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  شباھنگ راد

 ٢٠١٢ جوالی ٠٩

 

 المللی داران بين استمداد سازمان مجاھدين از سرمايه
  

 بيست و ّسوم –ر تجمعی در پاريس ھای ضد رژيمی خود بار ديگر و د  فعاليتۀسازمان مجاھدين خلق در چھارچوب

منظور تحت فشار قرار دادن رژيم   خواسته است تا بهامريکاويژه از دولت ه المللی و ب ھای بين ، از سرمايه- جون

  !!خرج دھنده بيشتری ب" قاطعيت"جمھوری اسالمی از خود 

انتھای سردمداران و  ل بیھا و اميا ھای خانمان برانداز، حاصل سياست جھان پر از التھاب سياسی و جنگ

ايدئولوژی و , کش از قبل کافی در اين دنيای سراسر ظلم، ميلياردھا انسان زحمتۀ به انداز. ست  امردان کنونی دولت

ويژه دولت ه المللی و ب داران بين سرمايه" قاطعيت"چنان دارند،  اند و ھم برده" سود"ھای ارتجاعی حاکمان  سياست

کنند و  کشور پياده می کشور و به آن ھا دليل واھی قشون به اين به ده. کنند وشت خود لمس می را با پوست و گامريکا

شدت ه مداران بزرگ، ب جھان کنونی توسط قدرتۀ تصوير کشيده شد. ريزنند ھای جامعه را در ھم می زير ساخت

ن آزادی و امدافع"يگر کشند و د ديکتاتورھا را يکی پس از ديگری به زير می. انگيز است دھند و غم تکان

اند و ھر روزه جھان، شاھد ُکشت و ُکشتار  دنيا را به چنين سمتی سوق داده. نشانند را بر مسند قدرت می" دمکراسی

ھا  هسوژ. ستا ھای امپرياليستی ھای مسلح رنگارنگ نظام پناه توسط ارگان ھزاران انسان دردمند و بی

  منظور انحراف افکار عمومی و پايداری منافع ورھای بزرگ بهھم است و ديکتات ه بهيبالمجموع ش حيث من

  .باشند شان می رتجاعیاھای  کثيف خويش در صدد تحقق سياستۀ چنين تطھير چھر شان و ھم درازمدت

به " جمھوری اسالمی"حمله به ۀ ی ايران و متعاقباً زمزمئ ست که موضوع ھستها  چند سالیئیدر چنين راستا

المللی تبديل گشته است و به تبع از آن باعث گرديده است تا صف اپوزيسيون خارج از  ی بينھا سرمايه" ۀدغدغ"

دفاع از "و " متجاوزين"مقابله با ۀ ھم به بھان  و آن]آگاھانه و ناآگاھانه[ چه به نفع رژيم جمھوری اسالمی -کشور 

تر  به نگاھی واقعی.  دراز و درازتر شود- ا ھ سوئی با امپرياليست  رژيم جمھوری اسالمی و ھم چنين عليه و ھم" ميھن

المللی، سران رژيم جھموری اسالمی  داران بين اند تا سرمايه ھمه با ھر انگيزه و برداشت و منفعتی در انتظار نشسته

ه، وجود آمده را بر سر کار گمارند و يا بعضاً از آنان بر آنند تا از فضای ب زير کشند و آنانه شان ب را از تاج و تخت

  !!خود را برافرازند و انقالب را به سر منزل مقصود برسانند" ای توده"و يا " سازمان کارگری"و " مستقل"پرچم 
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ست و کمترين دخالت و يا تأثيرگذاری در مبارزات   ایئھاست که اپوزيسيون ايران در چنين حال و ھوا متأسفانه دھه

ھای متفاوت سرمايه  ه و اعتراضی را عمالً در اختيار جناحطلبان ی نداشته و ندارد و جنبش حقئ  توده–کارگری 

ھای  گاه ھم در گره ھای وابسته به سرمايه و آن سو و کنترل و دخالت جناح دخالتی از يک ھای بی نمونه. قرار داده است

ھا در درون  گاه آن شکاِف نۀدنباله واقعيت تلخی که کتمان آن کار آسانی نيست و ب. اند ديگر، فراوان تاريخی از سوی

ھا  ھا و ده ی در تعابير و تفاسير اپوزيسيون پيرامون واژهاست و اگر چه يکسانياپوزيسيون بسيار و بسيار زياد 

که  باشد و آن اين است اّما يک موضوع کامالً مشھود و معين می. باشد  اجتماعی ديگر موجود نمی–داد سياسی  رخ

