  ."زیاد یپذیر انعطاف با فشرده یمرکز هسته" حرکت

 لیتبد اوضاع دنبالچه به خود یرهبر یجا به توده نیب در یپراکن توهم با و مینکن یکار نیچن اکنون هم از ما اگر

 زحمتکش فرودست یها توده یرهبر یبرا یآمادگ از وندندیپ یم بوقوع یانقالب اوضاع کهیزمان در هرگز میشو

  .شد مینخواه برخوردار  سمیالیامپر وداخلی  ارتجاع یقطع شکست در استثمار و ستم تحت

 

 های¬شرکت و ینفت و یمال بزرگ یها یکمپان کردن جدا ،یحزب چنان یاسیس خط با اختالف مورد گرید نکته

 طرفداران با که است یحیناصح و ناقص یکیپلم در سم،یالیامپر-یدار هیسرما ستمیس کل از یدار هیسرما بزرگ

 از که آنجا. اند کرده طرح« "وار یگاند و خشونت بدون" ی¬مبارزه و "بودن یمنطق" و "ییجو اعتدال"» دگاهید

 با اتحاد در "آرام" یرانیا که برند¬یم شیپ را ینفت و یمال بزرگ های¬یکمپان استیس آگاهانه که یکسان»
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(. یاسالم یجمهور رییتغ از بعد ای یاسالم یجمهور با سازش قیطر از خواه)خواهند یم را یغرب های قدرت

 هیسرما "یاسالم یجمهور از بعد" ی دوره در رانیا یها"رساختیز" یبرا داری هیسرما بزرگ های شرکت

 یاقتصاد یساختارها و حقوق و نیقوان پرورش، و آموزش مانند مختلف های نهیزم در بزرگ های گذاری

 عمدتاً که را دهه آن جانباختگانِ آرمان و شصت ی دهه خِیتار کنند یم تالش چارچوب نیا در و اند¬کرده

 که یکسان دوم،. کنند فیتحر و یخنث بودند کالیراد اما ستیکمون ریغ جوانان و ستیکمون یاسیس جوانان

 با و "بود گرا واقع و ستیپراگمات" دیبا و "است بار فاجعه جامعه یبرا یانقالب و کالیراد یها حل راه" معتقدند

 «.دهند یم بیفر را گرانید و خود و کنند یم فیتحر را ها تیواقع هیتوج نیا

 از یبخش مختلف، یها حوزه در یدار هیسرما و یمال و ینفت یها شرکت لوتا، موندیر بقول گرید تعمق قابل نکته

 آن از یبخش نهایا که یستمیس به یستیمائوئ-یستیمارکس یاسیس اقتصاد منظر از دیبا و هستند بزرگتر یزیچ

 ینفت یها شرکت واقع در. میینما انیب و گرفته نظر در آنرا ها توده یآگاه قیعم ارتقاع یبرا و میکن نگاه هستند

 که هستند یدار هیسرما ستمیس از یبخش. نهاستیا از بزرگتر که هستند یزیچ از یبخش یدار هیسرما و یمال و

  .کند یم کار ینیمع یها کینامید طبق

 و کرده نفوذ بازارها به آن لهیبوس که است یابزار ؛یکارمزد ی افتهی سازمان استثمار یبرا اند یابزار ها شرکت

 یبرا دار هیسرما طبقه ابزار ها شرکت نیا. ینفت یها یکمپان همانند شوند، یم آورده چنگ به ینیزم ریز منابع

 ییها مهره رهیغ و بانکها و ها شرکت نیا. ستین ها آن ابزار تنها اما است،( یاسیس و یاقتصاد)کنترل و تملک

 صفحه نیا و. ستندین آن یها مهره تنها البته. یدار هیسرما سمیالیامپر یجهان شطرنج صفحه یرو بر هستند

 .است یمشخص یباز نیقوان یدارا رحم یب یباز دانیم نیا شطرنج،
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 ینیع قتیحق از یمین فقط نکهیا خاطر به یناکاف ،یناکاف چند هر)ینظر رییتغ ما که میکن یم دیکأت حال نیع در

 حزب آن از همچنان سوال نیا اما. میدان یم مثبت حزب نیا طرف از را نکات یبرخ رشیپذ و دیجد( دنید را

 از یبروشن که نکات نیهم بونالیتر رانیا کارزار در اش یالتیتشک-یاسیس شرکت زمان در چرااوال  که: ستیباق

 نیمخالف نیهمچن و ستیکمون نیمخالف ،06 سال کشتار بدربردگان جان ،02 دهه یاسیس انیزندان از یبرخ طرف

 که ردیبپذ آنرا زمان آن در نتوانست و  ؟!نبود بدهکار  گوشش شد، مطرح یکارزار چنان ستیمائوئ نیفعال

 به زین تورنیکاپ و سیناجفری  و یصب دیحم اخوان، امیپ یرهبر به "بونالیتر رانیا ابی قتیحق ونیسیکم"

 جانباختگانِ آرمان و شصت ی دهه خِیتار کنند یم تالش چارچوب نیا در» ییکذا کارزار آن یاسیس یرهبر عنوان

« کنند؟ فیتحر و یخنث بودند کالیراد اما ستیکمون ریغ جوانان و ستیکمون یاسیس جوانان عمدتاً که را دهه آن

