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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  رحمانی بھرام

  ٢٠١۵ می ٨٠

  

  !ھا کمونيست عليه »محمدی مجيد« فتوای پنج

٢  

  :به ادامۀ گذشته

نوشت، مخالف حمله به ايران بود؟ اما  لب می ايران در تھران از نيويورک مطۀمحمدی زمانی که ھنوز برای روزنام

  .گويان پنتاگون تبديل شد اش از تھران قطع شد، ناگھان به يکی از سخن  امکانات مالیً وضع عوض شد و يا احتماال وقتی

، در رقابت با کسانی که در صدای »امريکابی بی سيزاسيون صدای «ھای  مجيد محمدی در آخرين سری از گزارش

 منافع ملی اياالت متحده و حمايت آن کشور از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بيان روی تأمينذ داشتند به  نفوامريکا

 پول امريکا چون صدای ئیھا  برای گسترش اين موارد به رسانهامريکائیدھندگان  آورد و خاطرنشان کرد که ماليات

   ».کنند  اين مھم را درک نمیامريکاخش فارسی صدای مديران ب«او با اشاره به اين نکته افزود که ! کنند پرداخت می

 کرده است که ايرانيان سراسر تأکيدھا  ھای غربی از رسانه مجيد محمدی در ابتدای گزارش با قدردانی از حمايت دولت

يران را  که تاريخ و فرھنگ اه ئیھای ماھوار ھای تلويزيون  ھزينهتأميندنيا بايد از شھروندان غربی بابت بلندنظری در 

او ! شد کنند سپاسگزاری کنند چرا که در غير اين صورت تاريخ و فرھنگ ايران به جھانيان معرفی نمی بازگو می

 امريکائیدھندگان   شده چون موجب ھدر رفتن پول مالياتامريکاچنين خواستار تعطيلی بخش فارسی صدای  ھم

   !شود می

در .  بايد تعطيل شودامريکا معتقدم که تشکيالت بخش فارسی صدای ًمن اصوال«: باره نوشته است مجيد محمدی در اين

 دقيقه برای بيان نظراتم در اين رسانه که آن را نه متعلق به ۴ تا ٣دوسال گذشته از فرصت به طور متوسط ھر ماه 

نا نبود که با دولتی  می دانم استفاده می کردم اما اين بدين معامريکائیتک شھروندان  مدير و سردبير بلکه متعلق به تک 

نظر فوق .  ابعاد و کارکردھای آن نيستۀ ھمتأئيدحضور در يک رسانه به معنای . بودن کامل آن موافق بوده باشم

ھمچنين بدين معنا نيست که معتقد باشم اياالت متحده بايد در مورد سانسور اطالعات و سد جريان آزاد اطالعات در 

 منافع ملی اياالت تأمين.  بی تفاوت باشد، تھديد ھستندامريکابرای امنيت ملی  که ئیديگر کشورھا باالخص کشورھا

 مثل بخش فارسی صدای ئیھا متحده با حمايت از دمکراسی و حقوق بشر و آزادی بيان محقق می شود و مديران دستگاه

با تعطيلی بخش فارسی . د که اين موضوع را درک نمی کنند در واقع درک درستی از منافع ملی اين کشور ندارنامريکا

ً ھای خصوصی که واقعا  فعلی بر اساس يک نظام رقابتی، شفاف و بر اساس مناقصه به شبکهۀ بايد بودجامريکاصدای 
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ای که صرف بخش فارسی صدای  بر اين باورم که ھزينه. عليه حکومت جمھوری اسالمی فعاليت می کنند اعطا شود

 درصد ٣٣بر اساس فرمول ) غير انتفاعی و عمومی( مستقل و غير دولتی  تلويزيونیۀ شبک١٠ می شود به امريکا

 به دست ۀ درصد بودج٣٣ به دست آمده از آگھی و تبليغات و فروش زمان تلويزيون و ۀ درصد بودج٣٣ دولتی، ۀبودج

