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 لینک به مطالب در فصل دوم
 (1395مهر  10) 1بخش 

 
 زمینه

چرا »؛ خامنه ای «مرگ بر امپریالیزم»آبان و پایانی بر شعار توخالی  13به مناسبت سالگرد 
، و یا ورود به «ها نیست؟ ها در مجموعه دروس مدارس و دانشگاه هیچ نشانی از این کتاب

 مرحله ای جدید؟ 
 

موضع جمهوری اسالمی، و بحرانی که این سوال در میان سران این نظام ایجاد کرده، روشن 
 -« امپریالیزم»، و البته «طاغوت»، «شیطان بزرگ»گان یکی به نعل و یکی به میخ. واژ – است

فعال به فراموشی سپرده شده، تا نتایج پسا « نه شرقی، نه غربی»همچون شعار بی معنای 
مشخص و معین شود، و تکلیف این موضعگیری لیام فاکس « ش به راست میانهچرخ»برجام و 

ایران بعد از شوروی » -وزیر روابط تجاری انگلستان )همان روباه پیر استعمار( روشن شود  –
اما موضع سرنگونی طلبان، «. یونددپ بزرگترین اقتصادی است که به تجارت جهانی بازمی

روشن نیست. واژگانی که بکار گرفته می شود، روابطی که ایجاد می شود، و حمایت هایی 
که شکل می گیرد، نه تنها موضع اپوزیسیون رادیکال در رابطه با برخی از واژگان را روشن 

 نمی کند، بلکه سایه ای از ابهام بر آن می افکند.
 

« جهانی شدن –گلوباالزیسیون »یدی شده که می تواند خط بطالنی بر جهان وارد فاز جد
حرکت کند. در چنین فازی )اگر رخ « اقتصاد ملی»کشیده، و اقتصاد جهانی به سمت و سوی 

-حیدری»دهد(، پوپولیسم، ملی گرایی افراطی، نوستالژی تاریخی، و در نتیجه درگیری های 
 تشدید می یابند.« نعمتی

به سرنگونی طلبان و نیروهای پیشتاز و رادیکال مربوط می شود، مشکل همان  تا به آنجا که
بوده که بوده است. مبارزه با اندیشه ای ارتجاعی، رهایی از یوغ جهانخواران، و البته آزادی و 

استقالل ایران و خلقی ستمدیده. به نظر نگارنده، چنین مهمی به دست نخواهد آمد، مگر 
 لبان به اصل و اصول خود بازگردند.اینکه، همه سرنگونی ط

تا زمانیکه با واژگان و مفاهیم و البته با خود، تعیین تکلیف نکنیم، و تا زمانیکه برای یاران، و 
مشخصا برای خلق ستمدیده مشخص نکنیم که نقشه راه برای سرنگونی از چه مسیر پر 

باور داشته باشیم، بلکه عدم سنگالخ باید بگذرد، نه تنها نمی توانیم به سرنگونی این نظام 
را تشدید نمی کند، بلکه « تضاد بین خلق و ضد خلق»شفافیت در تعیین تکلیف، نه تنها 

 پروسه رسیدن به آزادی برای ایران و ایرانی را هم به تعویق می اندازد. 
می پردازم. « جایگاه سرنگونی طلبان در صفحه مختصات مفاهیم»در این بخش، به مبحث 

را به بحث گذاشته، و « ابزار»، و «تضاد اصلی»ظور با بهره گیری از چند نقل قول، بدین من
 جایگاهی در میان سرنگونی طلبان می تواند داشته باشد؟ « پوپولیسم»باالخره می پرسم آیا 

 
 تعیین تکلیف با واژگان

 
 زمان آن رسیده که با واژگان، مفاهیم و باورهای خود تعیین تکلیف کنیم.

 
اشاره ای داشته، و به این سوال برسم که تضاد اصلی )و یا « واژگان»می خواهم به ارزش 

مماشاتگر کسی است »الویت( ما در این مقطع از دوران چیست؟ وینستون چرچیل می گوید 
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که با قربانی کردن و انداختن دیگران به جلوی تمساح، امیدوار است تمساح او را آخرتر از همه 
(. ساده .An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last« )ببلعد.

اینکه، دیرکرد در قربانی شدن، از قربانی شدن پیشگیری نمی کند، بلکه قربانی را وادار به تن 
 دادن به پروسه ای زجرآور و اسفبار می کند. 

ز زمان و شرایط حاضر، کاربرد برای دوری گزیدن از این خودفریبی، بخصوص در این مقطع ا
صحیح واژگان می تواند پروسه آزادیخواهی را از الف زدن های میان تهی و صوری رها سازد. 
نمی توان از ارتجاع سخن گفت اما همدم مرتجعین شد، نمی توان از مبارزه مسلحانه سخن 

به تضاد اصلی گفت اما عمال هسته های عملیاتی در داخل کشور را منسجم نکرد. نمی توان 
باور داشت، اما سلطه امپریالیزم بر خلق را تسهیل کرد. نمی توان واژه « خلق و امپریالیزم»
بود. نمی توان بر آزادی « رزمنده»بکار برد، و خود یک « تروریست مسلح»را برای « رزمنده»

یشه معنا و آزادی انداندیشه و بیان و مطبوعات اصرار ورزید اما منتقد را به چارمیخ کشاند. 
مفهوم مشخص خود را دارد و نمی توان آن را بنا به خط مشی مشخص یک سازمان و یا 

شرایط حاکم بر یک مقطع از مبارزه، محدود کرد. نمی توان خواهان حذف اصل والیت فقیه 
یا این »همچون یکی از خلفای راشدین )گویی خلیفه وقت ُعمر بوده است( گفت  شد، اما

سالم است که با بودن قران وجود هر کتابی زائد است، یا مخالف اسالم کتاب ها موافق ا
 «. است که باید آن کتاب را به آتش کشاند

نه تنها ماهیت مبارزه را مشخص و تعیین، بلکه نقشه راه « واژگان»احترام به معنا و مفهوم 
 برای سرنگونی را هم ترسیم می کند.

حزب کمونیست و »...داشت یست همیشه به خاطر به نظر نگارنده این نظر مائو را می با
احزاب دموکراتیک محصول تاریخ اند. آنچه در صحنۀ تاریخ ظاهر میشود، از صحنۀ تاریخ محو 

می گردد. بدین ترتیب سرانجام روزی حزب کمونیست محو می گردد. این امر در مورد احزاب 
 («۱۷۹ص  ۵دموکراتیک نیز صادق می باشد. )ترجمه فارسی جلد

 
 تعیین تکلیف با مفاهیم

 
پیش از اینکه چند نمونه ارائه شود، شایسته است که بر یک نکته پایفشاری کنم: شفافیت 

)ایدئولوژیک( دارند، نیروهای « باورمندی»در استفاده از واژگان، بخصوص واژگانی که بار 
دیگر، حرف و عمل سیاسی، و حامیان آنها را از انحراف ذهنی و عملی، باز می دارد. به زبانی 
 می بایست منطبق با یکدیگر بوده، و متأثر از داده ها و عوامل دیگر نشوند.

 – 1359)چاپ دوم، مرداد « ارتجاع چیست؟ و مرتجع کیست؟»برای تفهیم این نکته، به جزوه 
این مجموعه قبال در ارگان آن سازمان منتشر شده  –انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران 

 هی گذرا انداخته و سعی می کنیم نکات ارزنده در آن نوشتار را به خود یادآور شویم. بود( نگا
 

 به بعد می خوانیم: 27در این جزوه، از صفحه 
در هرزمان از بین انبوه موانع و مشکالت )تضادها(، یکی نقش محوری و اصلی را دارد؛ همان »

ن دلیل، نه تنها تکامل جامعه که عامل اصلی توقف یا انحطاط جامعه است. درست به همی
فقط با از میان برداشتن مانع و سد اصلی امکان پذیر است، بلکه حل دیگر تضادها و مسائل 

 نیز، منوط به حل همان تضاد اصلی می شود.
مثال در جامعه خودمان، تا وقتی تضاد بین خلق و امپریالیسم )به مثابه تضاد اصلی این دوره( 

 ضاد های طبقاتی و..... فراهم نخواهد شد.حل نشده، زمینه ی حل ت
 همین جا یادآوری می کنیم که:

جبهه دشمن اصلی )تضاد اصلی(، به عنوان بازدارنده ترین نیروی ضد تکامل، سمبل  –اوال 
ارتجاع مطلق هر دوره است. این ارتجاع در عصر ما، امپریالیسم جهانی و در رأس آن 

 امپریالیسم آمریکاست.
اه ها و عوامل داخلی اردوی دشمن اصلی، سنگر های مقدم و عوامل اجرائی آنند؛ پایگ –ثانیا 

و به همین جهات شکست و نابودی این دشمن، قبل از هر چیز مستلزم در هم کوبیدن همان 
ارزیابی مشخص عملکرد ها و موضعگیری هایی «........ »........ پایگاه ها و عوامل است.....