 متفاوت  ھا، ديگر جوامع"ديکتاتور"و مبارزه با " دمکراسی"برقراری ۀ نالمللی به بھا داران بين چگونه سرمايه

 خود لمس نمود و آن اين ۀتوان در زندگی روزمر عينه می کنند؛ يک موضوع را به بشری را با خاک يکسان می

ته است بلکه شمار جامعه نکاس  دردھای بیازکشور نه تنھا  کشور و يا در آن ھا در اين امپرياليست" قاطعيت"که  است

  . تری بر آن افزوده است در ابعاد دھشتناک

خاورميانه خالف ۀ زندگی ميلياردھا انسان محروم در منطقۀ به ھر حال سيمای واقعی جھان کنونی و مشاھد

بار  حقيقی و تأسف, المللی، اوضاع ھای بين ھای سرمايه چه دھد و خالف نظر دنبال سازندگی و پيشرفت را نشان می

  بی دليل ھم نيست که جنبش مدافع. ای قرار دارد ھا پنھان نيست و بر روی ميز ھر انسان آزاده ونی از ديدهجھان کن

رنجبر از قيد و بندھای امپرياليستی، در عمل حساب خود را با حساب ھر عنصر و ۀ ھا تود آزادی و رھائی ميليون

داری ھمواره در فکر زراندوزی  سرمايهۀ داند طبق یچرا که م. ن چنين وضعيتی جدا نموده استعامال  سازمان مدافع

ھای  ھای شديد از سرمايه العمل چنين پی بُرده است که درخواست و طلب عکس ست و ھم  او غارت اموال عمومی

  . ديده نيست ھا انسان رنج ميليونۀ شان، چيزی جز ناباوری آنان به حقوق حق ۀ نشاند ھای دست المللی در مقابل رژيم بين

باشد و مھمتر از آن و به تجربه دريافته  جا قابل رويت می ر حقيقت اين دو ھدف، دو صف و دو رويکرد، در ھمهد

ۀ داند که وظيف ھای علم شده در اثر جنگ و دعواھای امپرياليستی، پيشاپيش نوشته شده و می که تکليف رژيم شده است

 ااز افغانستان و عراق گرفته تا تونس و ليبي. ستامريکادولت ويژه ه المللی و ب ھای بين گذاری به سرمايه شان خدمت 

عملی و  دليل بیه ھا دليل و ب توان به ده نمی. صف، حکايت از چنين حقايق تلخی دارد,  در سرۀو مصر و سوري

رگ مردان بز ھای امپرياليستی تبديل گشت و به تحريف ماھيت حقيقی دولت آفرينی، به پادو نظام فقدان حضور و نقش

که چنين رفتار و کرداری در خدمت به انقالب و در خدمت به  پر واضح است. شان پرداخت ۀ نشاند جھانی و دست

  . گری نيست روشن

ھای امپرياليستی معين و شکل گرفته  ھای سياسی، پيرامون ماھيت جنگ بندی ھا و صف ھاست ارزيابی البته که مدت

 عملی خود را با –ھای آن، تکليف سياسی  چه ملی مقاومت و ديگر دنبال ھاست که شورای ميان ھم دھه است و در اين

به . اند اند و پای در خالف مسير انقالب و انقالبيون گذاشته ترين اقشار جامعه روشن نموده ھای بنيادی محروم خواسته

و اوضاع رو به وخامت کشان  ی کارگران و زحمتئ ھاست و کاری به مطالبات پايه شان به باالئی اين دليل که نگاه

از منظر آنان به سر انجام رساندن . اند، ندارند المللی داران بين ھا انسان محروم، که مولد آن سرمايه زندگی ميليون

ھا انسان  ھای فرسايشی و مخرب به ميليون مداران بزرگ جھانی و تحميل جنگ انفالب چيزی جز لشکرکشی قدرت

ھا بر مسند قدرت تکيه زنند و جامعه را از شر  کاری امپرياليست ه ياری و با ھمبر اين باوراند تا ب. محروم نيست

خواھند پرچم دنيای آزادی و برابری  می!! ساز طبقات حاکم و انگل صفت رھا سازند  و مشکل دستيبتھزاران مص

ھای  ب و ناامنیرا با وجود حاکميت سودجويان و تخريب کنندگان جھان کنونی برافرازند و مردم را از شر سرکو

  !!چرا که باورشان به انقالب از باالست!! موجود نجات دھند
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دھد و در مقابل ھم،  دست را تشکيل می ی از اينئھا ھا اھداف و پراتيک سياسی مجاھدين خلق و ديگر سازمان اين

