
  هایی دربارۀ جنبش اخیر مردم ایرانیادداشت

 جهان  نگاهی از برون در پرتو گذاری بزرگ در

( آغاز گردید. مرگ ناگهانی ۲۰۲۲سپتامبر  ۱۶) ۱۴۰۱شهریور  ۲۵جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران از 

ای شد بر مطالبات انباشته و معوق مردم و به سرعت به سراسر کشور در بازداشت پلیس جرقهمهسا امینی 

دهد که زمان تناوب آن در سه دهۀ هایی را نشان میعمق گسترش یابندۀ چنین جنبش ،گسترش یافت. این

شکاف خود  دهد. اینها گسترش شکاف بین مردم و حاکمیت را نشان میاخیرهرچه کمتر شده است. این جنبش

ترین عرصۀ دخالت و گسترش نفوذ دشمنان خارجی برای سوءاستفاده یا خنثی کردن قدرت ژئوپلیتیک مهم

)جغرافیای سیاسی( میهنمان بوده، هست و خواهد بود. از این زاویه، عملکرد ضد وحدت ملی حکومت و نفوذ 

ۀ چهارده درممانعت از توسعۀ پایدار های متناوب، دشمنان خارجی در ستون فقرات آن از عوامل اصلی بحران

های مادی و معنوی، و سرانجام التحصیالن، خروج نجومی سرمایه، مهاجرت میلیونی متخصصان و فارغاخیر

دخالت خارجی در امور داخلی کشور ما بوده است. هدف هردو نیز مهار مردم ایران در پیگیری و پیشبرد 

 های پس از انقالب کماکان ادامه دارد.شکست شان است که علیرغمدمکراتیک-انقالب ملی

ها و در در پاسخ به پرسش ،، مجموعه نظراتی است که در جریان جنبش اعتراضی اخیریادداشت ۱۸این 

نوشته شده  ۱۴۰۱از اول مهر تا بیستم آذرماه  )در واتساپ، تلگرام، فیسبوک، مسنجر و...(مباحثات گوناگون 

تواند با انتخاب تیترهای مورد شود. خواننده میصریحاتی در متن منتشر میاست که پس از ویراستاری و ت

صفحه( اجتناب کند. هر موضوع مستقل از دیگری و به ترتیب تاریخ آمده  ۱۲عالقه، از خواندن کل نوشته )

 خواهم.است و به ناچار برخی عبارات تکراری هستند. از این جهت از خوانندگان محترم عذر می

 امیرهوشنگ اطیابی

 (۲۰۲۳مارس  ۱۷) ۱۴۰۱اسفند  ۲۶

ۀ منابع نموناش بر ایران و جهان، رجوع به های امپراطوری نئولیبرال و تسلط انحصاریبرای آگاهی از برنامه ها ودر رابطه با این یادداشت *

، در پرتو وقایع توان بی پرده و واضحمیهای فکری اطاقو سایر و اهداف واقعی امپراطوری امریکا را از سه منبع اول  . عملکردمهم است زیر

به پس از اکتبر  استو مربوط  تر، محطاطانهترتبلیغاتی ،ترکه سند چهارم که توسط دولت بایدن منتشر شده پوشیدهدرحالی ؛دید سه دهۀ گذشته،

۲۰۲۲:  

1. WHICH PATH TO PERSIA? Options for a New American Strategy toward Iran, The Saban Center at The 

Brookings Institution. June 2009   مؤسسۀ بروکینگز -مرکز سابان-امریکا برای ایرانهای استراتژی گزینهکدام مسیر به پارس؟  

2. The Project for New American Century, Website- 1997-2006 وبسایت پروژۀ قرن جدید امریکایی  
3. REBUILDING AMERICA’S DEFENSES- Strategy, Forces and Resources for a New Century, Sep. 2000 

بار امریکاست در سه  ای بازتاب عملکرد خونین و فاجعهع برای قرن جدید. این سند برنامهاستراتژی، نیروها و مناب -بازسازی دفاع امریکا

 دهۀ گذشته.

4. NATIONAL SECURITY STRATEGY, October 2022- استراتژی امنیت ملی دولت بایدن 

 ، آموزنده و مفید است.در زمینۀ جغرافیای سیاسی در این وبسایتهای صوتی فارسی فایل این ** شنیدن

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 در بازداشت جنبش اعتراضی پس از مرگ مهسا امینی برای ایشتهودلن -تجارت خون جوانان میهن.۱
  (۲۰۲۲ سپتامبر ۲۳) ۱۴۰۱مهر  ۱

اعتراضی، فراگیر، مستقل و ملی جوانان میهنم اینگونه مصادره حالم اصال خوب نیست که می بینم جنبش برحق 

ریزند های بیگانه جوانان میهنم را گوشت دم توپ می کنند و اشک تمساح میکه اینگونه قدرت؛ شودو سرکوب می

قدرت را به آن انتقال  ۱۳۵۷برای گرفتن دست باال در منازعه و معامله با حکومتی که خود برای مهار انقالب 

 دادند. 

، امنیت، صلح، یهنهایی که برایشان حقوق بنیادی بشر )حق زندگی در مبینم قدرتحالم اصال خوب نیست که می

اصال …( و ارتباطات، تغذیه و آب سالمانرژی کار، مسکن، بهداشت و درمان و آموزش همگانی، دسترسی به 

کنند که آویز مقابله با حاکمیت کشورهایی میبخش برخوردار و نخبٔه جامعه را دست حقوق بشر  و مطرح نیست، 

 شان برجهان.قطبینشانده و فرمانبرشان باشند؛ آنهم فقط برای تداوم امپراطوری تکحاضر نیستند دست

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/06_iran_strategy.pdf
https://web.archive.org/web/20050203004726/http:/www.newamericancentury.org/index.html
https://web.archive.org/web/20050203005046/http:/www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
https://imanfani.com/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/


ترین جنایتکاران و جنگ افروزان تاریخ معاصر بشر، حداکثر حالم بد است و دچار تهوعم که می بینم بزرگ

ای های داخلی و خارجی برای بردگی فکری ایرانیان از هر فکر و سلیقهنواع رسانها ۀگذاری را در زمینسرمایه

شان سوء استفاده افروزانهشان برای منافع تجاری، ژئوپولیتیک و جنگاند تا از آنها و احساسات انسانیانجام داده

 کنند.

شان باز نخواهند د و هیچگاه به میهنایرانیانی که تابعیت کشورهای دیگر را دارنبرخی بینم حالم بد است که می

 و نشانده مانند افغانستان، عراق، لیبیگشت مگر با ارتش کشوری متجاوز برای جایگیری در حکومتی دست

برند و برای آن از امپراطور راهه میکنند و به بیکردستان سوریه، هر جنبش اصیلی را در میهنم مصادره می

 را فراموش کنند. میهنمان گیرند تا منافع ملیمیدر حال احتضار دستمزد و بودجه 

 ۀ، وزارت خارج۶آی، امابینیم ایرانیان مزدور اف بی آی، پنتاگون، موساد، سیدچار فاجعه هستیم که می

]یا ستاد  (NED) اعانۀ ملی برای دمکراسی ، بنیاد(NSA) امریکا آژانس امنیت ملیکشورهای عضو ناتو، 

وتو، فیسبوک، سی، منبی، بیعربستان اینترنشنال  ایران و رسانه هاشان ) کشورها[دخالت در امورداخلی 

ها و بنیادهای به ظاهر و انواع سازمان …(وتوانا وایر، اینستاگرام، توییتر، واتساپ، رادیو کوچه، ایران

کنند و مدعی رهبری هر جنبش از خون ایرانیان مبارز برای خود پول، شهرت و قدرت کسب می غیردولتی

ها و میلیاردرها عاشق ایران و ایرانیند یا مطالباتی و انقالبی هستند. آیا این قدرتاعتراضی، اجتماعی، ملی، 

 ؟برجهانند شانتسلط ۀعاشق حکومت و تسلط بر ایرانیان، سودجویی نجومی و ادام

متکی بر  ،مستقل، محقق، راستگو، صادق ننگار و کارشناسافاجعه ایست که باید با میکروسکوپ روزنامه

ها یافت. کاری است طاقت فرسا، تشخیص دروغ از راست، واقعیت مجازی در این رسانهرا طرف و بیواقعیات 

ای را هدف برای اینها هر وسیلهاز حقیقی، شانتاژ  و تحریک و غلو از اطالع رسانی، آگاهگری و روشنگری. 

