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  "جمهوری دمکراتيک اسالمی"بجای دولت موقت " الی موقتقدولت انت"
 

درون  فراوان ، چه دربحثهایبروز باعث "شورای ملی مقاومت ايران"برنامه در" جمهوری دمکراتيک اسالمی"نام اعالم 
خی از بر توسط اين مسئلهعثمان کردن  ازپيراهنصرفنظر.  شورا گرديدپيوستن به  خواهاندرميان نيروهای  و چه شورا

 و  مبارزه جدیيک از الزامات  البته بيشتر به بهانه ای برای فرار کهکليت شورا ن زيرسوال برد درجهت ، م لعمدتا نيروهای 
 درون شورا ، در بحث تئوريک اساسنامه ای تا يکئتالف گسترده  و فراگيرمی ماند به يک ا و عدم توانايی برای ورود ونينخ

 .  اصرار داشتند  بر آن مشخص مجاهدين بود که  موضع واژه گذاری ينا واقعيت اين بود که اما 
 

جايگاه  با توجه به.   کفر جلوه دهد و  جنگ ميان اسالم ،با ما را دارد درگيری خودش خمينی تالش مجاهدين اين بود که استدالل
و   صحنه نبرد  درضروری  يک سالحگذاشتن زمين بمانند نامگذاری اين ناآگاه ، گذشتن ازميان توده های  درمذهب  قدرتمند

دا ی از تمامی ساخت و پاختهای ج آمدن خمينی .  واقعيت نبود از اين استدالل چندان هم دور . می باشد به دشمن آن واگذاشتن
و انقالبی  کراتيکيک آلترناتيو دمنبود دردناک و در" بزرگ انگلستانلژ"شدن طرح پياده راستای   استعماری  و درارتجاعی ـ

گونه ای  و به  يز بههمه چ . را در نورديده بودپود جامعه ايرانی   تار و ارتجاع مذهبی تمامی .نبود به هيچ وجه خلق الساعه 
 تاريخ يک    لجنهای که به مرداب عفنی می مانست  جامعه.  قرار داشت  سيستم ارزشی بشدت واپسگرا نفوذ يکزير درجه ای

 و براستی بدون اين.  عمق را به سطح آورددر  اين مرداب تنها ارتجاع نهفته خمينی با بهمزدن . د حمل می کردخو رد  را
 "نابهنگامی تاريخی"يک درواقع  زمينه های مادی مگر می شد در دوران های پايانی قرن بيستم جامعه را پذيرای ديوی کرد که

جامعه ای اين تنها در.  اجتماعی نبود ايدئولوژيکخودکشی سياسی ـيک  انهچيزی جز پذيرش داوطلبپذيرش رهبری خمينی . بود
 !می گشتند !!  يکِدگر حالل  يا  حرام بر  مرتجع   آيت اهللا  آن يا فتوای اينبعضا به  مرد آن زن و پذير بود کهامکان

 
نطفه  ! يش ا تماميت فرهنگازتجارت ت وتا سياستازهنر. مذهب نبود بدوراز دايره نفوذارگانهای آن جامعه ای که هيچيک از
يک موافقت  بدون! وانين مصوب مجلس باصطالح عرفيششده بود و ق بستهماه محرم تعذيه خوانيهای تئاترنمايشی ايران در
در  استعمار ، حضور پيروز شبکه عظيم آخوندی ت گرفتنخدمبدون به   . اساسا به اجراء گذاشته نمی شد مشت مجتهد مرتجع

جنبشی بدون  و هيچ حرکتی  "قيام بابک"بجز "بهمنانقالب "تا  "قيام ابومسلم" از.  نبود امکان پذير سياسی ايران اساساصحنه 
  ول احمد استروشنفکرانش جالل آ سرسبد  گل کهجامعه ای !  ندارد موضوعيتآن اصال   نفوذ  حيطه و بدور ازمذهبحضور

