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 اعرابی ای کعبه به نرسیً قطعا
 است ستانپوچ به رویمی تو که ره اين

)٢(  

 

 در ايشان، بودم نوشته محيط مرتضی دکتر آقای اقضمتن روشنفکری ضد و تحزبی ضد ديدگاه به که نقدی به پاسخ در

 نقد مورد مسائل برخی کنار از اما دادند، قرار تفقد مورد مرا چه اگر )بعد به ۵۵ دقيقه از ،اينجا( خود تگسا ۵ برنامه

  .کردند رد "سبيلی زير" خودشان، قوله ب  .شدند رد آرامی به

 حاضر نوشتار در نمودم، معرفی الزم حد در را خودم محيط دکتر آقای ۀشبھ رفع برای پيشين مطلب در که ھمانطور

 :نمايم بيان ايشان خاطر اطمينان برای را موضوع دو ءابتدا بينم می الزم نيز

 نويسندمی  چه يا گويند می چه )نوعی( محيط آقای ببينم که نيست اين من کار کلی طوره ب و نيستم سياسی منتقد من ــ١

 کارھايم آرشيو .ضرورت حسب بر و استثنائی خيلی موارد در مگر .بپردازم وی ۀنوشت يا گفته تاريک نقاط نقد به تا

 ايشان ۀبرنام بار چند پيش، سالھا خيلی اين، بر عالوه .است مدعا اين گواه ) کتاب چند و مقاله ٩٠٠ قريب بر مشتمل(

 قرن "فکری قفس" در ماندن به را "ما" درحالی ايشان که اين طرفه .داشت جذابيتی نه بود آموزنده نه برايم ديدم، را

 و گرايانهپوچ ھایديدگاه در ًاساسا آنھا، تفسير و اخبار بخش منھای شانھایبرنامه در خود که کنند،می متھم بيستم

 .زنندمی دور نوزدھم قرن آنارشيستی

 را خود ھایپيشداوری که افرادی با مباحثه و بحث به شدن وارد دارم يقين تحقيق، به و خود شخصی ۀتجرب به بنا ــ٢

 آن اگر خصوصه ب .است ثمربی و موردبی جا،بی انگارند،می واقعيت جایه ب را خود ذھنيت و دھندمی قرار اساس

 .من از نترسيد کنم،می اعالم محيط ایآق خيال راحتی برای وصف، اين با .باشد ۴ و ٢ انترناسيونال پيروان از شخص

 .طوالنی کمی يک منتھا .بود خواھد شما با من مباحثۀ آخرين و دومين اين و کرد نخواھم شليک شما به تاريکی از

 .رنجيد من از کنم،می تھيه سوژه تانھایبرنامه برای که اين از اميدوارم .بخش دو درً احتماال

ۀ پديدۀ مثابه ب روشفکر( پذيرفتند مستقيما يا مرا نقد مورد موضوعات مجموع رد محيط دکتر آقای صورت، ھر به

 و جديد چه ھر اجتماعی مصلحان و پيامبران ظھور و پيدايش( نمودند تأئيد ضمنی طوره ب و ناخواسته يا و )طبقاتی

 .)کمونيستی جھانی جنبش گزرب شکست اثر در جديدتر
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 حزب آنکت .چپ و بودند سياسیً کامال ،)سالگی ١۶ -١۵ سن در( نھم کالس در ١٣٢٩ سال در" :گويندمی ايشان ً،مثال

 و نشدند عضو ١٣٣٠ -١٣٢٩ ھایسال در مصدق دکتر به حزب برخورد نوع ۀمشاھد با اما داشتند، ھم را ايران ۀتود

 مجبور نيز ۵٧ سال در و شدندمی متعرض مصدق دکتر به بايد حزب سياست طبق گرنه و نشدند عضو که شد ھم خوب

 تلويزيون دوربين جلو ھانورافکن زير در" توانستندمی اکنون آيا" صورت، اين در .نمايند پشتيبانی خمينی از بودند