ارتجاعی محسوب می شوند؛ و طبیعتا به دنبال چنین  است که در صحنه سیاست،



تشخیصی است که ما قادر خواهیم بود احزاب، سازمان ها و به طور کلی نیروهای سیاسی 
ارتجاعی یا متمایل به ارتجاع را بازشناسیم....... نیروهایی که با مواضع عملی خود که از 

به اردوی ضد خلق نزدیکتر می  ماهیت استثماری و میرایشان سرچشمه می گیرد، هرزمان
« بقا»شوند، تا آنجا که اجل تاریخی شان فرارسد. در آن هنگام هیچگونه مشروعیتی برای 

)در صفحه «...... تبدیل خواهند شد......« ارتجاع مطلق»نخواهند داشت؛ و به عبارت دیگر به 
 جزوه ادامه داده می شود که( 28

انسانی و مسالمت آمیزی، بین خلق و امپریالیزم به از آنجا که هیچگونه رابطه »..... -1
عنوان دشمن اصلی خلق وجود ندارد، مآال تنها پاسخ صحیح و انقالبی برای حل این 

 تضاد، نبرد قهر آمیز و مسلحانه است. لذا:
  ،هرگونه وابستگی یا گرایش به وابستگی به امپریالیزم اعم از سیاسی، اقتصادی

 ارتجاعی است. نظامی یا فرهنگی، خصوصیت
  هرگونه مماشات و سازشکاری در رابطه با امپریالیزم، و پایگاه ها و عوامل داخلی

آن، از سرمایه داران وابسته گرفته تا شبکه ها و عناصر ساواک، سیا، و نیز حفظ 
نهادها و مهره های سرسپرده و سرکوبگر رژیم قبلی، و همچنین حفظ منباسبات 

نیز عدم لغو قرار دادهای استعماری، ارتجاعی  ضد خلق ارتش شاهنشاهی ، و
 است.

 .نفی ضرورت مبارزه قهرآمیزعلیه امپریالیزم، ارتجاعی است 
  ،هرگونه کم بها دادن به تضاد اصلی )امپریالیزم(، یا فرعی تلقی کردن این مسئله

که مرادف است با اصل گرفتن تضادهای فرعی )و مشخصا تضاد های درون 
ت. و به عبارت دیگر هرگونه انحراف از مسیر مبارزه ی اصیل خلقی(، ارتجاعی اس

ضد امپریالیستی، با توجه به پایگاه استثماری این انحراف، ارتجاعی است. )در 
 جزوه ادامه داده می شود که:( 29صفحه 

از آنجا که شکست امپریالیزم مستلزم یک نبرد توده ای، با شرکت همه اقشار و  -2
است؛ هماهنگی و مآال اتحاد این نیروها در رابطه با نبرد ضد طبقات و نیروهای مردمی 

امپریالیستی، یک اصل انقالبی و اجتناب ناپذیر است. تحقق چنین اتحادی )علیرغم 
اختالفات سیاسی و فکری(، مستلزم به رسمیت شناختن حقوق دموکراتیک همه ی 

 اقشار و نیروهای خلقی است. بنابراین:

 است. « ارتجاعی»ن صفوف خلق، تحت هر عنوان و بهانه، ایجاد تفرقه و شقه کرد
محور قرار دادن اختالفات فکری، عقیدتی، سیاسی و مسلکی؛ و فراموش کردن 

 وحدت ضد امپریالیستی، از مظاهر این ارتجاع است.

  ایجاد هرگونه اختناق، استبداد، انحصارطلبی و از جمله انکار حقوق دموکراتیک
جزوه ارتجاع  29-27)پایان نقل قول از صص « است........نیروهای خلقی، ارتجاعی 

 چیست؟.....(
 

 در اینجا چند نکته شایان تأمل است:
  نوشته شده، در زمانیکه شور انقالبی چند  1359-1358این جزوه در سالهای

شورشی و انقالبی تازه از بند رسته از زندان شاه، بر شعور واقعیت نگری ارجح بود، و 
و « تضاد اصلی و تضاد فرعی»بوی خون و آتش و اسلحه و امپریالیزم و هر سخنی که 

داشت، و « روشنفکری»و « لیبرالیزم»واژگانی پر طمطراق نمی داد، یا حتما ریشه در 
می بود، و می بایست از آن پرهیز کرد. به « گسترش و بسط تشکیالت»یا علیه خط 

، یارگیری، تربیت کادر، و.... از یاد داشته باشیم که در آن دوران، گسترش تشکیالت
 مقبول بود.« حرفی»اهمیت به سزایی برخوردار بود، و هر 

  ،در « ارتجاع»الزم به تأکید است که در آن مقطع از زمان، برای نگارندگان آن جزوه
(، 36تهدید اصلی ارزیابی می شد. نقل قول زیر )در صفحه « لیبرالیزم»مقایسه با 

ارتجاع از سقوط شاه به این طرف، به طور بالفعل و »تر کند  شاید این موضع را روشن
به صورت روزافزون بیشترین ضربات را بر پیکر انقالب ما وارد کرده و می کند و از این 

به بیان دیگر تهدید «. ارتجاع جاده صاف کن امپریالیزم»روست که ما می گوییم: 
لفعل ارتجاع موضوعیت پیدا می کند. استراتژیک لیبرال ها، تنها بر مبنای عملکردهای با



واالا لیبرال ها، مقدمتا و به تنهایی قادر نیستند سرنوشت انقالب را به بازی گرفته، و 
 « رأسا جای پای امپریالیزم را محکم سازند.....

 این نکته تنها یک ُبعد از ارزیابی است. 
 سال از سرنگونی شاه  40 اما هرچه که بود، در ارتباط با آنچه امروز و پس از نزدیک به

به آنچه در « باورمندی»و « ایدئولوژیکی»می گذرد، نمی توان ُبعد، ویژگی و خصوصیت 
بدون یک انقالب اساسی »...باال آمد، را نادیده گرفت، و از کنار این نکته اساسی که 

در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نمی توان فرهنگ و ارزش های جامعه 
 (، به راحتی گذشت. 37)صفحه « ادا دگرگون کرد....را بنی

سازمان با جامعه در یک ارتباط ارگانیک ».....این نکته همچنین شایان تأمل است که : 
قرار دارد، و قوانین مکانیکی بر مناسبات ایندو حاکم نیست، هرگونه تحولی در هرکدام 

توجه به اینکه حرکت و انتقال از آنها، تأثیر خاص خود را بر دیگری خواهد گذاشت. با 
موج از توده به پیشتاز به سرعت صورت می گیرد، در حالیکه حرکت عکس آن ُکند و 

بطئی صورت می پذیرد. البته تدریجا واقعیت مزبور، آثار خود را در جامعه خواهد 
گذاشت، و واکنشهای نامطلوبی برخواهد انگیخت )بصورت جدا شدن سمپاتها و اعضا 

)نقل از: آموزش و تشریح اطالعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین (.....« از سازمان
 -( 3آموزشهایی در باره سازمان ) –خلق ایران در برابر جریان اپورتونیتسی چپ نما 

 (. 33ص - 1358چاپ تیر 
چرا که ما را با این سوال روبرو می کند که به راستی در این سی و اندی سال، نیروهای 

ترقی و انقالبی در ارتقاء فرهنگ و ارزش ها به جامعه چه تأثیری داشته اند؟ آیا رادیکال و م
 ؟ مشکل چه بوده است؟«صد گل بشکفد و صد مکتب باهم رقابت کند» اجازه دادند

 
 شاید بهتر باشد با چند نمونه آغاز کنم.

  

 را  یک ضرب المثل است که می گوید برای اینکه فردی را بشناسی، به افرادی که او
از سوی خانم « شریف»همراهی می کنند نگاه کن. سالهاست که به استفاده واژه 

مریم رجوی برای حامیان غربی انتقاد داشته ام. یکی از این شخصیتها، شهردار 
برای شناخت بهتر از او، خوبست به «. شریف»جولیانی است که همه چیز است بجز 

در دفاع از مواضع راسیست  شهردار جولیانیچند موضعگیری اخیر او توجه کنیم. 
با توجه به اینکه در عراق جنگ است، به یغما بردن نفت عراق »دونالد ترامپ می گوید 

امی فراتر برداشته و در دفاع از سخنان وی گ«. به لحاظ حقوقی، موجه )حالل( است
و همچنان به « مردها اینطوری حرف می زنند»مستهجن ترامپ در باره زن، می گوید 

اینگونه شخصیتها را  دفاع از ترامپ ادامه می دهد. به راستی آیا زمان آن نرسیده که
از اطراف شورای ملی مقاومت دور کرد؟ آیا حمایت این قبیل افراد به ضرر سازمان و 

قرار دهد، نیست؟ تا « در مسیر رهایی»کرده تا زن را « انقالب ایدئولوژیک»نهادی که 
به کی و تا به چه حد می توان و باید این قبیل افراد متعفن الفکر را به جبهه 

 ان راه داد؟آزادیخواه
می گویند در جنگ حلوا پخش نمی کنند، و قتل و کشتار و خونریزی بخش اصلی جنگ است؛ 
باوجود این، نمی توان جنایت سیستماتیک و کشتار صدها کودک و شهروند غیر نظامی توسط 
جنگنده های سوری وروسی را محکوم نکرد. آنچه توسط روسیه و سوریه انجام می شود یک 

