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 ! ترکستان استمی روی به که تو ه  ای اعرابی ، اين ر کعبهبه رسی نترسم 
 

 " ندانیره را  خودای که   ،توانی کی  رهنمايی" آرش کمانگراله پاسخی به مق
 

  طرحبخش نخست ــ بررسی 
 

داخل   دروهای سياسی ، چه نسبی نيرانتظارمی رفت درمجموع با سکوتهمانگونه که "شورای ملی مقاومت ايران"طرحاعالم 
گيری را باز گذاشته است که امکان خرده از سويی خود طرح بقدری چارچوب همکاری . مواجه گرديدکشورخارج و چه در

ه پايان نهاده  ، آگاهانه به تمامی موارد اختالف ممکن ، نقططرحماده دو ريبا ناممکن گردانيده است ، يعنیتئوريک به آنرا تق
 .  موارد می پردازمخالصه به ايندر زير بطور. است 

 
 و انقالب رفرم    ـ١
 

تا کنون هرگونه اتحاد مبارزاتی و يا ائتالف سياسی را  سياسی ايرانی که مسئلهنيروهای ن مورد اختالف درميان مهمتري
نداشت ، وجود  شرايطی که چشم انداز سرنگونی و دردرگذشتهچرا که . نيروهای موجود بود " ماهيت"،  غيرممکن می نمود

 . بود  امکان پذيرو نه به لحاظ عملی توجيه پذيرنه نزديکی نيروهای انقالبی به رفرميستها نه به لحاظ تئوريک گو هرساساا
استحاله باشند ، بدنبال   جمهوری اسالمیآنکه خواهان رفرم در رژيم  بيش ازجريانات سياسی رفرميستآنکه  از صرفنظر
راه را برای نزديکی نيروهای  و  دادهعمال به اين دوگانگی  پايان دشمن ماهيت و  دموجوشرايط  . حاکم  بوده اند جنايتکاران
 : هک واقعيت دارداين  اشاره کرده ام ، ريشه درگذشته همکه دردليل آنهم همانطور. نموده استمذکور باز

 
 .می گذرد "   جمهوری اسالمی"سرنگونی رژيم ل از کاناکنونی فرم  در شرايط  رهرگونه

 
   مسالمت آميز مبارزهنبرد قهرآميز ،   ـ٢
 

 سرکوب مطلق بدين معنی که بدليل واقعی بودن .  اسلوبهای مبارزاتی بودرا ناميسر می ساختی که هرگونه نزديکی مورد ديگر
 ،بگونه ای اتو ديناميک قهرعريان ازسوی حاکميت اعمال  برابر  درمسالمتبراصرار ، هرگونه مبارزه سياسی نو ناممکن بود

در .  ختمی کشانيد و يا دربهترين حالت به انفعال و پاسيويسم دچار می سا با رژيم  به سازشيا   مربوطه را سياسی نيروی
 و جمهوری اسالمی  رژيم به  آلودگی،به اين قبيل  نيروها ، در بدترين حالت "  شورای ملی مقاومت"همين رابطه نزديک شدن 

 . داشت ال و سازش با ارتجاع  در صفوف مقاومت مسلحانه  را الجرم  بدنبال فع، رسوخ  روحيه انحالت در بهترين 
 

 ديگر ، واليت فقيه از سوی پشم و پيلهدر جامعه از سويی  و ريختن  " وضعيت انقالبی" وجود بدليل ديگر ، اين تهديد
بان  در خيای گفتگوی عنصر اجتماعیبکنار حضور گسترده  و  رژيم درريزش مداوم نيروِيیبهتربه عبارت .  موضوعيت ندارد

را برای " چتر حفاظتی "خود به خود نقش يکبنده  در درون  جامعه ، افزايش يا" گرايش قهرآميز"همه مهمتر وجود يک و از
زه اين تنها نيروهای  معتقد  به مبار واقعی باشد ، عه به قهر جامگرايش اگر ين ترتيبدب .  می نمايدسرنگونی طلب ايفانيروهای 

  .    روبرو خواهند بودی تجزيه و تالشتهديدهستند  که با  مسالمت آميز 
 
 ـ  پيشينه مبارزاتی  ٣
 

 که اين ر در صحنه سياسی ايران  می باشددرگي سياسی طرح ، مسئله سابقه نيروهای فراگيریظرفيت باالی  شاخص مهمترين
 .  بی سابقه است و بيش آشنايی  دارند ، در نوع خوداخير، کم له يکصد ساسياسی تاريخ  به آنهايی که به جای خود برای تمامی

همه جناح ها م به نفی کامل نظام واليت فقيه والتزای نيروهای جمهوری خواهی که با تمام بروی "جبهه همبستگی ملی"درهای 
،  دولت مبارزه می کنند دين ازجدايیو مستقل و مبتنی بريک نظام سياسی دمکراتيک استقرارآن ، برای و دسته بنديهای درونی 

تبليغ به سود حاکميت "، خط قرمز تنها  نمی گردد" سابقه پاک" يکارائه کسی  تقاضای ه جبهه از ورود ببه هنگام . استباز
پيشينه مورد  در قضاوت.    می باشدحالدر  " با آنها  رابطه کردن   و برقرارمذاکرهيک از جناح های آن  و آخوندی و هر 

   .می باشد  قوه قضاييه مستقل يک نظام  دمکراتيک  وظيفه  کهجبهه سياسی يک نه امرجريانات سياسی   وافراد
 