ایجاد کشت و کشتار، درگیری و ترور، تخریب و  :داندهیچکس نمیانگار کند. هدف نهایی چیست؟ توجیه می

سوزی، شایعه و دروغ از هر دو سو تا زمینه برای دخالت نظامی آماده شود. سناریویی امتحان انفجار و آتش

 ،شده در افغانستان، عراق، سوریه، سومالی، یمن، مصر، سودان، یوگوسالوی، اوکراین، تاجیکستان، ارمنستان

کیانگ و تبت و ن، ازبکستان، چچنیا در روسیه، گرجستان، کوسوو در صربستان، سینآذربایجان، قرقیزستا

هایی که در چین و روسیه با شکست مواجه شد و یا هنوز در . بجز دخالتو... کنگ و تایوان در چینهنگ

تخریب تمدن، های امپراطورمآبانه فقط فاجعه، فروپاشی، آوارگی، جاهایی در جریان است، نتیجٔه اینگونه دخالت

بوده است. ….. بیسوادی و  ،خانمانی، گرسنگی، بیکاری، غارت ثروت ملی، بیهای جمعیو معلولیت هاکشتار

 ها خوشبختی آورد، برای ما هم خواهد آورد.های مداخله گر برای آن ملتاگر توسل به قدرت

 

 ؟از کشور تداوم داردپراکندگی و تفرقه در خارج  چرا.۲
 (۲۰۲۲سپتامبر ۲۴) ۱۴۰۱مهر  ۲

. پراکندگی در مردم ایران استجنبش هاست که سلب شده و تنها امیدم به ها سالاعتمادم به خارج کشوری

اند و بسیاری آگاهانه و ناآگاهانه قربانی امپراطوری ها کشور پراکندهچون افراد در ده ؛استمهاجرت طبیعی

هستند که مانند یک ارکستر از مرکزی  مالی سرمایۀنئولیبرالی ی متعلق به امپراطوری هادروغ و فریب رسانه

نه تنها  نئولیبرالی-مالیۀ د. این دیکتاتوری سرماینکنند و در هر کشوری رنگ و بوی خود را دارواحد عمل می

ز رانتخواری خود کرده است. متأسفانه هرآنچه از ما مانده بود را ا ۀبردهم صنعتی را  ۀسرمای بلکه مردم جهان

ای که عده درون قلع و قمع کردند و با تیشه به ریشه زدند و گروهی سکتاریستی را به تابلوی نام ما آراستند:

. تالش بر این است و شهوت جایگاه و رهبری دارند کنندها عمل میمانند بوروکرات ،در درونشان نیست یآتش

جهانی بپردازیم چون دستمان از میهن کوتاه  در زمینٔه امور  بخصوص که هر جا هستیم حداقل به روشنگری 

است. بله اگرقبل از انقالب همه متشکل، هماهنگ و متمرکز در دو سه کشور و یک سیستم بودند، اکنون 

هاست. شاید این بی نظمی خود موجد ها و اجزای اتمپراکندگی در حد عدم قطعیت و حرکت نامنظم الکترون

کنیم. باید امیدوار بود که مادر و بچه در دوران زایش عظیمی زندگی می ما ،نظمی جدید بشود. در هر صورت

ریزی کنند. آنچه مسلم است، تسلط دیکتاتوری سرمایه در این زایش خطرناک زنده بمانند و جهان نوینی را پی



همراهی در غرب از لحاظ تاریخی عمرش رو به پایان است. مهم این است که مردم کشور ما با  نئولیبرالی-مالی

و همبستگی گسترده و فراگیر از تسلط آن در داخل و بخصوص در خارج برهند و راه مستقل خویش را بیابند و 

 قربانی آن نشوند تا میهنمان در این زایش عظیم پایدار بماند.

 

 ۷به امضای طومار درخواست از کشورهای گروه دعوت  در پاسخ  .۳
 (۲۰۲۲اکتبر  ۱۹) ۱۴۰۱مهر  ۲۷

اند و خود این رژیم را به ما تحمیل کردند و االن ترین دشمنان تاریخی مردم و کشور ما بودهکشورها بزرگاین 

همانقدر که برای عراق، سوریه، لیبی، افغانستان،  ۷خواهند آن را فرمانبر و دست نشاندٔه خود کنند. این گروه می

ترین برای ما هم خواهند آورد. آنها بزرگ ،خوشبختی آوردند… و اوکراین ،لبنان، یمن، فلسطین ،سومالی، سودان

استعمارگران و جنایتکارترین قدرت های تاریخند و حقوق بشر را فقط برای تحکیم قدرت و تغییر رژیم با تجاوز 

ختک ملت ایران تنها با اتکا به قدرت خود می تواند از شر بخواهند. به رهبری خود می« انقالبی»نظامی یا با 

ایرانی نخواهد ماند. چنین درخواستی در جهت منافع دشمنان  ،حکومت اسالمی رها شود وگرنه با دخالت خارجی

 تاریخی ملت ایران است.

 

 کننداز دخالت خارجی را مطرح می سطحیهایی کنش به اشتراک گذاردن مطالبی که نشانهوادر .۴
 (۲۰۲۲نوامبر  ۲) ۱۴۰۱آبان  ۱۱

مزدوران مستقیم و  ،اینها و پیش از اینها خراب بوده است. موج سواران چپ و راستکار بسیار بیش از 

ها و پریشروانخودشیفتگان، های تابع منافع کشورهای دیگر، انواع های اطالعاتی، رسانهغیرمستقیم سازمان

درآمد کسب … ، وهای به ظاهر غیردولتی و حقوق بشریکه از یوتوب، اینستاگرام، سازمان-دیوانگان اجتماعی 

اند و پرستی خود کردهترطلبی و شهسودجویی، قدرت ۀشان را وسیلخون جوانان و اعتراضات به حق -کنندمی

کنند. کار بسیار بیش از اینها خراب است. فضای خارج کشور بسیار آلوده است و با احساسات ایرانیان بازی می

ای کند آیندهکمک و دخالت در امور داخلی میهن خود می آنکه از کشورهای خارجی طلبغیرقابل اعتماد. هر

صحنه  درصد این ۹۰نخواهد یافت. … و ، اوکراین، سودان، یمن بهتر از عراق، افغانستان، سوریه، سومالی

شهروند کشورهای دیگرند و  ،دهند چون بیش از میهن خودبه ایران و سرنوشت مردمش اهمیت نمی گردانان

شان تأمین است. اگر اینها بازگردند تنها با پول و ارتش خارجی و برای کسب جایگاهی در جایشان امن و آینده

 وسالم اداری صادراتی در عراق و افغانستان. هایها و دستگاهمانند کابینه نشانده خواهد بودقدرت حکومتی دست

 

انقالب در حال وقوع ایران برای من خیلی عجیبه که فردی مثل شما هیچ پستی و یا نظری در مورد .۵

 نیم؟انید که ما نمی دامی د ه. شما چایدتاکنون نگذاشته
 (۲۰۲۲نوامبر  ۵) ۱۴۰۱آبان  ۱۴

تان. وهللا فضای خارج از کشور و فضای مجازی بسیار آلوده است به دروغ، ممنون از پیام و پرسش

اخالقی، ترویج خشونت، بیمنفی و پنهان کردن مثبت، نجومی نمایی نگری، بزرگ یکجانبهسناریوسازی، 

 …. پرستی، سودجویی وبیگانه

به همراه ایرانیانی که با خون جوانان ما و اعتراضات  -شانهای فارسی زبانهای خارجی و رسانهمجموعهٔ قدرت

ای خودشانند. آنها به شدت از احساسات انسانی ایرانیان به دنبال منافع جهانی و منطقه -کنندشان تجارت میبرحق

آلوده است تا یا حکومت را فرمانبر کنند کنند و تنها هدفشان ایجاد بلبشو و گرفتن ماهی از آب گلسوءاستفاده می

شود که این جنبش هم سرکوب اعث میای فقط بهای خارجی به هر بهانهو یا ایران را نابود کنند. توسل به قدرت

عنوان ابزاری  حقوق بشر پشیزی ارزش ندارد و فقط به ،هاشود هم هیچ دستاوردی نداشته باشد. برای این قدرت

لی به سر عراق، شود. اگر آنها گ  عمال نفوذ در دیگر کشورها استفاده میعمال فشار، کسب قدرت و ا  برای ا  