کبین باید در دادگاه پاسخگو باشند. اما این محکومیت نباید تنها است، و مرت« جنایت جنگی»
بخاطر دالیل سیاسی باشد و ما را از جایگاه رفیع انسانی دور کند. جنایت، جنایت است، می 
خواهد توسط اسد و روسیه مرتکب شده باشد، یا توسط سعودی و همپیمانانش در یمن. بنا 

خیر عربستان به مراسم سوگواری در صنعا بیش از به آنچه گزارش می شود، حمله هوایی ا
نفر را به قتل رسانده و صدها نفر شهروند غیرنظامی دیگر را مجروح و معلول کرده است.  150
که یار غار عربستان  وزارت خارجه انگلستانآنقدر رسوا بوده که آمریکا و « جنایت جنگی»این 

ی نیست، و فروش اسلحه به عربستان م« چک سفید»هستند، اعالم کرده اند که حمایت 
 تواند بازنگری شود )این فقط یک ُپز سیاسی است و بس(. 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/11/rudy-giuliani-donald-trump-anything-legal-war
http://nypost.com/2016/10/09/men-talk-like-that-giuliani-defends-trump/
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-sanaa-funeral-bombing-air-strikes-uk-arms-sales-us-saudi-arabia-coalition-latest-a7353231.html
http://www.bbc.com/persian/world-37599668


حال به موضعگیری برخی از شخصیت ها و نیروهای سیاسی و سرنگونی طلب، پیرامون 
 شعله ور شدن درگیریها در خاورمیانه توجه کنیم:

o  حزب " جدید رویکرد"»سایت سیاهکل )چریکهای فدایی خلق( در تحلیل
نها کافی است به ت»می نویسد « دمکرات ُکردستان ایران در خدمت کیست؟

شرایط عمومی حاکم بر منطقه بحرانی و جنگ زده خاورمیانه نگاهی بیاندازیم 
و به چه  تا معلوم شود که حزب دموکرات ُکردستان ایران در بطن چه شرایطی

دلیل امروز به اتخاذ سیاست جدید و اقدام به مبارزه مسلحانه کرده است! 
واقعیت این است که امروز کشورهای منطقه و به خصوص عراق و سوریه و 

افغانستان در آتش جنگ های ارتجاعی ای که توسط امپریالیست ها و در راس 
ا این جنگ ها که آن ها دولت آمریکا بر پا شده می سوزند. امپریالیست ه

عمدتا توسط دار و دسته های وابسته و بنیادگرای اسالمی نظیر داعش پیش 
برده می شوند را به بازاری بزرگ برای رونق دادن به اقتصاد جنگی خود تبدیل 

از مناسب ترین زمینه ها برای مقابله و  یکی کرده اند، بازاری که گسترش آن
سرکوب انقالب و توسعه سلطه  تخفیف بحران های نظام سرمایه داری،

امپریالیستی علیه کارگران و خلق های تحت ستم منطقه می باشد. در پاسخ 
به این نیاز امپریالیستی ست که ما از یک طرف به طور روز افزون شاهد تداوم 

و تشدید جنگ در عراق و سوریه از طریق درگیر ساختن دولت ها و نیروهای 
از طرف دیگر می بینیم که گسترش روزمره  مسلح در این جنگ ها هستیم و

فضای جنگی و ناامنی در سطح خاورمیانه، خطر و امکان سرایت شعله های 
جنگ و بحران به سایر کشور های منطقه، از جمله ایران را به یک امکان واقعی 

تبدیل نموده است. در چارچوب سیاست امپریالیستی فوق، تنش های ماجرا 
خلقی و ارتجاعی نیز بین رژیم های وابسته به جویانه با ماهیت ضد 

امپریالیسم جمهوری اسالمی ایران و عربستان به وجود آمده و هر روز تشدید 
می گردد؛ و هر یک از این رژیم ها می کوشند در جهت ایجاد ناامنی و بی 

ثباتی در خاک دیگری دست به تالش هائی بزنند. درست در چهار چوب این 
تی است که امروز دولت عربستان با برخی نیروهای سیاست امپریالیس

اپوزیسیون از جمله مجاهدین و حزب دمکرات به طور آشکار و علنی ارتباط 
برقرار کرده و ما شاهد برخی از نمودهای این ارتباطات از شرکت یکی از 

منفورترین سیاستمداران عربستان )ترکی الفیصل( در مراسم مجاهدین گرفته 
اینده حزب دموکرات به عربستان می باشیم. این تالش ها آن تا سفر حج نم

زمینه ای است که به حزب دموکرات فضا و امکان تحرک مسلحانه داده و بر 
بستر آن محدودیت های پیشین بر امر تسلیح و تحرکات نظامی حزب دمکرات 

ُکردستان ایران برداشته شده و این حزب در چهارچوب سیاست های 
مکان عملیات نظامی در داخل خاک ایران را پیدا کرده است. امپریالیستی ا

تماس های دولت عربستان با برخی نیروهای اپوزیسیون از جمله مجاهدین و 
حزب دمکرات نشان دهنده یکی از نتایج طبیعی تداوم سیاست امپریالیستی 

تشدید تنش بین رژیم های مزدور منطقه و از این طریق گسترش فضای جنگ و 
ی علیه توده های تحت ستم می باشد که سود آن نهایتا به جیب قدرت ناامن

)پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران، « .های امپریالیستی می رود
 (1395، شهریور ماه  207شماره 

o  به این نتیجه می « فراگیر برای یکپارچگی ایران اتحاد»علی اردالن در اخبار روز
تصویر کلی این است که چنانچه موتور تجزیه و جنگ داخلی در هر کدام »رسد 

از دو کشور عربستان و ایران زودتر روشن شود به احتمال قوی آن دیگری از 
موضوع تجزیه و جنگ داخلی فارغ خواهد شد. به همین دلیل هر دو کشور به 

یون حکومت مقابل خود به شدت یاری خواهند رساند تا موضوع جنگ اپوزیس
داخلی و تجزیه برای خودشان روی ندهد. با اینکه در این بازی فعال جمهوری 

اسالمی دست برتر را با دخالت در بحرین و یمن دارد، ولی به نظر تاکتیک های 
انه مالی و عربستان در اجرائی کردن برنامه درازمدتش، منطقی تر و با پشتو

http://www.siahkal.com/index/mid-col/PF207-hezbe-Democrate-Kordestan.htm
http://www.siahkal.com/index/mid-col/PF207-hezbe-Democrate-Kordestan.htm
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=74942


میلیارد دالر از پول های ۵٣سیاسی گسترده تری همراه است. اینکه میشنویم 
بلوکه شده، در این چندماه اخیر آزاد شده ولی هنوز دولت روحانی ریالی از 

بدهی های خود را پرداخت نکرده، فکر هر کسی را به سمت هزینه های این 
ت باری که با خون مردم بازی بی حاصل منطقه ای سوق می دهد. بازی خیان

سوریه و یمن و سایر نقاط رنگین شده بود با آتش زدن سفارت عربستان به 
شکل خصمانه و تقابل آشکار درآمد. من همیشه معتقد بوده ام که راست 
افراطی در جمهوری اسالمی عامدانه با محافل افراطی اسرائیل و آمریکا 

 «. همسو بوده و خواهد بود
o رضا پهلوی: تروریسمی که رژیم ایران ایجاد کرد »تگو با العربیه رضا پهلوی در گف

و چند  در دیدگاهی که در چند ماه»تأکید می کند « به ظهور داعش انجامید
سال آینده داریم بتوانیم بفهمیم این چنین سناریو در ایران همچنان امکان دارد، 

ضمن اینکه با این سناریو، کشور ما در قالب یک نوع فروپاشی تهدید نمی 
تمامیت ارضی ایران یک فاکتور کلیدی است برای هر ایرانی که می گوید  .شود

و تضمینی که می توان به  .یه شودما نمی توانیم اجازه بدهیم مملکت مان تجز
نیروها داد که هیچ نیروی خارجی از این وضعیت، برای هر نوع تعرض به ایران، 

برای همین است که  .سوء استفاده نخواهد کرد، فاکتور مهمی است
کشورهای منطقه اگر مثل ما فکر می کنند یا عالقه مند هستند که کمکی به 

خالص بشویم، که البته هم به نفع خودشان  ایران بشود تا از شر این حکومت
هم به نفع مردم خواهد بود، مهم است بدانند در آن لحظه ای که این اتفاقات 

خواهد افتاد بتوانند این تضمین را به نیروها بدهند، به خصوص نیروهای نظامی، 
که فکر نکنند در این وسط اگر، به اصطالح، سکوی دفاعی را رها بکنند مملکت 

 «.ا خطر از خارج رو به رو خواهد شدما ب
o در ارتباط با خط جدید مصطفی « آتش را به خانه خود نیاوریم» طاهر برهون

چند در سیاست نمی توان با دقت ریاضی سخن  هر»هجری می نویسد 
گفت، اما یک نکته را از هم اکنون می توان با قطعیت پیشبینی کرد که: برنده 

یک مناقشه فراگیر احتمالی در کردستان ایران، هیچ نیروی لیبرال، سکوالر، 
دمکرات و آزادیخواهی نخواهد بود. بلکه برندگان عبارتند از دزدان و داعشیان 

کرده در حاکمیت ج.ا.ا. و هسته های خفته و تحت کنترل " انصاراالسالم "  النه
) شاخه کردستانی القاعده ( از جانب همین حاکمیت و نیز تروریستهای اجیر 