   . شودتأمينھای بزرگ، بنيادھا و افراد دارای انگيزه  کمک دراز کردن به صاحبان شرکتدست آمده از 

. ر استال ميليون د٢٣ آن نيز ساالنه حدود ۀ نفر کار می کنند و بودج٢٠٠ حدود امريکاامروز در بخش فارسی صدای 

 تلويزيونی با ۀ شبک١٠ آن به ده تقسيم شده و فرمول فوق مبنای تخصيص بودجه قرار گيرد ۀاگر پرسنل و بودج

ر از دو منبع ال ميليون د۴.۶ دولت فدرال و ۀر از بودجالددو و سه دھم ميليون (ر ال ميليون د۶.٩ در حدود ئیھا بودجه

بيکار   امريکابدين طريق نه تنھا کارکنان امروز صدای .  نفر پرسنل شکل خواھند گرفت۶٠و ھر کدام حدود ) ديگر

)  نفر۶٠٠(ھای فارسی زبان دريافت کننده بودجه از دولت فدرال سه برابر  نخواھند شد بلکه تعداد کارکنان تلويزيون

 ».خواھد شد

 امريکاکرد مواضع رسمی حاکميت   و سيما که زمانی محمدی در آن جا کار میامريکا، مانند صدادر حالی که صدای 

. کنند ن میييھا تع  و خط و خطوطش را ھم ھمانامريکااش را دولت  بودجه. کند دھد و تبليع و ترويج می را بازتاب می

حتی انتخاب سردبير و . شود  انجام میامريکائیمداران در قدرت  ل کامل سياستورتمام عملکردھای اين رسانه با کنت

   . کند، انجام گيردتأمين را امريکاکارکنان ھم بايد مطابق سياستی که منافع دولت 

چنين برای   دارد که اينامريکاال اين است که مجيد محمدی چه کاره است و چه سمتی در حاکميت ؤدر اين ميان، س

   دار شده است؟ کند؟ او از سوی چه کسی و چه گروھی اين وظايف را عھده ن میيي تعیمشامريکا خط صدای 

ھايش دست دولت است پس نقدی ھم اگر به آن رسانه باشد بايد متوجه  اش و سياست ای که بودجه بنابراين، رسانه

  !ھای دولت باشد سياست

. خواھد  میامريکا بايد ھمان سياستی را پيش ببرد که دولت مريکااآيا غير از اين است که سردبير جديد و قديم صدای 

اما در اين ميان نقش مجيد محمدی . ست تا خط سياسی دولت را پيش ببردامريکا، حقوق بگير دولت امريکامدير صدای 

  چيست؟

 :نويسد او می.  منطقهگناه ايران و  مردم بی  در جنگ است نهامريکاسايت راديو فردا، فقط نگران تلفات  محمدی در وب

ر ھزينه و الاما قذافی با حدود يک ميليارد د.  امنيتی بودندمشکلصدام و قذافی ھر دو برای اياالت متحده و غرب «

 سرنگون امريکائیر ھزينه و چھارھزار و پانصد کشته البدون حتی يک کشته برای ناتو و صدام با حدود يک تريليون د

 امنيتی و دولت ياغی تقابلخواھند از شر يک  ھاست که اگر می امريکائیگ برای شدند اين دو تجربه درسی بزر

  ».ھای خود کنار بگذارند ًخالصی يابند، اشغال نظامی يک کشور را اصوال از برنامه

اما اگر در اين ميان و در اثر .  استامريکا نظامی، فقط به فکر کشته نشدن سربازان ناتو و ۀمحمدی، مانند يک وابست

ھا ھزار نفر کشته شدند و ميليون انسان نيز آواره و  ، عراق و افغانستان دها و ناتو در ليبيامريکائیمالت نيروھای ح

  . خانه خراب گرديدند، اھميتی ندارد

  :محمدی، نوشته است

 چنين می برایورژيم جمھوری اسالمی ھم برای امنيت منطقه و ھم امنيت جھانی مخاطره آميز است و داشتن سالح ات«