 مسئله هژمونی     ـ٤
 

 تا گرفته اپوزيسيون ايرانی از چپ سنتی  بزرگترين مشغله ذهنیاخيرو چند سال وسته  در تمامی بيست رهبری ، پيمقوله 
چيز رنگارنگ  آلترناتيوسازيهای استعماری نيز بيش ازهرپروژه های شکست  .  داده است تشکيل را راست وابسته به آمريکا 

 شرکت   استعماری  با يک  آلترناتيوهدف علم کردن با ١٣٦٢ تالش جدی آمريکا در سال   .داردريشه درهمين مشکل داشته و 
خاک  ترکيه  توسط  و در آن  در مرز ايران ظامی ن بال   و سازماندهی"شورای ملی مقاومت" آريانا ، درتقابل با ـرـ بختيا امينی

ی   ذاتی پس مانده هاعرضگیي ب، جدای" آرا"ايران ! ش ارتش رهاييبخ طمطراقعنوان پر، تحت " معين زاده "سرتيپ ساواک
 اپوزيسيون مواره سالمته "بينیرهبر خود"، اين ميکرب آری  .  روبرو گرديدشکستی مفتضحانه با دليلساواک شاه ، بهمين 

 .است  کرده تهديدايرانی را 
 ١ 



و نه با ادعا  و صحنه عمل دربدون تعارف هژمونی است که يهی  بدحداقل واقع بينی سياسی برخوردارباشدبرای هرکس که از
 گيرد هژمونی را بدست میدکار  بطور خوبه عبارت ساده ترنهايتا آن نيرويی درپروسه قياميعنی  . حاصل می گردد و قعود قيام

شرط  . باشد  را برگزيدهمناسبترين شعار  را ارائه داده  و  سازماندهیبهترين گرد آورده و را نيروبيشترين باشد ، شده که موفق 
 توسط اعالم شده  طرح ٢ که  التزام به ماده و سازمان سياسی  رهبری  فالن فردنه پذيرش " جبهه همبستگی ملی"درعضويت 

 . است" نشورای ملی مقاومت ايرا"
 

  انقالبی  وضعيت
 

ی ، تحليلحاکم  بر مجاهدين  و شورا دالت معاخت درست موقعيت انقالبی جامعه و مجموعه شناعمقی اين طرح ، بدون  بررسی
به شدت متحول  به  بررسی طرح ، مستقل از شرايط تحليل هايی  که جهت تمامی به همين ! غيرواقعی  و بنابراين انتزاعی است

 را تحليل   بالهت نهفته  دراين.ی گيرند منتيجهرا اخلی و بين المللی شورا  دانزوای ، نهايتا ضعف مجاهدين و پردازند می داخل 
   . بيان می کنم را   تحليل خودمبتدا ابخش در اين  . کرد آشکار خواهم " کمانگرآرش "بخش دوم مقاله  و در پرداختن به مقاله در
 

ق تطبي مختصات و رعايت  الزاماتبه  انقالبی را بپذيريم ، آنگاه  توجه يک  وضعيتاشتن  جامعه درد بر قراراگر تحليل مبتنی
انند حکومت  ها  نمی تو، بااليی  از اين اصل کلی که دراين وضعيت جدای . دارد  حياتیجنبه ما    با اين وضعيت ، برای فعال

و سير تحوالت يکی از ويژگی های اين مرحله شتاب گرفتن  حمل  کنند ،را  ت نمی خواهند  وضع موجود م ديگرهپايينيها کنند و 
چه يزه ترشدن هرراديکال و در راستای  دراين پروسه.   است خوردن مداوم  صف بندی های سياسی ـ اجتماعیبرهم  آنمتعاقب 
ن  اصولی تري و درست ترينمين شرايط است کههرددرست .  می گيردنيز شدت نيرويی  و انفعاالت سياسی ، فعلفضا ی بيشتر

  بهدشمن  بدنهنيروهای" کثرجذب حدا"حاکم  و راس هرم ارتجاع " کثرحدا ا نزوای"جهت انقالبی ، حرکت درخط  و سياست 
درجهت استفاده تالش  ، آنروی سکه دشمنماکزيمم منزوی کردن در يک رويکرد منطقی ، بنابراين  . می باشدصفوف انقالب 

 .  می باشدآن نيروهای سياسی و بالطبع " جامعه انقالبی  و ترقيخواهانه پتانسيلحداکثر "از 
 

" جبهه همبستگی ملی" سمت  و سوی ،کشورسياسی مقيم خارج  ازبسياری از نيروهای عطف به مسائل باال ، برخالف تصوربا 
 ، راديکال دانشجويی تشکلهای برایتشکيالتی مناسب  و ظرف بودهکشور باشد ، متوجه داخلبيش ازآنکه رو به خارج داشته 

 تازه شکل گرفته  گروه های سياسیخالصه مشارکت  وجوانان  معلمين ، زنان ،سرخ کارگری ، انجمنهای گوناگون های اتحاديه 
 کهنيستند اينها مسائلی  . می باشد .....    و اينترنتی ولی درگير در صحنه واقعی سياست  و نه بر روی  صفحات!  نامه بی شناس

اگر مجاهدين و شورا درموضع ضعف بودند ، " مهدی سامع"رفيق  بقول.  بستآنها فصل و از موضع ضعف بتوان کمر به حل 
 می فهمد که خود برای يکبارهم که شدهتنها کسی آری اين را  . شورا گرددتالشی  منجر بهفقط  اعالم اين طرح می توانست 
 . باشدپشت سر داشته  از آن بعدیتجربه يک ائتالف سياسی را درهر

 
 