با دالرهای نفتی رقبای منطقه ای همین حاکمیت هستند. در جهان    شده
ت ، بلکه گلوبالیزه شده کنونی، این فقط اقتصاد نیست که جهانی شده اس

بسیار بیشتر و سریعتر از آن ، تروریسم است که جا به جا می شود. بخش نه 
نکته   !چندان کمی از آنهایی که در سوریه می جنگند ، وارداتی هستند

آخراینکه ، فراموش نکنیم که این جنگ در خاک ما اتفاق میافتد ، " دود " آن به 
اهد رفت که قرار است با چشمان کردستان و" سود " آن به جیب کسانی خو

آنها مبارزه کنید. برای حاکمیت ج.ا.ا جان هزاران سرباز و پاسدار که آنان نیز 
فرزندان زحمتکشان همین سر زمین هستند ، پشیزی ارزش ندارد. پاسدار و 

بسیجی و جاش را می توان اجیر کرد ، پیشمرگ و چریک و گریال را، اما با خون 
ک چشم ، بدرقه! احزاب کردستانی ما ، بخشی از ثروت دل باید پروراند و با اش

ملی ما هستند و هیچ کس نباید بر روی این ثروت دست به " ولخرجی " 
 « بزند!

o .سایت مجاهدین اخبار در باره یمن و عربستان را گزینه ای منتشر می کند 
 

های  برای نگارنده این سطور کامال روشن است که در عالم دیپلماسی و بده و بستان
سیاسی، و در زمانیکه ترکی الفیصل به گردهمایی مجاهدین می آید، محکوم کردن 

)به لحاظ « جنایت جنگی»عربستان سعودی و متهم کردن آن کشور به ارتکاب به 
دیپلماتیک( سخت است. اما عدم انتشار خبر کشتار شهروندان یمنی توسط جنگنده های 

است، بلکه با اصولی که مجاهدین همیشه سعودی، نه تنها خالف رسم آگاهی رسانی 

http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2016/07/31/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-.html
http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2016/07/31/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-.html
http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2016/07/31/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-.html
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 به آن پایبند بوده اند، مغایرت دارد.
متاسفانه سایت مجاهد گام را کمی فراتر می گذارد، و واژگانی به کار می گرد که در 

این واژه در فرهنگ «. رزمنده»بطور مثال واژه  فرهنگنامه سیاسی معنای متفاوتی دارند.
دارد. رزمنده به هر تروریست و صاحب اسلحه ای گفته « مثبت»مبارزان و آزادیخواهان وزن 

نمی شود. استفاده واژه رزمنده توسط سایت مجاهدین این ابهام را ایجاد می کند که به 
بخشی از نیروهای آزادیخواه مخالف دولت بشار اسد هستند. « جبهه نصرت»نظر آنها 

نشینی  خواسته بود از شرق حلب عقب “ارتش فتح”رزمندگان فرستاده سازمان ملل از »
کنند و ابراز آمادگی کرد که خودش آنها را در خارج شدن از شهر همراهی کند که روسیه 

احرار  بخاطر داشته باشیم که حامیان این خط )« سرعت از این پیشنهاد استقبال کرد... به
لواء الحق، جیش السنه، اجناد  و جند االقصی، شاخه القاعده لنصرهجبهة ا الشام و

و فیلق الشام( مرتجعینی همطراز سپاه پاسداران در جمهوری اسالمی و داعش  الشام
نیستند. « رزمنده»در سوریه و عراق هستند. هیچ کدام از این تروریستهای مسلح، 

بخش از تروریستها می شد. وی شایان تأکید اینکه پیشنهاد دمیستورا فقط شامل این 
کرده بود که گفته بود که حاضر است همراه این افراد مسلح از حلب خارج شود، و اعالم 

برای خروج ، جبهه نصرت الزم نیست اسلحه خود را تحویل دهد. طرف سخن دمیستورا 
 » دمیستوراآزادیخواهان مسلح که در حلب سنگر بندی کرده اند نبوده است. بنا به گفته 

برآورد  .نفر از افراد جبهه النصره از حلب پس از نبرد راموسه عقب نشینی کرده اند ۱۵۰۰
در  .نفر از اعضای جبهه النصره در شرق حلب وجود داشته باشند ۹۰۰می شود که 

وابسته به معارضان سوری قرار مناطق شرقی حلب حدود هشت هزار نفر از افراد مسلح 
معارض و رزمنده مسلح  8000غیر نظامی، و  250000تروریست،  900ساده اینکه « .دارند

در حمایت این پیشنهاد اعالم کرده بود  الوروفرا به گروگان گرفته اند. شایان توجه اینکه 
است تا دولت سوریه را به موافقت با طرح خروج تروریستهای النصره از  مسکو آماده»که 

چنانکه مالحظه می شود تمرکز فقط روی تروریستهای مرتجع « شهر حلب ترغیب نماید
 مخالف بشار اسد.« رزمندگان»جبهه النصرت است و نه 

 
 «تضاد اصلی»تعیین تکلیف با 

 
« تضاد بین خلق و امپریالیسم»پیشکسوتان  در نوشتار« تضاد اصلی»چنانچه در باال آمد، 

تعریف می شود، و بنا به تعریف ارائه شده در باال، هر عملکردی می بایست در راستای 
 است.« ارتجاعی»برنامه ریزی شود، در غیر اینصورت « امپریالیزم»با « قهرآمیز»مبارزه 

در دوران کاسترو، چه  ، و می بایست بازتعریف شود. آنچه«قدیمی»به نظر من، این تعریف 
گوارا، مائو، لومومبا، ناصر، مصدق، و حتی گاندی، لوترکینگ، عملی بود، در قرن بیست و یکم، 

 بی معنا، و در بهترین شق، عملی نیست.
 1350در ایران و خاورمیانه نگاهی گذرا کرده، و آنچه در سالهای « میدانی»به چند واقعیت 

 د عملی باشد را مقایسه کنیم.عملی بود با آنچه امروز می توان
 

 شرائط عینی و شرائط ذهنی
فرزند جانباخته خلق، مسعود احمدزاده، در مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، به نقل 

توان  ی چین را نمی دهد که مسئله تجربه به ما نشان می»قولهایی از مائو اشاره می کند. 
مربوط می  1930این جمع بندی مائو به آخرین سالهای « ی مسلحانه حل کرد. ... بدون مبارزه

تا  1880شود. شرائط عینی و ذهنی در آن دوران، و بخصوص با توجه به آنچه در چین بین 
رخ داد، را اگر با شرائط امروز چین مقایسه کنیم، و مائو بخواهد در چنین شرائط حاضر و  1930

بعنوان تنها « مبارزه مسلحانه»بدون شک بر  حاکم بر چین، نظام موجود را به چالش بکشاند،
راهکار تأکید نخواهد کرد. شرائط حاکم بر کشور، پیشرفت تکنولوژی، تفاوت فرهنگ حاکم بر 

پلیسی حاکم بر کشور، و پارامترهای عینی دیگر، نمی -جامعه با آن دوران، توانمندی نظامی
« ی مسلحانه حل کرد... ان بدون مبارزهتو ی چین را نمی مسئله »تواند مائو را متقاعد کند که 

 آنروز بسی متفاوت است.« مسئله چین»امروز، با « مسئله چین»چرا که 
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، کامال با شرائط امروز در ایران متفاوت است. 1360و حتی ایران  1350شرائط عینی در ایران 
انقالب در چین انقالب مسلح علیه ضد»در جزوه رفیق احمدزاده از قول استالین آمده که 

در ایران امروز، «. جنگد، این یکی از خصوصیات و یکی از مزایای انقالب چین است مسلح می
ی وجود ندارد که صف «انقالب مسلح»حضوری روشن و ملموس دارد. اما « ضدانقالب مسلح»

را ترسیم کند. نه هسته های پارتیزانی و نه ارتش بزرگ « ضد خلق»علیه « خلق»آرایی 
نه حتی ایران شاهد جنگ فرسایشی طوالنی بین خلق و ضد خلق است. تشکیل شده، و 

است. تئوری ارتش آزادیبخش،تئوری مبارزه مسلحانه، تئوری « تئوری»آنچه که هست، فقط 
اما بدون نمونه ای از وجود هسته های اولیه، و مهمتر از آن بدون شاهد « قیام شهری»

 در ابعاد گسترده و منسجم.قیام و خیزش شهروندان « فرهنگ»مثالهایی از 
 

بین خلق و ضد خلق وجود ندارد. صحبت « تضادی»در اینجا صحبت بر سر این نکته نیست که 
بر سر این نکته هم نیست که تغییر رفتار در جامعه، دلیل بر موفقیت نظام حاکم در برآورد 

کم در خواست های خلق است. آنچه در پسا برجام رخ می دهد، مؤکد ناتوانی نظام حا
برآورده کردن خواستهای خلق بوده است. جمهوری اسالمی در یک عقب نشینی تاکتیکی، 

عقب « ذلت»داده تا بتواند برای خود زمان بخرد. اما حتی اگر نظام تن به این « برجام»تن به 
نشینی نمی داد، خلق نمی توانست در یک یورش منسجم نظام را سرنگون کند، چرا که 

ی سرنگونی وجود نداشت؛ شرط انسجام و تشکیالت در داخل مرزها. پیش مهمترین شرط برا
خود « ضد انقالب مسلح»از برجام، قیام مردمی ممکن بود، اما سرنگونی ممکن نبود چرا که 

خلق خلع سالح »خود را در برابر « ضد انقالب مسلح»نمی دید. « انقالب مسلح»را در برابر 
خلق با حداقل سرکوب و شکنجه می توانست/می تواند اما بجان آمده می یافت. ضد « شده

پروسه سرنگونی را برای مدتها به عقب براند، هرچند جامعه بارها ثابت کرده که در حال 
دست و پا زدن در پاسیویزم و اپورتونیسم غیر قابل بازگشت نیست، و بارها نشان داده که به 

توانسته « ضد انقالب مسلح»ر صحنه، د« رهبری انقالبی»دنبال تغییر است، اما در نبود 
 جامعه را دائما به عقب رانده و تنها صحنه گردان بشود.

