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 :دکتر محيط
   اسالمی- مارکسيست ملی 

  
 

 ١٩٨٩   ]شھريور[سنبله ٣١  ايرانآران از 

ن مارکسيست منطقه، اعنوان يکی از برجسته ترين متفکره دکترمرتضی محيط از شاگردان پال سويزی و ھری مگداف، ب

از جمله اينکه چرا او .وجود می آورد ه االت بسياری را برای بينندگان بؤبرنامه ھای ھفتگی تلويزيونی او س. شناخته می شود

چرا او عليه مذھب و  موسوی و دار و دسته اش حمايت می کند؟مير حسين سبز تا اين اندازه و تحت ھر شرايطی از جنبش 

عنوان يک مارکسيست نه تنھا کارگران ه ميان نمی آورد؟ چرا به عنوان دشمن شماره يک مردم ايران حرفی به اسالم سياسی ب

د و آنھا را وطن فروش و چپ نما  کارگر و احزاب سياسی چپ را می کوبۀرا به متشکل شدن ترغيب نمی کند، بلکه مدام طبق

  . االت بسيار ديگریؤخطاب کرده و مردم را از آنان دلسرد می نمايد؟ و س

جوزای صورت جنبش انقالبی مردم از ه تعارض خود رسيده و بۀ ايران به منتھا درجۀ تضادھای جامعۀ از زمانی که ھم

دکتر مرتضی محيط به تريبون تبليغاتی رفرميست  د جلب کرده،تاکنون به راه افتاده و نظر تمام جھان را به خو ٨٨ ]خرداد[

و تنھا کودتای  ھای اسالمی تبديل شده که تا روز انتخابات قرار بودآلترناتيو دولت احمدی نژاد برای سرکوب مردم باشند

برای سر بر آوردن اين ” نهبھا“در حد يک  انتخاباتی آنھا را از اين عنوان به سمت مردم ھل داد و نقش آنھا در اين جنبش تنھا

 اما آقای دکتر کامال به آنھا حق می دھد که ھمانند اختاپوس به اين .تضادھا و حضور مليونی مردم در خيابانھا بوده است و بس

بزرگترين اشتباه تاريخ فعاليت سياسی اش عدم “او اعالم می کند که . جنبش بچسبند و و خود را رھبران بال منازع آن بدانند

نظر ميرسد تنھا موضعگيری درست ايشان در طول فعاليت دور و ه اما ب. ”خاتمی بوده استۀ ايت از رفرميسم اسالمی دورحم

و دموکراسی اسالمی ، ندامت سراسر ”سيد خندان“ۀ سالھا پس از افول اسطور. دراز سياسی اش ، ھمين مورد باال بوده است

آستين ھا را حسابی  مانند خوره به جانش افتاده است و بنابر اين برای تالفی ،وجود دکتر محيط را فرا گرفته و عذاب وجدان ھ

 تالش دارد ھر طور که شده مھر رفرميسم  در شرايطی که مردم ھيچ توھمی به اصالح جمھوری اسالمی ندارند،باال زده و

ايت از جريانی می داند که تفاوت ايشان بزرگترين اشتباه سياسی خود را عدم حم. اسالمی را به اين جنبش انقالبی بزند

ن را در ا خمينی در اين است که به جای سنگسار و اعدام در مالعام، ترجيح می دھد اين محکومۀميليمتری اش با اسالم دور

کوچکی از محتوای دموکراسی ۀ اين تنھا گوش. زندانھا و بدون سرو صدا دور از چشم مردم و رسانه ھا به قتل برسانند
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خواست ”ی ديگر می گويدئاو در جا. سرزنش می داندۀ دليل عدم حمايت از آن خود را شايسته ت که دکتر محيط ب اسیاسالمي

قانون اساسيی که در  !”راديکالترين شعار ممکن است اجرای بدون تنازل قانون اساسی که از طرف موسوی مطرح شده،

