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 حميد محوی

  ٢٠١٢ می ٣١

  )توفان(نقدی پيرامون نظريات حزب کار ايران

  لۀ اتمی ايران درباب مسأ

  )١(و اپوزيسيون ھای خائن و مزدور
افسانۀ بمب اتمی و رياکاری امپرياليسم، صھيونيسم و «تحت عنوان ) توفان(کار ايران  حزب مقاله ای که اخيراً در 

منتشر شد، مطالبی به نظرم رسيد که برای گسترش بحث ) ١٣٩١ ]جوزا[خرداد(» اپوزيسيون خود فروختۀ ايران

  .ضروری دانستم

» اپوزيسيون خود فروخته«ت آسای پيش از ھمه بايد موجب خوشوقتی ما باشد که رسوائی و ابتذال بی بديل و شگف

م بيمار از ديدگاه روانشناسی، بيش از پيش مورد توجه پيشگامان ايران و کمونيست ئيخائن و حتی بھتر است بگو

گفتم کمونيست ھای واقعی، زيرا که کمونيست ھای دروغی نيز داريم که ساخته و (ھای واقعی قرار می گيرد 

  .)پرداختۀ امپرياليسم جھانی ھستند

گشايش چنين مباحثی در نقد اپوزيسيون ھای خائن و مزدور، برای پيشگامان ايران و به طور کلی جامعۀ ايرانی، 

، و نياز به بازی گوشی ھای سحرآميز در پی کشف ئیو حتی تمام آن افرادی که از سر کنجکاوی، ماجراجو

 ً ائل و مشکالت عمومی نيز گره می  با مسحقيقت جھان پيرامون ھستند، ضروری به نظر می رسد زيرا بعضا

  به ھمين شکل ھستند، و تمام مسائل، مانند توده ای ظاھرا بی نظم و بی ارتباط با يکمسائل انسانی معموالً . خورد

  .ديگر در ھم تنيده شده اند

  

  لۀ اتمیمسأ

ن نيز مطالبی نوشته بودم، لۀ اتمی ايران از ديدگاه رسانه ھای حاکم در جبھۀ امپرياليسم، پيش از ايدر رابطه با مسأ

و فکر می کنم که برای درک عميق تر اين موضوع بايد به اھداف اصلی امپرياليسم بپردازيم و عالوه بر اين، به 

اين موضوع به شکل بسيار دقيق در مقاالتی که ميشل .  اياالت متحده نيز توجه نشان دھيمجديدستراتژی 

  .من در اين جا مختصرا به آن اشاراتی خواھم داشتو ) ٢(شوسودوسکی نوشته است مطرح گرديده
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نگ با رشد لۀ اتمی ايران از ديدگاه امپرياليسم جھانی به سرکردگی اياالت متحده و ناتو را بايد در پيوند تنگاتمسأ

» خطر بمب اتمی ايران«و يا » بمب اتمی«متمرکز شدن روی . نيروھای مولد ايران مورد بررسی قرار دھيم

ھمان چيزی است که رسانه ھای بين المللی از ما انتظار دارند و ھمان کاری است که اوپزيسيون ھای خائن و 

  .مزدور انجام می دھند

 جنجال اتمی در عرصۀ ،مئيندازه ای دارای اھميت است که می توانيم بگودر واقع رشد نيروھای مولد ايران به ا

  . تر مسخره از نوع مبتذل آن چيز بيشتری نيستئابين المللی يک ت

له به ھيچ عنوان،  مسأامريکا اياالت متحدۀ جديدنکته ای که بايد مشخصا بدانيم، اين است که برای ستراتژی 

 که ايران چنين طرح و برنامه ای داشته باشد يا نداشته باشد، –ی ايران ندارد  نظام-ی ئارتباطی به برنامۀ ھسته 

بلکه موضوع کامال . در درجۀ اول اھميت قرار ندارد) ی نظامی ايرانئبرنامۀ ھسته (در ھر صورت اين موضوع 

يک (ه مدتی به رشد نيروھای مولد و سطح پيشرفت فنی جامعۀ ايران مرتبط می باشد، که تا چه اندازه، ظرف چ