 

     ١٣٨١ آذر ١٠ ، اولپايان بخش                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢ 



 فرنگ  عملی مفرط درديارتا بی! عقب نشينی بدامن توده ها از
 

 "ود  ره را ندانیرهنمايی کی توانی ، ای که خ" آرش کمانگر الهپاسخی به مق
 

   واکنش ها ـبخش دوم 
 

نيروهای  نکته اول سکوت نسبی. دربخش اول مقاله به دونکته اشاره کرده بودم که دراينجا تالش می کنم کمی آنها را بازکنم 
اين . اصلی آن بود مخاطبان و  جبهه  سمت و سوی طرحرو به ايران بودن ، خارج کشور و نکته ديگر   و در داخل سياسی 

غير قابل انتظار بودن ارائه چنين طرحی به دو دليل ، يکی ! بود رسکوت نسبی اما ، همانطور که اضافه کرده بودم  قابل انتظا
 . اتنظيم رابطه مجاهدين با نيروهای سياسی خارج شور و ديگری ، پيشينه  از جانب مجاهدين 

 
 امکان پذير از آن هواداری  و حمايت ر چارچوب شورا و يا در موضعد  اساساتا مقطع ارائه طرح شورا ،ارتباط با مجاهدين ، 

  نبود ديالوگ  وی بی اعتمادتنظيم رابطه در ميان نيروهای جنبش آزاديخواهانه  وعدالت طلبانه مردم ايران بر دو موئلفه  . بود 
  مايه گذاری جدیاين راستا حاضر به يک بسياری از جريانات سياسی  اصال باور ندارند که مجاهدين  در   .هستبوده و استوار
  ريشه در اساسا، يروها در گذشته های نه چندان دورعلت اين ناباوری  جدای از پيشينه تنظيم رابطه مجاهدين با ديگر ن! هستند 

لمللی  و  ا و فشارهای طاقت فرسای  بينه طرح  شورا را صرفا در بن بست مجاهدين به لحاظ سياسی ارائرد که داليلتحليلی دا
  جمهوری اسالمیپاشی بی ترديد رژيم شرايط فروشکل گيری چنين جبهه ای درضرورت حياتی روی آنان و نه در منطقه ای بر

ر انتظا سکوت وبيش از هرعامل ديگری نقش تعيين کننده در اين سياست آنچه که  همه اين واقعيات ،ولی گذشته از. می بيند 
 که خود را معموال در قالب به عبارت ديگر بر اساس برخی تحليلهای موجود. عراق استطقه ودارد ، اوضاع بشدت بحرانی من

وارتش آزاديبخش نشان می دهند ، امکان سالم بيرون آمدن  مورد سرنوشت مجاهدين اظهارنظرها وبعضا حتی اظهارنگرانيها در
! تکليف عراق ، عاقالنه اين است که ازدورن تا  تعيين بنابراي. است ! مجاهدين از ميان اين اوضاع  و احوال درمجموع منتفی 

 بمانند همه جای دنيای سياست آنچه که تعيين کننده است نيزحاصل سخن ، در اينجا . به نظاره فعل وانفعالت سياسی منطقه نشست
سوی جريانات سياسی  برخورد مثبت و سازنده  به طرح شورا ازانتظار يک  بنابراين . استاتعادل قو طبق معمول اصل طاليی

 . هاون کوبيدن استپيش از مشخص شدن وضعيت عراق ، آب  درعين حال حسابگر و واقعگرا حداقل ولی در!  شناسنامه دار
 

 آرش کمانگر  بررسی مقاله
 

. است داررا به تنهايی ! باضافه بسياری مسائل ديگر!  آنچه خوبان همه دارند مقاله مشعشعانه  آرش کمانگر دراين ميان بواقع
عصاره  قلمی که " راه کارگر"و بسيار فعال و ومبارز! امه دار شناسننظرات نه فقط  جرياناين مقاله براستی که آيينه تمام نمای 

رغم روشن بودن دائمی چراغ راهنمای چپشان ه عليطيفی ک.  نظريات تمامی طيف پرمدعا و حسابگر و برج عاج نشين می باشد
توده های محروم  و  نمايندگی مدعی هموارهطيف بی چهره ای که ! ياه جز به راست نپيچيده اند در تمامی اين ساليان س

رهبری اريا  برای  بهره وری  از سخنگوی خود خوانده طبقه کارگر بوده ولی نه توده ها از وجود گرانبهايش آگاهند و نه  پرولت
پرولتاريا که سهل . فرنگ ، در اختيار دارد در دياروق پستی  بجز چند امضای  مستعار  و تعدادی صندآدرسیخردمندانه اش 

بشوم ، دقيقا نمی دانم  که طرف مقابل يک    ديالوگ شايد سودمنداست، من آدم سياسی مستقل هم که می خواهم با آن وارد يک  
نقطه و يا بيانگری اعالم موضع می کند يک جريان مشخصيک نام مستعار، به نمايندگی از است يا صرفا شخصيت حقيقی

 صحنه سياسی  ـ در تعادل قوا یکفه چپ کردن   سوی فعاليت های سياسيش سنگين تر سمت و ؟ نظرات  فرد خود می باشد
ضرورت  . ؟ با اين همه يک چيز را می دانم  اجتماعی است  يا توجيهی  برای نشان دادن  مبارزه کردن درراستای ارضای خود

 : می نويسدچنين آرش کمانگر  باری . در راستای تشکيل جبهه  نيروها   ميان ديالوگبی چون چرای 
 

