انقالب و ضد انقالب در ایران

بهار سال  ۰۹۳۱هجری شمسی
اثر ؛ ی  .ر  .ا  .علوی

به خاطرۀ تمامی شهدای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان و پاییز .۰۹۳۱
به خاطر ۀ شهدای قیام دانشجویی در تیرماه . ۰۹۱۱
و به خاطر شهدای قیام خرداد  ۰۹۱۱خلق ایران تا کنون .

زانقالبی سخت جاری سیل خون باید نمود
وین بنای سست پی را سرنگون باید نمود
از برای نشر آزادی زبان باید گشود
ارتجاعیون عالم را زبون باید

نمود

تا که در نوع بشر گردد تساوی بر قرار
سعی در الؽاء القاب وشئون باید نمود
ثروت آنکس که می باشد فزون باید گرفت
و آنکه کم از دیگران دارد  ،فزون باید نمود
منزل جمعی پریشان ،مسکن قومی ضعیؾ
قصرهای عالی اشراؾ  ،دون باید نمود
صلح کل چون مستقر شد خارج از جمع لؽات
اصطالح توپ و شمشیر و قشون باید نمود
پاک تا سطح زمین گردد ز نا پاکان حبیب
زانقالبی سخت جاری سیل خون باید نمود .
«فرخی یزدی»

بذر وفا را با حرؾ خشک و خالی نمی توان ببار آورد
که آبیاریش از خون با ید  ،تا بارور گردد
چون در حریم وفا قدم برداری  ،عاشقانه بر دار
و این راه را خالی از خطر مپندار
یا سودای مجاهد بودن در سر نپروران و یا همچون " حبیب " باش*
که مجاهد راه حق باید از سر و جان بگذرد
بامدادان فردا آفتاب آزادی برخواهد دمید
این تیره شب را گمان مبر که سحری به دنبال نیست **.

* حبیب بن مظاهر یکی از یاران وفادار پیؽمبر اسالم بود و در قیام حسین بن علی با اشتیاق کم نظیری
شرکت کرد وشهید شد .
** این شعر توسط " میر عبدالحسین خازن " که خود یکی از مجاهدان مشروطیت بوده است  ،سروده شده .
*** این شعر با توضیحات ذکر شده را از جزوۀ " از زندگی انقالبیون درس بگیریم  ،یاد نامۀ رضا رضایی "
از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران در سال  ۳۱۳۱یافتیم و بار دیگر در اینجا تکرار نمودیم .

در نوشتۀ پیش رو برای ارتباط با خوانندگان بیشتر از فعل اول شخص جمع استفاده شده
است .
خطوط تؤ کید زیر کلمات یا جمال ت از ما است .
برای خطوط تؤکید مطالبی که از منابع دیگر گرفته شده و این خطوط تؤکید از خود آن منابع است
در پی نویسها برای آنها توضیح داده شده .

پیش گفتار
پس از سپری شدن قرون وسطی در اروپا و رنسانس  ،در قرن پانزدهم میالدی در نتیجۀ
پیشرفتهای علمی در برخی از کشورهای این قاره و مخصوصا ً در جنوب این قاره یعنی اسپانیا
وپرتؽال  ،و پس از سپری شدن سلطۀ بیش از هشت قرن مسلمانان در قسمت اعظم اسپانیا ،
شاهان کاتولیک اسپانیا در اواخر همین قرن پانزدهم آخرین گروههای مسلمانان را قتل عام نموده
و یا آنها را از اسپانیا بیرون راندند در صورتی که همین مسلمانان بودند که علوم پایه مانند
ریاضیات و فیزیک و نجوم و علم طب و بهداشت را برای اولین بار به مسیحیان کاتولیک
اسپانیایی و مردمان اروپا شناساندند  ،کلیسای کاتولیکی که در قرون وسطی شپش داشتن را
نشانی از مإمن بودن و تقدس میدانست  .و همین مسلمانان بودند که قطب نما و ستاره شناسی و
تکنیکهای دریانوردی در آن زمان را به اسپانیایی ها و پرتؽالی ها شناساندند
هر چه بیشتر دریانوردان

وآشنایی و تبحر

اسپانیایی سرانجام باعث شد تا شاهان کاتولیک اسپانیا "کریستؾ کلمب"

را برای کشؾ دنیای جدید یعنی

" قاره آمریکا " رهسپار دریا کنند با کشؾ جزیرۀ کوبا و قارۀ

آم ریکا فصل نوینی در تاریخ جهان آؼاز شد ،

ابتدا سودا گران و استثمار گران اسپانیایی

برای کسب هر چه بیشتر طال سرخپوستان و مردم اینکا را

به خاک وخون کشیدند و بعد

نوبت پرتؽالی ها و هلندی ها و انگلیسی ها و فرانسوی ها شد که به مدد اختراعات و پیشرفت
علوم و فنون دریانوردی و دستیابی به سالحهای آتشین مستعمرات خود را در جهان گسترش دهند
در خالل این تحوالت

خاور میانه و کشور ما ایران از این حمالت استثمار گران اروپایی در

امان نماند برای اولین بار دریانوردان پرتؽالی در زمان سلسلۀ صفوی جزیرۀ خارک در جنوب
ایران را اشؽال کردند ولی در اثر مقاومت مردم جنوب و اقدامات شاه عباس شکست خوردند و
قلعۀ آنان در این جزیره تسخیر شد .
استثمار گران اروپایی میدانستند که مسلمانان مانند مردمان دیگر یعنی سرخپوستان آمریکا و
سیاهان آفریقا نیستند

و مردمان مسلمان این کشورها را با توجه به اعتقاد آنان به قرآن و وجود

عالمین مسلمان در این جوامع و وجود تمدن و برخی پیشرفتها یی که داشتند  ،نمیتوانستند به سادگی
و به راحتی استثمار کنند از سوی دیگر امپراتوری عثمانی مانع نفوذ استثمارگران اروپایی به
کشورهای مسلمان بود  .به خاطر همین موانع بنابراین با سیاست و موذیگری هر چه بیشتر به درون
کشورهای اسالمی نفوذ کردند بطور مثال در ایران بازرگانان و سوداگران اروپای ؼربی وارد شدند
ولی بیشتر از همۀ ملل اروپایی آرام آرام نفوذ انگلیسی ها به ایران افزایش یافت به طوری که
تاریخ کشورمان ایران از اواخر دورۀ صفویه تحت تؤثیر امپریالیسم اروپا و مخصوصا ً انگلستان
و روسیه قرار میگیرد بطوری که پس از سقوط سلسلۀ صفویه و زندیه و ظهور سلسلۀ قاجاریه
شاهان بی لیاقت این سلسله مانند فتح علی شاه  ،ناصر الدین شاه و مظفر الدین شاه و پس از
شکستهای پی در پی از تزار روسیه و از دست رفتن و اشؽال قفقاز توسط ارتش روسیه تزاری
 ،عمالً ایران محل تاخت وتاز روسیۀ در شمال و امپریالیسم انگلستان در جنوب شد .امپریالیزم
انگلستان و کمپانی هند شرقی و برادران لینچ و برادران شرلی و  .....دیگر استثمارگران
انگلیسی شروع به استثمار نمودن

هر چه بیشتر میهنمان ایران نمودند  ،این وضعیت استثماری

موقعی شدید تر شد که سوداگران انگلیسی متوجه وجود منابع عظیم نفتی در کازرون و دیگر نقاط
جنوبی ایران شدند  .و تزار روسیۀ به دنبال اشؽال تمام ایران و کشور گشایی تا خلیج فارس بود .
با انقالب بلشویکی در روسیه نیروهای روسی از شمال ایران عقب نشینی کردند و تمام ایران عمالً
مستعمرۀ امپریالیزم انگلستان شد .
همچنین ؛ از مارس سال  ۳۳۹۱پس از شکست امپراتوری عثمانی  ،اسالم به عنوان یک قدرت
نظامی وسیاسی در هم شکسته شد و استعمار راهش برای هجوم به شرق و کشورهای اسالمی
هموار گردید ()۳
در سلسلۀ پهلوی نیز هم رضا شاه با کودتای سیاه و با کمک و حمایت کامل امپریالیزم انگلستان
احمد شاه آخرین شاه سلسلۀ قاجاریه را از سلطنت خلع کرد و سالها بعد هم پسرش محمد رضا شاه
با کودتای  ۹۲مرداد  ۳۱۱۹و کشتار مردم و حمایت کامل امپریالیسم انگلستان و آمریکا قدرت
را در دست گرفت و حکومت کودتایی محمد رضا شاه تا سال  ۳۱۳۱هر نهضت انقالبی را
توسط ساواک به طرز وحشیانه ای در نطفه خفه میکرد  .در سلسلۀ پهلوی نیز ایران عالرقم

عوام فریبی شاه عمالً مستعمرۀ امپریالیسم بود  .و رإسای جمهور آمریکا ایران را جزیرۀ ثبات
میدانستند !
اکنون بیش از چهار قرن است که از آؼاز نفوذ امپریالیسم وحاکمیت آن در کلیۀ شئون کشورمان
میگذرد .و بیش از سی و دو سال

از حاکمیت ننگین

رژیم جمهوری اسالمی در ایران و با

وجود این رژیم به ظاهر مذهبی و والیت فقیه مطلقۀ خمینی و خامنه ای حاکمیت امپریالیسم در
ایران با شدت هر چه بیشتر ولی به صورت نا مرئی ادامه داشته است  .و کشورمان ایران هنوز
هم یک مستعمره است ! و تاریخ

کشورمان ایران چنین روزهای سیاهی را به خود ندیده است

در این مقدمه نمیخواهیم بقیۀ تاریخ معاصر کشورمان را بنویسیم  ،هدؾ ما در این مقدمه و
کتاب پیش رو شرح همۀ تاریخ معاصر کشورمان نیست  ،بلکه سعی ما بر این است که در این
جهانی که صدای حق و حقیقت که توسط نواختن به طبل های گوش خراش امپریالیستی یعنی
همان رسانه های بزرگ و ماهواره وشبکه های تلویزیونی و رادیویی و مجالت و اینترنت و  .....و
تبلیؽات زهرآگین صدا وسیمای جمهوری اسالمی شنیده نمیشود  ،این است که نشان دهیم واقعیات
مسائل سیاسی واجتماعی ایران در طول حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی چه بوده اند ؟ هدؾ این
است که نشان دهیم که به رؼم عربده کشیها و شعارهای تو خالی ی به ظاهر ضد امپریالیستی
که مدت سی و دو سال است سر دمداران جمهوری اسالمی از زمان بهشتی و خمینی تا خامنه ای
واحمدی نژاد سر میدهند با این حال عمالً و در واقع کشور ما ایران تا اکنون یک کشور
مستعمرۀ امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیزم آمریکاست است  .و این جیػ و دادهای سر
دمداران رژیم جمهوری اسالمی بر ضد کشورهای ؼربی و امپریالیستی یک فریب بزرگ و شیادی
برای فریب افکار عمومی بوده است .
برخی از روشنفکران انقالبی و روشنفکران مذهبی مثل " دکتر علی شریعتی" از دهۀ چهل
شمسی هشدار داده بودند که حاکمیت دیکتاتوری مذهبی خطرناکترین و ظالمانه ترین

حاکمیت

هاست و مبارزه با آن بسیار دشوارتر می باشد.
حاکمیتی که خمینی این بزرگترین فریبکار تاریخ ایران با حمایت کامل و گستردۀ امپریالیسم
جهانی به سرکردگی آمریکا در ایران به اجرا گذاشت .خمینی با این که رژیم جمهوری اسالمی
هنوز چهرۀ او را پاک و معصوم ومقدس نشان میدهد از ماهها قبل از قیام مردم در بهمن
 ۳۱۳۱به طور مستقیم تحت آموزش رابطین ایرانی امپریالیسم یعنی اشخاصی که تحصیالت عالی
از دانشگاههای ؼربی داشتند بود ،
صدر

و سالمتیان

کسانی مانند ؛ ابراهیم یزدی و صادق قطب زاده

و بنی

و ......

و حتی در مدت اقامتش در نوفل لوشاتو به طور مستقیم با

افسران ارشد سازمان سیا در

ارتباط بود که در این رابطه مدارک و شواهدی بسیاری هست .
چند روز قبل از فرار شاه خائن یعنی در روز  ۳۳دی ماه ۳۱۳۱

سران

امپریالیستی یعنی کارتر از آمریکا و ژیسکاردیستن از فرانسه و آلمان
در جزیرۀ

چهار کشور

و انگلیس در کنفرانسی

گوادآلوپ با توجه به اوج گیری قیام خلق ایران تصمیم گرفتند شاه را با این که

نوکر خوبی برای آنها بود از ایران خارج و خمینی را جایگزین آن کنند .

این حقایق را میدانیم و میدانیم که رژیم جمهوری اسالمی در سی سال گذشته با استفاده از
رسانه های تبلیؽاتی و وزارت اطالعات خود که فرزند همان ساواک شاه است سخت میکوشد که
این حقایق را پنهان کند و بر عکس نشان دهد و حتی با رذالت و فریبکاری تمام خود را ضد
آمریکایی و ضد امپریالیسم نشان می دهد و هر ندای آزادی خواهانه ای را که به آن اعتراض
میکند به طور مزورانه و فریبکارانه ای به استکبار جهانی و امپریالیسم نسبت میدهد !
ولی باید بدانیم که دشمن اصلی و واقعی خلقهای ایران فقط این رژیم نیست بلکه دشمن اصلی
خلقهای ایران امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکاست که با این که با رژیم جمهوری اسالمی
جنگ زرگری دارد ولی در مواقعی که رژیم اسالمی در مقابل قیام خلق دچار بحران میشود به
طور آشکار به حمایت از این رژیم دست نشاندۀ خود میشتابد ؛
بطور مثال همه ما به یاد داریم در تابستان  ۳۱۲۲که احمدی نژاد از ترس قیام مردم با اتومبیل
خود به مراسم تحلیؾ خود نرفت و از هلیکوپتر استفاده کرد بالفاصله پس از مراسم تحلیؾ
" هیالری کلینتون " در پیؽامی به احمدی نژاد و رژیم مطلقۀ فقیه گفت ؛ " ما انتخاب مجدد آقای
احمدی نژاد را به ریاست جمهوری تبریک میگوییم !" ولی پس از موج ای میلها و نامه ها و
تلفنهای معترضانه ایرانیان مقیم آمریکا و پیامهای اعتراضی که مردم به رسانه های مختلؾ به خاطر
تعجب و اعتراض به این پیام تبریک فرستادند  ،فردای مراسم تحلیؾ احمدی نژاد بار دیگر
هیالری کلینتون دستپاچه پیام دیگری داد ؛ " ما تبریک خودمان را پس میگیریم ولی انتخاب
مجدد آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران را به عنوان یک واقعیت قبول میکنیم ! "
و به راستی که رژیم جمهوری اسالمی و والیت فقیه وخامنه ای در قلب سیاستمداران واشنگتن جا
دارد !
پس آیا ما باید به اخباری که رادیو و تلویزیون صدای آمریکا و بی بی سی و سی ان ان و
دیگر شبکه های خبری امپریالیستی اعتماد کنیم ؟
و به راستی کسانی مثل حسن داعی  ،فرخ نگدار و شیرین عبادی و  .....که مرتبا ً در این
رسانه های امپریالیستی ظاهر میشوند چه هدفی را دنبال میکنند ؟ آیا فقط باید ظاهر قضایای
سیاسی را دید ؟ آیا میتوان به خبرها وتحلیل های رسانه های امپریالیستی که هدفشان در جهت حفظ
نظام سرمایه داری و سلطۀ امپریالیزم است اعتماد داشت ؟
نیروهای انقالبی و اپوزیسیون که در مسائل سیاسی ایران تنها ظاهر رویدادها و وقایع را میبینند
و با این مسائل سیاسی به طور مسئوالنه و عمیق بر خورد نمیکنند قطعا ً به کجراهه افتاده و به
دامن اپورتونیسم می افتند .
قیام دالورانۀ خلقهای ایران که از خرداد  ۳۱۲۲آؼاز شد خیلی از مسائل پنهانی در مسائل سیاسی
ایران را که بسیاری از افراد و سازمانهای اپوزیسیون به آن شک داشتند و در برابر این
مسائل متوهم بودند را به طور اعجاب آوری روشن کرد و یقینا ً برای توده های متوهم و نا
آگاه معلوم شد که ؛
تضاد اصلی تضاد خلق با امپریالسیم است !

این نکبت و تباهی ذاتی و طبیعی امپریالیسم است که برای تامین هر چه بیشتر منافع خود در
ایران و در بعضی از کشورهای جهان سوم حتی متوسل به مذهب و روحانی نمایان خود
فروخته میشود .
حرص و آز و انباشت کردن ثروت از راه دزدی و فریب و جنایت از خصایص و طبیعت
نکبت بار سرمایه داری و امپریالیسم جهانی است  .که نتیجۀ آن انباشت ثروت در دست افرادی
انگشتشمار و از خود راضی و خود خواه و به فالکت افتادن قشر عظیمی از مردم حتی در
خود کشورهای امپریالیستی مثل آمریکا شده است  ،سرمایه داری که مبنای آن " دزدی " است .
و رژیم جمهوری اسالمی ایران نیز در ادامۀ همین سیاستها ی امپریالیستی در ایران پایه ریزی شد وتا
کنون به حیات ننگین خود ادامه میدهد .
اکنون در سال  ۹۱۳۳میالدی که آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی چند سالی است دچار
بحران اقتصادی شده اند  ،برای رفع این بحران استثمار کشورهای جهان سوم و کشورهای
اسالمی تحت سلطۀ خود را با شدت بیشتری ادامه میدهند و رهبران دیکتاتور و دولتهای وابسته به
امپریالیسم

این کشورها تنها برای تامین منافع کشورهای امپریالیستی تالش میکنند و وضعیت

اسفبار طبقه کارگر و فقیر این کشورها و حتی جان این مردم برای این دیکتاتورهای خود
فروخته و مزدور هیچ ارزشی ندارد .
و امروز میبینیم که امپریالیسم و کاپیتالیسم برای رهایی از بحرانی که خود منشؤ آن است هر
چه بیشتر و ظالمانه تر کشورهای جهان سوم را توسط دیکتاتورهای مزدور خود یعنی این سگان
زنجیری وابسته به امپریالیسم ؼارت میکند .
در نتیجۀ استثمار شدید خلقهای این کشورها امروز میبینیم خلقهای کشور تونس و مصر و لیبی
و یمن چگونه به پا خواسته اند و وضعیت انقالبی در این کشورها بر علیه دیکتاتورهای وابسته به
امپریالیسم یعنی " بن علی " و "مبارک" و " قذافی"

پدیدار شده است  .انقالبی که دامنۀ آن

به دیگر کشورهای استثمار شده کشیده خواهد شد .
به وضعیت ایران برمیگردم و گفتم که امپریالیسم برای ؼارت هر چه بیشتر ایران متوسل به
روحانیون و مذهب اسالم و تشیع شد .
به راستی این به اصطالح روحانیون چه کسانی بودند ؟
نه

این اشخاص روحانی نبوده و نیستند بلکه

تنها لباس روحانیت را به تن کرده اند ! و

اصالً افرادی مثل خمینی و خامنه ای و رفسنجانی شیاطین سیه روزی بودند و هستند که ضمن
جنگ زرگری با امپریالیسم و آمریکا و حتی اشؽال سفارت آمریکا و دادن شعارهای گوش
خراش ضد آمریکایی در سی و دو سال گذشته در حقیقت و در واقع دست بوس و آستان
بوس همین امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا میباشند .
و نوع اسالمی که خامنه ای و مصباح یزدی دارند دقیقا ً همان اسالم معاویه ویزید است !

خانوادۀ خامنه ای یکی از ثروتمندترین خانواده های جهان که ثروت آنها را  ۳۱میلیارد دالر یا
بیشتر تخمین میزنند و بعد در شب قدر و ضربت خوردن علی به صحنه می آیند و با آه و
ناله های فریبنده میگویند باید علی وار زیست !
این است نتیجۀ " تشیع صفوی" خمینی و خا منه ای که در جریان قیام
به اصطالح گمنام امام زمان خود در زندانها در اوین و کهریزک
و پسران و زنان و مردان مبارز

 ۳۱۲۲به سربازان

دستور میدهد که به دختران

و آزادی خواه تجاوز کنند !

و جنایات دیگر این رژیم از جمله قتل عامهای دهۀ شصت که به دستور خمینی( یا بهتر بگوییم
به دستور امپریالیسم!)

ده ها هزار از نیروهای انقالبی مسلمان و کمونیست به طرز فجیعی زیر

شکنجه یا در میادین اعدام شهید شدند  .چون این نسل از انقالبیون مانع اهداؾ پلید توسعه طلبانۀ
امپریالیسم در ایران بودند .
به راستی که جانهای مردم و خلقهای ایران در برابر این سیستم حکومتی و به اصطالح اسالمی و
خامنه ای و احمدی نژاد پشیزی ارزش ندارند .
و سران این رژیم منفور به خوبی میدانند در میان مردم هیچ پایگاه و حامی ندارند و بلعکس
اکثریت مردم از این رژیم عمیقا ً متنفرند و آرزوی مرگ آن را دارند  .بخصوص اگر سانسور
وخفقان موجود در ایران از بین برود و مردم ایران بیشتر ذات وماهیت ننگین جمهوری اسالمی را
بشناسند .
ولی مزدوران جمهوری اسالمی که به طور بیشرمانه ای خود را نایب امام زمان هم میدانند

هر

از چند گاهی به صحنه می آیند و ادعا میکنند امدادهای ؼیبی این رژیم را سی و دو سال است
که سر پا نگه داشته است ! که البته منظور آنها از امدادهای ؼیبی در واقع امدادهای ؼیبی و
پشت پردۀ بی دریػ و فراوان امپریالیسم از این رژیم است !
در کتاب پیش رو سعی میکنیم وضعیت نیروهای اپوزیسیون و همچنین مکر و ترفند اپورتونیسم
و علت پیدایش اپورتونیسم در نهضتهای انقالبی که همیشه در طول تاریخ مانند جذام به جان
نهضتهای انقالبی می افتد وباعث تباهی وانحراؾ این نهضتها و اپوزیسیون ونیروهای انقالبی میشود نیز
بپردازیم .
در کتاب حاضر تالش نموده ایم برای توضیح وتحلیل سیاسی و اجتماعی ایران و اپوزیسیون رژیم
و چگونگی مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی و مسائل دیگر به منابع و انتشارات  ،اشخاص و
سازمانهای رادیکال وانقالبی در چند دهۀ گذشته مراجعه کنیم  .اگر نقل قولی از "کارل مارکس " در
این کتاب می آوریم دلیل بر " التقاطی بودن" مطالب این کتاب نیست با توجه به این که متفکرین
آلمانی در قرن نوزدهم مانند " مارکس " و " انگلس " واقعیات زمان واجتماع خود را به طور
علمی بیان مینمودند و علم " کمونیسم " را بنیان نهادند که هیچ کس نمیتواند تؤثیر آن را در مسائل
سیاسی واجتماعی حتی تا زمان ما منکر شود و با توجه به این که امروز در بیشتر کشورهای دنیا
احزاب وگروه های کمونیستی رادیکال وجود دارند که مانند ما با دشمن مشترک یعنی امپریالیزم

جهانی مشؽول مبارزه اند  .در مورد نیروهای اپوزیسیون فعلی ایران نیز میبینیم که نیمی از این
نیروها سازمانها و گروههای

کمونیستی میباشند ولی در همین طیؾ اپوزیسیون چپ بسیاری از این

سازمانها ی ظاهرآ کمونیستی در واقع سازشکار و اپورتونیست بوده اند  ،مثالً حزب توده و کیانوری
و جریان خائن اکثریت فرخ نگهدار که از اولین روزهای پس از قیام بهمن به همکاری کامل با خمینی
و رژیم جمهوری اسالمی پرداخته اند .
به هرحال در این کتاب ما سعی نموده ایم جمالت وفرازهایی از سخنان دکتر علی شریعتی  ،محمود
عسکری زاده  ،سعید محسن و رضا رضایی و مارکسیستهای انقالبی مانند امیر پرویز پویان و
مسعود احمد زاده را برای تکمیل نظرات ذکر کنیم و برای جستجوی راه حلی برای به تحرک در
آوردن جنبش انقالبی خلقهای ایران در شرایط فعلی نقطه نظرات آنان را در این کتاب تکرار
کنیم .
یاد آوری نظرات دکتر علی شریعتی و بنیانگذاران دو سازمان انقالبی مجاهدین و فدایی در
زمان ما موجب پی بردن به واقعیتی شگفت انگیز در اذهان

حقیقت جو و صادق در همین زمان

ما میشود و آن واقعیت شگفت انگیز اینست که گویی آنان حی و حاضر وشاهد در زمان ما
هستند و گویی نظراتشان

برای رهایی همین جامعۀ تحت ستم فعلی ما با همین حاکمیت رژیم

مزدور جمهوری اسالمی است  .با اینکه علی شریعتی و بنیانگذاران آن سازمانهای انقالبی به
دست مزدوران امپریالیسم شکنجه و شهید شدند ولی اگر فقط کمی بیندیشیم به عینه میبینیم که انگار
که آنها همین االن دربارۀ مشکالت و مصائب خلق تحت ستم ایران در شرایط فعلی با خلق خویش و
توسط آثار و کلماتی ک ه از خود به جا گذاشتند به طور زنده و شگفت انگیزی ارتباط دارند !
برای شناخت ایدئولوژی جمهوری اسالمی ومبارزه با آن از مبانی و ایدئولوژی " تشیع علوی"
استفاده نمودیم زیرا رژیم جمهوری اسالمی همواره برای ادامۀ سلطۀ خود در ایران از ایدئولوژی
انحرافی مذهبی اسالم وتشیع استفاده کرده است  .برای درک بهتر شرایط فعلی واید ئولوژی رژیم
ومبارزه با این ایدئولوژی انحرافی مجبور شدیم جمالت و فرازهایی از سخنان معصومین شیعه و
اندیشمند بزرگ شیعه یعنی

استاد شهید " دکتر علی شریعتی" را در این کتاب تکرار کنیم .

بدون شک معلم شهید " دکتر علی شریعتی " یکی از بزرگترین " روشنفکران" تاریخ معاصر
ایران میباشد  .فقط همین را بگوییم که ؛ دکتر علی شریعتی در زمان شاه بارها به خاطر
دفاع از تشیع راستین و سخنرانی های خود

مورد ؼضب آخوندهای ارتجاعی آن زمان قرار

گرفت و از طرؾ دیگر بارها توسط ساواک شاه خائن تهدید و

دستگیر شد سرانجام بر اثر

ادامۀ مبارزات این روشنفکر انقالبی تاریخ معاصر ما دکتر شریعتی از تدریس در دانشگاه منع شد .
دکتر شریعتی سپس به خارج از کشور رفت و در خرداد  ۳۱۳۱توسط افراد ناشناس در انگلستان
به شهادت رسید .
تؤ ثیری که دکتر علی شریعتی بر روی
گذاشت آنقدر عمیق بوده است که حتی

افکار واندیشه ها ی جوانان و دانشجویان و مردم مذهبی
کسانی که جزء دار و دستۀ ارتجاعی رژیم جمهوری

اسالمی بوده اند برای اینکه در مقابل خلق ایران رسوا نشوند تا کنون جرأت نمیکنند که به اندیشه
ها و آثار به جا مانده از دکتر علی شریعتی زخم زبان بزنند .
در پایان این پیشگفتار امیدواریم که در آینده این کتاب با حفظ امانت به زبانهای عربی  ،ترکی و
کردی  ،یعنی زبان خلقهای خاور میانه و کشورهای همسایۀ ایران ترجمه شود .

 . ۳جمله ای از دکتر علی شرعتی در اثر " تشیع علوی و تشیع صفوی "

مبارزه

بزودی ستمگران خواهند دانست که چگونه آنها را زیر و رو میکنیم .
« قرآن مجید »
درد و رنج فقر بزرگتر از مرگ است .
«علی (ع) »
دشمن ستمگر و یاور ستم دیده باشید .
«علی (ع) »
در شگفتم از کسی که فقر را در خانه میبیند ولی با شمشیر بر مردم نمیشورد !
« ابوذر ؼفاری»

با انقالب صنعتی در انگلستان و آلمان در قرن هجده و نوزده میالدی و پدیدار شدن ماشین در
کارخانجات و پیشرفتهای علمی که در خدمت تولید بیشتر سرمایه داران قرار میگرفت  ،جمعیت طبقۀ
کارگر در جوامع اروپایی به سرعت گسترش یافت  .اقلیت طبقۀ کوچک سرمایه دار و اکثریت
طبقۀ کارگران تضاد طبقاتی را به طور بی سابقه ای در طول تاریخ در این جوامع تشدید کرد .
نظام حاکم سرمایه داری در کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه و آلمان این کشورها را مجبور
میکرد برای به دست سود ومنافع بیشتر برای طبقۀ حاکم سرمایه داری این کشورها مستعمرات هر
چه بیشتری در سراسر دنیا داشته باشند و به همین دلیل این کشورها در حال رقابت با یکدیگر
برای توسعۀ مستعمرات خود در جهان بوده اند  ،وبا لشکر کشی به این کشورها در آسیا وآفریقا وآمریکا
آنها را به صورت مستعمرات خود در می آوردند و ماهیت امپریالیستی خود را هر چه بیشتر نشان
میدادند میهن ما ایران نیز از گزند استعمار و امپریالیسم در امان نماند .
در قرن نوزدهم و در زمان سلسلۀ قاجاریه ایران محل تاخت و تاز تزار روسیه در شمال و
امپریالیسم انگلستان در جنوب بود  ،در اویل قرن بیستم و در جریان انقالب اکتبر در روسیه نیروهای
روسیه شمال ایران را ترک کردند و عمالً تمام ایران توسط امپریالیسم انگلستان اشؽال شد با
کودتای سیاه با حمایت امپریالیسم انگلستان توسط رضا خان میرپنج وتؤسیس سلسلۀ پهلوی دولت
،سیاست  ،نیروهای مسلح و جامعۀ ایران هر چه بیشتر تحت سلطه ونفوذ امپریالیسم انگلستان قرار
گرفت  .به دنبال جنگ جهانی اول ودوم که در اصل به علت رقابتهای استعماری کشورهای امپریالیستی
بود نفوذ امپریالیسم در ایران تضعیؾ شد و به این ترتیب دکتر محمد مصدق توانست در ایران
بورژوازی ملی را حاکم کند وبا ملی کردن صنعت نفت  ،سلطۀ امپریالیسم بر منافع مردم ایران را قطع
نماید  ،این مسئلۀ حادی بود برای امپریالیسم به طوری که با کودتای  ۹۲مرداد  ۳۱۱۹توسط

امپریالیسم آمریکا وانگلستان و بازگشت شاه به ایران سلطۀ امپریالیستی در ایران از سر گرفته شد سلطه
ای که تاکنون ادامه دارد .
در ایران تبدیل بافت یا جامعۀ فئودالی یا همان خوانها و رعیتها به جامعۀ سرمایه داری دو قرن
دیر تر از جوامع اروپایی و البته به دستور اربابان امپریالیست محمد رضا شاه در ایران تحت
نام فریبکارانۀ " انقالب سفید " صورت گرفت .
نتیجۀ انقالب سفید هم عمالً وضعیت معیشتی دهقانان از دورۀ فئودالی بدتر نمود  ،با توجه به رشد
ثروت و صنایع مونتاژ و تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ روستایان سیل آسا به شهر ها
مهاجرت کردند و در نتیجۀ انقالب سفید شاه تضاد طبقاتی در ایران هر چه بیشتر تشدید شد .
با قیام گستردۀ خلقی در سالهای  ۳۱۳۱و  ۳۱و تؽییر رژیم و روی کار آمدن خمینی و
جمهوری اسالمی سرمایه داری وابسته به امپریالیسم در جریان قیام ضربه خورده بود ولی بد
بختانه ریشه کن نشد و خمینی و رژیم جمهوری اسالمی که با سإ استفاده از احساسات مذهبی
مردم و البته حمایت بی دریػ امپریالیستها و تبلیؽات رسانه هایی مثل بی بی سی که عکس امام
را در ماه گذاشتند !

به قدرت رسید یکی از مهمترین وظایفی که همین خمینی داشت این بود

که این سرمایه داری وابستۀ به امپریالیسم را در ایران هر چه زودتر احیؤ و باز سازی کند ولی
میدانیم که خمینی با این که با تبلیؽات سوار بر موج

احساسات مذهبی مردم شده بود وبه این

ترتیب او را به رهبری قیام مردم رساندند و حتی به مقام نایبی امام زمان هم رسید ! نه سواد
اقتصادی داشت نه سواد سیاسی  ،رفسنجانی و خامنه ای هم از این لحاظ دست کمی از خمینی
نداشتند و حتی باورشان نمیشد که به این راحتی هم مشهور شده اند هم آرام آرام هر چه بیشتر
قدرت را در دست میگیرند .
پس چه کسانی در رژیم جدید باز سازی سرمایه داری وابسته در ایران را به عهده گرفتند ؟
تحصیل کردگان ایرانی که بعضی از آنها حتی در دانشگاه های اروپا و آمریکا تحصیالت عالی
داشتند ؛ کسانی مثل بازرگان و وزرایش  ،بنی صدر  ،قطب زاده و ابراهیم یزدی و ...
و ظیفۀ اصلی رژیم جمهوری اسالمی حفظ نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم در ایران بوده است
سرمایه داری که در هر جامعه ای حاکم باشد موجب فقر و زندگی بخور ونمیر برای اکثریت مردم
همان جامعه میشود  ،در اسالم صریحا ً گفته شده که یکایک مردم مسلمان باید با نظام سرمایه داری
مبارزه کنند .
این مبارزه برای حقوق مادی و معنوی موقعی ارزش فوق العاده پیدا میکند که برای منا فع همۀ مردم
وبدون تبعیض باشد  .مانند تالش ومبارزۀ اجتماعی برای تحصیالت رایگان فرزندانمان حتی تا
آخرین مدارج دانشگاهی  .مبارزه برای زیر پوشش قرار گرفتن بیمۀ درمانی برای همۀ مردم بدون
پرداخت پول حتی برای بستری شدن در بیمارستان وعمل جراحی  .مبارزه با فقر بطوری که کسی در
شهری که زندگی میکنیم محتاج نان نباشد  ،بی خانمان نباشد  .مبارزه با اعتیاد وفحشاء و جنایت و
بزهکاری در اجتماع  .مبارزه برای بر اندازی" این نظام بانکداری اسالمی" در ایران که با این که

در قرآن صریحا ً از "ربا " به عنوان جرمی بزرگ وریشۀ فساد تذکر داده شده ولی در" نظام
بانکداری اسالمی" رژیم جمهوری اسالمی در صد بهره یا سود بانکی یا همان " ربا " از نظام
بانکداران یهودی ومسیحی بیشتر است ؟ این چه نوع " نظام بانکداری اسالمی " است که روزانه منافع
ودارایی مردم ایران را به علت نتوانستن باز پرداخت وام با بهرۀ سنگین از آنها میدزدد !
علت تمامی این فالکتها و محروم بودن از امکانات و به طور کلی فقر همین سلطۀ سرمایه داری
است که با موعظه و نصیحت و یا تظاهرات خیابانی و اعتصاب نابود وریشه کن نمیشود .
سرمایه داران با در اختیار داشتن نیروهای سرکوبگر هر گونه اعتراض را به شکل وحشیانه ای
سرکوب میکنند .
پس برای نابودی این دیکتاتوری سرمایه داری که عامل همۀ فساد ها و فتنه هاست و رسیدن به
عدالت اجتماعی باید به طور قهر آمیز با آن جنگید  .و آن را ریشه کن کرد .
اعتقاد به معاد و قیامت در واقع یک پشتوانه است که در

مسلمانان مسئولیت ایجاد مینماید

مسئولیت در برابر کوچکترین مسائل روزمره و اجتماعی و سیاسی در

برابر جهالت  ،در

برابر تاریکی و در برابر دیکتاتوری سرمایه داری که میدزدد و استثمار

میکند این مسئولیت

ناشی از " معاد " ما را وادار میکند به او اعتراض کنیم مبارزۀ ما بر علیه بی عدالتی و استثمار
است ولی پلیس و نیروهای سرکوبگر که در خدمت سرمایه داری هستند مانع از اعتراض ما
و اجرای " قسط " و "عدل " میشوند  .از سرمایه دار و نظام سرمایه داری نیروی سرکوب گر
و پلیس وسپاه پاسدارن و ارتش محافظت میکند  .و در جوامع دیکتاتوری مثل جمهوری اسالمی
ایران با تظاهرات واعتصاب این سرمایه داران یک قدم هم حاضر نیستند به عقب برگردند .
پس بهترین مبارزه بر علیه این سیستم و رژیم این است که مسلح شویم ! چون جواب زور و
خشونت خشن سرمایه داری را تنها با

" قهر انقالبی " باید داد  .تجربه تاریخی نشان داده

است که در این رژیمهای دیکتاتوری سرمایه داری با تظاهرات و قیام خیابانی و سنگ و چوب
و اعتصاب کارگران گرچه رژیم سرمایه داری ضربه میخورد و به طور مو ضعی و موقت عقب
نشینی میکند ولی سرنگون نمیشود  .پس بهترین شکل مبارزه مبارزۀ مسلحانه است  .و اگر در این
راه کشته شدیم چه باک ! خداوند به هر فرد که در برابر ظلم قیام کند وعدۀ پاداش داده و به هر
فرد مظلومی که با ظلم در هر لباسی وشکلی ( حتی در شکل مذهبی و اسالم وتشیع ) کنار بیاید و تمکین
کند  ،این فرد مظلوم را شریک در جرم استثمار میداند ! پس از کشته شدن چه ترسی داریم ! آیا
مرگ ما وریختن خون ما بیهوده است ؟ مثلما ً نه  ،و این مرگ ما که به خاطر دفاع از جهانبینی
ما که این جهان بینی بر اساس "عدل" بوده بقیۀ مردم وخلقهای خفته را بیدار

نموده وآنان را وادار

به حرکت و جنبش انقالبی مینماید تا سر انجام " عدالت اجتماعی " بر قرار شود .
برای مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی این رژیم حافظ منافع سرمایه داران و امپریالیزم باید ماهیت
واقعی این رژیم را بشناسیم .

مبارزۀ نظری -ایدئولوژیک و عملی -پراتیک با رژیم جمهوری اسالمی در
ایران .
برای اینکه بتوانیم به طور مإثر با رژیم جمهوری اسالمی این دشمن قسمم خوردۀ خلقهای ایران
بجنگیم باید این رژیم و حامیان بین المللی آنرا و ماهیت واقعی آن و ایدئولوژی و سیاستهای
مبارزه کنیم باید سیاستهای فریبکارانه و مکانیسم نیروهای سرکوبگر آن و تاکتیکها واستراتژی آن را
به درستی شناخته و مطالعه کنیم  .اصالً چرا و چگونه رژیم جمهوری اسالمی در ایران قدرت را
در دست گرفت ؟

به خاطر همین موضوع الزم است تاریخچۀ ظهور خمینی و دار ودسته اش در

خالل قیام مردم بر ضد شاه در سالهای  ۳۱-۳۱۳۱و چگونگی به قدرت رسیدن وی و رژیم
جمهوری اسالمی را بررسی کنیم .

 .۳دربارۀ امپریالیسم و دربارۀ ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسالمی
ریشۀ مصیبتهای مردم ایران در سه قرن گذشته سلطۀ امپریالیسم و سیستم سرمایه داری آن بوده است .
این نکبت امپریالیسم و سیستم سرمایه داری که جزء الینفک آن است ریشۀ تمامی دردها وفقر
مردم و مسائل حاد اجتماعی وسیاسی امروز ایران و بقیۀ کشورهای جهان سوم و حتی مردم خود این
کشورهای امپریالیستی است  .مبنای سرمایه داری "دزدی " و " فاشیسم " است ولی امپریالیسم جهانی
به آن لعاب "دموکراتیک " و " تمدن پیشرفته " را زده است  .در خود جوامع امپریالیستی

با

تبلیؽات مصرفی و تفریحات مبتذل وسکس و دروؼهایی که از رسانه های مختلؾ همواره به ذهن
خلقهای این جوامع تزریق میشود  ،اکثریت این خلقها را به خواب ؼفلت برده اند  .همین خصوصیت
" دزدی " و حرص و آز سرمایه داری که کور کورانه فقط به فکر سود بیشتر و بیشتر است باعث شده
تا در این چند قرن گذشته به کشورهای عقب مانده تر لشکر کشی کند و برای توسعۀ مستعمرات خود
ده ها میلیون انسا ن را به خاک و خون بکشد و در قرن بیستم بر اثر رقابت شدید بین کشورهای
امپریالیسی دو جنگ جهانی به راه بیندازد  .ولی رابطۀ امپریالیسم با کشورهای عقب مانده تر یا
جهان سوم چیست؟ بطور کلی کشورهای متروپل یا پیشرفته یا جهان اول یا همان کشورهای امپریالیستی
که شامل اروپای ؼربی حتی کشورهای کوچکی مثل هلند وبلژیک و سوئد میشوند و کانادا و
کشورهای امپریالیستی قوی تر مانند آمریکا  ،انگلیس  ،آلمان و فرانسه برای استمرار و حفظ نظام
سرمایه داری خود که در واقع این نظام سرمایه داری متعلق به همان طبقۀ بورژووازی یا سرمایه داری
این کشورهاست که اقلیت کوچکی را در خود جوامع کشورهای امپریالیستی تشکیل میدهند مانند صاحبان
کارخانجات بزرگ  ،تراستها و کارتل ها و صاحبان شرکتهای چند ملیتی و  ....به استثمار کشورهای
جهان سوم و همچنین استثمار مردم کشورهای خود مشؽولند  ،چنانچه در نتیجۀ این استثمار روز به

روز به جمعیت فقیر آمریکای شمالی و اروپای ؼربی اضافه میشود  .ولی در اینجا به بررسی رابطۀ
استثماری بین امپریالیسم وکشورهای جهان سوم میپردازیم واین رابطۀ استثماری بنا به گفتۀ
سیاستمداران امپریالیستی اینطور تعریؾ میشود که ؛
" سیاستها و عملکردهای یک کشور قوی یا استثمار گر یا همان امپریالیزم در رابطه با کشورهای
ضعیؾ تر یا جهان سوم بر مبنای منافع آن کشور امپریالیستی است "
یا به قول سیاستمداران آمریکایی ودیگر کشورهای امپریالیستی ؛
" بهترین دوستان ما در کشورهای جهان سوم منافع ما میباشند "
امپریالیسم مدتهاست که برای کسب هرچه بیشتر منافع خود سه هدؾ کلی را دنبال مینماید و دنبال خواهد
نمود ؛
 .۳امپریالیسم جهانی تالش میکند تا مواد خام ومعدنی وثروتهای کشورهای جهان سوم را با هزینۀ هر
چه کمتر به دست آورد و حتی به وسیلۀ رژیمهای دست نشاندۀ خود این منابع و مواد خام را ؼارت
نموده و بدزدد .
 . ۹از طرؾ دیگر این کشورها را از لحاظ تولیدی و اقتصادی  ،صنعتی ،کشاورزی  ،فرهنگی
واجتماعی و آگاهی سیاسی عقب نگه دارد .
 . ۱و در عین حال میخواهد به راحتی و بدون هیچ مانع و محدودیتی وارد بازار مصرؾ این کشورها
شود تا تولیدات صنعتی و کشاورزی خود را به مردم این کشورها بفروشد .
سیاستهای کشورهای امپریالیستی در رابطه با کشورهای ضعیؾ تر و جهان سوم مانند ایران با درنظر
گرفتن همین سه هدؾ کلی ذکر شده تعیین وتنظیم میگردد  .رسانه های تبلیؽاتی آنها در راستای همین
سیاستها عمل میکنند .
همچنین این کشورهای قدرتمند وامپریالیستی چون خودشان عمیقا ً تحت سلطۀ طبقۀ سرمایه داری میباشند
( یعنی در واقع سیاستمداران و نظامیان در کشورهای امپریالیستی تحت سلطۀ طبقۀ سرمایه داری میباشند )
بنابراین برای کسب سود بیشتر همیشه در حال رقابت با هم برای کسب مستعمرات بیشتر بوده اند و
نتیجۀ این رقابتها در قرن نوزدهم باعث جنگ بین ناپلئون با روسیه و انگلیس وامپراتوری پروس و
عثمانی شد  .در قرن بیستم نیز همین رقابتها بین قدرتهای امپریالیستی باعث ایجاد دو جنگ جهانی
وکشتار ده ها میلیون نفر شد  .در اوایل قرن بیستم و مخصوصا ً پس از جنگ جهانی اول سیاستمداران
انگلیس فهمیدند که لشکر کشی برای توسعۀ مستعمرات دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود و" استثمار
نو" را طرح ریزی نمودند  .پس از جنگ جهانی دوم امپریالیسم بریتانیای کبیر بر اثر جنگ جهانی
دوم به شدت ضعیؾ شد و مقام کبیری و سروری خود را عمالً به امپریالیسم آمریکا داد  .و
همچنین بعد از جنگ جهانی دوم امپریالیستها در ادامۀ سیاستهای "استثمارنو" برای تسلط بر کشورهای
جهان سوم دیگر کمتر دست به لشکر کشی زدند و به جای آن دیکتاتورهای وابسته به خود را در
این کشورها یا توسط جنگ داخلی و یا با کودتا به قدرت رساندند  ،و چهرۀ این خائنین وابسته به خود
را در پیشگاه مردم این کشور ها بزک نموده وآنها را حتی مستقل از امپریالیسم و دارای اراده و
میهن دوست و دوستدار مردم نشان میداند  .سپس همین امپریالیسم به آموزش کادرهای ارتش این
کشورهای جهان سوم پرداخت و پلیس وپلیس مخفی این کشورها را آموزش میداد و این نیروهای

سرکوبگر را پشتیبانی مینمود برای اینکه اهرم استبدادی دیکتاتورهای وابسته به خود را تقویت کند تا
کوچکترین مقاومت مردمی را به شدت سرکوب کنند تا سلطۀ امپریالیسم و نظام سرمایه داری در این
کشور ها ادامه یابد .در ایران در قرن بیستم دخالت امپریالیسم کامالً مشهود است  ،دخالت امپریالیسم
انگلستان در نهضت مشروطه سپس کودتای سیاه وبه قدرت رساندن رضا خان میر پنج و توطئه بر
علیه دکتر مصدق وکودتای  ۹۲مرداد  ۳۱۱۹توسط انگلستان وآمریکا و حمایت کامل از محمد رضا شاه
و به قدرت رساندن او و باز هم حمایت کامل کشورهای امپریالیستی مخصوصا ً آمریکا وانگلیس از شاه
 .اهمیت ایران از نظر ژئو پلیتیکی برای امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا فوق العاده است .
ایران  ،کشوری با ذخایر عظیم نفتی وگازی  ،معادن ؼنی آهن و مس و اورانیوم ودیگر معادن
ؼنی ی مواد معدنی و فلزات  .کشوری با داشتن سواحل زیاد در خلیج فارس و دریای عمان که
بالقوه میتواند تؤثیر زیادی بر روی ترانزیت در تنگۀ هرمز این شاه راه انرژی جهان داشته باشد .
کشوری و سرزمینی که در جایی از جهان واقع شده که خود وهمسایگانش  ۱۱در صد منابع نفتی و
گازی ی دنیا را دارند  .بنا براین ایران همیشه در طول سه  -چهار قرن گذشته مورد توجه امپریالیسم
بوده است  .در دهۀ شصت – هفتاد میالدی با رشد تکنولوژی و ظهور ماهواره وکامپیوتر رفته رفته
"استثمار نو" جای خود را به "استثمار مدرن" داد ! بنابراین انچه مسلم است و حد اقل برای مبارزینی
که مطالعۀ عمیق تاریخی وسیاسی و اجتماعی در ایران دارند ثابت شده است که امپریالیسم به راحتی
حاضر به از دست دادن سلطۀ خود در ایران نیست بلکه متفکرین وتوطئه گران امپریالیستی با تالش
فراوان و به سه روش استحماری و استبدادی و استثماری سلطۀ خود رادر ایران حفظ میکنند و سعی
میکنند که دستگاه دولتی و سرمایه درای وابسته در کشورهای تحت ستم مانند ایران باقی بماند  .در سال
 ۳۱۳۱شمسی قیام خلقی بر ضد شاه هر چه شعله ور تر شد  .در آن زمان بیشتر روشنفکرا ن
انقالبی توسط ساواک شاه جالد

شهید شده بودند و شاه خائن همۀ رهبران انقالبی خلق ما را

تقریبا ً نابود کرده بود  .از همین تاریخ است که با ادامۀ قیامهای پی در پی مردم بر ضد رژیم
شاهنشاهی طرح ریزان ونقشه کشان امپریالیستی برای حفظ منافع سرمایه داری جهانی به سرکردگی
آمریکا و سلطۀ خود و حفظ نظام سرمایه داری ی وابسته در ایران دست به توطئه و فریبی بزرگ
زدند  ،طبیعی است که امپریالیسم و ذات کثیؾ آن که بر مبنای " دزدی " و " فریب " است
نمیتوانست تحمل کند که مردم ایران سلطۀ امپریالیستی و سرمایه داری وابستۀ شاه را نابود کنند وبه
استقالل حقیقی دست یابند .
در نتیجۀ قیام  ۳۱۳۱شاه رفت وخمینی آمد ولی برای امپریالیسم به حاکمیت رسیدن یک شخص یا
حزب یا شاه یا خمینی یا حزب توده ویا مسعود رجوی ویا مهدی کروبی وخاتمی و یا میرحسین
موسوی و یا فرخ نگهدار مهم نیست ! برای امپریالیسم آمریکا این موضوع مهم میباشد که شیر نفت
ایران به روی شرکتهای نفتی بزرگ آمریکایی باز باشد ! خمینی با مدارک وشواهد ؼیر قابل انکار با
امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا از مدتها پیش از ورودش به ایران سازش کرده بود  .برای همین
رسانه های امپریالیستی مانند آسو شیتو پرس  ،ان بی سی  ،بی بی سی سرمایه گذاری خود را بر
روی خمینی آؼاز مینمایند  .خمینی

در سال  ۳۱۱۹با سخنرانی انتقادی که بر علیه شاه انجام داد

توسط شاه تبعید شد و پس از آن هیچ حضور سیاسی دیگری در ایران نداشت و در عراق نیز فعالیت

سیاسی نداشت وبه خاطر همین تقریبا ً فراموش شده بود  .ولی از همان سال  ۳۱۳۱خمینی از طریق
رابطین ایرانی امپریالیسم با امپریالیسم خونخوار سازش کرد و پس از این سازش همۀ ما شاهد
بودیم که امپریالیسم چگونه به وسیلۀ امکانات گستردۀ تبلیؽاتی خود سرمایه گذاری خود بر روی
خمینی را آؼاز کرد وخمینی را در ذهن توده های خشمگین ولی نا آگاه ما قرار داد ! و این رسانه
های ؼربی وامپریالیستی بودند که قیام مردم ایران را که بر علیه استبداد و ظلم و ستم شاهی
بود ( ولی بدون حضور مإثر آن روشنفکران انقالبی ) را ناشی از هدایت و رهنمود های آیت اله
خمینی تعبیر وتفسیر مینمودند و چنین به مردم ایرا ن القاء مینمودند که رهبر این قیام خمینی است
و در اخبار و تفسیر های خود چنین به مردم ایران القاء نمودند که تنها جانشین شاه آیت اله خمینی
است  .به طوری که بخش فارسی رادیو بی بی سی مدتی قبل از قیام بهمن  ۳۱۳۱تا آنجا پیش
رفت که گفت ؛ تصویر امام خمینی در ماه دیده شده !
سپس خمینی توسط همان رابطین ایرانی امپریالیسم یعنی کسانی مانند ؛ صادق قطب زاده و
سالمتیان و بنی صدر و ابراهیم یزدی از نجؾ اشرؾ به " نوفل لوشاتو " در فرانسه رفت  .و
رسانه های امپریالیستی همچنان مشؽول تبلیؽات وسیع به نفع وی وبرای به قدرت رساندن خمینی به
عنوان جانشین شاه بودند  .تا به این وسیله قیام خود جوش مردم ایران را که برای کسب حقوق
مشروع خود به آن دست زده بودند به وسیلۀ خمینی به انحراؾ بکشانند .
دار ودستۀ خمینی از جمله قطب زاده و ابراهیم یزدی ودیگران از طرؾ امپریالیسم مورد حمایت
مادی ومعنوی قرار گرفتند بطوری که میلیونها دالر پول در اختیار آنها قرار گرفت و به سرعت
دارای امکانات فراوان مالی و تبلیؽاتی شدند و دو ویال در نوفل لوشاتو با چندین خط تلفن و
تجهیزات و امکانات دیگر در اختیار آنها گذاشته شد .
بهتر است در اینجا کمی با " ابراهیم یزدی " آشنا شویم ابراهیم یزدی قبل از سال  ۳۱۳۱پانزده سال
در ایاالت متحدۀ آمریکا زندگی کرده بود واقامت آمریکایی داشت ضمن اینکه بر اساس اسناد و
شواهد شخص ابراهیم یزدی با سازمان اطالعات و امنیت آمریکا " سیا " همکاری داشت  .به طوری
که چند روز قبل از رسیدن خمینی به پاریس در پاییز سال  ۳۱۳۱مرتبا ً جلساتی با افراد نظامی
وسیاسی و اطالعاتی آمریکا داشت و با آنها مرتبا ً در تماس و کفتگو بود ؛ کسانی مانند ؛
رمزی کالرک ؛ وزیر سابق دادگستری آمریکا .
ریچارد کاتم ( ریچارد کاتم مؤمور شناخته شده و بلند پایۀ سازمان سیا در ایران که بعد از کودتای ۹۲
مرداد ۳۱۱۹جنگ روانی بر علیه دکتر مصدق و دکتر فاطمی و نهضت ملی شدن نفت به راه انداخت و
نویسندۀ کتاب ناسیونالیسم در ایران نیز میباشد  ،همین شخص دربارۀ ایران و مذهب اسالم مطالعه و
شناخت زیادی داشت ) .
فالک  ،سرهنگ ادوارد تامسون
و زنی به نام دورییان مک گری (مؤمور سازمان سیا  ،دربارۀ این زن نوشته های پراکنده ای یافت
میشود ولی این زن مرموز ضمن اینکه به زبان فارسی کامالً مسلط بوده  ،در مدت اقامت خمینی و در
ویالی نوفل لوشاتو با خمینی و خانواده اش مرتبا ً ارتباط داشته  ،جالب اینجاست که این زن حتی با

هواپیمای ایر فرانسی که خمینی را به تهران آورد  ،بوده است  ،و پس از قیام بهمن  ۳۱تا مدتها با
شخص خمینی ارتباط نزدیک داشته است ! )
همچنین " بروس لینگن " که بعدها همین شخص یعنی " لینگن " کاردار سفارت آمریکا در تهران شد  .و
حتی در جریان مضحکۀ تسخیر سفارت در آبان  ۳۱۳۲در تهران بود .
این افراد اطالعاتی و نظامی آمریکایی به همراه ابراهیم یزدی ( )۳وبنی صدر وقطب زاده و سالمتیان
و دیگر افراد ایرانی که جزء دار و دستۀ خمینی بودند پس از جلساتی طوالنی که در پاریس داشتند
مشؽول طرح ریزی ی توطئه ای بزرگ بر ضد انقالب حق طلبانۀ مردم به پا خواستۀ ایران بودند
تا خمینی را جانشین شاه در ایران نمایند  .این مذاکرات تا آخرین روزی که خمینی در نوفل لوشاتو
بود ادامه داشت  ،در خالل این گفتگوها  ،دار ودستۀ خمینی از طرؾ رسانه های گوناگون
امپریالیستی مورد حمایت معنوی قرار گرفتند بطوری که به مردم ایران وجهان  ،انقالبی و تنها
جانشین شاه معرفی گردیدند  .در آن ویال در نوفل لوشاتو و در آن زمان خمینی با کمک وحمایت
و راهنمایی عوامل امپریالیسم مانند" رمزی کالرک " مشؽول نقشه کشیدن و توطئه بر علیه جریان
انقالب خلق ایران بود که توانستند این نقشۀ شوم خود را عملی نمایند  .این توطئه گران آمریکایی و
خائنین ایرانی در اصل هرچه میکردند در راستای این هدؾ بود که به سلطۀ امپریالیستی و به سیستم
سرمایه داری ی وابسته در ایران خدشه ای وارد نشود همین سلطۀ امپریالیستی که از زمان قاجاریه مانند
سرطان در اعماق اجتماع واقتصاد ونیروهای مسلح وارتش ایران وجود داشته است .
با اوجگیری قیام مردم و بحرانی تر شدن وضعیت شاه  ،در  ۳۳دی ماه  ۳۱۳۱چند روز قبل از
فرار شاه خائن کنفرانسی توسط سران چهار کشور امپریالیستی برای بررسی وتصمیم گیری در مسائل
ایران در جزیرۀ گواد آلوپ برگزار شد که به همین نام یعنی کنفرانس گوادآلوپ معروؾ شد .در این
کنفرانس سران چهار کشور آمریکا  ،انگلستان  ،فرانسه و آلمان شرکت داشتند .ما هنوز دقیقا ً نمیدانیم
در این کنفرانس که کارتر وتاچر وژیسکاردیستن بودند چه گفتگوهایی صورت گرفت ولی همینقدر
میدانیم که به طور خالصه ؛ سران این چهار کشور امپریالیستی برای خارج کردن شاه از ایران و جانشین
نمودن خمینی به جای شاه به توافق رسیدند .
ذٕز" اثطاْیى یعزی " زض يٕضز کُفطاَػ گٕازانٕپ گفتّ اؼت ؛ «يب زض ٔضؼیتی َجٕزیى كّ ثتٕاَیى زض تصًیًبت
گٕازآنٕپ يؤثط ٔالغ ـٕیى ،ثُبثطایٍ ُْگبيی كّ ضئیػجًٕٓض فطاَؽّ اظ ططیك ٔظاضت ايٕض ذبضجّ ،پیغبو زاز
كّ ـًب یک گعاضـی ،كّ َمطّ َظطات ایٍ ططف ضا ثّ يب ثسْس ،تٓیّ كُیس ،آلبی ذًیُی ضطٔضت آٌ ضا تبییس
كطزَس ٔ صبزق لطتظازِ ْى آٌ گعاضؾ ضا َٕـت ٔ ثّ ًَبیُسِ ٔظاضت ايٕضذبضجّ فطاَؽّ تحٕیم زاز  .آٌ
گعاضؾ ْى تب آٌ جب كّ يٍ ثّ یبز يیآٔضو كم گعاضؾ ضا َرٕاَسیى ثهكّ يطبنجؿ ضا يطٔض كطزیى ٔ صبزق
لطتظازِ یبززاـت ٔ آٌ ضا تُظیى كطز .انجتّ ٔلتی كّ آٌ گعاضؾ ضا ثّ زٔنت فطاَؽّ زازًَ ،بیُسِ ٔظاضت ايٕض
ذبضجّ فطاَؽّ اظ يب تفكط كطز ،ثّ زیسٌ يب آيس ٔ گفت كّ فطاَؽّ ثّ ـست تحتتأثیط ایٍ گعاضؾ لطاض گطفتّ
اؼت».

