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  حميد محوی:يسندهنو 

 ٢٠١٤ اکتوبر ٠٥
  

 بخش دّوم طرح خاورميانۀ بزرگ 
 مجاھدين خلق ايرانو نقش فرانسه در آماده سازی سازمان  توطئۀ آرام و بی سر و صدا برای تخريب و تجزيۀ ايران

 برای دامن زدن به جنگ داخلی در ايران با تبانی اپوزيسيون ھای پنتاگونی و رنگين کمان مخملی

   

نوشتۀ حاضر با تمرکز بيشتر روی حضور سازمان مجاھدين خلق ايران به عنوان يکی از عناصر موجود در جعبۀ 

مجاھد «قی با اپوزيسيون ھای پنتاگونی که الزاماً نامشان در تال» خاورميانۀ بزرگ« برای پيشبرد طرح  ابزار پنتاگون

نيز نيست که گاه به شکل مرد سياسی آزاديخواه و الئيک و دموکراتيک، و گاه به شکل مدافع حقوق بشر و گاه به » خلق

لۀ مختصری شکل استاد دانشگاه و روشنفکر در رسانه ھای ايرانی نمای پنتاگونی به تماشا گذاشته می شود، ادامۀ مقا

 توطئۀ آرام و بی سرو صدا برای تخريب و –طرح خاورميانۀ بزرگ « زير عنوان ٢٠١٤مبر  سپت٣٠است که به تاريخ 

در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر » تجزيۀ ايران و نقش فرانسه برای حمله به ايران و دامن زدن به جنگ داخلی در ايران

 :کردم 

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/post/648 

در مورد بررسی مسائل سازمان مجاھدين خلق ايران، خاصه در تالقی با گزارشات روز، در رسانه ھا و بين  

لحی را يادآور شويم و نويسندگان و منتقدان پيشگام ايران در خارج از کشور از جمله می توانيم نوشته ھای منوچھر صا

 نام زندانی —» تيف«يا انتقادات و خاطرات مجاھد خلق قديمی و مستعفی اسماعيل ھوشيار را در سايت شخصی اش 

و يا گزارشات پراکندۀ احمد . جو کنيم و  جست—که در عراق روزگاری را به عنوان زندانی در آن گذرانده است 

مجاھدين خلق ايران با تروريست ھای شبکۀ القاعده در سوريه را می مزارعی به ويژه در مورد ھمکاری سازمان 

  .توانيم يادآور شويم

را می » ايران، تخريب ضروری « بين منتقدان فرانسوی در زمينۀ جغرافيای سياسی، ژان ميشل ورنوشه در کتاب 

طرح ھای تروريستی پنتاگون بينيم که صفحات متعددی را به بررسی وضعيت سازمان مجاھدين خلق ايران در پيوند با 

ترجمۀ اين کتاب را من مثل ھميشه به شکل داوطلبانه و خود مختار به عھده داشتم و (عليه ايران اختصاص داده است 

درآرشف محوی در پورتال نيز وجود [ در انترنت و به شکل قطعه قطعه در گاھنامۀ ھنر و مبارزه٢٠١٣ یدر ماه م

حتماالً در انترنت نيز به شکل رايگان قابل دسترسی می باشد اگر چه معموالً کتابھای من اين کتاب ا . منتشر کردم]دارد

  ).به دليل استقالل و دوری گزيدن از ايل و قبيله وضعيت چندان روشنی ندارد
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ی علت يادآوری اين نويسندگان که مطمئناً تعدادشان بايد خيلی بيشتر باشد، به ويژه برای يادآوری ضخامت پرونده ھا

  .انترنتی در مورد اين سازمان بود

مبارزه عليه دولت اسالمی يا پردۀ دود استتار ؟ «  که من آن را تحت عنوان داريوش ناظم رعايااخيراً در مقالۀ مھدی 

