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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١١ اپريل ١١

  

  خامنه ای+ اوباما 

  ؟عقد دايم و يا صيغۀ موقت
  

 بر اردوگاه  می توانست بخواند که دولت دست نشاندۀ عراقھرکسدر سرخط خبرھای روز جمعه برای مدتی کوتاه 

حمله نموده و با به قتل رسانيدن عده ای و زخمی " سازمان مجاھدين خلق ايران"پناھندگان ايران در عراق منوط به 

 اپريل اعالميه ھای متعددی ١٠ھمچنين در پورتال تاريخی .  عدۀ ديگر، جنايت عظيمی را مرتکب شده استساختن

 که ضمن توضيح ابعاد آن جنايت و حمايت از پناھندگان سيده بوداز سازمان ھا و احزاب مختلف ايرانی به نشر ر

  .ساکن در آن اردوگاه، عمل جنايتکارانۀ دولت دست نشاندۀ عراق را نيز تقبيح نموده بودند

  :در اين مختصر آگاھانه از طرح مطالبی از قبيل 

 تجاوز شوروی بر افغانستان، ماھيت سازمان مجاھدين خلق ايران در گذشته و حال، موضع گيری آن سازمان حين

اتحاد ستراتيژيک با دولت بعثی عراق، ھمکاری ھمه جانبه با نيروھای اشغالگر امپرياليستی حاکم بر عراق در 

روياروئی با جمھوری اسالمی، تحوالت اخير خاور ميانه و شاخ افريقا، که ھريک به نوبۀ خود می تواند ده ھا 

تباط رده، ضمن يک توقف کوتاه بر اوضاع خاور ميانه، بيشتر مطلب را به ارساله و کتاب گردد، صر ف نظر نمو

ار رباشد به مثابه نقطه گذاری و آغاز کار مورد استفادۀ محققان و اھل خبرۀ کشور ق. افغانستان از نظر می گذرانيم

  .ص و کمبود باشدالزم به تذکر نيست که اين تذکرات کوتاه و تا حدودی شتابزده نمی تواند عاری از نق. گيرد

  :جھت اختصار مطلب بحث را از مسلمات آتی آغاز می نمائيم

 ھمه می دانيم که از اواسط دھۀ قبل، سرمايه داری جھانی با يکی از شديدترين بحرانھای ساختاری خود دست به -١

مريکا گرفته تا  سرمايه داری از ااساسیگريبان بوده تبارزات آن نه تنھا در کشور ھای وابسته بلکه در کشور 

انگلستان و از فرانسه تا ھاليند، بلژيک، اسپانيه، پرتگال و به ويژه يونان را نيز به آوردگاه داغ اردوی کار و 

آوردگاھی  که با وجود تزريق صد ھا و ھزاران ميليارد دالر پول در اقتصاد ھای ورشکسته و . سرمايه مبدل نمود

 لرزۀ مرگ را بر نظام سرمايه باعث  کابوسی ھولناک تبآن بحران به مانندسياسی شدن   ھنوز ھم،از پاماندۀ آنھا

  .می گردد
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اوضاع ملتھب و تبدار شمال افريقا و خاور ميانه که خيزش ھا خونينی را نيز به دنبال داشته است، با وجود تمام  -٢

گر فقدان حقوق و آزاديھای  در جائی دي- تونس و مصر–تفاوت ھا در انگيزۀ خيزش، در جائی بيکاری و بی نانی 

نمی تواند   ، در کل- سوريه، يمن و بحرين-  و در جائی ديگر حق حيات و انسان به شمار آمدن-  ليبيا –دموکراتيک 

  .جدا از بحران ساختاری نظام سرمايه باشد

ھای سخت کوشش به عمل می آورند تا در حد توان به اشکال ، طرق و روش  کشور ھای اساسی امپرياليستی-٣

گوناگون بحران و عواقب مرکبار آن را از خود دور نگه دارند، که يکی از اين طرق صدور بحران در کشوری 

  .ديگر و در صورت امکان از آب گل آلود ماھی دلخواه گرفتن است

ای  در جوی که بحرانھا و تکان ھای اجتماعی، شيرازه و موجوديت نظامھا را تھديد می نمايد، گذشته از کشور ھ-٤

ھای کشور ھای کوچک نيز تحريک شده يا به خاطر به دست آوردن منافع اساسی نظام امپرياليستی، آزمندی 

  .دنخاصی و يا ھم ايجاد مشکالت برای رقيب اعم از خورد و يا بزرگ از ھيچ نوع مداخلۀ سوء خودداری نمی ورز

به خيابانھا می ريزند، ھمان طوری که که مليونھا انسان از طبقات مختلف  در چنان جو و فضای التھابی -٥

، می خواھند تا با زدن مھر طبقاتی خود باشندوفادار به منافع مردم و کشور شان می که انقالبيون راستين و آنھائی 

برآن حرکت، مسير نھائی آن را به نفع خود تغيير و در صورت امکان تعيين نمايند، نھاد ھای امنيتی و استخباراتی 