 
نگارنده بر این باور است که اگر نیروی رادیکال نتواند صادقانه به کمبودهای خود اذعان کند، و 

را  مهمتر از آن نتواند شرائط عینی و ذهنی را بنا به آنچه هست، و نه آنچه می خواهد بشود،
ارزیابی کند، و درک نکند که شرائط و روابط طبقاتی در ایران هر روز پیچیده تر از روز پیشین 

می شود، نه تنها نمی تواند نقش پیشتاز را ایفا کند، بلکه خود بمثابه مانعی در راستای تغییر 
ی کارکرد خواهد داشت. هر حرکت، خط مشی و یا رهنمودی باید راه پیوند بین خلق و نیرو

 پیشتاز را صاف کند. واقعیت اما خالف آن را حکایت می کند. 
  .امروز اعالن می شود که تعداد بیکاران تا چهار سال دیگر از مرز ده میلیون می گذرد« 

عالوه بر رئیس جمهور، وزیر کشور و مشاور اقتصادی رئیس جمهور ،علی ربیعی، 
 1400ینکه اگر کاری نکنیم در افق وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی هم پیشتر با بیان ا

می رسد و این عدد خوبی نیست و بسیار خطرناک  میلیون نفر 10تعداد بیکاران به 
 « .عمده واجدان شرایط کار، فارغ التحصیالن دانشگاهی اند :است، گفته بود

  درصد نیست و  7.9آنگونه که دولت اعالم می کند  تورمامروز اعالن می شود که
بر اساس گزارش بانک مرکزی طی  »درصد افزایش قیمت دارد  51برخی از اقالم تا 
 51.7درصد، برنج  13.9د، تخم مرغ درص 3.5قیمت لبنیات   95مهر  23هفته منتهی به 

درصد ، گوشت  9.1درصد، گوشت قرمز  3.1درصد ، میوه های تازه  23.5درصد ، حبوب 
درصد رشد  6.6درصد و روغن نباتی  16.5درصد ، چای  45.1درصد ، قند و شکر  6مرغ 

 «.داشته است
  را متهم به « امام»درون نظام می دهد و  تشدید بحرانامروز حسن روحانی خبر از

گرفت چیزی نمانده بود تمام روابط  اگر امام میانه را نمی »میانه رو بودن می کند 
یر درست را پیش خارجی ایران با تهدید مواجه شود، امام جلوی آنها را گرفت و مس

، زمانی رسید که امام مصالح ملی را در جنگ هم همین بود .....پای ملت گذاشت
های مختلف نفت را بردند که بفروشند،  شرکت.......  .ترجیح داد و قطعنامه را پذیرفت

 700بردند و خوردند و دست ما به هیچ چیز نرسید، آن همه پول و دالر و دو میلیارد و 
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خواستند به قول خودشان  رفت و معلوم نیست کجاست، برای اینکه میمیلیون دالر 
دانیم به چه کسی و به چه قیمتی فروختند  ها را دور بزنند، نفت را بردند و نمی تحریم

کردیم، یا آنان را  باید با یک روش با دشمنان برخورد می.........  .و اصالً پولش کجاست
شدیم، قبل از برجام این ما  تسلیم آنها میکردیم، یا خودمان  تسلیم خودمان می

 ....«.دادیم بودیم که تسلیم آنها شده بودیم، هرچند شعار می
 

این شرائط امروز است. خلق ستمدیده در شرائطی از فقر و تورم، بیکاری و عدم مدیریت در 
. «(پایینی نمی خواهد، باالیی نمی تواند»رأس حکومت به سر می برد )آن جمله نخ نمای 

ساده اینکه شرائط برای هر قیام و خیزشی آماده است، اما و با وجود فقر و فساد و گرانی و 
تن فروشی و کودکان کار و کاتون خوابی، و همه و همه، اثری از خیزش مردمی نیست. 

 در صحنه، می توان دلیل دیگری یافت؟ « رهبری انقالبی»بپرسیم چرا؟ آیا بجز عدم حضور 
اصلی، تضاد بین خلق و امپریالیسم است. در تئوری هر حرکتی که بوی در تئوری، تضاد 

ضدامپریالیستی ندهد، ارتجاعی است. در تئوری تنها ره رهایی جنگ مسلحانه است، اما در 
عمل، و در پراتیک، و بخصوص در سطح جامعه، این مفاهیم و واژگان خریداری ندارد؛ و چون 

بیکار، نمی توان کادرگیری کرد. از میان خیابان خوابهای  خریداری ندارد، از لشگر ده میلیونی
ستمدیده نمی توان هسته عملیاتی تشکیل داد، و از میان زنان تن فروش نمی توان رهبری 

 انقالبی تربیت کرد.
تضاد اصلی در این دوران، نه تضاد بین خلق و ضد خلق، و یا آنگونه که پیشکسوتان تئوریزه 

ریالیسم، بلکه بین خلق و دیدگاه نیروی پیشتاز است. این تضاد یک می کنند بین خلق و امپ
تضاد فرهنگی و بنیادین است. خلق به نیروی پیشتاز یا باور ندارد و یا از راهبرد آن بی خبر 

است. تنها حل این تضاد است که می تواند نیرو و قوای بالقوه در جامعه را به بالفعل تبدیل 
طح جامعه را تشدید کند. آنچه در تز رفیق احمدزاده، و یا حتی کرده و پتانسیل خیزش در س

امروز در دیدگاه مجاهد خلق مسعود رجوی گفته می شود، چندان تفاوتی با آنچه در ویتنام و 
چین به وقوع پیوست، ندارد. اما در آن دوران، رهبری انقالبی در کنار قیام کننده، و در صفوف 

 رخ خواهد داد.« تحول»شت و تنها در آن شرائط است که فشرده خلق به پاخاسته قرار دا
ی  در شرائط کنونی هر مبارزه »....رفیق پیشکسوت مسعود احمدزاده معتقد است که 

ی مسلحانه سازمان یابد و تنها موتور کوچک مسلح  سیاسی به ناچار باید بر اساس مبارزه
. شرائط ذهنی انقالب در طی عمل ها را به حرکت درآورد تواند موتور بزرگ توده است که می

ها  مسلحانه به کمال شکل خواهد گرفت، پیشرو واقعی، پیشروئی که پیوند عمیق با توده
دارد و قادر به برانگیختن و هدایت وسیع توده باشد، تنها در طی عمل مسلحانه، در جریان کار 

ردی که عملیات پیشرو ریزی و د تواند به وجود آید. بله، در آغاز، خون نظامی می -سیاسی 
اندازد، ممکن است یک  کند، تروری که رژیم به راه می ها عرضه می مسلح برای توده

هائی که با عملیات چریکی از نزدیک تماس دارند، ایجاد کند.  گیری منفعل در میان توده موضع
هائی چه سیاسی، چه نظامی، چه  اما همین که پیشرو مسلح پاگرفت و توانست ضربه

ها  شود. آن ها روشن می و چه معنوی به دشمن وارد کند، راه مبارزه به تدریج برای توده مادی
گی دارد. به قول  ها بسته یابند که انقالب آغاز شده و رشد و پیروزی آن به حمایت آن درمی

ها چندان آسان نیست اما همین که به دست آمده و هر جا که به  دبره، کسب حمایت توده
در این تز یک نکته استراتژیک نادیده گرفته می « جب شگفتی شده است......دست آمده، مو

ها عرضه  ریزی و دردی که عملیات پیشرو مسلح برای توده در آغاز، خون »شود. در باال آمده 
گیری منفعل در میان  اندازد، ممکن است یک موضع کند، تروری که رژیم به راه می می
از نزدیک تماس دارند، ایجاد کند. اما همین که پیشرو مسلح  هائی که با عملیات چریکی توده

هائی چه سیاسی، چه نظامی، چه مادی و چه معنوی به دشمن  پاگرفت و توانست ضربه
نکته ای که نادیده گرفته شد، « شود. ها روشن می وارد کند، راه مبارزه به تدریج برای توده

اگر پیشرو مسلح پا »ه این سوال که ماهیت خروجی این استراتژی است، و نپرداختن ب
چه باید کرد، و خروجی این استراتژی در « نگرفت، و یا، اگر راه مبارزه برای توده روشن نشد