. باشند ھا در اين منطقه و يا در آن منطقه آشنا می امپرياليستۀ طلبان ھای جنگ اند که بر عمق سياست حقيقتاً فراوان

ای برای ميليادرھا انسان   چه ثمرهامريکامردان بزرگ جھانی به سرکردگی دولت  دولت" قاطعيت"اند  چرا که ديده

است که  بشری را ناامن نموده  چنان، جوامع بار آورده است و آنه خاورميانه و ديگر مناطق جھان بۀ محروم منطق

  . ر آن متصور نيستيياندازی از تغ کمترين چشم

شان بُريده شده است و  ھای مسلح و رنگارنگ داران و دار و دسته ھاست ترمز قطار سرمايه که دھه واقعيت اين است

 تا نمايند تر می  وابسته را طوالنی ھای ُکشتار جمعی، صِف تخريب جوامع  مبارزه با ترويسم و نابودی سالحۀبه بھان

ۀ شان خبری از زير و رو نمودن خانه و کاشان روزی نيست که از بلندگوھای تبليغاتی. تر نمايند منفعت خود را دراز

نمايش خون و . گناه و کودکان به جھان مخابره نگردد چنين لت و پار شدن ھزاران انسان دردمند و بی ھا و ھم  توده

ۀ ھای امپرياليستی به سر تيتر خبری روزان و پيرزنان و قربانيان نظامھای نحيف کودکان، پيرمردان  گلوله باران بدن

ويژه دولت ه المللی و ب ھای بين ھا تبديل گشته است و شکی در آن نيست که ھدِف سرمايه ارتباطات جمعی امپرياليست

ھای رقيب و متعاقباً  نيست بلکه کوتاه نمودن دست" ھای اتمی توليد سالح"و مخالفت با " ترويزم"، مبارزه با امريکا

چرا که . ھای ُکشنده نيست جنگ آنان در مخالفت با توليد سالح.  خاورميانه استۀآرايش جديد سياسی در منطق

چون رژيم  ای ھم ھای وابسته داری نيست و به تبع از آن رژيم  سرمايهۀدانند جھان بدون جنگ و تشنج، جھان طبق می

تجارب بسيار روشن و . داری نيستند دريغ آنان قادر به حکومت بانی بی جمھوری اسالمی ھم بدون حمايت و پشت

ھای از  ئیجا اگيز و جابه دادھای غم  چنين رخۀاخير وجود دارد و روز به روز بر دامنۀ ناگواری در اين يکی دو دھ

غانستان، عراق، تونس، ھای محروم فلسطين، اف که مگر تاکنون توده ال اين استؤس. گردد تر می باال، افزوده و افزوده

دانند که  شان نبوده و نيستند و مگر نديده و نمی  و ديگر ھمراھانامريکادولت " قاطعيت"، مصر و غيره شاھد اليبي

ھای محروم در  دانند زندگی انسان ھای وابسته به آنان، چه بر سرشان آمده است؟ مگر نمی بعد از سرنگونی حکومت

اند  چشيدهناخواسته را نھای تحميلی و  جنگۀ ست؟ مگر ھم مز ا ای ای و ثانيه ھا دقيقه ميادين تحت حاکميت امپرياليست

ھای سراسر جھل و جنايت و  رژيم" زانو آوردنه ب"منظور  المللی به داران بين ھای سرمايه و ھم بر نتايج تحريم

  گر آشنا نيستند؟ سرکوب

چنين  المللی، و ھم ھای بين رد تجاوز مستقيم و علنی سرمايهچنانی نيست تا به وضعيت کشورھای مو نيازی به نگاِه آن

 –ھای امپرياليستی  دولت" قاطعيت"ھای امپرياليستی پی بُرد و نشان داد که  سوئی مريم رجوی با سياست به عمق ھم

ھای  يدهخالف ا.  انسان محروم نيستھا منفعت ميليون، در خدمت به -شان  ۀ ھای دست نشاند ھم در مقابل رژيم و آن

توان سراغی  داری، نمی  از جھان سرمايهئیغايت ارتجاعی و ضد انقالبی سازمان مجاھدين، در ھيچ جاه سراسر ب

ھا  اين دولت. المللی را داشت داران بين کشان از جانب سرمايه ی کارگران و زحمتئ از محترم شمردن به حقوق پايه

کافی سند و ۀ قشار جامعه حفظ و حراست نمايند و در عوض و به اندازترين ا ی محرومئ اند تا از حقوق پايه زاده نشده

شان، کمر ميلياردھا انسان محروم را ُخرد نموده و  انتھای ھای سودجويانه و بی مدرک وجود دارد که چگونه سياست