ات تأسيسيعنی اپوزيسيون می تواند از بين رفتن . رژيمی به نفع ھيچ کس در دنيا نيست و به نفع اپوزيسيون ھم نيست

 ».ًمی جمھوری اسالمی کامال در کشورھای غربی دفاع کندوات

ه به جنگ دھد ک شناس، به بخشی از اپوزيسيون حکومت اسالمی فراخوان می به اين ترتيب، محمدی به عنوان جامعه

ھای کشتار جمعی   سالحۀوجه مخالفتی با زرادخان البته او به ھيچ.  عليه حکومت اسالمی بپيوندندامريکااحتمالی 
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شدن  میواو تنھا مخالف ات.  و اسرائيل نداردامريکامی وھای ات داری از جمله سالح  جھان سرمايهۀھای پيشرفت دولت

 موجودات زنده و محيط ۀ، نه تنھا برای انسان، بلکه برای ھمئیھا در حالی که چنين سالح. حکومت اسالمی است

 بود که در جنگ دوم جھانی، بمب امريکابار در تاريخ، حکومت  برای اولين. زيست بسيار خطرناک و مخرب است

 از . رھا کرد و صدھا ھزار انسان را به خاک و خون کشيدجاپان یمی را روی مردم شھرھای ناکازاکی و ھيروشيماوات

 ۀھای کشتار جمعی و ھم سالح: دوست و مخالف جنگ و کشتار بايد با صدای بلند اعالم کند رو، ھر فرد انسان اين

 نابود شوند و ھيچ حکومتی نيز نبايد حق توليد و توزيع و فروش آن را داشته ئیيماکمی و وھای ات ھا و بمب کالھک

  .باشند

  :ای از محمدی پرسيده شده است در مصاحبه

ھای مملکت که تنھا ھم  مسائل عينی مثل کشتار مردم و نيروھای غير نظامی، نابودی زيرساخت« نظامی ۀخالفان حملم

ھا را  ھای قبل از جمھوری اسالمی است، و از اين قبيل بحث متعلق به جمھوری اسالمی نيست و بيشترش ساخت دوره

 »مطرح کنند، پاسخ شما چيست؟

 :او چنين پاسخ داده است

 کشور است؟ بله اگر اولويت ۀآيا اولويت اول اپوزسيون توسع. يد ديد که آيا اپوزسيون ايران اولويت اولش کدام استبا«

 ۀ عليه جريان توسعًی يا نيروگاه برق اگر از بين برود اين کامالئ  کشور باشد يک نيروگاه ھستهۀاول اپوزسيون توسع

 را که دموکراسی خواه ئیوکراسی باشد از بين رفتن چند تا پل نيروولی اگر اولويت اول دم. کند کشور دارد عمل می

اگر اولويت حقوق بشر باشد ھيچ وقت کسی که اولويتش حقوق بشر . ای قرار دھد تواند درکنار آقای خامنه است نمی

 ».تواند در کنار حکومت ايران قرار بگيرد است نمی

 .ای ايستاده است ل به ايران مخالفت کند در کنار خامنهئي و اسراکاامري احتمالی ۀاو معتقد است که ھر کسی که با حمل

يعنی ادعای يک ! ترين ادعا ترين و غيرانسانی ترين و غيرعلمی اساس  شناس است؟ يعنی بی  محمدی جامعهیاين ادعا

 ...! وامريکاوابسته و مستشار نظامی ناتو و 

سياست در جھان غير «سی با عنوان  بی ر سايت بید  که،١٣٩٠ ]عقرب[مجيد محمدی در مطلبی در آبان ماه

او . پرداخته است» دخالت نظامی غرب در ايران«منتشر شده، به دفاع از » دمکراتيک، کسب و کار آلوده به خون

  .  نظامی به ايران، بلکه به صراحت از آن دفاع کند ۀکوشيده است نه يک مدافع شرمسار حمل

 اياالت متحده ھميشه بر ۀدولت و جامع«:  ديگری از مطلب خود، نوشته استتر آن است که محمدی در بخش جالب