دارد ، ! مذهبی ايستهای   آته!حج می رود به سفر" خمينی" با" اسکندریميرزا فراماسون سليمان"توده اشصدر حزب 
ی ببين و راه کارگرش را که کمونيسم ناب  مدعیسکت فروبسته سوسياليستهای خداپرست دارد ، روابط  و مناسبات درونی  فالن

 .  ردامشامت را می آز مذهبی بوی گند ارتجاع
 

ه احترام ب به بهانه آخوندهای مارکسيست برخی از برای و سنتهای ارتجاعی !دن اخالق نشبه خدشه دار حساسيت نسبـت
 ای  جامعهخالصه اين همان  و. می نمود رژيم شدن عمر ازحساسيتشان نسبت به طوالنی تربيشترهای مردم بعضا بسيارباور
نيز   اعالموقيحانه به جامعه  و آنرا ندسپردمی  دام به جوخه اع بهترين فرزندان خلق را هزارهزار برآن  دژخيمان حاکم  که بود

نگاهی به  حقايق فوقجدای از .مين می رفتند ی بروبرايشان  داوطلبانه،  همان جامعهولی همزمان هزارهزارازمی کردند 
،  تارسياسی رژيمبه ساخ مجاهدين کنندهضربات نظامی خرد .نمی باشد  خالی از فايده شورای ملی مقاومت ايرانآنزمان ترکيب 

برای   و چهالمللیبين طرف حسابهای توسط آنانرا چه برای  سياسی آن ، مساله تصاحب قدرت کردنبدنبال توفيقشان درشقه 
زيری  خود را در يک قدمی و نخست و حزب که پس از انفجاربنی صدر. تبديل کرده بودمساله روزگرايشات مختلف سياسی به 

 !! بود  خواهد تمام  کار رژيم " سه خبيثهخم"با زدن که  می دادمجاهدين رهنمود به  دستپاچگی با می ديد دوباره قدرتتصاحب 
      

 اشخاصی وجدای معدود جريانات .  سياسی و بعضا متضاد ملقمه ای است از گرايشات مختلف و احوالی شورادر چنين اوضاع 
 سياسيشان که مواضع فرصت طلبی نيروهای،  يک تيره  . اندتيره  دو از ه نيروها، بقي انقالب را دارند و درد خلق  بواقع  که

 ويژگی تيره نخست بالهت .  "ماسون های مامور"تيره  می کند و ديگر، تعيين تعادل قوای موجود نمای قربه قطب را همواره ع
رغم  ما علي هردو ا. ری استراتژيک می باشددورنگو   متانت از برخورداردرصورتيکه  تيره ديگر . ت اس بينی سياسیو کوته 
 شهادت يکو نهايتا هم گيدن جن تاريخا مجاهدينرسالت :  يکسان می انديشند ،مساله کليدی  در يکبسيارشان   هایتفاوت

 اينکه ! خورد کرده اند استخوانسياست  پهنهوظيفه آنانی است که در!  مبارزه سياسی و رهبریولی کارقهرمانانه است 
  اينجا هدف تنها بررسیدر. بحث ديگری استندادند موضوع  !  تقسيم بندی عاقالنه به اينکردند و تن !  بداخالقی مجاهدين بعدا 

  .  سبب گرديدجمهوری دمکراتيک لفظ  بدنبالپسوند اسالمیدر پذيرش  را اعضای آنروز شورا که اتفاق آرایمی باشد  فضايی
 

مهم .  است  فرعآن  "نام". قدرت است شرکت سهامیحضور در درجه  صلا ، بحثهای تئوريکورای  اسااس تيره نخست برای
! دوران مرجع  مثل راقدرت سياسی هم و بعد بزنند  را زمينخمينی، سياست به دنيای تازه وارد   مجاهديناست قرار کهاين بود 
عدم توانايی ن د هم با مشخص شبهمين دليل.  موج سوار آن تقديم کننده صاحبان دو دستی  ب ...  و  و يا جنبش مشروطهانقالب 