ملت ایران اگر زدند، برای ما هم همان را به ارمغان خواهند آورد. … بی، اوکراین وسوریه، افغانستان، یمن، لی

و انواع مزدوران  ،های خارجیبخواهد به آزادی، عدالت و دمکراسی برسد، باید حساب خود را از قدرت

وت قدرت، ثروت خواهند شهمی  ،ای از آنهاشان جدا کند که با کسب پشتیبانی نظامی و اطالعاتی و رسانهایرانی

شود. جنبش مردم ایران توسط اینها ایران و تمدن ایرانی خوانده می ۀوگرنه فاتح ؛و شهرت خود را ارضا کنند

فکار جوانان کشور اها و ارکان حکومتی هاست با نفوذ گسترده در انواع رسانهکه سالمصادره شده است همچنان

که با چنین ارکستری با آواهای ناهنجار و توسل به دشمنان ایران  کنند. من شرم دارماند و میما را کنترل کرده

کشورم را گوشت  ۀتجربخواهم نوجوانان و جوانان بیام. نمیو ایرانی همراه شوم. برای همین سکوت پیشه کرده

که هیچ آسیبی به من نوعی در خارج از کشور وارد نخواهد شد. به فکر هشتاد میلیون دم توپ کنم درحالی

خانمانی، )حقوق اساسی بشری( را هم که دارند از دست ندهند و دچار بیحداقلی موطنانم هستم که همین ه

رسد. نشوند. بوی خوشی به مشام نمی… بهداشت و درمان و آموزش و و هاآوارگی، مرگ، نابودی زیرساخت

 با کمال تأسف!

نزدیکی حکومت به چین و روسیه از این انقالب کنم دنیای غرب در مقابله با من سیاسی نیستم ولی حس می.۶

 کند آیا نباید بین بد )غرب( و بدتر )چین و روسیه( انتخاب کرد؟حمایت می

های امپراطوری رسانه سازی  های شاخدار و شیطاندروغ ،همٔه جهان و بخصوص ایرانیان قربانی تبلیغات منفی

از محاصره و تحریم  فرارشان بستن هرگونه راه در کشور ما هدف اصلی غرب علیه چین و روسیه هستند.

جهان در حال گذار به دنیای چندقطبی است. برای همین هر قدرتی که  .بردگی ابدی مابه منظور  اقتصادی است

این امپراطوری در گیرد. قرار میدشمنی هدف  -صرفنظر از نظام حاکم بر آن -فرمانبر این امپراطوری نیست

المللی و منشور و همٔه قوانین بین خواهدخواهد. فقط فرمانروایی میوجه دمکراسی نمیعرصٔه جهانی به هیچ 

دمکراسی به شدت در داخل کشورهای  ،حتی در دهٔه اخیر ملل متحد را در سه دهٔه اخیر زیر پا گذاشته است.

مواردی همچون  محدود شده است و صداهای مخالف و آلترناتیو سانسور، حذف و درای به طور فزایندهغربی 

لسی الیزابت )نمونه افشاگرانه سرکوب شده هایفعالیت ن، چ  های برجستۀ آن: ژولیان آسانژ، ادوارد ا سن ود 

ترین نقش این مهم خواه حاکم کنند.نظامی تمامیت ،المللیکنند در عرصٔه بیندر واقع تالش می. َمننینگ،...(

درپی ی که پیهایسازی دنیای واقعی ما )همچون حبابازیها ایجاد فضای غیرواقعی، خبرسازی، مجرسانه

این روش در سه دهٔه اخیر فقط به  های دیگر است.د( و زورچپان کردن راه خود به کشورها و فرهنگنترکمی

هر کشوری باید راه مستقل  هیچ دلیلی ندارد که برای ما بهتر شود.ای برای کشورهای دیگر منجر شده و فاجعه

های جهانی و سرابی کند و قربانی بازی قدرتخود را با اتکا به مردم، فرهنگ و تاریخش طیتوسعۀ و پیشرفت 

اش همین بختکی بوده که در ایران بر ما حاکم شده ازی انتخاب بد و بدتر نتیجهکنند نشود. بکه برایش درست می

آن  اخیر)اوکراین نمونۀ  خواهد بود بار بوده وولی این انتخاب در عرصٔه جهانی برای هر کشوری فاجعه ؛است

 . است(

یک روزه نیست. اتکا به  یخریدرفتن به کشد تا نتیجه دهد و فعالیت سیاسی درازمدت است و چند نسل طول می

المللی و آلت دست شدن است. در اش همکاری با متجاوزین بینهای خارجی هم نتیجهقلدرها و پول قدرت

نشیند بدون آنکه بداند و یا بخواهد به یک سوی هرصورت به دنیای سیاست خوش آمدید. حتی آنکه در خانه می

 ای بهتر برای مردم ایران.به امید آینده کند. شاد و کامروا باشید ودنیای سیاست کمک می

 

 ای بخصوص درتواند بدون توجه و شناخت از اوضاع جهانی و منطقهآیا جنبش مردم ایران می.۷

 رابطه با جغرافیای سیاسی کشور موفق شود؟

 در اخبار روزنظرات  (۲۰۲۲ نوامبر ۲۱و  ۲۰) ۱۴۰۱آبان  ۳۰و  ۲۹

در این طوفانی که ایران، ایرانیان و تمدن ایرانی را در خود  ،ارزنده و قابل تعمق جایش خالی بود ۀین نوشتا

بدون شناخت سیستم کنونی جهان )کل(، فروبرده است. امید است بخش دیگر آن هرچه زودتر منتشر شود چون 

 تواند به خطا برود. دهد میهر بررسی از آنچه در یک کشور )جزء( رخ می
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دشمنان داخلی و خارجی ما از جنبش مستقل، ملی، برحق و مردمی، و از احساسات عمیق انسانی ما برای جنگ 

دورانشان در خارج از کشور جوانان ما را کنند. آنها و مزای با حکومت سوءاستفاده میمنطقهو قدرت جهانی 

کنند و به دخالت اند و با خون جوانان ما شهوت قدرت، ثروت و شهرت خود را سیراب میگوشت دم توپ کرده

-ترین جنایتکاران تاریخ ملت ایران با توسل به بزرگهای خارجی در امور داخلی ما متوسل می شوند. قدرت

تواند در جنبش ملی و دموکراتیک خود موفق شود. نمی -سالمی کمک کردندکه خود به تسلط بختک حکومت ا

… های خارجی چیزی بهتر از عراق، افغانستان، سوریه، لیبی، سودان، سومالی، یمن، اوکراین واین قدرت

ه و دوستانهای انسانآنها تالش دارند این جنبش را از مسیر طبیعی و آرمانبرای ما به ارمغان نخواهند آورد. 

دمکراتیکش خارج کنند و آن را با ترور، خشونت، جنگ داخلی، تخریب و شورش کور و بی هدف، حذف 

کشوری غیرقابل زیست، شکست خورده،  ،ای همراه کنند. نتیجهمذهبی، و منطقه-های ملیدگراندیشان، و شکاف

غارت شده خواهد بود که در آن سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. یک خودکشی ملی! حاکمیت و  و ازهم پاشیده

ها شریک بوده اند در این زمینه، دانسته و ندانسته، نقش و مسئولیت اصلی را داشته و آنها که با آن در این سال

  دارند.