 الاقل در حرف وبعد از دو دهه مقاومت " سازمان مجاهدين خلق" آن و جريان اصلی" مقاومت ملی رایشو"بدين ترتيب ...  " ..
 ثانيا !ه  آزاديخواه  و مبارزيافت می شوندنيز، جمهوريخوا خره پذيرفته اند که اوال غيرازخودشان درصفوف نيروهای اپوزيسيونباال

نيز غير قهرآميز  مبارزه و  رزم  و انفعال نيست  و معتقدين به اشکال "  شر و خير" مبارزه مسلحانه ، خط قرمزيا عدم اعتقاد بهاعتقاد 
که هم رييس " ( اسالمیجمهوری دمکراتيک "شورای ملی مقاومت که بر استقرارثالثا برخالف طرح  دولت موقت !! هستند" آدم"

 ..... "تاکيد می ورزد "   از دولتضرورت  جدايی دين" بر فشرده  بود پای)  رتبعيد ـ تعيين شده اند د از قبل ـجمهور و هم  وزاريش 
 

 :تحليل خودش را در رابطه با داليل ارائه طرح شورا اينگونه بيان می کند دربخش دوم  مقاله  نيز
 

 و بن بست شده اند ، طرح ايجاد ب مجاهدين در تمام عرصه های  داخلی ، منطقه ای  و بين المللی  دچار انزوا بدين ترتي".......   
 ........" است  برای  رهايی  از اين  بن بست   تالشی" جبهه همبستگی ملی"
 

قاضی القضات !  فروتنانه و از موضع متوهمانه سری انتظارات يکغالب  را درراه کارگردرپايان نيزموضع غيررسمی جريان 
 : فرموله می کند چنين " !  زاديخواه  و عدالت طلب  و نيروهای  آمردم"اپوزيسيون  و به نمايندگی از سوی 

 
 ــ به انتقاد  بی رحمانه از سياست های ماجراجويانه و ضد دمکراتيک  ٢. مقاومت  و همه مصوبات  آن را ملغی  کنيد  ــ شورای ملی ١" 

 ــ دمکراسی ، عدالت اجتمايی ، آزادی های  بی قيد وشرط ، جامعه و حکومت ٣.  مردم خود در دو دهه اخير همت گماريدو جدا از
 ــ کليه زندانيان وناراضيان ٤را بپذيريد و ان را در عمل نشان دهيد ..... سکوالر، لغو کامل  شکنجه و اعدام، برابری جنسی ، قومی  و 

در عراق درست کرده ايد ، نجات دهيد و ضمن پوزش خواهی علنی، به حقوق شهروندی واز جمله انتقال آنها را از جهنمی که برايشان 
 ــ بپذيريد که رژيم  جمهوری اسالمی تنها  و تنها به دست انقالب خود مردم زجر کشيده ايران سرنگون ٥به يک کشور امن احترام گذاريد

تنها  و تنها  پس از فراهم شدن چنين مقدماتی است که می توان . ده اکثريت اين مردم باشدشود و حکومت و نظام جايگزين منبعث از ارا
 ....... "حول يک اتحاد عمل دمکراتيک و همکاری سياسی پايدار به مجاهدين خلق اميد داشت 

 
٣ 



ی ارائه متاع حقيرانه اش به اينها  در واقع لپ مطلب  و چکيده  نظرات  جريانی است  که احساس کرده است  شايد فرجه ای برا
صفحه  را  ششصد بار که طی کنی ، تنها بويی که به مشام نمی آيد ، بوی  از باال تا پايين  شش .   است  فرا رسيده بازار سياست

 برعکس يک !  کنونی است  ايران  و شرايط ملتهب  و متحول مردمجنبش آزاديخواهانه در قبال   احساس مسئوليت  مثقاليک
 .  آشکار در سرتاپای  مقاله به چشم می خوردوليت گريزیمسئ

 
 شورای و انحالل   همبارزه مسلحانندامت از ابرازو !  به تمامی گناهانشان تازه پس از اقرارمجاهدين!  به جمالت باال دقت کنيد 

، " توده های زجرکشيده" و"مردم آزاديخواه " و پوزش خواهی از آنان وخودشانبه  سرکوب نيروهای اعتراف  و ملی مقاومت 
نه اينکه  کسی خدای نکرده ! بشود با مجاهدين  کاری کرد .....   داشت که اميدمی توان "قاضی القضات متواضع ما می نويسد 

ه درون دهه عقب نشينی ب دو کارگر پس از  راهفوق دمکراتيک و شناسنامه دارجريان که پس از همه  اين حرفها ، خيال کند 
گرانه  قابل تنفس ، اقدامات سرکوبخفه ، مسموم  و غيرفضای "  : و ادامه ايجاد و نزديک به همين مدت زمان ، فرنگ توده های

  " آنو اخراج ها  و کناره گيری های مترتب  بر دردرون تشکيالتضد دمکراتيک و فوق سانتراليستی و استبدادی وعملکردهای 
            

 وکاست متعلق به کنگره هفتم  راه کارگر می باشند   جمالت داخل گيومه ، بی کم 
 

ند  که پس از پذيرش شرايط کنه آنکه کسی فکر! به درون توده ها  و تهاجم به ارتجاع هار حاکم گرفته است يشروی پتصميم  به 
 جمهوری اسالمی   در راستای سرنگونی رژيم راه کارگرمجاهدين ، نيروهای مجاهدين با پيوستن رزمندگان کمانگر توسطآقای 

