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                         انتقاد و يک دو پرسشپاسخی به 
 

بجز  . داشت را بدنبال متفاوتی واکنشهای "به جای دولت موقت جمهوری دمکراتيک اسالمیموقت انتقالی دولت  "مقالهانتشار
تالش ،  می داد  که وقت اجازه تا آنجا  که ه امدکر  دريافتخصوصیبطور را بقيه واکنشها  داشتندموارد معدودی که جنبه علنی

 .می پردازمعلنی های موضعگيريبه دريافتی نامه های کوتاه از يک جمعبندیبدنبال  اينجادر. دهم  پاسخ آنها تک ه تککه ب کردم
 

 " طيف هواداران مقاومت"اول 
 

 شدن  مطرحاز يترضايکی ابراز.  مشخص می چرخدبر دو محور طيف اين مشخص ، واکنشهای آن انتقاد يا اينصرفنظر از
 اوضاع   و مبادا مطرح شدن اينگونه مسائل در ايناينکه از بوده  و ديگری نگرانی از آنها هم   بسياریذهنی که مسئله مقوله ای
 .ببرد مجاهدين را باال روی برفشار احوال ،

 
 " مقاومت مدعيان طيف" دوم 

 
بيشتر !  می آزارد  روح  را"کيفيت"جای خالی  معمولطبق ، جدی برخورد و  انتقاديا  آن  اين جدای از ،  نيزدر اين طيف

 يا غلط  بودنشان ، ربطی صرفنظر از درستکه می شود کشيده پيش ديگری مسائل  ، آنروی   بحث وتمرکز برموضوع بجای 
مرجعی  نيافتن ، واکنشهاونه  اينگاز داليل يکیشايد . را نيز بفهمم آنها  کرده ام تالش  اينرغمعلي.ندارند مورد بحث موضوع  به

 . باشد سيار پرسش ها می توانست ب که پاسخگویاست
 

 ! فرياد است  بجايی نرسد  البته  ه  آنچ                                                    وست  ت اگر نالهو ناله   !گوش من  گوش اگر
 
اين موضعگيريها  :  ميپردازمعلنی صرفا به موضعگيريهایاينجا در داده امپاسخ غيرعلنی   نامه هایتمامیبه اينکه توجه به  با

 .ام  فرموله کردهنظر انتقادی و يک ابراز!  گونه لسوآ اظهارلحيه  دو را در قالب
 
اينگونه  ، ورای جدی تریچارچوبهای يی درون شورا درپروسه جذب ودفع نيرو اينکهاعتقاد هميشگی شما مبنی بر آياــ ١

تغييرنام دولت موقت جمهوری دمکراتيک اسالمی به  ضرورتاخيرتان مبنی بر نظريه اينجريان داشته ، تناقضی با ريهانامگذا
 ؟  ندارد "جذب نيرو"منظور

 
  راه به جلو می گشايد"مطلق اختناق"شرايطآنچه در هستيد که مدعی" گيری نتيجه" مقاله بعنوان يکدرپايان که  آنگونهاگر ــ ٢

 است؟ ديگر چه صيغه ای "سياسیالزام "يک  بعنواننام يرتغي ضرورت تاکيد بر پس است "تش سالحآ" ها کهنه نامگذاري
 
!  "حربه تبليغاتیيک " را در نام دولت موقت  ، وجود کلمه اسالم بسياری حقايق اين ساليانعليرغم انگشت گذاشتن برشما  ــ  ٣

 حالت اين حرف در بهترين . آمده استربس اين حربهدين می گوييد که عمربرای مجاه!   "دلسوزی"ارزيابی کرده ايد  و از سر
 و يا تن دادن به گرايشات خود)  خوبی که نيست روشنفکری آخر چيز(  ! تمايل روشنفکرانهيک ازسر  )حالت به بدترين وای( 

بشری  سرنگونی رژيم ضد م  برای الزچتر ايدئولوژيک ، مجاهدين اسالم که، من معتقدم  شما برخالف.  جامعه است به خودی
 ..... و  می باشد آخوندی 

      
 ) من استهمه جا ازتاکيدات (                                                                               

 
 خود هموارهمن .  می کردندمورد بحث مقاله  قلم ، يک نگاه  دوباره ای بهپيش از بدست گرفتن دوستان  که اين بود خوبچقدر

