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  شباھنگ راد

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٩

  

  انقالب خياالت مجاھدين و موضع
  

ھای  ست گروهمالی، دولت امريکا نام سازمان مجاھدين را از ليۀ و ھزين" دوندگی سياسی"ھا  باالخره و بعد از سال

  . حذف نموده است" تروريستی"

. جات متفاوت وابسته به سرمايه تا ابد مورد تأئيد و يا دشنام قرار گيرند ھا و دسته البته قرار ھم نبوده و نيست تا رژيم

طلبانه  ھای منفعت به حساب آيند تا سياست" دشمن"ای ديگر  ای در جلد دوست و دوره بايست دوره مصالح است و می

از جانب سردمدار تروريست " تروريستی"ھای  ورود و حذف سازمان مجاھدين از ليست گروه. تر به پيش رود سانآ

در اين دنيای نابرابر و خشن، بيش . ای نيست جھانی ھم، خارج از منفعت سياسی معين و در خالف چنين چھارچوبه

ايم؛  ھا بوده  علم شده از جانب امپرياليست،ت مسلحجا چنين عناصر و دسته ھای وابسته و ھم از اندازه ما شاھد دولت

ايم که  ديده. اند ھای جامعه افزوده ناامنیۀ اند و بر دامن جاتی که دمار از روزگار مردم در آورده ھا و دسته دولت

  !!گيرند و روزی ديگر، مورد لعن و نفرين روزی مورد حمايت و پشتيبانی قرار می

گامی با  ھم. ھا پنھان نيست ن مجاھدين برای سرمايه در اين سی و اندی سال، از ديدهسازماۀ البته که خدمات ارزند

چنين  ديده و کارگران، و ھم ھای ستم منظور شراکت در قدرت دولتی، تخالف با منفعت خلق رژيم جمھوری اسالمی به

وم کردستان، اطاعت و ھای محر ھای منطقه و از جمله رژيم صدام در سرکوب توده ھای عملی با رژيم کاری ھم

سياسی سازمان مجاھدين را ۀ ويژه امپرياليسم امريکا و غيره، کارنامه ھای امپرياليستی و ب پيروی عملی از سياست

ھا، الزم است تا بر اين نکته  اّما قبل از ھر چيز و فارغ از نگاه و توقعات اين سازمان از امپرياليست. دھد تشکيل می

گذار تروريست جھانی، کسانی به  تواند اين واقعيات را کتمان نمايد که سر دسته و پايه می  کيد ورزيم که چه کسیأت

ھای  تواند لشکرکشی  می چه کسی. ويژه سران دولت امريکا نبوده و نيستنده مداران بزرگ جھانی و ب غير از قدرت

موضوع واقف  ناديده گيرد و بر اينجھان را ۀ ويژه امپرياليسم امريکا در چھار گوشه ھا و ب امپرياليستۀ روزان

سرمايه و ۀ ھای ارتجاعی، در خدمت به دمکراسی و رھائی مردم منطقه از زير سلط ور نمودن جنگ نباشد که شعله

  .ديکتاتورھا نيست
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دفاع و ويرانی  ھای بی ُکشتار انسان. اند مداران بزرگ جھانی، دنيا را به سمت خرابی ھر چه بيشتر سوق داده قدرت

که جھان انسانی، از دست جانيان و   گلی ميلياردھا انسان محروم اقصا نقاط دنيا، گواه اين حقيقت استسقف

ھای چند تنی بر سر زنان و مردان، جوانان و کودکان، نماد واقعی و  ريختن بمب. زراندوزان به تنگ آمده است

ی که با ئھا نظام. جھان را دارندۀ ر گوشدر چھا" تروريستی"ست که ادعای مخالفت با تحرکات  ا یئھا  دولتعملی

کشند تا  ؛ می"بسازند"کنند تا  خراب می. اند ھای مدرن زنده سرکوب و با لشکرکشی، و با فروش و آزمايش سالح

فزايند؛ ھا بي"دمکراسی"ۀ کشند تا بر دامن زير میه نمايند؛ ديکتاتورھا را يکی پس از ديگری ب" آزاد"جامعه را 

گنجانند و روزی  می" تروريستی"ھای  ھا و جريانات را در ليست گروه الح و منفعتی نام سازمانروزی و بنابه مص

اند و بدون کمترين ترديدی، بانی  به عبارتی ساده، دنيا را به ويرانه تبديل نموده. نمايند ديگر ھم اقدام به حذف آنان می