آیا شرکتها سیستم را فاسد می کنند... یا مسئله خود سیستم سرمایه "ن همچو)نوشته هایی اصول دوما چرا به و 

انتشار می برای آموزش توده ها)!( یک و تحلیلی خود رکه در نشریه تئونوشته رفیق ریموند لوتا(  "داری است؟

از آن منحرف شده  یدار هیسرما و یمال و ینفت یها شرکتدر مورد ، پایبند نیستند، و در پلیمک شان دهند

)همچون پیام اخوان و حمید صبی و صدها نفری و ایرانیان مرتجعی چرا نقش نهاد امپریالیستی لگاتوم و ثانیاً اند!؟

 یبرا»از طرف این نهاد اعالم شده و یا اعالم نشده است( که به کار آموزش در آن مشغولند و  که نامشان علناً

 مختلف های نهیزم در بزرگ های گذاری هیسرما "یاسالم یجمهور از بعد" ی دوره در رانیا یها"رساختیز"

 خِیتار کنند یم تالش چارچوب نیا در و اند کرده یاقتصاد یساختارها و حقوق و نیقوان پرورش، و آموزش مانند

 اما ستیکمون ریغ جوانان و ستیکمون یاسیس جوانان عمدتاً که را دهه آن جانباختگانِ آرمان و شصت ی دهه

      را نادیده گرفته است!؟« .کنند فیتحر و یخنث بودند کالیراد
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 شدن زهیپوالر چه هر با و. است کننده نییتع یستیمارکس یقطع گسست یکنون طیشرا در که نمود فراموش دینبا

 التقاط و یپراکن توهم از یدور نامد یم ندهیآ شتازیپ را خود که ییروین فهیوظ جهان و رانیا در یاسیس یروهاین

 یریگ جهت انداختن جا و ستهایکمون شدن زهیپوالر پروسه به کمک یبرا انهیعام و پاپوالر یها ییگرا

  .باشد یم یستیکمون یکیاستراتژ

 

 جمعبندی و نتیجه گیری:

را در شرایطی  06سالگرد مقاومت و پایداری زندانیان دهه شصت و کشتار دسته جمعی سال پنجیمن بیست و 

در پیشتاز کمونیستی برگزار می کنیم که از یک سو نیروهای چپ و انقالبی در نبود یک ستاد رهبری انقالبی 

به سر می برند، و از سوی دیگر در زمانیکه نظام جمهوری جهل و جنایت  و عملی پراکندگی و تشتت نظری

جام زهر را نوشیده قرار گرفته است، که سیاسی عمیقی -سراشیب فروپاشی اقتصادیبرای خالصی از اسالمی 

جهانی با طرح ها و  آلترناتیو سازی های  امپریالیستی سرمایه دارییک بار دیگر نظام است و در عین حال 

، قصد به کجراه بردن 56ش از طریق متحد نمودن نیروهای ضد انقالبی و ارتجاعی همچون انقالب ا تجاعیار

در واقع امر می توان چنین پنداشت که آلترناتیو امپریالیستی که تا  مبارزات زحمتکشان و فرودستان ایران دارد.

ست که در نتیجه آن و در زمانی که نیروی کنون نیز با موفقیت به پیش رفته است، همان ارائه تز همه با هم ا

مطرح کننده این بحث، عناصر و جریانات مستقیماً امپریالیستی هستند، هر گونه تالش نیروهای چپ در این 

 زمینه، مگر به مستحیل شدن آلترناتیو کمونیستی انقالبی در ارتجاع امپریالیسم منجر نخواهد شد.
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به   به خاطر آرمانخواهی رادیکال 06به زمین ریخته شد و سرهایی که در سال  06خون هایی که در دهه اما 

چوبه های دار سپرده شد، بیهوده نبود. ایستادگی ها و فداکاری ها و مبارزات جانانه ی انقالبیون و کمونیستها 

ه در آورد و کلیت این نظام ستم و به لرز را توانست ستون های نظام سرمایه داری جمهوری اسالمی ایران

استثمار را به چالش انقالبی بگیرد و بذرهای ادامه مبارزه و پایداری را در نسل جوان در میان زحمتکشان، زنان و 

، و نیز نتیجه آنطور شد که با آن همه سرکوب و شکنجه تحت ستم بکارد و آبیاری نماید دانشجویان و خلق های

ی از انقالبیون کمونیست از دل این خاک رنگین شده به خون مبارزه طبقاتی کمونیستها و و اعدام، اما نسل نوین

 زحمتکشان سر برآوردند.