انقالب خود مردم بدست  تنها و تنها پذيرند که رژيم جمهوری اسالمیبمجاهدين بايد ! اشتباه نشود ! نه نه !  د شد تقويت خواهن
را هم عالوه بر تعطيل " ارتش آزاديبخش"بايستی درب ين يعنی اينکه بفارسی دری ، مجاهد! کشيده ايران سرنگون شود زجر

تازه بعد هم  !  تخته کرده و نيروی رزمنده شان را هم به دامن توده های اروپا وآمريکا عقب بنشانند " شورای ملی مقاومت"
 به   !ترور ربانيان جزء  قنيز را که خود " سعيد حجاريان" نظر می خواستخيلی  دلم ...... !  فقط می توان اميد داشت  که  

هم  که عليرغم هزار انتقاد بجا  و بيجا با اين مواضع  و با اين سبک  برخورد ، !  خودمانيم  .شمار می رود ، در اين باره  بدانم 
   به حساب نياورند ؟ " آدمداخل "داد که اين قِبيل  محافل  و مراکز را !  به مجاهدين  وارد  باشد ، نمی توان به آنان حق 

 

  شورای ملی مقاومت ايران  مصوبات
 

اهی ، ابتدايی ترين معيارهای آزاديخو"و بشدت با " ضددمکراتيک وارتجايی"مصوبات شورا  ادعا می کند که آقای کمانگر
 سياست ها ومن به برخی ازاين !  برای يادآوری ":  و بالفاصله ادامه می دهد.  "دمکراتيسم و سکوالريسم  درتضاد  می باشند

د صورت بولی درهر! را نداند "  سياست ها و مواضع"و "  مصوبه"بعيد است که اين آقا  تفاوت ميان ." اشاره می کنم ! مواضع
 .بزعم ايشان نگاهی بيفکنيم " ضد دمکراتيک  و ارتجاعی"نيست با هم به اين مصوبه های 

 
الس  دو ماهه آن در امه داخلی شورا ، حاصل  نخستين  اجونيز آيين نشامل اسناد سه گانه " لی مقاومتشورای م"اولين مصوبه 

ظايف شورا و دولت موقت در دوران انتقال قدرت و که حاوی مبرمترين ودر اين اسناد  .  می باشد١٣٦٠ماه های بهمن و اسفند 
تصميم گيری و تضمين   بی سابقه ترين  و دمکراتيک ترين اشکال تقسيم  قدرت از قضا يکی از ، اساسنامه  شورا  بودهمينطور

به اين ترتيب  .   آن زمان شورا می رسدبه تصويب اعضای" شش ماه  و يک رای"حقوق اقليت ، در قالب راه حل معروف به 
فرد تنها  و چه سازمان محوری آن بطور يک  شش ماه ، تمامی اعضای شورا  چه بهکه ضمن محدود کردن عمر دولت موقت 

  وتو  نيز ضمن آنکه  سازمان های عضو نيز جدای از کوچک  و بزرگيشان  از حق.  گرديدند می مساوی دارای يک حق رای
مثل   بزرگتریيعنی اينکه  فالن سازمان چند نفره  نيز امکان بلوکه کردن طرح های مورد قبول جريانات . برخوردار بودند

پيشنهاد دهنده کسی نيست . نداشته را دارا بوده استمجاهدين  و يا حزب دمکرات  و غيره  را که  با خطوط  سياسيش همخوانی 
تضاد آشکار با ابتدايی ترين در"شورا  که "  ضد دمکراتيک و ارتجاعی"اين ازاولين مصوبه  !   مسعود رجویجز شخص

 .می باشد " !!  دمکراتيسممعيارهای  آزاديخواهی  و 
 

 به تصويب  ١٣٦١ر توسط  دولت عراق ، که در اسفند ماه  الجزاي١٩٧٥دوباره  قرارداد شورا برمبنای  پذيرش طرح صلح 
 به خواسته  آقای  کمانگر  است که  بايستی" ارتجاعی  و ضد دمکراتيکی"يکی ديگر از آن مصوبات  ،   می رسدشورااعضای 

  شورا! نيز جزو همان مصوبات  ضد دمکراتيک ١٣٦٢ آبانماه ١٧طرح خود مختاری کردستان ايران مصوب ! ملغی  شود 
حزب دمکرات "تی جوابگویچرا که به هرحال بايس! که به صرفه آقای کمانگر نبوده است که مستقيما آنرا به نقد بکشد است 

" اتحاد عمل برای دمکراسی"! و در چارچوب آلترناتيو ترقيخواه و دمکراتيک " راه کارگر" با گاهی هم که هر از" کردستان
 ! نيز بود اطالعيه مشترک  می دهد 

 
  وجود پسوند اسالمی آن  رغم موقت ، علي  صراحتا بر الئيک بودن  دولت ١٣٦٤ آبانماه ٢١طرح جدايی دين از دولت  مصوب 

بر مبنای اين مصوبه بر خالف . و نگرش  شورا به مقوله دولت  و رابطه اش  با هر دين  و مذهبی  در کل ، تاکيد دارددر جزء 
 نباشد ، هيچ اعتبار و مرجع قانونگزاری کشورين  و مذهب رسمی  ندارد و قوانينی که ناشی از سنت معمول ،ايران آينده هيچ  د

بنا براين  برخالف  ادعا  و شايد هم  تصور آقای  کمانگر،  . برجدايی دين از دولت  تصريح  می شودرسميتی نخواهد داشت  و 
استقرار    پی برده اند  و نه  هيچگاه  بر ت  جدايی دين از دولتضرور   بهباالخره  !   پس از دو دهه مجاهدين  نهنه شورا و 