البته اگر مشکل اصلی يا خطر بين (می تواند به ساخت بمب اتمی نائل آيد؟ ) ھّمت عالی...ماه تا ده ماه يا سال

 مشخص در نتيجه به طور کامالً ) المللی را به چنين نوع از بمبھائی بدانيم که امنيت بين المللی را تھديد می کند

و فرمان حمله به ايران نيز بستگی به تعبير . ر ايران گره می خوردموضوع اتمی ايران با رشد نيروھای مولد د

خطر «ولی موضوع بمب احتمالی ايران به عبارتی خاص بھانه است، و اگر نمی توانستند . آن فاصلۀ زمانی دارد

  . را اختراع کنند، چيز ديگری را اختراع می کردند» بمب اتمی ايران

دوديت قائل شدن در زمينۀ مشخص و محدودی برای فرد يا کشوری تا چه در اين جا به روشنی می بينيم که مح

و به شما اطمينان می دھم که عرصۀ فعاليت ھای ھنری نيز . اندازه می تواند به تمام امور ديگر گسترش پيدا کند

  .از چنين سياستی به دور نبوده است

 باشد، رشد نيروھای مولد و استقالل ملی آن چه که بيش از ھمه موجب نگرانی دولت ملت ھای امپرياليستی می

يسم خواه يا خود مختاری خواه در ل، گروه ھای استقالل طلب يا فدرالبه ھمين علت، به عنوان مثا. ايران است

در اين . رابطه با طرح تجزيۀ ايران قابل بررسی می باشند، که طرح آن بسيار قديمی تر از تاريخ معاصر است
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  ، خرداد ماه٢۴سال پنجم شمارۀ » مجلۀ ھفته«ر جالبی در گاھنامۀ سياسی و فرھنگی مورد اخيرا مقالۀ بسيا

منتشر شد که برای روشن ساختن و درک عميق طرح تجزيۀ کشورھا و ايجاد کشورھای نوين ١٣٩١ ]جوزا[

يران دست از خوش باوری ھا بايد برداشت، تقسيم ا«:  بسيار مناسب به نظر می رسد امريکاتوسط امپرياليسم 

خواندن اين مقاله را به آنھائی که ھنوز آن را نخوانده ). ٣(به گزينش و ترجمۀ رضا نافعی» !ستامريکاستراتژی 

  .اند، توصيه می کنم

 ملت ھای - يکی از تناقضات بزرگ سياست امپرياليستی يا دروغ بزرگ آن در اين نکته نھفته است که، دولت

ژاد پرست بوده و پايمال کردن حقوق حقۀ ملت ھا را حق مسلم خود می امپرياليستی اگر چه الزاما طبقاتی و ن

از جيب مردم جھان سوم وبه نفع (دانند، و بی ھيچ احساس گناھی به بھانۀ حفظ و دفاع از شيوۀ زندگی خودشان 

اه و به کشتار مردم بی گن) بخوانيد ستراتژی(در تاکتيک ھای جنگی ) شرکت ھای چند مليتی و ميلياردرھا البته

 نظير آن چه ھمين دو روز پيش نيز برای ھزار و يکمين بار در شرق افغانستان روی –زن و بچه دست می زنند 

 از حقوق اقليت ھا حرف می زنند و با طرح – به قتل رسيدند ئیداد و يک زن و شش کودک در بمباران ھوا

ی ايران، ئدر نتيجه موضوع ھسته . ستند در پی تجزيۀ کشورھای مستقل ھجديد و کشورھای جديدتوسعۀ ملت ھای 

  .در اصل به موضوع استقالل ايران باز می گردد

رشد نيروھای : ی ايران در واقع با دو موضوع اصلی در پيوند تنگاتنگ می باشد ئموضوع ھسته : تکرار می کنم 

ه جوی امپرياليسم روشن است که اين دو عنصر يا عامل، ھر دو با خصلت سلط. مولد ايران و استقالل ايران

  .جھانی در تضاد است

  

  اپوزيسيون ھا و مجاھدين خلق

مطرح شده بود، مرتبط است به اطالع رسانی ھا و خدمات ) توفان(نکتۀ ديگری که در مقالۀ حزب کار ايران 

