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 .Iran's M نايرا آئينۀ

   

  ی حميد محو:سندهينو

   ٢٠١٥ فبروری ٢٦

  ا پايان ناپذير پيرامون مخالفت امپرياليست ھذاکراتم

  نبا استقالل انرژتيک ايرا
  نبه نام سازمان مجاھدين خلق ايرا یو گله سگ ھای خانه زاد قديمی و جديد امپرياليسم جھان

  )وقتی سگ ھا بو می کشند(

  

   

  اخبرگذاری ھ

با صدور بيانيه ای از سوی «اعالم کرد که ) ١٣٩٣ ]تحو[ اسفند٦ (٢٠١٥ فبروری ٢٥روز  خبر گزاری فارس

ی ايران ئوھک منافقين دربارۀ برنامۀ ھسته نمايندگی ايران در سازمان ملل در نيويورک، تھران ادعای دروغين گر

اين ...ی مندرج در گزارش روزنامۀ واشنگتن پستادعا«: و کمی دورتر می خوانيم » .را بی پايه و جعلی خواند

ی، تحقيقاتی ايران با ئه بر اساس آن مکان فوق سری ھسته را يافته ک(!) گروھک مدعی شدند مدارک مستندی 

 نام دارد که بر اساس ادعای ٣مکان مورد ادعای منافقين لويزان . سانتريفوژھای پيشرفته در آنجا قرار گرفته است

  )لينک زير(» ن مرکز نظامی در شمال شرقی تھران و در اطراف اين شھر واقع است آن ھا اي کذب
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931206000829 

ياد » شورای ملی مقاومت«ھنگ واژگان ديگری از می شناسيم با فر سايت راديو فردا سايت سازمان سيا، که به نام

 سايت مخفی غنی سازی اورانيوم در »در مورد حضور ) فبروری ٢٤( روز سه شنبه پنجم اسفند «کرده است که 

  » گذاشته استامريکادر اختيار دولت  » گزارشاتی «حومۀ تھران 

، فوراً امريکای در ايران به دولت ئه گزارشات سازمان مجاھدين خلق ايران در مورد وضعيت توليد انرژی ھست

  . منتشر شده استخبرگزاری فرانسه و به ھمين گونه واشنگتن پست توسط) دست کم(

گری ءجزئيات افشا«سايت راديو فردا که درواقع از سوی پنتاگون و سازمان سيا تأمين مالی می شود در بخش 

  :نوشته است » تازه

  

شنبه   کنفرانس خبری روز سه ، درامريکادر » شورای ملی مقاومت«عليرضا جعفرزاده، معاون دفتر نمايندگی « [

 به اين سو برای ٢٠٠٨ تھران از سال ۀھای زيرزمينی در حوم آزمايشگاه« است که  خود در واشينگتن گفته

گری جديد مربوط به ء منابع اين افشا٣در ارتباط با لويزان ... ته استسازی اورانيوم مورد استفاده قرار گرف غنی

 اين تأسيسات يک ۀگردآوری اطالعات دربار... داخل ايران است، از جمله برخی افرادی که در درون دولت ھستند 

  ].» است   اطالعات از سوی سازمان مجاھدين خلق تأمين شده تمام به طول انجاميده و بيشتر اينۀدھ

شورای ملی مقاومت در اين «: [سازمان سيا در سايت راديو فردا به نقل از خبرگزاری فرانسه يادآور شده است که 

 انجام شده و آزمايشگاه ھای ٢٠٠٨ تا ٢٠٠٤ بين سال ھای ٣کنفرانس خبری گفته است که ساخت و ساز لويزان  

  )لينک زير] (». زمينی آن با تونل به ھم مرتبط اندزير

http://www.radiofarda.com/content/f12-mko-claims-new-iran-enrichment-

site/26868411.html 

   