 . پای  فشرده بودند " جمهوری  دمکراتيک اسالمی"
 

يک  با موقتکه  يک پديده  " دولت موقت جمهوری دمکراتيک اسالمی" فاحش ميان که آقای کمانگر تفاوت بسياربعيد می دانم 
" ملیو قانونگزاری  مجلس موسسان"به مردم  پس از تشکيل حاکميت ی انتقال يعن ، معين  وظيفهشش ماهه  و يک مشخصعمر

!! شده  می باشد نداند   تدوين قانون اساسیيک  دارای نهادينه و نظامکه يک  "  جمهوری دمکراتيک اسالمی" را  با می باشد 
 ی صداقتی  بر آن می توان  گذاشت ؟ اگر می داند ، پس چه نامی جز بولی! که جای تاسف بسيار می باشد اگر نمی داند 

 
 ٤ 



که  است !  مکراتيکی  و ضد دی ديگر از همان مصوبات ارتجاعی يک١٣٦٦ فروردين ٢٨ مصوبطرح آزاديها  و حقوق زنان 
در اينجا  قصد  ورود به جزئيات  اين طرح ها  و بحث راجع به درجه ترقيخواهی  " ! ملغی بايد گردد"به  خواسته آقای کمانگر 

 هدف تنها مشخص کردن و نام .موضوع  بحث حاضر می باشندما  و نه چرا که نه مسئله امروز. ا ندارم  يا ارتجاع  آنها رو
.  تجاعی  و ضد دمکراتيک  خورده اند  مارک ارفله ای و    است  که در مقاله آقای کمانگر بگونه ای هدفداراز مصوباتیبردن 

موضع حل  نه از  و انگيزه موضع گيری هايشاست که نقطه حرکت سياستی آن    وک برخوردهاسبآن هدف  نقد بی رحمانه 
 . می باشد و گروهی  منافع  و مصالح شخصی    که بيشتر در راستایمعضالت جنبش

 
  او انعکاس واقعی  ظراتکه او فقط  نظرات خودش  را بيان نمی کند ، نچرا ! نيست يک شخص  به ، پاسخآقای کمانگربه پاسخ 

 اين فضا بيش از آنکه ضد دمکراتيک  ناميدن  فالن  مصوبه  در. با تمامی ويژگيهای  آن می باشد موجود سياسی فضای ناسالم 
 طرح   و تصويب تصميم گيریهام زننده  در پروسه ات فرد  و جريانعدم حضور به خود طرح تصويب شده برگردد  به واقعيت

می دا نند ولی " تنها آلترناتيو دمکراتيک" عضويت خود آنراهمگی اعضای سابق شورا به هنگام که  ندارد تعجبی.  اره  دارداش
شورا برايشان غير   به يکباره  به ديکتاتوری  مسئول شورا پی می برند و به ناگاهپس از خروج  اجباری  و  يا  اختياری  خود  

 . شود دمکراتيک مي
 

 دعوا  اصل
 

 تعيين  دولت  توسط  مجاهدين  اصل  قضييه  و دعوای  اساسی  بر سر نفس. بحث اصلی هستندبا اينهمه اينها همه پوشال های 
 مصوبات  شورا بی رفيق ما نيز پس از ارتجاعی  خواندن  فله ای . گرفتن شورا  در جايگاه  پارلمان  دوران انتقال استو  قرار

ود  بسراغ  سالن  بهارستان  و  شمردم ،  يکراست می رستقيما  و بدون پرداختن به مصوباتی  که  در باال برم که دليل نيست
نه اينکه کسی  از اساس ضرورت تعيين دولت  ! وکذا موقت  کذا آن  و دولت " منتخب"و رييس جمهور "  لمان در تبعيد پار"

ه باشد  و يا بودمجاهدين خاص  و  را رد نمايد و يا اين مسئله فقط  درعصرمااپوزيسيون توسط  سايه  و يا پارلمان در تبعيد
مقابل   درتماما  از مقاومتمردم  وجود ندارد ، مشروعيت در اينکه در شرايطی که امکان انتخاب  آزادانه اعالم صدباره شورا 

که  من در آن   بر سر اين است  که  آن  پارلمان درتبعيدی    اصلینه حرف  !باشد می گيرد  را کسی نشنيده  سرچشمه سرکوب
 .تمام  مسئله  است اين !  برخوردار  نيست هيچ  مشروعيتی   ندارم ، ازنفوذ ندارم  و آن دولت موقتی که من در آن  حضور 

 

 مجاهدين بن بست نظريه 
 

که  بدون  توجه  به  اين  واقعيت اشاره کرده بودم که  تحليل هايی به " جامعهموقعيت  انقالبی " مقاله  در تشريح  در بخش اول
کنونی ، بن بست  شورا  و انزوای  مجاهدين را نتيجه می گيرند ، تا چه اندازه   با مرحله الزامات  تطبيق فعال  و مختصات

بر روی مجاهدين  و ارتش لی  و تهديدات منطقه ای واقعيت اين است  که  فشار بين المل. انتزاعی و غير واقعی می باشند 
 ساختار قدرت نيرويی که از يککه قاعدتا هر منطقی اين است. جدی استآزاديبخش بسيار طاقت فرسا  و در عين حال 

سياست  ته  و  پرداخ  به درون بيرونی ، بيشتر به  فشارهای بتمستحکم  به لحاظ  درونی  برخوردار نباشد ، در واکنش نس
در جريان جنگ مجاهدين نيز  خود ،سطح  داخلی  و بين المللی جدای  از نمونه های  تاريخی در.  را  در پيش می گيرد انقباض