و بدون آن  ،داردها وامیحکومت وجدان انسانی مردم مقدس است و آنها را به اعتراض، شورش و مقابله با

های حاکمه به راه خطای خود ادامه خواهند داد. الزم است منافع ملی، حفظ ایران و تمدن ایرانی در این قدرت

 ای و جهانی همواره راهنمای ما باشد. دوران گذار ملی، منطقه

 است:  کشور کجاست، کافی از خواهید بدانید سرنخ و هدایت جریانات خارجاگر می

 ؛های اخیر بیابیدهای فارسی زبان را در دههها و رسانههای کالن به افراد، سازمانپول و بودجه مسیر -

های ها و داالنبا حلقه را شوندها تبلیغ و بزرگ میهایی را که در همان رسانهافراد و جریانارتباطات  -

 ؛قدرت بیابید

  ؛های قدرت را بیابیداالنها و مبلغان در دچیتسهیل کنندگان و تدارک -

 ؛در جوار مرزهای ایران را بیابید های مسلحکنندگان اسلحه و آموزش نظامی برای گروهمینأت -

 «فعالین»این  توسط وارهای کالن و کسب ثروت قارچتبدیل حقوق بشر به کار تجاری، کسب بودجه -

 را ببینید.  تاجرپیشه

ستاد رهبری جریانات خارج کشور در امریکاست با کمک کشورهای عضو ناتو،  آنگاه متوجه خواهید شد که

 .اسرائیل و عربستان

 

آن را با تحلیل طبقاتی  یا صرفا   و داشت سوسیالیستی اتانتظار گرایشتوان از جنبش جاری آیا می.۸

  ارزیابی کرد؟  
 (۲۰۲۲نوامبر  ۲۲) ۱۴۰۱آذر  ۱

مشتبه شده است که ما به سمت یک جنبش  طبقاتی[ رو ]با دیدگاه صرفا  برخی نویسندگان چپانگار این امر بر 

های بورژوایی و دمکراتیک و نگاهش به آزادی-که اساسا جنبش کنونی بورژوادر حالی ؛رویمسوسیالیستی می

با رشد  ]این همزمانجامعٔه غربی است که از لحاظ اقتصادی پدرخواندٔه طبقٔه حاکم بر ایران است  م ازله  م  مدنی 

داری کامال الزم و موجه است هرچند بخش ثروتمند، نخبه و برخوردار جامعه بسیار بیش از طبقات سرمایه

از لحاظ اقتصادی  جهان کنونی، اساسا   .مند خواهند شد[دمکراتیک بهره-زحمتکش از این آزادی های بورژوا

راه رشد  کمابیش نئولیبرالی به رهبری امریکاست و همٔه کشورهای جهان-امپراطوری مالی ۀتحت سلط

این امپراطوری و حاکمیت دالر  ۀوجه مشخصٔه جهان کنونی رهایی از سلط اما اند.داری در پیش گرفتهسرمایه

مبارزه با بلعیدن و  ؛ودو دخالت در امورداخلی خ حفظ حاکمیت ملی و مقابله با تحکم و دستور ؛بر تجارت جهانی

اقتصادی است. از این جنبه، بسیاری از کشورها برای موجودیت ۀ جنگ و محاصر ابزار کشورهای نافرمان با

ما به مبارزات ضد  ،داری کنونیدر چهارچوب سرمایه کنند صرفنظر از نظام حاکم بر آنها.خود مبارزه می

)رقیب  چین :دارنداینها ی که در آن وزنٔه اصلی را هایآلترناتیو ها واتحادیه ایم و ایجادنواستعماری بازگشته



برزیل، روسیه، هند، چین  -BRICS)اقتصادی بریکز ۀاتحادی ؛)رقیب نظامی و ژئوپلیتیک( روسیه ؛اقتصادی(

های اتحادیه ؛(CSTO) پیمان امنیت جمعیسازمان  ؛(SCO) سازمان همکاری شانگهای ؛(و افریقای جنوبی

اتحادیۀ تجارت آزاد اوراسیا  ؛چین نقش محوری با (ASEAN & APEC) آسیای جنوب شرقی اقتصادی در

(EAEU or EEU)؛ ( اتحادیۀ بولیواری مردم آمریکای التینALBA or ALBA-TCP)های و سایر قدرت ؛

 .)ترکیه، عربستان، اندونزی، آرژانتین و...( نوظهور در آسیا، افریقا، آمریکای التین و خاورمیانه

شدنی نیست.  ،چپی بسیار قوی و پر نفوذ ۀایجاد جبه محال   حتی بر فرض   روانه،دید چپ ۀاز زاویانتظارات 

های امپراطوری آن را تسخیر چپ در کشور ما نیرویی اشغال شده و اتمیزه شده است که قدرت رسانه ،سفانهأمت

ها و بسیاری از نیروهایی که در چپ ۀبخش عمدکنند. همه در زمین او بازی می عمال کهبه طوری کرده است 

و قربانی  بسیار ناآگاه  جهان جغرافیای سیاسی )ژئوپلیتیک(کنونی مشغولند از لحاظ تشخیص منافع ملی و  ۀمبارز

کاربرد  ۀ جغرافیای سیاسیعرص رتحلیل طبقاتی د]البته اگر عامل آن نباشند. های امپراطوری هستند رسانه

 فقط البته این نقطۀ ضعفی تاریخی است که. مهم استبسیارهرچند از لحاظ داخلی کاربردش  بسیار ناچیزی دارد

 در عمل به آن توجه دارند ناچارهای حاکم برای حفظ خود هم شده به که دولتدرحالیها هم نیست. مختص چپ

 [ .ندابوده همواره در عرصۀ داخلی سواردلیل و به همین 

ایران دارد به هیچ وجه با زمان شاه قابل  در سراسرداری حاکم که سرمایه و نفوذی قدرتدر شرایط کنونی 

خطر  ،برای همیند. ندارای ریشه ینفوذغرب و دالر مقایسه نیست ضمن آنکه در ستون فقراتش امپراطوری 

غیرقابل  شسرانجام کهفروپاشی کشور بیش از هر برآمد دیگری موجودیت ایران و تمدن ایرانی را تهدید می کند 

های انداز و آرمانتنها جنبشی فراگیر، متحد و همراستا، مستقل، دارای چشم. است مانزیست شدن سرزمین

مذهبی یا ضدمذهبی، با جذب -های ملیمشخص و واضح برای همه، بدون توسل به ترور و حذف و جنگ

رهبری و ستاد جریانات خارج کشور در  تواند شانسی برای نجات باشد. آنچه برایم مسلم استحداکثری می

ناتو، اسرائیل و عربستان سعودی که با تمام زرادخانه و تجاربشان در کشورهای پیمان امریکاست با همکاری 

ضمن آنکه در  به میدان آمده است… ، اوکراین و)در زمینۀ تسخیر فکری و هدایت جوانان( کنگمنطقه، هنگ

های شان هم مجموعٔه امپراطوری رسانه و شبکهترین برگ برندهبزرگ .ستون فقرات حکومت هم نفوذ دارد

های ها و سازمانبخشی از رسانه عالوه برآن، کنند.های اطالعاتی کار میبا سازمان اجتماعی است که مستقیما  

 .هاینداین قدرتهاست تحت نفوذ غیردولتی داخلی هم سال

 

 ای چیست؟داخلی بدون توجه به اوضاع جهانی و منطقهمخاطرات تحلیل و ارزیابی از اوضاع .۹
 (۲۰۲۲نوامبر  ۲۳) ۱۴۰۱آذر  ۲

بیند نه از بیرون آن. ضعف مهمی دارد که بیشتر از درون جنگل می ۀاوضاع داخلی نقط های منحصر بهتحلیل

ما ممکن است به خطا  ۀهر بررسی از اوضاع داخلی کشور بدون شناخت از وضع جهان امروز و شرایط منطق

 برود و احساسات بر آن غلبه کند.

توانم بگویم افکار عمومی فقط میگذرد نظر دهم. دهم از خارج در مورد آنچه در ایران میبه خود اجازه نمی

فرهنگ سیستم آموزشی و های مجازی، ها، شبکهها، ماهوارههاست زیر بمباران و اشغال رسانهایران سال

داخلی، توهمات، تبلیغات ضدچپ و  ۀهای وابستای، روزنامههای ژئوپلیتیک و منطقهسازیگمراهنئولیبرالی، 

آنهم در دوران افول  اندنئولیبرالی غرب-متعلق به امپراطوری مالی که بوده است …ضدسوسیالیستی، و

دمکراتیک است به شرطی -حداکثر چیزی که از این جنبش می توان انتظار داشت یک تحول بورژوا اش.ایندهزف

و افکار عمومی دارند، با نفوذی که  با تسلطی که بر رسانهکه واقعیت ژئوپلیتیک کنونی جهان و منطقه بگذارد. 