 ثبات در کنار احترام ۀمسألھای اسلحه سازی يا دسترسی به منابع نفتی وارد عمل نشده است، بلکه  اساس منافع شرکت

خروج نيروھای توجه کنيد به (به حق حاکميت ملی کشورھا برای آنھا از اھميت درجه اول برخوردار بوده است 

   ». از عراق، بر اساس خواست دولت موجود اين کشورامريکائی

ھا   نابود کرده و يا زندگی ميليون را عراق و مدنيت در اين کشورۀھای جامع برای محمدی مھم نيست که زيرساخت

ھمديگر رقابت داشته و ھا و جاھای مختلفی با  به عالوه اگر حاکميت و ايران در برخی عرصه. انسان را تباه نموده است

به عالوه محمدی در . اند گيری مشترکی داشته  عراق و به قدرت رساندن شيعيان به قدرت جھتۀدارند اما دربار

  .  نداردامريکا عراق و ۀ سال٢٠٠ از عراق، توجھی به قرارداد امنيتی امريکائیموضوع خروج نيروھای 

المللی  شود؟ قوانين بين يرد اما جان صد نفر را نجات دھد جايز نمی نفر را بگ١٠اگر يک بمب جان «: گويد محمدی، می

 ھزاران نفر کشته شدند؛ اگر با ا و متحدانش به عراق و ليبيامريکا ۀفرض کنيم که در حمل. در اين مورد روشن ھستند

 نظامی ترجيح ۀاين حملآيا ...) ھا و  ھا و سرکوب با تحريم( شدند ھا نفر کشته می تداوم حکومت صدام و قذافی ميليون

  » نداشته است؟
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 و امريکاھای  دھد تا جنگ ھا قرار می ھا را در کنار مذھبی او در دشمنی با نيروھای سوسياليست و کمونيست، آن

: آوری نوشته است نژاد، به شکل مضحکی اما در عين حال با لحن چندش او در وبسايت قاسمی. متحدانش را توجيه کند

ھای سوسياليست و  از انتقادات چپ) رو اندا( مورد  يکتاتوری و عدم دخالت بشر دوستانه در برخیھمکاری با دول د«

  ».اسالمگرايان به ليبرال دموکراسی است

 :اند؟ محمدی ادعا می کند که  رواندا چه کسانی بودهۀعام کنند ؟ حاميان نيروھای قتل»بشر دوستانه«کدام حرکت ! عجب

 ».ارند تمام دنيا را ليبرال دمکرات ببينند، اما حاضر نيستند اين ھدف با خشونت محقق شودھا دوست د ليبرال دمکرات«

ھا انسان به دست  آيا در جنگ جھانی اول و دوم، ميليون: شناس مبلغ و مروج جنگ و خشونت پرسيد بايد از اين جامعه

نداختند؟ آيا پرزيدنت ترومن ھم کمونيست م نيوتھا کشته نشدند؟ آيا بر سر مردم ھيروشما و ناکازاکی بم ا ليبرال دمکرات

 کشته شدند؟ امريکاگرا بود؟ در جنگ ويتنام چند ميليون ويتنامی به دست سربازان دولت ليبرال دمکرات  يا اسالم

، ١٩۶٠ ۀ گرفته تا برزيل و اروگوئه در دھ١٩۵٠ ۀی التين، از ھندوراس و گواتماال در دھامريکاھای نظامی در  کودتا

 طراحی و يا ئیھا  را چه دولت٢٠٠٩ و ھندوراس در سال ١٩٨٠ ۀ، السالوادر در دھ١٩٧٠ ۀ در دھارجنتاينی و يلچ

ھای   ھجوم بردند؟ ديکتاتورئیھا چه دولت...  وا کردند؟ به گرانادا، پاناما، يوگسالوی، عراق، افغانستان، ليبي پشتيبانی