ديگر در اثر نداری ھا تن  اند و ميليون ھا کودک در انتظار مرگ چنين ميليون ھا انسان را گرفته است و ھم جان ميليون

  . اند باندھای قاچاق انسانۀ اند و طعم شان به نيروی کار ارزان تبديل شده والدين

اند و  ھا سازمان داده"ديکتاتور"مبارزه با ۀ جات مسلح و وابسته به خود را به بھان ھاست که علناً و آشکارا، دسته دھه

ھا ھم، چيزی جز  تر از امپرياليست ران و تقاضای سياست قاطع آنان به ايۀترديد حمل اند و بی مشغول تجاوز و جنايت

چرا که جنگ . ھا انسان ندار نيست ھای جامعه و تلف شدن بيش از اين ميليون تخريب ھر چه بيشتر زير ساخت
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مردان بزرگ جھانی و  چون رژيم جمھوری اسالمی، جنگ مردم با دولت  ھمئیھا ھای بزرگ با دولت سرمايه

. ھای امپرياليستی و ارتجاعی کامالً متفاوت است  نيست؛  ماھيت و مضمون جنگ مردم با جنگحاکمان زورگو

  ھم به نفع جناح خودی بری ھر چه بيشتر و غارت اموال عمومی و آن داری و سھم حکومتۀ جنگ آنان بر سر شيو

معنای مخالفت با  مردان بزرگ جھانی به در حقيقت مخالفت با رژيم جمھوری اسالمی از جانب دولت. ستا

ۀ که حاکمان کنونی ايران در چھارچوب بيش از سه دھه است. سردمداران کنونی نيستۀ گرايان ھای چپاول سياست

چنان بر تدوام آن و در به تاراج بُردن  اند و ھم خرج ندادهه ھای امپرياليستی از خود کمترين نرمشی ب منفعت سرمايه

ھای حاکم بر سرتاسر جھان در  که انگيزه و اھداف نظام روشن است. مصراندديده  ھای ستم ھای زندگی توده تتمه

سوئی و درخواست از بانيان وضعيت کنونی در  ھای محروم قرار دارد و بنابراين ھم تخالف با انگيزه و اھداف توده

تر بايد  روشنبه عبارتی ديگر و . ست ا ھای جامعه و غارت بيش از اين اموال عمومی خدمت به تخريب زير ساخت

ھای   متفاوت، در خدمت به تصفيه حساب سرمايه به جوامعۀ اندازی جنگ و حمل و راه" قاطعيت"اعالن نمود که 

 نخواھند خانمان براندازھای امپرياليستی و  ست و تحت ھيچ شرايطی انقالب و انقالبيون به پيشواز جنگ ا درونی

  .ترفت و طرف يکی از دعواھای جنگ را نخواھند گرف

ه المللی و ب ھای بين کيد ورزيد که تقاضای مريم رجوی از سرمايهأتوان بر اين نکته ت در يک کالم و خالصه می

که منفعت  چنين آشکار گرديده است ست و ھم ا داری سرمايهۀ گر تعلق اين سازمان به طبق  نمايانامريکاويژه از دولت 

اران بزرگ جھانی گره خورده است، و بيھوده نيست که بر طبل د ش با منفعت سرمايهسازمان با ديگر ھمراھاناين 

 رژيم جمھوری اسالمی به   عليهامريکاھاست که جنگ و اقدام نظامی  مدت. کوبند ھای امپرياليستی می جنگ

ھا  ھای فوری و آنی سازمان مجاھدين تبديل گشته است و طبعاً چنين خواستی کمترين ربطی به منفعت ميليون خواسته

لمللی و  ا داران بين سرمايه" قاطعيت"تاکنون در ھيچ جامعه و ھيچ کشور و مردمی، از . ان محروم نداردانس

 ئیھا ور شدن چنين جنگ دنبال شعلهه اند و بدون شک افراد و يا جرياناتی ب آنان، خيری نديدهۀ ھای سازمانيافت جنگ

ملی مقاومت و  اند؛ سياستی که شورای ھا دوخته  باالئیھا نداشته و چشم به گونه باوری به قدرت توده ھستند که ھيچ

 در آينده و در فردای انقالب دباي ترديد می اند و بی ديگر عناصر و جريانات وابسته به آن در مقابل خود قرار داده

 .گوی اعمال کثيف خود باشند ی پاسخئ  توده–کارگری 

 ٢٠١٢ جوالی ٨

 ١٣٩١ ]سرطان[ تير١٨
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