 اين سازمان از نخستين روزی که با صدام حسينچه مجاھدين خلق برای امپرياليست ھا که البته تازگی ندارد، 

 به داليل سر و اخيراً . نمودآغاز بدين کاردست داد و سالح ھای عاريتی اش را به روی ملت ايران برگرداند، 

 که در اردوگاه اشرف گرفتار آمده ئیی و به ويژه فراخوان حزب کار ايران برای نجات جان آنھائصداھای رسانه 

لم پيدا کردم که افراد خارج تعدادی ف.  اطالع کنمين مورد کسباند، تشويق شدم تا از طريق انترنت و يوتوب در ا

  :شده از سازمان مجاھدين را نشان می داد که از مسائل و مشکالتشان حرف می زدند 

 طالق ھای اجباری بين اعضای سازمان، و جدا کردن فرزندان از مادران و پدرانشان، ايجاد زندان در درون خود 

مطمئنا اين گروه تنھا با پشتيبانی ...است» اشرف يک زندان«ضای قديمی اردوگاه اشراف به اعتراف برخی از اع

نقشی (ھای بين المللی از سوی امپرياليسم جھانی و به خاطر خدماتی که برای آنھا و عليه ملت ايران ارائه می دھد 

ر عرصۀ بين المللی و مطمئنا، اگر دادگاه مصلح و واقعا قانون مداری د. سر پا ايستاده است) که ھميشه داشته اند

بعيد نيست مرگ ندا آقاسلطان نيز به . وجود می داشت، دست کم رھبران آن به جرم ھای مختلف محکوم می شدند

ولی می خواھم به گزارش خاصی بپردازم که در مقالۀ اخير توفانی . دست ھمين مجاھدين خلق صورت گرفته باشد

رانی توسط سازمان مجاھدين خلق است که به عنوان عامالن  متخصص اي۶٠ھا منتشر شده، و آن ھم تھيۀ فھرست 

  .برای جامعۀ بين الملل در اختيار پنتاگون قرار داده اند» خطر اتمی«

 در اين جا به روشنی می بينيم که اين به اصطالح اپوزيسيون در اتحاد با سياست ھای امپرياليستی و استعماری و 

و ھمين موضوع نشان می دھد که . ی مولد ايران تا کجا پيش می روددر خصومت با پرولتاريای ماھر و نيروھا
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لم در ف. کسانی صورت گرفته است دانشگاھی بوده اند به دست چه تادانترور پرولتاريای ماھر ايران که از بين اس

افرادی که ساليان طوالنی در . نخستين بار اردوگاه اشرف را ديدم که اخيرا در يوتوب پيدا کردم، تقريبا برای ئیھا

اين اردوگاه، وسط بيابان و با تمام محدوديت ھائی که داشته اند به سر برده اند، مطمئنا تنھا می توانند در بيابان، و 

ن دست به تحت قيوميت يک نيروی بيگانه زندگی کنند و دائما بر حسب عادت و سنت قديمی عليه کشور خودشا

 چون که واقعا محال و ناممکن است که مجاھدين به يک ميليمتر از –برفرض محال . اعمال تروريستی بزنند

 ولی بر فرض محال اگر مجاھدين - امريکاخاک ايران حکومت کنند، مثل ديگر اپوزيسيون ھای طرفدار امپرياليسم 

ته ھای فعلی ايران که خيلی فراتر از امکانات مادی و در ايران به قدرت برسند، به ھيچ عنوان نمی توانند در ساخ

عادات و ذھنيت آنھا می باشد زندگی کنند و به عبارت ديگر قادر به تسلط بر آن نيستند، در نتيجه بھترين موقعيت 

ليسی و اختناق بی وبرای اين گروه، حکومت بر ويرانه و ايجاد ھرج و مرج و ناامنی است که بتوانند سياست پ

  . تحميل کنند خودشان را احتماالً بديل

 مجاھدين از ميکرو جامعۀ بستۀ خودشان که از ھمان نخستين گام در دست بوسی صدام حسين تحت قيوميت 