 مال حکايات از يکی محيط آقای داستان اين ؟"دھم قرار ھدف مورد را ايشان تاريکی از من که اين از نترسند و بنشينند

  .آورد من خاطره ب را نصرالدين

 :مال حکايت

 سویه ب تير چند و داردبرمی را تنفگش شده، حياط وارد دزد که اين گمانه ب و بيندمی حياط در سياھی مال ھنگام شب"

 را خودش پيراھن گذشته شب که شودمی متوجه وقتی مال شود،می روشن ھوا که ھنگام صبح .کندمی شليک آن

 شب که تصور اين با گويدمی مال است؟ نماز وقت چه اين مال :پرسدیم زنش .افتدمی سجده به کرده، سوراخ -سوراخ

 شکر نماز نبود، تنم در پيراھن اين آوردم شانس که اين از ام،کرده شليک خودم پيراھن به شده، حياط وارد دزد گذشته

 ."گذارممی

 شسعکه ب اگر نصرالدين، مال نجات حکايت با ايران ۀتود حزب در محيط آقای عضويت عدم کامل تطابق از گذشته

 وقمعقلع اگر گرفت؛نمی قرار جمعیدسته ھایاعدام شکنجه، زندان، تعقيب، مورد ايران ۀتود حزب اگر افتاد؛می اتفاق

 پرچم چنان محيط دکتر آقای اکنون دارم حتم رسيد،می قدرت به شد؛می پيروز وقتی يک اگر ،"الل زبانم" شد؛نمی

 با چنان و بودند، کرده تن به شانآنکت نسخ از سرخی شلوار و کت چنان بودند، کرده درست نشاآنکت ھمان از سرخی

 .شد می کر فلک گوش که دادندمی سخن داد نداد، حزب در عضويت اجازه شرايط برخی که اين از افسوس و آه

 .بگذريم

 :ساختند آشکار کامل وضوح با را واقعيت دو ايشان ترتيب اين به

 سياست توانستند مصدق دکتر به برخورد در ١٣٢٩ ھایسال در ايرانۀ تود حزب مواضع و ھاسياست ساسا بر -اول

 و "چپ سياسی ًکامال" ساله ١۶ -١۵ نوجوان يک يعنی، .دھند تشخيص را خمينی قبال در ۵٧ سال در حزب اين

 تأئيد یامعنه ب اين چيست؟ پس نيست، پيغمبری یادعو مفھومه ب اين ؟!سياسی حزب يک بعد ٢٩ -٢٨ سياست تشخيص

  چيست؟ پس نيست، من عرايض تلويحی

 تولد بدو ھمان از که برد خواھند پی بزنند، ورق تردقيق کمی يک را خود ۀشدسپری زندگی دفتر ايشان شايد پندارم،می

 خصوصه ب .دھم قرار رديدت مورد را ايشان ادعای توانممی مدرک و سند با نه و دارم حق نه من البته، .اندبوده پيغمبر

 آن مدت طوالنی ًنسبتا نشينیعقب و کمونيستی جھانی جنبش گزرب شکست" :بودم گفته ھم قبلی نوشتار در که اين

 خالف شکستھا که چرا ."...شودجديدترمی و جديد چه ھر اجتماعی مصلحان و پيامبران ظھور و پيدايش موجب

 با کندمی سعی کسی ھر و مانندمی کسبی و يتيم ھمواره شود،می پيدا انبرايش زيادی ھایپدرخوانده که ھاپيروزی

  .دھد جلوه منزه و معصوم و پيغمبر را خود ديگران،ۀ عھده ب شکست وليتؤمس گذاشتن

 نشينندنمی تلويزيون دوربين جلوی ھانورافکن زير در" ھائیتوده چرا که کردند مشخص و معلوم من برای حداقل  -دوم