ثّ ضٔـُی يیجیُیى کّ اثطاْیى یعزی ثطای ایُکّ يتٍ ًْیٍ گعاضؾ ثّ زٔنت فطاَؽّ ضا ثط يال َکُس
يیگٕیس " کم گعاضؾ ضا َرٕاَسیى " ٔاصالً ٔثّ ْیچ ٔجّ اـبضِ ای ثّ يتٍ ایٍ گعاضؾ ًَیکُس ٔنی اظ ثّ
ـست تحت تأثیط لطاض گطفتٍ " ًَبیُسۀ ٔظاضت ايٕض ذبضجۀ فطاَؽّ " اظ ایٍ گعاضؾ  ،کبيالً يؼهٕو
يیفٕز کّ ذًیُی ثّ ًْطاِ لطت ظازِ کّ تُٓب تفُۀ لسضت ثٕزَس چّ ٔػسِ ْبیی ثّ ايپطیبنیؽى فطاَؽّ زازِ
ثٕزَس !
زض ًْیٍ ضٔظْب ثٕز کّ " ژَطال ْبیعض " زض ایطاٌ ثّ زیساض ـبِ ضفت ٔ اظ أ ذٕاؼت تب اظ ایطاٌ ذبضج
ـٕز !
تنها چند روز پس از کنفرانس گوادآلوپ در روز  ۶۲زی يبِ  ۷۵۳۱ـبِ ثّ ثٓبَۀ يؼبنجۀ ذٕز اظ ایطاٌ
ضفت !
و خمینی این طاعون قرن در روز  ۳۹بهمن  ۳۱۳۱به ایران آمد ! وخلق نا آگاه ایران که تحت
تؤثیر تبلیؽات امپریالیستی به نفع خمینی قرار گرفته بود از او استقبال کرد  .خمینی بالفاصله به
قبرستان بهشت زهرا رفت  ،شاید خود این عمل وی به معنی این بود که بگوید میخواهم تمام ایران را
قبرستان کنم ! و در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا گفت ؛ شاه قبرستانها را آباد کرد ! ولی خود
خمینی پس از مدت کوتاهی شروع به کشتار خلق کردستان وترکمن صحرا و کشتار و قتل عام زندانیان
سیاسی زد و همچنین باعث جنگ ایران وعراق وکشتار بیشتر مردم شد آنهم به مدت هشت سال ! و در
تابستان سیاه  ۳۱۱۱پس از اینکه "جام زهر " را نوشید باز هم دستور قتل عام زندانیان سیاسی را که
محکومیت خود را در زندان میگذراندند داد و هزاران تن را قتل عام کرد .
در روزهای طوفانی یعنی تا  ۹۳بهمن  ۳۱۳۱خلق ایران با پیشاهنگان مسلح خود که عمدتا ً دو
سازمان " مجاهدین خلق ایران " و " چریکهای فدایی خلق ایران "

بودند به جنگ مسلحانه بر

علیه ارتش شاهنشاهی پرداختند و پادگانهای ارتش و پلیس یکی یکی توسط خلق دالور ما فتح
میشد  .و مردم هر چه بیشتر مسلح میشدند و سربازان گروه گروه به مردم مبارز میپیوستند ،
نزدیک بود که ارتش و پلیس امپریالیستی توسط خلق ایران کامالً نابود شود ولی این موضوع بر
خالؾ منافع امپریالیسم در ایران بود بنابراین جاسوسان سازمان" سیا " به همراه " ژنرال هایزر "
و برخی از فرماندهان ارتش مانند ارتشبد حسین فردوست سپهبد قره باؼی و قره نی و دار و دستۀ
خمینی دست به توطئۀ دیگری زدند ؛ و در همین روزها بود که دارودستۀ خمینی به جنب جوش
افتادند و در سر چهار راه ها و در اطالعیه های مختلؾ و با بوق کرنا به مردم میگفتند " دست
نگه دارید ! امام هنوز حکم جهاد نداده ! " آری نزدیک بود نیروهای سرکوبگر امپریالیستی نابود
شوند و افسران ارشد این نیروهای سرکوبگر که برای حفظ نظام شاهنشاهی و در اصل حفظ سلطۀ
امپریالیستی قسم خورده بودند و سالها به کشتار وشکنجۀ نیروهای انقالبی پرداخته بودند توسط مردم
انقالبی ما مجازات شوند  .که ناگهان در روز  ۹۹بهمن صبح هنگام توسط رادیو وتلویزیون اعالم
شد که ارتش اعالم بی طرفی کرده وبه سربازانی که در خیابانها هستند دستور داده شده به پادگانهای
خود برگردند .حاال دیگر انقالب (خمینی) پیروز شده است ! بدون اینکه سیستم وبافت نیروهای

سرکوبگر از جمله ارتش و پلیس و ساواک که در واقع نیروی سرکوبگر امپریالیسم در ایران بوده
و هست به طور کامل نابود شود !
در این بین تعدادی از افسران ارشد نظامی از جمله ارتشبد فردوست  ،سپهبد قره باؼی و سپهبد قره
نی و سپهبد نیروی هوایی

" آذر برزین" برای تحویل ارتش و نیروهای مسلح امپریالیستی به رژیم

جدید اسالمی به رهبری خمینی با امپریالیسم وبا خمینی همکاری کامل را داشتند .
در اولین روزهای پس از قیام بهمن بعضی افسران عالی رتبۀ شاه منجمله نصیری  ،ناجی  ،خسرو داد
و جهانبانی و  .....که یا در برابر خلق ایران چهره های شناخته شدۀ منفوری بودند ویا برای تسلیم
ارتش ونیروهای مسلح شاهنشاهی به خمینی حاضر به همکاری نبودند و یا هنوز به شاه وفاداری میکردند
و حتی برخی از آنها مدتها پیش از قیام بهمن توسط خود شاه بازداشت شده بودند ( بدون محاکمه و
افشای رازهایی که این افسران از رژیم شاه داشتند در پیشگاه خلق ایران ) در پشت بام مدرسه رفاه
تیر باران شدند تا دار ودستۀ فریبکار خمینی ( و مشاوران آمریکایی آنها که همیشه از بدو پیدایش و
به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسالمی در پشت پرده سردمداران این رژیم را راهنمایی کرده اند و
سردمداران رژیم از جمله خمینی و خامنه ای ودیگران از آن به عنوان امدادهای ؼیبی یاد میکنند!) در مقابل
مردم اینطور وانمود و تظاهر نمایند که با کشتن این افسران ارشد قسم خورده به شاه نیروهای
مسلح و ارتش را از وجود فرماندهان و عناصر شاه دوست وآمریکایی پاک کرده است  .و به مردم
نا آگاه ایران نشان دهند که گویی خمینی با این اعدامها در پشت بام مدرسۀ رفاه که خود نیز در
آنها شخصا ً حضور داشت ارتش ونیروهای سرکوبگر رژیم قبلی را دچار تحول به نفع مردم نموده
است ! و وانمود نمایند که این ارتش ونیروهای مسلح و سرکوبگر که در طول سالیان گذشته افسران
ودرجه داران کادر آن برای آموزشهای نظامی و اطالعاتی به آمریکا واسرائیل اعزام میشدند و در طول
سلسلۀ پهلوی هزاران مستشار نظامی آمریکایی در ایران مشؽول آموزش نیروهای سه گانۀ زمینی
وهوایی ودریایی آن بودند با اعدام تنی چند از فرماندهان این نیروها

ماهیتش به کلی فرق کرده

وتبدیل به ارتش ونیروهای مسلح اسالمی وامام زمان شده است !
البته در دیگر کشورهای جهان سوم وکشورهای آمریکای التین این تجربۀ تاریخی قبالً انجام شده بود و
امپریالیسمی که خود افسار ارتشهای وابستۀ این کشورها رادر دست داشت وقتی با قیام ضد امپریالیستی
مردم رو به رومیشد برای آرام نمودن و فریب مردم تعدادی از عوامل ومهرهای خود را در ارتش
ونیروهای سرکوبگر قربانی مینمود و افراد دیگری راجانشین آنها میکرد وبا دستگاههای تبلیؽاتی اینطور
به مردم القاء مینمودند که گویی تؽییر وتحولی عظیم صورت گرفته است ولی ماهیت وابسته به امپریالیسم
ارتش از چشم مردم پنهان و دست نخورده باقی میماند.
گفتیم که با کمک برخی از افسران بلند پایه مانند فردوست  ،قره باقی و قره نی و آذر برزین وحمایت
و کمک مؤموران ارشد آمریکایی  ،ارتش شاهنشاهی تسلیم خمینی شد  .سپس خمینی و دار ودسته اش
بالفاصله با طرح شعار " ارتش برادر ماست " به احیای مجدد ارتش پرداختند زیرا ارتش شاهنشاهی در
جریان قیام بهمن  ۳۱۳۱آسیب دیده بود ولی ماهیت این ارتش که دست پروردۀ امپریالیسم آمریکا بود به
هیچ وجه تؽییر نکرد .

جالب اینجاست که بعد از فرار شاه و در آستانۀ قیام بهمن "برژینسکی " گفته بود ؛ " در ؼیاب شاه
تنها نیرویی که میتواند جلوی خطر کمونیسم را در ایران بگیرد هماهنگی و ائتالؾ میان نظامیان و
روحانیون است ! "
البته برژینسکی و دیگر توطئه گران امپریالیستی تنها از "خطر کمونیسم " بیمناک نیستند بلکه آنها از
هرگونه جنبش انقالبی و ضد ارتجاعی که خواستار تؽییر و رهایی خلقهای در اسارت و بردگی جهان
و نابودی سلطۀ امپریالیستی میباشند هراسناکند .
رژیم جدید اسالمی با حمایت کامل ولی پنهانی امپریالیسم از همان روزهای پس از  ۹۹بهمن
اعتراض وقیام کارگران ودهقانان و خلق کرد وترکمن صحرا را در مقابل خود میدید بنا براین صریعا ً
دست به احیا و باز سازی ارتش در هم شکسته زد و سپاه پاسداران را هم با کمک افسران ودرجه
داران همین ارتش آموزش و تشکیل داد

این نیروهای مسلح رژیم در واقع وظیفۀ اصلی شان

سرکوب اعتراضات و مبارزۀ ضد امپریایستی واقعی ی خلق ایران بوده است  .برای روشن شدن این
موضوع که ارتش دست پروردۀ امپریالیسم آمریکا بوده وهست باید در مورد ماهیت واقعی ارتش وبقیۀ
نیروهای مسلح رژیم اینطور توضیح دهیم که این نیروها در واقع ابزار سرکوب امپریالیسم در
ایران میباشند  .ارتش جمهوری اسالمی که در واقع همان ارتش شاهنشاهی در ایران بود در زمان
رضا شاه به دستور امپریالیسم انگلستان و توسط افسران انگلیسی ایجاد و تشکیل و سازماندهی شد و
تحت آموزش قرار گرفت  .این ارتش از بدو پیدایش خود کامالً وابسته به امپریالیسم بریتانیا و بعد
آمریکا بود و سیاستهای آنان را در ایران و خاورمیانه که همان سرکوب قیام خلقهای استثمار
شدۀ ایران وخاور میانه بود به پیش میبرد پس از قیام بهمن این ارتش شاهنشاهی با همان ماهیتی
که داشت دست نخورده باقی ماند وتنها نام آن به ارتش جمهوری اسالمی تؽییر کرد و سپاه پاسداران
و به دنبال آن بسیج زائیدۀ همین ارتش امپریالیستی میباشند  .پلیس  ،نیروی انتظامی و

وزارت

اطالعات رژیم نیز تا کنون همین ماهیت وابسته به امپریالیسم را داشته اند وخواهند داشت وهدؾ
اصلی آنها کشؾ و نابودی و سرکوب نیروهای انقالبی و واقعا ً ضد امپریالیسم و سرکوب قیامهای
مردمی میباشد  .جالب است که بدانیم بیشتر تجهیزات وساز وبرگ نظامی واسلحۀ ارتش وسپاه از
کشورهای امپریالیستی خریداری میشود  .و وزارت بد نام اطالعات برای فیلترینگ اینترنت سالیانه
وحتی ماهیانه مجبور است پیشرفته ترین برنامه های نرم افزاری را آنهم از شرکتهای آمریکایی با
پرداخت میلیونها دالر خریداری کند  .ضمن اینکه چندی پیش برخی نشریات اروپایی فاش کردند
کشورهای ؼربی و امپریالیستی ساالنه ده ها میلیون دالر وسایل مدرن شکنجه به وزارت اطالعات
جمهوری اسالمی میفروشند !
از سوی دیگر رژیم جدید و دار و دستۀ خمینی برای احیا و حفظ نظام سرمایه داری وابسته به
امپریالیسم که در طول سلسلۀ قاجاریه و پهلوی تا اعماق جامعه و دولت وارتش و اقتصاد نفوذ کرده بود
با کشورهای امپریالیستی قراردهای جدید میبستند .و بازار ایران بر روی کاالهای کشورهای
امپریالیستی همچنان باز بود  .بنابراین برای حفظ این نظام وابسته این رژیم مجبور بود از آؼاز پیدایش
خود به نیروهای انقالبی ومترقی و واقعا ً ضد امپریالیست حمله ور شود  .اما ابزار این حمله وسرکوب

چه بود ؟ پیش از ورود خمینی گروه " خلخالی " یا همان جالد خمینی تشکیل شده بود که به فرمان
امامش خمینی خائن حاضر بود سر هر مخالفی را ازتن جدا کند  .مدت کمی از سقوط نظام شاهنشاهی
گذشته بود که در مدت کوتاهی گله های چماقداران که ؼالبا ً افراد بیسواد و از همه جا بیخبر وجاهل بودند
که حتی برخی از آنان سابقۀ جرم جنایی داشتند و یا در زندانهای جنایی بودند توسط دار و دستۀ خمینی
با پول خریداری شدند و در خیابانها به را افتادند تا در مردم ایجاد رعب و وحشت نمایند همین
چما قداران به سرعت در " کمیته ها " متشکل شدند و در همان روزها سپاه پاسداران نیز توسط افراد
نزدیک خمینی و با آموزش ارتش تشکیل وسازماندهی شد  .وظیفۀ اصلی ارتش و سپاه و کمیته از همان
ابتدا حفظ خمینی و دارودسته اش و تحت تعقیب قرار دادن و سرکوب نیروهای واقعا ً انقالبی وضد
امپریالیسم بود که بعداً بسیج و وزارت اطالعات نیز به این جمع اضافه شد  .بنابراین به وضوح میبینیم که
دار ودستۀ خمینی با چه دقتی به نصیحت " برژینسکی" عمل کردند !
و در آن روزها این تحوالت در نیروهای سرکوبگر دور از چشم مردم به سرعت در حال انجام بود .
خمینی و دار ودسته اش به سال  ۳۱۳۲نزدیک میشدند سالی پر تالطم و بحرانی برای رژیم نو پای
خمینی  ،همین خمینی که توسط سیاست استحماری امپریالیسم در ذهن بخش بزرگی از مردم در حد
نائب امام زمان یا حتی خود امام زمان رسیده بود ! و همچنین سالی پر ازمسائل پیچیدۀ سیاسی برای
مردم و گروهها و سازمانهای سیاسی مختلؾ .
تنها گروهها ی سیاسی توانستند ماهیت واقعی خمینی را حتی از ماهها قبل از به قدرت رسیدنش در
ایران بشناسند که در کوران مبارزات دهۀ  ۱۱و ۳۱از نزدیک دستی در آتش داشتند و دارای مطالعۀ
عمیق در مسائل سیاسی ایران بودند .
در اسفندماه  ۳۱۳۱و در فروردین ماه  ۳۱۳۲یورش ارتش ونیروهای تا دندان مسلح به اسلحه های
آمریکایی و اسرائیلی رژیم مالیان به کردستان با شدت هر چه بیشتر ادامه یافت نیروهای سرکوبگر
ارتش که در آمریکا و اسرائیل و یا توسط مستشاران نظامی آمریکایی در ایران آموزش دیده بوند به مهاباد
وپاوه حمله ور شدند و مردم چندین آبادی را قتل عام نمودند  .زیرا مردم کردستان به ماهیت کثیؾ
وخائن خمینی ودیگر مزدوران پی برده بودند و در برابر نیروهای اشؽالگر در واقع "امپریالیستی"
مقاومت مینمودند  .ولی رژیم جمهوری اسالمی به مردم کردستان اتهام " تجزیه طلبی" زد و به
سرکوب مردم کردستان تا سالیان بعد ادامه داد .
و باز هم در فروردین  ۳۱۳۲در ترکمن صحرا دهقانانی که سالها تحت ستم رژیم شاهنشاهی بودند و بعد
از قیام بهمن  ۳۱سعی کرده بودند تا قطعه زمینی به دست آورند  ،مورد یورش همین ارتش و
سپاه قرار گرفتند و تنی چند از اعضای " سازمان چریکهای فدایی خلق " در این وقایع به دست
مزدوران رژیم و خلخالی کشته شدند .
در  ۳۹فروردین ماه  ۳۱۳۲با تبلیؽات کر کنندۀ و فریبندۀ رژیم ( ظاهراً ) اکثریت مردم به جمهوری
اؼاليی ضأی زازَس  .زض جطیبٌ ایٍ ضفطاَسٔو " يؽؼٕز ضجٕی " اظ ؼبظيبٌ يجبْسیٍ ذهك َیع ـطکت
ًَٕز کّ ایٍ حطکت ٔی تُٓب ثّ يؼُی تأیس حبکًیت ذًیُی ٔ يفطٔػیت أ ٔ ؼطزض گًی ٔ يتْٕى ـسٌ

ْٕازاضاٌ ایٍ ؼبظيبٌ ٔ يطزو َؽجت ثّ ذًیُی ٔ ضژیى جسیس ثٕز  .ثُبثطایٍ" يؽؼٕز ضجٕی " اظ ًْبٌ
ضٔظْبی أل ثّ ضٔی کبضآيسٌ ذًیُی " ؼبظـکبضی" ذٕزؾ ضا َفبٌ زاز !
زض ثٓبض  " ۷۵۳۱اـطف زْمبَی" اظ اػضبی يطکعیت ٔ لسیًی ؼبظيبٌ چطیکٓبی فسایی ذهك ثّ ًْطاِ
چُس تٍ زیگط اظ اػضبی ثب ؼبثمۀ ایٍ ؼبظيبٌ  ،اظ ایٍ ؼبظيبٌ جسا ـس َس ٔ ثؼس اظ يستی زض ًْبٌ
اضزیجٓفت يبِ " ۷۵۳۱اـطف زْمبَی " طی يصبحجّ ای ( ثطٕض ذالصّ ) گفت ؛ " اپٕضتَٕیؽى تب
يطکعیت ؼبظيبٌ چطیکٓبی فسایی َفٕش کطزِ " یؼُی ایُکّ ایٍ ؼبظيبٌ ضازیکبل ٔ اَمالثی چپ ثب گصـتۀ
پط افتربض آٌ زچبض يفکالت ػًیمی ـسِ ! ٔ ًْچُیٍ زض ًْیٍ يصبحجّ " اـطف زْمبَی" أنیٍ ـرصیت
ؼیبؼی ثٕز کّ پػ اظ لیبو ثًٍٓ گفت کّ ضژیى َٕ پبی جسیس تفبٔتی ثب ضژیى گصـتۀ ـبُْفبْی َساضز چٌٕ
يبَُس ضژیى گصـتّ یک ضژیى ؼطيبیّ زاضی ٔاثؽتّ يیجبـس !
زض اضزیجٓفت يبِ  ۷۵۳۱يجبْس ـٓیس " يحًس ضضب ؼؼبزتی " َفط ؼٕو يجبْسیٍ ذهك کّ ؼبنٓب زض ظيبٌ
ـبِ ذبئٍ ظَساَی ؼیبؼی ٔتحت ـسیستطیٍ ـکُجّ ْب ثٕز تٕؼظ " کًیتۀ پبؼساضاٌ ايبو زاذم ؼفبضت آيطیکب
!" تٕؼظ یک کًیتّ ای ثّ َبو " يبـب انّ لصبة " ثبظزاـت ٔـکُجّ يیفٕز ٔ ثؼس ثّ أ اتٓبو جبؼٕؼی
ثطای ـٕضٔی ضا يیعَُس  .ؼؼبزتی ضا ثّ أیٍ يیجطَس ثسٌٔ ایُکّ ثتٕاَس حتی یکجبض ثب کؽی حتی يبزض
ًْٔؽطؾ ياللبت کُس  ٔ.ؼطاَجبو زض تیط يبِ  ۷۵۲۱تیط ثبضاٌ يیفٕز .
ْجٕو ػٕايم ضژیى ثّ ًْۀ ـئَٕبت اجتًبػی ٔ ظَسگی ضٔظيطۀ يطزو کفیسِ يیفس  .ضژیى َٕ پب ثطای
اثطاظ ٔاػالو حبکًیت ٔ ؼهطۀ ذٕز ثّ يطزو ثّ پبؼساضاٌ آيٕظؾ يیساز کّ زض يیبٌ يطزو ایجبز ضػت ٔ
ٔحفت ًَبیُس  ،ثّ ثٓبَۀ حجبة اججبضی ثّ ظَبٌ حًهّ ٔض ـَٕس ٔ ثّ آَٓب فحبـی ًَبیُس ٔ اؼیس ثّ صٕضت
آَٓب ثپبـُس  .زؼتّ ْبی کًیتّ ٔچًبلساضاٌ ضژیى ثّ کتبثفطٔـی ْب ٔ ْٕازاضاٌ ؼبظيبَٓبیی کّ اػاليیّ
َٔظطات ذٕز ضا زض يیبٌ يطزو پرؿ يیکطزَس یٕضؾ يیجطزَس  ٔ .ثؼس ذًیُی ٔثمیۀ ضٔحبَی ًَبیبٌ گبِ ثّ گبِ
زض صحُۀ تئبتط ثب لیبفّ ْبی يظهٕو ظبْط يیفسَس ٔ تًبو کثبفتکبضیٓب ٔ ظهى ذٕز ضا " تٕجیّ يصْجی "
يیکطزَس .
پػ اظ لیبو ثًٍٓ ذًیُی ٔزاض ٔزؼتّ اؾ کّ ثب ؼٕء اؼتفبزِ اظ احؽبؼبت يصْجی -ضس ايپطیبنیؽتی يطزو
لسضت ضا ْط چّ ثیفتط زض زؼت يیگطفتُس ثب يفکالتی ػظیى ضٔ ثّ ضٔ ـسَس اظ یک ططف
اػتطاضبت ضٔظ افعٌٔ ذهمٓبی ایطاٌ ثّ ایٍ ضژیًی کّ يبْیت پهیسؾ ضٔظ ثّ ضٔظ ثیفتط پسیساض يیفس ٔ
اظ ططف زیگط اذتالفبتی کّ ثطای کؽت لسضت زض ثیٍ ثبالیٓب ٔ ؼطاٌ ضژیى جًٕٓضی اؼاليی ثٕز  .زٔنت
يٕلت ثبظضگبٌ َٔٓضت آظازی ٔ لطت ظازِ ٔ ثٓفتی ٔ يطٓطی ٔ ذبيُّ ای ٔ ثُی صسض ٔ ضفؽُجبَی
ٔ  .....ایُٓب ْطکساو ثب یکسیگط يفغٕل جُگ زػٕا ثطای کؽت لسضت ثیفتط ٔ يٕلؼیت ثٓتط ثٕزَس .
ًْچُیٍ ضؼٕایی ْبی اضتجبط ؼطزيساضاٌ ضژیى ثب يمبيبت ايپطیبنیؽى آيطیکب ٔاففب ـسٌ آَٓب اظ جًهّ
ياللبتٓبی ثبظضگبٌ ٔثٓفتی ٔ ثؼضی اظ اـربق َعزیک ثّ ذًیُی ثب ؼبنیٕاٌ (ؼفیط آيطیکب زض
تٓطاٌ) ٔ يمبيبت آيطیکبیی زیگطاظ جًهّ " ضيعی کالضک" ٔ "چبضنع َبغ ٔ زیگطاٌ زض تٓطاٌ ٔ
ياللبتٓبی ؼّ ضٔظۀ ثبظضگبٌ ثب ثطژیُؽکی پفت زضْبی ثؽتّ زض انجعایط زض آثبًَبِ  ۷۵۳۱يی ضفت تب ثّ
ؼطَگَٕی ضژیى جسیس يالیبٌ يُجط ـٕز  .زض يٕضز جهؽبت يحطيبَۀ انجعایط کّ زٔ ْیأ ت ثهُس پبیۀ ایطاَی
ـبيم ذٕز ثبظضگبٌ  ،اثطاْیى یعزی ٔ چًطاٌ ٔ ْیأت آيطیکبیی ـبيم ثطژیُؽکی يفبٔض ايُیتی کبخ ؼفیس

ٔضاثطت گیتػ کّ زض آٌ ظيبٌ يأيٕض ؼبظيبٌ ؼیب ثٕز ٔ ثؼساً ٔظیط زفبع آيطیکب ـس  ،ثّ ثٓبَۀ ثیؽت ٔ
پُجًیٍ ؼبنگطز پیطٔظی اَمالة انجعایط ٔ ثّ ثٓبَۀ اؼتطزاز ـبِ ثّ ایطاٌ  ،زض انجعایط پفت زضْبی ثؽتّ
ٔثسٌٔ حضٕض ذجطَگبضاٌ آَٓى ثّ يست ؼّ ضٔظ جهؽّ زاـتُس ! ضاثطت گیتػ يستی پیؿ زض یک
ؼرُطاَی زض يٕضز ایٍ ياللبتٓب زض انجعایط گفتّ ثٕز ؛ "يب ٔاضز جهؽّ ـسیى ٔ نت کالو يب ایٍ ثٕز کّ يب اَمالة
ـًب ضا يی پصیطیى .يب کفٕض ـًب ضا ثّ ضؼًیت يی ـُبؼیى  .يب زٔنت ـًب ضا ثّ ضؼًیت يی ـُبؼیى .يب ًّْ ؼالح
ْبیی ضا کّ لطاضزاز فطٔؾ آَٓب ثب ـبِ ثؽتّ ـسِ ثٕز ضا ثّ ـًب يی فطٔـیى .يب زـًٍ يفتطکی زض ًْؽبیگی
ـًبنی ـًب زاضیى .يی تٕاَیى زض آیُسِ ثب ْى کبض کُیى " ! .انجتّ ْیچ کساو اظ ططفیٍ ایٍ گفتگْٕب تب کٌُٕ
ٔالؼیت آَچّ زض ایٍ جهؽبت يحطيبَّ ضا اَجبو ـس ٔ حمیمت ایٍ گفتگٕ ْب کّ ثیٍ ـیبزتطیٍ ؼیبؼتًساضاٌ
آيطیکبیی ٔ یکی اظ ذبئٍ تطیٍ افطاز ایطاَی یؼُی "اثطاْیى یعزی " اَجبو ـس ضا ًَیساَس ٔ ْى ؼطزيساضاٌ
جًٕٓضی اؼاليی ْٔى ؼیبؼتًساضاٌ آيطیکبیی تب ثّ ايطٔظ زض ثبضۀ ایٍ جهؽبت انجعایط جع زضٔؽ حطف
زیگطی َعزِ اَس !
اففبء ایٍ يصاکطات  ،ایٍ ضٔحبَی ًَبیبٌ حمیط ٔتبظِ ثّ زٔضاٌ ضؼیسِ ضا ْط چّ ثیفتط
ضؼٕا يی ًَٕز ٔ َفبٌ يیساز تب چّ حس ـؼبض ْبی ضس ايپطیبنیؽتی ٔ ضس صٓیَٕیؽتی
ذًیُی ٔزاض ٔ زؼتّ اؾ زضٔغیٍ ٔکبشة اؼت  .تب آَجب کّ ثطای يبؼت يبنی ٔ پٕـبَسٌ
ایٍ ٔالؼیتٓب زض پی یک فطایُس فطیجکبضاَّ ٔ َمفۀ اظ لجم ططحطیعی ـسِ تٕؼظ ذٕز
ايپطیبنیؽى آيطیکب زاَفجٕیبٌ ثّ اصطالح پیطٔ ذظ ايبو زض  ۷۵آثبٌ  ۷۵۳۱ؼفبضت
آيطیکب ضا تؽریط ًَٕزِ ٔ زیپهًبتٓبی آيطیکبیی ضا ثّ گطٔگبٌ گطفتُس  .يضحکۀ تؽریط
ؼفبضت تُٓب ؼّ ضٔظ ثؼس اظ "جهؽبت انجعایط" اَجبو ـس ٔ لٓطيبٌ ایٍ يضحکۀ تؽریط
ؼفبضت ذًیُی ـس  ٔ .زیسیى ٔ ـُیسیى کّ پػ اظ تؽریط ؼفبضت ذًیُی ٔ ؼطزيساضاٌ
حمّ ثبظ ضژیى جًٕٓضی اؼاليی ثطای ایُکّ ضؼٕایی ی اضتجبط ذٕزـبٌ ضا ثب ايپطیبنیؽى
آيطیکب اظ زیس يطزو پُٓبٌ ًَبیُس ،

چگَّٕ ثب فطیبزْبی زضٔغیٍ ضس ايپطیبنیؽتی ٔ گفتٍ

يطگ ثط آيطیکب ٔ آيطیکب ْیچ غهطی ًَیتٕاَس ثکُس يطزو ایطاٌ ٔجٓبٌ ضا فطیت زازَس ٔ
پػ اظ تؽریط ؼفبضت آيطیکب چگَّٕ ثّ کفتبض يجبضظاٌ ٔالؼی َٔیطْٔبی ضس ايپطیبنیؽى
ٔالؼی ٔ ذهمٓبی ایطاٌ ضا پطزاذتُس ٔ ْط يربنفتی ضا ثّ ـست ثیفتط ؼطکٕة ًَٕزَس .
ٔ گطٔگبَٓبی آيطیکبیی َیع پػ اظ چٓبض صس ضٔظ ثّ آيطیکب ثبظ گطزاَسِ ـسَس .
ٔنی زض طی ایٍ چٓبض صس ضٔظ ضژیى اؼتفبزۀ تجهیغبتی ذٕز ضا اظ يضحکۀ تؽریط ؼفبضت
ًَٕز ٔ ثب فطیبز ْبی گٕـرطاؾ ٔزضٔغیٍ ضس ايپطیبنیؽتی ثّ فطیت ثرفی اظ يطزو ؼبزۀ
ایطاٌ کّ آگبْی ؼیبؼی َساـتُس ٔیب زض ثطاثط ضژیى يتْٕى ثٕزَس پطزاذت ٔ پبیّ ْبی
ؼهطۀذٕز ضا يؽتحکى تط ًَٕز  .اظ تبضید  ۷۵آثبٌ  ۷۵۳۱اؼت کّ يیجیُیى ايپطیبنیؽى
آيطیکب َیع ضژیى جًٕٓضی اؼاليی ضا ضژیًی تطٔضیؽت ٔ ثُیبز گطای اؼاليی ٔ َبلض
حمٕق ثفط ٔ  .....يی َبيس ٔضٔاثظ زیپهًبتیک ذٕز ثب ایٍ ضژیى ضا ظبْطاً لطغ يیًُبیس ٔ جُگ
ظضگطی یؼُی یک جُگ زضٔغیٍ ثیٍ اضثبة ايپطیبنیؽتی ٔ ضژیى زؼت َفبَسۀ جًٕٓضی
اؼاليی آغبظ يیفٕز  .کّ انجتّ ایٍ جُگ ظضگطی َیع ثطای فطیت يطزو ایطاٌ ثٕزِ اؼت تب

ضژیى جًٕٓضی اؼاليی ذٕز ضا ظبْطاً ضس ايپطیبنیؽى زض ثطاثط يطزو ایطاٌ َفبٌ زْس کّ
تب ایٍ ظيبٌ ْى ازايّ زاضز .
"" ما اعتقاد داشتیم که "تسخیر جاسوسخانه ی آمریکا" توسط "دانشجویان پیرو خط امام" نه تنها
به کار زدوبندهای جناح های درونی حکومت می آید و نه تنها از طریق فریب توده ها موقعیت
حکومت را مستحکم می سازد و بالنتیجه منافع امپریالیسم را به طور کلی تؤمین می کند ،بلکه
همچنین در تضادهای مابین گروه های مالی امپریالیستی نیز به کار آنان می آید .شاید اثبات این
قضیه به طور مشخص در شرایطی که امپریالیسم و گروه های مالی امپریالیستی هرگونه ارتباط
با حکومت جمهوری اسالمی و همچنین هرگونه ارتباط با جناح های درون حکومت آمریکا را
پنهان نگاه می دارند ،مشکل می نمود ،ولی پس از آن که می بینیم قطب زاده وزیر اسبق امور
خارجه طی نامه ای به مجلس شورای اسالمی صراحتا ً بیان نمود که نگاه داشتن گروگان ها به
نفع جمهوری خواهان و آزادگردن آنان به نفع دموکرات ها خواهد بود و سپس از مجلس خواست
تا گروگان ها را آزاد نمایند و یا پس از آن که می بینیم که مجلس شورای اسالمی چند روز قبل
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با چه عجله ای به "بررسی" مسئله ی گروگان ها می
پردازد و کار را تا بدان جا پیش می َبرد که عده ای از نمایندگان اصرار خود را در اختتام مسئله
تا روز قبل از انتخابات بر زبان می آورند و هنگامی که می بینیم که همین نمایندگان چگونه
برخی در مجلس به نفع روی کار آمدن دموکرات ها و برخی در مضار آن سخن می گویند و
منجمله حجت االسالم محمد منتظری به صراحت در مجلس بیان می کند که به نظر او دموکرات
ها فاشیست هستند و جمهوری خواهان هم فاشیست و هم صهیونیست و آن گاه می گوید که
دموکرات ها را به همین دلیل بر جمهوری خواهان ترجیح می دهد ،کم کم رابطه ی گروگان
گیری با منافع گروه های مالی آمریکا روشن می شود و با بررسی این نکات اگر گمان کنیم که
هیچ یک از جناح های امپریالیستی از مسئله ی گروگان ها سود نبرده است و مدافع "گروگان
گیری" نبوده است ،بسیار ساده اندیش خواهیم بود)۹( "" .

همچنین در مورد رویدادهای سال  ۳۱۳۲جزوۀ جالبی توسط چریکها ی فدایی خلق ؛ اشرؾ دهقانی در
رابطه با ماهیت رژیم جدید واپورتونیستها تحت نام "ماهیت دولت ،جنبش خلقی و شیوه ی برخورد
اپورتونیست ها" نوشته شد ما در اینجا بخش پایانی این جزوه را تحت عنوان و سوال " واقعیت چیست ؟
" عینا ً در اینجا تکرار مینماییم ؛ این قسمت از این جزوه یکی از بهترین آثار اپوزیسیون در بارۀ
شرایط بحرانی و وضعیت جامعه و روحانیون در سالهای قبل و مدتی پس از قیام بهمن  ۳۱۳۱است
.

 ۱ـ واقعیت چیست؟
جنبش های نسبتا وسیع سال های  ۱۹ـ  ۱۳اگر هیچ گونه هدؾ جدی سیاسی و اقتصادی را تعقیب نمی کرد
و حتی اگر نتوانست به مقیاس کوچکی مردم را درجهت مطالبه نزدیک ترین خواست های اقتصادی و سیاسی
شان تشکل بخشد ،با این وجود دوره بسیار مهمی در تاریخ نهضت های انقالبی ما بشمار می رود .دوره ای
که اهمیت آن در پیشبرد و ارتقاء سطح آگاهی توده ها و در رأس آن روشنفکران انقالبی تؤثیرش به مراتب
بیشتر از مبارزاتی بود که در دوران مصدق جریان داشت.
خلق ما برای آن که بتواند به دوران جدیدی از مبارزه پای نهد ،مجبور بود تا با گذشته ی خود تسویه
حساب کرده و راه تازه ای را در مبارزات خویش انتخاب نماید.
مصدق مردی بزرگ بود ،اما متؤسفانه از خود سنت بدی را در نهضت انقالبی خلق ما بر جای نهاد .او
افکار مردم ما را متوجه مبارزات پارلمانی و قانونی کرد .آن شکل از مبارزه که بخصوص بعد از مرداد ۱۹
دیگر نمی توانست کاربُردی داشته باشد .اما از طرؾ دیگر در جناح چپ هنوز اکثر چشم ها به دنبال حزب
توده بود و اکثرا چنین گمان می بردند که به هر حال دستگاهی با آن همه عظمت را نمی توان به حال خود رها
ساخت ،بلکه باید به راهش آورد.
وجود دوران ۱۹ـ  ۱۳الزم بود که مردم احتضار و مرگ جبهه ملی را در جلو چشمان خود ببینند و از
مرگ قطعی حزب توده آگاهی یابند ،تا بدین طریق امید خود را برای همیشه به این دو ارگان از دست بدهند و
دوران نوینی را در جنبش انقالبی خلق آؼاز کنند .دورانی که در آن نهضت انقالبی ما درصدد ایجاد تشکیالتی
جدید و در پیش گرفتن راهی نوین بر می آید و آثار عملی آن نیز چند سال بعد ظاهر می شود.
توده های مردم و به خصوص خرده بورژوازی شهری و تجاری که به علت "تکیه" دادوستدشان بر تولید
"سنتی" هنوز خصلت ملی خود را حفظ کرده بودند ،در مقابل خطر هجوم نهایی بورژوازی وابسته ،به قیام
برخاستند و برای تحقق خواسته ها ی خود به سراغ رهبران جبهه ملی رفتند .اما این رهبران که دیگر رمقی
در آن ها نمانده بود جز آنکه ترس خود را ظاهر سازند ،کاری نمی توانستند انجام دهند و حزب توده هم اساسا
در صحنه حضور نداشت .تنها مصدق بود که در اسارت شاه همچنان در یادها زنده ماند و از همان جا با
اشاره به نبرد الجزایر نشان داد که شایسته آنست تا خاطره اش همچنان به عنوان یک مرد بزرگ در دل ها
باقی بماند.
بسیار طبیعی است که در چنین شرایط و درمیان آنهمه جُبن و ترس رهبران جبهه ملی وقتی که خمینی به
شاه اخطار میکند و قاطعانه از او می خواهد تا از تعدی و زورگویی دست بردارد ،همه نظرها متوجه او شود.
البته انگیزه خمینی در وحله اول منافع آن قشر از روحانیون بود که بیش از همه تحت فشار رژیم اختناق شاه
قرار داشتند و او هرگز "برنامه ای" اعالم نکرد که با منافع گروه خاصی از مردم انطباق داشته باشد و تنها در

مقابل تعدی ات شاه ایستادگی نمود و این کار هم در آن زمان خواست همه کسانی بود که در جنبش شرکت
داشتند .بدین ترتیب ایستادگی خمینی در مقابل شاه در تلفیق با زمینه مذهبی تفکر شرکت کنندگان در جنبش
خیلی زود برای او مقام واالیی کسب نمود و کشتار وحشیانه  ۳۳خرداد و دستگیری و تبعید خمینی ،خاطره
خمینی را با خون شهدای خلق در هم آمیخت و سرسختی بعدی اش در مورد بر کناری شاه به احترام مردم
نسبت به او تداوم بخشید .این شمه ای از آن فصل تاریخ است که خرده بورژوازی شهرها و تجار ملی را پشت
سر خمینی می بینیم و بازتاب مسخ شده آن را هم در شرایط کنونی می توان در آثار اپورتونیست ها ی
امروزی دید که هنوز خمینی را نماینده "خرده بورژوازی سنتی ،ملی ،مذهبی" وؼیره می دانند .درحالی که نه
در آن زمان و نه امروز هرگز خمینی "برنامه ای" ارائه نداد که با منافع طبقاتی قشرهای مختلؾ خرده
بورژوازی انطباق داشته باشد .او برای دفاع از منافع ویژه روحانیون به میدان مبارزه آمد و جنبش که فاقد
هرگونه رهبری بود در وجود او به جستجوی آن پرداخت و او نیز براین جنبش تکیه داد و با پایداری بعدی
خویش حق شناسی اش را نسبت به مردمی که البته به دنبال خواست های خودشان بودند و تنها زیر نام او
مبارزه می کردند و بیرحمانه قتل وعام می شدند ،نشان داد .اما وقتی که به دورانی اشاره می کنیم که خمینی با
تکیه به منافع خاص قشری از روحانیون در مقابل شاه قد علم کرد ،باید بالفاصله یک نکته را نیز توضیح دهیم
و آن هم موقعیت روحانیون در جامعه ایست که حاکمیت فئودالی سال ها از آن رخت بربسته و نظام تولیدی
فئودالی نیز آخرین روزهای عمر خود را می گذراند و اکثر بخش های اقتصادی در دست بورژوازی وابسته و
تنها بخش کوچکی از آن هنوز در اختیار بورژوازی ملی قرار داشت.
در مناسبات فئودالی ،روحانیون قشری از جامعه را تشکیل می دادند که در آن حتی اگر در دور افتاده
ترین دهات و با مسکنت کامل هم زندگی می کردند ،باز صاحب امتیاز محسوب می شدند زیرا می بایست
بخشی از حاصل تولید در سر خرمن تحویل آن ها گردد و اگر فی المثل زارعی از پرداخت این سهم خودداری
می کرد به زور از وی گرفته میشد .طبیعی است که منافع روحانیون به عنوان یک قشر کم و بیش منسجم
شدیدا با حفظ نظام فئودالی انطباق داشت ولی پس از سقوط حاکمیت فئودالی و همراه با آن حذؾ مستمری
روحانیون از حاصل تولید فئودالی ،روحانی ناگزیر شد تا در ازای خدمتی که انجام می دهد ،مزد دریافت دارد
و همین خود باعث تشدید قشر بندی روحانیون گردید .دیگر آن شخص روحانی که به منبر می رفت زندگیش به
مستمری الیتؽیری وابسته نبود که سیستم تولیدی فئودالی برایش مقرر می داشت ،بلکه زندگی او از دستمزدی
که مثال برپاکنندگان مجلس روضه خوانی به او می دادند و یا از طریق عایداتی که مراجعینش نصیب او می
ساختند ،می گذشت .در این حالت منافع او دیگر بطور مستقیم توسط نظام تولیدی موجود تؤمین نمی گردید،
بلکه بیشتر به فعالیت شخصی و جهت گیری های اجتماعی خود او بستگی می یافت .اگر در نظام فئودالی منافع
روحانیون صرفا با حفظ همین نظام تؤمین می گردید ،حاال منافع وی با منافع مراجعینش تطابق پیدا می کند و
چون این مراجعین از قشرها و طبقات گوناگون تشکیل یا فته اند ،قشربندی درون روحانیون انعکاسی از منافع
قشرها و طبقات گوناگون می گردد و بدین گونه تشدید می یابد.