ون مسلح در مرزهای کشور در حکومت و کشورهای منطقه دارند، با ارتباطات نزدیکی که با انواع اپوزیسی

حداکثر سوء … ثباتی در اطراف روسیه و چین دارند، و دارند، با هدف استراتژیک بزرگی که برای ایجاد بی

کنند. در بهترین حالت برای تبدیل ایران به قدرتی تحت فرمان خود استفاده خواهند کرد که استفاده را دارند می

 های صدام، قذافی، بشار اسد، پوتین، یانوکویچسازش ۀهایی از نتیجن درسبعید است. زیرا هر رژیمی مانند ایرا

، و دیگران گرفته است و احتماال راه حفاظت از حق )رئیس جمهور اوکراین که با کودتای میدان سرنگون شد(



ند و پذیرکشورهایی که تحکم نواستعماری را نمی ۀرا در پیش خواهد گرفت البته با کمک همخود حاکمیت ملی 

 دهند.جبهٔه متحدی صرفنظر از نوع حکومت خود تشکیل می

 نیست؟ هاآیا نظرات شما دست کم گرفتن شعور مردم و توهین به آن.۱۰

ام. ما این شعور تحت کنترل ( را مطرح کرده!آمیزترین سناریو )خودکشی ملیدر آنجا واضح است که مخاطره

را هم باید ببینیم. آنها که با عشق  و... ابزارهایش را در عراق، سوریه، لیبی، یمن، اوکراین ۀامپراطوری با هم

شان ها بعد که اوضاع از هم پاشید با مهاجرت به غرب به عشقبه آزادی و دمکراسی و حقوق بشر آمدند به خیابان

ها های دها گروه مسلح و نفوذیداعش، القاعده و صده ،رسیدند و میدان را خالی کردند برای تجاوز خارجی

کند. هیچکس نمی تواند وقوع چنین سناریویی را ردسازمان اطالعاتی و سرازیرشدن سیل اسلحه به کشورشان. 

و  در داخل و در درون حکومت دارد ،ای که امپراطوری در خارج از کشوربخصوص که امکانات و زرادخانه

شود و جنبش ما ای میشامل شناخت دقیق از اوضاع جهانی و منطقه سابقه است. اگر شعور مابی به کار گرفته

متحد و همراستا هم  یسازمان یافته هست و جنبش چپ و حداکثری آنقدر فراگیر، مستقل، ملی، متحد، با جذب

 خواهم.داریم، بنده معذرت می

عواملی اسلحه پخش کنند و بخشی از عوامل  ،های درگیریترین کانوندر مهم ،فقط تصور کنید که همین امروز

هاشان به این جنبش بپیوندند. به نظر شما چند گروه مسلح ایجاد خواهد نفوذی یا تحت تأثیر این جنبش با اسلحه

های نفوذی با لباس مبدل یا پنهانی به هر دو سو گروه یا اگرشد و برای تسلط خود به جان هم خواهند افتاد؟ 

 ۀای از سناریوهای امتحان شدکنید در چنین فضای متشنجی چه خواهد شد؟ اینها فقط گوشهمیفکر  ،شلیک کنند

ولی هنوز این آخرین فرمان صادر نشده. آیا ارتش  ؛شودامپراطوری در سوریه و اوکراین است که دارد آغاز می

االتی ؤعده نپیوست؟ اینها سبه داعش و القا -نظامی سوریه بیرون آمد-که از درون دستگاه امنیتی-آزاد سوریه 

ای را خراب کنیم تا بعد به جان هم بیافتیم برای درست دوست باید از خود بکند. خانهاست که هر ایرانی میهن

را  تواند این خانهکردنش؟! ابعاد فاجعه در ایران در حدی است که تنها ملتی متحد، مستقل و میهندوست می

ای شرم آور است نه تنها در ایران )بخصوص در ن نگویید که فعال فاجعههای ایرااز چپ و کمونیست بسازد.

متحد  ،گام اول .خارج کشور( بلکه در سراسر جهان سرمایه داری. چپ نیاز به فرصت دارد که خود را بسازد

دالر و حفظ حاکمیت ملی کشورهاست از گزند دخالت  ۀقطبی، رهایی از سلطشدن برای موفقیت جهان چند

و  یفرهنگ ۀاز راه ویژ ،ی در حال توسعه و توسعه نیافتهکشورهاپایدار  ۀتوسع برای جلوگیری از امپراطوری

 مختص خود. یتاریخ

 نشینی نیست؟آیا اینگونه تحلیل ها و نظرات دعوت مردم به خانه.۱۱

های تاریخی خود در ایران، منطقه و جهان به مفهوم آیا آگاه کردن مردم و درس گرفتن از شکست ،دانمنمی

تر نیست و باید هم باشد. رخ داده و باز هم هیچ چیز از واکنش مردم ایران طبیعینشینی است؟ دعوت به خانه

یافته و اهانه، متحد و سازمانرخ خواهد داد. باید احمق باشی که بخواهی دست بردارند. ولی این با تالش آگ

صرفنظر از نظام حاکم بر  ،خواهد ایرانها فاصله دارد. امپراطوری غرب قبل از هر چیز میفراگیر فرسنگ

ترین تا حاال هم بزرگ فرمانبر باشد تا در غارت کشور با حکومت شریک شود و بر ضد رقیبانش عمل کند. ،آن

فکری با مسدود کردن -انسانی ۀبخصوص سرمای ها و ثروت ملییهفرار سرمادر ، غارت را از منابع کشور

ضعیف تخواه ناخواه ملت ایران  . از این جهات،اندانجام دادههمکاری عوامل خود در حکومت با و کشور  ۀتوسع

اگر نشد ضعیف و اگر آنهم نشد فروپاشاندنش و تبدیلش  ؛مشکل اصلی غرب ایجاد قدرتی فرمانبر استشده است. 

، گرجستان، )کاری که با اتحاد شوروی، یوگسالوی، چکسلواکی، سودان و بلعیدن های کوچک قابل کنترلبه تکه

هر نظامی بر کشور حاکم باشد همین برنامه را پیش خواهند برد. همین دو روز پیش بن  کردند(.… و  اوکراین

. کردتحمل نخواهند  زندگی در آن رایک روز حتی قتل قاشقچی مبرا کردند در کشوری که ایرانیان سلمان را از 

 ،اسرائیل و عربستان در خارج ،ناتو ،اینترنشنال و انواع مزدوران امریکا« عربستان» ۀکنونی از رسان ۀدر لحظ

)بی موقع یا همان فروپاشی  سرنگونیشعار  ،اعتراض ،یابید البته در پشتیبانی از هر شورشتر نمی«انقالبی»

بایست به ما می ۀآتشهای دوانقالبیون و چپ ۀآمیز و جنگ خیابانی در ایران. همخشونت  ۀمقابل ،، ترورکشور(

ترین های غربی و فاشیستقدر قدرتتل آنها را به دست گیرند. واقعا چرا اینم و ک  لَ آنها تعظیم کنند و عَ 



 روند؟اند و در حمایت از ایرانیان از سر و کول هم باال میمردم ایران شده «انقالب»سیاستمدارانشان عاشق 

افغانستان و سوریه  ،بینیم. اوکراین جلوی چشممان است. عراقهمین کار آنها را در کشورهای دیگر می ۀنتیج

، حداقل حفظ جان) بشروق اساسی چل آنها بکند تا حقهمسایه مان هستند. حاال چپ ورشکسته ایران هم خود را مَ 

انقالب »را هم از مردم خود سلب کند؟ شاید این  (بیمارستان، آب و برق و حداقل امنیت ،مدرسه ،سرپناه، نان شب

تواند دگرگون کند. کاری که چین دومین قدرت اقتصادی دنیا و جهان را می ۀآنقدر قدرتمند است که هم« ایران

ثروتمند از لحاظ منابع اولیه با متحدان جهانی خود به سختی بسیار می نظامی و -ژئوپلیتیکروسیه یک قدرت 

و از جنگ و بدتر از آن جنگ اتمی اجتناب کنند تا دمکراسی و برابری  ،برندبآمیز به پیش توانند آنرا مسالمت

 شود. ملی آنها دخالت برقرار کنند بدون آنکه در امور داخلی و حق حاکمیت المللیدر عرصۀ بینحقوق را 

 رود البته اگر به مهلکه نرود.گذرد به خطا میاش چه میکه در جهان و منطقههر جنبشی بدون آگاهی از این

 

 ها رها می شوید؟آمیزی دارم. شما چگونه از گمراهی توسط رسانهسؤال شیطنت.۱۲
 (۲۰۲۲نوامبر  ۲۶) ۱۴۰۱آذر  ۵

مرکز توجه و تمرکز ها را باید مرور کرد، اما است نه شیطنت آمیز. ضمن آنکه همٔه رسانه پرسش بسیار خوبی

های بین و حتی با میکروسکوپ، در رسانهنگاران مستقل و محققی باشد که اکنون با ذرهباید به روزنامه اصلی

اند و نتیجٔه تحقیقاتشان های خود را ایجاد کردهو کانالها توان یافتشان: آنها که به ناچار وبسایتجریان اصلی نمی

کنند و زیر تیغ سانسورند. ضمن آنکه در مورد هر کشوری حتما باید به منابع رسمی و دست را هم منتشر می

شوند هایی را که دیر یا زود فاش میهای متفاوت و مغایر را و دروغها و روایتداستان اول هم رجوع کرد.