 چنین شرایطی چه خواهد بود؟
پرداخته، ضعف بسیاری از تئوریسین ها « استراتژی»من بارها و در نوشتارهای پیشین که به 

دانسته ام. بطور مثال گفته می شود که باید ارتش « یکخروجی استراتژ»را در عدم تعیین 



آزادیبخش ملی تشکیل داد، و با جنگی کالسیک نظام را سرنگون کرد. اما گفته نمی شود که 
اگر این استراتژی مشخص نشد، خروجی آن چیست؟ گفته می شود که باید در سوریه 

خط و راهبرد شکست خورد، جمهوری اسالمی را شکست داد، اما گفته نمی شود که اگر آن 
خروجی چه بایدباشد؟ به همان نسبت در تزی که رفیق احمدزاده و رژی دبره ارائه می دهند، 

را تشدید می کنند، بی آنکه به « تضاد بین خلق و امپریالیسم»با ورود به جنگی توده ای 
تواند موتور و منفی آن توجه شود. موتور کوچک در یک ارزیابی مکانیکی می « محتمل»نتیجه 

بزرگ را به حرکت آورد، اما این حرکت لزوما نمی تواند شتابنده، و یا مستمر باشد. در عالم 
واقع، تنها ره رهایی لزوما نمی تواند موفق باشد )بخاطر داشته باشیم که صحبت در باره 

 امروز، قرن بیست و یکم با تمام ابزار و کاربردها است(.
ی خواهم به نمونه ای غیر متعارف اشاره کنم. فرض بگیریم که برای درک بهتر این نکته، م

در موصل رخ داد، آنگونه که خانم مریم رجوی نام نهاده اند، به راستی یک  1393آنچه در سال 
العنكبوت  قیام در موصل و ساير شهرها در عراق، قبل از همه بیت»توده ای بود. « قیام»

تلویزیون » .(1393تیر  6مریم رجوی )« )اران را لرزانداي را غافلگیر كرد و سپاه پاسد خامنه
خانم رجوی شما نامه ای برای دفاع از خود در برابر اتهام وارده به شما درباره جنگ  -العربیه 

در کنار داعش به دبیرکل سازمان ملل متحد فرستاده که در آن نوشته بودید بودید چگونه ما 
می توانیم با داعش باشیم در حالیکه ما شیعه هستیم؟ آیا مسئله، مسئله شیعه وسنی 

گفتم داعش یک گروه افراطی است، گروهی که ترور می کند، مراقد  همچنان که .خیراست؟ 
به همین دلیل ما داعش را محکوم  .ائمه و انبیا را منفجر می کند، مسیحیان را کوچ می دهد

این در واقع تبلیغات رژیم مالها هست که می خواهند مجاهدین را به داعش مرتبط  .می کنیم
اما مساله ما شیعه  .این واقعیت ندارد .حمله به مجاهدین و آن را وسیله ای کنند برای .کنند

ما برادران اهل سنت و خواهران اهل سنت را خواهران و برادران خودمان می  .و سنی نیست
مریم رجوی « ).اسالمی که ما اعتقاد داریم با فرقه گرایی فاصله زیادی دارد .دانیم

سركوب فزاينده درعراق، خشم عظیمي را فشرده كرد كه از دوستان عزيز! » (:(15/08/2014)
جامعه، جوشان و خروشان است. از روز آزاد شدن موصل  تا به حال در اين 89قیامهاي بهمن 

شدن يك ارتش عظیم، با تجهیزات پیشرفتة  ژوئن، جهان هنوز از شوك متالشي 10در 
آساي دستگاه امنیتي جرار مالكي، بیرون نیامده است؛ دستگاهي  آمريكايي، و فروپاشي برق

ا دجالگري بر آن سپاه قدس نام جانبة سپاه قم، كه آخوندها ب كه ازحمايت و پشتیباني همه
 (1393تیر  14مریم رجوی )« اند، برخوردار است. گذاشته

 
یک نیروی ارتجاعی و آدمکش نیست، بلکه نیروی « داعش»اما بیاییم فرض بگیریم که 

 2و در طی  1393پیشتازی است که توسط مردم موصل مورد استقبال قرار گرفت. از سال 
سال اخیر، نه سرکوب، نه ارعاب و نه ایدئولوژی داعش توانست مردم موصل را آماده مبارزه 

ی در «قیام»ای تنگاتنگ و توده ای کند چرا که توده آماده پرداخت چنین بهایی نیست، و اصوال 
د نداشته است. به همین نسبت می توان به آنچه در حلب رخ می دهد اشاره وحله اول وجو

کرد، چند صدهزار نفر  شهروند حلبی بین دو نیروی ارتجاعی و وابسته منگنه شده اند، عمال 
نه از این حمایت می کنند و نه از آن. این دو نمونه را با نقشه راه نمونه عملیات فروغ جاویدان 

شتباه محاسبه مراجعه شود(. در آنجا فرض گرفته شده ود که اگر مقایسه کنید )به ا
کرمانشاه به دست رزمندگان خلق بیفتد معادله می چرخد. امروز می بینیم که فلوجه و انبار و 

افتاده، اما هیچ معادله ای « رزمندگان»موصل و حلب و ادلب و رقه و حمص به دست 
از این معادالت موردتوجه قرار نگرفته است.ساده  در هیچکدام« فاکتور خلق»نچرخیده، چرا که 

  اینکه، موتور کوچک همیشه و لزوما نمی تواند موتور بزرگ را متقاعد به حرکتی مسلحانه
 کند. )اصوال وادار به هر حرکتی(

 
 پالسی )و یا در کجا ایستاده ایم(

 
مه یک حرکت )از جمله تعاریف و معانی و تعیین تکیف ها، رهنمودیست برای ما تا به آنچه الز

 مبارزه( است، برسیم.
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پالسی، یا به زبان عادی، خط مشی، مواضع ما را در قبال بسیاری از مسائل پیش رو 
مشخص می کند. مشخص می کند که الویت های )پالسی( ما در قبال با نقض حقوق بشر 

وریه و چیست؟ اگر آمریکا، جمهوری اسالمی، سوریه یا روسیه بر سر مردم ستمدیده س
عراق بمب ببارانند، و شهروندان غیر نظامی را قتل عام بکنند، موضع ما چیست؟ همزمان، اگر 

میلیون آن کودک است، را به قحطی  9میلیون مردم ستمدیده یمن، که  21عربستان سعودی 
، پارلمان انگلستان نشستی 2016اکتبر  26و گرسنگی مزمن بکشاند، پالسی ما چیست؟ در 

بوریس ر مورد کشتاری که عربستان در یمن می کند، بحث و تبادل نظر کنند. داشت تا د
، وزیر خارجه، و بسیاری دیگر )محافظه کار و کارگر( به روشنی می گفتند که جانسون

عربستان یار استراتژیک انگلستان است، سالیانه میلیارد ها سالح جنگی از ما می خرد، و 
باب المندب در یمن نقطه استراتژیکی است که برای ما مهم است، بنابراین انگلستان نمی 

انگلستان متاسف است که شهروندان گرسنه اند، که شهروند غیر  تواند عربستان را برنجاند.
)چند روز بعد نظامی قتل عام می شود، اما نمی توان عربستان را تحت فشار قرار داد 

. این یعنی پالسی. مهم («ب شدعربستان بار دیگر به عنوان عضو شورای حقوق بشر انتخا»
نیست که من و یا هرکس دیگری با این دیدگاه استثماری موافق است یا نه، مهم اینست که 

همه تکلیف خودشان را می دانند. همه می فهمند که انگلستان در کجا قرار دارد و تا کجا 
رسد، و  عربستان است. اما وقتی به سوریه می« جنایات جنگی»حاضر به چشم بستن بر 

جنایت »وقتی سوریه دقیقا همان کاری را می کند که عربستان می کند، انگلستان آن را
ندهد تا در بنادرش  ناوجنگی روسیهمی خواند، از اسپانیا می خواهد که اجازه به « جنگی

دیگر گروه های تروریستی و افراطی پشتیبانی می کند. سوختگیری کند، و از جبهه النصرت و 
های ایرانی  به زور کشتی»پیشنهاد می کند که  مشاور کلینتوناین یعنی پالسی. و یا وقتی 
و یا وقتی ژنرال آمریکایی این می شود پالسی. « ها کمک شود را متوقف کنید تا به سعودی

با  اردوغان، «نیروهای کرد در عملیات علیه داعش در رقه حضور خواهند داشت»می گوید 
ل سوریه )و یا عراق(، ساز خودش را کوک می کند دانش به تمام تبعات دخالت نظامی در داخ

 ) های تروریستی مانند حزب اتحاد دموکراتیک ما برای عملیات رقه نیازی به سازمان»که 
PYD) های مدافع خلق و یگان ( YPG) پیشنهاد کردیم که  (ها در تماس با آمریکایی)ما  ...نداریم

 گویند پالسی. به این می«. .با هم داعش را از رقه بیرون کنیم
حال باید به خودمان بنگریم. پالسی ما )سرنگونی طلبان( چیست؟ آیا ما هم مانند استعمار 

را بر مبنای منافع شخصی خود « جنایت جنگی»کهنه )همان تضاد اصلی و روباه پیر استعمار( 
 تعریف می کنیم، و یا اینکه، هر کشور و نظام و دولتی که جنایت کرد را محکوم می کنیم؟ 