گذشته از این باید دانست آنچه که روحانیون انجام می دهند اساسا کار فکری است و آن ها به اصطالح
کارگران ایدئولوژی مذهبی اند .همان ایدئولوژی ای که تاب هر نوع تفسیر را دارد و می توان آن را مطابق
منافع طبقات گوناگون تعبیر کرد.
به این ترتیب می بینیم وقتی که از منافع ویژه روحانیون سخن می گوییم این منافع آنچنان نیست که از
منافع سایر طبقات و گروه های جامعه کامال جدا باشد ،زیرا همانگونه که گفتیم قشربندی درون روحانیت تشدید
یافته و هر قشری ،منافع گروه یا طبقه خاصی را منعکس می سازد .اما باید توجه داشت که این انعکاس منافع
نمی تواند به معنی بیان منافع باشد و بدین لحاظ ،در جامعه بورژوائی باید خواسته ها ونیازهای طبقات را با
روشنی و دقت بیان نمود تا هر گونه انعکاس منافع طبقاتی "بیان" آن منافع تلقی نگردد.
و اما مسلم است که در یک جامعه تحت سلطه نو استعماری چون جامعه ما که بورژوازی وابسته دولتی
حیات اقتصادی و سیاسی آن را در چنگال خود داشته و به چاکری امپریالیزم کمر بسته است ،برای تحکیم این
روابط به عده ای از روحانیون هم احتیاج بوده و آن ها با دریافت مزد مناسب می توانند خدمتگزار باشند .ولی
عده ای دیگر از روحانیون که با طبقات محروم جامعه سرو کار پیدا می کنند و تحت فشار همین دولت
بورژوازی وابسته قرار می گیرند ،به انقالب کشیده می شوند و تفسیری انقالبی از مذهب به دست می دهند.
طبیعی است در جامعه ای که اختناق و سرکوب شدید ،تماس توده مردم را با هر گونه ایدئولوژی انقالبی قطع
کرده است ،این تفسیرهای انقالبی از مذهب بر دل توده هایی که تنها بار ایئولوژیک شان مذهب است ،می
نشیند و بدین گونه این قشر از روحانیون در خدمت انقالب قرار می گیرند و هیچ جریانی هم نمی تواند آن ها
را نادیده بگیرد.
اما از آن طرؾ روحانیون خود فروخته در دستگاه بورژوازی وابسته نیر کم نیستند ،آن ها بطور مشخص
در رژیم محمد رضا شاه جالد ،در رده باال به آخوندهای درباری و در رده پایین به آخوندهای ساواکی
معروؾ شدند.
اوقاؾ که در جامعه فئودالی نام شرعی امالک روحانیون بزرگ بود ،توسط دولت از آن ها گرفته شد تا در
سازمانی دولتی به وسیله ای برای اجیر کردن آخوندها تبدیل گردد و حاال دیگر نه تنها موقوفات امتیازی برای
روحانیون به حساب نمی آمدند ،بلکه تنها قالده ای بودند که بر گردن آن ها سنگینی می کردند.
بهر حال انعکاس مسخ شده این دوره از جنبش یعنی سالهای  ۱۹ـ  ۱۳هنوز هم در تحلیل های اپورتونیستی
مشخص کننده پایگاه طبقاتی خمینی است .آن ها وقتی که به تاریخ آنزمان مراجعه می کنند باز خمینی را نه از
روی انگیزه هایی که او را در مقابل شاه قرار می داد ،بلکه از روی افرادی که پشت سر او بودند ،می شناسند.
شاید این اشتباه در آنزمان چندان خطرناک نبود ،زیرا در آن شرایط حاد منافع همه نیروهای ملی به هم گره
خورده بود و این تحلیل نادرست تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی کرد .ولی اشتباه بزرگ و خطرناک

اپورتونیست ها در آن است که با تحلیل یک دوره از تاریخ مبارزات خلق به نتایجی می رسند و بعد همان نتایج
را بی آنکه دالیل کافی داشته باشند و تحول بعدی جامعه را در نظر گیرند ،برکل پروسه تعمیم می دهند.
دیدیم که خمینی در  ۳۳خرداد  ۱۹عظمت و اعتبار ویژه ای بدست آورد .ولی همین  ۳۳خرداد پوچی و
بیهودگی شیوه مبارزه او را نشان داد و بعد از آن می بینیم که جنبش به راهی جدید پای می نهد و دوران
جدیدی از مبارزات خلق شروع میشود که بررسی آن در این جا مورد نظر ما نیست .آنچه برای بحث ما
ضرورت دارد ،این است که توجه کنیم طبقات و قشرها یی که در سال  ۱۹از خمینی حمایت کردند ،چه پروسه
ای را طی نمودند .این نیروهای طبقاتی که در آن زمان پشت سر خمینی قرار داشتند از یک طرؾ بورژوازی
ملی تجاری بود که بعدها یا ورشکست گردید و یا به بورژوازی وابسته تبدیل شد .و از طرؾ دیگر خرده
بورژوازی که یا خود را با اوضاع جدید انطباق داد و با نشستن بر خوان گسترده ؼارت بورژوازی وابسته به
وضعیتی کامال ؼیر قابل مقایسه با گذشته دست یافت و یا درهم شکسته شد و با توهُمات خرده بورژوایی خود
به صؾ پرولتاریا پیوست و یا آنکه با فالکت به زندگی ناامیدانه خود ادامه داد.
بسیار بودند ُتجاری که در سال  ۱۹نام خمینی ورد زبانشان بود ،ولی درسال  ۳۱شاگرد خود را به دلیل
آنکه فهمیدند در خانه اش رساله خمینی دارد بی سر وصدا از حجره بیرون کردند .در این دوران  ۳۱ساله
بهترین و وفادارترین یاران خاطره خمینی قشرهای محروم روحانیون و طلبه ها هستند که به دالیلی که فعال
مورد بحث ما نیست خط فاصل خود را با سازمان مجاهدین خلق حفظ نمودند و همین امر هویت مستقلی به آن
ها می بخشید .خود خمینی نیز با تکیه بر منافع ویژه روحانیون و با آگاهی بر این که مبارزه مجاهدین خلق به
هیچوجه در این جهت نمی باشد و همچنین به دالیل دیگر ،گر چه با آن ها به مخالفت برنخاست ،ولی از آن ها
حمایت هم نکرد.
در آؼاز جنبش جدید خلق بسیار طبیعی بود که مردم نام و یاد کسانی را زنده سازند که در گذشته با شاه
مبارزه کرده بودند و به همین دلیل هم بود که قشرهای وسیعی از مردم به یاد خمینی افتادند و زمانی که این
مبارزات منافع بورژوازی وابسته و امپریالیزم را کامال به خطر انداخت ،امپریالیزم و گروهی از همین
بورژوازی وابسته به فکر بهره برداری از جنبش ضد شاه افتادند و خاطرات گذشته مردم نیز برایشان راهنمای
خوبی شد تا جهت مانورهای آینده را مشخص سازند.
گذشته از این بورژوازی وابسته به دلیل همان گذشته اقتصادی و به دلیل آنکه در میان خود افرادی داشت
که در سال ۱۹فدایی خمینی بودند و با او آشنایی نزدیک داشتند و خمینی هم آن ها را می شناخت ،از شرایط
مناسبی برخوردار بود.
از خرداد  ۱۹به این طرؾ که خمینی زندگی بی آالیش یک روحانی تبعیدی را می گذراند ،اینان در هزار
بستر زناکاری ؼنوده بودند و البته این مسئله ای نمی توانست باشد .می بایست خدمت خمینی رسید و عذر
قصور چند ساله را خواست و از او دعوت نمود تا رهبری مبارزه را بپذیرد .به این ترتیب است که می بینیم

خمینی از نجؾ به پاریس منتقل می گردد و این عمل ،هم مورد تؤیید آن دسته از محافل امپریالیستی که از سال
ها پیش می گفتند دیکتاتوری و اختناقی که شاه ایجاد می کند سرانجام ایران را به انفجاری سرخ سوق می دهد
و هم آن دسته از محافل امپریالیستی که اعتقاد داشتند" :شاه ایرانی ها را بیش از لیاقت شان متمدن می کند"
قرار گرفت و رهبری او را بر جنبش پذیرفتند .زیرا فکر می کردند می توان او را به وسیله ای برای پایین
آوردن سطح "تمدن" تبدیل نمود.
بنابراین در ایران و سراسر جهان دستگاه های تبلیؽاتی در اختیار خمینی قرار داشتند و در شرایطی که
سازمان ها و گروه های انقالبی تحت شدید ترین فشارهای پلیسی قرار داشتند و از هر طرؾ سرکوب می
شدند ،آیت هللا خمینی که تنها خواستار سرنگونی شاه بود و بر آن اصرار می ورزید ،هژمونی جنبش را بدست
گرفت.
و ب ه تدریج که جنبش باال گرفت قشرهای بیشتری از طبقه حاکمه جدا می شدند و رهبری خمینی را می
پذیرفتند تا آنکه سرانجام آن واقعه تاریخی رخ داد و آن سازش بزرگ صورت پذیرفت .دستگاه بوروکراسی و
ارتش شاهنشاهی "تسلیم جنبش" شد و به خمینی اظهار وفاداری کرد و دولتی به وجود آمد که خمینی سر تزئینی
آن را تشکیل می داد.
اگر اپورتونیست ها می بینند که خمینی در پاریس هیچگاه از پایگاه اصلی امپریالیزم آمریکا یعنی سرمایه
داری وابسته ونابودی آن به عنوان برنامه انقالبی خود حرفی به میان نمی آورد (پیکار  )۱۱نه به آن دلیل است
که پایگاه طبقاتیش "خرده بورژوازی مرفه سنتی" است .زیرا اگر واقعا چنین بود ،حتما آن موضع را اتخاذ
می کرد .ولی علت آن که چنین حرؾ هایی نمی زد آن است که او در پاریس عمدتا به بورژوازی وابسته ای
که از رژیم شاه دل گیر بود و از جنبش خلق هم وحشت داشت ،یعنی همان بورژوازی وابسته ای که در جمله
پردازیهای "اپورتونیست ها" از آن ها ظاهرا به عنوان "بورژوازی لیبرال" نام بُرده می شود ،تکیه داشت.
ولی به هر حال خمینی با هشیاری بسیار تا وقتی که در پاریس بود از هیچ "برنامه" مشخصی برای انقالب
جانبداری نکرد و همین امر خود باعث امیدواری طبقات محروم کشور می شد .هر دسته و طبقه ای فکر می
کرد که پس از سرنگونی شاه ،خمینی در صؾ او خواهد بود که البته این تصور نه ناشی از شعور و آگاهی
طبقاتی آن ها ،بلکه بیشتر منعکس کننده توهُمات آن طبقه و دسته بود .در این دوران خمینی هیچ مدرکی بدست
نمی دهد تا از روی آن اپورتونیست ها بتوانند وابستگی او را به "خرده بورژوازی مرفه سنتی" به اثبات
رسانند.
خمینی زمانی که در پاریس بود از طرفی می گفت قصدش ایجاد حکومت روحانیون نیست و از طرؾ
دیگر خود را طرفدار آزادی کامل عقیده و بیان نشان می داد ،زیرا به خاطر لباسش این گمان میتوانست وجود
داشته باشد که میخواهد حکومت روحانیون را ایجاد کند و هم این که به دلیل مذهبی بودن حاضر به تحمل عقاید
دیگران نیست .اما همه این گفته ها به روزهای قبل از پیروزی اش باز می گردد .ولی هنگامی که قیام مردم

و سازش با امپریالیزم قدرت دولتی را تقدیم او می دارد ،اوضاع اندکی دگرگون می گردد ونه تنها گفته ها با
کرده ها انطباق نمی یابند ،بلکه گفته ها هم دیگر گفته های روزهای گذشته نیستند .حاال پس از قیام بهمن ،با
گرویدن ارتش و بوروکراسی دولتی و قشرهای بورژوازی وابسته به خمینی ،ارتش و بخش هایی از
بوروژوازی وابسته ،از جمله بخش بوروکرات ،با آن که ظاهرا در قیام بهمن شکست خورده بودند وهنوز از
بدن هاشان خون می چکید ،در دل خود ،بیش از همه رضایت داشتند .آن ها در وضع جدید همه عناصر
ضروری و همه آن ابزاری را که برای تحکیم حکومت خویش الزم می دیدند ،فراهم می یافتند ،کسی بود که
بتوان خصوصیاتی را که به دروغ!! به شاه نسبت داده بودند به او نسبت دهند و این شخص را خود نهضت
برای آن ها آماده کرده بود.
ما پس از قیام می بینیم که این بخش از بورژوازی وابسته در دوستی با خمینی گوی سبقت را از همه می
رباید .همانطور که در دوره قبل شاهدوست بود و هر روز در شاه کرامت تازه ای می دید ،حاال همین کرامات
را در وجود خمینی می یابد .هواداران دیروز خمینی که با فریاد درود بر خمینی سینه خود را در جلو مسلسل
ها سپر می کردند ،حاال شاهد ظهور دوستداران تازه خمینی هستند که شور وحرارت شان ابدا با شور وحرارت
خود آن ها قابل قیاس نیست! این تازه واردان ،هواداران دیروز خمینی را منافق و "نااستوار" می خوانند و به
نظر می آید تا حدی هم حق دارند! زیرا دوستان قدیمی توقع شان زیاد است و مُدام "نق" می زنند که چرا فالن
کاری که باید انجام گیرد ،انجام نمی گیرد و چرا فالن کاری که نباید انجام گیرد ،انجام می پذیرد .و حال آنکه
این دوستداران تازه خمینی هیچ توقعی از خمینی ندارند و فقط آماده اند تا "چاکر" و"جان نثار" او باشند.
خمینی نیز ظاهرا از این ها بیشتر خوشش آمده است .اینان در گفتارشان صمیمی و در عزم شان راسخ به
نظر می رسند و آنقدر هم قدرت دارند که بتوان بر آن ها تکیه داد .این دوستان اساسا حرفه شان صمیمیت
است ،صفت مشخصه شان عزم راسخ و فضیلت شان قدرت است .و این همه این امتیاز را به آن ها می بخشد
تا چون گذشته به حکومت مبتنی بر استعمار و استثمار خود ادامه دهند .اما متاسفانه! با همه این سازشکاری ها
جنبش خلق همچنان تداوم داشته و عمق وگسترش می یابد .کسانی که امیدوار بودند دولت جدید که معایب و
سوابق جنایتکارانه رژیم شاه را ندارد و از دم مقدس جنبش نیز تبرُک یافته است ،بتواند اوضاع را سروسامان
دهد ،به تدریج امید خود را از دست دادند و امروزه در حالی که بخش "صمیمی" و "راسخ" و "قدرتمند" دولت
سخت در صدد تحکیم مواضع آن می باشد و وفاداری به رژیم را که حرفه خود آنهاست در میان دیگران تبلیػ
می کنند ،عناصر "ناشکیباتر" و "نااستوارتر" طبقه امید خود را به این رژیم از دست می دهد .از همین جا
ریشه آن اختالفاتی پدید می آید که در صؾ طبقه حاکمه به وجود آمده و عده ای از نمایندگان بورژوازی وابسته
را وادار می سازد تا از جنبش مردم به عنوان وسیله ای برای سرکوب خود آن جنبش استفاده کنند.
آری در تاریخ همواره چنین بوده است که طبقات حاکم برای مقابله با نهضت های خلق از امکاناتی که در
خود این نهضت ها می یافته اند ،استفاده می نمودند .و حاال همانگونه که بورزوازی وابسته برای درهم
شکستن خلق از فردی که شرایط گوناگون تاریخی ظاهرا او را در رأس جنبش قرار می دهد ،سود می جوید.
بازهم باید برای رسیدن به راه حل های هر چه مإثرتر به خود نهضت مراجعه کند .زیرا ظاهرا و یا الاقل به
نظر این بخش از بورژوازی وابسته راه حل های قبلی یک درمان قطعی نبوده است.

منشاء کشمکش های اخیر میان طبقه حاکم را باید از این زاویه مورد توجه قرار داد و نه آنکه تضاد میان
"سرمایه داران و لیبرال ها" و "خرده بورژوازی مرفه سنتی" را علت این درگیری دانست.
اپورتونیست ها به دلیل ناتوانی خود از درک حقایق و به خاطر آنکه نمی خواهند برخوردی انقالبی با
مسائل داشته باشند ،به جای آنکه این حقایق را برای مردم بگویند ،به تشریح یاوه های خود می پردازند.
امروزه وظیفه همه نیروهای انقالبی است که ریشه اختالفات درون هیئت حاکمه را برای مردم توضیح دهند و
شیوه های ضد انقالب را در بهره گیری ازجنبش خلق افشاء نمایند .و از بیان این حقایق هم نباید این نتیجه را
بگیرند که پس خلق نباید دست به قیام بزند چون امکان سوء استفاده از آن وجود دارد.
این ضرورت تاریخ است و توده ها جز با قهر انقالبی و با قیام قهرمانانه خود نمی توانند روابط نوین
اقتصادی و اجتماعی را جایگزین روابط کهن سازند .امروزه وظیفه همه نیروهای انقالبیست که مبارزه توده
ها را چنان عمق و گسترش بخشند تا حتی مقاصد دشمنان خلق برای سوء استفاده از مبارزات مردم نیز به ضد
خود تبدیل گردد و این خود همان دید مارکسیستی "استفاده از تضادهای درون طبقات حاکم" است.
امروزه هستند کسانی که ابلهانه می گویند ،حمایت ما از جنبشی به رهبری خمینی درست نبود چرا که به
دشمن امکان سوء استفاده از آن را داد .آری این جور آدم ها نمی توانند به اهمیت مبارزات ضد امپریالیستی
خلق پی ببرند و صرفا با توجه به نتایج منفی قیام کار جنبش را تمام شده می دانند .اما باید یاد آور شد که دنیا
در بهمن  ۳۱به پایان نرسیده و بعد از آن ،هم نهضت خلق و هم تالش دشمنان آن ادامه داشته است .درچنین
شرایطی برای شناخت توازن نیروها و مقابله با امپریالیزم و بورژوازی وابسته مسئله مهم جنبش ما این نیست
که بدانیم چه کسانی در چه سنگرهایی هستند ،بلکه باید ببینیم چه نیروهایی در صؾ انقالب و چه نیروهایی در
صؾ ضد انقالب جای دارند .باید کل پروسه را در نظر گرفت و شخصیت ها را در این پروسه دید و نه آنکه
در مقاطعی خاص صرفا به تحلیل آن ها پرداخت .الزم است به گفته های فوق یک نکته را نیز بیافزاییم و به
این سخن خاتمه دهیم و آن توضیح نقش کمیته های امام می باشد که عده ای با استناد به آن ها می خواهند برای
مفهوم خود ساخته "ارگان قدرت خرده بورژوازی مرفه سنتی" مصداق واقعی پیدا کنند.
گفتیم که وقتی خمینی در پاریس به سر می بُرد ،متذکر می شد که خواستار برقراری حکومت روحانیون
نیست و به احتمال زیاد در این گفته خود صداقت داشت .او تنها بر نقش روحانیون در تبلیؽات انقالبی تؤکید
می کرد و با این گفته ها به واقعیتی نیز اشاره می کرد .آن چه او برآن تؤکید می ورزید ،نقشی بود که
روحانیون در تبلیؽات علیه شاه داشتند و این واقعیتی است که هیچ کس نمی تواند آن را منکر باشد .اما با آمدن
خمینی به ایران و رسیدن به قدرت اوضاع تؽییر یافت .برخی از محافل امپریالیستی و قشری از بورژوازی
وابسته به آن ها که گمان می بردند با یک مصالحه ساده همه دستگاه بوروکراسی و ارتش شاهنشاهی در اختیار
حکومت جدید قرار خواهد گرفت و با یک فرمان "رهبر انقالب" همه چیز به حالت عادی باز خواهد گشت،
اوضاع را چندان بر وفق مراد نیافتند .جوشش انقالبی خلق اگر چه ضربات سختی بر دستگاه بوروکراسی

دولت و ارتش وارد آورد ،ولی تنها موقتا کارآیی آن ها را از بین بُرد .پاسگاه ژاندارمری هر چند که اسالمی
شده بود و هرچند اطاعت از آن برطبق گفته "رهبر" با متن صریح قرآن تطابق داشت ،نمی توانست برای مردم
قابل تحمل باشد .دستگاه های اداری مخصوصا رإسای ادارات که بارها مردم آن ها را در مراسم رسمی در
حال چاپلوسی از شاه دیده بودند ،هر چند حُکم جدیدی را با امضاء رهبر انقالب در دست داشتند ،نمی توانستند
کنترلی بر امور داشته باشند و قدرت اجرایی خود را اعمال کنند .لذا ضد انقالب چاره را در آن دید تا یک
بار دیگر به خاطر سرکوب انقالب از انقالب سود جوید .حاال باید کمیته های انقالبی تشکیل می شد تا امور
اجرایی را در کنترل گیرند و نیروی انقالب را در آن متشکل سازند و چه بهتر که مسئولیت آن ها نیز بر عهده
روحانیون گذاشته شود که نقش آن ها در انقالب به هیچ وجه قابل انکار نبود و خمینی نیز بر این مسئله تؤکید
داشت که نباید روحانیون را به خوب و بد سوا کرد ،بلکه باید آن ها را در هر کجا که هستند به کار دعوت کرد
و از آن ها تبعیت نمود .به این ترتیب بسیاری از روحانیون که در انقالب شرکت نکرده و حتی نسبت به
دستاوردهای آن هم هیچ ادعایی نداشتند ،به تصدی این کمیته ها فرا خوانده شدند و بورژوازی وابسته هم که
فعالیت کمیته ها را در مصلحت خود می دید ،آنقدر عناصر مخفی و برمال نشده داشت که بتواند در این کمیته
ها رسوخ داده و به وسیله آن ها از افراد ساده و نا آگاهی که در کمیته ها به کار گرفته شده بودند ،استفاده َبرد.
و اگر عده ای از انقالبیون صمیمی نیز این جا و آن جا در کمیته ها نفوذ داشتند ،این دیگر عارضه ای بود که
می بایست به تدریج مرتفع شود و مرتفع هم شد .کمیته ها درجریان تحول خود از دو دسته افراد تصفیه شد،
یکی از ساواکی ها و دیگری از انقالبیون .این کمیته ها برای حمایت از بورژوازی وابسته و در جهت منافع
امپریالیزم "وظیفه تاریخی" بزرگی را به انجام رساندند .فی المثل اگر برای تخلیه زمینی که از طرؾ دهقانان
تصرؾ شده بود مؤمورین ژاندارمری می رفتند ،حاصل کارفقط خلع سالح مؤمورین بود .اما اگر همین
مؤموریت را مؤمورین کمیته ها به عهده می گرفتند که در یاوه های اپورتونیست ها "ارگان قدرت خرده
بورژوازی مرفه سنتی" نام گرفته اند ،امکان موفقیت بیش تری داشتند.
ولی به تدریج همچنان که هیئت حاکمه ریشه های قدرت خود را مستحکم می یابد و بحران اولیه فروکش
می کند ،کمیته ها ضرورت وجودی خود را از دست می دهند وحتی با توجه به اشتباهات! بسیاری که انجام می
دهند ،زیانبار هم می گردند .امروزه در درون هیئت حاکمه انحالل این کمیته ها فرضی است که همه آن را
می پذیرند و تنها بر سر زمان انحالل آن اختالؾ نظر دارند.
به هر صورت مبارزات قهرمانانه توده ها برعلیه امپریالیزم و بورژوازی وابسته همچنان عمق و گسترش
یافته و وحدتی هم که طی آن همه نیروها تحت نام خمینی بدان دست یافته بودند ،خدشه دار می گردد.
روحانیون که بر مبنای همان وحدت ،کاستی! را به وجود آورده بودند ،به تدریج اختالفات دیرینه خود را بروز
می دهند و دیگر نمی توان چون اپورتونیست ها همه روحانیون را با اشاره به وحدت سطحی شان یکی دانست
و با اصطالح توخالی "خرده بورژوازی مذهبی" عناصر نامتجانس آن ها را در کنار یکدیگر قرار داد)۱( .

***************

در ادامۀ شرایط بحرانی ماههای پش از قیام بهمن در سال  ۳۱۳۲در بین باالیی های رژیم و آیت
اله ها و دیگر سردمداران رژیم که تشنۀ قدرت و منافع و پول هرچه بیشتر بودند جنگ و دعوا ادامه
داشت  ،بهشتی  ،بازرگان  ،بنی صدر  ،خامنه ای  ،رفسنجانی  ،احمد خمینی  ،صادق قطب زاده
و  ....هر کدام به نحوی خواهان به دست آوردن قدرت و موقعیت هر چه بیشتر بودند و در ادامۀ همین
جنگ و دعوا مفتح و مطهری در بازی قدرت داخلی در جمهوری اسالمی توسط گروهی به نام فرقان
ترور شدند که البته بعدها قطب زاده و بهشتی و رجایی و با هنر و مهدی هاشمی و .....

به

این لیست اضافه شدند و این مرگهای مرموز در بین سردمداران رژیم تا سالها بعد ادامه یافت  ،خمینی
هم در خرداد  ۳۱۱۲مرد و قدرت هم هیچگاه به طور موروثی به پسرش "احمد" نرسید  ،منتظری
هم با این که با تبلیؽات کر کننده و مستمر به عنوان جانشین حتمی خمینی به همه معرفی شده بود پس
از مرگ خمینی از این مقام بر کنار شد ! " احمد خمینی " هم پس از یک سخنرانی در سال ۳۱۱۱
که د ر آن تهدید کرد که اطالعات مهم و افشا کننده ای دارد  ،پس از چند روز به طور مرموزی بیمار
شد و مرد ! ولی نکتۀ مهم این است که امپریالیسم میخواسته است که قدرت در ایران در اختیار فرد
یا گروهی محدود ومشخص باشد که ضمنا ً این افراد محدود بتوانند بطور مطلوب و بازدهی باال
منافع آن را در ایران تؤ مین نمایند  ،و همچنین این افراد محدود به وسیلۀ رابطین پنهانی و مطمئن کامالً
گوش به فرمان خواستهای امپریالیسم باشند .

بنا براین این افراد در واقع سیه روز ترین و خائن

تری ن و فریبکارترین شخصیت های سیاسی در طول تاریخ ایران بوده اند یعنی ؛ رفسنجانی و خامنه ای
که حاال پس از سالها خیانت و وطن فروشی و اجرای اوامر قدرتهای امپریالیستی به سر کردگی
آمریکا به پاس خدماتشان به امپریاالیسم خود و خانواده هایشان به ثروتهای ده ها میلیارد دالری دست
یافته اند !
همچنین در سال  ۳۱۳۲خمینی و جمهوری اسالمی برای اینکه ماهیت فاشیستی و دیکتاتوری و
ارتجاعی و وابسته به امپر یالیستی خود را از دید مردم پنهان کنند دست به انجام انتخابات مجلس
خبرگان و ریاست جمهوری زدند که این نوع انتخابات یا بهتر بگوییم " انتصابات " تا زمان ما ادامه
دارد  .ولی در رژیم جمهوری اسالمی "انتخابات" و " رأی " مردم برای انتخاب رهبر خود  ،یعنی
شخص پاک و مبرا از آلودگی و پلیدی که توسط مردم به طور دموکراتیک توسط رأی گیری انتخاب
میشود تا منافع مادی و معنوی "همۀ خلقهای ایران " با هر ایدئولوژی وبا هر مذهبی اعم از فارس
 ،ترک  ،کرد  ،لر  ،عرب و بلوچ را بدون " تبعیض" بر آورده کند  ،به هیچ وجه با چنین معنایی
وجود ندارد  .رژیم جمهوری اسالمی در واقع یک رژیم ضد خلقی و وابسته به امپریالیسم است که
تنها مشؽول تؤمین منا فع امپریالیسم در ایران میباشد ولی این ماهیت ضد خلقی ومزدور این رژیم
موجب تضاد طبقاتی و فقر خلقهای ایران شده است و رژیم جمهوری اسالمی همواره برای مقابله با
این اعتراضات مردمی متوسل به توجیه مذهبی و فاشیسم و نیروهای سرکوبگر و اعدام وشکنجه و
تجاوز شده است از طرؾ دیگر همواره این رژیم برای پنهان نمودن ماهیت پلید خود متوسل به
"ابزار" مضحکۀ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری میشود که کاندید های آن باید از فیلترهای
متععدی مانند وزارت اطالعات و دفتر رهبری عبور کنند ! تا با انجام این انتخابات وتبلیؽات کر
کننده ماهیت واقعی وپلید خود را پنهان نماید و ظاهراً خود را دمکراتیک نشان دهد  .در ادامۀ سیاست

مضحکۀ انتخابات  ،رژیم جمهوری اسالمی برای ادامۀ حاکمیت خود و فریب مردم دست به ایجاد
جناح های به اصطالح "اصالح طلب " در درون خود زده است اشخاص برجستۀ این جناح اصالح
طلب کسانی مانند آخوند محمد خاتمی و میر حسین موسوی و مهدی کروبی میباشند .

این جناح

اصالح طلب در واقع بار ها وبارها چاکری و نوکری خود را به مقام معظم رهبری اش نشان داده و
کروبی وموسوی و خاتمی بار ها و بارها به حفظ نظام و حفظ والیت مطلقۀ فقیه و حفظ رژیم
جمهوری اسالمی تؤکید داشته اند  .میر حسین موسوی در دهۀ  ۱۱سالها نخست وزیر خامنه ای بود و
برای حفظ وبقای جمهوری اسالمی و والیت فقیه تالش میکرد  ،نخست وزیری که در قتل عا م های
زندانیان سیاسی دهۀ  ۳۱۱۱نقش مستقیم داشت به هیچ وجه نمیتواند اصالح طلب باشد .مهدی
کروبی نیز همیشه در طول حیات جمهوری اسالمی برای حفظ وبقای این رژیم تالش نموده است .
خاتمی در تمام دوران ریاست جمهوری خود مردم ایران را فریب داد و با سیاستهای ضد کارگری هر
چه بیشتر خلقهای ایران را به دامن فقر کشاند و در جریان قیام دانشجویی در  ۳۲تیر  ۳۱۱۲نوکری
خود به خامنه ای و والیت مطلقۀ فقیه را هر چه بیشتر نشان داد  .و اصالً در اینجا میخواهیم بگوییم
که رژیم جمهوری اسالمی همواره در طول حیات ننگین وسیاه خود هیچگاه تحمل اصالح طلبی واقعی
را نداشته است  ،اصالح طلبی با استفاده از مبارزه و اعتراضات سیاسی برای تؽییر وضع
موجود  ،یعنی اینکه ال اقل کمی فضای باز سیاسی ایجاد شود ولی رژیم جمهوری اسالمی تحمل ایجاد
کوچکترین فضای دمکراسی و آزادی در کشور را ندارد زیرا خامنه ای و احمدی نژاد و وزارت
اطالعات و حتی خود کروبی و موسوی وخاتمی به خوبی میدانند با ایجاد کمی و فقط کمی فضای باز
سیاسی و خواندن مقاالت و اخبار افشا کننده توسط جوانان وخلقهای ایران هر چه زودتر به مرگ خود
نزدیک میشوند  .جمهوری اسالمی با تمام جناحهای به اصطالح دست راستی و یا اصالح طلب
درونیش از خامنه ای گرفته تا رفسنجانی تا مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و
کروبی و میر حسین موسوی و خاتمی و......

در یک موضوع با یکدیگر هم عقیده هستند و آن

حفظ وضع موجود و جلوگیری از تؽییر وانقالب واقعی

میباشد و برای حفظ وضع موجود به

خفقان واختناق احتیاج دارند .
رژیم جمهوری اسالمی با تمامی جناحهای درونیش از جمله اصالح طلب وؼیره علی رقم دعواهای
ظاهریشان برای ادامۀ سلطۀ امپریالیستی در ایران تالش میکنند .
در واقع جناح های درونی رژیم برای حفظ و بقای خود به " وجود" یکدیگر نیاز دارند .
پس از قیام شجاعانۀ خلقهای ایران پس از خرداد  ۳۱۲۲برای اینکه خشم خلقهای ایران متوجه
سرنگونی رژیم پلید جمهوری اسالمی نشود و مبارزات خلقهای ایران شکل رادیکال وانقالبی به خود
نگیرد که این خواستها ی خلق ایران همانا نابودی رژیم مزدور و وابستۀ جمهوری اسالمی با
تمام جناحهای درونی آن است بال فاصله پس از اعالم نتایج مضحکۀ انتخابات دروؼین و خشم
واعتراض مردم از انتخاب مجدد احمدی نژاد  ،همین میر حسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان
رهبران جنبش اعتراضی مردم جا زده شدند و موسوی وکروبی نیز به طور موذیانه ای هرچه کرده
اند در راستای این هدؾ بوده تا خشم مردم متوجه سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی نشود  .اگر به
سخنان موسوی و کروبی وخاتمی دقت کنیم میبینیم که سخنان و موضع گیریهای اینان محدود به

انتقادات سطحی از احمدی نژاد و عملکردهای وی میشود و با این انتقادات سطحی از وضع
موجود جناح اصالح طلب رژیم نوعی جنگ زرگری و کاذب با جناح حاکم رژیم به راه انداخته
است اما موقعی که نوبت به موضوع حفظ نظام و والیت فقیه میشود این به اصطالح رهبران
اصالح طلب به حفظ وضع موجود و جمهوری اسالمی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر تؤکید
میکنند و خود را خادم و نوکر خمینی و خامنه ای میدانند ! در این راستا تمام رسانه های مختلؾ
داخلی ایران از جمله روزنامه ها و اینترنت و چه رسانه های خارجی و امپریالیستی از جمله "
بی بی سی " و " سی ان ان " و " صدای آمریکا " و "رادیو فردا" با یکدیگر همصدا و هم نوا شدند تا
رهبری شورش و اعتراضات خلقهای ایران را جناح اصالح طلب و خودی رژیم یعنی کسانی مثل
میر حسین موسوی ومهدی کروبی نشان دهند در ادامۀ این تبلیؽات دروؼین این رسانه ها مرتبا ً با
افراد خائن و خود فروخته ای مانند اکبر گنجی و مخملباؾ و فرخ نگهدار و شیرین عبادی و  ....که
مانند جناحهای داخلی رژیم از تؽییر هراسناکند مصاحبه میکنند و از آنها نقل قول می آورند  .در
ادامۀ همین سیاستهای فریبنده توسط همین رسانه ها و ماهواره های امپریالیستی قیام خلقهای ایران
مرتبا ً تحت عنوان " جنبش سبز " یا " راه سبز" مطرح میشود و این رسانه ها اینطور به مخاطبین
خویش تلقین مینمایند که رهبری این جنبش سبز بر عهدۀ موسوی وکروبی است و رژیم جمهوری
اسالمی و جناح خامنه ای واحمدی نژاد در ادامۀ جنگ دروؼین وزرگری خود با کروبی و موسوی و
جنبش سبز تا آنجا به پیش رفته که رهبران جناح اصالح طلب خودی را تهدید به زندان و مرگ میکند
و این بازیهای کثیؾ سیاسی برای اؼفال وفریب مردم همواره در طول حیات منحوس رژیم جمهوری
اسالمی ادامه داشته و دارد  ،برای اینکه خشم سرکوب شدۀ مردم متوجه نابودی رژیم وابسته به
امپریالیزم جمهوری اسالمی و والیت مطلقۀ فقیه نشود  .توطئه گران امپریالیستی به همراه اشخاص
کار کشته ای که در وزارت اطالعات رژیم شبانه روز مشؽول برنامه ریزی و نقشه کشی برای فریب
خلقهای ایران هستند با تبلیؽات وسیع و علم کردن " پیراهن عثمان " جنبش سبز وموسوی وکروبی
باعث انحراؾ قیام خلقهای ایران شوند تا

حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی در

ایران حفظ شود  .ولی خلقهای قهرمان ایران در جریان قیام  ۳۱۲۲تا کنون با سر دادن شعارهای
رادیکال و ریشه ای مانند " مرگ بر جمهوری اسالمی " و " مرگ بر خامنه ای " و " استقالل آزادی
جمهوری ایرانی " به سردمداران رژیم مزدور جمهوری اسالمی و حامیان امپریالیست آن

نشان داده اند

که خواست خلقهای ایران نابودی کل رژیم نکبت بار و وحشی جمهوری اسالمی و والیت فقیه
است عنوان والیت فقیهی که نه دیگر با وجود این رژیم معنی "والیت " دارد و نه " فقیه " و مانند
عنوان یک سلسلۀ مستبد پادشاهی قصد حاکمیت بر جان و مال وناموس خلقهای ایران را دارد تا
هر چه بیشتر مردم را استثمار نماید  .بنا براین برای رسیدن به استقالل وآزادی واقعی و برای
ایجاد فضای دموکراسی در ایران رژیم جمهوری اسالمی با تمامی جناحهای داخلی آن باید نابود شود
 .تجربه سیاسی و مبارزاتی نشان داده است که در جریان قیام خلقها بر ضد رژیمهای دیکتاتوری
هر گاه این قیامها فروکش کرده  ،این رژیمهای دیکتاتوری به وسیلۀ ابزار سرکوب خود بار دیگر به
حقوق مردم تجاوز نموده اند  .بنا بر این قیام خلقهای ایران ضمن رادیکال شدن و عمیق تر شدن
برای نابودی رژیم جمهوری اسالمی باید هر چه بیشتر استمرار وتداوم داشته باشد  .خلق مبارز

ایران

باید توجه داشته باشد که قدرتهای امپریالیستی در برابر تحوالت سیاسی ایران بی تفاوت نیستند

و تالش میکنند که منافع خود را در ایران از دست ندهند  ،بنابراین برای رسیدن به استقالل وآزادی
و دموکراسی واقعی باید سلطۀ امپریالیستی در هم شکسته شود وگرنه در فردای انقالب آینده مانند
قیام بهمن  ، ۳۱۳۱افراد خائن دیگری مانند میر حسین موسوی و مهدی کروبی ویا فرخ نگهدار ویا
رجوی و شیرین عبادی و  ......که کم هم نیستند  ،در جریان انقالب با حمایت قدرتهای
امپریالیستی و تبلیؽات مسموم آنها قدرت را در ایران به دست خواهند گرفت تا باز هم منافع
امپریالیسم در ایران را تؤمین نمایند .
همچنین باید توجه داشت که رژیم دست نشانده ومزدور جمهوری اسالمی بر خالؾ ظاهر ضد
امپریالیستیش هر تصمیم گیری وهر عملی که انجام میدهد به دستور اربابان امپریالیستی اش است .
افراد و نیروهای سیاسی مخالؾ رژیم جمهوری اسالمی که در بررسی مسائل سیاسی ایران در دوران
رژیم جمهوری اسالمی " عامل امپریالیسم " را در نظر نمیگیرند قعطعا ً دچار اشتباه وسردر گمی
وگمراهی میشوند  .در حقیقت رژیم جمهوری اسالمی مانند رژیم شاه یک رژیم وابسته به امپریالیسم
میباشد و رژیم جمهوری اسالمی در واقع جزء ارگانیگ از سیستم سرمایه داری جهانی میباشد و در
این راستا این رژیم بدون اجازۀ اربابان امپریالیستیش نمیتواند با تصمیم خود عملی را انجام دهد ویا
قانونی را به تصویب برساند و یا در مورد مسائل سیاسی وبین المللی اظهار نظر کند  .بنابراین در
رویدادهای مختلفی که در طول تاریخ رژیم جمهوری اسالمی این رژیم انجام داده عامل امپریالیسم نقش
تعیین کننده داشته است  .بطور مثال در مورد تسلیم شدن نیروهای مسلح شاهنشاهی به دار و دستۀ
خمینی  ،وقایع ترکمن صحرا و کردستان  ،سرکوبی سازمانها وگروههای مخالؾ سیاسی رژیم ،
مضحکۀ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تا کنون  ،مضحکۀ تسخیر سفارت آمریکا در  ۳۱آبان
 ۳۱۳۲و جنگ ایران وعراق و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان وپاییز  ۳۱۱۱همۀ این وقایع در
جهت منافع امپریالیسم بوده و مطابق خواست امپریالیسم در ایران صورت گرفته است .
بر اثر تبلیؽات رژیم جمهوری اسالمی در رابطه با صدور انقالب اسالمی به دیگر کشورهای منطقه
و تحریک کردن دیکتاتور همسایه یعنی صدام حسین در  ۱۳شهریور ماه  ۳۱۳۳بین ایران وعراق جنگی
خانمانسوز و ضد خلقی در میگیرد  .این جنگ هم برای امپریالیسم و هم برای ادامه حکومت خمینی
جالد واقعا ً که یک نعمت الهی بود  ،در ادامۀ سرکوب نیروهای مخالؾ توسط رژیم جمهوری اسالمی
وخمینی  ،رژیم به این جنگ احتیاج داشت تا هر صدای مخالفی را در گلو خفه کند .
در جریان این جنگ کشورهای امپریالیستی سالحهای مرگبار خود را به ایران و عراق و دیگر
کشورهای نفت خیز منطقه آنهم به قیمت گزاؾ میفروختند و ایران و عراق هم مشؽول نابودی همۀ
امکانات مادی و اقتصادی خود بودند که در طول سالها با فروش نفت به دست آورده بودند .
امکانات مادی و صنعتی که برای احیای آنها سردمداران این کشورها باید بار دیگر به کشورهای
امپریالیستی متوسل میشدند و در نتیجه جیب سرمایه داران بزرگ امپریالیستی را هر چه بیشتر پر
میکردند .

از طرؾ دیگر جنگ برای رژیم جمهوری اسالمی وحفظ آن واقعا ً یک نعمت بود  .سردمداران رژیم
به بهانه جنگ هر انتقاد و اعتراضی را که بر علیه خود میدیدند در نطفه خفه میکردند  .دهها هزار
مخالؾ سیاسی رژیم جمهوری اسالمی در زیر شکنجه و جوخه های اعدام جان باختند  ،ولی صدای
ضجۀ مادران داؼدیدۀ آنان در تبلیؽات جنگ خمینی با صدام خفه شد .
و نتیجه این جنگ  ۱ساله برای هر دوکشور مسلمان ایران وعراق این بود که میلیونها کشته و معلول
به جای گذاشت و شهرهای مخروبه و صد ها میلیاردها دالر خسارت به اقتصاد دو کشور که نتایج
مخرب آن تا سالها بعد مردم ایران وعراق را آزار داد .
در طول جنگ رژیم جمهوری اسالمی با تبلیؽات و شعارهای شدید میگفت " از برای قدس از
کربال باید گذشت " و یا " جنگ جنگ تا پیروزی "

همه به یاد دارند که بر روی تمام دیوار ها در

خیابانها و میادین اصلی تمام شهرها این شعارها به چشم میخورد  .ولی سرانجام امپریالیسم که تمامی
اعمالش در قبال کشورهای خاور میانه و جهان سوم بر مبنای منافعش است دریافت که ادامۀ جنگ
برای حفظ منافعش در منطقه دیگر مطلوب نیست بنا براین قطعنامه ای در سازمان ملل برای آتش
بس به تصویب میرسد وخمینی فرماندۀ کل قوا وضمنا ً نوکر حلقه به گوش امپریالیسم  ،با گفتن جملۀ
مشهور " من جام زهر را مینوشم " آتش بس را میپذیرد و نشان داد تا چه حد شعا رهایی که
برای ادامۀ جنگ داده بود تو خالی بودند .
در اینجا به مبارزۀ نیروهای اپوزیسیون با رژیم و به طور خالصه به وضعیت مجاهدین خلق از مدتی
پیش از قیام بهمن  ۳۱تا اوایل دهۀ  ۱۱نیز میپردازیم " مسعود رجوی " پس از آزادی از زندان در ۱۱
دی ماه ۳۱۳۱

موضع قاطعی در برابر خمینی نگرفت  ،حتی مدتها قبل از قیام بهمن  ۳۱۳۱در

تظاهرات بر ضد رژیم شاه تصویر وپوستر های خمینی در کنار آرم سازمان مجاهدین خلق دیده میشد
 .این موضع گیری رجوی تا سال  ۳۱۳۲ادامه یافت و حتی مسعود رجوی و " موسی خیابانی " در
رفراندوم جمهوری اسالمی شرکت نمودند و به جمهوری اسالمی رأی آری دادند رجوی و هوادارانش
آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات مجلس نشان دادند و در همان سال  ۳۱۳۲مسعود
رجوی کاندیدای ریاست جمهوری هم شد  .در قضیۀ تسخیر سفارت در  ۳۱آبان  ۳۱۳۲نیز نشریۀ
مجاهد و بطور کلی سازمان مجاهدین خلق این عمل تسخیر سفارت توسط دانشجویان پیرو خط امام
را تؤ ید نمودند این تعریؾ وتمجید از خمینی تا یازده ماه بعد یعنی تا مهر ماه ۳۱۳۳

در

نشریۀ مجاهد ادامه یافت ! ما قبالً در بارۀ مضحکۀ انتخابات و مضحکۀ تسخیر سفارت در همین
بخش کتاب توضیح داده ایم  .بنابراین با توجه به این حقایق " مجاهدین خلق رجوی " با این
اعمال خود هر چه بیشتر به قدرت گرفتن رژیم وابستۀ جمهوری اسالمی در این سالها کمک کردند .
ما بعداً در این کتاب " سازمان مجاهدین خلق " و ماهیت فعلی " مجاهدین رجوی " را بیشتر
مورد نقد وبررسی قرار میدهیم  .ولی به هر حال مسعود رجوی در  ۱۱خرداد  ۳۱۱۱ابتدا با
شعار" مرگ بر بهشتی " و سپس با شعار "مرگ بر خمینی " جنگ مسلحانۀ شهری را بر علیه
رژیم جمهوری اسالمی به راه می اندازد  .نتیجه این عمل رجوی

بدون شناساندن ماهیت واقعی

رژیم ال اقل به هواداران خودش قطعا ً منجر به شکست میشد  ،که شد  .و رژیم هم به بهانۀ
نابودی به گفتۀ خودش " منافقین " و یا این که " منافقین از کفار هم بدترند " و یا استفاده از عبارت

گمراه کنندۀ " ضد انقالب " هر چه بیشتر به بقیۀ سازمانها و گروه های مخالؾ رژیم حمله ور شد .
در نتیجه رژیم با همین شعارهای گمراه کننده و استفاده از " توجیه مذهبی " به کشتار وقتل عام
خلقهای ایران پرداخت و دهۀ شصت را مبدل به سیاه ترین و خونبارترین دهه در طول تاریخ
مبارزاتی خلقهای ایران بر ضد امپریالیسم و رژیمهای وابسته به آن در ایران تبدیل نمود  .به طوری
که با استفاده از همین " توجیه مذهبی" به جالدان خود در زندان اجازه میداد تا به دخترانی که به
جرم فعالیت سیاسی بر ضد رژیم در زندان بودند قبل از اعدام تجاوز شود .
سپس در تابستان سال  ۳۱۱۱پس از پذبرفتن آتش بس توسط خمینی مسعود رجوی با ارتش
آزادی بخش در عملیات فروغ جاویدان و با گفتن شعار از مهران تا تهران ! به کرمانشاه حمله کرد و
ولی در مدت چند روز " مجاهدین رجوی " با دادن تلفات سنگین شکست خوردند .
در همین روزها یعنی مرداد وشهریور  ۳۱۱۱رژیم ددمنش جمهوری اسالمی دست به قتل عام
زندانیان سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان میگذراندند زد  .ولی در واقع دلیل این عمل
ننگین وسیاه رژیم چه بود ؟ رژیم جمهوری اسالمی واربابان امپریالیستیش به خوبی میدانستند که
زندانیان سیاسی مسلمان  ،مجاهد و یا کمونیستی که بسیاری از آنها از سالهای  ۳۱۱۱و  ۳۱۱۳تا
 ۳۱۱۱در زندان بسر برده بوند با

بودن در جریانات سیاسی بعد از قیام بهمن  ۳۱۳۱تا اوایل

دهۀ  ۳۱۱۱و بعد در زندانهای رژیم و دیدن شکنجه ها و اعدامها و شیوه های ضد انسانی
برخورد جالدان رژیم چه تجربۀ سنگین و پر بار از نظر سیاسی و ماهیت واقعی رژیم مزدور
جمهوری اسالمی دارند  ،بخاطر همین موضوع پس از پایان جنگ و نوشیدن جام زهر توسط خمینی
به دستور امپریالیسم رژیم خمینی دست به قتل عام زندانیان سیاسی زد  .حتی زندانیان سیاسی که
مدتها پیش آزاد شده بودند در امان نماندند و دوباره دستگیر شکنجه یا اعدام شدند .

بر طبق اسنادی

که موجود است خود خمینی دستور داد تا همۀ زندانیان سیاسی هر چند که قبالً و سالها پیش محاکمه
شده بودند و دوران محکومیت خود در زندان را بسر میبردند و در انتظار آزادی خود بودند اگر
هنوز سر موضع باشند باید بالدرنگ اعدام شوند .

زندانیان سیاسی بار دیگر به اتاق های بازجویی برده

شدند و پرسشنامه هایی به آنها داده شد  .سپس این زندانیان در دادگاههای سه دقیقه ای به مرگ
محکوم شدند  .جنایات رژیم در زندان اوین آنقدر وحشیانه بود که به کشتار دسته جمعی زندانیان
سیاسی برای صرفه جویی در وقت بند های آنان را با آتش کشیدند و یا جالدان رژیم این زندانیان را
به طور دسته جمعی وارد سلول نموده وبا انداختن نارنجک تمامی آنان را میکشتند  .در زندانهای
گوهر دشت و دیزل آباد و زندان اصفهان و دیگر استانها

این قتل عامها تا چند ماه ادامه یافت  .و

گورهای دسته جمعی مانند خاوران بر جا مانده از جنایات همین رژیم است و چنین بود که دهۀ
شصت به عنوان یکی از دهه های خونبار تاریخ مبارزاتی خلق ما
نام گرفت .

در مقابل ارتجاعیون سیاه و پلید

حال دیگر جنگ وتبلیؽات کر کنندۀ رژیم در رابطۀ با آن پایان یافته بود و کشورهای

امپریالیستی به سرکردگی آمریکا پس از پایان جنگ و قطع بمبارانها و موشک پرانیها دندان تیز کرده
بودند تا بازار تجاری و اقتصادی خود در ایران را هر چه بیشتر توسعه داده وبه انحصار خود در
آورند ویا به عبارت ساده تر پس از پایان جنگ و زدوده شدن گرد ؼبار ناشی از آن سلطۀ اقتصادی
و استثماری خود در ایران را هر چه بیشتر گسترش دهند  .با توجه به این که کشورهایی مثل آلمان

و ژاپن و آمریکا وانگلیس و فرانسه هر کدام همواره مشؽول رقابت با یکدیگر بر سر منافع خود
در ایران بوده اند ولی مانع بزرگی یعنی همان ده ها هزار زندانی سیاسی در مقابل منافع امپریالیسم
وجود داشت .زندانیان سیاسی مخالؾ رژیم که دوران محکومیت خود را میگذراندند و پس از پایان
دوران محکومیت خود از زندان آزاد میشدند هر کدام از این زندانیان پس از آزادی و در جامعه تحت
خفقان شدید و سانسور مانند چراغ روشنی به ظلمات رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
میتاختند و ماهیت ننگین آن را در پیشگاه خلق هر چه بیشتر روشن میکردند .
واقعیت اینستکه رژیم جمهوری اسالمی علی رقم فحاشی و سر دادن شعارهای ضد امپریالیستی در
طول سی ویک سال گذشته سیاستهای امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا را درایران به پیش برده
است و منافع امپریالیسم در ایران را هر چه بیشتر تؤمین نموده است  .آن  ۱اصلی که امپریالیسم در
رابطه با کشورهای جهان سوم دارد را به یاد آورید ! به وضوح میبینید که رژیم جمهوری اسالمی علی
رقم شعارها و عربده های ضد امپریالیستی خود عمالً هر تصمیمی که گرفته و هر قانونی را که به
اجرا گذاشته ویا نقض کرده و یا هر کاری که کرده در راستای همین  ۱هدؾ امپریالیسم در ارتباط با
میهنمان ایران بوده است ؛ برای اثبات این موضوع فقط به اقتصاد ایران نگاه کنید بازار ایران مملو از
کاالهای بنجل کشورهای امپریالیستی است  .اگر سردمداران این رژیم واقعا ً مسلمان بودند وبر خالؾ
گفتارهای دروؼین خود که مرتبا ً دم از " حفظ مصالح اسالم و مسلمین " میزنند و اگر واقعا ً
میخواستند " مصالح اسالم و مسلمین " حفظ شود جلوی واردات بیرویۀ این کاالهای کشورهای
امپریالیستی از قبیل مواد ؼذایی و لوازم خانگی وؼیره را میگرفتند تا باعث ورشکستگی کارخانه
جا ت داخلی و ورشکسته شدن کشاورزی و بیکاری نیمی از کارگران و دهقانان نشوند  .پس در
عمل میبینیم که رژیم جمهوری اسالمی وسردمداران آن منافع کالن اقتصادی امپریالیسم در ایران را بر
آورده و تؤ مین مینمایند و کشور ایران را از نظر اقتصادی و صنعتی وکشاورزی عقب مانده نگه
میدارند  .و چه کسانی مشؽول واردات بی رویه در ایران هستند با کمی تحقیق و اگر سر نخ را
دنبال کنیم متوجه میشویم که خانوادۀ عسکر اوالدی و رفسنجانی وخامنه ای و احمدی نژاد و وزرای
دولتش و دیگر سردمداران این رژیم در کار واردات بی رویۀ کاال از کشورهای امپریالیستی مستقیما ً
دست دارند  .این تنها وابستگی اقتصادی رژیم به کشورهای امپریالیستی بود  .در واقع کل رژیم
جمهوری اسالمی وابسته به امپریالیسم است یعنی این رژیم از نظر نظامی وسیاسی هم کامالً وابسته
ب ه امپریالیسم میباشد ولی وابستگی اقتصادی آن برای مردم بسیار مشهود تر میباشد و آن را در زندگی
روزمرۀ خود میبینند .
در خرداد سال  ۳۱۱۲پس از مرگ

خمینی خامنه ا ی یکشبه آیت اله شده و به مقام رهبری

میرسد  .در دوران رباست جمهوری رفسنجانی وبعد خاتمی سردمداران رژیم علی رقم شعارهای تو
خالی وآبکی ضد امپریالیستی سیاستهای امپریالیسم در ایران را به پیش میبرند  .در سال ۳۱۱۱

در

جریان مضحکۀ دوبارۀ ریاست جمهوری آخوند خاتمی به مردم به جان به لب رسیدۀ ایران
وعدۀ آزادی و جامعۀ مدنی و دموکراسی

داد  .ولی مردم ایران بار دیگر فراموش کردند که

خاتمی دست بوس خمینی و دست پروردۀ رفسنجانی و وزیر او بوده است  .قتل های زنجیره ای
در زمان همین خاتمی فریبکار و توسط وزیر اطالعات وی صورت میگیرد  .و فاجعۀ کوی دانشگاه

و کشتار دانشجویان بی گناه و متعاقبا ً قیام  ۳۲تیر  ۳۱۱۲یعنی قیامی که خلق آگاه ایران به
دانشجویان مبارز پیوست و برای اولین بار به طور جدی در تهران وسراسر ایران رژیم را پس
از مدتها ثبات دچار بحرا ن جدی کرد  .و همه دیدیم چگونه خاتمی این گرگ در زیر پوست
میش به جای پی گیری فاجعۀ کوی دانشگاه و عکس العمل مدنی و دموکراتیک در مقابل این فاجعه
پس از چند روز سکوت به فحاشی بر علیه مردم و دانشجویان مبارزی که بر ضد رژیم به خیابانها
ریخته بودند پرداخت و حفظ نظام جمهوری اسالمی و والیت فقیه را تایید وتؤکید کرد و در نتیجه
ذات ارتجاعی خودش را هر چه بیشتر نشان داد .
در همین زمان خاتمی بود که خود وی با به تصویب رساندن قانون ضد کارگری یعنی همان قانونی
که مشمول صاحبان کسبه و کارگاههای کوچکی میشد که اگر کمتر از سه نفر کارگر داشته باشند از
قانون بیمه کردن کارگران خود معاؾ میشوند  .وبا تصویب واجرای این قانون بخش بزرگی از
کارگران را از تحت پوشش بیمۀ اجتماعی محروم نمود .
با وجود این همه فاکتهای مختلؾ نتیجه میگیریم که رژیم جمهوری اسالمی از بدو پیدایش خود مانند
رژیم شاه به طور فاحشی وابسته به امپریالیسم بوده است  .وقتی میگوییم ابن رژیم وابسته به امپریالیسم
است یعنی این که در واقع رژیم جمهوری اسالمی از لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی کامالً
وابسته به امپریالیسم است  .ولی در ضمن با استفاده از ترفند و فربب بزرگ یعنی مضحکۀ تسخیر
سفارت و در پی آن فریادهای گوش خراش ضد امپریالیستی و در واقع ایجاد یک جنگ زرگری با
اربابان امپریالیست خود چهرۀ کریه خائن و مزدور خود را زیر نقاب ضد آمریکایی و ضد
امپریالیستی و ضد اسرائیلی مخفی کرده است .
بنابراین خلقهای ایران و نیروهای مبارزی که بر علیه رژیم جمهوری اسالمی مبارزه میکنند باید
بدانند که دشمن اصلی و واقعی خلق ایران در واقع حامیان امپریالیستی این رژیم میباشند  .و در
حقیقت تضاد اصلی تضاد خلق و امپریالیسم است .
کارل مارکس با تحقیق در مورد جامعۀ قرن نوزده آلمان و اروپا گفته بود که ؛ " این دولت نیست که
جامعۀ بورژووازی را تشکیل میدهد بلکه بر عکس این جامعۀ بورژووازی است که دولت را تشکیل
میدهد  )۱(".این نظر " صحیح " مارکس در قرن نوزدهم در مورد کشورهای امپریالیستی آن
زمان در اروپا از جمله آلمان و فرانسه و انگلیس بود که در آن زمان خود این کشورها با داشتن
مستعمرات در دیگر نقاط جهان قدرتهای امپریالیستی محسوب میشدند .
حتی تا این زمان و در قرن بیست ویکم دولتها در کشورهای سرمایه داری امپریالیستی توسط طبقۀ
سرمایه داری تشکیل میشود در این کشورهاست که امروز میبینیم احزاب مترقی و چپ و کمونیست
و احزابی که با هر ایدئولوژی و مرامی مخالؾ نظام سرمایه داری هستند توسط قدرت حاکمه وبه
بهانه های مختلؾ و با توسل به قانون اساسی این کشورها که این قوانین عمالً وهمیشه به نفع طبقۀ
سرمایه داری است  ،ؼیر قانونی اعالم شده و این احزاب از شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور ها
به بهانه های مختلؾ کنار گذاشته میشوند و حتی حضور آنها در این جوامع ؼیر قانونی اعالم میشود .
سیاستمدارانی که در احزاب قانونی و یا مطلوب برای طبقۀ سرمایه داری به کار مشؽولند وظیفۀ
اصلی شان تؤمین منافع بورژوازی است و این سیاستمداران مرتبا ً در جلسات خویش مشؽول طرح

ونقشه های توطئه آمیز و ضد مردمی به نفع طبقۀ بورژوازی یا سرمایه داری میباشند در تمام اروپای
ؼربی و آمریکای شمالی همین وضعیت حاکم است  .و اینان برای فریب مردمان خویش مرتبا ً دم
از دموکراسی میزنند ولی در واقع فاشیسم وتضاد طبقاتی و در واقع دیکتاتوری سرمایه داری در این
کشور ها حاکم است و تضاد طبقاتی که با بحران اقتصادی شدید تر میشود .
امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا به خوبی میداند که به هیچ قیمتی نباید کشور های جهان سوم به
استقالل واقعی دست یابند  ،استقاللی که با مبارزات و انقالب خونین به دست خواهد آمد  .اگر یک
کشور جهان سوم دارای منابع اقتصادی ؼنی که تحت سلطۀ امپریالیسم است با رشد آگاهی مردم
تحت ستم خویش به مبارزه و انقالب برای رسیدن به استقالل واقعی وعدالت اجتماعی معتقد شود و
به این هدؾ برسد ومردم این کشور برای همیشه به سلطۀ امپریالیستی پایان دهند  ،آنروز نظام ننگین
سرمایه داری و امپریالیسم یک قدم بیشتر به مرگ خود نزدیک شده است  .زیرا نظام سرمایه داری
چون در حقیقت بر مبنای " دزدی " است  ،باید برای موجودیت خود کشورهای فقیر و تحت سلطۀ
خود را ؼارت کند و از دست رفتن تنها یکی از این کشورهای تحت سلطه بدون شک موجب عمیق تر
شدن بحران اقتصادی در جوامع امپریالیستی میشود  .هر چه بحران اقتصادی در جوامع کشورهای
امپریالیستی عمیق تر شود  ،طبقۀ سرمایه داری برای حفظ سرمایه خود با کمک سیاستمداران این
کشورها بودجه ای که متعلق به بیمه های اجتماعی وخدمات عمومی و یا در حقیقت پولی که متعلق به
طبقات اجتماعی محروم تر میباشد را با ترفند وفریب منحصر به خود میکند یا به عبارت ساده تر این
بودجه ها را که متعلق به بازنشستگان و کارگران بیکار و خدمات درمانی رایگان و حقوق
کارگران وکارمندان شاؼل میباشد را با کمک سیاستمداران دولتی و وضع قوانین جدید از این طبقات
فقیر یا متوسط میدزدد  ،واین موضوع باعث تشدید تضاد طبقاتی و در نتیجه " قیام و انقالب "
خلقی بر علیه نظام بورژووازی در خود این کشور های امپریالیستی خواهد شد .
به خاطر همین و در ادامۀ شرایط استثماری و گسترش سلطۀ امپریالیستی تا زمان ما این طبقه یا
جامعۀ کوچک سرمایه داران کشورهای امپریالیستی بوده اند که با توسل به "امپریالیسم " بودنشان
دولتهای کشور های تحت ستم و سلطۀ خودشان را تشکیل داد ه اند دولتهای کشور ما ایران نیز در
طول دو رژیم پهلوی وجمهوری اسالمی دچار همین وضعیت بوده است  .با توجه به این که رژیم شاه
و جمهوری اسالمی هر دو وابسته به امپریالیسم بوده اند این جامعۀ بورژوازی کشورهای امپریالیستی
بوده است که همواره دولت های رژیم شاه و جمهوری اسالمی را تشکیل داده است .
همین دولتی که در رژیم جمهوری اسالمی خود از نیروهای مسلح و اقتصاد و بازار تشکیل شده
است و سعی میکند بر امور تمام کشور کنترل داشته باشد .