 تصويب"وزراء دولت موقت درپوش  درتعيين  يکی! در شناسايی حق کوتاه مدت رژيم و سخت سريشان  مجاهدين درسرنگونی
 به  اولی ، گذاشته بودآن امضا  قهرآميزسرنگونیضرورت  پای تصادفاکه خود با رژيمی مذاکره در ديگری! و آزادی  "وزيران

  ،و دومی "ی به گرد پای رهبری رجوی نمی رسدواليت فقيه خمين"باشد  چههرکه  می يازد ، چرا دست  خمينینامه نگاری به 
يکی از  درقاسملوکه  همانطورزيرا  ، ردازد می پ آن دست چندم مهره هایبا  و مذاکرهکردستان رژيم  درن پاسدارا با مغازله به

  .   " ! بنشيند رژيم  به انتظار سرنگونی !و کمر سال  در کوه ٢٥"   نمی توانسته ،بود گفته رجوی خطاب بهشورا  نشستهای
 

١ 



نفوذ  ،  آن و بين المللیداخلی  هایگيري جهتدرآلترناتيو به منظورتاثيرگذاری حضور در نفس ، "ماموريِت"اما   دومهتيربرای 
امکان  و درغير  صورت و استراتژيکی  آن ، بدست گرفتن رهبری آلترناتيو درکتيکی تاو اطالع ازتصميم گيريهای رهبری در

با حمايت  ،بين المللی  وداخلی  لحاظ آن به کردن سياسی  و خنثیحساس در سرپيچ های پای آن  زيرکردناين صورت خالی 
تمامی گرايشات حضور درتيره  اين جهانی  خط. شود نميفقط  شامل ايران ماموريت ين ا .  استاصل مربوطه لژهای  فعال

تا  گرفتهپاسيفيست  و حقوق بشریجريانات و از  چپ افراطی فاشيستی گرفته تا گروه های جريانات  اعم از ،سياسی جامعه
داشت   بسيار تالش "يکی"همين راستا نيزدر .می باشد  ..و  " اخوان المسلمين"تا  مسيحی  و دمکراتسوسيال دمکراسی احزاب

 مثل  غرب های امنيتیپيشانی سفيد سرويس کارگزاران  وفاشيستیمهره های آلترناتيو برای  گسترش در پوش را شورادرهای تا 
 پس از ، مقاومتر می نمودوجيه المله تر و و متين ترهمهکه از" ديگری"و بازنمايد شرکاء  و "احمد مدنی  ـ سيدـدکتر ـدريادار"

لنگ " فتنه استاد خاتمی" در سرپيچ ، شورا  و رفرم ناپذيری، به ستوه آمده از توتاليتاريسم مجاهدينسماجت آميز مقاومت سالها
 .نمی ديدند تناقضیبودند و دراين مورد نيزه درآمدشورا  خود به عضويت و جبههشورا  يک باهرکه  جالب اينجا بود .می اندازد

 
 خود را  خمينیو از يکس  . می شوند   به چالش  کشيدهرجویمسعود نيروهای باقيمانده درمقابل استدالل  دو تيره ،جدای ازاين 
 سياسی آن از ـ  ايدئولوژيککه جدای از زمينه های ادعايی .داشت را  رهبری جهان اسالم دانست  و ادعای  مينماينده خدا 

مجاهدين ديگر سویاز . نيز برخوردار بودماسونی  خاص الخاص دولتی  و ارتباطات فرا و توان لجستيکی پشتوانه مالی عظيم
" اسالم انقالبیايدئولوژی " به ربطی  هيچکه   ارتجايی استعميقا گریقشري  يک  می کند نمايندگی خمينی آنچه مدعی بودند

 محدود بهملی  يک رسالت در کليت خود نهمجاهدين بود که رسالت کرده م اعال رجوی  بارهامسعوده رابطهمين در. ندارد
ه عبارت ديگر جنگ  ب.مليتی فرامقوله ايست نيز خود   می باشد  که اين اسالمايدئولوژی زنگارزدايی از که ايرانکشور