های اطالعاتی به های جعلی که توسط دستگاهها و روایتد و از آنها درس گرفت. برخی دروغبررسی کر

های بدون منبع و از خبرها و روایتتازه پس از بیش از سی سال فاش می شوند.  ،کنندمی« درز»ها رسانه

ا و تصاویر مونتاژ و هفیلم ،های مجازیآلود در شبکههای مجازی و وهممدرک باید اجتناب کرد. از واقعیت

های بزرگ در مقابله با رقیبان کاری شده باید اجتناب کرد. از هرنوع پروپاگاندایی که بوی منافع قدرتدست

ارسال مکرر و کپی برداری و رتوش شدۀ  ،از هیاهو و هوچی گری دهد باید اجتناب کرد.نوظهورشان می

  مطالب باید برحذر بود.

نئولیبرال  رانتخوارند و مستقیم و غیرمستقیم -مجازی در اختیار امپراطوری سرمایٔه مالیهای ها و شبکهرسانه

شوند. آنها مانند ارکستری هر روز مین مالی و هدایت میأهای اطالعاتی کنترل، تحاکمه و سازمانتوسط قدرت

جعل  ،ل به شوهای تلویزیونیرا دنبال می کنند. سیستم توتالیتری بر آنها حاکم شده است و تبدی های مشترکیخط

آنها  ،فرسایی است. در این زمینهکار طاقت ،ناسره ازاند. تشخیص سره های ساختگی شدهسازیخبر و داستان

 فزاینده یاند. این تبدیل به قدرتدر کوتاه مدت همواره جنگ اطالعاتی و دستکاری افکار عمومی را از قبل برده

 است.بوده هاست رو به افول ه قدرت نظامی و اقتصادی امپراطوری سالکشده است درحالیو ابزار اصلی 

ترین سابقههایش، امپراطوری نئولیبرال بیاما در مورد ایران و ایرانیان، با لطف حکومت به پدرخوانده

انجام  رادر سه دهۀ اخیر های اجتماعی تلویزیونی و شبکه-ای، رادیوای، ماهوارهگذاری در زمینٔه رسانهسرمایه

سابقه است. آنها تمام سلیقه های ایرانی را است که حتی با جنگ سرد قابل مقایسه نیست. این در جهان بیداده

آنان است که  سیاسی-مالی های داخلی هم تحت نفوذها و رسانهدهند. بخشی از روزنامهروز پوشش میشبانه

برند. از این لحاظ، ایران و مپراطوری را پیش میای همان خط ابخصوص در زمینٔه مسائل ژئوپلیتیک و منطقه

و  ، شبکه های مجازیهامجموعٔه رسانهاین  اند همچون بسیاری از مردم کشورهای غربی.ایرانیان اشغال شده

شان، توانایی تغییر فضای سیاسی، تأثیر بر نتایج انتخابات، ایجاد های غیردولتی تحت امر و نفوذ مالیسازمان

 البته در کنار تحریم و محاصرۀ اقتصادی و تهدیدهای نظامی.ها را دارند. ثباتی و حتی تغییر حکومتآشوب و بی

 

 آنها که در خارج کشورند چه می توانند بکنند؟.۱۳
 (۲۰۲۲نوامبر  ۲۷) ۱۴۰۱آذر  ۶



کشور برای مردم ایران خطای محض است و در مواردی جنایتکارانه. از پیچی هر جریانی در خارج نسخه

اند، هیچ آسیبی هاست در ساحل امن مهاجرت نشسته اند، همه شهروند کشورهای خارجی شدهآنها که سال ۀوظیف

به ویژه در زمینۀ  مستقل و ملی استروشنگرانه،  ه،گرانبرخورد مسئوالنه، آگاه… بینند، و از عملکرد خود نمی

و اتحاد ارتباط  ؛داخل کشور میسر نیستسرکوبگرانه در آنچه که به دلیل فضای  هرانجام  ؛شناخت جهان امروز

نئولیبرال -سیستم مالیضد  ،احیای چپ  ضدامپریالیستی حاکم؛ هایمردمی مستقل از قدرت-با نیروهای مترقی

بازی  اکید باو مبارزۀ  ، افشاو مخالفت ؛های ریاضتی و...ای و ضد سیاسترانتخوار، ضد جنگ و سالح هسته

 .اشهای پوششیو سازمان مزدوران ،و عوامل یورامپراط و کمک مالی تحت رهبری

 

 های خارجی از جنبش مردم ایران کوتاه باد! دست قدرت.۱۴
 (۲۰۲۲نوامبر  ۳۰ تا ۲۶) ۱۴۰۱آذر  ۹تا  ۵

ای و جهانی به قیمت نابودی ایران و تمدن ایرانی منطقه ۀجنگ قدرت آنها و عواملشان در حاکمیت در عرص

 !خواهد بود. هشیار باشیم و به آنها متوسل نشویم

کنند و های قدرت و رسانه پول پارو میکشور نه تنها کسی چیزی از دست نخواهد داد بلکه سوگلیاز در خارج 

 نهاییغافل از اینکه هدف  طلبند.می شانآینده از اربابان ۀنشاندقدرت طلبانشان جایگاه خود را در حکومت دست

پایان در های بیاست حتی به قیمت جنگ -صرفنظر از نوع نظام حاکم بر آن -این اربابان فقط نابودی ایران

افروزی اند به همین علت دیگر برایشان هرگونه آتشما. آنها از تسلیم و سازش حکومت با خود ناامید شده ۀمنطق

ها را متوقف های خارج کشور و رسانهبالفاصله بساط فعالیت ،وگرنه اگر حکومت فرمانبرشان شود ؛از استمج

 خواهند کرد. 

 کنگدر کشورهای منطقه، هنگ انخود و تجاربش ۀتمام زرادخان شانهای اطالعاتیغرب و سازمانامریکا، 

چند دهه کار برای  ۀاکنون ما نتیج. نداو اوکراین را به کار گرفته )در ارتباط با به کارگیری جوانان و نوجوانان(

 کنیم.تسخیر افکار عمومی ایران و نفوذ در ستون فقرات حاکمیت را مشاهده می

 کی هستند؟ مگر با خود حکومت نیستند؟  ندخالت کنندگان خارجی در جنبش مردم ایرا این.۱۵

های به ظاهر انواع سازمان ۀسیا، پنتاگون، تامین کنندگان بودجامریکا، ناتو، اسرائیل، عربستان سعودی، 

، مانکنندگان اقتصادی کشورهای فارسی زبان خارج از کشور، تحریمغیردولتی یا حقوق بشری و رسانه

کنندگان اسلحه و آموزش نظامی مینأ، تمانها برای دخالت در امور داخلی کشوراین قدرتاز دعوت سردمداران 

متجاوزین نظامی به عراق، سوریه،  ….، ترورکنندگان دانشمندان اتمی،در مناطق مرزی های مسلحبرای گروه

 ...نقض کنندگان حق حاکمیت ملی کشورها…افغانستان، یمن، لیبی، یوگسالوی، و

اینها دانم شما بگویید. اینهایی که برشمردم آیا جزو مردم ایرانند و نزدیک به درد و رنج آنها؟ آیا شاید من نمی

ترین جنایتکاران تاریخ معاصر جهان هستند یا نه؟ ای درد مردم ما و سایر کشورها را دارند؟ آیا اینها بزرگذره

ض رَ هستند آیا برای مبارزٔه مردم کشور ما نقض غَ  هم جنایتکاران داخلی ۀاگر هستند، توسل به آنها که پدرخواند

 به عرصٔه جنگ قدرتشان؟  میهنمان ا تبدیلب ؟و دعوت برای جنایات بیشتر در میهنمان نیست

فرسای مردم ایران را متحمل ای از درد و رنج روزمره و طاقتایم و ذرهمایی که در خارج از کشور نشسته

 بایست با مسئولیت برخورد کنیم. آیا ما در خیابانیم و جلوی صف مقابل گلوله و سرکوب؟ شویم مینمی

و مزدورانشان  ایل متجاوزان زنجیرهم و ک تَ لَ مردم کشورم نسخه بپیچم و زیرعَ  من به خود اجازه نمی دهم برای

بخصوص نوجوانان را تشویق کنم به میدان بیایند حتی اگر خودم هم  ؛جوانان کشورم را گوشت دم توپ کنم

 جلوی آنها در خیابان باشم. 