 .۳الؾ ؛ تصویر باال تصویر اجالسی شامل دارو دستۀ خمینی با مؤمورین ارشد آمریکایی در تهران
در سال  ۳۱۳۲است که ابراهیم یزدی یار نزدیک خمینی در نوفل لوشاتو و وزیر امور خارجۀ دولت
موقت بازرگان ( نفر سمت راست) با " رمزی کالرک " وزیر دادگستری سابق آمریکا را نشان میدهد .
ب ؛ دیدارها با ارباب بزرگ هنوز ادامه دارد ! در تصویر پایین احمدی نژاد با همان رمزی
کالرک در زمستان ۳۱۲۱

که مشؽول مذاکره میباشند  .مذاکرات چه به صورت پنهانی وچه علنی

اما همیشه پشت درهای بسته بین مقامات بلند پایۀ رژیم جمهوری اسالمی و مقامات آمریکایی در همین
چند سال گذشته و اخیراً نیز ادامه داشته است  ،در دسامبر  " ۹۱۱۲مجتبی هاشمی ثمره " مشاور
ارشد احمدی نژاد با " ویلیام پری " وزیر سابق د فاع آمریکا مالقات داشتند  ،در سال  " ۹۱۱۳تریتا
پارسی " رئیس سازمان "نایاک" نقش واسطه گری برای مالقات مقامهای ایرانی از جمله شخص احمدی
نژاد  ،رحیم مشایی و محمد خزایی که نمایندۀ ایران در سازمان ملل است را با مقامات آمریکایی
داشته است و  .....این مالقاتها همچنان ادامه دارند !

 .۹قسمتی از جزوۀ " تسخیر سفارت وموضع مجاهدین خلق ایران " از انتشارات چریکهای فدایی خلق
ایران  ،خطوط تؤکید در پاراگرافی از این جزوه که در این کتاب آمده از خود چریکهای فدایی
خلق است .

 .۱جزوۀ "ماهیت دولت ،جنبش خلقی و شیوه ی برخورد اپورتونیست ها"

که توسط چریکهای فدایی خلق

ایران تهیه شده بود اصالً برای روشن کردن و نقد از تحلیل انحرافی و اپوتونیستی سازمان
" پیکار " در مورد طبقات اجتماعی وماهیت رژیم جمهوری اسالمی بود  .خطوط تؤکید زیر جمالت در
این قسمت از خود چریکهای فدایی خلق است .
 .۱جمله ای از مارکس در کتاب ؛ " انقالب و ضد انقالب در آلمان " اثر فردریش انگلس .

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی !
مرگ بر امپریالیسم وسگهای زنجیریش !
مرگ وننگ و روسیاهی ابدی بر دؼل بازان وفریبکاران !

 .۹تحلیل ایدئولوژی رژیم جمهوری اسالمی و تضاد طبقاتی در جامعۀ
تحت سلطۀ این رژیم .
در رژیم قبلی یعنی رژیم ارتجاعی پهلوی  ،شاه خائن به وضوح نشان میداد که وابسته به امپریالیسم
جهانی به سرکردگی آمریکا است  .از نظر ایدئولوژی گاه به خرابه های تخت جمشید می رفت و
در فکر و رویای احیؤ امپراتوری ایران باستان بود و به زمان هخامنشیان برمیگشت و دم از تمدن
بزرگ میزد و در عین حال شدیداً شیفتۀ تمدن ؼرب و کاپیتالیسم بود و به زیارت هم میرفت و
برای انجام مراسم حج رهسپار مکه ومدینه میشد آنهم با لباس احرام ! و حتی خود شاه میگفت امام
زمان و حضرت عباس یاریش میکنند ! ولی روز بعد دم از دودمان ایرانی و نژاد آریایی و دین
زرتشت میزد ! بنا براین مبارزۀ اید ئولوژیک با چنین رژیمی از برخی جهات آسان تر بود  .هر چند
شاه با دستگاههای تبلیؽاتی خود مبارزۀ نیروهای انقالبی را به ارتباط آنها با دشمنان خارجی نسبت
میداد و هر اتهام واهی را به مبارزین میزد ولی صؾ دشمن و صؾ خلق تا حدود زیادی
مشخص بود چون رژیم شاه یک اید ئولوژی مإثر و قوی نداشت تا با آن سلطه و ماهیت وابستۀ
خود را توجیه کند .
با به روی کار آمدن این رژیم مذهبی و جمهوری اسالمی وقدرت گرفتن آن ما شاهد ایدئولوژی
بوده ایم که دم از اسالم و دین و تشیع و خدا و امامان چهارده معصوم میزند و برای توجیه اعمال
خود به داستانهای هزار وچهار صد سال پیش متوسل میشود .
با توجه به این که جامعه ایران از قرنها پیش دین اسالم و مذهب تشیع را پذیرفته است  .مذهب در
همۀ زوایای زندگی مردم ما دیده میشود و اکثریت مردم ایران مسلمانند .
دار و دستۀ خمینی و رژیم جمهوری اسالمی هم از ابتدا با سوء استفاده از این موضوع قدرت را
در ایران به دست گرفتند و تا اکنون این ظالمین در کشور ما حاکمند .
ما در برابر این رژیم مذهبی که با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم به قدرت رسید
بطوری که هنوز هم بعضی از مردم خیال میکنند که در " مملکت امام زمان " دارند زندگی میکنند
و بخش بزرگی از مردم به دلیل نا آگاهی در مقابل ایدئولوژی این رژیم مذهبی "متوهم هستند "
چه باید بکنیم ؟
برای مبارزۀ ایدئولوژیک با این رژیم مذهبی باید مذهب آن را شناخت و فهمید که آیا رژیم
جمهوری اسالمی طبق اظهارات خودش واقعا ً مانند شیعۀ امام زمان رفتار میکند ؟ آیا باید
ادعاهای این روحانی نمایان فریبکار را که برای حفظ حکومت خود و استثمار وحشیانۀ خلقهای
تحت ستم ایران مدعی

شیعه بودن هستند و برای امام حسین اشک میریزند و با استفاده از

صدا و سیما و امکانات عریض و طویل آن و ماهواره و برنامه های گوناگون و میز گردهای
مذهبی

گوش همه را با ادعاهای مذهبی و شیعه بودن خود کر کرده اند باور کنیم ؟

در واقع ایدئولوژی رژیم جمهوری اسالمی از بدو پیدایش خود در ایران همان ایدئولوژی ی فرصت
طلبانۀ مذهبی یا اپورتونیسم مذهبی بوده است .

در حقیقت " اسالم ومذهب تشیع شرک " در جمهوری اسالمی تبدیل به " ایدئولوژی دولتی" شده است .
برای توضیح دربارۀ مذهب شرک مجبوریم به آثار گفته های بزرگان و روشنفکران مذهبی
مراجعه کنیم  .بنابراین ما برای مبارزه ایدئولوژیک مإثر با رژیم جمهوری اسالمی و والیت فقیه
کاذب خامنه ای

باید دین اسالم و مذهب تشیع را به طور عمیق و علمی بشناسیم  .و این

مذهب را هر چه بیشتر و بهتر مطالعه کنیم  .اما برای مطالعۀ تشیع نباید به سراغ منابع و
کتابهای رژیم رفت .نباید به سخنان روحانیونی گوش داد که ادعا میکنند عالم شیعه اند ولی قبل
از باال رفتن و بعد از پایین آمدن از منبر برای سالمتی خامنه ای و احمدی نژاد و حفاظت
رژیم جمهوری اسالمی از بالیا و خطرات

مردم را وادار به صلوات فرستادن مینمایند  .نه ،

مذهب تشیع اینان و مذهب تشیع رژیم جمهوری اسالمی و خمینی و خامنه ای " تشیع شرک "
است !
یکی از بهترین منابع برای شناختن تشیع و یکی از روشنفکران مترقی که اصالً دکترای جامعه
شناسی مذهبی داشت و اسالم و مذهب را به طور صادقانه و کامالً صریح وروشنفکرانه مورد
بررسی قرار داده است دکتر علی شریعتی و آثار وی میباشد  .بطوریکه اگر به بررسی و
تحقیقاتی که دکتر شریعتی انجام داده و آن را به صورت سخنرانیها انتشار داده است توجه وفکر
کنیم به وضوح میبینیم که این آثار دکتر شریعتی چقدر قابل تطبیق با شرایط امروز ایران و نوع
اید ئولوژی و مذهب جمهوری اسالمی میباشند.
در این رابطه ابتدا

اثر " تشیع علوی و تشیع صفوی" دکتر شریعتی را مورد بررسی قرار

میدهیم .
دکتر شریعتی برای اولین بار در یک سخنرانی تحت عنوان " تشیع علوی

و تشیع صفوی " که

همین سخنرانی به صورت کتاب در آمده و بارها چاپ شده به شیوۀ بدیع و راستینی تشیع را
در طول تاریخ مورد بررسی قرار داده است .
دکتر شریعتی همیشه در طول حیات مبارزاتی خود مدافع تشیع راستین و انقالبی بود این
همان تشیع راستینی است که خود پیامبر اکرم و علی (ع) و امام حسین و بقیۀ امامان تا امام
حسن عسکری برای دفاع و حفظ آن خود را خالصانه " فدای " آن

کردند .

دکتر علی شریعتی در سخنرانی دیگری در بارۀ تشیع گفته بود ؛ " تشیع اصالً همان اسالم است .
دکتر شریعتی در سخنرانی " تشیع علوی و تشیع صفوی" (به طور خالصه ) گفت ؛ تشیع
خونین

یعنی همان تشیع راستین و انقالبی در طول حیات خویش تا پیدایش سلسلۀ صفوی تحت

آزار وشکنجۀ
آن توسط این

خالفای بنی امیه وبنی عباس و مؽوالن و سالطین دیگر قرار داشت  ،شیعیان
خلفا و سالطین قتل عام میشدند یا در سیاهچالهای

این حاکمین تحت شکنجه های

وحشیانه جان میدادند  .پس از ظهور سلسلۀ صفویه تشیع به صورت مذهب رسمی در ایران در
آمد  .و در این مرحلۀ تاریخی یعنی سلسلۀ صفوی است که تشیع دیگری پدیدار میشود و آن
"تشیع صفوی" می باشد که ظاهرآ شباهتهای زیادی با تشیع دارد و برای اینکه این تشیع راستین
و انقالبی را از " تشیع صفوی " باز شناسیم نام آن را " تشیع علوی" میگذاریم .

دکتر شریعتی در ادامۀ این سخنرانی یعنی " تشیع علوی و تشیع صفوی " گفت ؛ " شیعۀ علوی
یعنی کسی که در راه علی  ،و به میزانی که قدرت و استعداد دارد  ،در پی علی قدم بر میدارد
 ،او نمیتواند در جامعه ای که از جامعۀ علی بسیار بدتر است  ،سرنوشتی بهتر از سرنوشت
رهبرش (علی) داشته باشد "

و در ادامه گفت ؛ " اما شیعۀ شاه عباسی ! شیعۀ علوی نیست ،

این پیرو  ،آن شخصیت مقابل علی است ؛ سیاستمدار سقیفه که همه را دارد و بر اساس مصالح
کار می کند  ،نه بر اساس حقایق "
و

برای شرح بیشتر دربارۀ تشیع اینطور ادامه داد ؛

" روحانی و عالم شیعی از کنار مردم بر خاست و در کنار سلطان صفوی نشست  .تشیع مردمی
تبدیل شد به تشیع دولتی  .تشیع به دو قسم منقسم شد ! یکی تشیع علوی  ،که از آؼاز اسالم
بود و هنوز هم خوشبختانه است  ،و یکی تشیع صفوی که تا آن تاریخ نبود و با تحریؾ و
مسخ تشیع علوی به وجود آمد و هنوز هم متأ سفانه هست .

این است که مذهب عوض شد

 ،بدون اینکه جامعه احساس کند  ،از درون تؽییر یافت و کسی متوجه نشد که مذهب تازه ای
جانشین مذهب قدیم شد و این است که میبینیم هنوز هم  ،پس از چهار قرن  ،این اصطالح به
گوش ها سنگینی می کند و برخی این عنوان را که برای سخنرانی انتخاب کرده ام با بیگانگی و
کنجکاوی گوش میدهند و بعضی با بد بینی و عصبانیت تلقی می نمایند  .اکنون با قبول این
صورت مسأله که اساسا ً در حال حاضر  ،دو مذهب وجود دارد و هر دو هم اسمش تشیع است
 ،مبانی اعتقادی هر دو را یک یک بر میشمارم و هر یک را به اختصار  ،در هر دو مذهب
تعریؾ میکنم تا خود با هم مقایسه کنید و اختالؾ میان این دو را در یابید  .مهم ومشکل این
است که در هر دو تشیع  ،اصول و فروع یکی است  (.ظاهراً) با هم هیچ اختالفی ندارند و
مشکل بودن تشخیص هم از همین جا است که تشیع صفوی آمد و پایه های خود را بر روی
تشیع علوی بنا کرد  .قالبهای فکری و ذهنی تشیع علوی را گرفت  ،محتوایش را خالی کرد  ،و
پایه های روح و فکر و عقیده واحساس تشیع صفوی را آرام و پنهانی و ماهرانه  ،به کمک
علمای متخصص وابسته وارد کرد تا مردم نفهمند  .مردم نفهمیدند که مذهب عوض شد  ،عقیده ها
عوض شد  ،خدا و کتاب و پیؽمبر و امام و شخصیتهای مذهبی و تاریخ و همه چیز عوض شد .
هیچ کس نفهمید  .هنوز هم خیلی ها نفهمیده اند ! برون بر جا ماند  ،اما درون به کلی چیز
دیگری شد ! کاش رسما ً می گفتند یک فرقۀ دیگر  ،یک دین یا مذهب دیگری آمد  .ولی این
کار برای ایشان صرؾ نداشت  .مصلحت نبود  .از این رو تمام اصول  ،فروع  ،تاریخ  ،شخصیتهای
بزرگ  ،اسامی خاص  ،و همۀ اصطالحات تشیع اسالمی  -علوی را حفظ کردند و خیلی هم واکس
زدن د و برق انداختند  ،اما درون این ظرفها را از مادۀ سمی خواب آور شیعی پر کردند که
نامش شیعه بود اما تشیع صوفی  -صفوی !

این است که احساس مذهبی مردم متوجه نشد ،

وجدان عمومی جریحه دار نشد  .در نتیجه نه تنها در برابر ( تشیع صفوی) مقاومتی پدید نیامد ،
بلکه به خاطر همین زرق و برق های ظاهری و تشریفاتی و تعظیم شعائر و تجلیل ظواهر و
مراسم و حب و بؽض و تولی و تبراهای لفظی و بی تعهد و لعن و نفرین ها و موج و منقبتهای
شعری و ذهنی و بی معنی  ،تودۀ شیعی را به دنبال خود کشاند " .

سپس دکتر شریعتی

مبانی یا پایه های اعتقادی دو مذهب " تشیع علوی و صفوی " را یکی یکی

ذکر کرده و این دو مذهب را بر اساس این مبانی با یکدیگر مقایسه مینماید تا مخاطبین خود متوجه
تضاد این دو مذهب با یکدیگر در برداشتی که از مبانی مشترکشان میکنند شوند  .مبانی ذکر شده
عبارتند از ؛  .۳عترت  .۹عصمت  .۹وصایت  .۱والیت
سنت و نفی بدعت  .۳ؼیبت

 . ۳۱شفاعت  . ۳۳اجتهاد

 .۵امامت  . ۳عدل  .۱تقیه
 . ۳۹دعا

 . ۰۹تقلید

.۱

.

اما " تشیع علوی و صفوی " و رابطۀ آنها با شرایط فعلی و عینی و " رژیم جمهوری
اسالمی " چگونه است ؟
اگر نقد و بررسی دکتر شریعتی را در مورد " تشیع علوی و صفوی " و شرح ایشان در
مورد مبانی  ۳۱گانه ای که هر دو مذهب دارند

ولی ضمنا ً در مورد هر کدام از این مبانی با

یکدیگر تضاد دارند را با شرایط فعلی و عینی در جامعۀ ایران و رژیم جمهوری اسالمی مقایسه
کنیم خیلی زود میفهمیم که رژیم جمهوری اسالمی از ابتدای پیدایش خود همان " تشیع صفوی " بوده
است  .رژیم جمهوری اسالمی و رهبران آن از جمله خمینی وخامنه ای تجسم واقعی " تشیع
صفوی "

میباشند و نظراً و عمالً از مبانی یا پایه اعتقادی مذهب تشیع که عترت  ،عصمت

 ،امامت  ،ؼیبت  ،شفاعت

و دعا میباشند

این مبانی را مسخ کرده و از معنای خود تهی

نمود ه اند  .برای اینکه بوسیلۀ این مبانی حاکمیت نا مشروح خود را در ایران توجیه و حفظ کنند .
و سیستم حکومتی فعلی و وضع ظالمانۀ موجود را حفظ نموده و استمرار دهند .
بطور مثال چند تا از مبانی اعتقادی که روحانی نمایان حاکم همواره از آنها برای توجیه خود و
فریب مردم استفاده نموده اند را دکتر شریعتی به طرز جالبی توضیح داده بود ؛ مثالً در مورد
"عصمت" دکتر شریعتی گفته بود ؛
"اصل دوم در تشیع علوی  ،عصمت است  ،عصمت به این معنی است که رهبر مردم  ،رهبر
جامعه  ،کسی که سرنوشت مردم به دست او است و رهبری ایمان مردم با او  ،باید فاسد و خائن ،
ضعیؾ و ترسو و سازش کار نباشد  ،هرگز گرد پلیدی نگردد  ،و عصمت به این معنی مشتی محکم
است به دهان هرکس که ادعای حکومت اسالمی دارد  ،ولی ضعیؾ و پلید و فاسد و خیانت کار
است  .اعتقاد شیعه به عصمت  ،همواره این اقلیت را وا میداشت که در یک عصمت اجتماعی و
فکری از تماس و آلودگی با قدرتهای آلوده محفوظ بماند  .در تاریخ اسالم  ،عصمت ضربه ای بود
دائمی  ،که همۀ خلفا و وابستگان خلفا که خود را جانشینان پیؽمبر اسالم میدانستند و مانند هر
حاکم یونان و رم و شرق و ؼرب بر مردم حکومت میکردند  ،رسوا ومحکوم سازد و هرگز قابل
تحمل وپذیرش نباشد  .عصمت و اعتقاد به عصمت  ،یک پرده ای بود بین تودۀ مردم و
حکومتهایی که می خواستند از توده  ،به نام دین بهره کشی کنند ".
و برای مقایسه در مورد " عصمتی" که در" تشیع صفوی " است

ادامه داد که ؛

" اما در تشیع صفوی  ،عصمت عبارتست از یک حالت فیزیولوژی خاص  ،بیولوژی خاص ،
پسیکولوژی خاص  ،که امام ها دارند و از یک ماده ای خالص ساخته شده اند که اصالً آنها نمی توانند
گناه بکنند !  .....آن اعتقاد بر این که حاکم باید متقی باشد  ،معصوم باشد  ،و وقتی دست رسی

به امام نیست دیگر هر حکومت حکومتش توجیه می شود  ،بنابراین  ،در دورۀ ؼیبت که دورۀ عصمت
هم دستخوش فترت میشود  ،هر فسادی و هر خیانتی موجه است  (.حاکمین و سردمداران تشیع
صفوی میگویند) نمیتوانیم  ،معصوم نیستیم  ،فقط باید متوسل بشویم .این است که رهبری شیعه از
این قید شدید تقوا آزاد شد و این اصل بزرگ انقالبی و مترقی  ،از صحنۀ زندگی و اجتماع و
سیاست خارج شد به آسمان رفت و از میان مردم رفت و ویژۀ حکمای الهی و عرفا شد ".
با توجه به تعریؾ عصمت از دکتر شریعتی

حاال می آیم به سراغ رهبری فعلی جمهوری

اسالمی یعنی خا منه ای  ،در سال گذشته ( )۳۱۲۲در پی قیام مردم فاش شد که خامنه ای و
خانواده اش از کمیسیون فروش نفت و منابع اقتصادی دیگر بیش از چهل میلیارد دالر ثروت جمع
کرده اند .

به اضافۀ کلکسیون اسب و عصا و پیپ

که صدها میلیون

وتجمالت دیگر ایشان

دالر ارزش دارد  .و جنایات کثیؾ خامنه ای خائن از جمله متهم بودن به آتش زدن سینما
رکس آبادان در سال  ۳۱۳۱و قتل عام مخالفین سیاسی در دهۀ شصت و سرکوب و شکنجۀ
مخالفین و ناراضیان سیاسی که به دستور مستقیم وی صورت میگیرد  .و در حالی که پسران و
دختران و زنان ومردان در زندانهای اوین وگوهر دشت شکنجه شده و به آنها تجاوز میشود در
صحنۀ نمایش آمده و بطرز رذیالنه ای اظهار بی اطالعی از ماجرای کهریزک میکند ! و میگوید
اشخاصی که مرتکب این اعمال شده اند مجازات خواهند شد ! زهی بیشرمی ! این است معنی
"عصمت" در بیت رهبری خامنه ای .

قبالً گفتیم که رژیم جمهوری اسالمی یک رژیم وابسته به

امپریالیسم میباشد و با توجه به این موضوع و اینکه رهبران و سردمداران این رژیم در طول
حیات ننگین این رژیم همواره با سیاستمداران و رابطین کشورهای امپریالیستی ارتباط داشته اند خود
قضاوت کنید این رژیم پلید از نظر اصل "عصمت علوی" چگونه است .

ولی با این حال

خود را معصوم نشان میدهد !
دکتر شریعتی در مورد مبنای بعدی تشیع یعنی عدل چنین گفته بود ؛
" عدل ؛ به معنای خدا عادل است  .در تشیع علوی  ،عدل به این معنی است که هر خیانتی در
جهان حساب دقیق دارد و ؼیر قابل گذشت  ،چنان که هر خدمتی نیز  .اعتقاد به این که خدا عادل
است  ،یعنی عدل به عنوان یک نظام مصنوعی  ،که سیاست یا حزب باید در جامعۀ بشری ایجاد
کند نیست  .در تشیع علوی  ،که عدل منسوب به خداوند میشود  ،به این معنی است که عدل زیر
بنای جهان است و جهان بینی مسلمین بر عدل است  .بنابراین  ،اگر جامعه ای بر اساس عدل
نیست  ،یک جامعۀ بیمار  ،منحرؾ  ،و موقتی است و محکوم به زوال .
اما در تشیع صفوی  ،عدل یعنی خدا عادل است و ظالم نیست  .خوب فایده اش
چیست ؟ یعنی بعد از مرگ یزید را می برد به جهنم و امام حسین را می برد به بهشت  .خوب
حاال چی ؟ حاال !؟ در دنیا ؟ ( سردمداران تشیع صفوی پاسخ میدهند) اصال ربطی به حاال ندارد .
موضوع علمی است  .بحث علمی است و مربوط به فالسفۀ الهی  ،به مردم ربطی ندارد ! "
ولی در حقیقت با وجود رژیم جمهوری اسالمی وضعیت این " عدل " که در تشیع علوی " همین
عدل که زیر بنای جهان است و جهان بینی مسلمین بر عدل است " چگونه است ؟

به وضوح میبینیم

که در جامعۀ کنونی ایران زیر سلطۀ رژیم جمهوری اسالمی و همچنین حاکمیت اقلیت کوچک

طبقۀ سرمایه داری وابسته یعنی همان طبقۀ استثمار کنندۀ طبقات اجتماعی ضعیؾ تر یعنی طبقات
کارگر و خرده بورژووازی و دهقانان و طبیعتا ً وجود تضاد طبقاتی در جامعۀ فعلی ایران اصالً
"عدل " با تعریفی که تشیع علوی از آن میکند در جامعۀ ایران وجود ندارد .
صاحبان صنایع و کارخانجات بزرگ حقوق کارگران را پایمال میکنند و گاه تا چندین ماه حقوق
آنها را پرداخت نمیکنند .

با توجه به این که هر روز به تعداد افراد بیکار در جامعۀ ایران افزوده

میشود و نرخ بیکاری هر روز باال تر میرود  ،نیمی از از جمعیت شهری در ایران در زیر خط
فقر به سر میبرند  .و با این که قیمت نفت در بازارهای جهانی در سالهای گذشته به طور بی
سابقه ای باال رفته ولی اکثریت مردم ایران از فقر رنج میبرند .
همین اقلیت طبقۀ سرمایه داری در ایران نبض و کنترل بازار واقتصاد را در دست دارد و
خانواده های این طبقه که جزو سردمداران جمهوری اسالمی میباشند ثروتهای نجومی و میلیاردی
خود را در بانکهای اروپا وآمریکا پنهان کرده اند .
پس با توجه به این واقعیات آشکار در جامعۀ فعلی وتحت سلطۀ رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری
اسالمی در ایران تضاد طبقاتی به شدیدترین شکل آن وجود دارد و در جامعه ای که تضاد طبقاتی
وجود داشته باشد طبیعتا ً عدل و عدالت وجود ندارد .
این بی عدالتی بر سر تقسیم منافع مادی در ایران و وجود تضاد طبقاتی شدید بدون شک باعث
شورش ها و قیام های خلقی و کارگری شده است و

رژیم بار ها عدل و عدالت خود را در

برابر این قیامها نشان داده است  .زیرا رژیم برای ادامۀ حیات خود از بروز این قیامها هراسناک
است وبه شدیدترین وجه آنها را سرکوب میکند و وزارت اطالعات رژیم گروهها و سازمانهای تشکل
یافتۀ خلقی را که پیشاهنگان مبارزه بر علیه رژیم میباشند و مدافع طبقات ضعیؾ و فقیر جامعه
ایران هستند را شناسایی و تعقیب میکند تا با ترور و اعدام آنها را حذؾ کند .
با یک نظر ساده به اعمال و رفتار رژیم جمهوری اسالمی از بدو پیدایش واعدامهای بدون دادگاه
توسط " خلخالی " و جنایات بیشمار این رژیم در کردستان و ترکمن صحرا و گنبد

و شکنجه واعدام

گستردۀ زندانیان سیاسی توسط " کچویی " و " الجوردی " و قتل عام ده ها هزار زندانی سیاسی در
دهۀ  ۱۱و سرکوب وحشیانۀ خلقهای ایران در جریان قیام  ۳۱۲۲و پس از آن و هزاران جنایت
دیگر که به دستور رهبران و سردمداران این رژیم صورت گرفته حاال

" عدل " این رژیم را

میدانیم چگونه است  .دکتر علی شریعتی کامالً صحیح گفته که " اگر جامعه ای بر اساس عدل
نیست  ،یک جامعۀ بیمار  ،منحرؾ  ،و موقتی است و محکوم به زوال  " .بله حقیقتا ً میبینیم که جامعۀ
امروز ایران یک جامعۀ بیمار است  .آمار معتادان و پایین رفتن سن فحشاء و دیگر دردهای
مزمن بی سابقۀ اجتماعی به علت همین " عدل تشیع صفوی خمینی وخامنه ای " هستند .
در اینجا با استفاده از " عصمت و عدل و امامت " که از اصول تشیع هستند شخص خمینی را
هم می شناسیم  ،و برای این موضوع سخنانی را که در نوفل لوشاتو از مدتی قبل از  ۳۹بهمن
 ۳۱۳۱که به ایران آمد را با اعمال و سخنان وی بعد از رسیدن به حاکمیت مقایسه مینماییم تا
هرچه بیشتر با "عصمت و عدل وامامت صفوی " خمینی آشنا شویم ؛

"در ایران اسالمی علما خودشان حکومت نخواهند کرد و فقط ناظر و هادی امور خواهند بود .خود من نیز
هیچ مقام رهبری نخواهم داشت و از همان ابتدا به حجره تدریس خود در قم برخواهم گشت" .
روحاهللا خمیني در مصاحبه با خبرگزاری رویتر ،نوفل لوشاتو ۳ ،آبان ۳۱۳۱
"زٔنت اؼاليی يب یک زٔنت زيٕکطاتیک ثّ يؼُی ٔالؼی ذٕاْس ثٕز .يٍ زض زاذم ایٍ حکٕيت ْیچ فؼبنیتی ثطای
ذٕزو َرٕاْى زاـت ".ضٔحاﷲ ذًیُي زض يصبحجّ ثب تهٕیعیٌٕ اٌ ثی ؼی َٕ ،فم نٕـبتَٕٕ ۷۷ ،ايجط
.۷۷۱۱

"يٍ ًَیذٕاْى ضْجط جًٕٓضی اؼاليی آیُسِ ثبـىًَ .یذٕاْى حکٕيت یب لسضت ضا ثّ زؼت ثگیطو ".ضٔحاﷲ
ذًیُي زض يصبحجّ ثب تهٕیعیٌٕ اتطیؿَٕ ،فم نٕـبتَٕٕ ۷۲ ،ايجط ۷۷۱۱

"زض جًٕٓضی اؼاليی ظَبٌ زض ًّْ چیع حمٕلی کبيالً يؽبٔی ثب يطزاٌ ذٕاُْس ثٕز ".ضٔحاﷲ ذًیُي زض
يصبحجّ ثب ضٔظَبيّ گبضزیٍَٕ ،فم نٕـبتٕ ۷ ،آثبٌ . ۷۵۳۱
"َّ ضغجت ـرصی يٍ ٔ َّ ٔضغ يعاجی يٍ اجبظِ ًَیزُْس کّ ثؼس اظ ؼمٕط ضژیى فؼهی ـرصب ً َمفی زض ازاضِ
ايٕض يًهکت زاـتّ ثبـى" .ضٔحاﷲ ذًیُي زض يصبحجّ ثب ذجطگعاضی آؼٕـیتس پطغَٕ ،فم نٕـبتَٕٕ ۷۱ ،ايجط
۷۷۱۱

"ثطای ًّْ الهیتْبی يصْجی آظازی ثّ طٕض کبيم ذٕاْس ثٕز ٔ ْط کػ ذٕاْس تٕاَؽت اظٓبض ػمیسِ ذٕزؾ ضا
ثکُس ".ضٔحاﷲ ذًیُي زض کُفطاَػ يطجٕػبتیَٕ ،فم نٕـبتَٕٕ ۷ ،ايجط ۷۷۱۱

"زض حکٕيت اؼاليی ضازیٕ ،تهٕیعیٌٕ ٔ ،يطجٕػبت يطهمب ً آظاز ذٕاُْس ثٕز ٔ زٔنت حك َظبضت ثط آَٓب ضا
َرٕاْس زاـت " .ضٔحاﷲ ذًیُي زض يصبحجّ ثب ضٔظَبيّ پیعا ؼطَِٕ ،فم نٕـبتَٕٕ ۶ ،ايجط ۷۷۱۱

" زض جًٕٓضی اؼاليی کًَٕیؽتٓب ْى زض ثیبٌ ػمیسِ ذٕز آظاز ذٕاُْس ثٕز! " ضٔحاﷲ ذًیُي زض يصبحجّ ثب
ؼبظيبٌ ػفٕ ثیٍانًهمَٕ ،فم نٕـبتَٕٕ ۷۱ ،ايجط ۷۷۱۱

"ضیفّ تًبو يصیجتٓبیي كّ تبكٌُٕ ثطاي ثفط پیؿ آيسِ اظ زاَفگبِْب ثٕزِ اؼت ! ًّْ يصیجتٓبیي كّ زض زَیب پیسا
ـسِ اظ يتفكطیٍ ٔ يترصصیٍ زاَفگبْي اؼت ! اگط ثّ اؼالو ػاللّ زاضیس ثساَیس كّ ذطط زاَفگبِ اظ ذطط ثًت
ذٕـّاي ثبالتط اؼت !" .ضٔحاﷲ ذًیُي زض زیساض ثب اػضبي زفتط تحكیى ٔحست حٕظِ ٔ زاَفگبِ ۶۱ ،آشض ۷۵۳۷

"يب ْطچّ ييكفیى اظ ایٍ طجمّاي اؼت كّ ازػب ييكُس زاَفگبِ ضفتّایى ٔ ضٔـُفكطیى ٔ حمٕلساَیىْ .طچّ ييكفیى
اظ ایُٓب اؼت".

ضٔحاﷲ ذًیُي زض لى ۷ ،يطزاز ۷۵۳۱

"تؼجت ييكُى كّ ایٍ زٔنت (ـبِ) چگَّٕ فكط ييكُس ...زض َظط زاضَس لبچبلچیبٌ ْطٔئیٍ ضا اػساو كُُس .ایٍ
يٕضٕع َّ تُٓب ذالف اؼالو اؼت .ذالف اَؽبَیت ْى ْؽت"

كتبة ٔالیت فمیّ َٕـتّ ضٔحاﷲ ذًیُي َ ،جف

.۷۵۳۳

"ایُٓبیی کّ يٕاز يرسض ييفطٔـُس ـطػب ً يؽتٕجت اػسايُس ٔ ثبیس ثسٌٔ ْیچ تبذیطي اػساو ـَٕسْ .یچ تطحًي ْى
زض يٕضز آَٓب جبیع َیؽت"

ضٔحاﷲ ذًیُي زض اضزیجٓفت ۷۵۳۷

"جُبة آلبي ثُي صسض ضا ًْیٍ يطزو كٕچّ ٔ ثبظاض اظ پبضیػ آٔضزَس ایُجب ٔ ضئیػ جًٕٓض كطزَس ،ثطاي ایُكّ
يطزي يؽهًبٌ اؼت ،يٕيٍ اؼت ،ذسيتگعاض اؼت".

ضٔحاﷲ ذًیُي زض زیساض ثب اؼتبَساضْبي كفٕض،

جًبضاٌ ۷۱ ،آشض .۷۵۳۷

"ایٍ آزو ( ثُی صسض ) اظ أل ازػب ييكطز كّ يؽهًبٌ اؼت ٔ ثطاي اؼالو كبض ييكُس ٔ كصا .يٍ ْى اظ أل
فًٓیسو زضٔؽ ييگٕیس".

ضٔحاﷲ ذًیُي زض زیساض ثب افؽطاٌ ٔ زضجّ زاضاٌ ،جًبضاٌ ۵ ،ـٓطیٕض ۷۵۲۱

خمینی وقتی در فرانسه بود به طور زیرکانه ای برنامه های آینده خود در ایران را بر مال
نکرد  .و تا وقتی در فرانسه بود به همه اطمینان میداد که نقش چندانی در سیاست آیندۀ ایران نخواهد
داشت و هرگز قصد رهبری رژیم آینده را نخواهد پذیرفت و تا پیش از آمدنش به ایران به طور
زیرکانه ای به ضرر طبقۀ سرمایه داری وابسته در ایران حرفی نزد و همین طبقۀ سرمایه داران ایرانی
بودند که از ماهها قبل از آمدن خمینی به ایران کمکهای مالی هنگفتی را برای خمینی ودار ودسته
اش میفرستادند  .این حمایتهای مالی از وقتی که خمینی در بهمن  ۳۱۳۱به ایران آمد با توجه به این
که سرمایه داران ایران به خوبی در یافته بودند که خمینی و رژیم او حافظ جدید همان نظام سرمایه
داری وابسته است به طور چشمگیری افزایش یافت و میلیاردها تومان پول از طرؾ این طبقه به
حساب خمینی ودارودسته اش ریخته شد  .این است نتیجۀ "عصمت صفوی " که خمینی به آن مبتال
بود و با آن مرد !

و دکتر شریعتی در مورد "دعا " گفته بود ؛
" دعا در تشیع علوی  ،دعای خود پیؽمبر است  ،دعای قرآن است  ،دعای علی است  ،مظهرش
دعای امام سجاد است  .دعا وسیله ای است که خواستهای بلند انسان را دائما ً در من تلقین می کند ،
زنده نگه می دارد  ،دعایی است که مجموعۀ شعارهای این گروه است  ،دعایی است که مجموعۀ
حکمتها و اندیشه های لطیؾ در شناخت خدا و جهان و انسان و زندگی است .
دعای صفوی  ،وسیلۀ لش بودن و جبران همۀ ضعفها و ذلتها و کمبودها است و در یک
محدودۀ بسیار پست و تنگ و خود خواهانه .

امام سجاد  ،در حکومت یزید و رژیم حکومت بنی امیه

برای مرزداران دعا می کند  .خودش هیچ مسئولیتی در جامعه ندارد  ،کاری در دستش نیست  ،حکومت
دست دشمن است .ولی برای مرزداران اسالم  ،که مسلمانند دعا می کند  .برای خودش چه جور دعا می کند ؟
خدایا ! مرا بازیچۀ دست ستمگران قرارمده ! این دعای اوست و دعای شیعۀ او  .دعای شیعۀ
صفوی از خدا و همۀ واسطه هایش  ،فقط می خواهد که قرض هایش را بدهد  ،مسافر خودش فقط از
مسافرت به سالمت بر گردد  ،تمام مسلمین زیر بمباران دارند نابود میشوند در اسرائیل  ،ولی او یک
مسافری دارد  ،زنش  ،شریکش  ،آقا زاده اش  ،پسر عمویش رفته به قزوین توی راه ماشینش پنچر نشود
! وسیلۀ نفی مسئولیت  ،وسیلۀ خواستن همه چیز را که باید با اندیشه و آگاهی و شعور و شایستگی و
فعالیت و انجام وظایؾ خاص و فداکاری ( به دست آید ) جایش را دعا گرفته " .
و به وضوح میبینیم که هم اکنون دعا در مذهبی که رژیم جمهوری اسالمی در حوضه های علمیه
و دانشگاههای خود و در مساجد وصدا وسیما و دیگر سازمانهای عریض وطویل خود تبلیػ میکند همان
دعای سلب مسئولیت و بی ارادگی و نیندیشیدن است  .روضه های طوالنی  ،مراسم اعتکاؾ ،
دعای زیارت عاشورا و کمیل که به زبان عربی خوانده میشود و بسیاری از شنوندگان حتی معنی
آن را نمیفهمند و گریه  ،و ریاضتها و دعاهای طوالنی و خلسه آور اما خالی از فکر واندیشه مانند
مادۀ مخدری قشر بزرگی از مردم ایران را بی تحرک نموده واز فکر واندیشه و تعرض به ریشۀ ظلم
و انقالب واقعی باز داشته است  .در حقیقت انجام این مجالس ومراسم واعمال مذهبی در این رژیم
روبنای آنرا مذهبی واسالمی نشان میدهد تا زیر بنای ارتجاعی و ظالمانه و وابسته به امپریالیسم و خائن
وپلید آن را از دید همه بپوشاند .
پس میبینیم عقیده ونظر دکتر شریعتی پس از گذشت بیش از چهل سال چقدر مسائل امروز ایران را
روشن میکند  ،به حاکمیت رسیدن خمینی و رژیم جمهوری اسالمی هر چه بیشتر و به طور عملی
نظرات دکتر شریعتی را هر چه بیشتر در بارۀ " تشیع" به طور جالبی روشن نموده است .
دکتر شریعتی اثر پر بار دیگری برای شناختن مذهب رژیم جمهوری اسالمی برای ما باقی
گذاشته است که از سخنرانی قبلی ایشان که در صفحات قبلی ذکر شد  ،یعنی " تشیع علوی وصفوی "
از جهاتی مهمتر میباشد  .با این اثر پیش رو دکتر شریعتی از زاویۀ دیگری که توضیح دربارۀ
" شرک " است میتوان مذهب رژیم جمهوری اسالمی حاکم در ایران را مورد بررسی قرار داد و آن
را بهتر شناخت.

به خاطر همین برای مبارزۀ ایدئولوژیک بر ضد رژیم جمهوری اسالمی همچنین باید به اثر
" مذهب علیه مذهب "

که توسط دکتر علی شریعتی در سخنرانی ایشان در مرداد ماه سال

 ۳۱۱۳در دو جلسه ایراد شده و بعد همین سخنرانی به صورت کتابی با همین نام " مذهب علیه
مذهب " در آمده و بارها منتشر شده استناد کنیم ضمن اینکه این سخنرانی در دوران اختناق
محمد رضا شاهی انجام شده و دکتر شریعتی بهتر از این نمیتوانسته مسائل را توضح دهد .
برای "مبارزۀ

ایدئولوژیک با رژیم جمهوری اسالمی مطالعۀ اثر "مذهب علیه مذهب " بسیار

سودمند خواهد بود .ما همۀ آن سخنرانی را در اینجا تکرار نمیکنیم  ،بلکه
اینکه

برای نشان دادن

چقدر اظهارات دکتر شریعتی در این اثر مانند اعمال ارتجاعی و شرک آمیز رژیم

مذهبی شرکی جمهوری اسالمی و والیت فقیه دروؼین

خامنه ای در زمان ما است  ،تنها

جمالتی از اثر " مذهب علیه مذهب " را در اینجا تکرار می کنیم .
دکتر علی شریعتی در ابتدای سخنرانی خود با عنوان " مذهب علیه مذهب " میگوید ؛ در طول
مذهب و مذاهب گوناگون وجود داشته است و جنگ مذهب

تاریخ

همیشه در جوامع مختلؾ

همیشه

با ال مذهبان و بی خدایان نبوده بلکه

جنگ مذهب با مذهب بوده است  .و به تاریخ

صدر اسالم و بقیۀ پیامبران اشاره میکند ؛ بطور مثال محمد(ص) با بت پرستانی مبارزه میکرد که
گرچه بت پرست بودند ولی دارای مذهب بت پرستی بودند و دشمنان عیسی مسیح در واقع یهودیان
ثروتمند بودند و دشمن مو سی یعنی فرعون نیز دارای مذهب شرکین خودش بود  .و ضمن تعریؾ
کفر و شرک و تعریؾ دین یا دین خدا یعنی دینی که با

اقلیت حاکم استثمارگر مبارزه میکند و

این مبارزه ای است بر سر مسائل مادی زمینی .
و دکتر شریعتی دربارۀ شرک چنین گفته است ؛ " شرک به معنای بی خدایی نیست  -که

آنها

( مشرکین ) بیشتر از ما خدا دارند – مشرک کسی نیست که به خدا معتقد نیست  ،کسی نیست که
خدا پرست نیست " .
و چنین ادامه داده ؛ " بنابراین از نظر احساس  ،مشرک مذهبی است  ،یک فرد دینی است اما از
نظر مصداق و از واقعیتهای دینی راه را ؼلط رفته است  .مذهب ؼلط ؼیر از بی مذهبی است .
بنابراین شرک یک دین است و قدیمی ترین شکل دینی در جامعه های بشری شناخته شده است " .
در این سخنرانی همچنین دکتر علی شریعتی جملۀ بسیار پر ارزشی را گفته که راهگشای
پیروزی بر رژیم جمهوری اسالمی
"از خصوصیات دین توحیدی

و پیروزی انقالب است ؛

حالت و هجوم انقالبی اوست و از خصوصیات دین شرک به معنی

اعمش خصوصیت توجیه کنندۀ اوست ".
و برای توضیح بیشتر این جمله چنین ادامه داده بود که ؛
" دین انقالبی به فرد یعنی به فردی که به آن

معتقد است و در مکتب این دین تربیت می

شود  ،یک بینش انتقادی نسبت به زندگی و نسبت به همۀ وجوه زندگی مادی و

معنوی و

اجتماعیش می دهد و یک رسالت و مسئولیت برای دگرگون کردن و تؽییر دادن و نابود کردن
آنچه را که نمی پسندد و باطل می داند و جانشین کردن آنچه را که حق میداند و حق می

شناسد  .خصوصیت این دین  -دین توحیدی -

که وضع موجود را تأ یید و توجیه

این است

مذهبی نمی کند و در برابرش بی اعتناء نمی باشد " .
این گفتۀ آخر دکتر شریعتی

مانند مشعل فروزانی است برای راهنمایی پیشاهنگان و مجاهدین

واقعی در این زمان و در حاکمیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی در ایران .
دکتر شریعتی میگوید ؛ "دین انقالبی به فرد یک بینش انتقادی نسبت به زندگی و نسبت به
همۀ وجوه زندگی مادی و معنوی و اجتماعیش میدهد "
یعنی ما باید از خود و از محیط زندگیمان و از اجتماعمان و از سیستم حکومتی و سیاسی
و اقتصادی انتقاد کنیم و اگر دیدیم ؼارتگران

و

استثمارگران در هر لباس فریبی حتی در

لباس روحانیت و به اسم تشیع و والیت فقیه و با هر دلیل و منطق و مذهبی بر ما حکومت
میکنند مسئولیت و وظیفۀ فرد فرد ماست که این وضع را دگرگون کنیم یعنی همان " انقالب"
یعنی ما اگر صداقت انقالبی داریم و به دنبال حقیقتیم

و دین و مذهبی که به آن اعتقاد

داریم دین و مذهبی توحیدیست باید تالش کنیم تا جنبش انفالبی خلق به حرکت در آید تا سر
انجام بر این دین و مذهب شرک که حافظ طبقۀ استثمار گر شده است پیروز شود .
موضوع بحث ما مبارزه اید ئولوژیک با رژیم جمهوری اسالمی است  ،و در این مبارزه
باید به صورت رادیکال وعمیق با مسائل سیاسی برخورد نمود  .اگر در مسائل سیاسی ایران
چند دهۀ گذشته تا اکنون

در این

با مسئولیت و مطالعه و تعمق و تفکر برخورد نکنیم و

تنها به ظاهر قضا یا توجه داشته باشیم

قطعا ً به بیراهه خواهیم رفت .

انتقاد ما باید بر اساس حقایق عینی باشد و منتقد کننده صداقتی انقالبی داشته باشد .
انتقاد

ما

چگونه باید باشد ؟

از

چه و از کجا انتقاد را شروع کنیم ؟ و این انتقاد بر چه

اساسی باید باشد ؟
و اگر بخواهیم

با مسائل گوناگون امروز ایران برخورد مسئوالنه

انتقاد کافی است ؟ پاسخ اینستکه ؛ نه  ،چون انتقاد یعنی

و

عمیق داشته باشیم آیا

مطالعه و فهمیدن مسائل مختلؾ و

نقد و بررسی آنها  .ما با مطالعه وباز هم مطالعه بیشتر باید آنقدر آگاهی به دست آوریم که
بتوانیم این مسائل را به درستی و روشنی تحلیل نماییم تا به واقعیات بیشتری دست یابیم .
در این جا بار دیگر به بررسی جمالت دکتر شریعتی در سخنرانی "مذهب علیه مذهب"
برمیگردیم که مقا یسۀ آنها با شرایط فعلی کمک زیادی به ما میکند  ،در این شرایط ما باید تمام
این سیستم حکومتی جمهوری اسالمی را نقد و تحلیل کنیم تا ببینیم این رژیم چگونه توانسته
به مدت  ۱۹سال بر مردم ایران حاکم باشد ؟
در اینجا
جامعۀ
.۳
و

طبقۀ

از

انتقاد و نقد بررسی اجتماع امروز ایران شروع میکنیم

امروز ایران به طور عمده از چهار طبقه تشکیل شده است ؛
سرمایه داری( بورژووازی) یا طبقۀ حاکم در ایران  ،که همان کارخانه داران بزرگ

اشخاصی که در واردات کالن کاال از کشورهای امپریالیستی نقش دارند هستند  .همچنین

صاحبان بانکها و مإ سسات مالی بزرگ مانند بنیاد مستضعفا ن و بنیاد رضوی و عده ای دیگر

به قول خود رژیم رانت خوران و آقا زاده ها هستند که گه گاهی رسوایی دریافت رشوه
های کالن آنها از شرکتهای و تراستهای عظیم نفتی امپریالیستی
رفسنجانی ،

خامنه ای  ،عسکر اوالدی  .و برخی از فرماندهان عالی رتبۀ سپاه پاسداران  .در

طول سی سال گذشته افراد این طبقه در واقع
ایران حکومت میکنند  .سردمداران رژیم
ب رخی از

بر مال میشود مانند خانواده های

چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی

بر

و شخص خامنه ای و فرزندانش و احمدی نژاد و

وزرایش هم حاکمین سیاسی فعلی در ایران بوده و هم ثروتهای نجومی و میلیاردی

دارند و به خاطر این بر بازار اقتصادی ایران و تعیین نرخ کاالهای مختلؾ سلطه دارند

.

منشؤ اصلی ثروت این طبقه نفت سرشار ایران است  .جمعیت این طبقه اقلیت بسیار کوچکی را
در ایران تشکیل میدهد .
 . ۹طبقۀ سرمایه داران جزء و کوچک یا بازاری یا

"خرده بورژوازی " مشخص نمودن حدود

این طبقه در ایران کار مشکلی است  ،از نظر کثرت جمعیت در ایران طبقۀ

وسیعی را تشکیل

میدهد و طیؾ وسیعی از فقیر تر تا ثروتمند تر را تشکیل میدهند اما از لحاظ کمیتی ثروت
ثروتمندان این طبقه

با

طبقۀ (بورژوازی) قابل مقایسه نیست و این ثروتمندان خرده بورژوازی

تابع طبقۀ سرمایه داری میباشند

بعضی از افراد طبقه خرده بورژوازی برای پیشرفت مالی خود

و ارتقاء مجبورند با حقه و کلک و تملق کشی ودادن رشوه به طبقۀ برتر یا سرمایه داران به
هدؾ خود برسند  .افرادی که در بازار دکان دارند و کسبه های جزء و صاحبان کارگاههای
کوچک  .هنر مندان و صنعتگران جزء  ،کسانی که در سیستم بوروکراسی دولت کار میکنند
یعنی کارمندان و استادان دانشگاه و دبیران و معلمین و کسانی که در بخش بهداشت ودرمان کار
میکنند از جمله پزشکان وپرستاران و افسران و درجه داران کادر نیروهای مسلح رژیم و
روحانیون را هم در همین طبقه قرار میدهیم .
 .۱طبقۀ کارگر یا پرولتر ،

که هم شامل کارگران شاؼل و هم شامل کارگران بیکار یا "لشکر

های بیکاران " میشود پس به خاطر همین از نظر جمعیتی در ایران بزرگ است و میلیونها
تن را شامل میشود  .کارگر یا پرولتر را اینطور تعریؾ میکنیم ؛ " کسی که برای تؤ مین
نیازهای ضروری خود مجبور است کار کند  ،یعنی

در ساعات معینی در شبانه روز کار

خود را به کار فرما یا سرمایه دار بفروشد و در ازای آن حقوق دریافت کند " .
طبق این تعریؾ روشن است که کارگر وقتی بیکار شد واقعا ً در مضیؽه قرار میگیرد و
نمیتواند ضروری ترین نیازهای خود از جمله ؼذا و پوشاک و مسکن خود را تؤ مین کند .
 . ۱دهقانان و کشاورزان که باز هم شامل میلیونها تن در ایران میشوند  .میتوان دهقانانی را که
صاحب زمین میباشند را در طبقۀ " خرده بورژوازی " قرار داد  .در دهه های اخیر وپس از
انقالب سفید شاه سیل مهاجرت روستاییان به شهر ها افزایش یافت این مهاجرت پس از قیام
بهمن  ۳۱و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی و مخصوصا ً در چند سال اخیر با توجه به
سیاستهای ضد خلقی واردات بی رویه محصوالت کشاورزی و دامی از خارج از کشور شدت
بیشتری یافته

و نتیجۀ آن باعث ایجاد زاؼه نشینهای فراوان در پیرامون شهرهای بزرگ در

ایران شده است .