، جنگی است با خصلت  صرف نظامی ک مبارزه سياسی ـشورا ، فراتراز يديگر اعضای  خالفبر" خمينيسم"با مجاهدين 
با  سنخم هلحاظ  ايدئولوژيک  بهجريانات ازجدای که  شورا دروننيروهای  ربطی به رسالتواضح است که اين . ايدئولوژيک 

 ايجاب پس چه ضرورتی .  نداشتند بودغيرمذهبی و، عمدتا الييک  "جمعيت اقامه"و  " توحيدی اصناف نانوک"مجاهدين مانند 
 بار پسوند ز آن  داشتند ، زير ا زنگار زدايی به بودند و نه عالقه ای شدن اسالمخدشه دارنگران آنانی که نه که  کرد می 

 روند ؟ب موقت دولت  نام اسالمی  بدنبال 
      

 ، ، نوع سالح  نظامیتواندر دنيای معاصر و در کنار عواملی چون   نظامی سياسی ـپارامترهای عمده درنبردهای يکی از
سرمايه داری دهکده  چههر.  است" جنگ روانی" عامل ....رهبری  و ، انگيزه ايدئولوژی ،، اطالعات ،   تاکتيکاستراتژی  و

 هسته غلط ، اطالعاتپخش  وتبليغات  ازجدای  . می گرددافزوده  مذکورعنصراهميت  ، بر کوچکتر و جمع  و جورتر می شود
سمبل های آن و تخريب  دشمنکردن " شعار خلع" . می دهدتشکيل  " شعارها  و سمبل ها" جنگ  را  جنگ روانی مرکزی
سفارت آمريکا به در گروگانگيریبازی مثال عمده ترين  آماج خيمه شب برای  . می باشندعيار روانی  تمام  يک جنگابزارهای
 ار داغ  و درفش جالدان ، پروسهکندر زندانها نيز در .  و ضد امپرياليست بودنيروهای انقالبی خلع شعارکردناخلی ، لحاظ د
 شکستن برای چيزی چهبراستی  . می شود وی  آغاز" یارزشها" و"  هاسمبل "تخريب کانال از وممقازندانيان  شکستن
پس از دستگيری حی  که اصطال( "!! طبقه کارگرتسخيرناپذيردژ" هيئتاز روحانیحسين  استحالهازترآسانپيکارمقاوم  زندانيان

 سازمان کودتا درازپس  پيشترها چند سالهمانهمين اصطالح را  ؟ عين بود شدهکار برده بوی مورد در !  پيکارسابقتوسط وی 
بازجوی به  )  بودندبرده بکار !  حضرتاعالبرای گفتنش  ازشعرالبته پيش  و  وحيد افراختهرشديگپالکی مه مورددرمجاهدين 

 .است "هاارزش جنگ"زندان ها بواقع  مقاومت دربا اسيران  براين جنگ دژخيمناب کرد ؟تصور می توان  الجوردی دستگاهحقير
 در ان اخيرساليتمامی  درهمين حکايت .  خواهد شد وگرنه بازندهست ا ، بردهگرديد زندانیش های ارزبه تخريب اگر موفق 

ا وابستگی  ت  قيام بهمن از پس  با ساواکمسعود رجوی شايعه همکاری پخش از. است  داشته ی ادامهوقفه ا هيچ بی  نيزبيرون 
 ... زندان داری  و کرد کشی  و  تا  بودن! صدام عفلقی  و از ستون پنجم ساليان رفيقهمسرعالم  تا ربودن غرب وشرق وی به 

 
تالش کرده است دراين راستا  .نداشته  است   ترديد  رواهيچگاه  به خود" روانیجنگ "عامل  ازدر استفاده نيزنه لحامسمقاومت 

  ايدئولوژيکیتهاجم.  باشد  داشته انسانیماهيتی"   اسالمیجمهوری"رژيم  آشکار با شيوه هايش ، در تقابلی حتی االمکانکه 
  و کشتناسرای  زخمیتمام کش کردن  فتوای  در نقطه مقابلدر آزاد کردن اسرای جنگی ارتش آزاديبخش ملی ايراندرخشان 
  شگفت انگيزت واقعياينو   نظامی صرفبه لحاظ آن  و غلطی  درست از بررسی جدای خمينی  پاسدارانسالم  توسط  اسرای