ويژه دولت ه المللی و ب داران بين سرمايهۀ ھا انسان محروم بر ُگرد ريزی ميليون و مسسب اصلی خون و خون

ھا در مقام و منصبی نيستند تا  کيد ورزيد که نه تنھا اين نظامأتوان ت ست که می ا بر مبنای چنين واقعياتی. امريکاست

عنوان عاملين اصلی  بايست به ھا و جريانات را مورد قضاوت و محاکمه قرار دھند بلکه می ديگر افراد و سازمان

  .زير کشيده شونده  وضعيت ناھنجاری بچنين

توان با  دارد و بيش از اين نمی" تغيير"ھاست سرمايه به اين باور دست يافته است که دنيا نياز به  در حقيقت دھه

کنونی، جھان امروزی را ھدايت نمود و بر بحران ۀ ھای وابست ھای گذشته و يا با وجود بعضاً دولت سياست

اندازی  بايست با تحت فشار قرار دادن ھر چه بيشتر ميلياردھا انسان محروم و با راه می. دادگير پاسخ مثبت  گريبان

چنين رفتاری به سياست روز سرمايه تبديل گشته . جنگ و تنش، حيات يک درصد از آحاد جامعه را تضمين نمود

 تھم، شاھد جوشش و اعتراضاانگل صفتان و استثمارگران ۀ ھا و ديگر ميادين تحت سيطر است و در مقابل خيابان

ی ئ قاره ی که فرائھا خيزشاعتراضات و . باشد کشان می ھای امپرياليستی و کارگران و زحمت ميليونی قربانيان نظام

سرمايه از راديکاليزه شدن مبارزات کارگری . اندازی برای مھار و ساکتی آن وجود ندارد گونه چشم شده است و ھيچ

به ھمين دليل در فکر . گرا واھمه دارد ھای سياسی جدی و عمل جات و گروه گيری دسته شکلچنين از  ی و ھمئ  توده–

خود در اين منطقه و يا در آن ه ھای مسلح و وابسته ب جات و گروه آشوبی ھر چه بيشتر و به جان ھم انداختن دسته

اين جامعه و يا در آن جامعه، ھای کوچک و درونی در  اندازی جنگ ش بر آن است تا با راهتالش. باشد یمنطقه م

ور نمودن جنگ در  ای در پی شعله خود را نجات دھد، بی دليل ھم نيست که به ھر بھانهۀ اقتصاد فرتوت و درماند

گرا به  ھای ارتجاعی خود را در نبود اپوزيسيون سالم و تحول کشورھای تحت سلطه است و با خيالی راحت، سياست

  جوامعۀ المجموع صحن حيث سرمايه است و منۀ ھا، در سلط ست که ھدايت تنش  اای  دھهمتأسفانه چند. برد پيش به می

عراق، افغانستان، مصر، . مداران بزرگ جھانی تبديل گشته است ھای گوناگون قدرت متفاوت ھم به جدال جناح

  کن امپرياليستی ه خرابھای جنگ طلبانه و خان ھای عملی چنين سياست  نمونهۀ و غيره از زمراسومالی، تونس و ليبي

ھای خودی ھم بدون به بازی گرفتن اپوزيسيون ضد  آفرينی و کنار زدن حکومت ست و آشکار گرديده است که نقشا

 به خط نشسته است تا بيش از اين، دين و - از جمله مجاھدين - باشد؛ اپوزيسيونی که  دولتی و حکومتی ناممکن می

نمايد که  ھای عملی نشان دھد؛ اپوزيسيونی که با وقاحت تمام اعالم می در عرصهھم  وفاداری خود را به سرمايه و آن

افکاری . چون رژيم جمھوری اسالمی خالصی يافت ی ھمئھا توان از شر رژيم ھا نمی اليستگری امپري بدون دخالت

خدمت به نجات سرمايه باشد بلکه در  ھا انسان محروم می ونيبيش از اين زندگی ميلۀ که نه تنھا مضر و تحريب کنند

  .ست ا از بحران کنونی
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به . اند دفاع آورده خاورميانه را مرور نمائيم تا دريابيم که چه بر سر مردم بیۀ به ھمين منظور رخدادھای منطق

که اوضاع اين جوامع، ندازيم تا بھتر دريابيم ردمی افغانستان و عراق نگاھی بي م ماھيت به اصطالح نيروھای مدافع