 شدند؟  ھای تربيت می  ھا و دانشکده ی التين در چه پايگاهامريکانظامی 

را که مورد » اناستاسيو سوموزا« ديکتاتوری ۀ سال۴٠، که حکومت ١٩٧٩بعد از پيروزی انقالب نيکاراگوا در سال 

ھای کنترا را تجھيز کرد و تعليم داد؟ کودتای اندونزی در   بود سرنگون کرد، چه کشوری تروريستامريکاحمايت 

کم پانصد ھزار نفر شد، که اغلب کمونيست بودند، توسط چه حکومتی حمايت شد؟  عام دست ، که منجر به قتل١٩۶۵

 شد؟  تر از دويست ھزار نفر منجر شد توسط چه حکومتی حمايت می ديکتاتوری فاشيستی گواتماال که به مرگ بيش

، در وبسايت راديو فردا »القاعده« تروريستی اسالمی الدن رھبر گروه شدن اسامه بن ای در مورد کشته محمدی در مقاله

اند که اسامه و ديگر اسالمگرايان ضد غربی حتی در   با گوشت و پوست احساس کردهامريکامردم «: نوشته است

ھا  آن.  ندارندئیھا نيست ابا  که مطابق انديشه و باور آنئیی عليه دنيائ ئی و ميکربی و ھستهيمياکھای  استفاده از سالح

  ».انديشند و نه طرح خود به عنوان يک ھويت در کنار ديگر ھويات اجتماعی فقط به نابودی می

الدن و القاعده يک گروه تروريستی اسالمی بودند و ھنوز ھم القاعده يک سازمان ارتجاعی مذھبی و تروريستی  بن

 را به جنگ با ارتش  داد، مسلح کرد و آنالدن را چه حکومتی آموزش  داند که القاعده و بن اما آيا محمدی نمی. است

 ١٩٨۵ را در سال نبود که القاعده و مجاھدين افغان امريکاس جمھور وقت ئيشوروی وارد افغانستان کرد؟ آيا ريگان ر

 کرد قرار گرفته است؟  ، که ريگان ھم تبليغ می»رامبو«لم تأثير فمسلح کرد؟ آيا محمدی چه اندازه تحت 

 امريکا محمدی، پس مردم ۀدانند اما به گفت  وقايع تاريخی را نمی  اينامريکاھم اين است که مردم ال مؤدر اين ميان س

ئی، ميکروبی يمياکھای  ھا ابائی از به کار بردن سالح شان احساس کردند که اين تروريست »گوشت و پوست«چگونه با 

ی را در کل تاريخ اين سالح به ئ کومتی که بمب ھستهدانند که تنھا ح  نمیامريکای ندارند؟ آيا محمدی و مردم ئ و ھسته

ی ئ ھای خوشه ئی و بمبيمياک نبود که در جنگ ويتنام، از سالح امريکاآيا اين ارتش .  استامريکاکار برده، حاکميت 

فری، و ھای فس ناپالم استفاده وسيع کرد؟ آيا ارتش اسرائيل نبود که در حمالت خود به جنوب لبنان و نوار غزه، از بمب

کرد؟ آيا اين اقدام   حمل میئیيمياک به خصوصی استفاده کرد که نوعی از سالح راکتچنين در حمله به نوار غزه از  ھم

  ل موجب اعتراض وسيع افکار عمومی و حتی سازمان ملل قرار نگرفت؟ ئياسرا

 ۀھای کمرشکن و حمل ريمھا، از طريق تح فکرانش بر اين تصور ھستند که دموکراسی مطلوب آن چرا محمدی و ھم

ھای  ھا و ھواپيماھا و کشتی  دموکراسی در جھان، تنھا بايد از کانال ارتشئیپذير است؟ چرا مسير بر پا نظامی امکان
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ھا با رعب و وحشت و ترور دولتی  ی آنئ تو و ديگر متحدان جھانی و منطقه، ناامريکاھای ارتش   بارانراکتجنگی و 