 که به شرايط  حساس  و موقعيت خطير برای کسانی.  را پشت  سر گذاشته انددوم خليج فارس و قضايای کويت چنين تجربه ای 
اگر د ، مشخص است  که شرايط  آن زمان نيز   و تهديدات  سياسی  و  خطرات نظامی  و امنيتی  آگاهی  دارنارتش آزاديبخش

عرض  امروز را  داشت  و  نه  ارتش آزاديبخش  طول وزمان در آن !  اشد ، کم خطر تر نبوده است بنبوده حساستر از امروز 
هم   خرد وکالن اپوزيسيون. نيز به  اتمام  رسيده  بود "  ارتش  زرهی"به  "  انيزهـ مک پياده ارتش" پروسه  تبديل  حتینه هنوز

ند ،  می کنمجاهدين تحليل گونه  که امروز در مورد بن بست همينشدن مجاهدين "  وجه المصالحه"سر هم  در رابطه  با  پشت 
بود ، چه هر)  بود ؟ روز شما  دراين  مورد چقدر واقعی آنای  کمانگر تحليلراستی آق ( !  می کردند اعالميه  می دادند  و تحليل

 درعين وجود  آنزمان .  بردند  به پيشهمه تبعات آن با  نيز  روی آوردند  و آن سياست  را سياست  انقباضآنروز مجاهدين  به  
 بنابراين  نه .    نمی برد بسر" موقعيت  انقالبی"جامعه  در يک . بود چشم انداز ن اساسا  سرنگونی  رژيم  در   ولیعينیشرايط 
 بعد از آن    و  نه  گسترش  شورا  دو سه سال از زمينه های  مادی  برخوردار  بودجبهه فراگيربه سمت تشکيل  يک  حرکت 

 . از  جديت چندانی  برخوردار باشدتاريخ  می توانست 
 

يا در پيش گرفتن  سياست انفعالی .   داشت سه راه در مقابل مجاهدين  وجود. با  گذشته است متفاوت شرايط ، کيفا  امروز اما 
گشايش به سوی " و يا ـ  استعماری يک راه حل  ارتجاعی  در راستایباال  بسان  خمينی يا ساخت و پاخت از" صبر و انتظار"

دشواريهای پيش رو بدون  مواجهه با ! و با پذيرش تمامی تبعات آن " هه خلقجب" به جانب سازمان دادن و حرکت" خلق
اين را . ممکن استابل  اعتماد  و آزمايش شده ، غيرساختار سياسی  قازمان قدرتمند  و يکپارچه  و يک برخورداری از يک س

اين  را  . وان رفت اد و ائتالف  سياسی نمی تهر دانش آموز مدرسه سياست بايستی  بداند  که از موضع ضعف به  آوردگاه اتح
و نه انتقادات اصولی ، نسبت به شورای ملی مقاومت !  بسياری از بهانه گيريهای رفقا ! ما  می داند " چپ سنتی"بيش از همه 

ترس از نيها  يک  پای مخالف خوا. حال ، ريشه در اختالفات  مشخص سياسی  ندارند در"  جبهه همبستگی" گذشته و طرح در
ناوين مستعار ، بدون  سالها از درون خانه های تيمی و تحت عآدمهايی که ! فکرش را بکنيد  . است هضم شدن در ائتالف سياسی

های سياسی و مبارزات ايدئولوژيکيشان بحث.   دست می زدندنامهيک برخورد جدی با بيرون خود به انتشار بولتن و نشريه وخبر
ليلهايشان نه خود آمدن تحصورت غلط دردر.  اينترنتی انجام می داده اندره  روی  صفحات نشريات و اخيرا صفحاترا هموا

حاال !   وجود داشته است بيروننه امکان دسترسی به آنان از می کرده اند  واحساس مسئوليتی درانتقاد از آن موضع گيريها 
 در موضع گيری هايشان.  شرکت  در يک  ائتالف علنی  نمايندو با اسامی  واقعی روانه  ماسکنمايندگان خود را بدون بايستی 
و سياسی کنار ديگر داراييهای  نيز در  خود را  عددیقلت همه بدتر  از.  و ازهمه مهمتر جوابگو باشند  برخورد کنند  مسئوالنه

 ..بهر حال !  عرضه  نماينده  مبارزاتی  خود را نيزمکارنا  که شناسنامهنه فقط . تشکيالتی  خود به نمايش  بگذارند
 

٥ 



 يک  پيشنهاد 
 

ده ايد، نجات دهيد  برايشان درعراق درست کرکه يان و ناراضيان را از جهنمی زندانکليه "کمانگر از مجاهدين  خواسته اند آقای 
 "  ! يک کشور امن احترام گذاريد به  انتقال  آنهاشهروندی  و از جمله ، به  حقوق علنیو ضمن  پوزش خواهی 

 
 ترتيب حرکت تعدادی اتوبوس به سمت  عمال می کنم  به جای حمايت نسيه ،پيشنهاد! از اين خواست شما ! ضمن حمايت 

 مجاهدين  و عالقه مند  به زندانيان هم که بسيار" ديده بان! سازمان حقوق بشری "ی ارتش آزاديبخش را بدهيد  و از قرارگاه ها
ن شاهد آورده ايد ، تقاضای  و شما هم  احتماال بی نظرانه  از آبوده " جمهوری اسالمی"زندانيان!   به تک وتوک نسبتبی عالقه