هرچند که ممکن است .شود يافت متن مقاله درالت  سوابعضیاست که جواب  ممکنازموارد  در پاره ای! همين کار را می کنم 
 صورمت !مجانی اينترنتی صفحات استثمارطريق خود ، جز از کردن و مطرح ،وقت کشی برای ديگری  بعضيها ، راهبرای 
در ارتباط  با هم اشاره  عين حالازهم ولی درمجزای   دومقولهبهبحث  در مقاله مورد  ! مطلب برويم سراصلال بهرح . نباشد

 .  استبه آن به لحاظ  سياسی  و نزديکیدوری   شورا  و  دومی  "دفع  نيرويی وجذب  پروسه"  اولیمقوله  .کرده ام 
 

 تنظيم رابطه سياسی از چارچوب دررا  و ديگری "تشکيالتی و گسستن های پيوستن"کادر در را بايستیيکی ، بعبارت ديگر
 نامگذاریبخاطر يک  "مقاومتملی شورای " حيات  و يکسالهتاريخ  بيست تمامی درنه  برای مثال  . کرد  فهمبا شورا "بيرون"

 قوای تعادل ! "اصل طاليی" پيوسته رابطه  دراين.  استهگسستشورا  از اين دليل به نه ديگری و است پيوستهکسی به شورا 
  !داشته  است را درجه اول  نقش،  " و تاکتيکاستراتژی"  و"برنامه"نظير!  اهميت تر  کم  مسائلدر کنار پاره ایالبته  موجود

 درآن ازتر  و بسا مهم"طلبسرنگونی جنبش " مياندر سمبليکقدام ااين  که است مثبتی فضای ايجاد حولدراساس بحث من 
  مورد اشاره " مقاومت ايران با جبهه همبستگی"جهت عملی در گام آنکه  يک ضمن. بوجود می آورد  عادیمردم وجامعه ميان 

 .گردد  تلقی  تواندمی  مريم رجوی نيز
 

 . را  ندارد بدنبال اين گام شورابه  مشخصنيروی  سياسی جذب  مکان ابه  نسبت توهمیهيچ نگارنده بنابراين مشخص است که 
جلو   بهراه" مطلق اختناق"اشاره به اين حقيقت که آنچه در شرايط . است تمامی اينها در مقاله مزبور به فارسی دری بيان شده 

اشد ، بواقع می ب سياسیالزام يک  موقت دولتتغييرنام که واقعيت اين است ، در کنار"  سالحآتش" که نامگذاريها نه   گشايدمی 
يک به  مشخص ، هميشهمادی در يک پديده  "تغيير کيفی" انجام  يکبرای  اينکه. است  و مبنايی شرط رابطه ساده بيان يک 



بدست آوردن برای  فی المثل !نيست راز سر به مهری  ، نيازاست مشخص" گذارندهتاثير"در کنار شرايط " تعيين کننده"مبنای
ماشين ها  و مجرب   دانه ها  و پيشرفته ترينيعنی اگر شما  بهترين.   برخوردار است مبنايی   نقشاز يک" زمين" عامل ،گندم 
 .نخواهيد رسيد " گندم"به  "زمين"رکنارمدرن ترين متد آبياری راهم که داشته  باشيد ، بازهم  بدوند کشاورزان راترين 

 
اگر بهترين ايدئولوژيها و پيچيده  مبنايی و يا عنصرشرط الزمثابه م به "شرايط عينی "بدون وجود.  نيست بجزايندر انقالب هم 

 در بنابراين.  انقالبی نخواهيد شدهيچبه انجام  باشيد ، موفق هداشتکه  هم را  شعارها ترين سازمان رهبری کننده  و دلفريب ترين
  انقالبیقهر عنصر ،  نداردوجودسياسی  آميزتمسالم مبارزه هيچگونهبواقع امکان که شرايطی يعنی در "اختناق مطلق"شرايط 

 تعيين کننده بنای م آن بيان سمبليکجزدر واقع چيزی " سالحتش آ".برخوردار است استراتژی  سرنگونی   دريک نقش مبنايیاز
 .نيست کافیولی   است ،ضروری و الزم بسيار اگرچه مقاومت مسلحانهعنصر وجود  که استبديهی.  نيست "انقالبیقهر"يعنی 