به توسط  که امروزه بخشی از نیروهای به ظاهر کمونیستی را در پشت خود به خط کرده اند؛ امپریالیستهااما 

رضایت و حمایت شان را در واقع معنی دار  یدر دهه شصت با سکوت "حقوق بشری"سازمانها و نهادهای همین 

. حمایت نظام سرمایه ه بودندنمودبیان  برعلیه مبارزه طبقاتی و نیروهای کمونیست و انقالبی را از چنان جنایتی

امپریالیستی جهانی از آن جنایت به منزله چراغ سبزی برای به زیر آب کردن سر انقالب و تعیین تکلیف -داری

نهایی صف انقالب و ضد انقالب بود. واقعیت این است که از میان برداشتن بهترین و آگاه ترین فرزندان 

و کشتار هولناک سال  06در دهه  دامه، و در ا76از فردای پیروزی انقالب آزادیخواه، انقالبی و کمونیستِ ایران 

به منزله از میان برداشتن نیروی آگاه، مصمم و رهبران آینده نسل نوینی از انقالبیون بود که خود در جریان  06

بحران غالب بر جنبش کمونیستی، از آنان در جمعبندی و )و ایدئولوژیک توده ای درون زندانمبارزات سیاسی 

و رسیدن به یک سنتز نوین با تمام  دستاوردها و خطاهاب و ی ضد انقاللل شکست انقالب و پیروزع

اخبار  محدودیتهای تئوریک و متدلوژیک غالب بر  کل جنبش کمونیستی و عدم دسترسی به منابع تئوریک و

( در پروسه تبدیل شدن به رهبران جنبش کمونیستی قرار گرفته بودند، گزینه ای جنبش کمونیستی بین المللی
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سیاست و بند با امپریالیسم جهانی و  زدبا انقالب به خاطر هموار ساختن پیشبرد  "تعیین تکلیف قطعی" برای

 آری! امپریالیستی جهانی از طرف جمهوری اسالمی بود!-نئولیبرالی خصوصی سازی بازار آزاد نظام سرمایه داری

جامعه ایران به توسط جمهوری اسالمی آنها که پیشتر با سکوت، رضایتشان را بر حذف هرگونه آرمانخواهی در 

جنبش کمونیستی جبراً در فضایی بی افق آن دهه مقاومت  بخشیدند، اما امروزه پس از چندرا مشروعیت می 

در خود دارند. چرا که ایشان یعنی قدرت های امپریالیستی با آن  اشسعی در مستحیل نمودن و قرار گرفته، 

دستگاه عریض و طویل حکومت مداریشان بهتر از هر کس می دانند که جنبش کمونیستی که حاصل حادترین 

که تنها به صورت مقطعی قابل منحرف کردن است)در اینجا  ،حذف قابل نابودی وانواع مبارزه طبقاتی است، نه 

در پی ایجاد چنین رادیکال فعالین سیاسی  و در بین ذکر است که جمهوری اسالمی نیز در زمینه داخلیالزم به 

 فضائی است که او هم کم موفق نبوده است که پرداختن بدان در حوصله این متن نمی گنجد(.

یاسی دهه شصت امروزه ما همچنان شاهد آنیم که نظام امپریالیسم جهانی در زمینه کشتار زندانیان سهمچنین 

آنچنان واقعه ای مهم است که  06ساکت ننشسته است. زیرا می داند کشتار هولناک زندانیان سیاسی دهه 

می باشد و در تاریخ مبارزات انقالبی و کمونیستی ش ت او متحدین امپریالیسپاشنه آشیل  جمهوری اسالمی 

یوسازی از جمله در زمینه مشخص امر دادخواهیِ با آلترنات پس بدین روی نیز ایران برای همیشه ثبت شده است.

 ،بازماندگان زندانیان سیاسی و خانواده های جانباختگان دهه شصت و کشتار دسته جمعی سال شصت و هفت

و ، حمید صبی )از طریق اطاق فکری به رهبری پیام اخواننفوذ در و تغذیه ایران تریبونال تالش مذبوحانه ای را با

تا از دادخواهی  زددامن رژیم چنج  "پرهیز از خشونت"( با اتکاء به سیاست و راهکار انقالب مخملی شرکاء

)بخوان سیاست  "عدالت انتقالی"با سیاست  نواده های بازماندگان جانباختگاناز خا انقالبی و رادیکال میلیونها نفر

 ید.صدور دمکراسی نوع آمریکایی!( بر بستر تغییر رژیم، جلوگیری نما
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از  که به صورت مقطعی ضرورت های منافع استراتژیک نظام امپریالیسم جهانی ایجاب می کرد 06اگر در دهه 

ما شاهد آنیم که  هجنایت علیه بشریت جمهوری اسالمی با کشتار زندانیان سیاسی حمایت نماید، اما امروز

می طلبد و با نفوذ مهره های پنهان و آشکار خویش  را ضرورتهای استراتژیک نوین امپریالیسم چیز دیگری

و گروه های  ، نهاد امپریالیستی لگاتوماخوان و شرکاء "مرکز اسناد حقوق بشر ایران"همچون نهاد امپریالیستی 

مماشات طلب ضد انقالبیِ متحد شده در کارزاری شوم، قصد دارد که جنبش انقالبی و کمونیستی ایران را به 

و بر اساس اتفاقات رخ داده نامربوط نیست اگر بگوئیم در  عش در یک دادگاه نمایشی تبدیل نمایددنبالچه مناف

، طبقاتی تحمیلی نگج. و با کشاندن بخش زیادی از کمونیستها در یک میدان این امر توفیق بسیاری نیز یافته اند

که سرا پای تئوریک و ایدئولوژیکی  از راهگشائی رادیکال کمونیستی برای برون رفت جنبش کمونیستی از بحرانی

اه انقالب گو نیز از دست دادن پای 76این جنبش را فرا گرفته است، و هنوز کمرش از شکست مقطعی در انقالب 

راست نشده است، زی کودتای راهروان راه سرمایه داری در چین وکمونیستی جهان با مرگ مائو تسه دون و پیر

لیف قطعی کمونیستهای انقالبی برای کسب قدرت سیاسی بر متن یک انقالب بار دیگر از پیشروی و تعیین تک

 کمونیستی جلوگیری کند!