 جالبی طنز !الخالقجل  !دھم قرار گلوله ھدف را آنھا تاريکی از من که اين از ترسندمی چرا و "کنندنمی ادرسازیک و

 !نه .است

 در اسالمی جمھوری رژيم ھم و پھلوی ۀنشانددست رژيم ھم  -ايران حاکم ھایرژيم که است انکار غيرقابل واقعيت اين

 در اجتماعی، عدالت مدافع ھایشخصيت افراد، ھا،سازمان و احزاب عليه ھانیج ارتجاع و امپرياليسم صليبی ھایجنگ
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 رساندن قدرت به و ھاخلق ۀطلبانحق مبارزات سرکوبی در طلب،عدالت نيروھای عليه وارديوانه تبليغات و ھاسمپاشی

 کودتای از بعد ايران ۀتود زبح به شاه رژيم گسيختهلجام يورش . اندزده شمشير مقدم ۀجبھ در ھمواره غرب مزدوران

 به اسالمی رژيمۀ گسترد ۀحمل ظفار، انقالبيون سرکوبی برای ايران ارتش نيروھای گسيل ،١٣٣٢ ]اسد[مرداد ٢٨

 عليه مقدس جنگ" اعالم با ھمزمان ايران ۀتود حزب به ويژه،ه ب انقالب، فردای از انقالبی و خواهترقی نيروھای

 دولت سرنگونی در امريکا امپرياليسم با پيمانیھم و ھمکاری ،١٣۶٢ سال در پاارو و امريکا توسط "کمونيسم

 جماعت تروريستھای از لجستکی ۀجانبھمه حمايت اسالمی، ھایتروريست رساندن قدرت به و *فغانستانا دموکراتيک

 و کردن ويران در ناتو با ھمکاری چچنستان، آذربايجان، تاجيکستان، در ويژهه ب قفقاز، و ميانه آسيای در اسالمی

 امپرياليسم با ايران ھایرژيم آشکار و پيدا ھایھمکاری از کوچکی بخش تنھا ...،اليبي و يوگسالوی ۀتجزي

 .است جھانی محافل و مراکز ترينوارتجاعی

 آنھا، ۀجمل از انقالب، از برخاسته ھایحاکميتۀ ھم رويکرد از صرفنظر و باال توضيحات از گذشته !محيط آقای اما،

 مخالفان ۀرحمانبی سرکوبی به طبيعی طوره ب خود حاکميت ھایپايه تحکيم برای که ايران اسالمی جمھوری رژيم

 که بوديد اجتماعی پايگاه و تشکيالتی -سياسی -ايدئولوژيکۀ بني فاقد نمايانچپ شما قضا، از و ًاتفاقا شوند،می متوسل

 بدون ايران، مذھبی -سنتی ۀجامع شناخت بدون آن، ھدف و ايران مردم هشکو با انقالب ۀمرحل تشخيص و تعيين بدون

 سرکوبی تشديد و تسريعۀ زمين ماجراجوانه و ولونتاريستی روانه،چپ شعارھای طرح با اجتماعی، روانشناسی به توجه

 تشجيع و تحريک رخاطه ب کسی است قرار اگر  !ايرانۀ تود حزب نه آورديد فراھم را ايرانۀ تاز رژيم توسط مخالفان

 نمايانچپ شما گيرد، قرار مؤاخذه مورد ديگرانديشان و مخالفانۀ رحمانبی سرکوبی برای ايران اسالمی جمھوری

 تلويزيون دوربين جلو ھانورافکن زير در نبايد" و کنند بلند سر خجالت از نبايد که کسانی !ايرانۀ تود حزب نه ھستيد،

 شعارھای یئابزارھا و ھااھرم کدام اساس برن نماياچپ شما !ايران ۀتود حزب نه ھستيد نوعی شماھای "...بنشينند

 داديد؟ می آنچنانی

 حاضر "طبقه" يا و برسانيد قدرته ب را "طبقه" بوديد قادر ۵٧ سال در انگار که کنيدمی صحبت چنان شما !محيط آقای