که بخش زيادی -و فعال سياسی ھزار آزاديخواه ١١٠ن بيش از عصر حاضر نماد توحش و بربريت بوده و تاکنون با استناد به آ

ی که در صورت اجرای بدون کم و قانون اساسي. راديکال می نمايداز نظر او  به قتل رسيده اند، - از آنھا نيز چپ بوده اند

ندانيان سياسی چپ و کاست آن ھمين سحر گاه فردا، بايد سکينه محمدی آشتيانی و ساير افراد محکوم به سنگسار و تمامی ز

در البالی تمامی سخنان او مبتذل . آتئيست را به مسلخ برد و قربانی تداوم رژيم واليت فقيه نمود، از نظر  او راديکال است

                  .                        ترين نوع  اپورتونيسم و رويزيونيسم  و ھمينطور لگد مال شدن تمامی اصول مارکسيسم به صراحت ديده می شوند

بربرابری زن و مرد به انديشه اش ۀ   که ھرگز انديش-مرتضی محيط می خواھد فمينيستھای اسالمی و امثال زھرا رھنورد 

 تحميل و  را به عنوان متفکرين تاپ و درجه اول کشور به ما مردم-خطور نکرده و بزرگترين افتخارش محجبه بودنش است

زھرا رھنورد و زنان و مردانی که سالھای سال در خدمت و بخشی از دستگاه ارتجاع و ۀ البته کم نيستند نمون .قالب کنند

دليل فشار اعتراضات مردم از حکومت بريده و ظاھرا به مردم پيوسته اند و البته به يمن ه سرکوب رژيم اسالمی بوده واکنون ب

حقوق ۀ سسؤ کرده و مدام از اين يا آن مست اسم و رسمی در خارج از کشور برای خود درءرکاتريبون دکتر محيط و سايرش

ظاھرا اوتالش دارد در سال ھمت مضاعف ھمانند سال گذشته برای  .جوايز رنگارنگ دريافت ميکنند”تفکرسنج“بشری و 

  . تالش مضاعف کند” جنبش سبز سيدی“اسالمی و ۀ وجھه دادن به اين نورچشمی ھا وجريانات عقب ماند

 مذھب است او ھرگز عليه کليت مذھب و يا ۀديگری که در مورد محيط به عنوان يک مارکسيست مطرح است ، مسالۀ مسال

ش  بيننده تصور می کند اجداد معممآنچنانکه. دستکم عليه اسالم که ھم اکنون بالی جان مردم ايران است دست به نقد نمی زند

تحقق  جھان آگاھی وارونه،”او مذھب را” ھر نقدی استۀ نقد مذھب مقدم“مارکس می گويد ! دروح او را تسخير کرده ان

مارکس بدين خاطر نقد  .ميداند“ ترياک مردم و روح جھان بيروح  آه و فغان مخلوق در تنگنا افتاده، ی ذات انسانی،ئافسانه 

مذھب به مثابه “ ميداند که معتقد است -اليسم پراتيکويژه ماتريه و ب–مذھب را پيش شرط ھر نقدی و بنابراين ھر پراتيکی 

خوشبختی واقعی آنھاست و مطالبه ، کنار گذاشتن کيفيتی است که به ۀ به مثابه مطالب خوشبختی تخيلی مردم و از بين بردنش،

 راه رسيدن به مانع بزرگی در مذھب خيالپردازی توھم آميز است ، بنابراين در صورت عدم نقد،. ” خيالپردازی نياز دارد

ظاھرا دکتر محيط عمال به ماتريالسم پراتيک يعنی کمونيسم  و يا حتی . ماترياليسم پراتيک و حتی طرح مطالبات انسانی است

ی ئاو حتی کار را به جا ی دارد؟ مماشات و مدارا با مذھب چه معنائ کارگر عالقه ای ندارد  و گرنه اينھمهۀطرح مطالبات طبق

                                   .جاعی ترين جريانات مذھبی جھان از جمله طالبان و مقتدا صدر حمايت می کندرسانده که از ارت