 در گاھنامۀ ھنر و مبارزه منتشر کردم، ٢٠١٤بر و اکت٣ترجمه و به تاريخ » بسيج اياالت متحده عليه سوريه و ايران

  : می خوانيم  در مورد گردھمآئی سازمان مجاھدين خلق ايران در پاريس(...) گفت آوری گزارشات ش

آيا اين اتفاقی بوده که پشتيبانی اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا . ر رژيم در تھران را رھا نکرده استييواشنگتن رؤيای تغ«

مارات اسالمی در عراق و شامات بيشترين از سازمان مجاھدين خلق ايران وقتی صورت گرفته که افزايش تھديدات ا

  خود جلب کرده است ؟ه توجھات را ب

 پارلمانی و مرد سياسی، که اغلب آنھا از کشورھای ناتو آمده بودند در اين گردھمآئی ٦٠٠، ٢٠١٤ جون ٢٧در 

ست اصلی فراخوا.  در حومۀ شمال شرقی پاريس شرکت داشتندVillepinteسازمان مجاھدين خلق ايران در ويلپنت 

  »...جنگ افروزان و شخصيت ھای بی شرمی چون . ر رژيم در ايران بوديياين گردھمآئی تغ

http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/100414-T-HM-Mobaaraza-Alaihe-Dawlate-

Islaamy.pdf 

، يوسف بنی طرففردی مثل  از پشتيباتی » خاورميانۀ بزرگ « در نتيجه می بينيم که سھم فرانسه در مورد تدارکات 

اعالم استقالل کند، با پشتيبانی از تشکيالت سازمان » خلق عرب«که می خواھد برای بخشی از جنوب ايران به نام 

به عنوان يکی از ھم » طرح خاورميانۀ بزرگ«البته حضور فرانسه در . ابدمجاھدين خلق ايران گسترش بيشتری می ي

ی ما در ئ در ھر صورت برای آنھائی که با منابع رسانه —، بلکه در سوريه برای ھمگان اپيمانان ناتو، نه تنھا در ليبي

سوريه و افغانستان موجب  و امن فکر می کنم که تمرکز روی عراق و ليبي.  کامالً روشن است—انترنت آشنائی دارند 

  .شد که ما کمتر به تھديداتی که مستقيماً ايران را ھدف قرار داده توجه نشان دھيم

ولی بايد دانست که پشتيبانی فرانسه از سازمان مجاھدين خلق ايران تازگی ندارد، و من شخصاً به دليل اخراج خشونت 

طبيعتاً سعی می کردم در ... دانشگاھی فرانسه پيدا کرده بودمبارم از دانشگاه فرانسوی و حساسيتی که نسبت به مسائل

مورد آمد و رفت ھا و مناسبات جماعت ايرانی با دانشگاه ھای فرانسه، تا جائی که می توانستم و تا جائی که در انترنت 

يا در گذشته وکالت  که گوعبدالکريم الھيجیبرايم قابل دسترسی بود، مانند جلسات دائمی مدافعان حقوق بشر به مديريت 

حضور اين محافل . ھمين سازمان مجاھدين خلق ايران را نيز در محافل بين المللی به عھده داشته، کسب اطالع کنم

را مستقيماً در تالقی با واقعۀ » ميان فرھنگی ايران و فرانسه«ايرانی در دانشگاه و به ھمين گونه ھر انجمن و يا فعاليت 

اين مسائل برای .  سال عمر دانشجوئی ام در دانشگاه ھای فرانسه زندگی کرده بودم١٥ی خشونت باری می ديدم که ط

من يک موضوع خبری ساده نبود، بلکه ميان فرھنگی ايران و مناسبات تمام ايرانيان با محافل دانشگاھی غرب به 

ھا و ساختارھای آموزش عالی در نتيجه پی برده بودم که دولت فرانسه از دانشگاه . موضوع شخصی من تبديل شده بود

  .و پژوھشی برای استقرار اين سازمان تروريستی استفاده می کند

 و گزارشاتی که در مورد گردھمآئی سازمان مجاھدين خلق ايران در حومۀ شمال مھدی داريوش ناظم رعايامقالۀ اخير 