  دوقتی سگ ھا بو می کشن

و طرح آنھا برای تسلط بر منابع طبيعی در [ موضوع مخالفت امپرياليست ھا با استقالل و رشد نيروھای مولد ايران 

ذخيرۀ جھانی را  -) گاز(و دوم ) نفت(مقام سوم -سراسر جھان و به ويژه منابع نفت و گاز که ايران ھر دو زمينه 

ی ئی برای افشای توليد انرژی ھسته ئ سگ ھای خانه زاد به صحنۀ رسانه  ورودبا ھمين سناريوی] دارا می باشد 

در ايران و سياست خارجی جبھۀ تروريسم و تبھکاريسم و استعماريسم و استثماريسم نظام سرمايه داری جھانيسم 

سگ  از يک دھۀ پيش، بيش . آغاز شد) اولترا ليبراليسم آنگلوساکسون(به رھبری اياالت متحده و اتحاديۀ اروپائيسم  

ی از مرکز نطنز را به ئد به شکل نيابتی تصاوير ماھواره ھا را آموزش داده بودند و آموخته بودند که چگونه باي

ی ايران را طی بيش از دوازده سال به موضوع دائمی رسانه ھای ئخودشان منتشر کنند و موضوع ھسته حساب 

  .جھان مبدل سازند
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می  »ايران، تخريب ضروری« ژان ميشل ورنوشته در کتاب  و کشيده اند و برای کی ؟ چه چيزی را بولی سگ ھا

  :گويد 

 به شکل دراز مدت و - و آن ھم -تخريب سازی ايران، يعنی از کار انداختن ساختارھای سياسی و اجتماعی « 

گ چريکی، ساز و کار احتماالً فرو بردن ايران در ھرج و مرج گسترده بر اساس الگوی جنگ داخلی در عراق، جن

ً به سوی ھدف نھائی خاصی گرايش داشته و سرانجام به  پيچيده ای که عناصر بسياری را به کار گرفته که تماما

  .شکل سر سختانه به سرنوشتی محتوم شباھت پيدا می کند

سومين يا دومين (در اين مورد، بسياری از منتقدان ثروت ھای معدنی ايران، مانند معادن غنی نفت و به ويژه گاز 

با اين وجود، آيا اشتھای سيری ناپذير مشتی .  شايد ھم که اشتباه نکرده باشند را مطرح می کنند، و) در جھان

  ؟ھيوالی نفتی چند مليتی را بايد به عنوان تنھا علت حمله به ايران و تخريب تمام و کمال آن تلقی کنيم

» دوران پارينه سنگی«گويند، می خواھند ايران را به ی رايج می ئتخريب، به شکلی که در زبان محاوره 

بازگردانند، يعنی ھمان سرنوشتی که گريبانگير تعدادی از دشمنان اياالت متحده شد و ھمان نظامی که اياالت متحده 

اين ھمان سرنوشتی است که گريبانگير افغانستان و عراق شد، و باز ھم اين ھمان . برای برخی از آنھا ايجاد کرد

 و ٩ص . ايران، تخريب ضروری(» . شکست خورده شدالمان سال پيش از اين گريبانگير ٦٧سرنوشتی است که 

١٠(  

  :در صفحات دورتر، ژان ميشل ورنوشه مستقيماً به نقش سازمان مجاھدين خلق می پردازد و می گويد 

ه شبکه ھای آن در ايران در  دوباره سازمان مجاھدين را فعال ساخت که، وزارت امور خارج٢٠١٢مبر  سپت٢٨«

خواھند داشت و برای چنين ھدفی نيز ) ٦٨(سر می برند و نقش قابل توجھی در چھار چوب جنگ چريکیه خفا ب

ايران، تخريب (» .اين موضوع ھنوز در رسانه ھا قابل رؤيت نيست، ولی در شرف تکوين است. فراخوانده شده اند

  .)٦١ص . ضروری

مبارزه عليه دولت اسالمی يا پردۀ دود « تبار، مھدی ناظم رعايا طی مقاله ای زير عنوان روزنامه نگار آزاد ايرانی 