 ای ملیشور"تهاجم سياسی کناردرندارند دام نمونه اعحتی يک معاصرند که در جهان يگانه جنبش انقالبی  که مجاهدين
نام اعالم   يتا و نهابه مثابه آرم رسمی شورا" آرم  شير و خورشيد" ملی  وسرود  عنوان به نای ايرا  سروداعالمدر " مقاومت

دومين هفته  در   رجویمسعود . می باشند ارزيابی قابل کادردرهمين ،  صرفا " اسالمیدمکراتيک دولت موقت جمهوری "
 !می کند  پيشاپيش تکليف همه را روشن اسالم کلمه گنجانيدن مورد در مصاحبه ایورود به پاريس ، طی 

      
منتهی   .... ملی اين محتوا استع تضمين  کننده محتوای آنها  و نيروهای ظاهر کلمات ، بلکه که مسئله اصلی نه اگرچه تاکيد می کنم" 

مردم  قريب به اتفاقاکثريت  ک و اجتماعی و سياسی ، ما هم چونايدئولوژيکنيد که بداليل متعدد  اساسی  توجهمطلب  بسيار به اين 
 هيچکس بداليل  گروهی  و عقيدتی  خاص  خود   داريم  و اميدواريم  کهاصرارجمهوری    روی حضور کلمه انقالبی اسالم در نام ايران
  "   .  باشدانقالبی  را  نداشته  کلمهاز اين  انتظار صرفنظر کردناز ما 

    ) من است ازتاکيدات(                                                                                                                                                
 

 : است که معتقد همچنان رجوی سال ١١پس از گذشت ترش کمی شورا ، گسازپس راديو تلويزيونی  يک کنفرانس طی ٧١ديماه 
 
مجاهدينی  اين مقاومت ايران  و بهشما  و به  به بازهم نبود    اينطورهماگرحتی  معتقدم ، اما  ئولوژی  مجاهدينو به ايدمن که مسلمان "

 ، ت در نام دولت موق فظ  کلمه اسالميعنی با حکه با اين ترکيب ميکنند، سفارش می کردم  پار را  لت وآخوندهای دژخيم خمينی صفت که 
  می دانيد  که      ....اسالم  و غير اسالم  تبديل کند جنگ بهمردم را جنگ خودش  با که د  و نگذاريد در بياوريدشمن  را از دستاين حربه 

  ! " دهستن  مسلمانمردم ايران % ٩٨ .٨
٢ 



صرفه تر است ، به )  لمه اسالم حذف ک(    اينطورسياسی و از لحاظ  بين المللیی دانستيم که از لحاظ  جو و فضای ماز روز اول ....  " 
داری   توببين بايد بگوييد  .نبايد بگذاريد شمايی که فرضا معتقد نيستيد ... کنيم ؟  سالحخلع دشمن دجال  در برابررا خودمان  بايد چراولی 

ح به اصطالجنگ   نگذارنده ، را دست دشمنت حربه اين، کار را نکن اين.  داری می جنگی با آخوند جماعت می جنگی ؟ چه کسی اب
 "    !خودت  بردار را حربه اين بعکس   .  نعمتی  راه  بيندازدحيدری ـ

  
  ) استمنازجا تاکيدات همه (                                                                       

 
برخوردار  ضرورتی هيچ  ازديگرآن امروزبرحفظ ، اصرار بودضروری نامگذاری ن ايکه تا ديروزاگر بپذيريم ! خوب بسيار

از  در اليه هايی ،مذهب به تنفر نسبت .  را غربال کرده است  ، جامعهمذهبی حاکميت سياه استبداد بيست سال و اندی  .نيست 
  نه گرديده  که بازيگر صحنهنسلی  . شامل  می گرددرا  بيشتری اقشار بازهم ،  به دينبی تفاوتی  نسبت وجامعه رسوخ  کرده 