که تمامی آثار بزرگان سوسياليسم را مطالعه  !اين مارکسيست بزرگ دوران.و از جمله مقتدا صدر را نقطه اميد خود می داند 

کرده و چندين ترجمه آثار چپ دارد و حتی در وصف مارکس و انديشه ھايش کتاب نوشته ، چگونه است که اکنون، نه تنھا 

 خواسته ھايش به آنچنان سطحی تنزل يافته اند که موسوی و رھنورد تمام آنھا را نمايندگی می کنند، بلکه به شدت در دام

. ی است که زياد مارکس خوانده و کم ياد گرفته اندئاصطالح مارکسيستھاه ارتجاع افتاده است؟ دکتر محيط از آن دسته ب

عکس العمل ھای او در مواجھه با رويدادھای اجتماعی، به شيوه ای است که مخاطب به . استعداد تئوريک او فاجعه بار است

 .                                                                 فاقد انسجام فکری استد و اساساً شک می افتد که او ھرگز مارکس خوانده باش

خنده و مسخره  خواھد ۀ دليل ابتال به ھالوسيناسيون، اراجيفی بافته که برای مدتھای مديد و برای آيندگان مايه احمدی نژاد ب

دقيقه ای سران کشورھا در مقابل سخنرانی ٢٠پلک نزدن ”،”اط با امام زمانداستان زلزله و ارتب”،”نورۀ ھال”از جمله. بود

ن جناب دکتر محيط اما اگر اندکی توجه کنيم، گاھی سخنا... و” آنھاۀ ارزانی گوشت و گوجه در کوچ“، ”اعجاب بر انگيز او

ھم اکنون اياالت ”:ديگر می گويدی ئاز جمله او در جا. برابری می کنديس جمھور حکومت اسالمی ئی ھای رئنيز با ياوه گو

در ...ژاپن و چين، کانادا، ايتاليا، لمان، فرانسه ، روسيه،اگويا مناسبات توليدی . ”متحده تنھا کشور سرمايه داری جھان است

 و دقيقا به ھمين دليل پروفسور”انگلستان، ھنوز بقايای فئوداليسم در آن جريان دارد“از نظر ايشان .  صورت می گيردءخال

، منطقی سخنان او اين است کهۀ نتيج. ی نداردئدر فھرست کشورھای کاپيتاليستی جاحاذق ما نتيجه می گيرند که اين کشور نيز 
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و وقتی از  .کارگر حق ندارد برای رسيدن به جامعه ای سوسياليستی مبارزه کندۀ در ھيچ جای جھان جز در اياالت متحده، طبق

کارگر ايران از نظر او ۀ شرايط احراز سوسياليسم را ندارند تکليف طبق...رانسه ، ژاپن ولمان ، فاکارگر ۀ نظر ايشان طبق

  . مريکا محدود ميکنداايشان مبارزه با کليت نظام سرمايه داری را به لجاجت و ستيز با طبقه حاکم  .مشخص است

ثمار و فقر و بيحقوقی مردم ايران، بلکه محيط از آن دسته سوسياليست ھای ميھن پرستی است که مھمترين نگرانی اش، نه است

درست ھمانند شوونيستھا و ناسيوناليستھا که چنين مطالبه ای در صدر مطالبات  .است“ تجزيه طلبی و تکه پاره شدن کشور“

اگر قرار باشد که انقالب جاری ايران کوچکترين خطری برای يکپارچگی و تماميت ارضی کشور باشد او به . شان است

.                               سال ديگر نيز تداوم يابد، تا اين خطر رفع شود٣٠رژيم اسالمی ۀ جيح می دھد که اين انقالب سرکوب شده و سلطشخصه تر

ين جناب دکتر گذشته تنھا تعداداندکی از جريانات چپ روی مواضع خود پافشاری کرده اند ، بقيه به قول ھمۀ در طی چند دھ

رين حالت، تبديل به و به سوسيال دموکراسی، ليبراليسم و يا جمھوری اسالمی پيوسته اند و يا در بھت”  بريده اند“