 در چنان جو تالش می ورزندکشور ھای رقيب و دشمن نيز امکان سرمايه گذاری سريع را يافته خود کشور و 

  .ملتھب حد اکثر استفاده را ببرند

با در نظرداشت مسلماتی که در فوق از آن نام برديم، بر می گرديم به وقايع خاور ميانه و جدال قدرت بين 

ش در يک طرف و رژيم واليت فقيه با تمام خدم و حشم آن در امپرياليزم جنايت گستر امريکا، شرکاء و نوکران

  .طرف ديگر

نيز اشاراتی صورت گرفته بود، " اخالق دوگانه غرب و شبه روشنفکران خود فروخته"ھمان طوری که در نوشتۀ 

واليت ميانه و شمال افريقا را به لرزه در آورد، اين امکان را برای رژيم خاور تکان بزرگی که تمام کشور ھای 

 که به مانند حشرات موذی در ھرجائی که امکان زيست يابد، فوراً به تکثر آغاز می نمايد، به وجود آورد تا از فقيه

خود را از نعش " حق"طريق نفوذ و يا نمايش نفوذ در کشور ھای خليج من جمله کويت و بحرين ابراز وجود نموده 

  . منطقه طلب نمايد"بی دفاع" ۀسرماي

بارش، بھترين بھانه شد  ژيم واليت فقيه ھرچند به مانند حرکات مشابه آن در تمام دوران حيات نگبتاين حرکت ر

برای امپرياليزم و نوکران منطقه ئی آن، تا به بھانۀ مداخلۀ ايران خيزش حق طلبانۀ مردم بحرين را با شدت و 

، بحرين را به صورت کامل اشغال قساوت بی نظيری سرکوب نموده با ارسال قطعاتی از ارتش عربستان سعودی

زش ينمايند، مگر امپرياليزم غرب را متوجه آن ساخت که بايد برای آرام ساختن مردم کويت و سرکوب خونين خ

بحرين، از مجاريی که می دانند با رژيم واليت فقيه روی يک ميز نشسته و در حد امکان امکان تبانی و مواضعه 

  .بين خويش را مساعد نمايد

 به عالوۀ آن که ،ل جلسات اضطراریخليج با تشکينين جويست که از يک جانب، وزرای خارجۀ کشور ھای در چ

بر قرار داد ھای دفاعی متقابل سالھای قبل استناد جسته، تجاوز آشکار عربستان سعودی را بر بحرين که به منظور 

ی نمايند؛ رژيم واليت فقيه و گردن فرازی ھای آنرا م به آن دست يازيده اند، توجيه بحرينسرکوب خيزش مردم 

سند گرفته ضمن تقبيح دخالت ھای آن کشور، دولت کويت تصميم می گيرد تا سه ديپلمات رژيم واليت فقيه را نيز از 

ھمزمان با اين آمادگی ھا و رجز خوانی ھائی که مقامات امريکائی و ساير کشور ھای غربی . کشورش اخراج نمايد
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دست می زنند، رژيم واليت فقيه نيز بر نقطه ضعف غرب پا گذاشته، کوشش به عمل می آورد تا گذشته از بدان 

سياستمداران سالوس و فريبکار که به مانند طرف مقابل رول خويش را در ريختن اشک تمساح با موفقيت بازی می 

ه نبض بازار را در دست دارند يکی به دنبال نمايند، سيلی از آخند از آيت هللا ھا و مراجع گرفته تا حجج اسالمی ک

ديگری ابراز ھمدری خويش را با مردم بحرين ابراز داشته، برخی ھا دفاع از آنھا را تا سرحد مکلفيت شرعی نيز 

  .تبليغ نمودند

 از ساختار ھای رقيب کم و کسری ندارد، به زودترين فرصت متوجه اين ،امپرياليزم، که خود در رياکاری ھم

ع شده، بدون آن که کسی متوجه قضيه گردد، توسط ھيأت ھای مخفی با صالحيت، سر صحبت را با رژيم موضو

  .واليت فقيه باز نمود

 نيست، مگر ماين که نتيجۀ صحبت ھا چه بوده و اصوالً تا کدام افق ھا ادامه يافته ھرچند به صورت مشخص معلو

  .ه و چرخش را به وضاحت می توان مشاھده نموددو واقع

چرخش نخست را می توان در روش تبليغاتی رژيم واليت فقيه نسبت به اشغالگران دولت سعودی و تمام کشور ھای 

چه خالف روز ھای نخستين که زمامداران و آيت هللا ھای رژيم يکی پشت ديگر خط و نشان می . خليج مشاھده نمود

 به جای عربده کشی ھا و رجز خوانی ھای روز کشيدند، از طرف وزير خارجۀ نظام آخندی، تالش به عمل آمد تا

ھای نخستين، سياست مدارا با کشور ھای خليج را اعالم نموده حتا تمام مسأله را به مثابه يک سوء تفاھم اعالم 

 يکی از خواستھای اساسی رژيم واليت هامپرياليزم جنايت گستر امريکا بآن  مقابل آن غرب و در رأس ۀبدارد، نقط