ازهمه  مناسب ، روابط  ضروری ديپلماتيک و انتخاب شعارهای دمکراتيک ،خلق در قالب يک آلترناتيو ی نيروهاوحدت 
جريانات سرنگونی طلب بيرون خود  وخود ازيک سو  نيروهایرهبری کننده انقالب با  رابطه سازمانکيفيت تنظيم مهمتر

موقت نام دولت تغيير.   استبين المللیمنطقه ای  و  پيچيده  دراين شرايط بويژه  انقالب برای پيروزیکافیط شر، ديگرسوی از
"  آتش سالح"با ی تناقض می بينيد که نه تنها.  باشدرا می تواند داشته " گذارندهتاثير" عنصر يک نقش تنها و تنها  راستادر اين 
 . اشد ب  داشته م  می تواند آن را ه تقويت کننده بلکه  دقيقا  نقش ،ندارد 

 
برای  ! ً!مجاهدين ايدئولوژی چترکفايت  و ادعای مجاهدين" هوادار" اله دوستمق برای مجاهدين در! دلسوزی داستانو اما 

.   ام کردهتبليغاتی  ارزيابی   حربهيک را موقت نام  دولت  اسالم درمدن  کلمه آ منهستند  کهمدعی ايشان  ! آخوندها سرنگونی
 مسعود مورد استفاده  شخصنيز واژه  "حربه"لفظ  .نشده است   استفاده واژه اين  ازهم يکبارمقاله  سر در سرتا! جل الخالق 

لسوزی ددررابطه با !  دوستانهجعل  يک به اين ميگويند!  است گيومه آمدهمثل  باال دردرست  ، مقاله همه جا درکه  استرجوی
با .  شده استنموضوع  به اينمن از هيچ  نوشته ديگری  نه درمذکور واشاره ای نه درمقاله هيچ  هم  ضمن آنکهين مجاهدبرای 

 .  می کنم  و در می گذرم بسندهبه اشارتی وجود اين تنها 
 

که مين االن هم ه حتی.  استدلسوزی حس همين  ندارم مجاهدين به نسبت احساسی که من تنها کهباور کنيد   ! عزيزدوست 
اين اعتقاد من بر !  نمی سوزددلممن هم باز، ميکنند نگرانی و دلسوزی عراق ، ابراز به آمريکا  حملهاحتمال   بدليل،خيلی ها 

يکی "  ايرانخلقسازمان مجاهدين  "،الح طلب شده و اصپشيمان گرديده  انقالبيون است که درعصرانقالبات شکست خورده و 
به جهان  را در اين گوشه  انقالبپرچم ، جهانبرماسونهای حاکم نفوذ  دايرهازبدورکه  ايست مانده یانقالبجريانات  معدوداز 

با  جبهگیهم جزرا چاره ای هيچ عنصرانقالبی بنابراين .  است جهانی وصله ناجوریر نظم نوين دو  می کشد بردوش  تنهايی
 و درعين حال فعالحمايت "شخصه ، يک من به اين ترتيب به  . باشد نمی آنانبا افتراق خود نقاط حفظ  با  که و البتهمجاهدين
سرنگونی رژيم يت چتر ايدئولوژی مجاهدين برای در مورد کفا .می دهم  باال ترجيح  موضعبه دلسوزی از را " و منتقدمعترض

 که است  واقعيتاينبه اشاره  منظوراگر ! نمی رود  مجاهدينهوادار نيز انتظار ديگری از شما درموضع  "جمهوری اسالمی"
 کليت جنبش سرنگونی طلببه تعميم آن منظورولی اگر . نيستحرفی آنها دارد  با ايدئولوژیرابطه مستقيمی  مجاهدين ندگاریما

 برخی ازمثل نيزهدين اگرمجا . ديگریجانب مجاهدين ازنام تغييرتقاضای ودکانه هست که  ک ، اين به همان اندازهمی باشد
 ." ايران ملی آزاديبخش ارتش" و نهبود  آن و دردسرهایزی به تاسيس شورا نياهواداران ساده لوحشان می انديشيدند ديگر نه 

 
 
 

 ١٣٨١ شهريور ٢٢ ، بيژن  نيابتی                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢ 