به شکل ضمنی در مورد گردھمآئی مجاھدين خلق در حومۀ » استتار؟ بسيج اياالت متحده عليه سوريه و ايران

  :پاريس نوشته است 

ر رژيم در تھران را رھا نکرده ييؤيای تغواشنگتن ر :ر رژيم تھران را رھا نکرده است ييواشنگتن رؤيای تغ«[

آيا اين اتفاقی بوده که پشتيبانی اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا از سازمان مجاھدين خلق ايران وقتی صورت . است

  ؟خود جلب کرده است ه گرفته که افزايش تھديدات امارات اسالمی در عراق و شامات بيشترين توجھات را ب

ارلمانی و مرد سياسی، که اغلب آنھا از کشورھای ناتو آمده بودند در اين گردھمآئی  پ٦٠٠، ٢٠١٤ ونج ٢٧در 

فراخواست اصلی .  در حومۀ شمال شرقی پاريس شرکت داشتندVillepinteسازمان مجاھدين خلق ايران در ويلپنت 

ين اياالت ر پيشتوجنگ افروزان و شخصيت ھای بی شرمی چون سنا. ر رژيم در ايران بوديياين گردھمآئی تغ

، Alan Dershowhitz و مداح اسرائيل آلن درشويتس   گو-، سخنJoseph Liebermanمتحده جوزف ليبرمن 

، شھردار پيشين John Bolton جان بولتون Fox Newsنمايندۀ قديمی دولت بوش دوم و مفسر فوکس نيوز 

می مأموريت ھای نمايندگی سازمان  رئيس قدي يشين فرانسه وپ و وزير Rudy Giulianiنيويورک رودی جيوليانی 

 در اين گردھمآئی سازمان مجاھدين خلق ايران برای Bernard Kouchnerملل متحد در کوزووو برنارد کوشنر 

 نفر در اين ٨٠٠٠٠به گفتۀ سازمان مجاھدين خلق ايران بيش از . ر رژيم شرکت داشتندييارتقاء جنگ افروزی و تغ
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طرفداران شورشيان در عراق و در سوريه نيز در اين گردھمآئی در .  داشتندر رژيم شرکتييگردھمآئی برای تغ

  .ر رژيم در عراق و در سوريه و در ايران فراخوان دادندييويلپنت شرکت داشتند و برای تغ

ھم پيمانان اياالت .  تأمين مالی شده بودامريکاموضوع خنده دار اينجاست که اين رويداد احتماالً توسط خود دولت 

اين کمک مالی برای فعاليت البی سازی سازمان . تحده نيز احتماالً جزء سرمايه گذاران اين گردھمآئی بوده اندم

 نيز به خدمت گرفته شده است که در حال امريکا و وزارت امور خارجۀ امريکامجاھدين خلق ايران نزد کنگرۀ 

نفرت ( احتماالً يکی از نامحبوب ترين —انی افرادی مانند رودی جيولي. حاضر به جمع آوری پول اشتغال دارند

 که حاال به البی مجاھدين خلق ايران —مبر است  سپت١١ نيويورک تا واقعۀ تراژيک شھردارھای شھر) انگيز ترين

 برای سخنرانی به —ئی امريکاتعداد خيلی زيادی از مقامات عالی رتبۀ «به گفتۀ کريستين ساينس مانيتور، . پيوسته

  )لينک زير] (». دريافت کرده انددالرن خلق ده ھا ھزار نفع مجاھدي

 مبارزه عليه دولت اسالمی يا پردۀ دود استتار ؟ بسيج اياالت متحده عليه سوريه و ايران 

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/655  

ه ب» شورای مقاومت ملی«ئی که مارک امريکاتصور نمی کنم مطلب بيشتری در مورد اين گله از سگ ھای 