نتوانست داده شد، و پروژه های شبیه آن با توجه به تحلیلی که از نقش ایران تریبونال چنین تالشی روشن است  

که از  کمونیست های انقالبی است بیون وو نباید به پیش رود! وظیفه ی همه آزادیخواهان، انقال نمی تواند و

و شبکه های البی ها و  النه ها، نهادهای امپریالیستی ،نظام امپریالیسم جهانیدول غربی افتادن به دامی که 

تحت به عنوان بخشی از کلیت رژیم مرتبط با سیستم امپریالیسم و نیروهای سبز و بنفش  ترمیم طلبانجاسوسی 

گسترده اند، جلوگیری بر جنبش عدالت خواهی  "فراموش نمی کنم ولی می بخشم"، و یا "عدالت انتقالی"عنوان 

نمایند و خود عنان دادخواهی علیه نظام جنایتکار جمهوری جهل و جنایت اسالمی را بطور مستقل و بدون اتکاء به 



 نوشته: برهان عظیمی

65 

 

مهره های پنهان و  و النه ها و شبکه های البی های و جاسوسی اصالح طلبان و نیروهای سبز و بنفش، امپریالیستها

، اما این نیز قالبی به دست گیرندرا با چشم انداز کمونیسم انارتجاع داخلی کلیت و آشکارش و نیز در تقابل با 

ن در آاست که امکان منطبق بر خط سیاسی صحیح مستلزم بسیاری اعمال و رویکردهای کمونیستی و انقالبی 

 حاکم بر اجزایش علت خط سیاسی راست رویزیونیستی به ،پیکره کنونی جنبش کمونیستی فی الواقع موجود

برقراری دیکتاتوری چنین دادخواهی در راستای انقالب کمونیستی برای ضروری است که بعید به نظر می رسد. 

  باشد. تیجهانی کمونیسبوجود آودن هدف نهایی یعنی استراتژی و ناظر به تحقق نوین جامعه ایجاد  و پرولتاریا

بنا بر این دادخواهی انقالبی نمی تواند با اتکاء به قدرت های امپریالیستی، نهاد های حقوق بشری امپریالیستی 

البیها و النه همچون مرکز اسناد حقوق بشر ایران به رهبری پیام اخوان ها و شرکاء، نهاد امپریالیستی لگاتوم و 

آغشته به  رد و هر نیروئی که بخواهد با راهکاربه پیش رود.  و هر فهای جاسوسی اصالح طلبان حکومتی 

رویزیونیسمی و مماشات طلبانه مانع از چنین دادخواهی انقالبی و مستقل از نهادهای -اکونومیسمیگرایشات 

شود، و با آن همراه شود در مقابل تاریخ مسئول است، و باید پاسخگوی و اصالح طلبان حکومتی امپریالیستی 

، چرا که نتیجه چنین اموری آن هم با پرچم های خویش باشدهم برانگیز وو تاشات طلبانه اعمال و گفتارهای مم

سرخ در دست به عنوان حاملین آلترناتیو رهائی بخش طبقه کارگر و زحمتکشان، چیزی جز خاک پاشیدن به 

 چشم آنها نیست.

باشد که این مبارزات با تجربه اندوزی از درس های پیروزی و شکست مان راه را برای سرنگونی انقالبی و 

دیکتاتوری پرولتاریا و هموار قهرآمیز نظام جمهوری اسالمی و قطع نفوذ امپریالیسم جهانی در ایران برای برقراری 

 هموار سازد. را نوین سوسیالیستیساختن راه گذر جامعه ی 
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اهی را بر مبنای جهت نیستهای انقالبی ایران و خاصه مائوئیست های انقالبی نیاز دارند که جنبش عدالت خوکمو

طبقاتی چالش برانگیز ژیک انقالب اجتماعی برای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا در یک مبارزه گیری استرات

را به عنوان  06کشتار هولناک سال و  06و جنبش عدالت خواهی زندانیان سیاسی دهه  سازمان دهندجسورانه 

 در نظر گیرند.  و با نگاهی رو به آینده و نه صرفاً تاریخی بخشی از انقالب اجتماعی برای ساختن دنیای نوین

یک کمونیستی از مردمی بر مبنای جهت گیری استراتژ و هرگز از یاد نبریم که سوخت و ساز برپا کردن جنبش

که تحت نظام ارتجاعی و پرولتاریا و تضاد بین فراموش و به حاشیه پرتاب شدگانی  موریت تاریخیأمنقش و 

ری اسالمی مورد ستم و استثمار روزمره قرار می وامپریالیستی، جمه-وابسته به سیستم جهانی سرمایه داری

 تهیه می شود.  یرند،گ

یه کرده و تحت هیچ عنوانی تکیه گاه شان را تک ن عمیقاًآه مائوئیست های انقالبی نیاز دارند بر کمونیستها و بویژ

 .ندهند رارقو نخبگان لیبرال آکادمسین  شهری مرفه نیمه  و بر خرده بورژوازی مرفه

 برهان عظیمی  

 ۱۰۲۲م اکتبر پنجبرابر با بیست و  ۲۲،۱ن آباسوم 

 