طبقۀ سرمایه داری وابسته در ایران با داشتن ثروتهای نجومی و کنترل بر صادرات و واردات و در
مالکیت داشتن مإسسات مالی و تولیدی و اقتصادی و صنعتی بزرگ طبیعتا ً مشؽول استثمار طبقات
محروم تر جامعۀ ایران میباشد  ،به همین دلیل طبقۀ کارگر و دهقان

و بخش اعظم طبقۀ خرده

بورژووازی از طبقۀ حاکم یا سرمایه داری متنفر است و این تنفر در نتیجۀ سرکوب و
اختناق شدید رژیم حالت پنهانی و بلقوه به خود گرفته  .در بین طبقات کارگر و دهقان
خرده بورژوازی زمینۀ اتحاد

و

بر علیه رژیم جمهوری اسالمی وجود دارد چون منافع مادی آنها

مشترک است  .بنابراین در ایران تضاد طبقاتی وجود دارد  ،تضاد طبقاتی که حاکمیت طبقۀ
سرمایه داری وابسته با کمک دستگاه دولتی رژیم علت آن بوده است .
قیام دالورانۀ خلقهای ایران در سال  ۳۱۲۲تا حدودی این روابط و تضاد طبقاتی را به همه نشان
داد .
در ادامه دکتر شریعتی در توضیح " ریشۀ دین شرک" در همین سخنرانی گفت ؛
" ریشۀ این دین شرک اقتصاد است  .ریشه اش مالکیت گروهی و محرومیت اکثریتی می باشد  .همین
عامل است که برای نگهداری خودش و توجیه خودش و ابدی شدن سیستم زندگی خودش به دین
احتیاج دارد  .چه عاملی محکمتر از این دین که فرد خود به خود به ذلت خودش قانع بشود  .این دین
دین شرک بوده که همواره توجیه کنندۀ وضع موجود بوده است  .به چه صورت ؟ یکی به صورت اعتقاد به
چند خدا  ،برای اینکه مردم اعتقاد پیدا کنند و باور کنند که چند ملتی  ،چند خانواده ای و چند طبقه ای
معلول ارادۀ الهی است  ،ماوراء الطبیعی است  .دوم برای اینکه خودشان در برابر آن طبقۀ( یا
طبقات فقیر تر ) دیگر از امتیازاتی که همواره در طول تاریخ هیأتهای حاکمه در انحصار خودشان
داشتند برخوردار بشوند  ،و اینها همواره از انحصار چی های تاریخ بوده اند ".
و به وضوح در وضعیت فعلی ایران میبینیم که چگونه رژیم جمهوری اسالمی با استفاده از مذهب
و دین مردم را به بودن در فقر خود راضی نگه میدارد .
واقعیت این است که در حال حاضر در کشور ما ایران اقتصاد کشور در کنترل سردمداران رژیم
وخانوادۀ خامنه ای است و باند خامنه ای و احمدی نژاد و رفسنجانی و فرماند هان عالی رتبۀ سپاه
پاسداران و مالکین کارخانه جات و مإسسات اقتصادی بزرگ بر اقتصاد ایران حاکم میباشند و بقیۀ
مردم محروم ایران برای ادامۀ زندگی " بخور ونمیر" خود در چنین شرایطی مجبورند مطیع و
قربانیان آرامی برای

طبقۀ سرمایه داری حاکم باشند و عمالً و به روشنی میبینیم که " مذهب

شرک والیت مطلقۀ فقیه " چگونه حاکمیت سرمایه داری وابسته را در ایران به مردم تحمیل و آن
را توجیه میکند .
همچنین از نظر اقتصادی ؛ اگر به مسائل اقتصادی ایران توجه کنیم همانطور که میدانیم اقتصاد
ایران تک محصولی و وابسته به فروش نفت و گاز است  .از سی و دو سال پیش سردمداران
این رژیم

از جمله خامنه ای و رفسنجانی و دیگر سردمداران دولتی این رژیم وعده میدادند و

تبلیػ میکردند که ایران را از حالت تک محصولی و وابسته بودن به نفت
صنایع دیگر را گسترش خواهند داد

نجات خواهند داد و

و در کوتاه مدت به اصطالح به خود کفایی خواهند رسید

ولی این وعد ه های آنها مانند دیگر وعده ها دروؼین بود  .در اقتصاد

ایران طبقۀ سرمایه داری

یا بورژوازی وابسته نقش فعال و زیادی دارد و در تمام مإسسات مالی و اقتصادی کنترل و نفوذ
دارد و اقتصاد ایران به شدت تحت تؤثیر این طبقه است  .ضمن اینکه اقتصاد ایران از لحاظ در
آمد وابسته به سوختهای فسیلی است ولی از لحاظ دیگر که خیلی قابل توجه تر میباشد یک
وابستگی عمیق دیگر دارد وآنهم وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه داری جهانی است  .طبقۀ
حاکم سرمایه دار از جمله خامنه ای و دارو دسته اش برای خدمتی که به منافع اقتصادی اربابان
امپریالیست خود در ایران میکنند " کمیسیون " دریافت مینمایند  .وظیفۀ حاکمین مذهبی فعلی در
ایران در حقیقت تؤ مین منافع اقتصادی امپریالیسم در ایران میباشد و این حاکمین مذهبی وظیفه دارند
تا بازار اقتصادی ایران را هر چه بیشتر در اختیار امپریالیسم بگذارند  .بطور مثال در چند سال
گذشته و به دنبال افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی و در پی آن افزایش در آمد نفتی ،
صدها میلیارد دالر به ثروت کشور اضافه شد  ،طبیعتا ً این ثروت هنگفت باعث حل بسیاری از
مشکالت معیشتی وبهبود امکانات عمومی و اجتماعی مردم ایران میشد  .ولی اربابان امپریالیستی
رژیم فعلی بر اساس سیاستهای کلی ی شان در برابر ایران طبیعتا ً نمیخواهند ایران تبدیل به کشور
ثروتمندی شده و مردم آن حتی به میزان اندکی به رفاه برسند و از سوی دیگر امپریالیسم به علت
بحران اقتصادی سالهای اخیر در ادامۀ سیاستهای خود سعی میکند که عواقب زیان بار این بحران را
با استثمار بیشتر کشورهای تحت سلطۀ خود از جمله ایران جبران کند .
با توجه به این که ایران از لحاظ کشاورزی ودامداری میتواند ؼذای مردم خود را به راحتی
تؤمین کند ولی دولت احمدی نژاد بر خالؾ ادعاهای پوچ ضد امپریالیستی که میکند در همین چند
سال گذشته راه را برای ورود به رویۀ کاالهای کشورهای امپریالیستی باز گذاشت  ،دیدیم و
میبینیم که در اثر ورود بی رویۀ کاالهای کشاورزی و مواد ؼذایی کشاورزان وکارخانه های تولید
مواد ؼذایی ور شکسته شده اند همینطور بر اثر واردات به رویۀ لوازم خانگی و دیگر کاالها از
کشورهای امپریالیستی کارخانه های داخلی با مشکالت زیادی دچار شدند به صورتی که نیمی از
تولیدات داخلی آسیب دیده است و نیمی از صنایع و کارخانجات تعطیل شده اند و به دنبال آن
کارگران بیشماری شؽل خود را از دست داده اند و در نتیجه فقر افزایش بیشتری یافته  .و در
ادامۀ این سیاست دولت وابسته به امپریالیسم احمدی نژاد باعث شد که تمام آن ثروت نفتی که در
چند سال گذشته در بانک ملی ومرکزی انباشت شده بود عمالً توسط امپریالیسم به یؽما برود .
نمونۀ دیگر حذؾ رایانه ها یا کمکهای دولتی به کاالهای ضروری مورد نیاز مردم که در پی
آن باعث افزایش شدید کاالهای مورد نیاز مردم بود به دستور بانک جهانی و امپریالیسم
صورت گرفت  .تا رژیم جمهوری اسالمی و دولت احمدی نژاد از تعهد مالی که به طبقات فقیر
جامعه داشت رهایی یابد  .واضح است که بودجۀ رایانه و سوبسید به جای اینکه به مردم
تعلق بگیرد در پی

سیاستهای

احمدی نژاد صرؾ واردات بی رویه و هر چه بیشتر کاال از

کشورهای امپریالیستسی خواهد شد و به جیب کمپانی های بزرگ امپریالیستی سرازیر خواهد شد
که این هم به دستور همین کشورهای امپریالیستی صورت میگیرد زیرا سرمایه داری جهانی دچار
بحران اقتصادی شده و برای رهایی از این بحران که خود نظام سرمایه داری علت پیدایش آن است

کشورهای جهان سوم مثل ایران را زیر ضربۀ بیشتر اقتصادی قرار داده است و به خاطر همین
امپریالیسم کشورهای تحت سلطۀ خود را هر چه بیشتر استثمار میکند .
پس در حقیقت میبینیم که خامنه ای واحمدی نژاد علی رقم عربده های ضد امپریالیستی ومرگ بر آمریکا
گفتنشان عمالً هر کاری که میکنند و هر تصمیم گیری اقتصادی که اتخاذ مینمایند به نفع امپریالیسم
تمام میشود .
پس از بهمن ۳۱۳۱

رژیم خمینی به مردم کردستان که تسلیم سلطۀ جمهوری اسالمی نمیشدند

و حشیان ه حمله کرد و خلق کردستان را به وسیلۀ ارتش شاهنشاهی که حاال در اختیار خمینی
قرار گرفته بود و نیروهای آن در آمریکا واسرائیل آموزش دیده بودند به خاک وخون کشید  .و
خود

خمینی برای توجیه این عمل

میگفت " اینها مخالؾ اسالمند "

" اسالم در خطر است "

حجاب زنان را اجباری کرد و برای این کار عوامل خمینی و این رژیم دست به اعمال
خشونت آمیزی مثل کتک زدن زنان و اسید پاشیدن بر روی صورت زنان بی حجاب زدند باز
هم به نام " اسالم "
تصفیه کارمندان وکارگرانی که از زمان شاه در کارخانه ها و مإسسات مختلؾ دولتی و
خصوص مشؽول به کار بودند گاه به اتهام واهی شاه دوست بودنشان بدون هیچ دلیل و مدرکی
که در واقع برای جایگزین نمودن کمیته ای ها و ساواکیهای خودشان در ادارات و دیگر مإ سسات بود
.
بر خورد وحشیانۀ چماقداران رژیم با مردم

و هواداران سازمانهای سیاسی

و ایجاد جو رعب

و وحشت  .و افشا شدن مکرر مالقاتها و جلسات مقامات رژیم و برخی از اعضای شورای انقالب
از جمله بازرگان و بهشتی

در تهران

و با سولیوان سفیر آمریکا و دیگر مقامات عالی

رتبۀ سیاسی آمریکا یعنی " رمزی کالرک " و "چارلز ناس " وهمچنین

دیدارهای بازرگان با

برژینسکی در الجزایر در پشت درهای بسته در آبان  ، ۳۱۳۲ادعای دروؼین خمینی یعنی همان
ادعای " ضد امپریالیست" بودن وی را هر چه بیشتر در مقابل خلق آشکار
جمهوری اسالمی تمامی اعمال

میکرد  .اما رژیم

ارتجاعی خود را " توجیه مذهبی " کرده است  .و مردم ایران را

در طول سه دهۀ گذشته با همین توجیه مذهبی فریب داده است  .وظیفۀ فریب دادن مردم مذهبی
ما در طول حیات ننگین رژیم جمهوری اسالمی ی باقی مانده از خمینی بر عهدۀ روحانی
نمایان یا همان روحانیون دولتی یا روحانیونی که در دربارهای خمینی وخامنه ای رفت و آمد
داشته اند صورت گرفته .
در  ۱۹سال گذشته روحانی نمایان و یا همان آخوندان دولتی در جمهوری اسالمی با توجه به
این که اکثریت خلقهای ایران اعم از فارس  ،ترک  ،لر  ،کرد  ،عرب و بلوچ مسلمانند و
اکثریت این مسلمانان مذهب

تشیع دارند از مذهب مردم ما سوء استفاده های زیادی برای حفظ

وضع موجود و برای حفظ رژیم جمهوری اسالمی نموده اند .

که همۀ ما بار ها و بارها از

زبان آخوندها و سردمداران جمهوری اسالمی این نوع فریبکاریها را شنیده ایم  .سردمداران این
رژیم از جمله خامنه ای در سخنرانیهای خود دائما ً به پیروان نا آگاه خود وعده میدهند  ،به
جمهوری اسالمی و سمبل های آن افتخار مینمایند  ،هنوز هم جنگ ضد خلقی  ۲سالۀ ایران و

عراق را " دفاع مقدس" مینامند  .با متوسل شدن به " اسامی خاص مذهبی" مانند امامان معصوم و
پیؽمبر حاکمیت خود را مقدس و خدشه ناپذیر نشان میدهند  ،همین حاکمیتی که حافظ سرمایه داری
وابسته به امپریالیسم است که باعث تضاد طبقاتی در جامعۀ ایران شده .
خا منه ای و مصباح یزدی و رفسنجانی و حتی کروبی و خاتمی و موسوی که خود را اصالح
طلب هم میدانند در سخنرانیهای خود برای پنهان نمودن ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسالمی که در
واقع در راستا و بر اساس منافع قدرتهای امپریالیستی در ایران شکل گرفته و مبنای این رژیم در
واقع نه جمهوری و نه اسالمی بلکه در واقع دزدی و ظلم

است ولیکن حکومت خودشان و وضع

موجود را با تبیؽات صدا وسیما "توجیه مذهبی" میکنند .
در نتیجۀ اعمال وحشیانه و فریبکارانه ای که رژیم از همان سال  ۳۱۳۲که در جامعه انجام میداد ،
ماهیت کریه خمینی و دار رو دسته اش برای بخش بزرگی از مردم تا حدودی

مشخص شد

ولی خمینی باز هم برای حفظ حکومت خود و حفظ و بقای رژیم و برای اینکه اعتماد از
دست رفتۀ مردم را به خود جلب کند باز هم به مذهب متوسل میشد و برای حفظ رژیم
ارتجاعی و شرکین جمهوری اسالمی متوسل به اسالم و پیامبر و علی میشد و حتی گفت که
" نائب امام زمان " است و برای اینکه مردم مذهبی ولی نا آگاه ایران را به حمایت از خود
وادارد میگفت" اسالم در خطر است " و برای توجیه کشتار وقتل عام مردم میگفت خلق کرد و
خلق ترکمن " مخالؾ اسالمند"

و ما را " امدادهای ؼیبی "

حفظ میکند  .که البته منظور وی از

امدادهای ؼیبی امدادها و کمکهای بی دریػ امپریالیسم به او بود .
پس میبینیم که رژیم جمهوری اسالمی از بدو پیدایش خویش وظیفۀ اصلی اش تؤمین منافع امپریالیسم
در ایران بوده است در نتیجۀ طبیعتا ً باعث ایجاد تضاد طبقاتی در جامعۀ ایران شده است به دلیل
بودن تضاد طبقاتی در ایران خلق ایران از رژیم متنفر شده اند ولی سردمداران رژیم برای خاموش
نمودن مردمی که اعتقاد مذهبی دارند وضع موجود مردم را توجیه مذهبی مینمایند این توجیه توسط
عالمین و روحانیون مذهبی ی دولتی انجام میگیرد و برای توجیه خود همیشه خطاب به اقشار
فقیر و چیاول شدۀ اجتماع میگوید خواست خدا این بوده  ،قسمت این است  ،در دنیا هر چه
فقیرتر باشید در آخرت پاداش بیشتری خواهید داشت  .و چنین به مردم القا میکنند که وضع موجود
همین است وآن را نمیتوان تؽییر داد  .تا مردم نتوانند وضع مصیبت بار ی را که در آن دست
پا میزنند را تؽییر دهند که این

به نفع طبقۀ حاکم و استثمار گر و سرمایه داری است .

خمینی در سخنرانی که در سال  ۳۱۳۲در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری که با جمعی از
روحانیون از جمله خامنه ای و بقیۀ سردمداران رژیم داشت  ،در آن سخنرانی به سازمانهای
سیاسی مخالؾ خودش که بعضی از این سازمانها مشؽول افشا کردن خمینی ودار ودسته اش در آن
زمان بودند مستقیما ً هشدار داد و به تهدید آنها پرداخت ( البته طرز سخنرانیهای خمینی کامالً
بیسوادی او را نشان میداد ولی ما سعی نموده ایم عین همان کلمات را بدون کم وزیاد در این جا
نقل کنیم ) به هر حال در آن سخنرانی خمینی گفت ؛

" اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقالباتی که در دنیا واقع میشه انقالباتی که واقع میشه پشت
سر انقالب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عام میان دار میزنند وآتش میزنند تمام میشه
قضیه  ،نمیگذارند که یک روزنامه چیز بشود اال آن روزنامه ای که خودشون میخوان !........
ما میخواهیم رستاخیز بشویم ! ما یک حزب را که یا چند حزب که صحیح عمل میکنند میگذاریم
عمل بکنند و باقی را همه ممنوع اعالم میکنیم ! و چنین نوشته جاتی که اینها کردند وبر خالؾ
مسیر اسالم است و بر خالؾ مسیر مسلمین است ما همۀ اینها را از بین خواهیم برد !.............
حاال که اینطور شد ما انقالبی با شما رفتار میکنیم ! ..........اینها باید منزوی شوند ! اینها بعد از
این هم ما گرفتاری داریم فردا قضیۀ رئیس جمهور است همین بساط و همین خونریزی و اینها
 ........ما باید جلوی مفاسد را بگیریم ما موظفیم از طرؾ اسالم که مصالح مسلمین را حفظ کنیم
 ،همه موظفیم  ،همه ما موظفیم که مصالح اسالم را حفظ کنیم  .و این طوایؾ دارند مصال  -چیز
اسالم را از بین میبرند .

بنابراین در کمال تأسؾ ما دیگر نمیتوانیم اون آزادی که قبالً دادیم

بدیم و نمیتوانیم بگذاریم که این احزاب به کار خودشون به فسادهایی که داشتند میکردند و میکنند
چیز بدهند  ..... .ما نمیتوانیم مهلت بدیم  ،شرعا ً
که ما میتوانستیم

جایز نیست برای ما دیگر مهلت تا اون جایی

و خطا هم کردیم و من تصدیق میکنم که خطا کردیم هم ما خطا کردیم هم

دولت خطاب کرد هم شورای چیز خطا کرد  ،همۀ ما

خطا کردیم  ،ما خیال میکردیم که ما با

انسان سرو کار داریم  ،پس با انسانیت رفتار می کنیم  ،معلوم شد نه ما با انسان سرو کار نداریم
ما یا با حیوانات درنده سروکار داریم

نمیشه با حیوانات درنده با مالیمت بکنیم و نمیکنیم

دیگر با مالیمت ! "
خمینی با آنکه بیسواد بود و حتی بیسوادی او را هرکس از طرز سخنانش میتواند بفهمد ولی با
این حال یک شخص خود خواه  ،قدرت طلب  ،منفعت طلب  ،پول پرست  ،سوء استفاده گر و
یک شارالتان سیاسی ماهر نیز بود .
پس از این تهدید هاست که گله های چماقدار به طور سازمان یافته به جان مردم افتادند و هرکس
که در دست یک اعالمیه از یک سازمان واقعا ً رادیکال و انقالبی داشت که در آن ماهیت خمینی را
افشا میکرد توسط نیروهای خمینی شدیداً کتک میخورد یا حتی به قتل میرسید  .بله خمینی و
نیروهای سرکوبگرش مشؽول تقویت و استحکام هر چه بیشتر رژیم اسالمی بودند .
ولی نکتۀ مهم اینجاست که خمینی برای توجیه اعمال وحشیانۀ خود و پنهان کردن ماهیت وابسته به
امپریالیسم خودش و حمله کردن به نیروهای واقعا ً مبارز و انقالبی از همان" دین توجیه کننده"
استفاده میکرد  ،نه تنها در این سخنرانی بلکه در بیشتر سخنرانیهای خود و با به کار بردن
کلمات وعباراتی که ما در همین متن سخنرانی خمینی با خط تؤکید مشخص نموده ایم یعنی عباراتی
مثل ؛ "مسیر اسالم  ،مسیر مسلمین  ،مصالح اسالم  ،مصالح مسلمین  ،از طرؾ اسالم " اعمال
پلید خود را توجیه مینمود و همینطور که میدانیم و به یاد میاوریم بقیۀ سردمداران این رژیم از جمله
رفسنجانی وخامنه ای و امام های جمعۀ شهرستانها و به طور کلی همۀ اشخاصی که با وجود و
بودن این رژیم در آن منافع حقیر خودشان را دارند با استفاده از همین عبارات خود واعمالشان را
توجیه مینمایند  .حتی کسانی که ادعای اصالح طلبی میکنند  ،یعنی کسانی مثل خاتمی  ،موسوی و

کروبی هم از همین عبارات استفاده مینمایند  ،اینان نه تنها اصالح طلب نبوده بلکه بار ها به حفظ
واستمرار رژیم جمهوری اسالمی و والیت مطلقۀ فقیه اذعان نموده وآن را تؤیید نموده اند .
سردمداران این رژیم در طول سی و دو سال گذشته هرجا که در بن بست قرار میگیرند و هر جا که با
خشم انقالبی خلق ایران رو به رو میشوند فوراً برای مقهور نمودن خلق ایران حاکمیت خود را با
" دین توجیه کننده " مشروح جلوه میدهند  .آنهم با قیافه های حق به جانب و ظاهر مذهبی و عبا
و عمامه .
ولی در آن سخنرانی و سخنرانیهای دیگر که خمینی دم از مصالح اسالم میزد و با آن خلق نا اگاه
ایران را فریب میداد منظور وی از مصالح دو موضوع مهم یا دومعنی واقعی مهم از "مصالح "
برای خودش بود  " ،مصالح اسالم و مسلمین" در واقع برای خمینی دو معنی داشت یکی به معنی
" مصالح مادی حقیر خودش " بود که در واقع همان " مزد " خیانتش به خلقهای ایران بود و آن را
به صورت "کمیسیون" از اربابان امپریالیستی خودش به سرکردگی آمریکا دریافت مینمود و به
حسابهای بانکیش سرازیر میکرد و دومین معنای مصالح اسالم و مسلمین برای خمینی " مصالح
امپریالیسم در ایران " بود که خمینی مانند یک نوکر خوب به عنوان جانشین شاه و ادامه دهندۀ راه
شاه خائن "باید" این " مصالح امپریالیسم در ایران " را حفظ میکرد  .که البته بقیۀ باقی ماندگان از
زمان خمینی که زمانی در پای سخنان امامشان می نشستند مانند خامنه ای و دولت احمدی نژاد هم
هنوز همین وظیفه را دارند و تا وقتی این رژیم در ایران هست مهمترین وظیفه اش" حفظ و تؤمین
منافع امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا میباشد " ولی نکتۀ مهم

اینجاست که در

نتیجۀ "حفظ منافع امپریالیسم " در یک کشور جهان سوم مانند ایران طبیعتا ً به جز طبقۀ ظالم و
حاکم سرمایه دار وابسته به امپریالیسم بقیۀ طبقات جامعه به طرز ظالمانه ای استثمار میشوند .
در نتیجه در دل مردم که جزء این طبقات محروم هستند خشم وکینه انباشته میشود ( تضاد طبقاتی)
اینجاست که " دیکتاتوری مستبد مذهبی " که در زمان ما در نام " والیت مطلقۀ فقیه " تجلی یافته
است برای توجیه حاکمیت خودش و سرکوب و توجیه وضع موجود به " مذهب توجیه کننده "
متوسل میشود  .واین مذهب توجیه کننده و شرکین همچنین برای فریب و استحمار مردم به کار
میرود .
در جریان قیام مردم ستم دیدۀ ایران در سال  ۳۱۲۲و در پی دستگیری وشکنجه و تجاوز به مردم
معترض در زندانها خبر نگاری از" محمد تقی مصباح یزدی " پرسید ؛
 آیا اعتراؾ گیری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی وجسمی اعتبار اسالمی دارد؟مصباح یزدی ؛ اعتراؾ گیری از ضد والیت فقیه به هر شکلی جایز است !
 اعتراؾ گیری با استفاده از مواد مخدر وافیون وداروهای کدو ئینه جایز است ؟و مصباح یزدی بازهم تکرار میکند که ؛ اعتراؾ گیری از ضد والیت مطلقه به هر شکلی جایز
است !
 آیا بازجو میتواند به زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراؾ بگیرد ؟مصباح یزدی ؛ احتیاط واجب آن است که قبل از اینکار حتما ً وضو بگیرد وهنگام عمل ذکر گوید ! اگر

زندانی زن است هم از فرج و هم از دو بر دخول اشکال ندارد ! بهتر است در محل بازجویی کس
دیگری نباشد  .اما اگر زندانی مرد است احوط است در حضور دیگر باز جویان دخول صورت گیرد !
 تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمی دارد؟مصباح یزدی ؛ اگر قرار است زن را اعدام کنند  ،برای بازجو به اندازۀ یک حج تمتع واجب صواب دارد
و به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده میشود ! اما اگر زندانی قرار نیست اعدام شود  ،به اندازۀ زیارت
کربال برای بازجو صواب دارد !
این است نتیجه وحاصل تشیع صفوی و مذهب شرکی که جزء ال ینفک جمهوری اسالمی شده است
 ،ببینید این شیاطین روحانی نما برای حفظ حکومت خویش و منافع مادی حقیر خویش شکنجه و
تجاوز جنسی به مخالفان خود را تا چه حد " توجیه مذهبی " مینمایند ! در واقع سردمداران رژیم
مزدور جمهوری اسالمی ارتجاع سیاه و ماهیت فاشیستی و توحش خود را به وسیلۀ مذهب شرکین
توجیه می کنند .
برای تؤید این توضیحات بار دیگر به سخنان دکتر شریعتی مراجعه میکنیم ؛ دکتر شریعتی در
همان سخنرانی "مذهب علیه مذهب " و پس از توضیح دادن دربارۀ مذهب انقالبی و
خصوصیات آن

با مطرح نمودن یک سوال و یاسخ به آن به تعریؾ و توضیح دین شرک

پرداخت و چنین ادامه داد؛
" دین توجیه کننده یعنی چه؟ اما آن دین شرک همیشه کوشش اش این است که به وسیلۀ
معتقدات ماوراء الطبیعی  ،به وسیلۀ اعتقاداتی به نام خدا یا خدایان  ،به وسیلۀ اعتقاد به معاد
یعنی با توجیه اعتقاد به معاد  ،با توجیه اعتقاد به مقدسات  ،با توجیه و تحریؾ اعتقاد به
نیروهای ؼیبی  ،با تحریؾ همۀ اصول اعتقادی و مذهبی وضعی راکه اکنون هست توجیه کند .
یعنی به نام دین  ،مردم را بباورانند که وضعی که خود و جامعه تان دارید  ،وضعی است که
شما میباید داشته باشید  ،که این

وضع شما و جامعه تجلی ارادۀ خداوند است و این تقدیر

وسرنوشت شماست " .
رژیم جمهوری اسالمی در مقابل خشم توده های محروم  ،فقر آنها را نیز توجیه میکند و آن را
نشانۀ ایمان میداند و برای این که توده ها ساکت وساکن بمانند و به فکر تؽییر وانقالب نیفتند در
دبیرستانها و دانشگا ها در کتابهای مذهبی آموزشی " قضا و قدر" را به جوانان آموزش میدهد و
روحانی نمایان حامی طبقۀ سرمایه داری آنرا به صورت یک موضوع مهم در مذهب تشیع
شرکین خود نقد میکنند .
ولی معلم شهید ما دکتر شریعتی به ما در مورد " قضا و قدر" و بر خورد با آن هشدار داده است
 ،چنانکه گفته ؛
" قضا و قدر به معنایی که ما امروز می فهمیم یادگار ودست پخت معاویه است  .تاریخ کامالً به طور
روشن نشان میدهد که اعتقاد به قدر و جبر را بنی امیه در دنیا به وجود آوردند و مسلمانها را با
اعتقاد به جبر  ،از هر گونه مسئولیتی و از هر گونه اقدامی و هر گونه انتقادی باز داشتند  .جبر یعنی

پذیرش آنچه هست و آنچه پیش می آید  .در صورتی که اصحاب پیؽمبر را می بینیم که برای هر لحضه
خود  ،مسؤو لیت اجتماعی قا ئلند " .
و همچنین دکتر شریعتی گفت ؛ " مبارزه با این دین شرک  ،یعنی دشمنی که در لباس دوست و
شرکی که در جامه تقوی و توحید با توحید می جنگد  ،مشکل است  ،بقدری مشکل است که حتی
علی (ع) در برابرش شکست می خورد  ... ...به قول« رادها کریشان » وقتی که زور و حیله لباس
تقوی می پوشد  ،بزرگترین فاجعۀ تاریخ و بزرگترین قدرت مسلط در تاریخ پدید آمده است "
دکتر شریعتی برای نتیجه گیری گفت ؛
" اما در تاریخ دو مذهب وجود داشته  ،چنانچه دو دسته و دو صؾ در تاریخ وجود داشته است ؛
صؾ ستمکار  ،صؾ دشمن ترقی و حقیقت و عدالت و آزادی مردم و پیشرفت و تمدن  .این صؾ برای
پر کردن حرص و ؼرائز انحرافی و تسلطشان بر مردم و محروم کردن دیگران بوده و این مذهب
بوده  ،نه کفر و بی مذهبی  .در صؾ دیگر حق است  ،و این دین حق برای کوبیدن صؾ مقابل آمده
است ".
با تحلیل و بررسی مذهب شرکینی که جمهوری اسالمی از ان استفاده می نماید وبا استناد کردن به
گفته ها و آثار دکتر علی شریعتی و مقایسه نمودن گفته های وی با اعمال ورفتار سردمداران
رژیم جمهوری اسالمی دریافته ایم که رژیم جمهوری اسالمی همان "زور و حیله " است که
"لباس تقوی " پوشیده

و برای پر کردن " حرص و ؼرائز انحرافی و تسلطش بر مردم و محروم

کردن دیگران " از "مذهب تشیع شرکین " یا " تشیع صفوی " استفاده نموده است .
به روشنی میتوان فهمید که منظور از گفتن اینکه ؛ دین حق برای کوبیدن صؾ مقابل آمده یعنی
اینکه همۀ کسانی که به اسالم وتشیع توحیدی معتقدند چه شیعه و چه سنی در برابر مذهب شرک
باید خشونت کنند و با قهر انقالبی با آن بجنگند .
از خصوصیات دیگر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی که در حقیقت از نظر ایدئولوژیکی
دارای مذهب شرک و ارتجاعی است این است که تالش میکند تا خصلت انقالبی تشیع را منفعل
نماید .
زیرا تشیعی که مورد تؤید پیشاهنگان آن یعنی خود پیامبر و علی و بقیۀ امامان بوده تشیعی است
که میخواهد " عدل " را در جامعۀ مسلمین اجرا کند  .و نا گزیر با طبقۀ اشراؾ استثمار گر
درگیر میشود  .طبقۀ اشرافی که وجودش با خلفای اموی و عباسی گره خورده و برای حفظ
موجودیت خود  ،خود را به توده ها مسلمان و معتقد به اصول اسالم معرفی میکند و مساجد بزرگ هم
میسازد و ظواهر اسالم را در جامعه رعایت میکند و سخت ترین سوگند ها را به خدا وپیامبر و
قرآن هم میخورد ولی بطور عملی همین اصول اسالم را در جامعه اجرا نمیکند  " ،والیت "
در این جامعه به دست خلفای پلید اموی و عباسی افتاده و با وجود حاکمیت طبقۀ استثمار گر اشراؾ
از " عدل " هم خبری نیست  ،حاال خلفای اموی وعباسی را با سردمداران رژیم جمهوری اسالمی
مقایسه کنید دیده ایم که خمینی وخامنه ای و بقیۀ آخوند های این رژیم برای حفظ نظام استثمارگر حاکم

خودشان سخت ترین سوگند ها را به قرآن و چهارده معصوم میخورند  ،به نماز و روزه و حج و
مساجد وقرائت قرآن اهمیت فراوان میدهند بطوری که در صدا وسیما نیمی از برنامه ها جنبۀ
مذهبی دارد ولی باید به این سردمداران رژیم ومردم مذهبی و تحت ستم ایران گفت که همۀ این
موارد ذکر شده جزء ظواهر دین اسالم است  .ما پس از به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسالمی
در سال  ۳۱۳۱تا کنون به راستی

دیده ایم که در جامعۀ ایران که رژیم جمهوری اسالمی ودستگاه

دولتی آن بر آن حاکم بوده است عمالً " عدل " در این جامعه وجود نداشته است و همانطور که در
قبالً توضیح داده ا یم سردمداران این رژیم که "عمالً " همیشه در پی تؤمین منافع امپریالیسم در
ایران بوده اند

از نظر حقیقی اصل " والیت " در تشیع توحیدی و علوی پلید وخائن میباشند .

سردمداران رژیم جمهوری اسالمی با تؤکید بر ظواهر اسالم و به اصطالح خودشان مبارزه با بی
حجابی و و فحشاء و با سوء استفاده از" امر به معروؾ ونهی از منکر " روبنای سیستم حکومتی
خودشان را در ایران مذهبی نشان میدهند تا زیر بنای آن را که در واقع جامعۀ طبقاتی وظلم و
استثمار طبقۀ سرمایه داری وابسته به امپریالیسم است را در زیر روبنای مذهبی آن پنهان کنند  .و از
طرؾ دیگر با استفاده از همین ظواهر مذهبی و مبارزه با بی حجابی و فحشاء و امر به معروؾ
ونهی از منکر و به راه انداختن گشتهای پلیس در خیابانها ضمن ایجاد رعب و وحشت  ،نشان دهند که
جمهوری اسالمی به مردم ایران سلطه دارد و هم اینکه به این وسیله مردم را بهتر کنترل نموده و
هر صدای اعتراضی بر ضد " بی عدالتی " این رژیم به بهانۀ اجرای ظواهر مذهبی توسط نیروی
انتظامی و گشتهای متعدد رژیم سرکوب وخفه میکنند .
در رابطه با همین موضوع یعنی اجرای ظواهر مذهبی توسط رژیم در ایران ،آخوندهای این رژیم
مرتبآ در جلسات سخنرانی خود جوانان و مردم را به پاک بودن وگناه نکردن دعوت میکنند  .ولی
باید به این آخوند ها بگوییم
بزهکاریهای دیگر

که ریشۀ تقریبآ تمامی گناهان از جمله روابط جنسی نا مشروع و

به دلیل تضاد طبقاتی و

فقر

در جامعۀ ایران است  .این طبقات فقیر

جامعه هستند که بیشتر در معرض بزهکاری قرار دارند  .ا شخا ص هر چه قدر هم مذهبی باشند در
اثر فقر ایمان خود را ازدست میدهند  .این کالم خود معصوم بوده است که گفته بود " از دری که
فقر بیاید از در دیگر ایمان فرار میکند " این همان فقری است که خود این رژیم مزدور
جمهوری اسالمی به مردم ما تحمیل نموده است .
ما

با استفاد ه از آثاری چون "تشیع علوی و صفوی " و "مذهب علیه مذهب " مقایسۀ آنها با

شرایط کنونی رابطۀ استحماری رژیم جمهوری اسالمی را با مردم ایران نقد وبررسی نمودیم .
استحمار یعنی فریب دادن  ،در واقع ریشۀ آن از کلمۀ حمر به معنی "خر " است و معنی عامیانۀ
استحمار یعنی خر کردن دیگران  .ولی مسئلۀ دیگری که در مورد رژیم جمهوری اسالمی و
رژیمهای دیکتاتوری و وابسته به امپریالیسم دیگر که تقریبا ً در تمام کشورهای جهان سوم امروز دنیا
دیده میشود این است که ؛ این رژیمها تنها با استحمار مردم نمی توانند به سلطۀ خود بر مردم
ادامه دهند بلکه به دو ابزار دیگر نیاز دارند ؛ یکی استبداد یعنی نیروهای مسلح و سرکوبگر این
رژیمها و دیگری استثمار

یعنی ؼارت نمودن و به تاراج بردن منابع و سرمایه ها و حقوق

مردم این کشور ها است  ،در واقع دو ضلع دیگر این مثلث یعنی استحمار واستبداد برای استثمار
کردن میباشند چون هدؾ طبقه یا جامعۀ سرمایه داری استثمار طبقات اجتماعی دیگر است  .پس
استحمار و استبداد و استثمار مثلثی را تشکیل می دهد که مکمل یکدیگرند و در واقع برای حفظ
این رژیمها و ادامۀ سلطۀ این رژیمها و همینطور حاکمیت امپریالیسم بر کشورهای جهان سوم
ضروری میباشند  .به روشنی در ایران میبینیم که رژیم جمهوری اسالمی در ایران با همین مثلث
؛ یعنی استحمار و استبداد و استثمار

به سلطۀ ظالمانه خود در ایران ادامه داده است .

در اینجا دربارۀ ابزار استحمار وکاربرد آن توسط رژیم توضیح بیشتری میدهیم ؛
استفاده از روشهای استحماری برای ادامۀ سلطۀ رژیم سرمایه داری بر مردم بسیار کم هزینه تر
از دو روش دیگر است .

تجربه نشان داده است که رژیم جمهوری اسالمی و خمینی در آؼاز

کار و از همان سال ۳۱۳۲

چگونه برای کوبیدن سازمانهای سیاسی مختلؾ که پی به ماهیت

ننگین خمینی و رژیم جمهوری اسالمی برده بودند برای ضربه زدن به این سازمانها و مخالفین
خود از یک سو و خفه کردن صدای اعتراضات خلقهای ایران از سوی دیگر چگونه از ابزار
استحماری استفاده می نمود  .و برای این کار مرتبا ً در سخنرانیهای خود میگفته اند " اسالم و
مصالح اسالم

و مسلمین در خطر است ! " و به روشنی میبینیم که بقیۀ سردمداران این رژیم تا

امروز و تا وقتی که این رژیم باشد از این ابزار استحماری استفاده خواهند کرد  ،همین روحانی نمایان
 ،کسانی مانند جنتی و مصباح یزدی وشاهرودی و رفسنجانی وخامنه ای که یکشبه آیت اله شدند
! همین گرگهای مزوری که مشؽول ؼارت نمودن خلقهای ایرانند و بعد وبا قیافه های حق به جانب
دم از اسالم ومسلمین میزنند و تا نائب بودن امام زمان به پیش میروند ! و اسالم و مذهب تشیع
و اصول آن را برای حفظ حاکمیت خود به بازی گرفته اند  .وهر بار که خود را در مقابل
خشم و اعتراض مردم جان به لب رسیده میبینند از همان " دین توجیه کننده " استفاده میکنند .

در

واقع تمامی سردمداران رژیم در طول سی سال گذشته در برابر تود ه های جان به لب رسیده و
سازمانهای اپوزیسیون از دو روش استحماری در سخنرانیهای خود استفاده مینمایند یکی استفاده
از " دین

توجیه کننده " و دیگری نسبت دادن و ربط دادن خلق و نیروهای اپوزیسون به " عوامل

خارجی و استکبار جهانی "  .در صورتی که نیک میدانیم که رژیم فاسد و خائن جمهوری اسالمی
خود تا مؽز استخوان وابسته به امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا است  .ولی این شیادی این
شیاطین روحانی نما است که این صفت جدا ناشدنی ی خود را به نیروهای مخالؾ خود نسبت
میدهند و با سفسطه و گاه با اشک وآه و حتی پناه بردن به رویداد عاشورا وامام حسین (ع) و
در واقع سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم نیروهای مخالؾ خود را مقهور می نمایند و به
سازمانهای اپوزیسیون و مخالؾ رژیم از طریق تبلیؽاتی ضربه میزنند  .برای درک این موضوع
کافی است به سخنرانیهای روحانی نمایانی که در صدر جمهوری اسالمی مشؽول به کارند توجه
ودقت بیشتری نماییم آنگاه است که پی به استفادۀ این شیادین از ابزار " استحمار " می بریم .
رژیم برای تشدید استحمار مراکز وسازما نهای عریض و طویلی هم دارد  ،مانند ؛ مإ سسۀ آموزشی
و پژوهشی امام خمینی  ،شورای عالی انقالب فرهنگی  ،شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و ....

تا اینجا بیشتر رژیم جمهوری اسالمی را از نظر مذهبی که دارد واینکه مذهب تشیعی که دارد
در واقع همان " تشیع صفوی " یا همان " مذهب شرک " است مورد بررسی قرار دادیم  .ولی
همانطور که در سطور قبلی نوشته ایم رژیم جمهوری اسالمی برای تکمیل سیاستهای استحمارگرانه
خود در صحنۀ سیاسی

ایران وجهان به عامل یا فاکتور دیگری نیاز داشته است  .و این فاکتور

این بوده که این رژیم در طول حیات ننگین خود  ،ظاهر خود را ضد امپریالیسم وضد آمریکایی
نشان دهد  .ما قبالً در فصل قبلی کتاب یعنی " دربارۀ امپریالیسم و دربارۀ ماهیت واقعی رژیم
جمهوری اسالمی " در مورد این عامل توضیح دادیم و ثابت نمودیم که رژیم جمهوری اسالمی
یک رژیم وابسته به امپریالیسم بوده و ادامه دهندۀ همان رژیم شاهنشاهی است .

با استفاده از

همین عامل وفاکتور است که رژیم جمهوری اسالمی با اینکه خود رژیمی سرتا پا وابسته به
امپریالیسم میباشد دشمنان اصلی خود که در واقع مقاومت مردمی وبرخی از سازمانهای اپوزیسیون
میباشند را به " استکبار جهانی " نسبت میدهد و با اینکه این رژیم جمهوری اسالمی خود وابسته به
امپریالیسم میباشد و خیانتکار و خائن است نیروهای مخالؾ خویش را " منافقین بدتر از کفار میداند "
 ،پس ریختن خون این نیروهای مخالؾ هم با وابسته نشان دادن این نیروها به " استکبار جهانی "
و هم به وسیلۀ" توجیه مذهبی " در نظر این رژیم وکسانی که هنوز برای حفظ این رژیم تالش
میکنند حالل و یا حتی واجب میشود !
ما برای مبارزه با ابزار استحماری رژیم که تنها یک ضلع از مثلث قدرت این رژیم را تشکیل
میدهد چه باید بکنیم ؟
در مبارزه با استحمار رژیم باید توجه داشت که رژیم جمهوری اسالمی از جنبۀ نظری و
ایدئولوژیک

همان مذهب شرکین و توجیه کنندۀ است و نظر ماهیت سیاسی اش در واقع بیان

گر این است که رژیم جمهوری اسالمی بر خالؾ شعارهای تو خالی ضد امپریالیستی که میدهد
در حقیقت یک رژیم سراسر وابسته به همین امپریالیسم میباشد ؛ وقتی میگوییم رژیم جمهوری
اسالمی وابسته به امپریالیسم است یعنی سیستم بوروکراسی و دولتی این رژیم که شامل بخشهای
اقتصادی وتجاری و نظامی و سیاسی می شود همه وابسته به امپریالیسم میباشند  .با توجه به این
دو ضعؾ بزرگ و جدا نشدنی از رژیم جمهوری اسالمی میتوان در مورد این دو ضعؾ رژیم
را در پیشگاه توده ها افشا گری نمود .

افشاگری که در مسیر درست و بر مبنای حقایق باشد

وهر چه بیشتر با ارائۀ اسناد و فاکتهای واقعی ومتعدد که موجود میباشند به مردم نشان دهد رژیم
جمهوری اسالمی از نظر ماهیتی یک رژیم وابسته است  .و از طرؾ دیگر با مراجعه و تحقیق
در متون معتبر مذهبی و آثار بزرگان و روشنفکران مذهبی ثابت شده که رژیم جمهوری اسالمی
بر خالؾ ادعاهای دروؼین مذهبیش و شعارهای مذهبی که با آن گوش همه را کر کرده در واقع
برای توجیه حکومت خود بر مردم از "دین توجیه کننده " و " مذهب شرک " استفاده میکند .
ما در مبارزه بر علیه این رژیم و وضع موجود ناشی از آن باید این رژیم را در پیشگاه مردم افشا
و رسوا کنیم ولی موانع بسیاری در سر راه مبارزین وجود دارد  .بخاطر اینکه رژیم به مدت بیش
از سه دهه است که در ایران حاکم بوده و در مدارس و در دانشگا هها

همین مذهب شرکین را

به کودکان وجوانان آموزش میدهد  .در مدارس علمیه نیز همین مذهب شرکین تدریس میشود و

روحانیون جوان تحت تؤثیر مذهب شرکین مورد عالقۀ سردمداران جمهوری اسالمی قرار میگیرند .
ضمن اینکه در مدارس و دانشگاهها و مدارس علمیه رژیم ماهیت واقعی سیاسی خود را با استفاده
از معلمان و با بحثهای مختلؾ که به نفع رژیم در کالسها به راه می اندازند و با متون درسی
سراسر دروغ و روشهای تبلیؽاتی گوناگون از دید جوانان پنهان می نماید .
مانع دیگر صدا و سیمای رژیم جمهوری اسالمی است در کانالهای مختلؾ رادیویی وتلویزیونی رژیم
تنها به نفع خود تبلیػ میکند و چون از نظر سیاسی و ایدئولوژیکی از همین دو ضعؾ بزرگ خود
 ،یعنی وابستگی این رژیم به امپریالیسم و مذهب شرکینی که دو جزء الینفک این رژیم هستند
واهمه دارد و از بر مال شدن این دو ضعؾ کلی خود در مقابل چشمها و گوشهای مردم ایران
شدیداً می هراسد  .بنابراین این رژیم همواره در کانالهای رادیویی وتلویزیونی خود برنامه های
مذهبی و سیاسی گوناگون تدارک میبیند و به خاطر همین از سردمداران رژیم و روحانی نمایان و
اساتید دانشگاه خود فروخته برای انجام میزگردهای سیاسی و مذهبی دعوت می نماید و در تمامی
این برنامه ها این دعوت شوندگان رژیم جمهوری اسالمی را چه از نظر مذهبی وچه از نظر سیاسی
توجیه می کنند و حقیقت را در پیشگاه خلق ایران با سفسطه بازی کتمان می نمایند  .رژیم برای
پوشاندن این دو ضعؾ اساسی خود هزینۀ تبلیؽاتی زیادی در صدا وسیما می کند  .نتیجۀ این اعمال
رژیم نا آگاه ماندن و یا متوهم ماندن بخش بزرگی از مردم ایران شده است  .برنامه ها و اخبار و
تحلیل رویداد های گوناگون توسط صدا و سیمای رژیم مزدور جمهوری اسالمی مانند مادۀ مخدر
قوی مردم ایران را به خواب برده است .
نکتۀ قابل توجه دیگر در رابطه با پنهان نگهداشتن این دو ضعؾ کلی رژیم یعنی مذهب شرک آن
و وابستگی آن  ،توسط خود شخص علی خامنه ای نفر اول رژیم انجام میگیرد  ،و علی خامنه ای
برای پنهان نمودن این دو ضعؾ بزرگ جمهوری اسالمی از بقیۀ سردمداران این رژیم استاد تر است
.

شما به تمامی سخنان و اظهارات علی خامنه ای با دقت گوش کنید  ،می بینید که تقریبا ً در
تمامی سخنرانیهایش یا حاکمیت خود را به وسیلۀ

" دین توجیه کننده " مشروع جلوه میدهد و

متوسل به قرآن وخدا و پیؽمبر و امامان معصوم میشود و یا با حمله و فحاشی به سیاستمداران
آمریکایی و دیگر کشورهای ؼربی ( که در حقیقت ادامه همان حقۀ کثیؾ سیاسی و جنگ زرگری
است که این رژیم در طول حیات خویش با امپریالیسم داشته تا مردم ایران را فریب دهد ) انتقاد
شدید از سیاستهای امپریالیستی نموده تا با شارالتان بازی و فرافکنی خودش و رژیم و سیستم
حکومتی جمهوری اسالمی را از گزند اتهام وابسته بودن ومزدور امپریالیسم بودن نجات دهد و به
این وسیله به مبارزین واقعا ً ضد امپریالیستی هم حمله ور میشود .

تقریبا ً علی خامنه ای در تمامی

سخنرانیهایش در مورد همین دو ضعؾ کلی رژیم جمهوری اسالمی و پوشاندن آن دو از دید مردم
ایران حرؾ میزند  .خامنه ای اعتراض خلق ستمدیدۀ ایران به رژیم را حمله به " اسالم " توسط
" دشمنان انقالب " می نامد  .او مردم ایران را خیلی نادان میپندارد که هنوز رژیم خود را " انقالبی "
می داند ! خامنه ای درجریان قیام خلقهای ایران که برای تحقق حقوق از دست رفتۀ شان بود به طور
مزورانه ای گفت ؛

"فتنهى  ۲۲در حقیقت،یک عدهاى در داخل،به خاطر حب به نفس،حب به مقام،از این قبیل امراض خطرناک :
نفسانى،اسیر این توطئه شدند"
و در سخنرانی ی دیگری که به مناسبت  ۳دی  ۳۱۲۳و برای تشکر و قدردانی از استقبال
فرمایشی و دولتی و تجمع مردم در آن مراسم گفت ؛
"هر چه انسان فکر میکند اطراؾ این قضایا را دست خدای متعال را دست قدرت را روح والیت را
روح حسین بن علی را میبیند این کارها کارهایی نیستش که با ارادۀ امثال ما انجام گیرد این کار
خداست دست قدرت الهی است " .
میبینیم که در کلمات باال خامنه ای چگونه وجود رژیم خودش واعمال خودش را توجیه مذهبی
میکند  ،ولی باید این جور سخنان خامنه ای را برای آن گروه از مردم نا آگاه ایران که هنوز به
درستی خامنه ای و دیگر سردمداران این رژیم را نشناخته اند ترجمه کرد ! منظور علی خامنه ای از
دست خدا و دست قدرت الهی همان دست امپریالیسم و دست قدرت امپریالیسم است !

و در آنجا

که میگوید " این کارها کارهایی نیستش که با ارادۀ امثال ما انجام بگیرد " از یک لحاظ درست
میگوید و از آن لحاظ که نه خود علی خامنه ای و نه هیچ کدام از سردمداران رژیم مزدور جمهوری
اسالمی هیچ اراده ای از خودشان ندارند  ،بلکه در واقع ؼالم حلقه به گوش اربابان امپریالیستی ی
شان به سر کردگی آمریکا میباشند  .بله سخنان این سیه رویان دؼلباز را اینطور باید ترجمه
کرد !
و همچنین گفت ؛ " اگر با کسی دشمنید این دشمنی باعث نشود که به او بی انصافی کنید ".
خامنه ای گویی نه بر روی زمین بلکه در باالی ابرها زندگی میکند ونمیداند که سربازان گمنام
وزارت اطالعاتش به طرز وحشیانه ای زندانیان سیاسی را روزانه در اوین و زندانهای دیگر مورد
شکنجه وتجاوز قرار میدهند !
به خاطر همین دو ضعؾ کلی رژیم مجبور است که سانسور کند و خفقان و اختناق را هر چه
شدیدتر در اجتماع ایران اعمال نماید  ،با اعمال سانسور شدید در روزنامه ها و فیلتر کردن اینترنت
و ممنوع نمودن ماهواره و کنترل شدید مإسسات انتشاراتی کتاب و  ....و هر کسی که بدون اجازۀ
رژیم دست به چاپ مطلبی میزند تا به این وسیلۀ گوشۀ کوچکی از ماهیت رژیم را بر مال کند
مورد تعقیب وزارت اطالعات ویا همان به اصطالح سربازان گمنام امام زمان قرار میگیرد به زندان
افتاده و گاه زیر شکنجه همین سربازان گمنام امام زمان در زیر شکنجه کشته میشود  .زندانهای
اوین وگوهر دشت ودیزل آباد و بقیۀ زندانها در حال حاضر مملو از زندانیانی هستند که به خاطر
داشتن مطلبی بر ضد رژیم ونشان دادن گوشۀ کوچکی ازماهیت واقعی رژیم و یا نوشتن مطلبی بر ضد
وضع موجود و رژیم به زندان افتاده اند و روزانه مورد آزار مؤ مورین رژیم قرار میگیرند .
ولی این اقدامات رژیم مانع از ادامۀ افشاگری بر علیه رژیم نخواهد شد ما با دانستن ماهیت واقعی
این رژیم و افشای هر چه بیشتر آن بر مبنای این واقعیات در پیشگاه خلق  ،سیاستهای فریبکارانه
و استحماری آن را هر چه بیشتر خنثی میکنیم .

پس مبارزات افشاگرانۀ ما بر ضد رژیم بر دو روش باید تؤکید نماید یکی افشاگری در مورد
وابسته بودن شدید این رژیم به امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و دومی افشای مذهب سراسر
شرک و ظلمانی این رژیم  .و به کمک این دو روش رژیم جمهوری اسالمی را بیشتر و
بیشتر افشا و رسوا کرده و با آگاهی هر چه بیشتر خلق ایران وضعیت فعلی حاکمان فعلی را با
بحرانهای جدی به خطر می اندازیم  .هر چقدر ما بیشتر این رژیم فاسد را از طرق مختلؾ و رسانه
های مختلؾ بیشتر افشا کنیم چهرۀ کریه این رژیم که در پشت نقاب مذهبی  -ضد امپریالیستی پنهان
شده هر بار عریان تر می شود  .باشد که تا با کوشش ما و با یاری خدا این رژیم شرکین و وابسته
و خائن به سقوط خود نزدیک شود  .و به زباله دان تاریخ سپرده شود .
ابزار استبدادی رژیم مزدور جمهوری اسالمی همان نیروهای مسلح وسرکوبگر آن است این
نیروها شامل ارتش  ،سپاه پاسداران  ،بسیج و وزارت اطالعات و نیروی انتظامی میباشند مهمترین
وظیفۀ این نیروها

نه دفاع از کشور و مردم در مقابل دشمنان خارجی بلکه سرکوب مردم و

آزادیخواهان و مخالفین رژیم در داخل کشور است  .این نیروهای مسلح برای حفظ وضع موجود
در ایران و حفظ رژیم جمهوری اسالمی و حفظ حاکمیت طبقۀ سرمایه دار در ایران تالش
مینمایند .
هر چقدر ابزار استحماری رژیم در اثر افشاگریها ؼیر فعال تر شود مردم زیر چتر خفقان و
تبلیؽات گمراه کنندۀ رژیم آگاه تر شده و دامنۀ اعتراضات خلقی به شکل تظاهرات و اعتصابات
کارگری و مبارزات سیاسی روز به روز بیشتر میشود  .آنگاه است که رژیم مزدور مجبور به
پرداختن هزینۀ سنگین تر برای سرکوب خشم مردم می شود و نیروهای سرکوبگر خود را وارد
صحنه میکند .
اگر ما خود را " شیعۀ علوی"

میدانیم واین " مذهب توحیدی " را میشناسیم

و اگر به " مسئولیت

شیعه بودن و اصول راستین آن معتقدیم " دیگر نباید در برابر ظلم سکوت کنیم  ،دیگر نباید منفعل
باشیم تا به دشمنان امپریالیستی قسم خوردۀ خلق ایران اجازه دهیم که توسط این رژیم که دچار "
مذهبی شرکین " است

خلق ایران را بیشتر استثمار نمایند  .اعتقاد راستین ما به " تشیع خونین علوی"

و چهارده معصومی که خود پیشاهنگان انقالبی خلق زمان خویش بودند در وجود همۀ ما مشعلی
را می افروزد تا با این رژیم سراسر جهل وفریب به مبارزه برخیزیم  .شروع مبارزه در هر
شرایطی و هر زمانی بوسیلۀ " تعرض " صورت میگیرد باید به تمام شئون و ارکان این رژیم
" تعرض " کنیم  .به وسیلۀ نوشتن یک مقاله یا کتاب انتقادی و یا در یک بحث سیاسی انتقادی و
با به راه انداختن اعتصابات کارگری وتظاهرات خیابانی و اعتراضی و در شکل عالی تر و
سودمند تر بشکل مبارزۀ مسلحانه باید به تمامی ارکان این رژیم ننگین و ظالم

" تعرض " نمود و

به این تعرضات باید ادامه داد تا این رژیم و سلطۀ امپریالیستی بر ایران نابود شود  .اگر ما که جزء
طبقات محروم و تحت ستم میباشیم به حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی ودستگاه دولتی آن که
نگهدارندۀ طبقۀ ظالم سرمایه داری وابسته به امپریالیسم است " تعرض " نکنیم بر عکس این رژیم

حافظ منافع سرمایه داران و دیکتاتوری سرمایه داری است که به حقوق ما هر چه بیشتر " تعرض "
میکند .
برای پیروزی یک انقالب واقعی در ایران یعنی انقالبی که این رژیم ویا هر رژیم دیگر وابسته
به امپریالیسم را نابود کند و به سلطۀ امپریالیستی برای همیشه پایان دهد  ،تظاهرات و اعتصاب و
مبارزات سیاسی کافی نیست  ،خلقهای ایران باید مسلح شوند پاسخ شلیک سالحهای آتشین این رژیم
وابسته به امپریالیسم باید توسط شلیک سالح های آتشین خلق داده شود  .تجربۀ خونبار نیروهای
انقالبی و این حقیقت که کشور ما ایران تحت سلطۀ امپریالیسم است به خوبی نشان داده که نبرد قطعی
همان نبرد مسلحانه است  .نیروهای انقالبی باید در سازمانهای سیاسی و نظامی و مسلح و مخفی
در داخل و یا خارج از کشور هر چه بیشتر متشکل شوند  .باید تالش کرد تا پرسنل نیروهای
مسلح از جمله ارتش وسپاه و نیروی انتظامی و بسیج و پلیس که در واقع برخی از آنها به طور
بلقوه از وضع موجود متنفرند و جزئی از همین خلق هستند به انقالب خلق " ملحق " شوند تا
سرنگونی این گونه

رژیمهای دیکتاتوری وابسته که ابزار سرکوبشان نیروهای مسلح و پلیس است

تسریع شود  .و باید به اندازه یا حتی بیشتر از نیروهای سرکوبگر رژیم وامپریالیسم "جسور" باشیم و
باید دامنۀ مبارزۀ مسلحانه را نه فقط در شهر یا روستا بلکه به تمام نقاط کشور بکشانیم زیرا
تجربۀ مبارزاتی به خوبی نشان داده که مبارزه در یک نقطۀ محدود با شکست مواجه میشود  ،بنابراین
برای پراکنده کردن نیروهای سرکوبگر رژیم دامنۀ مبارزه را باید به تمامی نقاط کشور کشاند  .و باید
بدانیم که خلق متحد و مسلح هرگز شکست نخواهد خورد  .نه از این رژیمهای وابسته و مزدور
مثل شاه و جمهوری اسالمی ونه از خود ارتش امپریالیستی  ،به قیام وانقالب خلق مسلمان الجزایر
در مقابل امپریالیزم فرانسه نگاه کنید  .به پیروزی قیام خلق ویتنام و ویت کنگ به رهبری
هوشی مین در مقابل امپریالیزم آمریکا نگاه کنید .