می باشد تمکين نموده و با فرستادن " سازمان مجاھدين خلق ايران "نا سرکوب خونين اردوگاه پناھندگانفقيه که ھما

ارتش رژيم دست نشاندۀ مالکی، و يورش وحشيانۀ آنھا که به ھزاران تن جاسوس ايران در آن مشغول کار است، 

  .جوی خون به راه بيندازند

دست نيز می توان به آن از طريق مطالعه نشرات مختلف و اندکی تعمق تا اينجا با اندکی کم و يا زياد مطلبيست که

ی آن است که اين توافقات در کجا صورت گرفته و تا کدام ساحات را می تواند تابع خود سيافت، مگر نکتۀ اسا

 آيا انجاميد،" مجاھدين"بسازد؟ به عبارت ديگر، اين توافق جزئی که به سکوت رژيم واليت فقيه و سرکوب خونين 

 از پشت پرده ھای دودی و قسمتفقط ھمان که است  یمخروطو نوک تيز رأس مثابهتمام توافق است و يا اين که به 

 فضای سياسی منطقه بيرون آمده است؟ و آيا سازش در سطح محدود، فقط به ضربه زدن مجاھدين محدود قير اندود

 رژيم اخندی که به مثابه پيش  اساسی ھمکاری بامی گردد و يا اين که سرانجام غرب مجبور شد يکی از موانع

  سرکوب خونين و حتا تسليمی افراد مجاھدين را به رژيم آرزومند بودند، نيز شامل می شود؟شرط، 

 بروز يک آستانۀتباط مجاھدين به فيصلۀ قطعی رسيده باشد، بايد متوجه بود که ما دررھرگاه قرار باشد غرب به ا

، گذشته از در بر گيرد، و در صورتی که توافقات ساحه ھای وسيعتر و عميقتری را فاجعۀ انسانی قرار داريم

تحوالت ممکن در خاور ميانه تا سرحد جابه جائی قدرت بين پاکستان و عربستان سعودی در يک طرف و رژيم 

  .واليت فقيه در طرف ديگر، بايد نتايج احتمالی آن را در افغانستان نيز از نظر دور نينداخت

  : ارتباط افغانستان می توان از چند احتمال سخنی به ميان آوردبه

خود داری ايران از حمايت حماس، حزب هللا ، سوريه و  ، کوتاه شدن دست دراز ايران از امور افغانستان-١

 -در بدل امتيازات چندی که می تواند، شامل اعادۀ حيثيت و اعتبار دولت ايرانمخالفان رژيم دست نشاندۀ مالکی؛ 

 در خاور ميانه، به مسلخ استبداد آخندی سپردن مخالفان آن رژيم، کنار آمدن در - صرف نظر از شاھی و يا آخندی

  .قضيه اتمی با ايران
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 تلفات سربازان ناز ميزابه سلب حمايت ايران از طالبھا منجر می گردد نتايج چنين توافقی می تواند به عالوۀ آن که 

 جواسيس وابسته به ايران را در افغانستان و منطقه به دامن رقيب می اندازد، باعث ئی نيز کاسته در عمل،امريکا

تقويت مواضع اسرائيل و ساير متحدين منطقه ئی غرب در منطقه گريده، حاصلی جز ازدياد خشونت و سرکوب و 

  .ر از انتظار دانست آن رشد جنبش مسلحانه نخواھد داشت ھرچند امکان افت موقتی آن را نمی توان دودر مقابله با

 به رسميت شناختن سھم ايران در غارت منابع طبيعی افغانستان توأم با بسط و توسعۀ نفوذ آن کشور در افغانستان -٢

  . ھای معين رژيم آخندی در قبال کشور ھای خليجتان و عربستان سعودی به عوض گذشتبه جای پاکس

يران، اعم از آن ھائی که چون کرزی و باندش ھم از آخور در چنين صورتی مبرھن است که نيروھای وابسته به ا

 از یمی خورند و ھم از توبره، باند ھای وابسته به شورای نظار و از ھمه بيشتر حزب وحدت، خواستار سھم بيشتر

 غارت منابع و منافع خلق ما شده، حاضر نخواھند بود به سھم فعلی شان که در مقايسه با نوکران پاکستان کمتر است

خود اين امر دور جديدی از رقابت ھا و چه بسا جنگھای خونينی را بين طرفداران ايران و پاکستان . قناعت بورزند

  .در افغانستان دامن زده و خطر حرکات تجزيه طلبانه را بيشتر می سازد

ند ھا با  آخ»قتصيغۀ مو «به مثابه نتيجه مطلب بايد نوشت، نه تبانی موقت و مشروطمطابق به آنچه گفته آمديم، 

تنھا چيزی که می . دراز مدت آنھادايم و و نه ھم عقد  به نفع مردم منطقه تمام شودامپرياليزم جنايت گستر می تواند

 دنباله ھای متعفن اتواند منافع خلقھای منطقه، آرامش و بھروزی آنھا را تضمين نمايد، نابودی سيستم امپرياليستی ب

  .ست و بسآن از قماش دولت ھای منطقه ا

  !به اميد آنروز و به پيش بدان سمت

  

  

  