 منابع و توضیحات:

  (موفقیت دیپلماتیک روحانی ؛ رهین حمایت هوشمندانه رهبری: عصرایران) -1

-http://www.asriran.com/fa/news/297706/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA

-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9

http://www.asriran.com/fa/news/297706/www.asriran.com
http://www.asriran.com/fa/news/297706/موفقیت-دیپلماتیک-روحانی-رهین-حمایت-هوشمندانه-رهبری
http://www.asriran.com/fa/news/297706/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.asriran.com/fa/news/297706/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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-86%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C

-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA

-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C 

2- "The Future of Iran is a project designed to encourage Iranians to begin 

thinking about the challenges they will face if, or when, they suddenly find 

themselves in a position to carry out major political, social and economic 

reforms." 

3-  -workshop-iran-of-future-the-teinstitu-iran/legatum-of-source/future-http://www.li.com/docs/default

agenda.pdf?sfvrsn=2---2012-may-reform-judicial-and-justice-transitional-on 

( "پروژه آینده ایران "پروژه) این پشت انگیزهمطالعه سیاسی  مدیر اپلبام ، خانم آنکوتاه این فیلمدر   -4

 iran-of-future-http://www.li.com/programmes/the دهد: می توضیح

5- reform-economic-iran-of-future-0/08/theevents/events/2013/1-http://www.li.com/news  

لندن( تا مرحله دوم )  "دادگاه"مرحله اول )  ز سخنگویان اصلی کارزار ایران تریونال در آغازاایرج مصداقی  -0

موافق  "چپ"الهه( بود. مصداقی در جا انداختن و نهادینه نمودن یک نکته ناصحیح در سطح جنبش  "دادگا"

ن، چه سازمان ها و احزاب ایران تریبونال و همچنین بین تمامی موافقین و شرکت کنندگان )تمامی شرکت کنندگا

او تمامی مخالفین  اوالًو چه شهادت دهندگان( در ایران تریبونال نقش اساسی ایفا نمود. و آن نکته این است که 

همه را یک کاسه  دوماًخواند و   "دشمنان ایران تریبونال"    بطور ناصحیح و ضد انقالبی به عنوان آن کارزار را 

هوادار و یا فعال کمیته اجرایی راه کارگر معرفی نمود. نقش ارتجاعی او به عنوان سخنگوی ایران تریبونال نمود و 

رسمیت یافتن و غالب شدن مرکز فکری و خط سیاسی به رهبری با و به خاطر آنکه غیر قابل اغماض است. 

http://www.asriran.com/fa/news/297706/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.asriran.com/fa/news/297706/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.asriran.com/fa/news/297706/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.asriran.com/fa/news/297706/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://www.li.com/docs/default-source/future-of-iran/legatum-institute-the-future-of-iran-workshop-on-transitional-justice-and-judicial-reform-may-2012---agenda.pdf?sfvrsn=2
http://www.li.com/docs/default-source/future-of-iran/legatum-institute-the-future-of-iran-workshop-on-transitional-justice-and-judicial-reform-may-2012---agenda.pdf?sfvrsn=2
http://www.li.com/docs/default-source/future-of-iran/legatum-institute-the-future-of-iran-workshop-on-transitional-justice-and-judicial-reform-may-2012---agenda.pdf?sfvrsn=2
http://www.li.com/programmes/the-future-of-iran
http://www.li.com/news-events/events/2013/10/08/the-future-of-iran-economic-reform
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ارزار ایران تریبونال روند ضد یام اخوان، حمید صبی و سر جفری نایس بر کپمهره های امپریالیستی همچون 

که از ابتدای تشکیل این کارزار )ی صدای مخالفین شرکت کننده در آندمکراتیک سانسور، خفه کردن حت

از شروع مرحله اول مصداقی نیز که سالها قبل)موجود بود( شدت و حدت هر چه بیشتری به خود گرفت. 

اخوان بود( همکاری  ش پیاما موسسکه نهادی )"وق بشر ایراناسناد حق"دادگاه ایران تریبونال در لندن( با مرکز 

پیام اخوان با خبر بود، توانست نقش  "حقوق بشری"نزدیک نموده بود و از امیال و اهداف آن مرکز امپریالیستی 

منافع  "تیم دادستانی"وکالیی که به عنوان "و  "کمیسیون حقیقت یاب"به غایت ارتجاعی در پادوئی و نوکری 

ایندگی می نمودند) و همچنان می نمایند(، داشته باشد. مصداقی در استراتژیک نظم نوین امپریالیسم آمریکا نم

تیم بین "چندین نوشته اش که در سایت کارزار ایران تریبونال کماکان وجود دارد و نشان دهنده این است که 

رور آن کارزار کذایی با او همنظر و همصدا می باشد، آنچنان حمالت خصمانه، کینه توزانه و ت "المللی راهبردی

مخالف  06و به اخص کشتار سال  02بردگان کشتار دهه  دره بجان شخصی و در یک ظرف ریختن فعالین و از 

بیشک از سنت و دامن زده است، که  "70گزارش "نوشته اخیرش تحت عنوان بر پایه آن کارزار ضد مردمی، 

ونی در کوبیدن صدای مخالفین دیدگاه ارتجاعی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت کنسبک کار منتج از 

 خویش به ارث برده است، استفاده نموده است. 