باید در اینجا بار دیگر به نیروهای مبارز یاد

آوری کنیم که در مسائل سیاسی ومبارزاتی ایران " تضاد اصلی تضاد بین خلق و امپریالیسم است ".
البته قیام مسلحانۀ خلقهای ایران بر علیه سلطۀ امپریالیستی دشوار و طوالنی خواهد بود و در
ادامۀ قیام خلقی برای پیروزی انقالب  ،خلق قهرمان ما شهدایی را خواهد داد  .زیرا امپریالیسم
دست به هر عمل و فریبی میزند تا منافع عظیم و صد ها میلیاردی خود در ایران را از دست
ندهد.
رابطۀ سرمایه داری وابسته با طبقات محروم اجتماعی در ایران رابطۀ استثماری است  .ابزار
استثماری رژیم

همان حاکمیت سرمایه داری وابسته به امپریالیسم در ایران و وضع قوانین توسط

سیاستمداران جمهوری اسالمی برای و به نفع این طبقه میباشد  .اقلیت کوچک سرمایه داری که
ثروتهای میلیاردی خود را از فروش نفت و ؼارت وتجاوز به حقوق طبقات محروم بدست آورده
و این حاکمیت دیکتاتوری سرمایه داری
در ایران شده است .

وابسته در ایران باعث پدیدار شدن " تضاد طبقاتی شدید"

در اسالم و تشیع راستین با مسئلۀ استثمار و تضاد طبقاتی بر خورد جدی
اسالم به عنوان یک مذهب توحیدی مبارزه با استثمار را ضروری و

شده است و پیشوایان
مبرم میدانستند  .و این بر

خورد ضد استثماری این پیشوایان در نتیجۀ وفاداری وپایبندی کامل آنها با اصول اسالم و قرآن
بوده است  .در واقع سلطۀ طبقۀ سرمایه داری باعث پدیدار شدن فقر اکثریت مردم میشود واین فقر
منشؤ تمامی بزهکاریها و فحشا و تن فروشی و اعتیاد و  .....در جامعه است

همینطور که این

بزهکاریها را در جامعۀ امروز ایران میبینیم  .پس سلطۀ سرمایه داری ضد تکاملی است .
" فقط با از بین بردن استثمار و بر قراری عدالت واقعی که جلوه گاه آن عدالت اقتصادی است
میتوان بتمام انحرافات پایان داد )۰(" .
و بخاطر همین است که ابوذر ؼفاری گفته بود ؛
" در شگفتم از کسی که در خانه اش ؼذا نمی یابد  ،چگونه با شمشیر کشیده بر مردم نمی شورد".
 ...خوب ببینید ابوذر چه میگوید ( این یک مذهب است که دارد حرؾ می زند  ،نه یک مذهبی ؛
اصالً ابوذر مذهب مجسم است و چیز دیگر نیست ؛ تحت تؤثیر مکتبهای مختلؾ قرار نگرفته  ،مربوط
به بعد از انقالب کبیر فرانسه نیست بلکه مربوط به قبیلۀ ؼفار است)

نمی گوید علیه آن کسی که

باعث فقر شده شمشیر بکشد  ،نمی گوید علیه آن کسی که استثمارش کرده  ،نمی گوید علیه آن
گروهی که استثمار می کنند  ،می گوید علیه مردم  ،چرا؟ چون هر کسی که در این جامعه زندگی
میکند  ،ولو جزء کسانی که استثمار می کنند نباشد ولی چون در جامعه ای زندگی می کند که فقر
وجود دارد  ،مسئول فقر من و گرسنگی من است  .چقدر مسئول است ؟ به اندازه ای که مهدور الدم
ودشمن است  .یعنی با استثمار گری که گرسنگی را به وجود آورده  ،همدست است  .یعنی همۀ انسانها
مستقیما ً مسئول گرسنگی من هستند)۲(" ... .
این علی علیه السالم بود که این جملۀ انقالبی را گفت ؛ " هر جا نعمت فراوانی دیدم یقین
کردم که در کنار آن حقی را ضایع کرده اند "
این جملۀ علی (ع) با اینکه در قرنها پیش گفته شده نشان دهندۀ شناخت عمیق وی از جامعه ای
است که طبقۀ سرمایه دار استثمار گر بر آن سلطه دارد و دچار تضاد طبقاتی شده .
و طبقه و جامعۀ کوچک سرمایه دار برای حاکمیت خود و ادامۀ استثمار مجبور است " ظلم " کند ،
این ظلم گاه به شکل فریب و اؼواء و گاه بشکل خریدن افراد ضعیؾ النفس با قدرت مالی و
توسط " زر" و گاه به شکل " زور " یا همان استبداد ظاهر میشود .
و همین علی است کمه همیشه به اصل " عدل " و " قسط " یعنی تقسیم بیت المال به طور
مساوی بین افراد جامعه تؤکید داشت .
همچنین علی (ع) گفته است که " خداوند از انسانهای آگاه پیمان گرفته است که در برابر سیری
ظالم و گرسنگی مظلوم آرام ننشینند "
و اینکه ؛ " تا ظلم هست مبارزه هست و تا مبارزه هست شکست و پیروزی هم هست ".

علی (ع) با گفتن این سخنان به طور بارز وآشکاری با همۀ کسانی است که با حقیقت تشیع
راستین و اسالم توحیدی واقعا ً عقیده دارند و از آنها میخواهد که در برابر جامعۀ طبقاتی وظلم و
استثمار قیام کنند بطوری که اعتراض و قیام و انقالب وظیفۀ تک تک افراد معتقد به مذهب توحیدی
اسالم است  ،دقت کنید ؛ میگوید "خدا از انسانهای آگاه پیمان گرفته است !" .
" تا ظلم هست مبارزه هست " پیام امیدی به طبقات فقیر واستثمار شده میدهد  ،یعنی میگوید ای
خلقهای

تحت ستم و تحقیر شده در برابر ظلم طبقۀ حاکم سرمایه دار استثمار گر قیام کنید و

اینکه اصالً همین ظلم طبقۀ سرمایه دار استثمار گر است که طبیعتا ً موجب قیام و مبارزۀ طبقۀ
اکثریت مظلوم و تحت ستم بر ضد او میشود .
و بعد ادامه میدهد " و تا مبارزه هست شکست و پیروزی هم هست " یعنی اگر در برابر
ظلم طبقۀ سرمایه داری شکست خوردید نا امید نشوید  ،یعنی اگر در این مبارزه کسانی از شما شهید
شدند  ،شهادت آنان را ارزشمند و قهرمانانه ارزیابی کنید و مرگ سرخ آنان را بیهوده نپندارید ،
یعنی از قدرت استبدادی و نظامی و ارتش تا به دندان مسلح و زر و ثروت خیره کننده سرمایه
داران و دستگاه های تبلیؽاتی واستحماری و فریبکار و دؼلباز در هر شکل و لباسی که موجب این
شکست شده اند هراسان نشوید و در مقابل آن منفعل وتسلیم نشوید و باز تا پیروزی نهایی که همان
" حاکمیت مستضعفین و تحقیر شدگان بر جهان است" به مبارزه ادامه دهید .
هم علی (ع) و هم دو فرزندش حسن (ع) و حسین (ع) به علت اینکه به اصول اسالم از جمله "عدل"
و "قسط " شناخت کامل داشتند و به این اصول کامالً پایبند بودند بنابراین خود پیشاهنگان مبارزه با
طبقۀ اشرافی وسرمایه داری استثمارگر اموی شدند  .مبارزۀ این امامان در حقیقت برای تحقق
" عدل " یا همان عدالت اجتماعی بود  .و چون میدانستند منشؤ
زمان حاکمیت خلفای اموی

بی عدالتی در جامعۀ مسلمین آن

و جامعۀ کوچک سرمایه داری استثمار گر اشراؾ است که به هیچ وجه

با اجرای "قسط" در جامعه نمیخواهد امتیاز طبقاتی خود را از دست بدهد و به همین دلیل حاکمیت این
خلفای اموی را چون که حافظ منافعش میباشد پذیرفته و هر دو به استثمار طبقات محروم مشؽولند
ضمن اینکه این طبقۀ حاکم استثمار گر که شامل خلفای اموی و سرمایه داران است مذهب اسالم را
پذیرفته وآن را به شکل " اید ئولوژی دولتی" در آورده و به وسیلۀ آن مردم را در جهت سود مادی و
ثروت اندوزی هر چه بیشتر فریب داده وبیشتر استثمار میکند و در واقع ظلم خود را به وسیلۀ
همین اسالم " توجیه مذهبی " میکند  .و البته مبارزه با چنین دشمنی بسیار دشوار است چون بخش
بزرگی از جامعۀ مسلمین آن زمان را به وسیلۀ همین " اسالم و مذهب شرکین وتوجیه کننده " فریب
داده بود  .و در جنگ قرآن را بر سر نیزه میکرد !
ولی امروز در جامعۀ مذهبی ایران میبینیم که در سالگرد شهادت این امامان آخوندهای از منبر باال
رفته و روضه خان ها در مراسم شب قدر و یا عاشورا دلیل واقعی قیام امام حسین

و شهادت

امام علی را که در واقع برای بر قراری عدالت اجتماعی و مبارزه با تضاد طبقاتی و نابودی
طبقه و جامعۀ کوچک سرمایه داری ظالم بود را از مردم مخفی میکنند  .فقط میگویند باید در
مراسم شهادت امامان شرکت کرد چون ثواب دارد و ذخیرۀ آخرت میشود  .و دالیل مادی و زمینی

قیام امامان از دید مردم مخفی نگه داشته میشود  .اعمال و کردار این قشر از افراد مذهبی دقیقا ً
نوع مذهب آنها را که همان تشیع صفوی و شرکین میباشد را نشان میدهد .
دلیل اصلی اینکه خداوند همیشه در طول تاریخ بشریت خواسته است که دین خود یا همان "دین
توحیدی" را توسط پیامبران خود به بطن جوامع انسانی ببرد عالوه بر توحید ویکتا پرستی ایجاد "عدل"
" قسط " یا همان " عدالت اجتماعی" بوده است  .به شرح زندگی ابراهیم تا محمد(ص) نگاه کنید .
این پیامبران با توضیح و تبلیػ از میان مردم جوامع زمان خودشان طرفداران وپیروانی می یابند ،و
اکثریت این پیروان از طبقۀ فقیر و تحت ستم این جوامع بوده اند  ،در زمان صدر اسالم در جامعۀ
کوچک عرب آنزمان و در مکه یاران پیامبر اسالم  ،بالل که یک برده بود و سلمان فارسی فقیر
مهاجر و عمار یاسر و .....بودند و از لحاظ مادی فقیر بودند و به علت گرویدن به محمد مورد
خشم اشراؾ قریش هم قرار گرفتند و شکنجه هم میشدند  .در همین زمان بود که پیامبر خطاب به
همین یاران خود نمود وگفت " همین شما هستید که وارث دنیا خواهید شد  " .پس در مورد پیامبر
خودمان میبینیم که کسانی که به او گرویدند و نظراتش را قبول کردند از طبقۀ تحقیر شده و
مستضعؾ و فقیر آنزمان بودند که اکثریت افراد جامعۀ عرب آنروز یا جوامع متمدن تر دیگر مثل
ایران و روم را تشکیل میدادند چونکه نجات دهندۀ خود را یافته بودند به عینه میدیدند که این پیامبر
برای رهایی آنها از اسارت وبردگی طبقۀ سرمایه داری آنروزگار آمده است و ضمن پذیرش این
دین توحیدی و یکتاپرستی عامل دیگری که باعث میشد این طبقۀ فقیر جذب پیامبر اکرم شود " دالیل
مادی و زمینی " داشت زیرا نکاتی که در قرآن در مورد اصول " عدل " و " قسط " آمده بود بر
دل این طبقۀ ستم کشیده وتحقیر شده مینشست  .و برعکس طبقۀ اشراؾ وقریش بر پیامبر شوریدند و
با تطمیع وتهدید سعی میکردند پیامبر را از

وظیفه ای که داشت باز دارند  ،علت عصبانیت اشراؾ

و سرمایه داران عرب آنزمان از پیامبر فقط علت ظهور دین جدید به معنی عام آن نبود بلکه این
دین جدید "خاص" همه را به "قسط" و " داد" یا همان "عدالت اجتماعی " دعوت مینمود واین عدالت
اجتماعی بود که با " منافع مادی " اشراؾ و سرمایه داران عرب در تضاد بود  .زیرا در قر آنی که
به محمد(ص) ابالغ شده بود صراحتا ً بر ضد سرمایه داری گفته شده ؛
" وکسانی را که طال ونقره را کنز میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند به عذابی پر درد بشارت ده
(سورۀ توبه آیۀ  ") ۹۳و کنز یعنی انباشتن بیش از نیاز و یا نامحدود یا همان سرمایه داری .
ریشه و منشاء این سرمایه داری بر مبنای " ربا " یا همان " دزدی " است  ،به همین دلیل در
سورۀ بقره آیۀ  ۹۱۲صراحتا ً گفته شده ؛
" ای ایمان آورندگان اگر واقعا ً مؤمن هستید تقوای خدا پیشه کنید و بعد از این از ربا خوردن
درگذرید در ؼیر اینصورت به خدا و رسولش اعالن جنگ دهید ! "
یعنی کثیؾ بودن ربا خواری تا آن حدی است که فرد ربا خوار دشمن

خدا و رسولش محسوب

میشود  .در واقع "ربا " در اثر قراردادهای ظالمانۀ انسانی به نفع طبقات استثمارگر به وجود آمده
اگر شخصی کاالیی در اختیار دارد و آن را گران تر از ارزش واقعیش میفروشد

این اختالؾ ارزش

واقعی کاال با ارزش بیشتر که شخص فروشنده به علت حرص وآز روی آن گذاشته "ربا " است .
این شخص فروشنده "کاری " انجام نداده تا در ازای آن این ارزش بیشتر را به دست آورد  .یا

شخصی که در یک کشور سرمایه داری برای خرید کاالیی مجبور میشود ازبانک وام بگیرد و
پس از چند سال

ماهانه طی اقساطی معادل ارزش همین وام را بعالوۀ " بهره " به بانک پرداخت

کند  .صاحب یا صاحبان این بانک مالک " بهره " یا ارزش افزوده ای میشوند بدون اینکه کاری
کرده باشند .
مثال مهم تر دیگر انفالب صنعتی در قرن هجدهم در اروپا و ظهور طبقۀ کارگر در جوامع
اروپایی و مدتها بعد در جامعۀ ایران میباشد  .کارگری که با فروش وقت و توان خود
تولید میکند

کاالیی را

 ،این کاالی تولید شده که از یک صورت مادی پست تر به صورت ماده ای عالی

تر در آمده دارای ارزش بیشتری میشود  ،کارگر در مقابل وقت و توانی که از خود برای این تؽییر
در کاال گذاشته از مالک کارخانه حقوق ناچیزی دریافت میکند ولی مالک کارخانه با فروش کاالی
تولید شده توسط کارگر به ارزش افزوده یا سود هنگفتی میرسد  ،این ارزش افزوده از اختالؾ
ارزش ناچیز یا حقوق بخور ونمیر کار کارگر از فروش ارزش کاالی تولید شده توسط سرمایه
دار حاصل شده و " ربا " است و این ارزش افزوده یا بهره همان " ربا " است

که در جامعه

های بشری از موقعی که مالکیت به وجود آمد ظهور کرد و در جوامع مختلؾ بشری همه نمیتوانستند
مالک همۀ ابزار تولید شوند و این ابزار کم کم در دست طبقۀ اشراؾ یا فئودال یا سرمایه داران
متمرکز میشد به چه وسیله ای ؟ به وسیلۀ " ربا " و این "ربا " تنها به علت قراردادهای باطل و
ظلمانی انسانی به وجود آمده انسانهایی حریص که با انباشت " ربا " سرمایه دار میشوند وبرای این که
وضعیت و امتیاز خودشان را در مقابل طبقات محروم تر از دست ندهند این قراردادهای باطل و
ظلمانی را باید حفظ وبه طبقات اجتماعی محروم تحمیل کنند  .بخاطر همین  ،ربا یا همان " دزدی "
منشاء سرمایه داری و تضاد طبقاتی است  .و نتیجۀ این تضاد طبقاتی باعث پدیدار شدن هر چه
بیشتر توده های محروم در جامعه و به وجود آمدن بزهکاری و دزدی مردم فقیر برای سیر کردن
شکمشان و فحشاء و اعتیاد و بیماری در میان توده های محروم اجتماعی شده است .
" پس آن چیزی که مانع تکامل بشر است سیستم سرمایه داری است  .یعنی سیستمی که عده ای
معدود  ،مالک ابزار تولید ند و نه تنها خود در مسیر آفرینش گام بر نمیدارند بلکه از رفتن
دیگران هم جلوگیری میکنند  .سیستم سرمایه داری بزرگترین سد راه تکامل است « یصدون عن
سبیل هللا »  .... ....پس سرمایه داری عالوه بر اینکه سد راه تولید است بشر را از نظر فکری و
معنوی هم در پست ترین مرحله نگهمیدارد )۹(" .
برای شرح بیشتر در مورد اجرای اصل " عدل " که ضد " استثمار " در جامعه است به تاریخ
اسالم بر میگردیم ؛
پس از پیروزی های پیامبر اسالم در جنگهایی که بسیاری از اصحاب و یاران با عقیده و اولیۀ
خود را در همین جنگها از دست داد در اواخر عمر پیامبر  ،دین اسالم از بر شبهه جزیرۀ
عربستان و قسمتی از جهان

تسلط یافت  .بعد از مرگ پیامبر و ظهور خالفای بنی امیه در اثر

فتوحات بیشتر وشکست امپراتورهای ایران و روم از مسلمانان  ،اسالم بر سرزمینهای بیشتری تسلط

یافت  .ولی این اسالم رفته رفته از نظر مبانی و اصولی که در جامعه باید به نفع همه اجرا شود
تهی میشد  ،تهی شدن از همان اصول "عدل" و " قسط "  ،همین اسالم تهی و مسخ شده به
صورت یک ایدئولوژی دولتی درآمد ولی در خدمت خلفای بنی امیه و بعد بنی عباس قرار گرفت
یعنی این خلفا و اشخاص نزدیک خلفا که جزء طبقۀ استثمار گر بودند خودشان را مسلمان میدانستند
 ،نماز میخواندند  ،حکومتشان زیر پرچم "هللا اکبر " و " ال اله اال هللا " بود و اسالم را به
صورت یک دین "توجیه کننده " در خدمت طبقۀ سرمایه داری و خلفای آنزمان در آوردند خلفای
بنی امیه وبنی عباس جامعه ای را به وجود آوردند با تضاد طبقاتی در تاریخ آنروزگار مسلمین  ،تنها
جریان سیاسی و اصولی مهمی که از درون همین جامعه با آن مخالفت مینمود " تشیع " بود  ،و این
خلفا به علت اینکه " منافع مادی " خود را با گسترش تشیع در خطر میدیدند از آن وحشت داشتند
چون تشیع راستین و امامان معصوم شیعه به علت داشتن جهان بینی که بر مبنای عدل بود  ،همیشه به
" عدل " و "قسط" و اجرای عملی آن در جامعه تؤکید مینمودند بنابراین هم خودشان و هم پیروان
راستین آنها همیشه مورد تعقیب وآزار خلفای عباسی قرار میگرفتند و شکنجه واعدام میشدند  .پس
میبینیم که تضاد بین تشیع راستین و مذهب شرکین خلفا در طول تاریخ به خاطر مسائل مادی و
زمینی و بی عدالتی بوده است .
منظور ما از تکرار کردن گوشه ای از تاریخ اسالم اینست که بگوییم ؛ مذهبی که " عدل " در آن
نباشد دیگر "مذهب توحیدی" نیست  .بلکه به ابزار ایدئولوژیکی تبدیل میشود برای استفادۀ طبقۀ
استثمار گر حاکم که به وسیلۀ آن استثمارخود را به مردم معتقد به همین مذهب تحمیل و توجیه کند .
به اینگونه مذهب که در خدمت طبقۀ استثمار کنندۀ ظالم قرار میگیرد تا جلوی خشم واعتراض
خلقهای طبقات تحت ستم را بگیرد  "،مذهب فرصت طلبی " یا "اپورتونیسم مذهبی " میگوییم .
خلفای بنی امیه و بنی عباس و شاهان صفوی و در زمان ما رژیم مذهبی جمهوری اسالمی که به
وسیلۀ

این مذهب بدون "عدل" و " توجیه کنندۀ وضع موجود"  ،تضاد طبقاتی و ظلم خود را

به مردم معتقد به همین مذهب تحمیل میکنند و فقیر بودن اکثریت جامعه و ثروتهای نجومی و
امتیازات اقلیت سرمایه دار را با مذهب ؼیر توحیدی و شرکین خود توجیه مینمایند را "
مذهبیون فرصت طلب " یا

" اپورتونیستهای مذهبی " مینامیم .

این مذهبیون فرصت طلب مانند سران رژیم مزدور جمهوری اسالمی با تکیه و چسبیدن به اسامی
خاص مذهبی مانند اسامی پیامبران و معصومین و قرآن وتظاهر کردن به اعتقاد داشتن به اصول
مذهبی و در ضمن پنهان کردن چهرۀ پلید خود در زیر همین اسامی خاص مذهبی به حاکمیت ننگین
خود و استثمار خلقهای ایران ادامه میدهند .
اینان برای توجیه حکومت سرمایه داری وابستۀ خود به طور مکارانه ای نام سیستم حکومتی خود
را "جمهوری اسالمی " گذاشته اند و برای گمراهی بیشتر مردم مذهبی خود را " ولی مطلقۀ فقیه "
مینامند ولی همین سردمداران رژیم در مجالس خصوصی خود به ساده دلی مردمی که فریبشان را
خورده اند میخندند !

راه دیگری که به وسیلۀ آن به طور کلی افراد اپورتونیسم را در هر ایدئولوژی و نهضتی میتوان
شناسایی کرد این است که فرد اپورتونیست به حرؾ وعقاید خود عمل نمیکند  .و بعد برای توجیه بی
عملی خود متوسل به سفسطه بافی میشود .
در جامعۀ امروز ایران تحت حاکمیت اپورتونیستهای مذهبی رژیم جمهوری اسالمی مردم ایران به
عینه میبینند که " ربا " در بانکها تحت نام " نظام بانکداری اسالمی " مشؽول چپاول همین مردم است
 .در دستگاه بوروکراسی و ادارات دولتی " رشوه خواری " به صورت عادی در آمده است  .و به
طور کلی همین اپورتونیستهای مذهبی حاکم که حافظ نظام سرمایه داری وابسته میباشند دیگر عمالً نه
" عدلی " در جامعۀ امروز ایران باقی گذاشته اند و نه " قسطی "
اپورتونیستهای مذهبی که بعضی از آنها در جامعۀ امروز ایران در لباس مذهبی و روحانی هستند در
برابر طبقات تحقیر شده و فقیر و در برابر مسئلۀ استثمار میگویند ؛ صبر پیشه کنید در این دنیا هرچه
فقیر تر باشید وهر چه بیشتر صبر کنید پس از مرگ و در آن دنیا ؼنی تر خواهید بود  .یا اینکه
نه خیر بگذارید ببرند و شما را بیشتر استثمار کنند اصالً اینها زخارؾ دنیاست و میگویند اصال خود
پیؽمبر وعلی و معصومین از نظر مادی خیلی فقیر بودند و در مورد مسائل مادی وزمینی بی اعتنا پس
شما هم باید مانند آنها باشید و ....هدؾ این اپورتونیستهای مذهبی با گفتن این سخنان اینست تا مردم
را از فکر مبارزه با استثمار و تضاد طبقاتی باز دارند .
ما برای مبارزه با استثماری که نتیجۀ حاکمیت رژیم جمهوری اسالمی برای حفظ نظام سرمایه داری
وابسته به امپریالیسم در ایران است در شرایط کنونی چه باید بکنیم ؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مفهوم کلماتی چون " سرمایه " و "امپریالیسم " را بفهمیم ؛
" در اقتصاد به مجموعۀ عوامل ابزار تولید  ،مواد اولیه ونیروی کار  ،سرمایه میگویند"()۳
و سرمایه دار کسی است که با مالکیت بر سرمایه رابطه اش با کارگران رابطه ای استثماری میشود
و همین طبقۀ سرمایه داری که با تحت مالکیت در آوردن کارخانجات و ایجاد " تراست ها " و
" کارتل ها " و کنترل بر مإ سسات مالی واقتصادی در بسیاری از جوامع امروز دنیا دیکتاتوری
سرمایه داری را حاکم نموده است  .این سرمایه داران کنترل دولتها و تمامی ارکان جوامع سرمایه
داری را تحت سلطۀ خود دارند .
" این را میگویند «الیگارشی مالی » یعنی دیکتاتوری سرمایه  ،یعنی حاکمیت پول بر زندگی انسان
 .هرکس پولش بیشتر قدرتش بیشتر و حرفش با ارزش تر  ،و این درست بر خالؾ انسانیت و
ارزش انسانی است  .بعوض اینکه ثروت و پول فدای انسان گردد انسان فدای ثروت میگردد )۵(" .
و مفهوم امپریالیسم یعنی ؛
" وقتی دولتها حاضر میشوند برای تأمین منافع  ،بجنگ متوسل شده و دست به اسلحه ببرند و
زما نی برای فروش و بازار  ،مواد اولیه و استثمار مردم کشورها کودتا راه بیندازند  ،در حقیقت به
مرحلۀ جدیدی از سرمایه داری قدم گذارده اند  .در این مرحله به سرمایه داری « امپریالیزم»
میگویند  .امپریالیزم یعنی سرمایه داری توسعه طلب که برای تأمین منافع خود به اسلحه و ارتش

توسل میجوید و برای سرکوبی خلقها ماشین جنگی خود را بکار می اندازد چون سرمایه های او
در داخل زیاد شده است سعی دارد آنها را بکشورهای دیگر صادر نماید تا آنها را هر چه بیشتر
استعمار نماید )۳(" .
امپریالیسم نه تنها برای تؤمین منافع سرمایه داران در کشورهای تحت سلطه به ارتش خود توسل
میجوید بلکه همین امروز ما در تمامی کشورهای تحت سلطه در جهان میبینیم که همین امپریالیزم
با به قدرت رساندن رژیمهای مزدور و تؽذیه و تدارک ارتش این رژیم ها هر گونه قیام آزادیخوا
هانه ای را توسط دیکتاتورهای خود سرکوب میکند .
مجاهد شهید " سعید محسن " در اثر " استثمار " ( )۱خود که در دهۀ چهل آنرا در درون سازمان
مجاهدین خلق آموزش میداد  ،در بارۀ تعریؾ استثمار گفت ؛ " استثمار چیزی جز تصاحب ارزش اضافی
نیست " و " ارزش اضافی عبارت است از تفاضل ارزش تولید شده به وسیلۀ کارگر و عایدی او
از این ارزش  ".و ادامه داد که " در جوامع طبقاتی بعلت حاکمیت استثمار هر کاری در جهت
تشدید بهره کشی است ".
با توجه به اینکه در زمان شاه و نظام وابسته به امپریالیسم او که سعید محسن این آموزشها را
میداد مانند زمان ما رژیم جمهوری اسالمی نیز حافظ سرمایه داری وابسته به امپریالیسم در ایران
میباشد انگار که سعید محسن همین االن این آموزش را به ما میدهد ! و بخاطر همین سعید
محسن اینچنین ادامه داد که ؛
" بی تفاوتی در برابر امپریالیسم تأیید عملی او و شرکت در بهره کشی جهانی است ".
یعنی همۀ روشنفکران و تحصیل کردگان و افراد دیگر که در برابر استثمار و ظلم و ستم طبقۀ
سرمایه داران به هر دلیلی اعتراض نمیکنند و یا در مإسسات مالی و اقتصادی سرمایه داران مشؽول
به کارند نظام سرمایه داری و نظم امپریالیستی را پذیرفته و به آن کمک میکنند و به طور زنده و
ارگانیک به صورت جزئی از سیستم ظالمانۀ سرمایه داری جهانی در آمده اند .
این گفتۀ کامالً صحیح سعید محسن همۀ

خلقهای ایران را حتی در شرایط فعلی با یک حقیقت

اجتناب ناپذیر آشنا میکند و آن اینست که باید به طبقۀ سرمایه داری وابسته و رژیم جمهوری
اسالمی حافظ آن هر چه بیشتر تعرض کرد وبه مبارزه با آن ادامه داد .
سعید محسن در ادامه با یاد آوری آیاتی از قرآن در مورد ارزش واالی انسان مانند آیۀ  ۱۱سورۀ
اسری که میگوید ؛ " محققا ً فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را بر بر و بحر مسلط
کردیم و از پاکیزه ها آنها را روزی دادیم " .
از این آیات قرآنی نتیجه میگیرد که ؛ " همه چیز از آن همۀ انسانها است  ،و هیچ فردی با
هیچ منطق و استداللی حق تملک و تصاحب ثروتها و نعمات جهان را ندارد  ،مگر در حد احتیاج ،
آنهم

با تالش و سعی خود"

سپس با اشاره به آیۀ  ۱۱سورۀ توبه ؛ " و کسانی را که طال و نقره ( ثروتها ) را کنز میکنند و
در راه خدا انفاق نمی نمایند  ،به عذابی دردناک بشارت ده " .
و در توضیح این آیه گفت ؛
" این آیه شامل حال همۀ کسانی است که اموال و دسترنج مردم را بنا حق تصاحب کرده و
عملشان سد راه خدا وتکامل  ،و نتیجۀ کارشان ایجاد شکاؾ طبقاتی بین مردم است  .این افراد از
آنجا که به باطل ( از طریق استثمار ) دارائی و دسترنج مردم را ؼارت کرده ،ویا ثروتها را در
راه مردم در جهت از بین بردن نا برابریها جامعه انفاق ( توزیع عادالنۀ ثروت ) نمی نمایند ماهیتی
ضد تکاملی دارند " .
نتیجۀ سلطۀ امپریالیستی که مدافع و حامی رژیم مزدور جمهوری اسالمی در ایران بوده است و استثمار
خلقهای ایران توسط سرمایه داران وابسته  ،باعث شده که فقر در بین طبقات اجتماعی تحت ستم ایران
هر چه بیشتر گسترش یابد  .این نتیجۀ حاکمیت نظام ظالمانۀ سرمایه داری نه تنها در ایران بلکه در
تمامی کشورهایست که تحت سلطۀ این نظام قرار دارند و باعث به وجود آمدن اکثریت و انبوه توده
های فقیر میشود .

در همین رابطه سعید محسن در جزوۀ استثمار اینطور ادامه داد؛

" از طرؾ دیگر نتیجۀ حاکمیت استثمار  ،فقر توده های عظیمی از مردم است  .همان فقری که به
گفتۀ حضرت علی ( الفقر اکبر من الموت ) یعنی فقر از مرگ به مراتب باالتر و بزرگتر است .
بخصوص که این فقر به افراد محدودی خالصه نمیشود بلکه وجوه مختلؾ جامعه ومردم را در بر
میگیرد " .
سعید محسن در این جزوۀ آموزشی با استفاده از اصول اسالم توحیدی مسئلۀ استثمار وتضاد طبقاتی
در جامعۀ ایران تحت حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم شاهنشاهی را به خوبی تشریح نمود .
تضاد طبقاتی

و استثمار که نتیجۀ سلطۀ طبقۀ سرمایه داری وابسته در ایران است با

سرنگونی رژیم آریا مهری و شاهنشاهی از بین نرفت بلکه خمینی به عنوان جانشین شاه و به یاری
امپریا لیسم این سلطۀ طبقۀ سرمایه داری وابسته در ایران را احیا وحفظ کرد وبه آن ادامه داد
سلطه ای که تا زمان ما و تا زمانی که

رژیم مزدور جمهوری اسالمی در ایران حاکم باشد

ادامه خواهد داشت .

در قیام  ۳۱۲۲خلقهای ایران منشؤ واقعی این قیام مضحکۀ انتخابات قالبی رژیم و یا جناح
دروؼین اصالح طلب به سرکردگی موسوی و کروبی و جنبش سبز نبود  ،بلکه منشؤ این قیام همین
" تضاد طبقاتی " حاکم در جامعۀ ایران بود و این قیام تا وقتی که "تضاد طبقاتی" در جامعۀ
استثمار زدۀ ایران وجود داشته باشد  ،همچنان ادامه دارد .

 .۳جمله ای از رسالۀ " اقتصاد به زبان ساده " نوشتۀ " مجاهدین خلق ایران " در سالهای  ۳۱۱۱تا
 ۳۱۳۱شمسی  ،بیشتر این رساله توسط مجاهد شهید " محمود عسکری زاده " نوشته و تدوین شد .
 . ۹جمالتی از سخنرانی "مذهب علیه مذهب " توسط دکتر علی شریعتی .
 .۱جمالتی از قسمت " بحرانهای اقتصادی" از همان رسالۀ " اقتصاد به زبان ساده " نوشتۀ " مجاهدین
خلق ایران " در سال . ۳۱۳۱
 ۵ ،۱و  . ۳جمالتی از همان رسالۀ " اقتصاد به زبان ساده " نوشتۀ " مجاهدین خلق ایران" در سال
. ۳۱۳۱
 .۱مباحث ایدئولوژیک  " ،استثمار از دیدگاه ایدئولوژی اسالمی ما " اثر " سعید محسن" از
بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران.نسخۀ اصلی و تدوین شدۀ این جزوه در یورش ساواک و مزدوران
شاه خائن در شهریور  ۳۱۳۱از بین رفت ولی بار دیگر توسط مجاهد شهید " فرهاد صفا " تدوین
شد .

مرگ بر دیکتاتوری سرمایه داری !
مرگ بر امپریالیزم !
پیروز باد انقالب !

دربارۀ نیروهای اپوزیسیون و مبارزه با اپورتونیسم .
در میان سازمانها و گروهای کوچک و بزرگی که خود را مخالؾ رژیم جمهوری اسالمی میدانند ما
در اینجا در حد توانمان به تشریح دو سازمان با سابقه تر یعنی " مجاهدین خلق ایران " و "
چریکهای فدایی خلق ایران " که در ابتدای پیدایش خود انقالبی بودند ولی در طول چهار دهۀ
گذشته دچار تؽییرات زیادی از نظر ماهیتی شدند میپردازیم در طول این سالها برخی از نیروهای این
دوسازمان به مسیر انحرافی افتادند وبرخی دیگر همچنان تا کنون مواضع انقالبی خود را حفظ نموده اند
ولی دلیل پیدایش این سازمانهای انقالبی در اوخر دهۀ  ۱۱چه بود؟ بنیانگذاران آنها این سازمانها را بر
اساس اصول ضد استثماری و قهر انقالبی و مبارزۀ مسلحانه بنیان نهاده بودند .
در اینجا برای پی بردن به تشکیل این سازمانها کمی شرایط سیاسی و اجتماعی

دهۀ  ۱۱و ۱۱

هجری شمسی را بررسی می کنیم .
پس از کودتای ننگین  ۹۲مرداد  ۳۱۱۹بر ضد دولت مردمی دکتر محمد مصدق

که با کمک

امپریالیست آمریکا و انگلستان در ایران صورت گرفت و شاه خائن با این کودتا دوباره به ایران
بازگشت دورۀ دیکتاتوری

سیاه دیگری در ایران آؼاز شد و آن دموکراسی که در دورۀ دکتر

محمد مصدق در ایران بود پایان یافت  .و دکتر حسین فاطمی و بسیاری از یاران دکتر محمد مصدق
یا اعدام شدند یا به حبسهای طویل المدت محکوم شدند و یا خانه نشین  .و برخی از اعضای حزب
توده که انقالبی تر بودند به جوخۀ مرگ سپرده شدند گرچه حزب توده از مدتها قبل از کودتای ۹۲
مرداد ۳۱۱۹ماهیت ارتجاعی خود را نشان داده بود  .استبداد محمد رضا شاهی که همواره با مساعدت و
همیاری امپریالیسم در ایران حاکم بود تحمل کوچکترین مخالفتی را نداشت و ارتش و پلیس شاه
کوچکترین حرکت اعتراضی را با خشونت و گلوله پاسخ میداد  .نهضت آزادی و دیگر احزاب
وسازمانهای سیاسی نیز به همین خاطر دچار انفعال سیاسی بودند و اگر میخواستند خیلی از خود
شجاعت نشان دهند حد اکثر ادعای مبارزه سیاسی با شاه را میکردند ولی شاه و ساواک تحمل همین
مبارزات سیاسی آرام را هم نداشتند  .در دهۀ چهل اختناق محمد رضا شاهی به حدی رسید که اربابان
امپریالیست وی ضمن ستایش نمودن از شاه  ،ایران را " جزیرۀ ثبات " نامیدند  .ولی نیروهای
مخالؾ و آزادی خواه در بطن جامعۀ آنروز ایران کامالً منفعل نبودند

مردم وجوانان ودانشجویان تضاد

طبقاتی وظلم شاه خائن که در حقیقت حافظ منافع سرمایه داران امپریالیستی در ایران بود را میدیدند .
پس از قتل عام قیام خلق ایران در قیام روزهای  ۳۳، ۳۱و  ۳۱خرداد  ۳۱۱۹توسط کماندو ها
وجالدان شاه خائن شاه این نوکر امپریالیسم هر چه بیشتر چهرۀ کریه و ننگین خود را نشان داد .

"" ولی در هر حال در روشنی تجربۀ توده ها یک چیز کامالً مسلم بود در  ۰۵خرداد و روزهای

بعد بارها و بارها تکرار میشد ؛ " با دست خالی که جلوی توپ و تانک نمیشود رفت "

و این

جملۀ پر معنا  ،در عین اینکه آمادگی خلق و تصمیم آنها برای مبارزه کامالً در آن متجلی است
نیاز آنها بیک رهبری واستراتژی صحیح در مقابله با رژیم نیز در آن کامالً نهفته است )۰( "" .
روشنفکران و دانشجویان در مورد مبارزۀ اصولی با استبداد شاه خائن دور از چشم وگوش ساواک
به بحث وتبادل نظر میپرداختند  .نتیجۀ این بحثها این بود که در برابر این رژیم مستبد که کوچکترین
مخالفتی را با شکنجه واعدام و کشتار پاسخ میدهد و خفقان و سانسور را در همه جا حاکم کرده تنها
راه این است که برای بر قراری عدالت اجتماعی  ،خشونت با خشونت پاسخ داده شود  .و به مبارزۀ
قهر آمیز و مسلحانه روی آوردند .

 .۳جمالتی از " مبارزۀ مسلحانه یک نیاز تاریخی " در نشریۀ مجاهد  ،آذر ماه سال ۳۱۳۱

 . ۳سازمان مجاهدین خلق ایران

"من معتقدم بهمان ترتیب با شکوه که از رفقای دالور و استوار یاد میشود باید از افراد زبون و
خیانتکار به بدی یاد کرد  ،وحتی باید خیانتکاران را کشت  .باید راه خیانت راکوبید  ،باید پل خیانت
را ویران کرد  .ما تنها به انقالبیونی نیاز داریم که به راه خود عمیقا ً مؤمن باشند و تا آخر
ایستادگی کنند  ،هیچ عنصر زبون و مردد و ترسوئی را نباید در صفوؾ دالوران جائی باشد ".
جمالتی از " یادداشتهای روزانه " توسط مجاهد کبیر  ،شهید " رضا رضایی"

" آیا امریکا با این همه هواپیماهای ب  ۵۲ -و اؾ  ۰۰۰ -و فانتوم و ناوهای هواپیما برش
پیروز میشود یا ویت کنگ که سرمایه اش یک مشت ارزن و یک تفنگ است ؟ گفتم که ما هیچ
دل به این خوش نکرده ایم که پیروزی را در یک سینی طالیی تقدیممان کنند و یا دشمن ما در
یک صبح روشن در جلوی ما زانو بزند و تسلیم شود  .بدانید که ایران از آخرین سنگرهای
انقالب در جهان است  ،ایران از آخرین نقاطی است در جهان که امپریالیسم در آن خواهد جنگید و
باید آرزو کنیم که ایران گور امپریالیسم باشد  .خلق ما باید دالورانه رنج بزرگترین نبردهای
تاریخ و طوالنی ترین آنها را تحمل کند.
باری هر شهیدی که بر زمین می افتد با این آرزو میدان پیکار را ترک میکند که رزمنده ای جای
او را بگیرد  .محال است خونهایی که ریخته شده است هدر رود  .این خونها بدون شک نهال
انقالب را بار ور کرده است  .و دیگر این نهال نخواهد خشکید  .بگذار سازشکاران و تر سوها و
بزدالن از این همه شهادت هراسان شوند و بگویند نمیشود کار کرد  .مفهوم شهید جز این نیست
که همچون چراؼی باشد فرا راه دیگران  .این جا پاهایی که شهدا میسازند فردا راه انقالب را
میسازد " ...
قسمتی از یکی از نامه هایی که مجاهد کبیر رضا رضایی نوشته بود  ،در جزوه ای به نام " از زندگی
انقالبیون درس بگیریم  ،یاد نامۀ رضا رضایی " از انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران  ،فروردین . ۳۱۳۱

در سال  ۳۱۱۱سعید محسن و محمد حنیؾ نژاد و اصؽر بدیع زادگان  ،سازمان مجاهدین خلق را
بنیان نهادند این سازمان از ابتدا از نظر ایدئولوژیکی معتقد به مذهب اسالم وتشیع بود  .بنیانگذاران این
سازمان با مطالعات خود در قرآن ونهج البالؼه و کالم معصومین و دیگر منابع معتبر تشیع تالش
میکردند که با استخراج خصلت انقالبی تشیع از این منابع برای مبارزه مسلحانه با وضع موجود
ودیکتاتوری وابسته به امپریالیسم شاه استفاده کنند  .حنیؾ نژاد مدتی در زندان از نزدیک با آیت اله
طالقانی آشنا شد و در دیدارهایی که با آیت اله طالقانی داشت با اسالم و اصول تشیع هر چه بیشتر آشنا
شد  .سعید محسن با استفاده از اصول اسالمی و قرآن ونهج البالؼه جزوه ای به نام " استثمار "
را تؤلیؾ کرد  .به همین صورت ده ها جزوه و مقالۀ دیگر توسط اعضای مرکزیت این سازمان
نوشته شد ،این مطالعات و آثار آنان به دل افراد مذهبی دیگر که از رژیم شاه متنفر بودند و در فکر
انقالب برای سرنگونی رژیم مزدور شاه بودند می نشست بنابراین تا سال  ۳۱۳۱توانستند صدها
نفر را

با عقاید خود آشنا کنند .

سازمان مجاهدین خلق ایران اصالً از میان طبقۀ خرده بورژووازی برخواست و نمایندۀ خواستها و
و مطالبات بر حق این طبقه بوده است .

هر چند مجاهدین با ادامۀ مبارزۀ مسلحانۀ خونین خود با

شاه خائن طبقات محروم اجتماعی دیگر یعنی طبقۀ کارگر ودهقان را تحت تؤثیر قرار دادند .
در نیمۀ شهریور  ۳۱۳۱این سازمان بدون اینکه توانسته باشد حتی یک عملیات مسلحانه بر علیه
رژیم شاه انجام دهد توسط ساواک شناسایی شده و نزدیک صد نفر از اعضاء و هواداران آن
بازداشت میشوند  .در عرض چند روز بنیانگذاران این سازمان نیز یعنی سعید محسن و حنیؾ نژاد
وبدیع زادگان نیز بازداشت شدند و تحت بازجویی وشکنجۀ جالدان شاه قرار گرفتند  .گفته میشود "
مسعود رجوی " چند روز زودتر از ضربه  ۳۳شهریور  ۳۱۳۱توسط ساواک بازداشت شده بود و
همین مسعود رجوی بود که با مؤموران ساواک همکاری کرده و تمامی اطالعاتی را که در مورد
سازمان مجاهدین داشت در اختیار ساواک قرار داد در این رابطه اسنادی که خود فرماندۀ کل ساواک
آن زمان یعنی " نصیری "

پای آنها را امضا کرده به روشنی نشان میدهد که مسعود رجوی تا

چه حد با ساواک همکاری داشته .
در اثر ضربۀ شهریور ۳۱۳۱
با دستگیری اعضای آن

تقریبا ً

تمامی این سازمان توسط رژیم وساواک شناسایی شده و

این سازمان به آستانۀ نابودی خود رسید .

سرانجام بنیانگذاران این سازمان به همراه تعداد دیگری از اعضاء این سازمان

محاکمه میشوند

مسعود رجوی به حبس ابد و سعید محسن محمد حنیؾ نژاد وعلی اصؽر بدیع زادگان به همراه رسول
مشکین فام و محمود عسکری زاده در  ۱خرداد  ۳۱۳۳اعدام میشوند  .اعدام بنیانگذاران سازمان
مجاهدین خلق در آستانۀ ورود رئیس جمهور آمریکا "نیکسون" صورت گرفت  .شاید شاه خائن با این
عمل میخواست وفا داری هر چه بیشتر خود را به ارباب امپریالیستیش نشان دهد  .این پنج نفر اول
سازمان مجاهدین خلق که از لحاظ ایدئولوژی مبارزۀ مسلحانه بر اساس آنچه از " تشیع " و " جامعه

شناسی " برداشت نموده بودند از نظر ایدئولوژیکی در سطح بسیار باالیی بودند و مرگ آنها در واقع
شکست سختی برای انقالب خلق ایران بود .
به خاطر همین مواضع ایدئولوژیک و رادیکال و انقالبی که بنیانگذاران این سازمان داشتند مؤمورین سیا
در امور ایران به شاه دستور دادند تا هر چه زودتر آنها را اعدام کند .
بعد از ضربۀ شهریور  ۳۱۳۱به سازمان مجاهدین خلق اعضای معدودی از این سازمان که توانسته
بودند از چنگ ساواک بگریزند از جمله مجاهد خلق " احمد رضایی" به باز سازی این سازمان
پرداختند سر انجام مجاهد خلق احمد رضایی در  ۳۳بهمن  ۳۱۳۱در درگیری مسلحانه با ساواک به
شهادت رسید  " .رضا رضایی " که توسط مزدوران رژیم شاه بازداشت شده بود توانست از چنگ مؤ
موران ساواک فرار کند  .رضا رضایی رهبری سازمان را تا خرداد سال  ۳۱۳۹به عهده داشت
و سرانجام در خرداد  ۳۱۳۹در درگیری مسلحانه به دست دژخیمان ساواک به شهادت رسید .
مجاهدین خلق با این که

در سال  ۳۱۳۱ضربه خوردند و بسیاری از اعضاء وهواداران این

سازمان توسط ساواک شاه دستگیر شکنجه وتیر باران شدند ولی تا سال  ۳۱۳۹توانستند در چندین
عملیات مسلحانه و ترور افسران آمریکایی ضرباتی را به رژیم مزدور شاه بزنند و در نتیجه
باعث روشن شدن امید به پیروزی انقالب در بین خلق ایران شوند  ،ولی در نتیجۀ اسارت و شهادت
بنیانگذاران و اعضای مرکزیت این سازمان و شهادت احمد و رضا رضایی  ،روشنفکران انقالبی
این سازمان از بین رفتند ،تا سال  ۳۱۳۱به دلیل اینکه این سازمان با استفاده از خود ایدئولوژی
اسالم مسائلی مانند تضاد طبقاتی و استثمار و مبارزه و جهاد انقالبی برای اجرای "عدل" و " قسط"
که اصالً در خود تشیع وجود دارد را از خود این مکتب استخراج کرده بود مورد لعن و نفرین آخوند
های درباری وارتجاعی قرار گرفت توسط دستگاههای تبلیؽاتی رژیم اعضاء وهواداران سازمان
مجاهدین به عنوان " مارکسیستهای اسالمی " به مردم معرفی میشدند و رژیم چنین تبلیػ مینمود که
گویی این سازمانی با مکتبی جدید ظهور کرده است در صورتی که بنیانگذاران و اعضای
روشنفکر وصادق این سازمان که تقریبا ً همگی تا سال  ۳۱۳۱به شهادت رسیدند از نظر عقیدتی
همۀ اصول خود را از اسالم وتشیع استخراج کرده بودند  .سازمان مجاهدین خلق از ابتدا با
مارکسیستهای انقالبی را به جهت اینکه با استثمار و سلطۀ امپریالیستی مبارزه میکردند

هر چند به

ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسمی معتقد بودند ایشان را همرزم وهمسنگر خود در مقابل دشمن مشترک
یعنی شاه خائن وامپریالیسم حامی آن میدانست و به این دلیل در همین سالها وحتی تا موقعی که رضا
رضایی به شهادت نرسیده بود سازمان مجاهدین با " سازمان چریکهای فدایی خلق ایران " که از
مارکسیستهای انقالبی تشکیل شده بود همکاری سیاسی نظامی داشت.
" چوبۀ تیر باران از خون همۀ شهیدان انقالبی خلق چه مسلمان وچه مارکسیست و ......رنگین
است .با همان افزاری که مسلمان را شکنجه میدهند  ،مارکسیست را شکنجه میدهند  .مسلمان انقالبی
با همان گلوله ای بشهادت میرسد که مارکسیست انقالبی  .این گوهر یک وحدت واقعی در صفوؾ
انقالب است .این وحدتی است در میدان نبرد  .ولی انقالب بخوبی میداند که در جنگ انقالبی کنونی
میان یک مسلمان انقالبی و یک مارکسیست انقالبی در نبرد با دشمن جنایتکار یگانگی استواری

وجود دارد  .سمت گیری همه بسوی دشمن است  .و تفنگهای همه بسوی دشمن مردم نشانه رفته است .
واینستکه برای رژیم وحشتزاست  .هر کس در انتخاب عقیده آزاد است ( ال اکراه فی الدین ؛ در انتخاب
دین اجباری نیست  ).ولی هیچکس در جنایتکاری وسفاکی آزاد نیست !  ......میگویند این جوانان
گستاخی را بجایی رسانیده اند که ادعا میکنند مسلمانند و در ضمن به مارکسیسم هم احترام میگذارند .
راستی چرا ما به مارکسیسم احترام میگذاریم ؟ شکی نیست که اسالم و مارکسیسم در همۀ زمینه ها
با هم یکی نیستند ولی شکی هم نیست که اسالم و آریا مهر یسم ( مکتب مخصوص آریا مهر) در
همۀ زمینه ها ضد یکدیگرند  ،درست همانطور که مارکسیسم و آریا مهریسم در همۀ زمینه ها ضد
یکدیگرند  .... .آن مارکسیستی که در راه مردم تن به شهادت میدهد و در کنار چوبۀ اعدام فریاد
آزادی را با گلوئی انباشته از خون بلند میکند و هرگز در برابر بیداد گری سر فرود نمی آورد درست
دستور علی بن ابیطالب را بکار میبرد که در وصیتش به دو گرامی فرزندش فرمود ؛ " دشمن
ستمگر و یاور ستمدیده باشید " ولی دستگاه آریا مهری که برای هرزگی و خوشگذرانی چند روزه ،
میلیونها انسان را به بینوایی و بردگی میکشد درست دستور معاویه ویزید را بکار می بندد  .آیا آن
ویتنامی دلیری که برای آزادی با کالبدی نحیؾ واستخوانی در برابر تاراجگران ؼول پیکر آمریکایی
مردانه میجنگد به اسالم نزدیکتر است یا آریا مهری که با اسرائیل علیه خلق عرب و همۀ
خلقهای ضد استعماری همکاری میکند؟

اسالم دشمن ستمگر  ،به مارکسیسم دشمن ستمگر ارج

میگذارد و میتواند دوشادوش همۀ آنها علیه آریا مهر ستمگر به نبرد بر خیزد  ،زیرا دشمن هر دو یکی
است ؛ ارتجاع -استعمار .

زیرا هر دوی آنها با یک شمشیر رو به رو هستند ؛ ضد انقالب )۰( .