رکسيست شدن تمام کارگر را به تکامل سرمايه داری ، ماۀ ی شده اند که کسب قدرت سياسی توسط طبقرويزيونيستھائ

و ” وعجل فرجه“ با شعار - سياسی موکول می کنند و ھمانند شيعيان منتظر ظھور آقای کامل آنان با اقتصادکارگران، و آشنائ

 .                                       آخر استۀ دستدکتر محيط از قماش ھمين . کارگران را به انتظار ابدی فرا می خوانند” شايد اين جمعه بيايد“

ی را که در تالش برای يک جامعه سوسياليستی و انسانی در ايران ئوافراد و کارگران پيشر مرتضی محيط احزاب چپ، 

ھستند ، مدام سرزنش و گاھی پدرانه به آنھا نصيحت می کند که مبادا سودای کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر را در سر 

کنونی ۀ پی که در مرحلسر می برد و ھر حزب يا جريان چه دموکراتيک بۀ بپرورانند چرا که انقالب جاری ايران در مرحل

دموکراتيک انقالب چه مدت بايد ۀ البته اين مرحل. در پی کسب قدرت باشد ، حکومتش سرانجام به ديکتاتوری منجر می شود

. صبر ايوب دارد تعيين می کند که در تحمل شرايط غير انسانی سرمايه داری برکارگران،" دکتر محيط"طول بکشد ، را 

پيگير عليه نظام سرمايه دار ی اسالمی در صورت وقوع ۀ  سال مبارز٣٢فته ھا اين است که پس از جوھر سخنان او در اين گ

به راستی که . زيرا آنان صاحبان به حق اين مرحله از انقالب ھستند .انقالب ، حکومت را بايد به دست سبزھا و ليبرالھا سپرد

او ھر گاه دچار ھيجانات عاطفی می شد سخنان درست و : وتسکیالبته به قول تر. دارد” کرنسکی“ بسياری به تھایمحيط شباھ

  . حسابی از او شنيده می شد اما برای مرتضی محيط دريغ از يکبار ھيجان عاطفی

کارگری که گوش به فرمان دکتر محيط و سازشکارانی از اين دست باشد و يا حتی آموزه ھای خود ۀ بدا به حال طبق: بايد گفت 

و رسيدن به اھداف انسانی   مسلما چنين طبقه کارگری راھش به نا کجا آباد خواھد بود و کسب قدرت سياسی.را از آنھا بگيرد

ی موکول کند که چندين نسل از اجداد دکتر محيط برای رستگاری امت اسالمی در آن ئ را بايد به جھان آخرت و روز جزاخود

  .تالش مضاعف نمودند

کارگر را نفی و يا به ۀ يان سياسی که بخواھد تالش برای گرفتن قدرت سياسی توسط طبق از نظر ما ، ھر فرد ، حزب و يا جر

درستی می دانند که در صورت وقوع انقالب ه کارگران ايران ب. کارگر استۀ آينده ای مبھم موکول نمايد ، عمال دشمن طبق

پشت ميله ھای زندان  ه دليل سالھا جنايت،جايگاه نور چشمی ھا و جايزه بگيرھای دکتر محيط، نه در قدرت سياسی بلکه ب

يعنی نبرد  )قول مارکسه ب(اصلی برای گرفتن قدرت، بين ماترياليسم کھن و ماترياليسم نوينۀ و  مقدر است مبارز. خواھد بود

ه ب   –ران ايۀ دليل شرايط عينی حاکم بر جامعه و در اين نبرد ب. انسانی باشدۀ مدنی و طرفداران جامعۀ ميان طرفداران جامع

 –ويژه بحران اقتصادی و ساختاری  کاپيتاليسم و شرايط بحرانی سرمايه داران ايران به دليل وابستگی به حکومت ساقط شده 

            .به اميد آن روز. انسانی يا انسانيت اجتماعی شده سنگينی فاحشی خواھد کردۀ  برای طرفداران جامعءتوازن قواۀ کف

                                                                                                  

  

  