با سیاست  "مبارزه"در زمان ایران تریبونال برخی از نیروها ) حتی کمیته اجرایی راه کارگر که در نیمه راه پرچم 

ته اجرایی راه کارگر به ارتجاعی غالب بر ایران تریبونال را پایین کشید! که در این جا الزم به تذکر است که کمی

و فعالین سیاسی  06و از جان بدر برگان کشتار هولناک سال  02علت افشاگری های از زندانیان سیاسی دهه 

با ایران تریبونال شد. این جریان هیچگاه آغازگر  "مخالفت"انقالبی چپ رادیکال و کمونیست انقالبی وارد عرصه 

ل نبود. و به علت خط غالب رفرمیستی بر دیدگاه سیاسی اش هیچگاه چنین مخالفتی با کارزار ایران تریبونا
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نتوانست بطور عمیق و علمی سیاست غالب بر ایران تریبونال را مورد تحقیق قرار دهد و از آن به شیوه مارکس و 

برنده انگلس و لنین و مائو گسست رادیکال نماید. ( ایرج مصداقی را بطور ناصحیح و بدون تحقیق نماینده و پیش

برخی از افراد  می نمودند و هچنان چنین می پندارند. وبسمحمعرفی و سیاست مجاهدین خلق در ایران تریبونال 

ن خلق معرفی نمودند! اما آنچه که یتا آنجا پیش رفتند ) که سیاست غالب بر ایران تریبونال را سیاست مجاهد

ایران تریبونال از طریق مرکز فکری آن یعنی  سیاست غالب بر اوالًآنها در نظر نمی گیرند این است که 

در زمان مبارزات  33ایرج مصداقی از سال  دوماًتبیین و به اجرا گذارده شد و  و  "کمیسیون حقیقت یاب"

شد و به منتقدین  سبک کارو جنبش سبز، با مجاهدین خلق دچار اختالف در  "من کو یأر"انتخابی حول 

علیرغم اختالف با مجاهدین خلق اما مصداقی همچنان معتقد است  مشروط و جانبگرایانه این نیرو مبدل گشت!

 مردم جنبش رهبران از یکی نگارنده(-شما) منظورش سازمان مجاهدین خلق است نخواهیم چه و بخواهیم چه"

) نقل از  ".بود دنخواه اصلی بازیگران از یکی مجاهدین ،رژیم تغییر صورت در و کنونی فضای در و هستید ایران

 ( 02صفحه -؛ نوشته ایرج مصداقی"، نامه سرگشاده به مسعود رجوی70گزارش "

ول ایران تریبونال در لندن تا مرحله دوم آن )در الهه( دیدگاه غالب بر مصداقی برای پیشبردن آن ااز مرحله 

نیز در  "کمیسیون حقیقت یاب" آن نبود. "کمیسیون حقیقت یاب"سیاست  ییدأتکارزار کذائی چیزی به جز 

امپریالیستی جهانی در ارتباط با پدیده ی زندانیان -آلترناتیوسازی های نظام سرمایه داریخدمت سیاست 

 بود. سیاسی دهه ی شصت در اوضاع کنونی 

ه چیزی مگر پیشبرد اهداف نظم نوین بنا بر این نقش ایرج مصداقی هر چند متضاد است، ولی اهداف مشخصی ک

 می کند. کرده و همچنان مریکا نمی باشد، دنبال آامپریالیسم 
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مجاهدین ارتجاعی و سنت کثیف در طول کارزار ایران تریبونال تحت تاثیر آموزش های  از یک طرف مصداقی

امروزه زه است. و بویژه و رجوی در حذف و سرکوب نیروهای رقیب و یا نیروهای غیر خودی از صحنه مبار خلق

که مجاهدین برای پیشبرد اهداف و منافع استراتژیک نظم نوین امپریالیسم آمریکا در ارتباط با جمهوری اسالمی 

وظیفه اصلیش ایجاد جو ارتجاعی ناسالم مبتنی بر تفرقه بیفکن و حکومت کن بود، . فعالیت و حرکت می کند

 نقطه آن دشمنان با مقابله و» انقالب ایران تریبونال « دادگاه اریبرگز در مشارکت"مصداقی می گوید چنانچه 

؛ نوشته 00صفحه  -، نامه سرگشاده به مسعود رجوی70) نقل از گزارش  ".بود هایم فعالیت گونه این اوج ی

 فعالیت های ایرج مصداقی در برخورد با مخالفین "نقطه اوج"بدیهی است که یکی از این گونه ایرج مصداقی( . 