ی در خدمت به سازندگی و آبادانی انطالبراستی که مگر سياست کرزی، طالبان و ه ب. چگونه رقم خورده است

 ۀايران از دست سران وابستۀ  افغانستان و عراق بوده است که سازمان مجاھدين قادر به آزادسازی جامعۀجامع

 آن شری" خير"ی آماده و خطرناک به حساب آمده و ھای از نيروعنوان يک سازمانی که به! جمھوری اسالمی باشد؟

که، جامعه  بايست با تمام وجود چنين خيرخواھان دروغينی را افشاء نمود و مھمتر از آن اين ست برای مردم و می ا

  . را از وقوع اتفاقات ناھنجار آتی مطلع ساخت

ويژه از دولت به مداران بزرگ جھانی و   از قدرتکه، اين خواست مجاھدين   يعنی اين قضيه استۀ اين يک جنب

ويژه به امپرياليسم ه المللی و ب داران بين ديگر آن، به سرمايهۀ و اّما جنب. يابی به قدرت است امريکا برای دست

ه ھای باطنی سازمان مجاھدين خواھند کرد؟ آيا سازمان مجاھدين ب ی به خواستهشود که آيا توجھ مريکا مربوط میا

  ...ست؟ و  المللی داران بين مناسب برای سرمايه" آلترناتيو"ش تنھا  ادعاھايرغم

به اين دليل که جامعه پيشاپيش تکليف خود . دھد ھای سازمان مجاھدين را نشان می البته تجارب تاکنونی خالف گمانه

نين اپوزيسيون و يا ی از نوع رژيم جمھوری اسالمی معين نموده است و به ھمين دليل ساده، چئھا را با رژيم

ه ھا و ب امپرياليستۀ ھای سوخته شد  آينده نخواھند ُخورد و به عنوان برگۀدرد سيمای سياسی جامعه جرياناتی ب

ه مجاھدين ار و اّما و در عوض بر اين باوراند ک. آيند داری به حساب می ويژه امپرياليسم امريکا برای حکومت

ی از نوع عراق و افغانستان و ئھا ھای امپرياليستی، و دامن زدن به جنگ استی برای اجرای سيئپتانسيل بسيار باال

  جات مسلح و ارتجاعی، جامعه را ناامن نمايد و مانع تواند به مانند ديگر دسته باشد و می  برخوردار میاليبي

کيد ورزيد که وظيفه، أتوان ت اکنون می با اين تفاصيل و از ھم. ی گرددئ  توده- راديکاليزه شدن اعتراضات کارگری 

مانند وظيفه، حکايت و سرنوشت اپوزيسيون از نوع نيروھای مسلح  دست به حکايت و سرنوشت اپوزيسيون از اين

 طبقات  ھاست اين سازمان سياست خود را با منافع به اين دليل روشن که دھه.  و غيره استاعراق، سوريه و ليبي

ھا و  روزی با خمينی در سرکوب خلق. ای امپرياليستی تبديل گشته استھ سرمايهۀ حاکم ھماھنگ نموده و به اراب

نمايد و مدتی و بنابه مصالح و منفعتی  می صدا شده و با بنی صدر يعنی اين عنصر جانی وحدت  ديده ھم ھای ستم توده

نقش مستقيم دھند، و روزی ديگر در سرکوب خلق ُکرد عراق  قرار می" تروريستی"ھای  نام وی را در ليست گروه

ھای سياسی  گردد و امروزه و بنابه مصلحت ھای دولت امريکا در منطقه تبديل می سياستۀ چ کند و به دنبال ايفاء می

  .نمايند حذف می" تروريستی"ھای  ھم، نام وی را از ليست گروه

به . المللی باشد داران بين يهھای سرما تواند بی دليل و در خالف نقشه ھا و انتخابی نمی بندی چنين تعيين وظايف، تقسيم

برقراری نظم نوين "داران با سياست  بيانی حقيقی و بعد از پايان جنگ سرد و يک قطبی شدن جھان، سرمايه

. اند  بشری پرداخته ھای جوامع قرن، به تخريب زير ساخت يکۀ اند و طی دو دھه، به انداز ميدان آمده به" جھانی

جا  ھمه.  نيستوه د نبو–اند و ھيچ قشر و صنفی ار تعرض آنان در امان   پاشانده متفاوت را از ھم جوامعۀ شالود