دگی می کنم، يعنی با توجه به شرقی پاريس، از يکسو با توجه به اين موضوع که من در حومۀ جنوبی پاريس زن

نزديکی مرز جغرافيائی ام با گردھمآئی نام برده و از سوی ديگر به دليل بازۀ زمانی تا کسب اطالع از چنين رويدادی 

، يعنی حدود سه ماه پيش از اين، می بايست دائماً روی سايت ھای آلترناتيوی که معموالً مطالب آنھا جون ٢٧به تاريخ 

 مھدی داريوش نم بيدار باش باقی می ماندم تا اين که بر حسب اتفاق زمانه، مقاله ای در کانادا به قلمرا ترجمه می ک
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منتشر شود و توجه من را جلب کند و سرانجام پی ببرم که بيخ گوش من چه توطئه ای عليه کشورم در ناظم رعايا 

  .امه ريزی نشده، از آن ھيچ اطالعی نداشتمشرف تکوين بوده که من تا پيش از اين کشف غير قابل پيشبينی و برن

نخستين پرسش اين است که چرا اين . اين موضوع دست کم دو سه پرسش جالب و قابل تأمل را برای ما مطرح می کند

آزاد و مستقل که در فضای سايبری در جريان ھستند و ...ھمه انجمن و دار و دسته و حزب دموکراتيک و الئيک و 

چرا در مورد اين گردھمآئی گزارشی نفرستادند و واکنشی نشان ندادند، و يا ماشين تبليغاتی شان اين ايميل می فرستند 

 عکس می توانستيم به عنوان مثال در هموضوع را اينبار به سکوت برگزار کرده است ؟ ولی در ھمين بازۀ زمانی، ب

 دانشگاھی در دانشگاه تادانمقالۀ يکی از اس... ه، و غيرفرھنگ قاسمیخبرنامۀ گويا و يا سايت رنگين کمان به مديريت 

غرب دوست ما و «آشنا شويم که ) يا نام فرانسوی اش ديديه جاللی (جالل ايجادیھمان منطقۀ شمال شرقی پاريس، آقای 

  .را نوشته است» اسالم ضد ما

ھنر و مبارزه امتناع کرده و مطالب آن را من اين مقاله را مطرح کردم نه به اين علت که نويسندۀ آن از دريافت گاھنامۀ 

» دوستی غرب«برای جعبۀ پست الکترونيکش بی مورد دانسته، بلکه به اين علت که تضاد بسيار پر رنگی را در مورد 

  .آشکار می سازد

ی داشته  تعبير صحيحتر،، و شايد شما خوانندۀ فرھيختۀ اين نوشته)؟(...من فکر می کنم، شايد ھم اشتباھی فکر می کنم 

 در خارج از کشور و به ويژه در فرانسه، ،باشيد، ولی من فکر می کنم که انفعال اپوزيسيون ھای حاضر در صحنه

انفعال اين ھمه انجمن و دار و دسته در چنين موردی وقتی ابعاد فاجعه بار خود را دست کم از ديدگاه ذھنی در ذھن ما 

نايتکارانۀ امپرياليست ھا به رھبری پنتاگون و ناتو به عنوان بازوی نظامی آشکار خواھد کرد که ما به نتايج اين طرح ج

مخالفت با . نديشيميعنی ايران بينگلوساکسون، برای کشورھای ھدف گرفته شده و سپس آخرين آنھا ااولتراليبراليسم 

ولوژی چلپاسه  سال تبعيت از فرھنگ و حاکميت ايدئ١٤٠٠جمھوری اسالمی ايران و مصباح يزدی و مخالفت با 

طور خالصه ه خورھای ساکنان بيابانھای عربستان به ھيچ عنوان نمی تواند تبانی با اين تبھکاران بين المللی يعنی ب