های خارجی فقط برای جنگ قدرت جهانی و آگاهی رسانی است در مورد آنچه قدرت ،تر از همهبرایم مهم

اند یا عاشق اهداف دهند. آنها یکشبه عاشق مردم ایران شدهشان و فرمانبرکردن حکومت انجام میایمنطقه

لی چه گ   .ذیاحساسات شریف ایرانیان و شهروندان سایر کشورها را ابزار کرده اند و دستمال کاغ آنها ؟خودشان



کنند مگر خواهند بزنند؟ آنها هیچ قدرت رقیبی را تحمل نمیاند که بر سر ما هم میبه سر کشورهای مشابه ما زده

، یا بسیار ضعیف و ناتوان باشد و یا تکه )که حتی اوهم نافرمانی آغاز کرده( آنکه فرمانبر باشد مانند عربستان

 ….عید مانند یوگسالوی، سودان، کره و تکه شود تا بتوان هر تکه را جداگانه بل

 «افراطی-انقالبی»گرایانه و چماقدارانه از موضع های قشری.در پاسخ به اتهامات و برچسب۱۶

ت )تا مشاهدۀ در داخل کشور، من چه در گفتار چه در رفتار همواره این رژیم خط قرمزم بوده است و هس

حتی زمانی که بسیاری از اینهایی که اکنون انقالبی  .های پایینی(تغییراتی اساسی به نفع اکثریت مردم در دهک

 ،خواهید بکنید ولی دل به آنها ندهید. درضمنهرچه میکه دادم هشدار می ،اند به دنبال خاتمی و موسوی بودندشده

کنونی امپراطور و دیکتاتور یعنی هیچگاه خط قرمز بسیار مهم دیگرم در خارج را،  ،همواره و در همه حال

ترش را در حق دیگر کشورها فراموش نکرده و نخواهم کرد و شیپور جهان حاضر و جنایات به مراتب بزرگ

ها در کشورمان و در کشورهای دیگر همین عبور از جنبش ۀرا از دهان گشادش نخواهم دمید. چشم اسفندیار هم

تنها به شکست انجامیده بلکه به نابودی  ولی عبور از دومی نه ؛ندااین دو خط قرمز بوده است که هردو مهلک

اینجا آنچه مطرح  کشورها و غیرقابل زیست شدنشان یا ایجاد حکومتی دست نشانده و صادراتی منجر شده است.

های مدنی کردم توجه و هشدار به همین خط قرمز دوم و بسیار صریح است نه حمایت گرفتن از مردم و تشکل

 مین نمی شود.أم تهای حاکشان از قدرتکه بودجه

تواند منطقه و حتی نظام حاکم بر کشور، جنبش مردم ما را می ،عدم شناخت از ساختار کنونی قدرت در جهان

ای ندارد. تنها جنبشی ملی، مستقل، غیرحذفی، فراگیر با ضمن آنکه معتقدم رژیم کنونی آینده -به مهلکه ببرد

 ۀر جهان کنونی می تواند شانس موفقیت داشته باشد و ایران آیندهای حاکم ببدون اتکا به قدرت و جذب حداکثری

 در درون خود بسازد. ،ما را از همین امروز

قطبی به چندقطبی است که در آن کشورهای درحال توسعه و یا وجه مشخصٔه جهان کنونی گذار از دنیای تک

برای استقالل خود از  -صرفنظر از نظام حاکم بر آنها -داریتوسعه نیافته در چارچوب راه رشد سرمایه

احیای برای کشور(،  ۸۰)بیش از اقتصادی دالر و تحریم  ۀاش، رهایی از سلطامپراطور و تحکم نواستعماری

حق حاکمیت ملی و عدم دخالت در احترام به نظام جهانی بر اساس منشور ملل متحد، حقوق برابر کشورها، 

شوند و های متعددی متحد میبقای خود در سازمانبرای و  ،مستقل ۀ پایدار وبرای توسع یکدیگر،امور داخلی 

های کنند. مبارزه برای تغییر رژیم در ایران فقط باید توسط مردم ایران بدون هرگونه دخالت حکومتمبارزه می

برسد و دست نشانده شود آنها  اگر همین امروز نظام حاکم بر ایران با امپراطور جهان به توافق دیگر انجام شود.

 کنند.مردم ایران و جنبش آن را فراموش می

ای است که هر بار که جنبش مردم توقف ناپذیر و تعطیل ناپذیر است چرا که مبتنی بر مطالبات انباشته شده

که مانند خارج کشور نیست  تر.آن سریع ور شده است و تناوبسرکوب شده بار دیگر با وسعت بیشتر شعله

دهند، بلکه بسیار واقعی، روی زمین سخت و از درون های مجازی بسیار آلوده و مسموم به خوردمان میواقعیت

 جوشد. می

ام. در اوج کشتارها ها هیچگاه امیدم را از دست ندادهاز این جهت حتی در بدترین دوران و شدیدترین سرکوب

 ر حافظ که شجریان هم آن را خواند الهام بخشم شد: ختم شد این شع ۶۷پس از تابستان  که به سکوت مرگ 

 قد خمیدٔه ما سهلت نمود اما 

 بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

ها رد شدن از این دو خط قرمز داخلی و خارجی، بی توجهی به منافع ملی جنبش دلیل تمام شکست ،در نهایت

کشور، و متحد و فراگیر نبودن بوده است. اینها آن چیزی است که دشمنان خارجی کشور ما همراه و همگام با 

روا را وارد جنبش کنیم. نباید اسب ت  اشتباهات گذشته را نباید تکرار  ،از آن استفاده کرده اند. برای همین حکومت

در هر چهار کشور برای خودمختاری جنبش کردها  ،دقت کنیم در تاریخکنیم هر قدر هم که ضعیف باشیم. اگر 

های خارجی و نه مردم کشور خود، به قدرت ی رهبرانش)ایران، عراق، ترکیه و سوریه( همواره به دلیل اتکا

  و بازهم خواهد شد. سف به فاجعه منجر شدهأبا کمال ت



من در این شک ندارم که سر نخ جریانات خارج کشور و رهبری آن در کجاست. آنها به همراهی نفوذی که در 

شان اشغال و کنترل فکری ترین برگ برندهاند. بزرگستون فقرات حاکمیت دارند، تاکنون همیشه سوار بوده

اند. فقط کشورها دخالت کردهاز دهٔه گذشته در بسیاری  ایرانیان بوده است. این همان طریقی است که در سه

 کافی است نگاهی به کشورهای همسایه خودمان و منطقه بیاندزیم.

 

انداز فات، چشمها، باالگرفتن اختالاز خشونت یشنگران و در ایران در پاسخ و همدردی با دوستی.۱۷

 مصادرۀ خیزش اعتراضی وفروپاشی 
 (۲۰۲۲دسامبر  ۴و  ۳) ۱۴۰۱آذر  ۱۳و  ۱۲

جنبش مردم ایران در خارج از کشور مصادره شده است و ستاد رهبری آن در امریکا، پنتاگون، سیا و آژانس 

کشورهای  غرب، است با کمک های فکریشانو اطاق (NED(، بنیاد جورج سوروس )NSA/CSSامنیت ملی )

 عضو ناتو )یا همان اروپا با فرماندهی امریکا(، اسرائیل و عربستان.

-رسانه، فضای مجازی، فرهنگ نئولیبرالی و مکتبش در دانشگاه ۀهایش، در عرصبا لطف حکومت به پدرخوانده

-نیتیام-های داخلی و نفوذ اطالعاتیو تسلط بر نیمی از رسانه ،هاسیستم آموزش خصوصی، ماهواره ها و

، ایران و ایرانیان از لحاظ فکری تحت اشغالند. این نتیجٔه سه دهه سرمایه …اقتصادی در ستون فقرات حکومت

 کنیم.مشاهده می اش رانتیجه در تاریخ جهان است که اکنون سابقهای بیگذاری

ایجاد شکاف حداکثری ملی و اجتماعی، شورش و بحران فزاینده، حذف هر دگراندیشی، ترور، ویرانی  ،هدف

اش ها سنگر قبلی تسخیر شده باشد که نتیجهبدون هدف، و یورش به آخرین سنگر )سرنگونی( بدون آنکه ده

 محاصره و کشتار و خونریزی هرچه بیشتر به منظور فروپاشی کامل است. 