نظراتی که "مجاهدین خلق " در بیانیۀ باال گفتند حکومت ظالمانۀ شاه مزدور را هر چه بیشتر افشا
کرد و اگر همۀ این بیانیۀ را مطالعه کنیم متوجه میشویم که اگر کلمۀ " آریا مهر" را با " والیت فقیه "
عوض کنیم میبینیم که چقدر گفته های مجاهدین خلق در سال  ۳۱۳۹با مسائل سیاسی و اجتماعی
امروز ایران تحت حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی شبیه است و مطابقت دارد !
اشتباهی که اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین تا سال  ۳۱۳۱داشتند این بود که خط ومشی خود را به
صورت کامل وجامعی در یک کتاب ویا حتی یک جزوه بیان نکردند( )۹با توجه به این که اعضای
مرکزیت این سازمان با این که مسلمان بودند ولی در دهۀ چهل و پنجاه با توجه به جنگ ویتنام و
شدت بیشتر قیامهای مسلحانۀ مارکسیستی بر ضد منافع امپریالیسم در سراسر جهان در آن زمان ،
اعضای مرکزیت این سازمان در نظرات و تئوریهای مربوط به مبارزۀ مسلحانه که از اسالم انقالبی
گرفته شده بود برخی از فاکتهای مارکسیستی نیز در آثار ونوشته های خود می آوردند و همچنین بودند
اعضایی از این سازمان که تا سال  ۳۱۳۱دچار گرایشات کامالً مارکسیستی شدند .همۀ این موارد
باعث شد که این سازمان توسط جریانات مختلؾ سیاسی و رژیم متهم به "مارکسیت اسالمی " یا
" التقاطی بودن" شود در سال ۳۱۳۱

با شهادت اعضای دیگری که از نظر ایدئولوژی در سطح

باالتر بودند وفقدان روشنفکران انقالبی و فقدان مبارزۀ ایدئولوژیک  ،رفته رفته عقاید مارکسیستی به
مرکزیت تسلط یافت و کسانی مانند " محمد تقی شهرام " که برداشت اشتباهی هم از اسالم و هم از
مارکسیسم و هم از وضعیت اجتماعی و طبقاتی آنروز ایران داشتند طی بیانیه ای اعالم کردند که
سازمان مجاهدین خلق ایران از نظر ایدئولوژیکی دچار تؽییر شده و ایدئولوژی مارکسیست لنینیستی را

پذیرفته است و این اعضای مارکسیست شده که مرکزیت سازمان را به دست گرفته بودند به تصفیۀ
اعضاء وهواداران مذهبی پرداختند و در همین رابطه تا آنجا پیش رفتند که دست به شکنجه ده ها
نفر از هواداران و قتل " صمدیۀ لباؾ " و " مجید شریؾ واقفی " زدند  .هر چند که جریان
مارکسیستی تقی شهرام هنوز معتقد به مبارزۀ مسلحانه بود و حتی عملیات اعدام انقالبی افسران
آمریکایی در ایران را اجرا میکرد ولی تؽییر ایدئولوژی توسط این مجاهدین مارکسیست شده در کل
باعث انفعال این سازمان شد نتیجۀ اعمال تقی شهرام این بود که سازمان مجاهدین خلق دچار تجزیه
شد و نیمی از نیروهای آن که مذهبی بودند ؼیر فعال شدند  .وضعیتی که تنها به نفع ساواک و رژیم
مزدور شاه بود  .جریان تقی شهرام و مجاهدین مارکسیست شده مدتی بعد نام " سازمان پیکار در راه
طبقۀ کارگر" را بر روی خود گذاشتند .
تا سال  ۳۱۳۱که ساواک منحل شد اعضاء وهواداران همین سازمان مجاهدین مارکسیت شده مورد
تعقیب و کشتار ساواک قرار میگرفتند ولی از سازمان مجاهدین با ایدئولوژی " مذهب تشیع " که
بنیانگذاران این سازمان آن را تشکیل داده بودند با توجه به اینکه این سازمان مرتبا ً از ساواک و
مجاهدین مارکسیست شده یا جریان تقی شهرام ضربه خورده بود عمالً در صحنۀ سیاسی و جامعه
خبری نبود شاید تعداد انگشتشماری باقی مانده بودند که به علت این ضربات آنها نیز منفعل شده بودند .
وتعداد انگشت شمار دیگری نیز که دستگیر شده بودند و دوران محکومیت خود را در زندان میگذراندند .
با اوجگیری قیام خلقهای ایران در سال  ۳۱۳۱و  ۳۱۳۱تحت فشار افکار عمومی و خواست مردم
برای آزادی زندانیان سیاسی سرانجام زندانیان سیاسی از جمله تعداد اندکی از مجاهدین خلق که دوران
محکومیت خود را در زندان میگذراندند آزاد شدند " .مسعود رجوی نیز در  ۱۱دی ماه  ۳۱۳۱از زندان
آزاد شد  .و از همان روزهای اول آزادی خود به عنوان رهبر مجاهدین خلق به همه معرفی شد .
تا اینجا ما به طور خیلی مختصر به تاریخچۀ سازمان مجاهدین خلق پرداختیم  .ولی از هنگامی که
رجوی به عنوان نفر اول سازمان مجاهدین معرفی شد و رهبری این سازمان را به دست گرفت میبینیم که
سازمان مجاهدین خلق از اصول اولیۀ خود که توسط بنیانگذاران آن تدوین شده بود هر چه بیشتر فاصله
میگرفت و آن اصول را نفی میکرد .
با اوجگیری قیام خلقی در سال  ۳۱۳۱و آزادی " مسعود رجوی " و معرفی وی به عنوان نفر اول
مجاهدین خلق فصل نوینی از حیات سازمان مجاهدین خلق آؼاز میشود  ،ما در این زمان میخواهیم به
طور واقع گرایانه ببینیم که این سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی از آؼاز پیدایش خود از
نظر ماهیت واقعی چگونه بوده است ؟ و مجبوریم تحقیق کنیم که مسعود رجوی در برخورد با مسائل
و موارد حادی که از زمان آزادی خود از زندان تا

سال ۳۱۱۱

در ایران به وقوع پیوست چه

کرد ؟ و رجوی با خمینی و رژیم نو پای جمهوری اسالمی چه بر خوردی داشت ؟

با کمی تحقیق در

مورد برخورد " مسعود رجوی " با مسائل آن روز ایران و رژیم خمینی متوجه میشویم که رجوی
گرچه تظاهر میکرد ادامه دهندۀ راه بنیانگذاران سازمان است ولی عمالً به هیچکدام از اصولی که آن
بنیانگذاران به آن اعتقاد داشتند پای بند نبود .
از مدتی قبل از قیام بهمن  ۳۱۳۱اندک هواداران مسلمان سازمان مجاهدین خلق بدون اینکه توانسته
باشند به ماهیت واقعی خمینی ودار ودسته اش پی ببرند آرم این سازمان وتصویر بنیانگذاران شهید آن

را در کنار تصویر خمینی چسبانده و به تظاهرات خیابانی بر علیه شاه میپرداختند  ،این گونه اعمال
تا مقطع قیام بهمن  ۳۱۳۱وتا مدتها پس از قیام بهمن ادامه یافت بطور مثال در

"نشریۀ مجاهد ؛

دوشنبه اول مرداد ماه  "۳۱۳۲در زیر تیتر" مبارزۀ ضد امپریالیستی سقوط رژیم دیکتاتوری شاه  ،اولین
گام مهم در مسیر این مبارزه بود " با تیتر درشت دیگری اینطور از خمینی تعریؾ وتمجید کردند ؛ " آیت
اله خمینی در حساس ترین مقطع این مبارزه بعنوان تبلور شرؾ وآزادگی مردم ما لقب امام گرفت "
سازمان مجاهدین خلق اینبار به رهبری رجوی و در سال  ۳۱۳۲به طور آگاهانه در نشریۀ رسمی
خود یعنی نشریۀ مجاهد و اطالعیه های خود همواره از خمینی دفاع میکند و او را امام مینامید واز
او به عنوان رهبری ضد امپریالیسم یاد میکرد وسپس در متن همین مقاله باز هم به تعریؾ وتمجید از
خمینی پرداختند  .در جریان مضحکۀ تسخیر سفارت در آبان  ۳۱۳۲و ماهها پس از آن " مجاهدین
رجوی " در نشریۀ مجاهد از خمینی فردی ضد امپریالیست ساختند و به این موضع گیری خود تا
ماهها ادامه دادند ، .ولی مجاهدین خلق با این قبیل اعمال خود آن گذشتۀ پر افتخار مبارزاتی خونین
خود بر علیه ارتجاع و دیکتاتوری رژیم مزدور شاه را با قرار دادن سمبل های خود در کنار تصویر
ارتجاع جدید خمینی عمالً لگد مال میکردند  .ضمن اینکه این اعمال مجاهدین خلق در آن مقطع به
خوبی نشان میداد که هواداران واعضای این سازمان چه شناخت نادرستی از ماهیت خمینی دارند و تا چه
حد افراد این سازمان مانند بسیاری از جریانات سیاسی ومحافل مختلؾ تحت تؤثیر تبلیؽات امپریالیستی
که تو سط همین رسانه های امپریالیستی به نفع خمینی میشد قرار گرفته اند  .ویا اینکه بدتر  ،مجاهدین
خلق به رهبری رجوی با آگاهی از ماهیت واقعی خمینی ورژیم جدید دست به چنین اعمالی میزد واین
موضوع نشان میدهد که رجوی نیز مانند خود خمینی از همان سال  ۳۱۳۱ارتجاعی وخائن بود .
توضیح یک نکتۀ جالب دیگر ما را وادار میکند که برای توضیح مطلب مهمی به خرداد سال ۳۱۳۱

برگردیم چند سال قبل از

سال  ۳۱۳۲یعنی در سال  ۳۱۳۱در نشریۀ مجاهد شمارۀ ۳

خرداد ماه  ۳۱۳۱یعنی در موقعی که مرکزیت سازمان کامالً تحت سلطۀ ایدئولوژی مارکسیستی محمد
تقی شهرام قرار گرفته بود و اینان اطالعیۀ ترور افسران آمریکایی را با آرم سازمان مجاهدین
بدون آیۀ فضل هللا به چاپ رساندند و همین موضوع نشان میدهد که در واقع به اصطالح
ایدئولوژی مارکسیستی بر مرکزیت سازمان در آن تاریخ کامالً تسلط یافته و این مجاهدین به
اصطالح مارکسیست شده هر نظر و عقیدۀ مذهبی را در درون سازمان به شدت میکوبیدند و تقی
شهرام میگفت "پدر خرده بورژوازی در آمده ! " در همین نشریۀ شمارۀ  ۳سال
۱۱

 ۳۱۳۱در صفحۀ

گزارشی از تظاهرات طلبه ها که کامالً جریانی مذهبی است تحت عنوان " تظاهرات وسیع

وقهر آمیز دانشجویان علوم دینی و دانشجویان دانشگاههای کشور در بزرگداشت قیام  ۳۳خرداد "
چاپ شده و در این گزارش با اشاره به این نکته که انگیزۀ تظاهر کنندگان حمایت آنها از
پیشوای مذهبی شان آیت اله خمینی بوده و متعاقبا ً پس از پایان این گزارش پیامی از خمینی که
در نجؾ بود و آن پیام را در تاریخ  ۳رجب

۳۱۳۳

نوشته بود توسط همین نشریۀ مجاهد

شمارۀ  ۳چاپ و منتشر میکنند  .سازمان مجاهدین مارکسیست شده چه هدفی از این کار داشت ؟
به جز اینکه بگوییم قصد داشت خمینی را دوباره به یاد مردم و خلق ایران بیاورد و به راستی
سازمان مارکسیست شده ای که به شدت و کور کور انه مذهب ستیزی میکرد وتا بدانجا پیش میرفت

که صمدیۀ لباؾ و مجید شریؾ واقفی را به خاطر این که هنوز پای بند مواضع اصولی اسالم و
تشیع و بنیانگذاران سازمان بودند را به طرز وحشیانه ای شکنجه کرد و " مجید شریؾ واقفی " را
به خاطر همین

زنده زنده سوزاند  ،حاال

این مجاهدین مارکسیست شده به چه انگیزه ای سنگ

خمینی را به سینه میزنند !؟ چه علت و دلیل واقعی و چه دستهایی آنها را وادار میکند که آنها
خمینی این پیر مرد فراموش شده در کوران مبارزات مسلحانه را در سال  ۳۱۳۱در نشریۀ خود به
یاد مردم آورند ؟ پاسخ این سوالها را نه هیچگاه تقی شهرام داد و نه هیچگاه کسانی که بعدها در
سازمان " پیکار " رفتند ! بی دلیل نیست که از طرؾ مجاهدین خلق مذهبی این مجاهدین به اصطالح
مارکسیست شده " اپورتونیستهای چپ نما " نامیده میشدند !
ولی باید یاد آوری کرد که خمینی در زمان شاه هیچگاه

فعالیتهای تئوری و عملی بنیانگذاران

سازمان مجاهدین خلق را تؤیید نکرد و بناینگذاران مجاهدین خلق و اعضای مرکزیت سازمان تا سال
۳۱۳۹

به ماهیت ارتجاعی خمینی پی برده بودند  .با نفوذ و سلطۀ اپورتونیست چپ نما در سال

 ۳۱۳۱و نفوذ اپورتونیسم مذهبی مسعود رجوی در همان سال  ۳۱۳۱و نه در سال ۳۱۱۱
با مضحکۀ انقالب ایدئولوژیک  ،چون با توجه به موضع گیریهای شخص رجوی در همان زمستان
 ۳۱۳۱در برابر مسائل مختلؾ سیاسی در واقع میبینیم که نفوذ خزندۀ اپورتونیسم مذهبی مسعود
رجوی در مرکزیت سازمان از همان زمستان سال  ۳۱۳۱آؼاز شد  ،هم تقی شهرام به عنوان
سمبل اپورتونیسم چپ نما و هم مسعود رجوی به عنوان سمبل اپورتونیسم مذهبی در برابر مسئلۀ
خمینی کار مشابهی کرده ا ند و آن اینکه از خمینی این نمایندۀ قدرتهای امپریالیستی و جانشین شاه
یک قهرمان ساختند و ذهن طبقات محروم و به خصوص طبقۀ خرده بورژوازی را در برابر
خمینی متوهم نگه داشته اند حتی تا زمان ما به موضع گیریها و تحلیل انحرافی سازمان " پیکار"
و سازمان "مجاهدین رجوی " تا همین االن نگاه کنید  .اینان هیچگاه تحلیل درستی از ماهیت
واقعی خمینی و رژیم جمهوری اسالمی را الاقل به صورت یک جزوۀ کوتاه حتی برای هواداران
خود

ارائه نکرده اند  .نقش این دو سازمان اپورتونیستی با نوشتن مطالب انحرافی تنها دامن زدن

به توهم خلقهای ایران و ایجاد شبهه در مسائل سیاسی ایران و جهان است .
حاال دو باره به سال  ۳۱۳۲بر میگردیم ؛

رجوی اگر واقعا ً صادق وانقالبی بود و میخواست راه بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین خلق را ادامه
دهد و اگر اینطور که همیشه هم خودش وهم طرفداران وهوادارانش تا کنون وی را مردی فوق العاده
روشنفکر و دارای مطالعات عمیق سیاسی به همه معرفی میکنند باید در همان سالهای  ۳۱۳۱و ۳۱۳۱
چه در زندان و چه پس از آزادی از زندان ال اقل در یک جزوه در مورد رویدادهای آنزمان به طور
جدی و مسئوالنه برخورد مینمود و صراحتا ً میگفت که خمینی برای به قدرت رسیدن در ایران با
امپریالیسم سازش کرده است  .ولی رجوی برخورد مسئوالنه که هیچ به هواداران مجاهدین اجازه
میداد تا تصویر خمینی را در کنار آرم سازمان و تصویر شهدای سازمان قرار دهند  .و این اعمال
مجاهدین خلق تا مدتها بعد یعنی تا سال  ۳۱۳۳ادامه یافت

و این خود به خود به مردم و حتی

هواداران خود سازمان مجاهدین این موضوع را القاء میکرد که خمینی حتما ً باید فردی انقالبی وضد

امپریالیستی باشد  ،چونکه اکنون تصویرش در کنار آرم سازمان مجاهدین یعنی سازمان مجاهدینی که تنها
در چند سال پیش در رژیم شاه دست به ترور افسران عالیرتبۀ آمریکایی میزد  ،است !
مسعود رجوی به مسئولیت انقالبی که بنیانگذاران این سازمان آن را از خود " تشیع علوی " گرفته بودند
هیچگاه عمل نکرده است  .اگر رجوی واقعا ً انقالبی بود بایستی ماهیت خمینی و زد وبندهای وی با
امپریالیسم برای به حاکمیت رسیدنش در ایران را افشا مینمود  .از همان روزهای پس از  ۹۹بهمن
 ۳۱۳۱حوادث و رویدادهای پی در پی به وقوع پیوست مثالً در اسفند ماه ۳۱۳۱

مردم کردستان با

شناختی که از ماهیت واقعی خمینی داشتند زیر سلطۀ رژیم جدید نرفتند وبا ابزار سرکوب رژیم جدید
که در واقع ارتش شاهنشاهی تسلیم شده به رژیم خمینی بود به مبارزۀ مسلحانه پرداختند این درگیری ها در
کردستان تا فروردین  ۳۱۳۲ادامه یافت و در همین زمان بود که خلق ترکمن و دهقانان ترکمن که
خواستار در اختیار گرفتن زمینهایی بودند که در زمان شاه متعلق به سر مایه داران

داران بود  ،ولی

رژیم جدید خمینی چون ماهیتا ً مثل رژیم شاه همان نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم بود این
خواست دهقانان محروم ترکمن را با خشونت جواب داد در نتیجه خلق ترکمن که متوجۀ ماهیت ارتجاعی
ومزدور خمینی شده بود به مبارزۀ مسلحانه با رژیم تازه به دوران رسیدۀ خمینی پرداخت وبا ارتش وسپاه
آن در گیر شد  .ولی

برخورد سازمان مجاهدین خلق رجوی با این جریانات گنبد وکردستان چه بود ؟

سازمان مجاهدین خلق در نشریۀ "پیام خلق " در فروردین ماه ۳۱۳۲

با ادعای اینکه خمینی و رژیم آن

ضد امپریالیست است و اینکه این انقالب که حاال خمینی مدعی پیروزی آنست در خطر حمله و تجزیۀ
عناصر ضد انقالب امپریالیستی ! در ترکمن صحرا وکردستان قرار گرفته به " چریکهای فدایی خلق " که
از مبارزۀ حق طلبانۀ خلقهای ترکمن صحرا وکردستان حمایت میکرد نیز حمله ور شد و از چریکهای
فدایی خواست که " مانع هر فعالیتی (در این مناطق ) بنام فدایی گردند ! "
در همان فروردین  ۳۱۳۲رفراندوم سیستم حکومتی جدید یعنی جمهوری اسالمی رفراندومی که خود
خمینی گفته بود که در آن نام وعنوان " جمهوری اسالمی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر " باید
توسط مردم انتخاب شود .این رفراندوم برگذار شد و رجوی و طبیعتا ً بقیۀ هواداران مجاهدین خلق و به
تبعیت مجاهدین بسیاری از مردم در این رفراندوم شرکت کردند وبه جمهوری اسالمی رأی آری دادند
رفرادومی که سرانجام به نفع رژیم خمینی و تقویت دار ودسته اش تمام شد .
در همان سال  ۳۱۳۲رژیم جمهوری اسالمی که با جنایات خود در ترکمن صحرا و کردستان
وخوزستان وبلوچستان و به خاک وخون کشیدن خلقهای این مناطق که حقوق مسلم خویش را طلب
میکردند و همچنین با حمله به اعتراضات کارگری وحمله وحشیانه به زنان به بهانۀ حجاب اجباری
ماهیت وحشی ومزدور خود را هر چه بیشتر در مقابل خلق ایران به نمایش میگذاشت و خمینی عمالً
نشان میداد که میخواهد مانند شاه در ایران دیکتاتوری سیاه دیگری بر پا کند (برای اینکه سلطۀ امپریالیزم
ومنافع آن را در ایران حفظ کند)  ،برای فریب مردم دست به ترفند انتخابات زد  .در همان سال
 ۳۱۳۲رژیم با نمایش و مضحکۀ انتخابات مجلس خبرگان و بعد انتخابات ریاست جمهوری وانمود
میکرد که در رژیم جمهوری اسالمی به رأی مردم و دموکراسی اهمیت داده میشود  .ولی هم در
سال  ۳۱۳۲و هم در طول عمر رژیم ننگین جمهوری اسالمی ما شاهد بوده ایم که در واقع در صدر
این رژیم " ولی فقیه " حاکم است ولی فقیهی که تمامی کاندیدهای انتخاباتی مدتها پیش از

انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید توسط وی تؤیید شوند  .پس عمالً در ایران با وجود حاکمیت
این رژیم انتخابات به معنی درست آن وجود ندارد و کسانی که به مجلس رفته یا رئیس جمهور شده اند از
قبل توسط ولی فقیه و وزارت اطالعات مورد تؤیید قرار گرفته اند .

و دلیل واقعی آن اینست که

همنطور که قبالً گفتیم امپریالیسم میخواهد در ایران قدرت در اختیار افراد محدود و وابسته به خودش
باشد .
با این حال رجوی ومجاهدین در همین سال  ۳۱۳۲در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رژیم
جمهوری اسالمی نیز شرکت کردند  .و این عمل آنها باعث شد که به این رژیم جمهوری اسالمی که
انتخابات نیز در چهار چوب این رژیم انجام شده بود مشروعیت بیشتر بدهند  .نتیجۀ شرکت مجاهدین
خلق در سال  ۳۱۳۲در انتخابات همچنین به توهم مردم در مقبل رژیم خمینی دامن زد  .اگر رجوی
فردی واقعا ً انقالبی بود با توجه به ماهیت ارتجاعی ومزدور خمینی و رژیم جدید باید این انتخابات را
به شکل فعال تحریم مینمود .
در سال پر التهاب  ۳۱۳۲حوادث دیگری در حال اتفاق بود رژیم جدید جمهوری اسالمی که سران
آن با مقامات بلند پایۀ امریکایی مرتبا ً در تماس و مالقات بودند واین مالقاتهای سران رژیم از جمله
بازرگان  ،بهشتی  ،ابراهیم یزدی و دیگران با

رمزی کالرک  ،سالیوان  ،چارلز ناس و

برژینسکی افشا شده بود و از طرؾ دیگر همین سران رژیم برای تحمیق و فریب مردم شعارهای
گوش خراش ضد امپریالیستی نیز میدادند  ،برای پوشاندن این اعمال فاشیستی وضد خلقی دیگر رژیم
تا آبان ماه  ۳۱۳۲که قبالً

نیز در این کتاب توضیح داد ه ایم و برای فریب توده ها و نشان دادن

اینکه ظاهراً ضد آمریکایی و ضد امپریالیسم هستند و همچنین برای اینکه سردمداران این رژیم هر
روز خود را بیشتر در مقابل خشم و اعتراض مردم ایران میدیدند برای ؼلبه کردن به تمامی این بحرانهای
خود دست به توطئۀ فریبکارانۀ دیگری زدند و در روز  ۳۱آبان  ۳۱۳۲خمینی و رژیم جمهوری اسالمی
به سفارش ارباب امپریالیستی اش که برای تقویت و استقرار رژیم مورد حمایت خودش یعنی
جمهوری اسالمی و فریب مردم ایران در ادامۀ سیاستهای استحماری حاضر شد سفارت خود در تهران
را قربانی کند  ،اینکار توسط به اصطالح " دانشجویان پیرو خط امام " صورت گرفت اینان سفارت
آمریکا را اشؽال کرده و دیپلماتهای آمریکایی را به گروگان میگیرند  .تا خمینی و رژیم جمهوری
اسالمی پس از رسواییهای متعدد در پیشگاه خلق ایران خود را ضد امپریالیست وضد آمریکایی نشان دهند
 .موضوع اشؽال سفارت آمریکا در آن زمان مانند سنگ محکی شد تا بتوانیم سازمانها و گروهای
متعدد سیاسی که ادعای انقالبی بودن میکردند را بشناسیم در این میان برخورد رجوی و سازمان
مجاهدین خلق با این مسئلۀ سیاسی چه بود ؟
در نشریۀ مجاهد  ۹۳آبان  ۳۱۳۲در مقاله ای با عنوان ؛ " شور ضد امپریالیستی خلق قهرمان ایران
خروشان تر باد " در سراسر این مقاله مجاهدین رجوی به تجلیل از حرکت قهرما نا نۀ امام خمینی
و "دانشجویان پیرو خط امام" پرداختند  .و این عمل دانشجویان پیرو خط امام را انقالبی وضد
امپریالیستی تعبیر وتفسیر مینمودند و از خمینی یک قهرمان ضد امپریالیسم ساختند  .مجاهدین
نوشتن مقاالت متعدد دیگر در نشریۀ مجاهد تا یازده ماه پس از تسخیر سفارت آمریکا همچنان

با

حمایت خود را به طرز آشکاری از خمینی نشان دادند و به ستایش از این به اصطالح حرکت ضد
امپریالیستی خمینی پرداختند .
نتیجۀ این اعمال ارتجاعی رجوی باعث شد که هم هواداران خودش وهم بخشی از خلقهای ایران در
برابر ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسالمی وخمینی متوهم بمانند  .و این در حالی بود که نشریۀ
مجاهد با نوشتن مقاالت انقالبی و نقد جامعۀ بی طبقۀ توحیدی و نقل قول از نهج البالؼه و قرآن
سازمان مجاهدین را که تحت رهبری رجوی بود معتقد به تشیع انقالبی علوی و مذهب توحیدی نشان
میداد  .رجوی با برگذاری میتینگهای مختلؾ و کالسهای تبین جهان و با تظاهر به اینکه به نظرات
بنیانگذاران سازمان هنوز پایبند است خودش را به مردم ایران وهواداران خود " سوپر انقالبی " معرفی
میکرد  .و البته گهگاهی نیز انتقاداتی سطحی به دار ودستۀ خمینی مینمود .
در نتیجۀ این اعمال و تبلیؽات " مجاهدین رجوی " بخشی از خلق مسلمان ایران که تا حدودی ماهیت
ارتجاعی خمینی و رژیم پلید جمهوری اسالمی را شناخته و از آن متنفر بودند به سازمان مجاهدین خلق
تحت رهبری مسعود رجوی گرایش و تمایل نشان دادند  .زیرا تصور میکردند که " مجاهدین رجوی "
مانند " سازمان مجاهدین خلق " در دوران آریا مهری هنوز واقعا ً دارای نظرات بنیانگذاران شهید

آن

است و از آن نظرات پیروی میکند  .در صورتی که با کمی تحقیق میبینیم که رجوی گرچه ادعای
انقالبی بودن و تبعیت از بنیانگذاران سازمان مینمود اما عمالً

هر کاری که کرد و هر موضع گیری

که در سالهای پس از قیام بهمن انجام داد در پایان به نفع خمینی و رژیم جمهوری اسالمی تمام شد .
( گویی هم رجوی وهم خمینی با توافقی در پشت پرده برای فریفتن مردم دست به توطئه زده بودند !)
در اثر این تمایل و گرایش مردم ده ها هزار نفر به سازمان مجاهدین خلق پیوستند و این سازمان
پس از قیام بهمن  ۳۱۳۱در بین مردم مذهبی محبوبیت یافت و این سازمان بیشتر از هر سازمان
سیاسی دیگر به جذ ب نیرو پرداخت .
جنگ ایران وعراق در اواخر شهریور  ۳۱۳۳آؼاز شد  .وخلق ایران هرچه بیشتر مورد ستم رژیم
وابسته به امپریالیسم خمینی قرار میگرفت  .و رژیم به بهانۀ جنگ هر چه بیشتر حقوق مردم ایران را
لگد مال میکرد .
مسعود رجوی بدون اینکه در طول تمام این مدت حتی یکبار ودر یک مقاله ماهیت واقعی خمینی و
دولت و رژیم جمهوری اسالمی که همان دولت نگهدارنده وحافظ سرمایه داری وابسته به امپریالیسم
است را ال اقل در یک مقاله ویا حد اقل در یک جمله ( مانند همین جمله که ما در سطر پیشین گفتیم )
به هواداران خود توضیح نداد  .و حد اکثر مجاهدین رجوی در محافل خصوصیشان فقط به خمینی
نسبت ارتجاعی میداند  .وبا توجه به این که در رژیم مزدور و وابستۀ رژیم جمهوری اسالمی ابزار
سرکوب این رژیم نیروهای مسلح آن از جمله ارتش وسپاه است  ،نیروهای مسلحی که در واقع از طرؾ
قدرتهای امپریالیستی تقویت و مجهز به سالح میشوند و کتمان این حقیقت توسط " مجاهدین رجوی " که
در مسائل مبارزاتی ایران

" تضاد اصلی تضاد بین خلق وامپریالیسم است "

در  ۱۱خرداد ۳۱۱۱

مسعود رجوی ابتدا با شعار مرگ بر بهشتی و بعد از مدتی با طرح شعار مرگ بر خمینی اعالم
مبارزۀ مسلحانه به رژیم جمهوری اسالمی داد .

مبارزۀ مسلحانۀ اعضا وهواداران مجاهدین خلق با رژیم در آن زمان گرچه شجاعانه وقابل ستایش
است چونکه هر فرد انقالبی با هر عقیده ای باید با ارتجاع بجنگد  ،اما روشهای این مبارزۀ مسلحانه با
رژیم خمینی بطور کوته بینانه ای از طرؾ رهبری و مرکزیت این سازمان به بقیۀ اعضاء وهواداران
اشتباه آموزش داده میشد واین مبارزۀ مسلحانه از نظر تاکتیک واستراتژی اشتباه بود  ،اشتباهاتی
که در نتیجۀ شناخت ؼلط مجاهدین از وضعیت وشرایط و ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسالمی در آن
زمان ناشی میشد واین آموزشهای تئوریک نادرست به صورت عمدی وآگاهانه از طرؾ رجوی و
رهبری آن به اعضاء و هوداران ین سازمان آموزش داده میشد  " .مجاهدین رجوی " از قبل از قیام
مسلحانۀ خرداد شصت تا امروز هدفشان حد اکثر سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی بوده است ونه
نابودی سلطۀ امپریالیستی در ایران .
مجاهدین خلق در جریان مبارزۀ خونباری که در سالهای اولیۀ دهۀ  ۱۱با رژیم خمینی داشتند
همیشه توسط رجوی ودیگر افراد مرکزیت این سازمان به مجاهدین القاء میشد که گویی مجاهدین خلق
فقط مشؽول جنگیدن با نیروهای سرکوبگر این رژیم میباشند و آن امپریالیسمی که از این رژیم جمهوری
اسالمی حمایت میکرد به فراموشی سپرده میشد  .به طوری که تا کنون نیز هوداران این سازمان
نتوانسته اند بفهمند که علت اختناق شدیدی که رژیم جمهوری اسالمی در جامعه اعمال میکند سلطۀ
امپریالیستی در ایران بوده است .
" مبارزۀ مسلحانه از طرؾ مجاهدین بطور همه جانبه بکار گرفته نمیشود  .آنها مبارزۀ مسلحانه
را بصورت تاکتیکی و در خدمت سیاست معینی قرار داده اند که هدؾ آن حداکثر بر انداختن رژیم
جمهوری اسالمی است  ،نه بر انداختن نظام بورژوازی وابسته به امپریالیسم و حاکمیت امپریالیستی
 ،هدؾ آن تؽییر هیأت حاکمه است  ،نه تؽییر طبقۀ حاکم  ،هدؾ آن حد اکثر  ،اصالح نظام
موجود است نه بر انداختن این نظام و شالوده ریزی نظامی نوین وبه همین دلیل است که انقالبیون
جان بر کؾ در چار چوب سیاستی ؼیر انقالبی به مبارزۀ مسلحانۀ محدود وتاکتیکی دست میزنند " ()۱
رجوی در تابستان  ۳۱۱۱به همراه بنی صدر که از مقام ریاست جمهوری خلع شده بود از ایران
گریخت و به فرانسه رفت .
همسر رجوی اشرؾ ربیعی و موسی خیابانی در تهران در خانۀ تیمی توسط پاسداران رژیم
محاصره و کشته شدند و هر روز خبر کشته شدن اعضای دیگر این سازمان که تا حد زیادی تجربۀ
سیاسی داشتند شنیده میشد .
فراموش نکنیم

که طبق اسنادی که از ساواک به جا مانده و به امضای فرماندۀ کل ساواک "

نصیری" در رژیم شاه رسیده شخص مسعود رجوی بر اساس این اسناد متهم به خیانت و همکاری در
دستگیری مرکزیت سازمان مجاهدین خلق در سال  ۳۱۳۱است  .بر اساس برخی مدارک وشواهد
این همکاری رجوی در دهۀ شصت وتا کنون با وزارت اطالعات جمهوری اسالمی که فرزند
نامشروع همان ساواک شاه است ادامه یافته است  .بنابراین موج لو رفتنهای خانه های تیمی ودستگیری
واعدام ده ها هزاران تن از اعضا وهواداران مجاهدین که در سالهای  ۳۱۱۱و  ۳۱۱۳میگرفت

توسط همکاری رجوی ویا افراد نزدیکش با عوامل اطالعاتی رژیم خمینی صورت میگرفت که این
همکاری ها هنوز هم ادامه دارد !
مسعود رجوی به همراه بنی صدر و برخی دیگر از سازمانهای اپوزیسیون در فرانسه " شورای
ملی مقاومت" را تشکیل دادند سپس رجوی با فیروزه بنی صدر یعنی دختر بنی صدر ازدواج کرد
ولی با پدیدار شدن اختالؾ بین رجوئی وبنی صدر و دعوای آنها رجوی از همسر جدیدش جدا شد
وبا مریم رجوی ازدواج کرد !
در پی این رویداد سازمانها و احزابی که با صدای مسلسلهای مجاهدین در در گیریهای خیابانی با
رژیم تحت تؤثیر قرار گرفته بودند و با شرکت خودشان در " شورای ملی مقاومت " که زمانی توسط
مجاهدین رجوی از این شورا به عنوان تنها جانشین یا آلترناتیو رژیم جمهوری اسالمی نام برده
میشد  ،به نوعی با "مجاهدین رجوی " بیعت کرده بودند رفته رفته متوجۀ رفتارهای ارتجاعی رجوی یا
اختالفات عقیدتی خود با " مجاهدین رجوی " شدند ویکی یکی از شورای ملی مقاومت خارج شدند و
هر یک راه خود را در پیش گرفتند  ،مانند حزب د مکرات  ،حزب کار ایران طوفان  ،ماسالی ،
اتحادیۀ کمونیستها و پاک دامن از اشخاص و جریانات سیاسی بودند که از این شورا جدا شدند .
که " مجاهدین رجوی " با آه وناله از آنان به عنوان " شورا شکنان" نام برده اند .
سپس در همین زمان مسعود ومریم رجوی که با انتقادات و سواالت پی در پی هواداران واعضای
سازمان تحت رهبری خود روبه رو بودند تحت عنوان ونام گمراه کننده ای به نام "انقالب اید
ئولوژیک " ماهیت واقعی خود را هر چه بیشتر به نمایش گذاشتند  .در جریان این به اصطالح انقالب
ایدئولوژیک در واقع "مجاهدین رجوی" تمایالت کامالً راستگرایانه و ارتجاعی خود را نشان دادند .
و به بهانۀ انقالب ایدئولوژیک "مجاهدین رجوی" گذشته و خط و مشی واصولی که بنیان گذاران به آن
معتقد بودند را نفی کردند  .و در جریان همین به اصطالح انقالب ایدئولوژیک بقیۀ اعضا وهواداران
این سازمان که واقعا ً انقالبی بودند و به مواضع ونظرات بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق معتقد
بودند از " مجاهدین رجوی " تصویه شدند .
یکی از اعضای مجاهدین که در دهۀ چهل

حتی زودتر از رجوی به سازمان مجاهدین خلق

وصل شده بود و در جریان به اصطالح " انقالب اید ئولوژیک " از تشکیالت "مجاهدین رجوی" جدا
شد

" پرویز یعقوبی " بود  .پرویز یعقوبی ضمن اعالم جدایی خود از "مجاهدین رجوی" تشکیالت

دیگری با همان نام " سازمان مجاهدین خلق " را تؤسیس کرد در زیر یکی ازبیانیه های " سازمان مجاهدین
خلق ایران  -پرویز یعقوبی " را ذکر میکنیم ؛
" " ما اعضاء و هواداران مجاهدین در بیانیۀ  ۰۹۳۳ -۰ - ۲۳بعد از انحراؾ عده ای از اعضاء

سازمان و انشعابشان  ،ضمن هشدار به گروه ها وسازمانها و شخصیتها به صراحت مطرح نمودیم " تداوم این
جریان منحرؾ راست  ،میتواند پیروزی جنبش را به تأخیر ویا به انحراؾ بکشاند  .میتواند موجب
هرز رفتن نیرو های خلقی شده وباعث ضرباتی دیگر به جنبش شود و مورد سوء استفادۀ رژیم
مرتجع ضد انقالبی حاکم  ،جهت توجیه اعمال روشهای ضد انسانی گذشته وحال وآینده اش قرار گیرد
 ،لذا این جریان جدید و عوارض سوء ناشی از آن تنها مسئله یا مربوط به مجاهدین نبوده ،

بلکه در رابطه با کل جنبش  ،یعنی مردممان و دیگر نیروهای انقالبی و مترقی نیز میباشد  .که از
عوارض سوء آن هیچکس وهیچ نیرویی اعم از انقالبی و مترقی  ...مصون و در امان نخواهد بود .
بنابراین وظیفۀ تمامی نیروهای انقالبی ومترقی است  ،تا هر چه سریعتر و قاطعتر بر علیه این
جریان اپورتونیستی موضع گرفته و در افشاء ومنزوی ساختن آن اقدام نماید " .
متأسفانه باید اذعان کنیم  ،که این هشدار صادقانه وآگاهانه ما بجد گرفته نشد  ،تا اینکه " پیه"
دار و دستۀ " شورائیون" به لباس تک تک گروهها و سازمانها و شخصیتهای ملی ومبارز مالیده
شد  ،وشاهد بودیم که لمپن های " شورا  " ...اعم از مسئول آن وپادوهایش  ،از هیچ تهمت وافترا
 ،فحاشی  ،دروغ  ...در حق آنها با فرهنگ لمپنی خود دریػ نکردند  .با اینکه خود  ،جزو ایادی
و جاسوسان ونوکران با جیره ومواجب دولت فاشیست عراق  ،عربستان  ،صهیونیستها و امپریالیستها
میباشند  ،وتا بن دندان به آنان وابسته اند  ،تا جریانی و یا فردی کوچکترین انتقادی به خیمه شب
بازی مسئولین " شورا  ...و ارتش آزادیبخش  " ...میکند سیل انواع و اقسام مارکها و اتهام
وابستگی به رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران را بسمتش سرازیر مینمایند  .چون به نظر اینان  ،جاش و
مزدور دولت فاشیست عراق بودن  ،گوش بفرمان حکومت قبیله گی عربستان داشتن  ،برای
سازمانهای امنیتی

" میت " ترکیه  " ،موساد و

شین بت " اسرائیل  ،گزارش واطالعات جمع

کردن  ،برای سازمانهای اطالعاتی فرانسه  ،انگلیس  ،آلمان  ،سوئد  ....و " سیا " ی آمریکا
کار کردن و دستمزد گرفتن و حمایت آنان را جلب نمودن  ،نه تنها عیب نیست  ،بلکه حسن بوده
وباعث افتخار میباشد  ،چون بخاطر نجات از شکستها و خروج از بن بستها  ،مسئول و دیگر
سردمداران این جریان  ،معتقد شده اند ؛
" در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد" .

لذا همانطور که اشاره شد  ،بخاطر عدم موضعگیری قاطع و صریح گروهها وسازمانها وشخصیتهای
مبارز ومترقی بر علیه این جریان منحرؾ  ،در بدو انحراؾ  ،شاهد بودیم که بعد از " انقالب
ایدئولوژیکی !!" هیچ کس از مارکها وفرهنگ لومپن وار آنها بی نصیب نماند )۳("" .

هر چند بخشی از شخصیتها وسازمانهای اپوزیسیون تحت تؤثیر انقالب ایدئولوژیک " مجاهدین رجوی"
قرار گرفتند ولی وقتی همین" مجاهدین رجوی" در فرانسه و پاریس بودند ماهیت ارتجاعی و
راستگرانۀ خودشان را به دیگر نیروهای اپوزیسیون نشان دادند بطوری که در گیریهایی میان برخی
از نیروهای اپوزیسیون وچپ با اعضا وهواداران " مجاهدین رجوی " در فرانسه و دیگر نقاط اروپا
صورت میگرفت .
رجوی سپس با رژیم دیکتاتور و فاشیست حزب بعث و صدام حسین ارتباط بر قرار نمود و در سال
 ۳۱۱۳در حالی که تقریبا ً تمامی گروه ها و سازمانهای سیاسی

این عمل او را تقبیح میکردند به

عراق رفت  .و در عراق مسعود رجوی و صدام مانند دو دوست قدیمی بار ها وبارها به گفتگو
پرداختند .

مدتی بعد با تبلیؽات آنچنانی وکر کننده " مجاهدین رجوی " در حالی که با شکستهای پی در پی چه از
نظر عملی و چه از نظر تئوریک و افتضاحات دیگر رو به رو بودند " ارتش آزادی بخش" را

در

عراق تشکیل دادند  .و رجوی در نطق خود در سالگرد  ۱۱خرداد سال  ۳۱۱۱تشکیل ارتش آزادی
بخش را اعالم کرد .این در حالی بود که از زمانی که رجوی تازه به فرانسه رسیده بود یعنی تابستان
 ۳۱۱۱وعده ها و اطمینان دادن رجوی به هوادارانش در رابطه با سقوط رژیم در کوتاه مدت یعنی به
گفتۀ خودش در مدت  ۳تا  ۱سال دیگر  ،و عملی نشدن آن هر چه بیشتر آبروی رهبر عقیدتی را در
جلوی هواداران خوش میبرد  .همچنین رفتن و ترک بنی صدر و حزب دموکرات یا بقیۀ " شورا
شکنان" از

شورای ملی مقاومت همان شورایی که رجوی آنقدر تبلیؽش را میکرد  ،عمالً

این طرح

را نیز به شکست کشاند .
رجوی از همان سال  ۳۱۱۱که ازایران گریخت در سخرانیها وجلسات مختلؾ به هواداران خودش وعده
میداد که در عرض مدت کوتاهی رژیم جمهوری اسالمی سقوط خواهد کرد و در سخنرانیهای متعددی گفته
بود رژیم تا شش ماه یا یک سال دیگر سقوط خواهد کرد با تشکیل ارتش آزادی بخش باز هم ادعا
میکرد که رژیم را در کوتاه مدت به چالش کشانده و شکست خواهد داد و رژۀ پیروزی را در
تهران برگذار خواهد کرد .
تشکیل ارتش آزادی بخش توسط رجوی در حالی صورت میگرفت که دو رژیم ارتجاعی ایران وعراق در
حال جنگ با یکدیگر بودند  .از طرفی رجوی با فرمان خارج نمودن نیروهای باقی مانده در ایران که
مشؽول جنگ چریک شهری با رژیم بودند و فراخواندن آنها به صفوؾ ارتش آزادی بخش عمالً به
این شیوۀ مبارزاتی یعنی جنگ چریک شهری پایان داد و عمالً " مجاهدین رجوی " اقرار نمودند که در
جنگ چریکی در داخل کشور شکست خورده اند  ،هر چند در ادامۀ فریبکاریهایشان هیچگاه به طور
رسمی این اقرار را به زبان نیاوردند  " .مجاهدین رجوی " با کشیدن نیروهای خود از داخل ایران
به عراق به نیروهای سرکوبگر رژیم در داخل کشور نیز کمک کردند از این نظر که فعالیت و
کارهای پلیسی و وزارت اطالعات رژیم برای تعقیب مجاهدین در داخل کشور کمتر میشد و رژیم در
داخل مرزهای خود به هر حال احساس امنیت بیشتر میکرد ،این موضوع بطور کلی به نفع رژیم بود
.
اگر تا زمان تشکیل ارتش آزادی بخش در عراق و عملیات فروغ جاویدان وحتی همین االن به
وضعیت این سازمان نگاه کنیم میبینیم که

مسعود و مریم رجوی و ابریشمچی و بقیۀ مرکزیت

این سازمان نقش و عامل قدرتهای امپریالیستی در مسائل ایران را به طور عمدی اصالً در نظر
نگرفته اند در نتیجه ؛
"آیا مجاهدین نمی دانند که بین مبارزه مسلحانه ی انقالبی برعلیه رژیم مزدور " خمینی " و در نتیجه،
تأثیرات این مبارزه بر جامعه با جنگ در مرزهای جنگی و تأثیرات اش بر جامعه تفاوت کیفی ی عظیمی
وجود دارد؟
مجاهدین باید بدانند که اوال ،نیروئی که از صلح دم می زند یعنی مخالؾ جنگ ؼیر عادالنه ی کنونی است.
پس حق شرکت در این جنگ ؼیر عادالنه را ندارد .جنگی که تماما به ضرر خلق های دو کشور می باشد و

در ضمن مجاهدین حداقل باید این تجربه را کسب کرده باشند که اگر در ابتدای جنگ امپریالیستی ی ایران و
عراق ،فریب تبلیؽات " خمینی " را خورده و به جای مخالفت با این جنگ به نفع رژیم وابسته به امپریالیسم
" خمینی " در آن شرکت کردند ،بار دیگر و این بار با توجیهات ابلهانه دیگری نیروهایشان را قربانی ی
میدان های این جنگ امپریالیستی نکنند .زمانی که بین دولت های بورژوائی ،جنگی در می گیرد که به ضرر
خلق های دو کشور است وظیفه ی انقالبیون این نیست که در چنین جنگی شرکت نمایند ،بلکه باید این جنگ
را به جنگ داخلی تبدیل نموده و سالح ها را به سوی دولت خودی برگردانند .در نتیجه ،مسئله ی آن ها نه
شرکت در چنین جنگی بلکه پیش برد جنگ انقالبی ی خودشان برعلیه دولت خودی می باشد .در شرایط ما،
که چنین جنگی ( جنگ داخلی ) در جامعه جریان دارد ،وظیفه ی نیروهای انقالبی رشد و گسترش این جنگ
و ایجاد مناطقی آزاد شده از سلطه ی رژیم مزدور " خمینی " برای بسط هر چه بیشتر انقالب است و نه عمال
شرکت در میدان های این جنگ ارتجاعی.
بنابراین مجاهدین اگر به واقع پای بند شعار " صلح " هستند ،حق شرکت در جنگ امپریالیستی را نداشته و
ندارند .اگر چنین نکنند ،باید بدانند که نقش و تأثیر " آتش مرزی ی " آن ها به هیچ وجه آن نقش و تأثیری
را که مبارزه ی مسلحانه قبلی شان در جامعه داشت را نداشته و نخواهد داشت و نه تنها " کلید
بازگشائی ی " شهرها و قیام شهری نخواهد بود ،بلکه هر چه بیشتر آن ها را از انقالب دور ساخته و در بن
بست بست عمیق تری قرار خواهد داد)۵( " .
پس از پذیرفتن قطعنامۀ آتش بس سازمان ملل توسط خمینی و پایا ن جنگ ایران وعراق رجوی که
همیشه در طول جنگ ایران وعراق دم از صلح میزد در یک حرکت ؼیر منتظره در عملیا تی
به نام فروغ جاویدان به کرمانشاه حمله کرد  .با توجه به اینکه در تمام این سالها هیچگاه ماهیت
واقعی رژیم جمهوری اسالمی و و ضعیت نیروهای سرکوبگر آن را به درستی ال اقل
هواداران خودش

برای

توضیح نداده بود  .و ماهیت واقعی نیروهای مسلح رژیم وابسته به امپریالیسم

جمهوری اسالمی اینستکه( به طور خالصه) نیروهای ارتش وسپاه در حقیقت توسط امپریالیسم تجهیز
وتؽذیه میشوند  .با این وجود نیروهای مجاهدین چند شهر مرزی را چند روز اشؽال کردند ولی با
یورش ارتش و نیروی هوایی آن مواجه شدند نیروهای رژیم بی شک دارای سالحهایی بودند که "ارتش
آزادی بخش مجاهدین رجوی" فاقد آنها  ،و اینان ضمن شکست و عقب نشینی تلفات انسانی زیادی نیز
دادند و این عملیات مجاهدین نیز بنا به پیش بینی اشتباه آنها موجب قیام شهری گسترده مردم در
شهرهای ایران نشد .
با توجه به این حقایق ؛ تشکیل ارتش آزادی بخش توسط رجوی در عراق برای پوشاندن و پنهان
نمودن ماهیت سازشکارانۀ " مجاهدین رجوی" بوده است .
پس از پایان عملیات فروغ جاویدان و شکست آن و شکستهای دیگر " مجاهدین رجوی" در زمینه های
مختلؾ و بر مال شدن بیشتر ماهیت ارتجاعی "مجاهدین رجوی " و مفتضح شدن انقالب ایدئولوژیک
رجوی در برابر هوادارن و حتی اعضا موج انتقادات ایشان از عملکردهای ؼیر اصولی رجوی آؼاز
میشود و عده ای از هواداران مجاهدین از پایگاههای عراق را ترک میکنند  .برای جلوگیری از
ریزش نیروها ابتدا ازدواجهای دسته جمعی مطرح و عملی میشود ولی فرار نیروها بیشتر می شود

برای جلوگیری از رفتن بیشتر نیروها مدتی بعد طرح طالق اجباری مطرح میشود و از هواداران
مجاهدین خواسته میشود که همسران خود را طالق ابدی دهند !
" " یک بار در یکی از نشستهای درونی ،وقتی که مهدی ابریشمچی ( شریؾ) مشؽول توضیح و دفاع از
انقالب ایدئولوژیک و طالق ابدی بود ،فردی پرسید" :برادر مهدی ،خود شما از چه زمانی به ضرورت طالق
ابدی یا علی الدوام پی بردید؟" مهدی یا شریؾ پاسخ داد" :از همان سال  !"۳۹یعنی مرکزیت و باالی
سازمان از سال  ۳۹پی برده بودند ولی بدنه و نیروها ؼافل بودند.
دوست کنجکاو دوباره پرسید" :برادر شریؾ اگر شما از سال  ۳۹به ضرورت طالق ابدی پی برده بودید پس
چرا هنگامی که خواهر مریم را طالق دادید بی درنگ دوباره ازدواج کردید؟ (ازدواج با خواهر موسی خیابانی
) مهدی گفت" :پس از نشست بیا تا پاسخت را بدهم؛ االن وقت دیگران گرفته می شود" .آن دوست هم پس
از نشست به اتاقی که در آن منتظرش بودند می رود .چند تن ازمسوالن باالی سازمان در آنجا حضور داشتند
اما خود مهدی ابریشمچی که باید توضیح می داد نبود .در آنجا به جای پاسخ ،با توپ و تشر پرسیدند که آن
چه پرسشی بوده است که در حضور جمع پرسیده ام و چرا اذهان را خدشه دار می کنم؟! در پایان هم
پرسیدند" :اصال ٌ تو بگو وزارت اطالعات رژیم چگونه این پرسش را به تو رسانده تا بپرسی؟" طرؾ هم با
تعجب می گوید که وزارت اطالعات کدام است و ان پرسش به ذهن خودش رسیده و او هم پرسیده است .اما
آنها دست بردار نبودند و دوباره پرسیدند که این پرسش وزارت اطالعات را از کجا آورده ای؟ دوستم به من
گفت که در یک آن ،متوجه شده که این یک شگرد در سازمان است برای فرار از پرسشهایی که توان پاسخ
گویی به آنها را ندارند )۳( " " .

رفتارهای ؼیر انسانی " مجاهدین رجوی " پس از شکست عملیات فروغ جاویدان شدت بیشتری
میگیرد وکسانی که زیرکی و هوشیاری و مطالعۀ سیاسی بیشتری داشتند و کم کم ماهیت خائن
رجوی را میشناختند هدؾ این اعمال ضد انسانی قرار میگرفتند .
ولی " مجاهدین رجوی " هم بیکار نبودند وبرای سلطۀ بیشتر خود بر کل نفرات سازمان و جلوگیری
از فرار آنها و فروپاشی تشکیالت خود در عراق پروژه یا عملیات " رفع ابهام " را در سال ۳۱۱۱
و "طعمه" در سال  ۳۱۲۱را اجرا کردند  .بر طبق خاطرات گوناگون و به گفتۀ تعداد زیادی از
مجاهدین جدا شده که با مشقت و رنجهای فراوان از " مجاهدین رجوی" جدا شده و به اروپا رسیدند
" مجاهدین رجوی " در عراق وپایگاههای خود زندانهای درونی داشتند که در آنها مجاهدینی را که به
رجوی انتقاد کرده ومخالفت خود را با اعمال ارتجاعی اواعالم نموده بودند در این زندانها شکنجه نموده
و حتی آنان را در زیر شکنجه میکشتند بطور مثال " پرویز احمدی" و " علی توکلی " و " جلیل
بزرگمهر " و شمار دیگری از مجاهدین در همین زندانهای درونی "مجاهدین رجوی" در زیر شکنجه
کشته شدند .