همه می دانند در کجا قرار دارند. اردوغان به دنبال خالفت عثمانی است. عربستان به جز ما، 
به دنبال خالفت امویه. داعش به دنبال خالفت عراق و شام، جمهوری اسالمی به دنبال 

قدس از طریق کربال، و روسیه به دنبال اردوگاه از دست رفته و نخ نما شده ای که بازگشتنی 
 ه تضاد اصلی است. ولی ما...؟ نخواهد بود. آمریکا ک

در کجای صفحه « ما»تعیین پالسی نه تنها به ما، به حامیان ما، به یاران ما، می فهماند که 
هم رهنمود می دهد که چه باید انتظار داشته باشد، و « خلق»مختصات قرار داریم، بلکه به 

بکند )لطفا کسی به من  در نبود کانال مستقیم ارتباطی بین نیروی پیشتاز و خلق، چه باید
ایمیل نفرستد که ما هم به دنبال سرنگونی هستیم. این را می دانم، اما سوال در این 

 نوشتار چیز دیگریست(.
علیه « ابزار مبارزه و جنگ»وقتی این حداقل ها مشخص نیست، وقتی مشخص نیست که 

قبال دخالت بیگانه جمهوری اسالمی از چه کانال و طریقی تهیاه می شود؟ وقتی پالسی در 
 –در پروسه سرنگونی، مه آلود است، در چنین شرایطی، نه تنها سخن گفتن از تضاد اصلی 

 اتالف وقت است، بلکه حزن آلود است. –تقابل خلق و ضد خلق، و یا خلق و امپریالیزم 
اند باشد. می تو« استثمار کننده و استثمار شونده»پالسی، به زبان ساده، می تواند مرز بین 

باشد. و یا می « پراگماتیسم و یا دگماتیسم»باشد، می تواند « با خدا و بی خدا»مرز بین 
باشد. کسی نمی تواند بگوید که کدام بهترین است، « هدف وسیله را توجیه می کند»تواند 

فردی یا سازمانی است. یک زندانی سیاسی می تواند سالها در زندان « انتخاب»چرا که یک 
باشد، اما در یک مقطع از زمان، تصمیم می گیرد که نمی خواهد اعدام بشود و شکنجه شده 

انزجار نامه می نویسد. یک سازمان می تواند دهه ها با تفکر ضد امپریالیستی فعال باشد، 
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اما در یک مقطع از زمان، سر بر سجده امپریالیسم می ساید. از این مقطع به بعد این می 
ان. دیگر مهم نیست تا دیروز چند بار  شالق خورده، و یا تا به چه شود پالسی آن فرد و سازم

حد علیه استثمار و استعمار مبارزه کرده، چرا که امروز، هماکنون، در این مقطع از زمان )به هر 
دلیلی( دیگر آن نیست که بوده. پالسی تغییر کرده است. برای آن فرد یا سازمان، الویت تغییر 

تغییر کرده « الویت»ن شعار های همیشگی می تواند داده شود، اما کرده است. البته هما
های باورمندی، آن «متغیار»ی است که «تابع»است. پالسی، یا همان عامل رهنمود دهنده، 

را شکل می دهد، تا جایگاه ما را در صفحه مختصات نقطه به نقطه تعیین کند. پالسی یک 
 «. د اصلیتضا»است، برای ورود به تعریف « پیش شرط»

وقتی وزیر خارجه انگلستان به روشنی می گوید عربستان یار استراتژیک است، دارد تعیین 
در این مقطع از زمان را فورموله « استعمار کهنه« »تضاد اصلی»پالسی می کند، تا بتواند 

کند. همه چیز برای وزیر، برای وکالی مجلس انگلستان و برای مردم انگلستان روشن است. 
می دانند کجا قرار دارند. همه می دانند که اندیشه ارتجاعی عربستان با زن و آزادی چه همه 

می کند و یا چگونه تروریست می پروراند. اما با دانش به همه و همه اینها، پالسی مشخص 
 است. الویت ها مشخص است. و آن را علنا اعالم می کنند.

و شهامتی را پیدا کرده و در پیشگاه خلق،  به نظر من، سرنگونی طلبان هم باید چنین جرأت
و « ارتجاع»، «استثمار»تکلیف خود، تکلیف جایگاه خود در صفحه مختصات و در برابر واژگان 

همپیمانی با زراندوزان را، روشن کنند. شعار بس است. ارباب بی مروت )در فلسطین، 
« ارتجاع»و « تضاد اصلی. »سوریه، عراق، یمن، و .... جهان ستمدیده( در حال قتل عام است

همپیمان شده اند تا جهان ستمدیده استثمار شود. موضع و پالسی سرنگونی طلب چیست؟ 
آیا هنوز هم تضاد اصلی همانی است که گفته می شد، و اگر آری، رهنمود به خلق برای این 

 تقابل چیست؟ و اگر نه، چه چیزی تغییر کرده است؟
 

یی «بها»، و مشخص کردن «تعیین الویت»پروسه سرنگونی خالصه کنم، مهمترین عامل در 
بپردازد، است. برخالف بسیاری بر این باور نیستم که فاز « الویت بندی»که خلق باید برای این 

الویت »از این « خلق»سرنگونی آغاز شده است. فاز سرنگونی زمانی آغاز می شود که 
آگاه شده، و از آن پشتیبانی کند. در نبود  یی که باید بپردازد، شفاف و روشن«بها»، و «بندی

این پشتیبانی، هرگونه تغییری نمی تواند دموکراتیک و دائمی باشد، و بدون شک با اعتراض و 
می « جاده صاف کن امپریالیزم»شورش روبرو خواهد شد، و چنانچه در باال نقل قول شد 

 شود.
 

 یاران دشمن
 

تضاد اصلی »، و «مرتجع کیست»داشتم، از جمله در باال به چند تعریف اشاره ای کوتاه 
 نتیجه اینکه این دولتها ارتجاعی هستند:«. چیست

جمهوری اسالمی، سوریه، یمن، عربستان سعودی، عراق، اردن، ترکیه، افغانستان، 
 پاکستان، امارات، و.....

های زیر همچنین، و بنا به تعریف باال، می توان به راحتی نتیجه گرفت که احزاب و تشکل 
 ارتجاعی هستند:

سپاه قدس، بدر، حزب هللا، حماس، حوثی، القاعده، طالبان، جبهه النصرت، فتح الشام، 
 داعش و....

 
هرگونه وابستگی یا گرایش به وابستگی به امپریالیزم اعم از سیاسی، » اما بنا به این تعریف 

؟(، کلیه نیروهای )مرتجع کیست« اقتصادی، نظامی یا فرهنگی، خصوصیت ارتجاعی است
هستند، چرا که « مرتجع»مخالف اسد در سوریه، و یا احزاب ُکرد در عراق، ایران و سوریه هم 

وابسته به امپریالیزم هستند و در نتیجه « سیاسی، اقتصادی، نظامی یا فرهنگی»به لحاظ 
امی، دارند. ارتش آزاد سوریه، به لحاظ تسلیحاتی، به لحاظ آموزش نظ« خصوصیت ارتجاعی»

و هم به لحاظ سیاسی نمی تواند لحظه ای بدون پشتیبانی آمریکا )تضاد اصلی( به حیات 
خود ادامه دهد، و خواسته یا ناخواسته پیش برنده برنامه امپریالیزم برای رسیدن به اهداف 



هستند. سوالی که می ماند اینست که آیا حمایت از یک نیروی « تضاد اصلی»استراتژیک 
دیگر می جنگد، می « وابسته»و « ارتجاعی»که علیه یک نیروی « وابسته»و « ارتجاعی»

تواند در راستای اهداف آزادیخواهانه یک خلق ستمدیده و نیروی پیشتاز آن باشد )منظور 
 سرنگونی طلبان ایرانی است(؟

قاعدتا، پاسخ به این سوال باید بسیار آسان باشد. نمی توان با دشمن دمخور بود، و در عین 
و دیگر واژگان زیبا سخن گفت. بسیاری از نیروها، احزاب « عدالت اجتماعی»، «آزادی»ال از ح

و سازمانهای سیاسی هستند که تکلیف خود را با این قبیل واژگان تعیین کرده، و با انتخاب 
)چنانکه در باال نقل قول شد( جدا « مبارزه با امپریالیزم»، راه خود را از «قدرت به هر قیمت»

ده اند. موضع این ها قابل درک است، چرا که خلق، ملت، مردم کوچه و بازار می تواند کر
تکلیف خودش را با این احزاب و سازمان ها بداند. بسیاری از این احزاب به این نتیجه رسیده 

اند که زور امپریالیزم خیلی بیشتر از آنچیزی است که در کتاب ها و در شعار ها نهفته است، 
سواری دوال دوال نمی شود. نمی شود فالن اقعیت را پذیرفت. باید پذیرفت که شتر و باید و

دولتی )مثال اسد( را سرنگون کرد، و در مقابل امپریالیزم هم ایستاد. نمی توان با چند تا کلت 
و مسلسل، علیه توپ و تانک اسد و یا سپاه قدس مقابله کرد. سالح سنگین الزم است، 