اگر طرفدار نظام سرمايه داری ھم که باشيم به عنوان انسانی که ھستيم ھرگز نمی . نظام سرمايه داری را توجيه کند

از ارسال ...االت متحده و اتحاديۀ اروپا و ھم پيمانان آنھا در خليج فارس، صورت گرفتهتوانيم با اين جناياتی که توسط اي

. موافق باشيم... يميائیکبمباران مزارع خاورميانه با بمب  و جنگ افزار و حتی دالرسرباز مزدور جھاد طلب گرفته تا 

ان مسلح و به ھمين گونه آنھائی که چنين گر چه گويا که يک عده اساساً کارشان ھمين است، به آنھا می گويند مزدور

  .عناصری را تشويق و پشتيبانی می کنند

کجا ھستند آنھائی که برای اعتراض به اعدام قاچاقچيان و آدمکشان در ايران در سن ميشل پاريس تظاھرات راه می 

وز تبھکاران بين المللی بيخ  در ايران حرف می زدند ؟ امر٦٠دھۀانداختند ؟ کجا ھستند آنھائی که از کشتار سال ھای 

تحميل جنگ ديگری عليه ملت ايران ھستند، و اين بار بايد مطمئن باشيم که چنين  گوش ما به آرامی در حال تدارک 

له بر سر جان ميليون ھا انسان بی گناه و شھروند أنکند، مس گذاشته شود و پاسخ مناسبی دريافت ءطرحی اگر به اجرا

و تخريب تمام زير بناھای ايران خواھد بود که اين سازمان مجاھدين ) ھروندان غير نظامیيعنی خصوصاً ش(ايرانی 

خلق ايران به پشتيبانی اليزه تنھا يک ويترين مبتذل از ابزارھای تبليغاتی برای اذھان عمومی مردم غرب چيز بيشتری 

  .نخواھد بود که برای تحقق اين طرح تبھکارانه به کار گرفته اند

 دانشگاه ايرانی در دانشگاه ھای فرانسه و يا در دانشگاه ھای کشورھای ديگر در غرب که تادان آن دسته از اسدر نتيجه

غرب دوست «ر رو به ما بگويند است باور دارند، سرشان را از برف بيرون بياورند و رو د» غرب دوست ما«به 

 رضا سر نظام سرمايه داری جھانی، به قولله بر أاشتباه است، بلکه مس»غرب«به شکل له أالبته طرح مس! »ما

فرمانروائی سرمايه بر توليد و مبادله، ! سخن بر سر امپراتوری پول «: » اقتصاد سياسی مسلحانه« در کتاب خسروی
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تجارت محلی و ملی و بازرگانی فرامرزی، بر سر تسلط واقعی کار مرده و متراکم بر کار زنده و متفکر در اوضاع و 

  )٤٦ص (». قانون گريز و توليد ستيز در ميان است-پای ديکتاتوری اليگارشی مالی. ھانی استاحوال جاری ج

، انگاھی به عراق، افغانستان، ليبي. فکر می کنم که نويسنده تمام واقعيت را به شکل فشرده در اين جمله بيان کرده است

  .را نشان می دھد) ی نظام سرمايه داریدر واقع دوست(ی جنوبی، به روشنی دوستی غرب امريکافريقا و اسوريه، 

 منشور سازمان ملل متحد ياد می کند، بر اساس اين قانون ٥١ از مادۀ مھدی داريوش ناظم رعاياعالوه بر اين در مقالۀ 

کشور عضو سازمان ملل متحد را مجاز می داند که به کشور ديگری که در حال تدارک حمله عليه کشور «بين المللی 

  )١(» .ملل متحد می باشد حمله کندعضو سازمان 

در نتيجه، با توجه به ماھيت و چگونگی طرح خاورميانۀ بزرگ و با توجه به ماھيت تروريستی سازمان مجاھدين خلق 

ايران که با روش ھای خشونت آميز در پی کسب قدرت در ايران است و از ھم اکنون کادر رھبری آن نيز به شکل 