ه ب را سياسی قدرت ما" :کند اعالم شما به کنيد،می جعل مارکس از که ترتيبی به سپس و بگيرد دسته ب را قدرت بود

 "خمينی از ايران ۀتود حزب حمايت" گويا ،"کنيد رھبری را ما بگيريد، مقام و پست بيائيد شما حاال ايم،گرفته دست

 !بگيرد دسته ب را سياسی قدرت نتواند "طبقه" يا نمايانچپ شد باعث

 سياست از من استنباط .دارند تأکيد "طبقه خود ۀوسيله ب حزب تشکيل" و "کادرسازی" به مرتب طوره ب محيط آقای

ه ب حزب تشکيل" به کمک برای پرولتری کادرھای از ارتشی تربيت ھا،نئومارکسيست ساير و ايشان "کادرسازی"

 تعداد هچ ..." :بودم پرسيده ايشان از دليل ھمين به .پرولتری معدود کادرھای حتی نه ھست و بود "طبقه خود ۀوسيل

 صريح پاسخ جایه ب ايشان ؟"ديگر کسان يا کارگرانند ميان از شما، توسط يافته تربيت کادرھای ايد؟کرده تربيت کادر

 آ،کوره چاوز، روز، کاسترو فيدل گوارا،چه ارنستو -جھانی نامدار ھایشخصيت از شماری من، روشن پرسش به

 من چه اگر .نمودند معرفی سوئيزی پل "مکتب" يافتهتربيت ادرھایک عنوانه ب را سايرين و "دستیبغل کشور رھبر"

 که جائی تا .ديگر کسان نه بود پرولتری کادرھای من واضح سؤال ھدف اما ندارم، ترديد ايشان ۀگفت صحت در

 صريح سخپا از ايشان ترتيب، اين به .نبودند کارگر ايشان ۀنامبرد ھایشخصيت از يک ھيچ دھد،می اجازه ھايمدانسته

 عجز به آن، تبع به و پرولتری کادرھای تربيت در ھمنوعان و خود ناتوانی به ديگر، سخن به .رفتند طفره من سؤال به

 به را مارکس ھمچنان که است حالی در اين .نمودند اذعان "طبقه خود ۀوسيله ب حزب تشکيل" به کمک در خود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 متھم کارگر ۀطبق حزب تشکيل -پرولتری انقالب و کارگرۀ طبق داتحا اصلی ارکان و ابزارھا از يکی به اعتقادیبی

  .کنندمی

 ،"شويد متحد جھان کشورھای ۀھم کارگران" :کمونيست حزب مانيفست شعار از جعلی تفسير با شما محيط، آقای

 منتظر رد،نک درست حزب خودش مارکس" که گيريدمی نتيجه چنين نموديد، تأکيد نيز خود تگسا ۵ گفتار در که آنطور

 پست بيائيد ايم،گرفته دسته ب را سياسی قدرت ما :کند اعالم روشنفکران به سپس و دھد تشکيل را خود حزب طبقه بود

 محصول دوم و اول انترناسيونال تأسيس و گذاریپايه که کنيدمی فراموش اما !" ...کنيد رھبری را ما بگيريد، مقام و

 آن شعب ۀمثابه ب سازمان و حزب ٢٠ تشکيل و بود کارگرۀ طبق حزب تشکيل یبرا انگلس و مارکس مساعی و تالشھا

 .آنھا کار مستقيم ثمره ھاقاره ساير و اروپا کشورھای در سال دو از کمتر مدت در

 با و دھند باد به "کھنه کاه" خودشان قوله ب محيط مرتضی دکتر آقای شد باعث من پيشين ھایپرسش و توضيحات

 گفتار در ايشان .کنند خالی "مرحوم" شوروی اتحاد و ايران ۀتود حزب سر بر را خود دل دق جعلی ھایموعظه