  و غيردولتی بگذرد؟

ھای سياسی در تقابل با منافع کشورھای قدرتمندتر  تر يا گروه ھمواره منافع کشورھای ضعيف«: ، مدعی است کهمحمدی

  » ...مند می شوند و ھم مردم ايران شان بھره از سقوط جمھوری اسالمی، ھم اياالت متحده و ھمپيمانان. گيرد قرار نمی

 پس از سرنگونی حاکمان ديکتاتورشان به آزادی و رفاه و صلح ،اخبر است که مردم عراق، افغاستان و ليبي آيا او بی

  شان تمام شده است؟  و غيره به نفعامريکارسيدند؟ آيا اشغال اين کشورھا توسط ناتو و ن

 از قالب يک جامعه شناس و يا ًگيری علنا جاست که او در اين موضع  ھمينًترين فراز مطالب مجيد محمدی، دقيقا مھم

حقوق بشر بيرون آمده و يک پارچه لباس يک گروھبان و استوار و افسر جنگی و يا يک سياستمدار در روشنفکر مدافع 

  ! قدرت بر تن کرده است

 ئیھا ھا ارزش دارد يا شمارش انسان شناس، روشنفکر و نويسنده، جان انسان آيا بايد برای يک فعال حقوق بشر، جامعه

 و تروريسم دولتی و غيردولتی و ئیند؟ آيا نبايد ھرگونه جنگ و کشورگشاباز که بر اثر ريختن بمب بر سرشان جان می

  ! ھا را محکوم کند تعرض به جان انسان

ھا نه تخيلی ھستند و نه بلندپرواز؛ نه به تئوری توطئه باور دارند و نه  کمونيست، خالف ادعاھا و فتواھای مجيد محمدی

. ھا  و اسرائيل ھستند و نه خواھان نابودی آنامريکاشور و مردم ھا نه مخالف ک کمونيست. به خرافات ملی و مذھبی

داری  ھای سرمايه  حکومتۀ ھمئیکشی انسان از انسان، تبعيض جنگ و کشتار و کشورگشا ھا مخالف بھره کمونيست

روش ی و ميکروبی و ممنوعيت توليد و فئ ھای کشتار جمعی ھسته  سالحۀھا خواھان نابودی ھم کمونيست. جھان ھستند

خواھند   طبقاتی خود، میۀھا، بلکه با دخالت و قدرت مردمی و مبارز ھا نه با دخالت حکومت کمونيست. ھا ھستند  آنۀھم

ھا،  کمونيست.  انسانی بسازندۀ درخور و شايستۀگر و استثمارگر را از حاکميت ساقط کنند و جامع ھای ستم حکومت

ھا  ی و جمعی باور دارند و به ھمين دليل، پيگيرانه در جھت تحقق آنھای فرد عميقا به آزادی، بيان، تشکل و آزادی

رو، مذھب نبايد در حاکميت، به  ھا، خواھان خصوصی قلمداد شدن امر مذھب ھستند از اين کمونيست. کوشند مبارزه می

 ؤون شۀھمکمونيست ھا به برابری زن و مرد در .  و آموزش و پرورش دخالتی داشته باشدئیخصوص در دستگاه فضا

. ھای سياسی، بلکه با عدام مخالفند ھا نه تنھا با زندان کمونيست. زندگی اجتماعی و خصوصی باور عميق دارند

. کوشند عکس در جھت ھمبستگی انسانی میه ھای ملی و فرھنگی، بلکه ب ھا نه در جھت تفرقه و تفاوت کمونيست

 آزاد و برابر و انسانی مبارزه ۀ يک جامعئیالمی و برپاھا با تمام وجود برای سرنگونی کليت حکومت اس کمونيست

شان که به شدت مدافع سيستم  فکرانش از موضع طبقاتی ست که مجيد محمدی و ھم بنابراين، طبيعی... کنند و می

 بشر که ئی بشری ھستند با کمونيست و علم رھاعابری در جوامرھای تئوليبراليسم و تبعيض و ناب کاپيتاليسم و سياست