ایران تریبونال حمله رذیالنه ای بود که به رفیق وزیر فتحی نمود. و در طی آن از هیچ گونه حرمت شکنی و عبور 

و کار را تا آنجا پیش برد که حتی کیس پناهندگی رفیق وزیر فتحی را)آنهم به  داز مرزهای وقاهت فروگذار نکر

نی سیاسی هوادار شریعتی قلمداد کرد که خود مصداقی دروغ( در روز روشن لو داد. و در حالی وزیر فتحی را زندا

و بخش اطالعات سازمان مجاهدین بهتر از هر کس دیگری می دانستند)و کمکاکان می دانند(که این رفیق در 

 جاهدین خلق دستگیر شده بود و تمام طول زندان را با این اتهام گذراند.   مارتباط با 

 را شیخو افق و یریگ جهت یصب دیحم و اخوان امیپ همانند بونالیتر رانیا انیپا از بعد یمصداق گرید طرف از

 کایآمر یصدا با که ییها مصاحبه در او. است نموده روشن شیپ از شیب پرده زدن کنار با رانیا ندهیآ به نسبت

 رونیب از کمک یبرا جمله از نیمجاهد سازمان و شیخو به مختص یارتجاع وقاهت با نمود، لندن یس یب یب و

 نیا دیبگو که نمود یا رانهیگیپ تالش کایآمر سمیالیامپر یستیترور یها گروه ستیل از خلق نیمجاهد آمدن

 که بودند "کارگر طبقه یازاد راه در کاریپ سازمان" یکادرها و( ستینیلن -ستیمارکس) خلق نیمجاهد سازمان

 به دادن گراد با او! خلق نیمجاهد نه و زدند دست یپهلو میرژ زمان در کایآمر ینظام مستشاران ترور به
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 یزندگ محل و  یاسام کایآمر یصدا در یجهان سمیالیامپر یستیکمون ضد و "سمیترور ضد" یغاتیتبل توپخانه

 و. دهد تکان دم یا شده هار چنان که ستین مهم شیبرا که داد نشان و نمود، اعالن شرمانهیب را رفقا آن یکنون

 و خلق نیمجاهد نقش به یچشم گوشه اش یفارس یپراکن سخن یها بنگاه و کایآمر سمیالیامپر آنکه رغمیعل

 بر یآگاه رغمیعل) یمصداق رجیا به دارند، یاسالم یجمهور بر فشار نمودن وارد یبرا مقاومت یمل یشورا

 همچنان یجهان سمیالیامپر که دهد یم نشان نیا و! دهند یم کروفنیم و ونیترب زین!( آنها کار سبک با او اختالف

 یکی نیمجاهد و یمصداق دگاهید کار سبک در اختالف رغمیعل رایز! داند یم خود یکیاستراژ منافع با منطبق را او

 بارها رجیا که کرد فراموش دینبا. کنند یم دییأت را رانیا هیعل ینظام حمله و دتریشد یها میتحر دو هر. است

 است نموده اعالم و است کینزد احساس لحاظ از نیمجاهد به کماکان که(  70 گزارش در جمله از)  است گفته

  !دارد نقش رانیا ندهیآ در دنیمجاه که

 تیاهم حائز یدیکل نکته چند به یمصداق رجیا یآقا نوشته( دو و نود) 70 گزارش به رجوع با که است الزم اما

  .شد برخورد لیتفص به شانیا با ارتباط در

 یرجو مسعود) خلق نیمجاهد یرهبر به دادن مشاوره اش فهیوظ رانیا ترک زمان از یمصداق رجیا یآقا -کمی

 از و)  یاسیس نیفعال از یاریبس با را خود رانیا ترک از پس او. است بوده(  نیمجاهد گرید یرهبر یکادرها و

  و "زندان مسائل کارشنان" غالب در یرانیا یها گروه و(  02 دهه کشتار برده بدر جان یاسیس انیزندان جمله

 و افراد از شیخو یآور جمع اطالعات یخاص ولع با دائماً او. نمود مرتبط و کینزد "02 دهه یاسیس یزندان"

 سازمان مسئوالن یبرا و است نموده هیته گزارش غالب در شیخو یها تیفعال یحت و مختلف یها گروه

 یرهبر مشاور عنوان به شانیا که است آن مفهوم به شانیا 70 شماره گزارش. است نموده ارسال خلق نیمجاهد
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 یمل یشورا و خلق نیمجاهد یرهبر نکهیا یبرا را گرید گزارش 70 گزارش، نیا از قبل تا خلق نیمجاهد

 .است نموده ارسال و هیته کند، آشنا کشور خارج چپ ونیسیآپوز و یاسیس اوضاع بر غالب جو با را مقاومت

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/05/159752.php 

 در نیمجاهد مسئوالن از یکی یرضائ ابولقاسم با مکاتباتم" عنوان تحت یمصداق رجیا نوشته مفاد به مراجعه با

 به( خودش ی شده نوشته گفته طبق)  فرد نیا که ماند ینم یباق یا شبهه چیه یجا باال نکیل در  "۱۱  ید

 گزارشات و( کند یم نیچن زین کماکان و)  است داده یم مشاوره خلق نیمجاهد مسئول یکادرها و یهبرر

    .است داده یم قرار ارشانیاخت در یاطالعات - یلیتحل

 "یجهان نینو نظم" آوردن در اجرا به یبرا ران،یا یاسالم یجمهور میرژ یا هسته پروژه با مخالفت -دوم

 در. کایآمر سمیالیامپر یرهبر به یجهان سمیالیامپر( چنج میرژ) میرژ رییتغ استیس به اتکا با کایامر سمیالیامپر

   !دارد فرق هوا کی "رانیا مقاومت یمل یشورا" و "خلق نیمجاهد سازمان" مخالفت با او مخالفت نهیزم نیا

 یمصداق!  است رانیا به یجهان یستیالیامپر-یدار هیسرما ستمیس ینظام حمله مشوق و طرفدار یمصداق -سوم