    حربه ای  کاریمی توانستآنچه که ديروز .  می کند تره  خورد!   اسالم  آخوند مسلح  بهبرای  است  و نه د آداب  و سننبندر
  . ست ا رويینيدفع  که  تنها  کارکردش می ماند    سالحی مستعملبهديگر   امروز ، دآي  بحسابدر جنگ روانی 

 
بنفع  محتوا  محتوا را و آنها هميشه تضاد بين شکل .   استهيچگاه درجا زدن در اشکال نبوده مجاهدين خوب می دانم  که مسئله

، چرا که  شورا ايجاد  نمی کند  درمحتوای  برنامه  شورا تغييریهيچ   "لت موقتدو" ناممقوله نيز تغييرهمين در.  حل کرده اند
و نظام اينده   ، تعيين و دولتدين رابطه  دولت موقت ،مبرم  وظايفو خود تکليف مسائل مصوبات درو چه " نامهبر"چه در

 آن  من تنها رها کردن  حرف . کرده است به نحو احسن مشخصرا " اسالمیجمهوری " رژيم  سرکوبگر هاینهاديين تکليف تع
  .دست داده است خود را از که کارآيی   است ای حربه

 
.   می دهندرا بيش ازهرکس ديگری  تشخيص   خير و صالح خودمجاهدين نمی گويم ، چرا که آنان موضع خيرخواهیاين را از 
  توصيهبه مجاهدين ، هم برای جلب پاره ای ازنيروهای سياسی به شورا و خيرخواهی  هم از موضعگذشته بسياری در ساليان 

يروهای نجذب باعث " نام "اين هيچگاه معتقد نبوده ام که حذف ،  من اماآنانرخالف ب.   بگذرند نامگذاریاينازمی کردند که 
  جريان  نامگذاری هاای  اينگونه ، ورجدی تری در چارچوبهای  و دفع  نيروِيی  شورا جذبکه  پروسه  ، چرا  می گرددسياسی

يک يا   و شوراازاعضایيکی   شده  توسط ارائه " طرح  مشخص" يک بدونروشن است که اين مسئله نيز برايم .  داشته  است
 اعالم  موضع  ضروری  نيروها  و عناصرو شورا ی سرنگونی طلب بيرون نيرواز جانب يک اعالم شده " مشخصخواست "

مشخصا  در اين رابطه.  می باشدبيهوده  بسیبخودی  خودو تحول تغييريک انتظار ،و شورا مجاهدين  حوش  وشناخته شده حول
 ! می طلبم چالشبه را "  ايرانکارگریحزب کمونيست " و"  ايران فدايی خلق چريکهای سازمان"
 

زده  و مذهبی  در اعماق جامعه  شاه   افزون فاشيسم  و انزوای  روزنيرويی  و صف بندی های نوين اجتماعیشکل بندی  جديد 
 الزام يکبه  را" اسالمی ايراندمکراتيک جمهوری دولت موقت "نام  ضرورت تغيير،  نسل جوانخمينی گزيده ايران بويژه

نزديکتر شورا به  گام يک  راشورا  بيرونسرنگونی طلب نيروهای مجموعه کارترديد  ندارم  که اين.  ده  است کرتبديل سياسی 
به باز شدن گره مهمترازهمه کمک بسياری .  ردکخواهد مجاهدين و شورا خارج   اضداد دستاز  رابزرگی  بهانه کرده  و
و زندگی  روزمره  کوچه و خيابان  درهمه روزه  ازاسالم درهمانی خالصه می شود کهشناختشان ی کند کهمانبوه جوانانی  ذهنی

 !   است "آتش سالح" نامگذاريها کهمی گشايد ، نه جلو راه  به " مطلقاختناق "  در شرايطچه آنچه کهاگر.  برويند روخود با آن 
 

 
   ١٣٨١ شهريور٨ ، بيژن نيابتی                  
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