نموده بدين ترتيب درعمل خدمت  ی نا قابل عدد ويزاعدم  امکان ، حداقل چند پاسپورت پناهندگی  و يا در صورت  تهيه چند عدد
نيز  مسئول  شورای ملی مقاومت  در اين رابطه . عراق نجات دهيد ناراضيان مجاهدين نموده  و آنان را از جهنم بزرگی به کليه

ينصورت  از اين  موضع گيری  شما  اغيردر.  تضمين نموده است اعالم  آمادگی  کرده  و تسهيالت الزم  را  پيشاپيش همواره 
   می توان  داشت ؟ بلندگوهای  رژيم  جمهوری اسالمی ناخواسته  با چه برداشتی  جز هم دهانی 

 
  جبهه فراگير ،  شرط  دست باال داشتن آلترناتيو دمکراتيک تشکيل

 
ندی ها  و ماهيت  ليل های مختلفی از صف بتح. مبارزه سياسی اشاره داردآقای کمانگر به چهارطيف سياسی عمده در صحنه 

روی اين  تحليلها  می توان بحث کرد .   ارائه  شده استات در گير  در صحنه  سياسی ايراناز جانب  جرياننيروهای سياسی 
 .بيشتر وجود  ندارد "  گزينه "  گوناگون در شرايط  کنونی  دو ولی در مقابل  نيروهای  سياسی

 
 کودتا   گزينه اول ـ

 
پايگاه طبقاتی ، فاحش به لحاظ تفاوتهای که عليرغم  دانست يف گسترده ای طشاملگزينه را می توان اين  بالقوه نيروهای
)  سلطنت طلبان ( خارج  حاکميت  درسر اين طيفيک. معتقد هستند  باالراه حل از  بهنهايتی و خواستگاه اجتماعی ، درايدئولوژ
دو سناريو را می توان   باالراه حل ازدر راستای تحقق  .  قرار دارند ! )طلبان واليت ( حاکميت ديگر در راس و سر
.               توسط  نيروهای درون حاکميت کودتا  و اعالم حکومت  نظامی يکی اشغال نظامی ايران توسط آمريکا و ديگری ،کرد تصور

اين تحول  جز از طريق . ن سناريوهای ممکن می باشد خيليها يکی از کم احتمال تري تصورمکان بازگشت سلطنت برخالفا
 .   توسط  آمريکا  امکان پذير نيستايراننظامی اشغال 

 
ين کار چهره ای  که برای ا.  می باشد از درون حاکميتيکتر می نمايد ، کودتای نظامینزداريوی ديگر که بسيار به  واقعيت سن

"  محسن رضايی" يکی مثل می تواند فی المثل !  پذيرفته استسرمايه گذاريهای  الزم بروی او انجامهم مناسب بوده  و از قبل 
 را بخوبی تشخيص می دهد  باشد که هم مصلحت نظام" مصلحت نظام مجمع  تشخيص"کنونیو دبير پاسداران فرمانده سابق سپاه

حتما  ، نکته مهم اين است که نظام برآمده از چنين کودتايی! فرستاده است "  هژبر يزدانی"  خود را از قبل  به نزد قازادهآو هم  
آن اما اين  است که  حکومت ضمنا بايد معظل  بزرگ .  باشدغير مذهبی ، وابسته به آمريکا وسرمايه داری بايستی نظامی 

 .    باشد استبدادی
 

 ـ  انقالب گزينه آخر 
 

  نه فقط  يک  پايينراه حل ازرا قبول  داشته باشيم ، بنابراين  "  انقالبیوضعيت "يک بتنی بر قرارداشتن جامعه  درماگر تحليل 
تقل ، دمکراتيک و ايران مسيک  ترقيخواهی است که برای ی نيروهای   برای  تمامتنها راه حل ممکنکه  مطلوب  راه حل 

  و  انقالبجبهه ضد موجود درجامعه يعنی دو جبهه اين راستا در. استنيروهتجزيه   ويژگی اين مقطع. می کنندسکوالر مبارزه 
يک  حضورعينی .  آنها  آزاد می گردند  نيروهای  بدنهگرديده  ومداوم  دستخوش تجزيه  و تالشی بطور جبهه اصالح طلبی

پيروزی  .  می سازد نيرويی را تسريع  کرده و جذب  نيروهای آزاد شده  را  ميسر پروسه انکشاف   درسطح جامعه انقالبیبديل
" سازمان  مجاهدين خلق"بدون . فعل وانفعاالت  اجتماعی  ميسر نيست  در متن  انقالبیبديلحضور رزمنده  اين  انقالب بدون 

خانه تکانی  بنيادی  در حرکت در اين راستا بيش از هر چيز به يک  . امکان شکل گيری هيچ آلترناتيو  فراگيری  وجود ندارد 
 .  استبزرگترين  نيرومتوجه    بی گفتگو بيشترين مسئوليتمسلما  .  نياز داردذهنيت ها  و سبک برخوردهای ما

 
نقطه  مسلما  مقاومت عادالنه  مردم ايران  درجا در اين .  سترگ  می باشدقيام به همين مسئوليت " همبستگی ملیجبهه "طرح 

 .نيست نيروها ميان مستقيم ديالوگ  گريزی ازمهم برای موفقيت اين .می باشد موجود  ذهنيت هایقدم بعدی شکستن. نخواهد زد 
 !بيرون اين جبهه نيست " راه کارگر"جای.  کوم به پيروزی است مح" جبهه همبستگی ملی"
 

                                                                 
         ١٣٨١  آذر٢٠، بيژن نيابتی
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