  .گذارانش مارکس و انگلس ھستند و به طور مداوم و ھستريکی مخالفت ورزند بنيان

چون  مداران مدافع اين سيستم ھم شناسان و سياست  روشنفکران و جامعهۀھا و ھم ھای آن داری و دولت سيستم سرمايه

افع اقتصادی، سياسی و ھا فقط نگران من وجه نگران بشر و جنگ و خونريزی نستند، بلکه آن مجيد محمدی، به ھيچ

 کليه افراد را از نابرابری اجتماعی، از کليه ئیچرا که کمونيسم رسالت تاريخی رھا. اجتماعی و موقعيت خود ھستند

آزادی، برابری، رفاه را در روی کره زمين . دھد گری و استثمار و از کابوس جنگ و کشتار و فقر انجام می اشکال ستم

در اين جامعه شعار ھمه چيز به خاطر انسان و ھمه چيز برای رشد و پيشرفت و . آورد ی ملل به ارمغان مۀبرای ھم

 تاريخ در مورد دارندگان اين نوع تفکر ضدانسانی و .سعادت و سالمت انسان به طور کامل تجسم خواھد يافت

ا با رشد علم و دانش مانده ر ضدآزادی و ضد برابری، قضاوت کرده و پس از اين نيز اين نوع تفکرات فسيلی و عقب

  .نبرد فرا خواھند خواندھای مردمی به  بشری و خيزش
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 ۀشيو«ای با عنوان  ، در مقاله١٩۵٢در سال » ريچارد ھافستادر« به نام امريکائیرخ ؤجھت اطالع محمدی، م

اند  کرده ن میپردازد که طی تاريخی، ھميشه گما  میامريکا، به نقد عناصر دست راستی »امريکا در سياست ئیپارانويا

 اول سده بيستم، خود را در خطر توطئه از سوی ۀاينان در نيم. شود المللی رانده می  بينۀئطامريکا به کام يک توکشور 

 را ھم بخشی از ھمين امريکاس جمھوری وقت ئياينان حتی آيزنھاور ر. ديدند يھوديان، کمونيست و ايادی داخلی آنان می

ھا نسبت  بنابراين، محمدی اين تئوری توطئه را آگاھانه به کمونيست. دانستند  میامريکا کمونيستی برای تسخير ۀتوطئ

  .دھد می

اگر او، تا . هللا درنيامده با کله به چاه نئوليبراليسم سقوط آزاد کرده است  حزبۀکالم آخر اين که مجيد محمدی، از چال

کرد امروز نيز در بارگاه امپرياليسم  کشی می فرھنگکشی و  کشی و آزادی ديروز در بارگاه حکومت اسالمی کمونيست

ً دليلش کامال. شناس و تئوريسن جنگ و کشتار است کند و جامعه ھا و افکار ارتجاعی را دنبال می ، ھمان سياستامريکا

 او اين دشمنی با کمونيسم را از دوران نوجوانی و جوانی. مشخص است او طرفدار کاپيتاليسم و دشمن کمونيست است

شان خمينی  س ھمه از امام راحلرأتير به دست در شيراز و دانشگاه اين شھر و در  الھی زنجير و کارد و ھفت که حزب

تر کرده  تر و عميق ھا و طرفداران اقتصاد نئوليبرالی کامل فکری با نئوکان  در ھمکاری و ھمامريکاياد گرفته و در 

 به بارگاه نئوليبراليسم نائل گرديد کمی امريکااسالم خارج شد و در به عبارت ديگر، او ھنگامی که از بارگاه . است

  . ضد کمونيستی خود را باال ببردظرفيتداری  تر شد تا ھم از موضع مذھبی و ھم از موضع سرمايه آگاه

. ه باشدفکرانش را پريشان کرد  توافقات آشکار و نھان سران کاخ سفيد و حکومت اسالمی، مجيد محمدی و ھمًاما احتماال

  ھا از ھمان آغاز، با تحريم در حالی که ما کمونيست.  نظامی به ايران بودند تا به قدرت برسندۀھا منتظر حمل چرا که آن