نمی توانيم جلوی فانتسم ھای بيمارگونه را بگيريم، به ويژه وقتی فرد بيمار  .خودشان منگنه کرده اند ضروری باشد

و يا يک باند تبھکار برای خودشان . آقای ايکس شايد دلش بخواھد خودش را ناپلئون معرفی کند. ودنخواھد معالجه ش

ً درحال اين نوع کالھبرداری ھای امريکا. رسالت ملی قائل شوند و يا خودشان را نمايندۀ ملی بدانند ئی ھا دائما

   .سياسی ھستند

ختلف اپوزيسيون و از جمله کانون نويسندگان در تبعيد ياد ولی جای آن دارد که از ھمکاری ھای ناگفتۀ گروه ھای م

که به اتھاماتی  دی منتشر کرده بود، و بی آنوچندی پيش کانون نويسندگان اطالعيه ای در مورد ارژنگ داو. کنيم

امات که جمھوری اسالمی عليه او وارد دانسته بپردازد ، که اتھامات وارد باشند يا نباشند، دروغ باشد يا راست، اتھ

جوھای بعدی روشن شد که ارژنگ داوودی به اتھام  و با جست. ديگری را به سليقۀ خودشان رديف کرده بودند

در اعتراض به اين شيوۀ اطالع رسانی، کانون نويسندگان در . ھمکاری با مجاھدين خلق به اعدام محکوم شده است

حکومت اسالمی را در مورد ھيچ زندانی تکرار ما ھيچ موضع اتھامات « تبعيد طی پيفام الکترونيک پاسخ داد که 

  .»نمی کنيم 

با توجه به چنين شيوه ای برای مبارزه در راه آزادی ما ھيچ گاه نمی توانيم از کانون نويسندگان در تبعيد انتظار 

ً روی داده به اطالع ما برساند، و به عبارت ديگر بايد  يم که اين تيجه بگيرنداشته باشيم که وقايع را به شکل واقعا

  .رويدادھا را سانسور می کندکانون با حسن نيت 

نديشيم، وقتی ايرانی را که به ھای سياست پنتاگون برای ايران بيوقتی به اھداف مجاھدين خلق آگاه باشيم و به پی آمد

يه، عراق و ، سوراشکل احتمالی طعمۀ جنگ داخلی شده در ذھنمان متصور شويم، و تصاويری از ويرانه ھای ليبي

فاجعه ای .  پی ببريمهافغانستان و حتی اوکراين را در رسانه ھا از نظر بگذرانيم، تا حدودی می توانيم به عمق فاجع

خوشبختانه احتمالی و نه حتمی که مجاھدين خلق به عنوان گله سگ ھای خانگی و ابزارکار پنتاگون و 

  .در آن ايفای تقش می کنند د بشری اولتراليبراليسم آنگلوساکسون برای اجرای طرح ھای ض

در اين صورت است که به عمق فعاليت ھای اپوزيسيون ھا در خارج از کشور با سکوت و انفعال و گاھی فعاالنه 

اھدين خلق از جمانند کانون نويسندگان در تبعيد يا اھل قلم با سانسور رويدادھا که حاصل آن حتماً به بيرون کشيدن م

به اصطالح مبارزه برای  در زمينۀ ) ايرانی نما(فاجعۀ اپوزيسيون ھای ايرانی .  پی می بريمزير ضرب می انجامد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 تماشائی است، زيرا ھيچ گاه به فکرشان خطور نمی کند که دفاع از مجاھدين خلق را با تخريب  حقوق بشر نيز

  .ايران جمع بزنند و حاصل جمع را مد نظر قرار دھند

   

  د کنيبه مقالۀ زير نيز مراجعه

  ٢٠١٤ اکتبر ٤. گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   توطئۀ آرام و بی سر و صدا برای تخريب و تجزيۀ ايران با تبانی اپوزيسيون: طرح خاورميانۀ بزرگ بخش دّوم 

 