ھای   تحت سلطه و ھمراه با اجرای سياست اند و در جوامع را در مقابل خود قرار داده" کشی رياضت"سياست 

گير شده است  ھمهمتأسفانه فضای جنگ و فقر . اند ھای جنگ ارتجاعی را بر افروخته کن، شعله اقتصادی خانه خراب

وت راستی که تفاه ست و ب  ااين تصوير جھان کنونی. گردد تر می ھا افزوده و روز به روز ھم بر ميزان بيکاری

 مبين اين ]رغم فقدان اپوزيسيون سالم و علی[وجود اعتراضات جھانی . ی مابين اين جامعه و آن جامعه نيستئماھو

دنبال تحقق آرمان و اميال مستقل از سرمايه و ديگر ه ای انسانی بکشان و دني که کارگران و زحمت حقيقت است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 سازمان ،اش را با اپوزيسيون از نوع باشد و در عمل صف و خواسته حاميان حکومتی و غير حکومتی آن می

طرف در انتظار صدور جواز فعاليت  توان از يک چرا که عميقاً بر اين باور است نمی. مجاھدين جدا نموده است

ديگر ادعای نجات  ويژه امپرياليسم امريکا بود و از طرفه المللی و ب داران بين ی و سياسی از جانب سرمايهعمل

خوانده و . ی مابين اين دو نيستاند و يکساني دو خط در تقابل ھماين . جامعه از شر حاکمان و زورگويان را داشت

 بر ھای محروم نيست؛ چرا که عميقاً  ان طبقاتی تودهبر دشمن ايم که اپوزيسيون جدی تحت ھيچ شرايطی فرمان ديده

گی دنيای کنونی و به فالکت کشيده شدن زندگی ميلياردھا انسان محروم سرتاسر که در ھم ريخت اين باور است

گزينی و برگماری  که جای چنين به عينه مشاھده نموده است ست و ھم ا ھای امپرياليستی جھان، محصول سياست

  .بر مسند قدرت، مترادف با تلف شدن ھزاران انسان و بدبختی ھر چه بيشتر ھزاران نفر ديگر استجات مسلح  دسته

که در خالف مسير انتخابی سازمان مجاھدين و ديگر  که انقالب، راه و مسير خود را دارد و مسلم است خالصه اين

ی مابين جريان حامی سرمايه ئاسی و بنيادفرق بسيار اس. ست  اھا و جريانات وابسته به نھادھای امپرياليستی سازمان

تر نيروی سالم و متکی به مردم، در ھيچ زمان و تحت  به بيانی حقيقی. کشان است  کارگران و زحمت با حاميان منافع

ھای سرمايه نخواھد شد و   تسليم سياست–عملی  نشينی و شکست و بی رغم عقب  علی–ھيچ شرايط و موقعيتی 

ھاست سازمان مجاھدين  سياستی که دھه. باال ندارد و با تمام وجود خواھان انقالب از پائين استباوری به انقالب از 

ھای شوم  زمان با بر شماری نقشه ست تا ھم ا اند و با اوصاف الزم و ضروری ش از آن فاصله گرفتهديگر ھمراھانو 

ھای رنگارنگ سرمايه را  ا و دار و دستهھ ھای ارتجاعی مجاھدين و ديگر جناح و در پيشاروی امپرياليستی، سياست

کيد ورزيد که با وجود مناسبات کنونی و با وجود حاکمان زورگو و باندھای مسلح و أدر ھر لباسی افشاء نمود و ت

  . بشری پاک نخواھد شد ارتجاعی، گند و کثافات سرمايه از جوامع

ھای امپرياليستی تضمين خواھد گرديد و  يه شکی در آن نيست که آسايش جامعه در نبود حاميان رنگارنگ سرما

در حقيقت اين خواست واقعی جامعه و اين نگاِه باطنی مردم . اند  آنان مستحق فنا و نابودیۀبدون کمترين ترديدی ھم

که، انقالب و مردم  باشد و در يک کالم و مضافاً اين  از نوع سازمان مجاھدين میینسبت به سرمايه و اپوزيسيون

دانند که  اند و می ش روشن نموده"وزرای"ھا قبل تکليف خود را با اين سازمان و ديگر ھمراھان و  مدتايران از 

داران جانی گره خورده است و به کارشان نخواھد  سياست و سرنوشت اين سازمان، با سياست و سرنوشت سرمايه

  .آمد
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