يک رئيس جمھور احتماالً مادام العمر را نيز برای فردای تخريب ايران و کشتار جمعی يکجانبه و غير دموکراتيک 

 منشور سازمان ملل متحد، ٥١، مادۀ )به ھمين شکلی که در عراق و سوريه می بينيم( مردم ايران در نظر گرفته است 

که از چنين طرحی پشتيبانی می کند و عمالً می تواند برای ايران و ايرانيان در رابطه با فرانسه و يا ھرکشور ديگری 

و » عرب اھواز«به نحوی از اين سازمان تروريستی و تبھکار يعنی سازمان مجاھدين خلق ايران و يا عناصری مانند 

  . قابل بررسی باشد،پشتيبانی می کند» کرد کردستان«و يا » بلوچ بلوچستان«يا 

ه نمونۀ حاضر در حومۀ شمال شرقی پاريس برای دستيابی به زيرا روش مداخلۀ امپرياليست ھا در ايران با توجه ب

 و سوريه و افغانستان و يوگوسالوی ھيچ تفاوتی ندارد، و اقدامات ابا نمونه ھای معاصر در عراق و ليبي(...) اھدافشان 

ه به نوع مداخالتی دولت فرانسه در رابطه با تشکيالت اين سازمان تبھکار کامالً اقدام عليه امنيت ملّی ايران و با توج

  .که پيشبينی شده اقدام و تدارک برای کشتار جمعی مردم و زيربناھای ايران است

که از سوی پنتاگون برای عمليات تروريستی در ايران آماده ) سازمان مجاھدين خلق ايران(گردھمآئی مزدوران مسلح 

ت شخصيت ھای تشريفاتی فرانسه اردوی  در حومۀ شمال شرقی پاريس با شرک٢٠١٤ جون ٢٧شده است، و به تاريخ 

بر اساس فھرست شرکت کنندگان در مقالۀ (ئی امريکاتبليغانی راه می اندازد، پيش از ھمه در چھره ھای شرکت کنندۀ 

  :معنای خصمانه و جنايتکارانۀ خود را آشکار می سازد، شخصيت ھائی مانند ) مھدی داريوش ناظم رعايا

 فرماندۀ نيروی چند مليتی در عراق که به عراق حمله کرد و اين George William Caseyجرج ويليام کاسی .١

  .کشور را اشغال نمود

  

 قديمی ستاد فرماندھی ارتش اياالت ه ، کادر در صنايع برنامه ريزی کامپيوتر و فرماندHugh Sheltonونھوگ شلت. ٢

  .متحده
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  ری ؟جواد، وقتی با جان دست می دھی بھتر است بعداً انگشتان دستت را دوباره بشما

   

  :متن منشور سازمان ملل متحد برگرفته از آدرس زير 

htm.Motahed_Melal_Manshoor/beynolmelal_h/hoghoogh/law/net.dadkhahi.www://http  

 حفظ یت اقدام الزم براي امنیكه شورا یك عضو ملل متحد تا زمانيه يلحانه عل مسۀ در صورت وقوع حمل-٥١ماده 

ا دسته ي ی دفاع از خود خواه فردین منشور به حق ذاتيك از مقررات اي چي را به عمل آورد ھیالملل نيت بيصلح و امن

آورند فوراً به  ی خود به عمل من حق دفاع ازي را كه در اعمال اید اقداماتياعضاء با.  وارد نخواھد كردیا  لطمهیجمع

ن منشور يت بر طبق اي امنی كه شورایتيولؤار و مسيچ وجه در اختين اقدامات به ھيا. ت گزارش دھندي امنیشورا

ص دھد اقدام الزم به ي تشخی و در ھر موقع كه ضروریالملل نيت بي صلح و امنۀ حفظ و اعادیدارد و به موجب آن برا

  .نخواھد داشت یريثأعمل خواھد آورد ت

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤بر واکت ٠٤

  


