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  اسماعيل ھوشيار

  ٢٠١٢ نومبر ٠٧

 !توپھای عمو سام و عضو شريف 

ھای قابل  ؛ خيلی حرفھا و مواضع و سکوتھا و شاديھا و خشمامريکائیبعد از خروج مجاھدين ازليست موھوم  

زاويه ای  اما الزم ديدم يک بارديگر و از.  نظرمان را گفتيم ءما ھم ھمان ابتدا. ديده و شينده و خوانده شد ......درک

ت پديده يجشن بگيريد ؛ درماھ...که ازچنين کاری خشمگين شويد و يا ھفت شبانه روز اين. ديگر موضوع را بازکنم 

اما .... شاد شد  ای کف کرد ، رضا پھلوی بغض کرد و مسعود رجوی ھم مثالً خامنه. ری به وجود نمی آورد ييھا تغ

را ديده اند و يا ھمين حاال؛ چه   عکس العملھای مثبت يا منفی؛ کمی دورترۀآيا ھم.  درنچرخيده است ۀپاشن ھنوز

 چه کسی خواھد سھم..... دارند به توپھای عموسام آويزان شوند و عضوشريف عمو" تيصالح"توانند يا  کسانی می

برادران الريجانی از دو توپ آقا :  نوشته بود ئیمن پور درکادر سياست داخلی حکومت اسالمی درجاؤ؟ مسعود مشد

  !آويزان شدند و عضو شريف ماند برای محمود

آخرين گروه . شدند  گروه اصلی تقسيم می٢ فرضی زمين سياست ايران؛ ھميشه درذھنم ؛ مدعيان به ۀدرآيند

قطعا ديگران و ھمگان ھم ھستند، اما به صفت .  حکومت فعلی و يا اصالح طلبان خواھند بود ۀارھمان عقبثيرگذأت

که نيروھا و شخصيتھای چپ ھم تا آن زمان به خودشان  ثيرگذاری درزمين سياست ھمينھا بيشترنيستند؛ مگراينأت

برند وتوان فرمت کردن  اتی به سرمیياھای طبقؤنيروھای چپ که اين روزھا مثل جيگر ذوليخا ھنوزدرر. آيند

داشتن يا نداشتن . خودشان را ندارند؛ اولين و آخرين مشکلشان اين است که ھمچنان خودشان؛ خودشان را قبول ندارند

پس تا اطالع ثانوی ..... شود  پتانسيل اجتماعی آخرين حرف است و البته درمالء مشخص اجتماعی ثابت می

  !اند دراپوزسيون باقی خواھند م

يک بارکاربری نوشته .  عموسام است؛ مالک زمين فعالً " غياب عنصراجتماعی"ما درزمين سياستی ھستيم که در

چون خطاھای رضا : ازاو استدالل خواستم که جواب داد...!  سلطنت ؛ ازمجاھدين بھترند ۀرضا پھلوی و عقب: بود

 ليست گذاشت و امروز  ديروزدرامريکاکه دولت  ينا! پھلوی نسبت به مجاھدين مسعود رجوی کمتراست و شايد ھيچ

ولی برای بقيه فھمش خيلی پيچيده . درکادرحفظ منافع برای عمو سام موضوع پيچيده ای نيست...آورد ليست درمی از

 سال گذشته اشتباه نداشته است و ٣٣ سلطنت طی ۀرضا پھلوی و عقب. است چون ذھنشان و اشتھايشان متعارف نيست

که مسعود رجوی  اين!  حرکتی يا مبارزه ای نکرده که درصد خطا باال و پائين شودچون اساساً ...ه است يا کم داشت
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 برساند که سينه زنی و قمه زنی ئیھم تمام حرکات و تالشھای گذشته را مثبت جلوه دھد و کار مبارزه را به جا

است و بعد ھم قاچاق سياه دانه و باروت و  حکايت ديوانه و سنگ ءدرقرارگاھش به پا کند ابتدا...وزندان و حجاب

  ! رھبرعقيدتی ئیورپر

   ۀ سال پيش وقبل ازلقم٣٣کنم؟ يادتان باشد خمينی در چرا به عقايد مردم توھين می: پرسيد کسانی که مستمرمی

دست برقضا ....!  ھمين عقايد چه به سرھمگان آمدهۀگوادلوپ؛ سوارھمين عقايد شد و امروز ببينيد که به واسط