ت، ارتش و آذوغه و پشتیبانی لجستیکی و اطالعاتی الزم است، و این نیروی زرهی الزم اس
غیر ممکن است. این واقعیت را درک کرده اند، و تمام و کمال خود « امپریالیزم»ها بدون کمک 

را متعهد به خط و مشی امپریالیزم کرده اند. تمام اصول، تمام شعر و شعار، و تمام آن 
را داده اند، و درعوض حمایت امپریالیزم، برای سرنگونی  حرفهایی را که عمری می زده اند

)مثال( اسد را بدست آورده اند. امکان تشکیل ارتش آزاد سوریه را پیدا کرده اند. در کنار این 
حمایت یک سری شر و شروط را هم پذیرفته اند. پذیرفته اند که با فتح الشام و القاعده و 

ر شده، و عملیات خود را با دیگری هماهنگ کنند. داعش و... هم جبهه و هم )عمال( سنگ
ساده اینکه، واقعیت تلخ میدانی را لمس کرده، و جام زهر همپیمانی با امپریالیزم را 

ربط دهیم(. هرچه و هرگونه « خروجی استراتژیک»سرکشیده اند )این نکته را به نکته عدم 
قابل کتمان است، ارتش آزاد که می خواهیم آن را تعریف و پاالیش دهیم، یک نکته غیر 
و « امپریالیزم»، «ارتجاع»سوریه، حساب خودش را از حرف های گنده و بزرگی مثل 

 جدا کرده و ذهن کسی را هم منحرف نمی کند. « استقالل»
و « همفکری»برخی از استثمارگران به این نتیجه رسیده اند که سرنگونی طلبان هم به نقطه 

 11 -نیوز  رودي جولیاني )در مصاحبه با فاكسرسیده اند. « هاارزش »در تعریف « همسویی»
)حكومت( تهران نسبت به خودش خنديد..و گفت، اين گروه دار  هاي نیش به طعنه (1393تیر 

صدها هزار عضو دارد و افرادي بسیار تحصیل كرده هستند، كساني كه مدافع همان »
ارزشهايي هستند كه ما مدافع آن هستیم؛ يك دولت دمكراتیك، دولتي كه به حقوق زنان 

 «. دن نداردش داند ايران نیاز به اتمي  گذارد و دولتي كه مي احترام مي
  

ظاهرا، نیروهای سرنگونی طلب ایران نمی خواهند حساب خود را از برخی از واژگان جدا 
کرده، و به هر چاله و تله ای می افتند. آخرین نمونه دنباله روی سایت مجاهدین از رویداد 

 در پاسارگاد است.« ارتجاعی« »پوپولیستی»
به هر وسیله ای می خواهند نفرت خود از آنچه این در اینکه مردم از این رژیم به ستوه آمده و 

نظام نمایندگی می کند را ابراز کنند، شکی نیست. در اینکه، مردم )خلق ستمدیده( دست 
رو به پایان « اسالم عزیز»به دامان کورش شده اند تا به جمهوری اسالمی بفهمانند ُعمر 

ت. اما وقتی یک نیروی پیشتاز که است، و اسالم )سیاسی( دیگر ُبردی ندارد، قابل درک اس
قرار است نقشه راه ارائه دهد، و از آزادی اقلیت ها، مذاهب، و خالصه باورها و خواست های 

سیلی »تمامیت ملت ایران دفاع کند، در سرمقاله خود در سایت مجاهد، رویداد پاسارگاد را 
تفسیر می کند، و  فقط یک شعار )مقبول( از میان چندین شعار « ولی فقیهبه صورت 

راسیست، پوپولیستی، و ارتجاعی را بعنوان محور اصلی این تجمع ارزیابی می کند، بسیار 
 تعجب آور است.

ما آریایی هستیم عرب »به راستی جمعیت حاضر در پاسارگاد چگونه با شعار هایی چون 
به صورت ولی « همش میگن دست خداست، هر چه بالست ازعرباست»و « نمی پرستیم

فقیه سیلی می زنند؟ چه نقطه مشترکی با مردم عرب زبان در خوزستان می توانند داشته 
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ملی مقاومت که در دفاع از باشند؟ و مهمتر اینکه چه نقطه مشترکی با مجاهدین و شورای 
 اقلیت های ملی و مذهبی، مصوبه دارد، می تواند داشته باشد؟

فراتر و هشدار دهنده تر از این، موشک پرانی حوثی به سوی عربستان است. حوثی می 
بستان و دیگر همپیمانانش گفته اند که موشک پرتاب کرده است، اما عر فرودگاه جدهگوید به 

حوثی ها در چند موضعگیری گفته اند که ادعای عربستان پرتاب شده است.  به سوی مکه
کرده است. شاید سعودیها راست می گویند، و  دروغ و عربستان هم بر موضع خود پایفشاری
هد اذهان را از جده به مکه منحرف کند، بخاطر شاید هم هراس عربستان، و اینکه می خوا

موضع اخیر حمید رزق، عضو هیئت ملی )حوثی(، است. حمید رزق، پس از رد ادعای 
تا، طبیع«. موشک بعدی مقاومت ریاض را هدف قرار خواهد داد»سعودیها، هشدار می دهد 

نه حوثی حرف راست می زند و نه سعودی ها. هر دو، آدمکش، ضد منافع مردم یمن، و 
 هستند، و این به سرنگونی طلبان ربطی ندارد.« ارتجاع»و « تضاد اصلی»وابسته به همان 

تا آنجا که به سرنگونی طلبان مربوط می شود، موضع خانم مریم رجوی است که جای تأمل 
ال که این موشک پرانی را قویا محکوم کرده اند، آن را اعالم جنگ علیه دارد. ایشان در عین ح

هدف قرار دادن مکه  »جهان اسالم  قلمداد کرده اند. در این موضعگیری خانم مریم رجوی 
از داخل یمن انجام شده، س نیروی قد ای و تحت نظر مکرمه با موشک را که به دستور خامنه

جهان توصیف کرد. وی  اعالم جنگ به عموم مسلمانانمثابه  قویاً محکوم نمود و آن را به
خواستار اخراج این رژیم ضدانسانی و ضداسالمی از سازمان همکاری اسالمی و قطع روابط 

 «.کشورهای اسالمی با آن شد
برای لحطه ای به عمق و اهمیت این جمله، با توجه به افراطیگرایی بسیاری از مسلمانان در 

ض بگیریم مسلمانانی )عرب و ترک فر«. اعالم جنگ به عموم مسلمانان»منطقه، دقت کنیم 
و پاکستانی و آفریقایی( باشند که مواضع خانم رجوی را دنبال کرده و این جمالت را می 

خوانند. خونشان به جوش می آید، و حرکت حوثی ها که مورد حمایت جمهوری اسالمی 
. حال است را بعنوان اعالم جنگ )نه حوثی ها بلکه( ایران علیه جهان اسالم تلقی کنند

 تجسم کنیم که چه اتفاقی می افتد؟ 
به راستی، آیا وظیفه یک نیروی پیشتاز اینست؟ مگر نه اینکه جمهوری اسالمی عمریست به 
دنبال صدور انقالب، هرج و مرج و تشدید فرقه گرایی است؟ مگر نه اینکه تشدید فرقه گرایی، 

به این واقعیات، آیا اشتباه است؟ با توجه « پروسه سرنگونی»مانعی بر سر راه « جنگ»و 
اعالم »است اگر نتیجه گیری شود که تهییج اذهان )مرتجعین و بنیادگرایان( با جمالتی چون 

را با « ایران»را غیر ممکن می کند، بلکه « سرنگونی»، نه تنها «جنگ به عموم مسلمانان
کردن خواست  خطر ویرانی و نابودی روبرو می کند؟ آیا این قبیل موضعگیری ها برآورده

سال اخیر، میلیون ها مسلمان و عرب و ترک و ُکرد  40در « جنگ»جمهوری اسالمی نیست؟ 
به خودکامگی و هژمونی طلبی ادامه دهد. « تضاد اصلی»و فارس را به کام خود کشیده، تا 

لمپن مسلمان »و « فرقه گرایی»بیش از این نمی توان و نباید به تنور جنگ، هیزم از جنس 
ریخت. سرزمین نفرین شده خاورمیانه، محتاج دیدگاه سوم است، دیدگاهی « شده تحمیق

 پیشتاز، دموکرات، و سکوالر.
ما آریایی هستیم و عرب نمی »من که نه مسلمانم و نه عرب، نمی توانم شعار راسیست 

 را سیلی بر صورت فقیه ارزیابی کنم، این قبیل شعار ها و تجمعات علیه منافع بلند« پرستیم
 مدت و دموکراتیک مردم ایران است، و بدون شک در راستای بقای نظام اسالمی است. 

 سرنگونی از این طریق و با این بها، آنهم از جیب مردم ایران و منطقه، هرگز.
 

( را می سراید که با این جمله Aeneid( شعر اینید )Virgilسال قبل از میالد، ورجیل ) 30حدود 
الکساندر دوما، فرمانده « سه تفنگدار»است. در « اسلحه و رزمنده این سرود»آغاز می شود 

 شوالیه ها یک بیت از آن شعر را بعنوان نصیحت برای دارتانین می خواند:
Timeo Danaos et dona ferentes  

 هشدار، وقتی دشمن به تو هدیه می دهد.
 علی ناظر
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