چرا که چنين سياستی را به ضرر مردم . مان، سخت مخالف بوديم ۀ نظامی به جامعۀاقتصادی ايران و احتمال حمل

 ايران را تشديد کرده ۀھای اجتماعی در جامع ھا، فقر و بيکاری و آسيب  اين تحريمھا نيز نشان داد که واقعيت. دانستيم می

ھا و  بنابراين، پايان اين رقابت.  حکومت اسالمی بود و ھنوز ھم ھستۀآلترناتيو ما، بايکوت سياسی ھمه جانب. است

ھا را از دست   است و ھم بھانه ايرانۀ نظامی به ايران، ھم به نفع جامعۀ شوم جنگ و حملۀشدن ساي ھا و کم تحريم

چرا که تاکنون بھانه و توجيه سران و مقامت حکومت . گيرد  اسالمی میۀحکومت جھل و جنايت، ترور و خراف

 اقتصادی عامل بحران اقتصادی و اخراج مزدبگيران، ورشکستگی صنايع و ۀاسالمی، از جمله اين بوده که محاصر

به . و خدماتی، رشد گرانی و تورم، افزايش بيکاری و فقير در جامعه بوده استھای رفاھی  ھا، تعطيلی پروژه کارگاه

 طبقاتی عليه کليت حکومت ۀ، مبارزامريکايک و +  حکومت اسالمی با گروه پنج ئیخصوص پس از توافقات نھا

  .کند تر می تر و جدی المللی آن را شفاف ن داخلی و بيناداری اسالمی و حامي سرمايه

ھا  کردند ما کمونيست فکرانش، دورانی که با تمام قدرت از حکومت اسالمی ايران دفاع می د محمدی و ھمبه عالوه مجي

ه ز آزاد و برابر و انسانی مبارۀ يک جامعئیھای آزاده برای سرنگونی اين حکومت جانی با ھدف برپا و انسان

 ئیبنابراين، تا به ھدف نھا. دھيم اريم و ادامه می باور دً خود عميقاۀ حق و عاالنه بۀھنوز ھم به اين مبارز. کرديم می

ھا بازی  ھا با آن ھای شطرنجی ھستند که حکومت ھا، ھمواره مھره اما مجيد محمدی. خود نرسيم از پای نخواھيم نشست

  !سوزند کنند و می می

 را ئیھا سازی  ھمان پروندهچرا که. اند ھا و کديورھا و غيره عوض نشده ھا و نبوی اکنون نيز محمدی به اين ترتيب، ھم

شان  ھای مرگ حکومت دسته به پای جوخه ھا را دسته  درست کرده بودند و آنھاشان برای کمونيست که در دوران جوانی

کرده بودند ھنوز ھم عوض  شان  فرستاده بودند؛ يا در کوچه و خيابان و دانشگاه و غيره با قمه و زنجير و ھفت تير دنبال

طلبی و  اما افکارشان ھمان افکار ارتجاعی، فاشيستی اسالمی و خشونت. اند ر مکان دادهييتنھا تغاند، بلکه  نشده

ليس و جنگ و وھا تا روزی که در ايران بودند از سپاه و بسيج و وزارت اطالعات و ارتش و پ اين. طلبی است جنگ
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ل و ئي و اسراامريکا سازمان سيا و ارتش ست که امروز از اند طبيعی تروريسم حکومت اسالمی عليه بشريت دفاع کرده

  .کنند ھا عليه بشريت دفاع  ھای آن جنگ

ھای سياسی و  ھای اجتماعی، سياسی، فرھنگی، احزاب و سازمان  اعمال و رفتار و کردار شخصيتۀاما تاريخ، ھم

  .کند ھا، حسابرسی می  خود ثبت و ضبط کرده و به موقع از آنۀگرايشات مختلف اجتماعی را در حافظ

  ٢٠١۵ ی پنجم م - ١٣٩۴ ]ثور[شنبه پانزدھم ارديبھشت سه

 

 