زندگی کرده و فاقد شخصيت مستقل از ھر ديدگاھی و به ويژه از ديدگاه روانشناختی ھستند، و ذھنيت اعضای آن 

 مأنوس بوده يعنی کميتۀ مرکزی که خودش نيز به سھم خود وابسته بوده و »کميتۀ مرکزی«که به فرمانبرداری از 

چنين ساخت و سازی تنھا می تواند مولد جامعه ای بسته و غير متخصص مشابه اردوگاه اشرف باشد که ... ھست

 نمايندگی  وئیبه عبارت ديگر اردوگاه اشرف به تنھائی به مثابه رمانی است که جھان و جھان بينی آنھا را بازنما

به ھمين علت گشودن درھای اشرف به روی جھان خارج برای حيات سازمان مجاھدين خلق به امر . می کند

، سياسی، ئیو به ھمين علت از بين رفتن اردوگاه اشرف با تمام مشخصات جغرافيا. حياتی و مھم تلقی می شود

به طوری که مدتی پيش، گويا که . می رسدمادی، ذھنی و ساختاری برای اھل بيت رھبری نگران کننده به نظر 

که تنھا می توانيم آن را محصول ذھنيتی کامال بيمار و واقع » رئيس جمھوری«(مريم رجوی » رئيس جمھور«

پيشنھاد ...) يض قدرت از سوی قدرت ھای حاضر در صحنه تلقی کنيموگريز و در عين حال از خودبيگانه با تف

حاتم «) مراجعه شود به مقالۀ منوچھر صالحی(وگاه اشرف را خريداری کندکرده بود که اين قطعه زمين ارد

به گفتۀ منوچھر صالحی، ولی در پشت اين حاتم بخشی، تمنائی ديگر نھفته و ھمچون اربابی که از بيم » بخشی

  .آزادی بردگانش، بر آن می شود تا موقعيت خود را به عنوان مالک تثبيت کند

راری استبداد، خشونت، ويرانگری، وابستگی، حماقت، سير قھقرائی، نوکری برای  حمله به ارتش ايران، برق

 دانشگاھی و پرولتاريای ماھر ايران، و در نتيجه جاکشی تاداندشمنان ملت ايران، کشتار مأموران امنيتی تا اس

حمق و خوشبختی کردن برای مادر خودشان، و عالوه بر اين با پذيرش طالق ھای سازمانی از آنھا قرمساق ھای ا

 که مشوق آنھا بوده اند نيز، روزی ئیساخته است، که ھيچ گاه نزد ملت ايران مقبوليت نخواھند داشت و کشورھا

  .پاسخگو باشند) خرد گرا(بايد در برابر مردم ايران و قانون 

مادر، خواھر، ) که فرستادۀ جمھوری اسالمی بوده باشند يا نه فرقی نمی کند(لم ھا گروھی ايرانی در يکی از ف

و يا شوھر خود به در اردوگاه اشرف آمده بودند، البته سربازان  ھمسرانی بودند که برای مالقات با فرزند، برادر

عراقی يک خط فاصلی بين تظاھر کننده ھا و تورھای فلزی که محوطۀ اردوگاه را در وسط بيابان بی آب و علف 

  .احاطه کرده، ايجاد کرده بودند

ر تعدادی از مجاھدين با کمان دو شاخه ای سنگ پرتاب می کردند، و يا دستگاھھای صوتی از از سوی ديگ

محوطۀ داخل اردوگاه اشرف پارازيت پخش می کردند که صدای تظاھر کنندگان شنيده نشود، يعنی مادران، 
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د که پيش از اين، بين آنھا افراد ديگری نيز بودن. خواھران و ھمسران مجاھدينی که در اشرف به سر می بردند

 ٨سال ھا در اشرف توسط مجاھدين زندانی شده بودند و حاال آمده بودند تا با اسارت غير قابل توجيھشان به مدت 

  .سال در زندان اردوگاه اشرف، تصفيه حساب کنند

 که) ؟...ده سال است( سال است ٢٠لم را می ديدم، خودم را به جای آن مجاھدی تصور کردم که وقتی اين ف