های موجود و غیرقابل زیست کردن کشور است. حکومت در داخل مسئول ت دادن همین حداقلاز دس ،هدف

صرفنظر از -در خارج امریکا، همچون والیت فقیه جهان، نافرمانی هیچ حکومتی را اصلی این شرایط است. 

رت با حکومت جنگ قد ۀخواهد ایران را عرصپذیرد. او میحتی از سوی متحدینش هم نمی -آنها نظام حاکم بر

برای همین از فردای مرگ مهسا و دیگر جوانان کشور،  کند. های نوظهور منطقهو رقبای خود در جهان و قدرت

، )در زمینۀ تسخیر فکر جوانان و نوجوانان( کنگاش و تجاربش در کشورهای منطقه، هنگاو با همٔه زرادخانه

تر از است. نتیجه و ابعادش بسیار هولناک میدان شده و تسلط سایبری در سه دهٔه گذشته وارد… اوکراین، و 

 اند.آنچه خواهد بود که جهان و منطقٔه ما در این سه دهه دیدههر 

های درگیری و شورش، افرادی مخفیانه به هر دو طرف شلیک کنند، اسلحه اکنون فقط کافی است در کانون

ها گروه مسلح هریک برای هر به مردم بپیوندند. آنگاه دهپخش شود و یا بخشی از نیروهای امنیتی یا نفوذی به ظا

تسلط خود به جان هم خواهند افتاد و تیراندازی جانشین گفتگو خواهد شد. نتیجه یک خودکشی ملی خواهد شد. 

که تجربٔه -نشانه های متعددی از این آشکار شده است. ولی هنوز امیدوارم با هشیاری سیاسی مردم میهنم 

از چنین جهنمی اجتناب شود.  -اندرا دیده… عراق، سوریه، لیبی، اوکراین، سودان، سومالی، یمن و افغانستان، 

اش گسترده کردن شکاف منافع و وحدت ملی کشورمان در همه حال باید مد نظر باشد و از هر اقدامی که نتیجه

نظامی خارجی پس از فروریختن  جویی و خونریزی است اجتناب کرد. دخالترویاندنش به انتقاما در جنبش و فر

اش به دو یا چند دسته تقسیم شده شیرازٔه اجتماعی و توجیه آن به کار گرفته خواهد شد. اگر ملتی برای تیم ملی

 !ترماناست وای به حال ما برای دفاع از منافع ملی بسیار عظیم

کشور از هر انقالبی و نیروی چپی ها گوی سبقت را در خارج ترینترین و ضدانقالبیهشیار باشید! که راست

های داخلی و خارجی کنند، جنبش مردم را به نفع خود فقیهوالیت جنگ قدرت   ۀند تا ایران را عرصاربوده

اند و پایان داخلی با نیروهای نیابتی را آغاز کنند. به اینها بودجه، قدرت و شهرت دادهمصادره کنند و جنگ بی

ان بروند. هیچیک از این دو والیت مردم را در قدرت و تعیین سرنوشت خود مشارکت شملَ باقی ناچارند زیر عَ 

 خواهد.ش نابودی ایران و تمدن ایرانی را هم میادهند ولی خارجینمی



 رسانه ۀجنگند از قبل جنگ را در عرصدالر و تحریم می یامپراطور ۀهمٔه کشورهایی که برای رهایی از سلط

ند ولی این امپراطوری هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ اقتصادی در حال افول است. افضای مجازی باخته و

واقعیت های سختی که مردم جهان با آن رو در رویند، باالخره منجر به کم اثر شدن این امپراطوری دروغ، 

ت، مونتاژ سازی، پیچاندن موضوعاسانسور، قلب واقعیت، تولید واقعیت مجازی، غلو، شو و هیاهو و داستان

، به کارگیری ها، الگوریتم برای حذف دگر اندیشان و منتقدینشارفیلم و تصویر، سالخی واقعیات در گز

 .خواهد شد… و های اجتماعی ها در شبکه« روبات»

 

 ۶۱تا  ۵۷ هایسال «ۀکه برک»مانده در های جاری در مورد مواضع چپ های دربارٔه نقدها و بحث.۱۸
 (۲۰۲۲دسامبر  ۱۱) ۱۴۰۱ آذر  ۲۰

اند و مانده ۶۱تا  ۵۷زنند و در همان دورٔه کوتاه اتحاد و انتقاد می راست هاستسالاینها واقعیت این است که  

تر شده است. ولی با پدیدار شدن دنیای چندقطبی و تالش کشورهای درحال رنگ ها این کمهرچند با گذشت سال

 ۀاستقالل و تمامیت ارضی، تأمین حق حاکمیت ملی، رهایی از سلطتوسعه )از جمله چین و روسیه( برای حفظ 

دالر و تحکم امریکا و ناتو، مبارزه برای ممانعت از دخالت در امور داخلی کشورها بخصوص از طریق قدرت 

زند، فیلشان یاد هندوستان کرده هایی که راهنمایشان راست میبار دیگر این چپ… رسانه و فضای مجازی، و 

ها )با اطالعیهطلبانه و بوروکراتیک فرصت هایرو و افراطی هم برخوردای چپبینند. عدهیک سو را میو فقط 

ها خرابکاری خود در سال ۀخواهند از این طریق جبران مافات کنند تا نتیجو می های روزمره( دارندو اعالمیه

ستند ضمن اینکه خود تحت تأثیر و حزب و جنبش چپ را بپوشانند و اینگونه جلوه دهند که سوار اوضاع ه

قربانی رسانه های مسلط در کشورهای خودند. این شرایطی است که شکست، پراکندگی و نئولیبرالیسم به ما 

توان امید داشت که برآیند مجموعٔه تحمیل کرده است و در صورت همگرایی بیشتر و وحدت در صفوف می

پیروزی جنبش برحق به و منطبق با منافع ملی کشور و در نتیجه تر جانبهگراتر، همهنظرات به سیاستی واقع

کند. های سخت و روزمره حکمرانی میمردم بیانجامد. در مورد داخل کشور نگرانی کمتر است چون واقعیت

تسلط حداکثری که روی افکار عمومی ایرانیان  در ضمن ام بیش از هرچیز از خارج کشور است ومن نگرانی

-در ساختار اقتصادی امپراطوری نئولیبرال های خارجی و داخلی، فضای مجازی، نفوذ عمیقاز طریق رسانه

های های خارج کشور، استفاده ابزاری از سازمانای حکومت، تسلط بر فعالیترسانه-قضایی-امنیتی-اطالعاتی

این جنبش به  ملل و غیره است. چپ در این فضا از قبل باخته است، مگر آنکهحقوق بشری و حتی سازمان

حرکتی، ملی، فراگیر، با جذب حداکثری، اجتناب اکید از خشونت و ترور و خرابکاری و حرکات ضدمذهبی، 

تر قطع ارتباط با امپراطوری غرب و آمیز و افشاگرانه و از همه مهمگسترش انواع ابتکارات هنری و طنز

ین صورت، شک ندارم که در اوضاع کنونی . در غیرافراروید ها و مزدورانش و عدم توسل به آنهاسازمان

تر از آنچه جهان و منطقه ما جهان و منطقه، ما به سمت فروپاشی و نابودی کشور خواهیم رفت: بسیار بزرگ

 اند. اخیر شاهدش بوده ۀدر سه ده

از خواهد آینده را از آن خود کند و در این میان درست است که مسئول اصلی حکومت است اما جنبشی که می

اکنون بسازد. این جنبش باید اجتناب کند لیت تمام آینده را از همبایست با مسئومی ،استاین حکومت گذر کرده

هایی العملهایش: با عکسای از رفتار و شیوه های حکومت شود آنهم با القای امپراطوری و رسانهکه آینه

ز فرهنگ لمپنی تسلیحاتی، استفاده ا-های خارجی برای کمک مالیسرشار از خشونت و نفرت، توسل به قدرت

ای که مردم را گری، توسل به ترور و هر حرکت سکتاریستی و اراده گرایانهو خودمحورانه با حذف و قشری

ای ندارد و نباید آینده هیچ آیندهنزد مردم با چهاردهه عملکردش رژیم کنونی …کند و از صحنه خارج می

شان را همراه با که آینده… غانستان، اوکراین، و کشورمان را به او گره بزنیم مانند مردم عراق، لیبی، اف

 رحم و شفقت امپراطوری و منافعش سپردند.  سراب رژیمی منفور به خاک سپردند و به