 چه که است کرده استدالل نیچن و اعالم رانیا در چنج میرژ ییکایآمر ستیالیامپر نوع و نهیگز شبردیپ یبرا

 حمله رانیا به غرب دول شوند، یم کشته نفر هزار هشتصد یرانندگ تصادفات در ساالنه چون که دارد اشکال

 یجمهور شر از رانیا مردم لهینوسیبد تا شوند، کشته نفر هزار هشتصد ماه کی ای روز کی در و کنند ینظام

 یا جامعه و رانیا مردم جز به من" نکهیا از کالم کی یمصداق یآقا تازه یدگاهید نیچن با! شوند راحت یاسالم

 (  7 صفحه گزارش همان! ) دیآ ینم کوتاه ". ستمین متعهد یکس به ام برخاسته آن از که

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/05/159752.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2013/05/159752.php


 نوشته: برهان عظیمی

73 

 

 روز مسائل کردم . به دنبال را عرصه دو کارم، دوم ی مرحله در»مصداقی وظایف خود را چنین شرح می دهد: 

 کنم. تبلیغ دانم می مهم اسالمی جمهوری نظام با مبارزه امر پیشبرد برای که را چه آن کردم تالش و پرداختم

 مورد در روشنگری کشور، داخل و خارج در رژیم تروریستی های توطئه افشای و ای هسته ی پروژه با مخالفت

 بخش شود می منتهی ایران مردم ضرر به من نظر به که هایی سیاست و رژیم های مهره جنایتکار، های چهره

 دریغ در ایران » بشریت علیه جنایت »پیگیری  برای کوششی هیچ از دوران این بود. در هایم فعالیت دیگر

 متعدد گفتگوهای سمینارها، و ها نشست در حضور  .فشردم گرمی به شد دراز سویم به که را دستی هر  و نکردم

 اسناد مرکز الملل، بین عفو با همکاری و سازان برنامه و مستندسازان با همیاری و تلویزیونی، مساعدت و رادیو

 قاضی بشر ایران، حقوق بان دیده برومند، بنیاد نگارنده(، -آن جناب پیام اخوان است ) که موسسبشر حقوق

ایران  « دادگاه برگزاری در دادم.  مشارکت انجام دادخواهی امر پیگیری منظور به را ... و رابرتسون جفری

، نامه سرگشاده به 70) نقل از گزارش  ".بود هایم فعالیت گونه این اوج ی نقطه آن دشمنان با مقابله و» تریبونال

  ( 00صفحه  -مسعود رجوی

: ؛ نوشته ایرج مصداقی"، نامه سرگشاده به مسعود رجوی70گزارش "لینک 

oudRajavi_15khordad_iraj_20130502.pdfhttp://www.pezhvakeiran.com/pfiles/mass 

گفت وگو با پرفسور پیام اخوان؛ دادستان دادگاه مردمی ایران " شهروند:  -6

 http://www.shahrvand.com/archives/31501  : "تریبونال

http://www.irantribunal.com/index.php/fa/support-: تریبونال گزارش کار مرحله پایانی دادگاه ایران  -8

dadgah-payani-marahaleh-gozaresh-us/421 

  

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/massoudRajavi_15khordad_iraj_20130502.pdf
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/massoudRajavi_15khordad_iraj_20130502.pdf
http://www.shahrvand.com/archives/31501
http://www.irantribunal.com/index.php/fa/support-us/421-gozaresh-marahaleh-payani-dadgah
http://www.irantribunal.com/index.php/fa/support-us/421-gozaresh-marahaleh-payani-dadgah
http://www.irantribunal.com/index.php/fa/support-us/421-gozaresh-marahaleh-payani-dadgah
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 : انتشار یچگونگ بر یحیتوض

برای ارائه در پنجمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی  ،اولیه نوشتهمتن و هسته اصلی 

 تهیه شده بود.دو هفته قبل از آغاز آن گردهمایی  تقریباًدر هلند(  ٠٢٠٢سپتامبر  ٠٠تا  ٠٢در ایران) از 

و خوانده شود؛ یکم به خاطر عدم توانایی شرکت  گردد به دو علت این نوشته نتوانست در آن جا ارائه اما

الزامات و محدودیت های اوضاع حاکم بر جهان و  و در آن نشست، و دوم به خاطر اینکه سیر وقایع

بیش از پیش خود را در انتخابات مهندسی شده)برای نوشیدن جام زهر( روشن می جمهوری اسالمی 

الزامات نوشته بازنویسی می شد. بعالوه با از بین رفتن  و می باید در ایندر شرف تکوین بود، ساخت و 

محدودیت وقتی ارائه دادن بحث این نوشته در گردهمایی، نگارنده تصمیم گرفت که آنرا از حالت 

با و به اجبار دست نویس اولیه را در کامپیوتر نموده  و تفصیلی تر، متن را توضیحی تر خالصه در آورده

و انتشار علنی این متن ، ویراست نماید. برای همین مدت زیادی از تهیه نهایی پشتی بازنویسی تایپ الک

 گذشت. 

 با پوزش از یاران و همرزمان شرکت کننده در آن گردهمایی.

 برهان عظیمی

 

 

 

 اـفـیـتـآن

 
 