  ...نامش را صدا می زند... مادرش نديده و حاال، بر حسب اتفاق مادرش آمده و در چند متری

 ۀبا قطع نظر از رفتار ابتذال آميز اعضای مجاھدين که از درون اشرف به طرف تظاھر کنندگان با کمان دو شاخ

  : را مطرح کندمسائل متعددیفکر می کنم که اين وضعيت برای ما می تواند ...سنگ پرتاب می کردند، و پارازيت

يا اين که آن مادری که آمده بوده، مزدور جمھوری اسالمی بوده، و يا اين که فرزندش در اردوگاه حضور نداشته، 

و يا اين که صدای او را نشنيده، و يا اين که بر اساس قانون و قوۀ مجريۀ داخل سازمان در درون اردوگاه اجازۀ 

  .ه استمالقات مادرش از او سلب شد

عالوه بر اين بايد به يک نکتۀ بسيار مھم ديگر اشاره کنم، و آن ھم اين است که به شکل شگفت انگيزی، تمام اين 

  . وضعيت به شکلی بود که ھيچ نشانی از تمدن نداشت

می توانستيم مکانی را در ورودی محوطه و يا حتی در يک نقطه در خارج از محوطۀ اردوگاه، تحت نظارت 

اق و محافل بين المللی متصور شويم که مالقات کننده ھا را دريافت و پذيرائی می کرد و افراد نامبرده دولت عر

به عبارت ديگر می توانستيم برای چنين مالقاتی سازماندھی . از درون محوطه می توانستند با آنھا مالقات کنند

  .خاصی را متصور شويم

لم گرفته شده ھم چندان مناسب نيست، در حالی که روزنامه فصورت نگرفت و حتی دھی ولی چرا چنين سازمان

ولی صحنۀ کارزار .  که آمده بودند مصاحبه کندئینگاری که در آن جا حضور داشت می توانست با يکايک آنھا

  .بيشتر ھيستريک از آب درآمده است

ھاست، و حتی تصور می ولی چرا چنين سازماندھی صورت نگرفته؟ علت اين است که سر نخ در دست امپرياليست

کنم که کنترل اوضاع در دست خود مجاھدين ھم نيست و مجاھدين در اشرف به فرمان کميتۀ مرکزی در اروپا، و 

 به خاطر اشغال يک تکه –بر اساس ھمان قوانين ناکجا آباد اشرف عمل می کنند که به خاطر دفاع از خودش 

دچار خون ريزی شده، کشته داده و مسيحی » کاراته«الی  با دست خ-خاک بی آب و علف از يک کشور بيگانه 

  .وار دوباره زنده شده و کتک ھای جانانه خورده است

 نشانی از تمدن ندارد؟ نبايد داشته باشد، زيرا ھمان گونه ئیاجازه دھيد يک بار ديگر بپرسيم چرا چنين صحنه ھا

 سوی کارزار امپرياليستی ھيچ چيزی نبايد شباھتی که در باال گفتم، سر نخ در دست امپرياليست ھاست، و در اين

ايرانی ھا بايد به ھمين شکل در اذھان عمومی منعکس شوند، يعنی افرادی که حتی نمی توانند . به تمدن داشته باشد

در .  شان رسيدگی کنند، و آن را به شکل متمدنانه سامان ببخشندۀو قادر نيستند به ساده ترين امور زندگی روزمر

جه ما امپرياليستھای متمدن می رويم تا مشکالت اين صحرا نشينان و صحراگردھا را حل کنيم که روی طالی نتي

يعنی ھمان بھانه ھا و داليلی که ھميشه استعمار برای . سياه نشسته اند و شايستگی استفاده از آن را نيز ندارند

  . مداخالتش روی ميز گذاشته است

در کار بوده، نه، و يا فردی که از اين صحنه فيلم گرفته برای نيويورک تايمز  مصنوعی ئینمی گويم صحنه آرا

 را در مفھوم گسترده تری در نظر بگيريم، تا نظريه ای که در ئیکار می کرده، باز ھم نه، بلکه بايد صحنه آرا

  .باال مطرح کردم درست از آب در بيايد
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