رضا پھلوی ھم عکسھای زيارتی و . رجوی ھم روی ھمين عقايد حساب کرده که از ارزشھايش کوتاه نمی آيد

مشکل عموسام دربيرون کشيدن يک آلترناتيو باب طبع که . نمازخواندنش و تعھدش به تاج نيازی به يادآوری ندارد

به تنھائی برای ) تحول داخلی(م به اصالح طلب ازجريان موسو.  ادامه دارد ولی بی انتھا نيستتلفيقی باشد؛ ھنوز

رضا پھلوی ھم نه تجربه دارد ونه شجاعت الزم برای زمين سياست را دارد و تنھائی ھم . عمو سام آبی گرم نشد

مجاھدين . کنند آبی برايش گرم نمی و  آيد اوليه نباشد ازسقراط وانيشتين ھم کاری برنمیۀوقتی ماي. يرسد زورش نم

 ايدئولوژيک؛ اساسا قابل اعتماد نيستند يعنی دوره و فصل چنين ۀمسعود رجوی ھم با آن شالوده و تفکر خمينی گون

ازنظرمن خامنه ای و رجوی و .  شرايط و دوران جنگ سرد بود؛ تمام شده استۀ که الزمئیروشھا و دستگاھھا

فقط درايفای نقششان؛ يا بازيکنان بدی ھستند و يا زشت و يا . کند دن جايشان فرق میپھلوی تنھا درھنرآويزان ش

  ! ضعيف 

 اجدادش وياران فرتوت و مشتی فسيل سياسی؛ به يکی ازتوپھای عموسام ۀت کھنديرضا پھلوی سالھاست که با کر

انواع شوراھای ملی يک شبه ھم ! آويزان است ؛ آن ھم نه به اعتبار توانائی سياسی يا اجتماعی و تجربيات خودش

  محورديگر، شايد اين باشد که ذاتاً ٢ مثبت رضا پھلوی نسبت به آن ۀتنھا نکت. مشکلی از آقا رضا حل نکرده است

توپ بعدی سھم مسعود رجوی است؛ خروج از ليست يعنی يک فرصت برای احيای اين نقش . ايدئولوژيک نيست

ماند برای خامنه  عضو شريف ھم می!  قرن پيش که ھميشه ته انباراستۀزشت ؛ ولی نه با ھمان شورای سرکه شد

اين مجموعه مجبورند با . شوند ؛ ولی غالبا خاموشند گيرند و ديده می گھگاھی جان می...! ای يا ھمان اصالح طلبان

  !البته بعد از عبورازتابلوی جنگ . ھم کارکنند 

 .....ست ذاتا ظرافت ندارند ودرک درستی از شرايط نوين جھانی بدترين وکپگ زده ترين بازيکن ا،ولی فقيه حاکم

تواند از خودش  رين بازيکن است نمی تتيپھلوی بی خاص! ق دوزی نيست يمنظورم از ظرافت ھم گلدوزی ومنجن

کنم  توصيه می! ت خواه و پررو يتمام....ومسعود رجوی زشترين بازيکن. ھيچ ابتکاری بزند بيشترمواقع مقلد است

ت أاگه به جای يک محور بد ؛ يک ھي: به قول دوستی که نوشته بود . نزند " توھم" عاليجنابی دربرتری طلبی ھيچ

نيازی به تحريم و جنگ  توانست برود ؛ اوالً  ی میئبرای مذاکرات ھسته ) بد و زشت و ضعيف (  محور٣ترکيبی از 

 !اشتون ھم ھرسال حامله بود  کاترين ؛ و سومکرد  ايران انرژی اتمی ھم صادر مینبود ، دوم
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کنيم که مقدس و زورکی نباشد و با  اگرروزی و روزگاری ورقی برگشت؛ از نظر اجتماعی ما به جريانی فکرمی

ھنر آويزان شدن را .......نظرسياسی ھم تا اطالع ثانوی بمانداز!  بخار و ذوب نشود  ھمين آزاديھای نيم بند غربی ھم

يعنی انرژی .  بچه بازيھای رايج در زمين سياست و سوزاندن انرژی را ھم ندارم ۀحوصل. عمرا نداشته و ندارم 

  !اضافه ای وجود ندارد 

   به کيه ؟هک! ازيت ول کنيم ه ؛ ما بايد پارنی پسرخاله چه گيری کرديم ؟ کاله قرمزی آدرس رو اشتباه رفتيب می 

  اسماعيل ھوشيار 
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