 ديگر و الگپرت اسپانيا، کمونيست احزاب شکست به اشاره با را خود تحزبی ضد نظراتنطقه نيز تگسا ۵ تلويزيونی

 کادرھايشان بردن بين از و خود ھایشکست ولؤمس را آنھا و نموده توجيه ايران ۀتود حزب جمله از کمونيست، احزاب

 در آنھا به غيروابسته و وابسته داریسرمايه ارتجاعی ھایرژيم و جھانی امپرياليسم محيط، آقای ترتيب، اين به .دانستند

 از مبرا تلويحی طوره ب را آنھا نموده، تبرئه کمونيست احزاب وقمعقلع و خشن سرکوبی در را پيرامونی کشورھای

 جستند بھره محابابی بورژوازی منحط منطق اين از خود بيانات در محيط آقای .نمودند قلمداد جنايت و جرم به ارتکاب

 دوشان،ه ب خانه ھستند؛ خود کاریبی مقصر خود کاران،بی ھستند؛ خود گرسنگی مقصر خود گرسنگان،  :گويدمی که

 مقصر خود سياسی، آزاد فعاليت از محروم احزاب ايشان، منطق به بنا ...ھستند؛ خود دوشیه ب خانه مقصر خود

 اولی، ترتيب به ...ھستند خود شدن اعدام و شکنجه زندانی، مقصر خود شدگان، اعدام و زندانيان ھستند؛ خود ممنوعيت

 در اسالمی جمھوری رژيم ھمچنين، آنھا،ۀ نشانددست رژيم و آنگلوساکسونی کودتاگران محيط، آقای توجيھات به بنا

 ...نشدند مرتکب جرمی ھيچ خواهترقی و انقالبی ھایگروه و سازمانھا ديگر و ايران ۀتود حزب کردن ومارتار

 .شودمی نمايان واضح طوره ب محيط آقای "پرواز حال در و قفس از خارج تفکر" جدی مشکل که اينجاست،

 ...دارد ادامه

١٣/۵/ ١٣٩۶ 

  

  :يادداشت

  .ی داکتر محيط ويراستاری نشده اند تمام نقل ھای قول مربوط به آقا-١

  :بايد نوشت" حزب تودۀ ايران" به ارتباط -٢

و پرورش نسلی از "  لنينيزم-مارکسيزم"به ھمان سانی که در مقطع خاصی از تاريخ نقش برجسته ای در گسترش 

يزيونيزم خروشچفی، بريژنف و گام گذاشتن در مسير رو-انقالبيون پاکباز داشته است، بعد از دستبوسی باند خروشچف

در پرورش افراد خاين و دشمنان پرولتاريا در ايران و در افغانستان و بدنام ساختن کمونيزم نيز مسؤوليت بس عظيم 

  .تاريخی دارد

، اگر منبعث از بالھت نناميد" دولت دموکراتيک"را يک " حزب دموکراتيک خلق" رژيم وابسته و ضد خلقی -*

در " ببرک کارمل"زيرا رژيمی که بنا به اعتراف شخص .  ديده درائی تاريخی نيستسياسی نباشد، چيزی کمتر از

 ، مسؤوليت کشتار بيش از ١٩٧٩ دسمبر ٢٧ مطابق ١٣۵٨ جدی ۶ سخنرانی اش بعد از رسيدن به قدرت در نخستين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ھمه چيز می يک ميليون انسان را به دوش داشت و قتل ھای عامی چون ھرات داغ ننگ ابدی بر جبين آن حک نمود،

  .تواند باشد، مگر دموکراتيک نه

 مخالفت با نظرات آقای محيط در مورد حزب زدائی، نبايد بدان معنا تعبير گردد که گويا حزب تودۀ ايران نقش -**

  .جنايتکارانه و خاينانه در تحکيم رژيم واليت فقيه نداشته است

 AA-AAادارۀ پورتال

 