"" به هر حال ترکیب متفاوتی از رده های مختلؾ تشکیالتی در پروژه ی رفع ابهام حکایت از آن داشت که
زیر پوشش پیدا کردن نفوذی فیزیکی ،سازمان هدؾ مهمتری را دنبال می کرد .روزی که درب سلول باز
شد و مجید معینی (آقا) با چهره ای خونین و کتک خورده به درون سلول پرت شد ،همه شوکه شدند .اما
خودش بود .در چشمهایش و ته نگاهش تکه هایی از تردید و اضطراب دیده می شد .خواستیم از حال و
روزش بپرسیم و به وضعش رسیدگی کنیم که با چشمان بسته گفت " :با من حرؾ نزنید ،به من دست نزنید،
برای خودتان بد می شود " .در تشکیالت مجاهدین مجید معینی را با نام مستعار آقا صدا می کردند .سمبل
مقاومت در زندانهای شاه در برابر شکنجه .قدیمی ترین عضو سازمان مجاهدین خلق ایران است .حتی
زودتر از مسعود رجوی عضوگیری شده .پس هدؾ اصلی ،افراد مساله دار و اذهان شکاکی بودند که به
مبارزه معتقد بودند اما به اصول و خطوط بی محتوا و منحرؾ رهبر عقیدتی بی چون و چرا تمکین نمی
کردند..... .
 .......پس از تابستان  ۱۱که با بحثهای طعمه و برای جلوگیری از ریزش نیروها ،تصمیم گرفته بودند سر و
سامانی به وضع تشکیالتی نیروها بدهند ،نه تنها هیچ کدام از موارد و نمونه های باال متوقؾ نشد بلکه
مخفی تر و زیرکانه تر ادامه داشت .نسلی که در دهه ی  ۱۱پایش به قرارگاه اشرؾ رسید دیگر نسل
دهه ی  ۳۱نبود و اعتماد نمی کرد و در برابر همه ی مسائل مقاومت و کنجکاوی بیشتری داشت و از
طرؾ مجاهدین هم تنها سرکوبهای تشکیالتی بیشتر می شد.
رهبر عقیدتی به زعم خودش تصمیم گرفته بود که با سالح انقالب ایدئولوژیک انسانهای تراز مکتب بسازد.
یعنی که فقط کار کنند و هیچ پرسش و ابهام و واکنشی هم نداشته باشند؛ حتی به اندازه ی بدیهیات! "" ()۱

" مجاهدین رجوی حتی برای تؤمین نیروی انسانی خود در خاک عراق دست به اعمال فریبکارانه و
کثیؾ میزدند  ،در مورد رفتارهای ؼیر انسانی " مجاهدین رجوی " برای جذب نیرو در اینجا
سرگذشتی واقعی فردی به نام رضا را که توسط " اسماعیل هوشیار " نوشته شده عینا ً در اینجا
مینویسیم ؛
" " روزی که داستان رضا را از زبان خودش طی  ۵سال عضویت در مجاهدین می شنیدم بسیار سفت
و سخت ،جمالت و حرفهای رضا از من عبور می کرد .حس می کردم و می دانستم که هیچ دروغ یا
افراطی در گفته هایش نیست به همین خاطر ناچار شده بودم که هم زمان با شنیدن داستان رضا در
تشکیالت مجاهدین ،روی یاد آوری های ذهن خودم تامل بیشتری داشته باشم و همواره در ذهنم به گذشته
می رفتم ،بدون خستگی از تکرار معادله ای که به آن اشاره کردم .گذشت زمان به همراه شرایط سخت به
اجبار راه به تؽییر خواهد برد .اگر قانونمندی های حرکت رعایت شود:
اهل سیاست یا نخبه ی علم و فرهنگ نبودم .جوانی  ۰۱ساله که دوره ی خدمت سربازی را به ناچار در
پلیس مرزی می گذراندم .مرا با یک سرباز و گروهبان دیگر در  ۲۳بهمن  ۱۳و  ۹۱کیلومتری درون
ایران اسیر کردند .تیمهای عملیاتی مجاهدین به درون خاک ایران نفوذ کرده بودند و ما راکه مشؽول گشت
زنی بودیم به کمین انداختند .در آؼاز ورود به کمین من اقدام به فرار کردم که از پشت هدؾ قرار گرفتم و

زخمی شدم .مجاهدین در پایان هر سه نفرما را به درون خاک عراق و قرارگاه خودشان در کوت منتقل کردند.
مراحل نخستین بازجویی را در زندان قرارگاه کوت و به صورت انفرادی گذراندم و سپس ما را به زندانی در
قرارگاه اشرؾ منتقل کردند .در زندان قرارگاه اشرؾ هم  ۱ماه در انفرادی بودم و سپس یک سال زندان را
هر سه نفر با هم بودیم.
محل زندان قرارگاه اشرؾ در انتهای جاده ای بود نزدیک بشاگرد یا پشت فرماندهی  ۰۲که به بیابان می
رسید؛ با دیوارهای دوالیه ی  ۱متری از بتن و سیمهای خاردار .مجاهدین این زندان را پس از سرنگونی
صدام با شتاب ویران کردند و حتی مصالح ساختمانی آن را هم جمع کردند و بردند.
در سه ماه نخست بازجویی در زندان کوت در ظاهر فقط اطالعات می خواستند ،با همان روشهای شناخته
شده در همه جای دیگر .اما مدتی که در زندان قرارگاه اشرؾ بودیم زبان راهنمایی و ارشاد ضمیمه ی
کتکها شده بود! برای نمونه ،یک روز بطول رجایی به ما گفت " :اگر شما به مجاهدین بپیوندید قانونا ٌ دیگر
زندانی یا اسیر به شمار نمی آیید وگرنه ما شما را تحویل دولت عراق خواهدیم داد و چون با اتهام
جاسوسی روبرو هستید شک نکنید که اعدام خواهید شد"! حکم آزادی با امضای مسعود رجوی را هم که به
دستمان دادند ،مضمونی جز این نداشت .باالی صفحه ی حکم نوشته شده بود :آزادی مشروط .یعنی چنانچه
به سازمان بپیوندید آزاد هستید.
مجبور شدم یک بار دیگر با رضا مرور کنم:
رضا گفت :ما را درون خاک ایران اسیر کردند و به عراق آورده شدیم .این یک بیان قانونی است و در مورد
اسیران هم قوانین بین المللی همه چیز را تعریؾ و مشخص کرده است .به جز این دیگر بحث اسارت معنا
ندارد و درست تر آن است که آن را آدم ربایی بنامیم!
پرسیدم آیا شما هیچگاه پرسش یا تردیدی درباره ی وضع حقوقی خودتان مطرح کردید تا مجاهدین به شما
توضیح دهند که باالخره اسیر هستید یا زندانی جنگی یا جاسوس؟
رضا گفت" :در اواخر دوران زندان و پیش از آزادی مشروط ،روزی این بحث مطرح شد که درست نمی
دانم چرا مجاهدین اجازه ی صحبت دراین باره را دادند .حدس خودم این بود که مجاهدین برای نشان دادن
حقوقی بودن کارشان و متقاعد کردن ما این بحث را باز کردند تا اگر در آینده حرؾ و حدیثی پیش آمد،
پیشگیری الزم را کرده باشند .حتی تا آنجا بر سر این داستان صحبت کردند که گفتند از سوی صلیب سرخ و
وزارت خارجه ی عراق برای مالقات با شما خواهند آمد .اما هرگز چنین نشد و همه ی داستان ساختگی
بود .پیش از هر چیز آنها از پایه منکر دستگیری ما می شدند و نفراتی که به نام کارمندان وزارت خارجه و
صلیب سرخ عراق به ما معرفی می شدند ،بعدها در بیشتر جشن ها و مراسم در قرارگاهها هم حضور
داشتند! ما قانع نبودیم اما ساکت شده بودیم و می دانستیم که دیگر جایی برای پرسش نیست.
رضا ادامه داد :هرچه زمان بیشتری می گذشت ما بیشتر مطمئن می شدیم که ما را پنهانی در آنجا نگه
داشته اند .تا مدتها د رنشستها و جشنهایی که فیلمبرداری داشتند ما را نمی بردند .در تابستان سال ،۱۱
هنگامی که رفتنم را مطرح کردم ،مجاهدخلق زهره قائمی رسما ٌ به من گفت" :شما جزو آمار ارتش و سازمان
نیستید پس رفتن برای تان ناممکن است .مگر همان داستان تحویل به دولت عراق و اتهام جاسوسی .خدا
را شکر کنید که دست-کم زنده اید!" چنین منتهایی دیگر برایم عادی شده بود .روزهای نخست دستگیری

در زندان کوت هم بارها و بارها گفته بودند که همه ی گروهها اسیران جنگی خود را می کشند و از آن
جمله( پ ک ک )اما ما به شما رحم می کنیم.
گفتم سه ماهه ی نخست اسارت که در زندان کوت بودید فقط بازجویی و اطالعات مطرح بوده است که هر
فشار و ضرب و زوری در این زمینه برای همه مشروع و پذیرفته شده است .آیا موضوع دیگری به جز
اطالعات هم بود که به خاطرش کتک خورده باشی؟
رضا پس از یک لبخند و مکث چنین گفت" :کل زمانی که در مرحله ی بازجویی اطالعاتی بودیم یک هفته
بود .ادامه-ی داستان بیشتر حالت ارشادی داشت .مانند روند خمینی زدایی که مجریان آن عادل و حمید
بودند .دستهای عادل الکردار بسیار سنگین بود .تا یک ساعت پس از سیلی هایش سرگیجه داشتم .مرا به
یک صندلی به حالت طناب پیچ می بستند و می زدند تا عادتهای گذشته از نظر آنان از سرم بیرون شود و
برای نمونه به خمینی نگویم امام! روزهای نخست دستگیری هم فراوان کتک زدند که ربطی به اطالعات
نداشت .در جریان فرارم از کمین که زخمی شده بودم زبانم لکنت پیدا کرده بود و آنها این را به حساب موش-
مردگی من گذاشتند و گفتند آنقدر می زنیم تا زبانت باز شود.
در زندانهای رژیم ایران هم داستان همین گونه است و از آنجا که هر دو جریان مذهبی هستند و سر در یک
آخور دارند ،جباریت خدا نقد است و رحمت او نسیه! رحمت خدایان آسمانی مربوط به جهان دیگری است که
همه را به آن وعده می دهند و جباریت خدایان هم نقد و بسته به شرایط است .یعنی اگر شرایط موجب شود
زندان و شکنجه و اعدام و هر کار دیگری الزم و مشروع می شود .در زندان خمینی اگر از واژه ی منافق
استفاده نمی-کردی شالق و کابل ،جیره ی روزانه ات می شد .به سخن دیگر ،چنین می گفتند که "برای ما
مهم نیست که از ما خوشت می آید یا نه ،مهم این است که بدانیم درباره ی رقیب ما چگونه می اندیشی".
رضا را  ۳سال با تناقض و تهدید در جامعه ی بی طبقه ی توحیدی نگه داشته بودند و برایشان مهم نبود
که رضا عاشق مسعود و مریم هست یا نه .مهم این بود که رضا دیگر به خمینی امام نگوید! راستی تفاوتی
اگر هست در کجاست؟ " " ()۱
فرار وجدایی و ریزش نیروهای مجاهدین که فریب رجوی را خورده بودند تا زمان حملۀ آمریکا در
مارس ۹۱۱۱

به عراق ادامه یافت و به خاطر همین سران مجاهدین محدودیتهای زیادی را برای

افراد سازمان خود در عراق به وجود آورده بودند به طوری که ورود با تشکیالت مجاهدین آسان ولی
خروج از این تشکیالت ؼیر ممکن بود به عبارت دیگر؛ اگر فردی در عراق به مجاهدین ملحق میشد و
وارد یکی از پایگاههای مجاهدین در عراق میشد خروجش از این پایگاه ها و خالص شدنش از دست
" مجاهدین رجوی " ؼیر ممکن بود  .حتی این افراد در طول مدت اقامتشان در عراق نتوانستند برای
یک بار هم که شده با خانواده های خود مالقات کنند  .میتوان تصور نمود بسیاری از افرادی که در
پایگاه های مجاهدین بودند چه وضعیت رقت باری داشتند  .به خاطر همین افراد زیادی در تشکیالت
مجاهدین دچار افسردگی و ناراحتی روانی شدند و عده ای هم دست به خودکشی زدند .
تا مارس سال  ۹۱۱۱و قبل از حملۀ آمریکا به عراق رهبر عقیدتی ادعای ضد امپریالیسم بودن
میکرد و در تمام آثار وکتابهای مجاهدین

و نشریۀ مجاهد شعارهای ضد آمریکایی و ضد

امپریالیستی دیده میشد  .تنها چند روز قبل از حملۀ آمریکا و اشؽال عراق توسط ارتش آمریکا رهبر
عقیدتی گرد همایی بزرگی را در پایگاه اشرؾ ترتیب میدهد  ،در این سخنرانی وی که آخرین سخنرانی
حضوری او میباشد گذشتۀ ضد امپریالیستی سازمان مجاهدین خلق را به کلی طرد ونفی کرده و بی
پروا میگوید " از این پس باید سیاست مجاهدین خلق موازی سیاست دولت آمریکا باشد ! " رجوی پس
از پایان این سخنرانی خود سوار هلیکوپتر شده وبرای همیشه تا امروز ناپدید میشود وگهگاهی
سیمای آزادی به مناسبتهای مختلؾ فقط صدای او را پخش میکند  .پس از آن "مجاهدین رجوی " فوراً
تمامی آثار و کتابهای ضد امپریالیستی وضد آمریکایی را نابود مینمایند .
"می دانید معنی سیاست خط موازی با دولت آمریکا چقدر ساده است؟ در اردیبهشت سال  ۱۲پس از خلع
سالح مجاهدین ،مسعود رجوی پیامی برای اشرفیها فرستاد و اعالم کرد خط تازه ی مجاهدین این است که با
دولت آمریکا باید کامال ٌ همسو باشیم و کلیه ی همکاری های اطالعاتی ،سیاسی و نظامی مجاز و مشروع
است .این بود چکیده ی مواضع رهبر عقیدتی در تشریح خط نوین سازمان)۳( " .
" مجاهدین رجوی" با این رفتار خود عمالً نشان دادند که تا چه حد شعارهای ضد امپریالیستی و ضد
بورژوایی که میدادند و ادعای ضد امپریالیستی آنها تو خالی و دروؼین بود و نشان دادند که این
شعارهای ضد امپریالیستی را در طول سالیان سال میدادند تا هواداران خود و مردم ایران را فریب
دهند و در واقع ماهیت ارتجاعی خود را مانند رژیم حاکم جمهوری اسالمی در زیر جنگ زرگری
با امپریالیسم مخفی کنند  .ولی در آستانۀ حملۀ امپریالیسم آمریکا به عراق مجبور شدند نقاب ضد
امپریالیستی را از چهرۀ کریه و وابسته به امپریالیسم خود بردارند !
روشها و اعمال ضد انسانی و ضد انقالبی " مجاهدین رجوی" در طول سالهای گذشته آنقدر زیاد است
وآنقدر تکرار شده که دیگر تمام افراد و سازمانهای سیاسی به ماهیت خائن این جریان پی برده اند .
ضمن اینکه تمامی اعضاء وهوادارانی که قبالً با مجاهدین رجوی بودند و کمی شعور سیاسی داشتند به
ماهیت رجوی و مجاهدین رجوی پی برده و از این سازمان جدا شدند .
در واقع " مجاهدین رجوی" چه از لحاظ تئوری و چه از لحاظ عملی نظرات بنیانگذاران این سازمان را
نفی میکنند  .خود رجوی پس از فرارش به فرانسه در سال ۳۱۱۱

در ادامۀ سیاستهای سازش کارانه

اش با محافل امپریالیستی ارتباط بر قرار کرد به طوری که این سازمان سالهاست با سیاستمداران
کشورهای امپریالیستی حشر ونشر میکند وتازه با بی شرمی به آن نیز افتخار مینماید
در خرداد  ۳۱۲۳به مناسبت

.

 ۱۱خرداد "جان بولتون " آمریکایی و طراح جنگ در افؽانستان

وعراق که یکی از سیاستمداران کثیؾ آمریکایی است که باعث مرگ وتیره روزی و فالکت میلیونها
انسان در افؽانستان وعراق شده و " خوزه ازنار " نخست وزیر سابق اسپانیا از حزب راستگرای پ  .پ.
اسپانیا که به خاطر همپیمانیش با جورج بوش و کشاندن اسپانیا در جنگ سال  ۹۱۱۱با عراق مورد
نفرت مردم خود اسپانیاست را "مجاهدین رجوی " به مناسبت  ۱۱خرداد به فرانسه دعوت مینمایند تا

در این مراسم برای "مجاهدین رجوی" سخنرانی کنند  " .مجاهدین رجوی "با این اعمال خود امروز دیگر
ماهیت نئو لیبرالیستی و خائن و وابسته به امپریالیسم خود را کامالً برای همه روشن کرده اند .
پس در واقع میبینیم که کسانی مانند مسعود ومریم رجوی و ابریشم چی و بقیۀ کسانی که از سال
 ۳۱۳۱در رأس این سازمان بوده اند ( به استثناء کسانی مانند محمد رضا سعادتی وموسی خیابانی و
تعداد دیگری اعضاء این سازمان که توسط دژخیمان رژیم جمهوری کشته شدند یا به دست خود
"مجاهدین رجوی " کشته شدند یا هنوز زنده هستند ) باعث شده اند تا یا این نیروها را در مقابل
نیروهای سرکوبگر رژیم به کشتن دهند بدون اینکه مرگ این نیروها نتیجه ای در ادامۀ "انقالب خلقی
واقعی " داشته باشد ویا بخش بزرگی از جوانان ونیروهای انفالبی را در طول  ۱۹سال گذشته جذب
این سازمان نموده وبه مسیر انحرافی بیندازند و با بردن این نیروها به عراق این نیروهای انقالبی را
به هرز ببرند  .و نتیجۀ اعمال رهبری مجاهدین یا همان به اصطالح رهبر عقیدتی مسعود رجوی
تنها و در واقع به نفع رژیم جمهوری اسالمی و همچنین در جهت منافع امپریالیسم آمریکا در ایران
ومنطقه بوده است .
همین فرد یعنی مسعود رجوی پس از آزاد شدن از زندان با سوء استفاده از گذشتۀ سازمان وهمان
بنیانگذارانی که خودش باعث لو رفتن ودستگیری ومرگ آنها شده بود ،خودش را انقالبی و " مجاهد خلق "
به مردم ایران معرفی کرد و بخشی از مردم و جامعۀ ایران را به دنبال خود کشید ولی در عین
حال رجوی در طول حیات سیاسی خود در طول  ۱۹سال گذشته عمالً نشان داده است که به طبقات
استثمار شده و فقیر در جامعۀ طبقاتی ایران یعنی طبقۀ کارگر و دهقان و خرده بورژووازی و
خواست وحقوق آنها و مبارزۀ ضد طبقاتی وضد استثماری و ضد امپریالیستی که هم بنیانگذاران
سازمان ومجاهدین خلق دهۀ پنجاه به آن مسائل کامالً پای بند بودند و هم در واقع همیشه مبارزۀ
ضد استثماری و ضد امپریالیستی محور مبارزاتی نیروهای انقالبی و تعیین کنندۀ تاکتیک ها واستراتژی
مبارزاتی این نیروها بوده است  ،نه رجوی ونه مجاهدین رجوی نشان داده اند که در تشکیالت ارتجاعی
خود هرگز به مبارزۀ ضد استثماری و ضد استعماری وضد امپریالیستی دیگر اصالً اعتقادی ندارند و
بر عکس به امپریالیسم هم کمک میکنند !
رجوی برای رسیدن به قدرت

ابتدا با خمینی زد بند کرد وسپس با بنی صدر وبعد با صدام حسین

ودست آخر در سال  ۹۱۱۱با اعالم اینکه "سیاست ما مجاهدین باید موازی سیاست دولت آمریکا باشد"
نشان داد تا چه حد شعارهای ضد امپریالیستی وضد بورژوازی که همیشه میداد دروغ بوده است واز
طرؾ د یگر کامالً نشان داده است که او برای رسیدن به اهداؾ خودش همیشه چشم به باالیی ها و
قدرتهای امپریالیستی داشته است نه به توده های محروم ایران .
رجوی و دیگران سران " مجاهدین رجوی" برای توجیه اعمال سازشکارانۀ خود و دفاع از خود در
مقابل موج انتقادهایی که حتی از خود هوادارانشان و کسانی که قبالً با خودشان رابطۀ تشکیالتی داشته
اند ولی پس از شناختن ماهیت ارتجاعی " مجاهدین رجوی " از آنها جدا شده اند  ،هنوز هم لیست
شهدای سازمان را در دهۀ شصت را به رخ گروهها وسازمانهای سیاسی و محافل مختلؾ دیگر و مردم
میکشانند و هنوز هم با بی شرمی خودشان را انقالبی و تنها اپوزیسیون رژیم معرفی میکنند .

ما تا اینجا مسعود رجوی و دار ودسته اش را تحت نام " مجاهدین رجوی " معرفی کردیم ونخواستیم که
از نام "سازمان مجاهدین خلق ایران " برای نامیدن این تشکیالت و برای انتقاد از رجوی استفاده
کنیم  ،چون نخواستیم به بنیانگذاران و دیگر مجاهدین خلق دیگر که تا کنون به اصول راستین
سازمان مجاهدین خلق ایران پای بند بوده اند توهین کنیم .
پس از به اصطالح انقالب ایدئولوژیک " مجاهدین رجوی" عمالً آرم و گذشتۀ پر افتخار این سازمان
را برای اهداؾ شوم خود ؼصب کردند و بسیاری از مجاهدین واقعی را در همان سال تصفیه کردند .
بنابراین هم اکنون چه در خارج از کشور وچه در داخل کشور هستند " مجاهدین خلق واقعی " که به
صورت پراکنده یا سازمان یافته به مبارزۀ خود بر ضد ارتجاع ادامه میدهند ومخالؾ اعمال خائنانۀ
رجوی نیز میباشند  .و مبارزۀ "مجاهدین خلق واقعی " که هنوز به نظرات اصولی بنیانگذاران
معتقدند  ،همچنان ادامه دارد .
با توجه به ماهیت کامالً ارتجاعی " مجاهدین رجوی " در اینجا میخواهیم بررسی کنیم که حقیقت
ایدئولوژی " مجاهدین رجوی " در طول این سالها وپس از قیام بهمن ۳۱۳۱

چه بوده است ؟

همانطور که در بخش قبلی با استناد به آثار" دکتر علی شریعتی " یعنی "تشیع علوی وصفوی " و "
مذهب علیه مذهب " و ضعیت ایدئولوژی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی را تحلیل کردیم با
توجه به همان مطالب اگر به سخنان رجوی و مواضع عقیدتی طرفدارن وی توجه کنیم میبینیم که اینان
از نظر

ایدئولوژی به اسالم و " تشیع " معتقدند  ،حتی دم از" اسالم انقالبی" و "اسالم دموکراتیک "

میزنند  .ولی چه نوع اسالم وتشیعی؟ اینان نیز مانند رژیم جمهوری اسالمی برای جلب توجه مردم
مذهبی ایران همیشه دم از اسالم زده اند و خود رجوی همیشه در سخنرانیهای خود از اسامی
"خاص مذهبی" استفاده میکند  .خود رجوی طی سالیانی که در عراق بود به آرامگاه معصومین در عراق
میرفت  ،مراسم مذهبی و نماز جماعت و روزه و دعا درون تشکیالت " مجاهدین رجوی "
همیشه برگذار میشده است  ،حتی آخوندهایی مانند "گنجه ای " را وارد تشکیالت خود نموده اند  .ولی
آیا این تشکیالت از نظر عملی " اصول تشیع " را رعایت کرده است ؟ و " مجاهدین رجوی " باین
اصول پایبند بوده اند ؟
" مجاهدین رجوی " با شرح مختصری که ازآنان تا اینجا گفتیم و باز هم خواهیم گفت اعمال خائنانه و
ارتباط روشن خود با محافل امپریالیستی و سیاستمداران ؼربی و حشر ونشر با آنان و سرکوب و
خفه کردن هواداران مخالؾ خودشان در عراق تحت عنوان " پروژۀ رفع ابهام " و مهمتر از همه نفی
وتضاد داشتن خودشان را با گذشتۀ انقالبی و نظرات رادیکال مجاهدین خلق دهۀ پنجاه و اعمال و
روشهای ارتجاعی دیگر خود را مانند رژیم جمهوری اسالمی " توجیه مذهبی " میکنند  .و اسالم و مذهب
تشیع برای اینان مانند ابزار ایدئولوژیک برای توجیه رسواییها واعمال ارتجاعی پی در پی اینان بوده
است  .بنابراین " مجاهدین رجوی " در واقع دارای همان

" مذهب شرکین"

میباشند  ،و عمالً نشان

داده اند که " عدل " و " قسط " حتی در روابط تشکیالتی آنان وجود ندارد  .ما در اینجا تنها با یاد
آوری تاریخچۀ مختصری از اعمال مسعود رجوی و دار ودسته اش نشان دادیم که "مجاهدین رجوی " با
سابقۀ ارتجاعی وضد انقالبی خویش از همان زمان پس از قیام بهمن  ۳۱۳۱ومخصوصا ً در سالهای
اخیر به طور کامالً آشکاری نشان داده اند که مانند رژیم ننگین و مزدور جمهوری اسالمی " فرصت

طلب مذهبی یا اپورتونیست مذهبی " میباشند  .بنابرای ادعای "مجاهدین رجوی "

که توسط رسانه

های مختلفی که در اختیار دارند از جمله " سیمای آزادی " مبنی بر مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی
حاکم در ایران و معرفی خودشان به عنوان اپوزیسیون رژیم  ،فریبکاری است .
تشکیالت " مجاهدین رجوی " با رسانه های مختلفی که در اختیار دارد از جمله ماهواره و " سیمای
آزادی " و سایتهای اینترنتی مختلؾ خود را مخالؾ رژیم نشان میدهد و ادعا میکند که بدنبال
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی است و در این رابطه شعارهای ظاهراً تند وتیزی هم به رژیم
حاکم جمهوری اسالمی میدهد  .ولی این سازمان در طی سالهای گذشته از همین حد فراتر نرفته
است و به همین شعارهای خود نیز عمل نخواهد کرد  ،و اگر دقت کنیم میبینیم که همین شعارهای
ظاهراً تند وتیزی هم که به رژیم میداده اند مانند ؛ پیر کفتار جماران  ،خمینی دجال  ،رژیم ضد
بشری خمینی  ،رژیم فاشیسم مذهبی و ......

تنها رو بنای رژیم جمهوری اسالمی را مورد

حمله قرار میدهد و با سر دادن این شعارها توسط "مجاهدین رجوی " زیر بنای وابسته به امپریالیسم
جمهوری اسالمی از دید هواداران و افرادی که به " مجاهدین رجوی " سمپاتی دارند مخفی میماند .
" مجاهدین رجوی "

و خود شخص رجوی در طول  ۱۹سال گذشته نشان داده اند که هدفشان

به هیج وجه سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی نیست  " .مجاهدین رجوی " " ادعای " سرنگونی
رژیم جمهوری اسالمی را دارند و این ادعا و شعارهای آنها نیز از حد شعار فراتر نمیرود .
"مجاهدین رجوی" در واقع تشکیالتی پیرو منافع امپریالیسم هستند که وظیفۀ آنها در شرایط کنونی
تؤمین منافع امپریالیسم در ایران است .
همانطور که قبالً هم گفتیم "مجاهدین رجوی"

عامل امپریالیسم در مسائل ایران را در نظر

نمیگیرند به خاطر اینکه این جریان در واقع نه تنها انقالبی نیست بلکه کامالً توسط رجوی تبدیل به
یک جریان اپورتونیستی شده و از طرؾ دیگر رهبری این سازمان وخود " مجاهدین رجوی " به
داشتن ارتباط صمیمانه با سیاستمداران و محافل امپریالیستی افتخار هم میکنند  .و این نشان میدهد
که در واقع خود تشکیالت " مجاهدین رجوی" نیز آلت دست و در واقع به امپریالیسم وابسته شده است .
همین مسائل نشان میدهد که " مجاهدین رجوی " فقط در تبلیؽات خود " ادعا " میکنند که تشکیالت
و سازمانی انقالبی دارند ولی در واقع اپورتونیست و سازشکارند  .و به خاطر همین " مجاهدین
رجوی " هر چند در ظاهر به تاریخ گذشتۀ خود مخصوصا ً در دهۀ پنجاه افتخار میکنند ولی عمالً در
تضاد کامل با بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق میباشند  .و این به خاطر ذات اپورتونیستی "
مجاهدین رجوی " است که مدتهاست زیر نام " حنیؾ نژاد ها  ،سعید محسن ها و رضایی ها "
پنهان شده اند ولی به عینه میبینیم که عمالً بر عکس رهنمود بنیانگذاران و مجاهدین خلق انقالبی
واقعی عمل میکنند .
این تشکیالت فعلی به رهبری رجوی در برنامه های مختلؾ خود و در رسانه ها و کتابهای خود از
مجاهدین قدیمی یعنی بنیانگذاران و احمد و رضا رضایی تجلیل کرده و " ادعا" میکند که از نظر
عقیدتی پیرو آنها میباشد  ،اینان با ؼصب تاریخ گذشته وآرم سازمان مجاهدین خلق فقط قصد
فریبکاری دارند فریبکاری با این هدؾ که جوانان و افرادی را که دارای اطالعات سیاسی کم
میباشند را بفریبند به داخل تشکیالت خود بکشانند و دست آخر همۀ این افراد را به کانال انحرافی

انداخته وانرژی آنها به جای اینکه در مبارزۀ واقعی برای پیروزی انقالب واقعی صرؾ شود  ،این
وقت وانرژی آنان را به هرز میبرند  .مانند همان کاری که با تمامی نیروهای خود در این  ۱۹سال
گذشته کردند !

که این خود یکی دیگر از مشخصات نفوذ اپورتونیسم در هر نهضت انقالبی

میباشد .
با تحلیلی از ماهیت واقعی " مجاهدین رجوی " که تا اینجا نمودیم مشخص شد که " مجاهدین
رجوی " در واقع یک جریان اپورتونیستی و خائن میباشند  .و در واقع از نظر ما

و بسیاری

دیگر از نیروها وسازمانهای رادیکال در صؾ "ضد انقالب " جای گرفته اند .
" مجاهدین رجوی " با ؼصب آرم و نام سازمان مجاهدین خلق ایران و به رخ کشیدن لیست شهدای
خود به افراد وجریانهای سیاسی و محافل مختلؾ تنها قصد دارند ماهیت ارتجاعی و پلید خود را از
دید همگان مخفی کند  ،ماهیت ارتجاعی که ناشی از وضعیت ایدئولوژی مسخ شدۀ آنست  ،مسخ
شده برای اینکه " مجاهدین رجوی " عمالً ایدئولوژی اولیۀ این سازمان که توسط بنیانگذاران آن
و با تالش خستگی ناپذیرشان بر مبنای اصول " تشیع انقالبی علوی " تئوریزه شده بود را نفی میکنند
 ،تئوریی که توسط "سعید محسن " و " محمود عسکری زاده " تدوین میشد ولی بدبختانه با شهادت آنها
به پروسۀ تکوین و تکامل بیشتر نرسید  ،و فرآیند تکامل آن نظرات عسکری زاده وسعید محسن بر
مبنای اجرای اصل " عدل " و " قسط "در جامعه بود و در سیر حقیقی خود و توضیح آن نظرات با
بررسی رژیم وابسته به امپریالیسم شاه ثابت میکرد که در جامعۀ تحت سلطۀ شاه و نظام سرمایه
داری وابسته مانند زمان ما "عدل " و" قسط" در جامعه وجود ندارد  ،بلکه اقلیت کوچک طبقۀ
سرمایه داری وابسته مشؽول" استثمار " طبقات محروم میباشند  .تئوری یا نظراتی که در مسیر تکاملی
خود به آن بنیانگذاران شهید و مجاهدین خلق آنزمان به خوبی نشان داد برای تؽییر وضع موجود و
نابودی استثمار و ستم وتضاد طبقاتی که پاسدار و حافظ واقعی آن نیروی استبدادی یعنی نیروهای
مسلح سرکوبگر رژیم شاه است  ،تنها یک راه باقی می ماند و آن مبارزۀ مسلحانه بر علیه رژیم
وابسته به امپریالیسم شاه میباشد  .در جریان قیام  ۳۱۳۱خلق ایران و با آزادی مسعود رجوی از
زندان رجوی که به خاطر اینکه تنها کسی بود که از مرکزیت سازمان باقی مانده بود

به همین

خاطر که خوب مسعود رجوی تنها کسی است که از مرکزیت قدیم سازمان باقی مانده نفر اول
سازمان شد  .ولی از اعمال و رفتاری که رجوی از همان سال  ۳۱۳۱داشت به خوبی مشخص
میشود که رجوی به طور کلی دیگر به تئوریهای اولیه و خدشه ناپذیر و اصولی سازمان مجاهدین
خلق عمل نمی کرد .
رجوی

با توضیحی که قبالً دربارۀ ماه های اولیۀ پس از قیام بهمن  ۳۱۳۱داده ایم

در برابر

مسئلۀ ماهیت واقعی خمینی و رژیم جمهوری اسالمی به طور اصولی و بر مبنای آنچه بنیانگذاران
گفته بودند عمل نکرد و بر عکس شخصا ً به حضور خمینی هم میرفت وبا خمینی به عنوان فردی
که امپریالیسم او را جانشین شاه نموده بود رابطه داشت  ،و تا مدتها پس از قیام بهمن ۳۱۳۱
" مجاهدین رجوی " حمایت خود از خمینی را در" نشریۀ مجاهد " نشان میدادند .
در تیرماه سال  " ۳۱۲۳مجاهدین رجوی " در تاورنی فرانسه با هزینۀ زیادی تجمع و میتینگ برپا
میکنند در این میتینگ که از سیاستمداران کشورهای امپریالیستی از جمله "خوزه ماریا ازنار" و

"جان بولتون" آمریکایی دعوت شد و اینان به حقانیت " مجاهدین رجوی " و حفظ " پایگاه اشرؾ "
در عراق شهادت دادند ! مریم رجوی نیز بر روی میتینگ ظاهر میشود و مثل همیشه مظلوم
نمایی کرد و گفت ؛
" اگر مبارزه و فداکاری برای آزادی مردم ایران محاربه است  ،بله  ،ما همه محاربیم وبه آن
افتخار می کنیم  .ما زن و مرد جنگیم و محاربه با قاتالن مردم ایران را عین تقرب به خدا و خلق
میدانیم "( نشریۀ مجاهد شمارۀ  - ۳۹۱تیر ماه

) ۳۱۲۳

عامل وانگیزه ای که مریم رجوی را وامیدارد که چنین سخنان میتینگی را به زبان آورد در آن
زمان یعنی تیر ماه  ۳۱۲۳قیام خود جوش خلقهای ایران بر علیه رژیم مزدور جمهوری اسالمی
است  ،این قیام حتی تا االن هیچ ربطی به " مجاهدین رجوی " نداشته است  ،زیرا بسیاری از
خلقهای ایران به خوبی با ماهیت خائن " مجاهدین رجوی " آشنا شده اند  .ولی مریم رجوی مانند
دیگر گروه ها و سازمانها و شخصیت های اپورتونیست که در طول قیام به واقع از خلق ایران عقب
افتاده اند سعی میکند که با این سخنان به خیال خودش رهبری جنبش را در دست بگیرد .
دقت کنیم ؛ در حالی که در همان میتینگ تیر  ۳۱۲۳با سیاستمداران کشورهای امپریالیستی و به
طور آشکار وعمالً با همان دشمنان قسم خوردۀ خلق ایران و قاتالن واقعی خلق ایران محشور شده
ودر یک صؾ قرار گرفته میگوید " ما زن ومرد جنگیم و محاربه با قاتالن مردم ایران را عین تقرب
به خدا و خلق میدانیم !

باید گفت که آخر مسخ شدگی تا چه حد ؟ آخر توهم پراکنی و

فریبکاری تا کی و تا کجا ؟ کدام محاربه با قاتالن مردم ایران در حالی که سالیان سال است که
مستقیما ً خودتان ( مجاهدین رجوی) با امپریالیسم که حامی و پشتیبانی کنندۀ واقعی رژیم جمهوری
اسالمی در جهت منافع خودش است حشر و نشر میکنید ؟ از یک لحاظ رژیم جمهوری اسالمی و
والیت فقیه حاکم و خامنه ای و احمدی نژاد یک " فضیلت " نسبت به شما " مجاهدین رجوی " دارند
و آن اینست که کوشش میکنند که با تبلیؽات دروؼین و فرافکنی و جنگ زرگری با امپریالیسم
وابستگی خود را به همان امپریالیسم از دید خلقهای ایران وجهان مخفی نگهدارند  ،ولی شما
"مجاهدین رجوی " علنا ً و در جلوی پرده به وابستگی و جذب شدنتان توسط امپریالیسم و همکاری با
آنان که در واقع کمک به تؤمین منافع آنان در ایران و عراق و دیگر کشورهای منطقه است افتخار
هم میکنید ؟ حیؾ از کلمۀ شرم که به "مجاهدین رجوی " نسبت داده شود ! آیا شما " مجاهدین
رجوی" تمامی خلق و مردم ایران را نادان میپندارید!؟
پس به عینه میبینیم که این میتینگ مجاهدین در تاورنی در تیر ماه  ۳۱۲۳که با دعوت آنان از
محافظه کار ترین و دست راست ترین سیاستمداران ؼربی و امپریالیستی

صورت گرفت تا چه حد

ذات و ماهیت واقعی " مجاهدین رجوی " که در واقع همان اپورتونیسم مذهبی

است را هر چه

بیشتر در مقابل نا آگاه ترین اقشار مردم ایران به خوبی آشکار میسازد .
اکنون در این زمان تمامی هواداران مجاهدین در کشورهای مختلؾ جهان و آن هواداران بیخبری که
مدتهاست در پایگاه اشرؾ بسر میبرند با این مسائل سازمان " مجاهدین رجوی " با بررسی ی
که تا اینجا نمودیم رو به رو هستند .

دلیل اصرار " مجاهدین رجوی " و مسعود و مریم رجوی و .همچنین " جان بولتون " و " ازنار"
برای باقی ماندن صدها نفر در پایگاه اشرؾ در عراق چیست!؟
و اما چرا " مجاهدین رجوی " با وجود تمام این شواهد و مدارک و خاطرات مجاهدین خلقی که از
این تشکیالت جدا شده اند و سازشکاریها و اعمال ارتجاعی وضد انسانی "مجاهدین رجوی" را افشا
نمو ده اند و هزاران مدرک وسند دیگر که خائن بودن این تشکیالت را نشان میدهد از اعمال خود
دست بر دار نیستند ؟
پاسخ به این سوال اینستکه تشکیالت " مجاهدین رجوی" به خاطر اینکه عمالً نشان داده است یک
جریان حامی منافع امپریالیسم است میخواهد تا با بزک کردن چهرۀ کریه خود وپنهان نمودن ماهیت
ارتجاعی وسازشکار و شرکین و اپورتونیستی خود زیر اسامی خاصی مانند مذهب تشیع علوی ،
اسالم انقالبی  ،انقالب ایدئولوژیک  ،سعید محسن  ،هللا اکبر  ،احمد و رضا و مهدی رضایی ،ال
اله اال هللا  ،جامعۀ بی طبقۀ توحیدی و آیۀ فضل هللا المجاهدین الی القاعدین اجراً عظیما و تقرب
داشتن به خدا وخلق و  ......به سازشکاری خود به امپریالیسم و در جهت تؤمین منافع آن ادامه دهد
.

این سازشکاری به چه شکل صورت میگیرد ؟

پاسخ اینست که مهمترین وظیفۀ " مجاهدین

رجوی" در  ۱۹سال گذشته و شرایط کنونی و تا وقتی که این جریان با همین شکل باشد ایجاد
توهم و اختالل ذهنی در طبقات اجتماعی ایران در داخل و خارج از کشور است  .و طبقۀ اجتماعی
که بیشتر از همه مورد گزند این تشکیالت

" مجاهدین رجوی " قرار میگیرد طبقۀ خرده

بورژوازی است  .طبقۀ خرده بورژوازی که از ابتدای بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در
دهۀ چهل منشاء و پایگاه طبقاتی این سازمان بوده است  .و ایجاد توهم به چه اشکالی ؟ پاسخ ؛
ایجاد توهم و اختالل ذهنی خلق در برابر مسائل سیاسی  ،دور را نزدیک نشان دادن و نزدیک را
دور نشان دادن  ،ایجاد توهم در برابر ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسالمی  ،ایجاد توهم در برابر
ایدئولوژی مذهب تشیع و اصول راستین آن  ،ایجاد توهم در برابر روابط امپریالیسم با کشورهای
تحت سلطۀ آن از جمله ایران و استثمار و حتی ایجاد توهم در برابر نظریات و فعالیتهای مارکسیستهای
انقالبی .
نتیجۀ این توهمات که مریم و مسعود رجوی و ابریشمچی و محدثین و افراد انگشتشمار دیگری که
در رأس این تشکیالت قرار دارند در طول  ۱۹سال گذشته تنها به نفع رژیم وابسته به امپریالیسم
جمهوری اسالمی در جهت حفظ و بقای آن و حفظ وضع موجود و جلو گیری از تؽییر و انقالب
واقعی و در نتیجه حفظ منافع امپریالیسم در ایران ومنطقه بوده است .
بنابراین در اینجا سوالی که در سطور قبلی انجام دادیم را تکرار میکنیم ؛
دلیل اصرار " مجاهدین رجوی " و مسعود و مریم رجوی برای باقی ماندن پایگاه اشرؾ در
عراق چیست؟

تشکیالت " مجاهدین رجوی" در ادامه سیاستهای سازشکارانۀ خود به وجود شهر اشرؾ در عراق
برای توجیه وجود خود واعمال خود نیاز مبرم دارند

چون

حفظ شهر اشرؾ به اینان اعتبار

میدهد  .در حقیقت حفظ شهر اشرؾ و ادعای " مجاهدین رجوی " به اینکه هنوز حضور در
جوار مرزهای ایران دارند از نظر ذهنی به ایشان کمک میکند  .کمک ذهنی برای فریب دادن خلق
ایران  .با وجود شهر اشرؾ " مجاهدین رجوی" در مقابل خلقهای نا آگاه ایران هنوز میتوانند
تظاهر کنند که پیشرو ترین سازمان اپوزیسیون رژیم هستند و با سوء استفاده از این موضوع باز
هم به توهم پراکنی های خود و ایجاد شبهه و مخدوش نمودن صؾ خلق وضد خلق  ،صؾ
انقالب وضد انقالب ادامه دهند  .در این رابطه توطئه گران امپریالیسم آمریکا نیز این موضوع را
به خوبی میدانند  .چند روز قبل از حملۀ ارتش آمریکا " رهبر عقیدتی" یا " رهبر انقالب
ایدئولوژیک " یا همان " مسعود رجوی " در نشستی عمومی میگوید " از این پس سیاست مجاهدین
در عراق باید موازی سیاست دولت آمریکا باشد " و ارتش آمریکا پس از اشؽال عراق تا کنون نه
تنها این پایگاه اشرؾ را اشؽال و حذؾ نکرد بلکه تدارکات برای حفظ آن را تؤمین نموده است .
حتی ارتش آمریکا از سال  ۹۱۱۱تا  ۹۱۱۱بیش از  ۳۱۱نفر از مجاهدین جدا شده از تشکیالت
رجوی را در کمپی در کنار پایگاه اشرؾ با نام " تیؾ " عمالً اسیر کرده بود وبه آنها اجازۀ
خروج از عراق را نمیداد  .این مجاهدین جدا شده در واقع اسیر توطئۀ امپریالیزم آمریکا و
" مجاهدین رجوی " بودند  .پس میبینیم که هم امپریالیزم و هم " مجاهدین رجوی " به حفظ نیروها در
شهر اشرؾ برای پیشبرد اهدافشان تا کنون نیاز داشته اند .
حفظ شهر اشرؾ برای ادامۀ این سیاستها در ادامه جنگ ذهنی و روانی وتوهم پراکنی و کتمان حقیقت
است که در انتها باعث تؤمین هر چه بیشتر منافع امپریالیسم در ایران و کشورهای منطقه میشود .
"مجاهدین رجوی " برای توجیه حفظ و ماندن پایگاه اشرؾ ادعا میکنند که این پایگاه سنگر مقاومتی
بر ضد رژیم جمهوری اسالمی است  .ولی چه نوع یا چه جور مقاومتی !؟
واقعیت اینست که پایگاه اشرؾ و افرادی که در آن هستند خلع سالح شده اند و محل شهر اشرؾ
تا نزدیکترین مرز ایران ده ها کیلومتر فاصله دارد  .بعالوه ساکنان شهر اشرؾ مدتهاست که
در چهار دیواری این پایگاه خودشان را در پشت سیم های خاردار زندانی کرده اند و همچنین در
محاصرۀ سربازان عراقی نیز هستند  .بنابراین از نظر مبارزۀ مسلحانه ( که اصالً دیگر خود" مجاهدین
رجوی " نیز میدانند که مبارزۀ مسلحانه در تشکیالت خودشان کاریکاتور احمقانه ای بیش نیست ) بودن
این پایگاه در عراق هیچ ارزشی ندارد .

ضمن اینکه همانطور که قبالً گفتیم پایگاه اشرؾ نتیجۀ

تصمیم گیری مسعود رجوی برای آمدن در جوار خاک میهن و تشکیل ارتش آزادی است که بر
مبنای تئوریهای

شبه انگیز " مجاهدین رجوی " برای ماست مالی و الپوشانی ی انحرافات و

ماهیت ارتجاعی و سازشکار " مجاهدین رجوی" در سالهای قبل از ۳۱۱۱

بود  .تئوری جنگ

مسلحانه ای که ارتش آزادی بخش بر مبنای آن تشکیل شد از ابتدا انحرافی بود وشهر اشرؾ نیز
مطابق همین تئوری های انحرافی به وجود آمده است و وجود این پایگاه در دل خاک عراق با توجه
به ماهیت رهبری خائن و سازشکار " مجاهدین رجوی" که در واقع کنترل این پایگاه را به عهده دارند

بنابراین تصور این که وجود شهر اشرؾ کمکی به جریان افتادن جنبش خلق ایران و پدیدار شدن
یک انقالب واقعی در ایران میشود دور از واقعیت و احمقانه است .

مسعود رجوی در واقع فرد ضعیؾ النفسی بود که بنا به مدارکی  ،مشخصات اعضای مرکزیت
سازمان مجاهدین خلق را به ساواک شاه اطالع داد و در درون زندان با مؤ موران ساواک شاه
همکاری کامل داشت و بدون شک تا موقعی که تا  ۱۱دی ماه  ۳۱۳۱در زندان به سر میبرد
تحت آموزش سازمانهای اطالعاتی امپریالیستی مانند خود ساواک و موساد و سیا بود)۳۱( .
سازمانهای اطالعاتی امپریالیستی و عوامل اطالعاتی آنها کوشش میکنند که افراد وابسته به خود را
در درون سازمانهای انقالبی و ضد امپریالیستی نفوذ دهند هدؾ از این نفوذ نه تنها به دست آوری
اطالعات شخصی افراد این سازمان بلکه به دست گیری مرکزیت و رهبری این سازمانهاست تا این
سازمانهای انقالبی را به کانال انحرافی بیندازند  ،این شیوه های اطالعاتی کهنه توسط سیا و
انتلیجنت سرویس و موساد سالیان درازی است که در رایطه با جنبشهای آزادی بخش و انقالبی و نهضت
های ضد استثماری در کشورهای تحت سلطۀ امپریالیسم به کار برده میشود  .نمونۀ بارز آن در مورد
اپوزیسیون ایران ظهور فرخ نگهدارها در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و رجوی ها در
سازمان مجاهدین خلق ایران و منصور حکمتهاست ! نفوذ این افراد سازشکار واپورتونیست به
مرکزیت سازمانهای انقالبی سرنوشت این سازمانها را با منافع امپریالیزم همسو میکند  ،تا به طور
هر چه" عام تر " امید های انقالبی و آزادیخواهانه برای تحقق عدالت اجتماعی در بین طبقات
اجتماعی تحت ستم در جوامع تحت سلطۀ خود را به شکست بکشانند .
در همین رابطه " سازمان مجاهدین خلق – پرویز یعقوبی" که از سالهاست از " مجاهدین رجوی "
اعالم جدایی کرده اند در جزوه ای اعالم نموده اند که ؛
" " با توجه به شرایطی که امروز ما در آن به سر میبریم  ،راستهای منحط  ،با ؼلبه بر
سازمان مجاهدین و ؼصب امکانات ونیروهای ما  ،موجب انحراؾ در خط وبرنامۀ سازمانی گردیدند
و سازمان مجاهدین خلق ایران را بار دیگر تا مرز تالشی وانهدام همچون سال  ۵۳به پیش
بردند وسعی کردند با بهره گیری از نام مقدس مجاهد خلق مرزهای موجود میان این ایدئولوژی
را با هر گونه تفکر سود جویانه و استثمار طلبانه واستعمار گرایانه را مخدوش کرده وخون
شهدای انقالب رهایی بخش ایران را  ،پشتوانۀ اهداؾ ونیات پلید خود گردانند .
شهدایی که با خون خود  ،اعالم کردند نمیتوان به اسالم راستین انقالبی اعتقاد داشت  ،ولی
استثمار و تفکر کاالیی و سود پرستانه را در تمامیت خود نفی نکرد  .نمیتوان به ایدئولوژی
مجاهدین خلق معتقد بود  ،و عمیقا ً ضد امپریالیسم وضد ارتجاع نبود  .نمیتوان از اسالم و مجاهدین
خلق دم زد و دست در دست امپریالیستها قرار داد  ،تاریخ مجاهدین خلق نشان داده که مجاهدین ،
دشمن تاریخی خلق قهرمان ایران را به درستی شناخته ونوک تیز حمالت خود را در هر مرحله
از تاریخ به سمت امپریالیسم جهانی بسرکردگی آمریکا به خوبی نشانه رفته اند  .چگونه میتوان به

اسالم اعتقاد داشت و از مشی انقالبی علی (ع) در سرکوبی استثمارگران دوران دفاع نکرد ؟
چگونه میتوان خود را پیرو محمد حنیؾ نژاد دانست و آخرین پیام حنیؾ را قبل از شهادتش از
درون صفوؾ خود حذؾ کرد وبرای آن توجیه ایدئولوژیک تراشید ؟ چگونه میتوان عملیات اعدام
انقالبی مستشاران آمریکایی را که توسط برادران شهیدمان صورت گرفته نفی کرد؟ و مدعی بود که
پیرو شهدای دالوری چون " رضا رضایی و محمد مفیدی " و امثالهم هستیم !؟ تمامی این حرکات و
مواضع صورت نمیگیرد مگر اینکه ایدئولوژی و خطوط سیاسی استراتژی مجاهدین را نفی وطرد
کرد  .هما نگونه که باند راست حاکم بر سازمان مجاهدین انجام داد و آنرا چون سند افتخار حیات
ننگین خود در تمامی مناسبات انقالبی مجاهدین سعی بر جاری نمودن دارد )۰۰( "" .

تا اینجا ما با آوردن دالیل وشواهد و یاد آوری خاطرات و مسائل مختلؾ ثابت کردیم که " مجاهدین
رجوی " تشکیالتی خائن است و در واقع از نظر ایدئولوژی همان " اپورتونیسم مذهبی " است .
اما ما نیروهای انقالبی مسلمان که در فکر انقالب و تؽییر هستیم و مجاهدین واقعی برای ادامۀ
مبارزه چه باید

بکنیم ؟

ما قسمتی از جواب این سوال را در سطور و بخشهای قبلی این کتاب شرح داده ایم  .ما دارای
ایدئولوژی میباشیم که همان تشیع علوی و مذهب توحیدی است  .مذهبی که به اجرای "عدل " و
"قسط" در جامعه تؤکید میکند واستثمار وتضاد طبقاتی را ضد و مانع عدل و تکامل میداند .
ما فعالیت هایی که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق و مرکزیت این سازمان در قبل از ضربۀ
شهریور  ۳۱۳۱در جهت شناخت بیشتر

مذهب توحیدی اسالم مینمودند را تؤیید میکنیم و باید تالش

کنیم که مسائل و تئوریهایی که مجاهد شهید سعید محسن آنها را از خود اصول ومبانی تشیع
علوی

برای مبارزه استخراج کرده بود را بیشتر مطالعه کنیم .

با توجه به این که با دستگیری مرکزیت سازمان مجاهدین خلق در نیمۀ شهریور  ۳۱۳۱به عنوان
پیشرو ترین ومترقی ترین تئوریسین های این فعالیتهای تحقیقاتی که توسط ایشان انجام میگرفت این
تحقیقات و متعاقبا ً مبارزۀ ایدئولوژیکی که توسط آن مجاهدین شهید در آن زمان صورت میگرفت
و به صورت جزواتی نوشته شده بود که تا امروز تقریبا ً متوقؾ شده و نیمه کاره مانده است  ،و با
توجه به این که در اثر یورش پلیس وساواک شاه ازیک طرؾ و تؽییر ایدئولوژی سازمان توسط
مجاهدین مارکسیست شده و تقی شهرام و ظهور " اپورتونیسم مذهبی رجوی" از طرؾ دیگر  ،بسیاری
از آثار وجزوات و اندیشه های سعید محسن و آن بنیانگذاران و آثار و جزواتی که رضا رضایی

از خود تا سال  ۳۱۳۹بر جای گذاشته بود به نظر میرسد که توسط "دشمنان" کامالً ازمیان رفته
است .
ولی با اینکه

بیش از مدت چهل سال از دوران فعالیتهای آن بنیانگذاران میگذرد و گرچه بار ها

وبارها در این کتاب گفتیم که با سقوط نظام شاهنشاهی و ظهور و حاکمیت خمینی
شاه

که مانند رژیم

رژیمی بوده مدافع و پاسدار حاکمیت سرمایه داری وابسته به امپریالیزم  ،در واقع شرایط

کلی مبارزه

در وضعیت کنونی ی تحت حاکمیت

رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی با

شرایطی که در اواخر دهۀ چهل و اوایل دهۀ پنجاه تحت حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم شاه بود
یعنی همان زمانی که سازمان مجاهدین به طور عملی وتوسط مبارزۀ مسلحانه وارد جامعه شد ،
فرق چندانی ندارد  .ظواهر و روبناها عوض شده زیر بنا همان تضاد طبقاتی ناشی از حاکمیت سرمایه
داری وابسته به امپریالیسم است .
پس چاره ای نداریم جز اینکه با مطالعه وبازهم مطالعۀ بیشتر در اسالم توحیدی و تشیع راستین
موضع و برخورد این ایدئولوژی را با مسئلۀ نظام سرمایه داری نوین واستثمار در شرایط فعلی
بفهمیم  .و برای ادامۀ مبارزه

به تاکتیک واستراتژی بر مبنی این واقعیتها نیاز داریم تا به مبارزه

تا نابودی سلطۀ امپریالیزم ادامه دهیم .
با توجه به این که اکثریت خلقهای ایران مسلمان وشیعه اند پس هر فرد مسلمانی که اصول اسالم و
تشیع توحیدی را عمیقا ً مطالعه و درک کند  ،در شرایط عینی متوجه میشود که برای برقراری
" عدل" و" قسط " در جامعۀ استثمار زده با حاکمیت رژیم مزدور و وابسته به امپریالیسم جمهوری
اسالمی تنها راه برقراری همین "عدل"

مبارزۀ مسلحانه و جهاد است خود به خود چه از نظر

تئوری و چه از نظر عملی راه سعید محسن و بدیع زادگان و حنیؾ نژاد را انتخاب کرده ! و
یک مجاهد خلق است .
اما مجاهد خلق

یک چریک مسلح وپیشرو است که با مبارزۀ خود  ،خلق خود را از بن بست

تاریخی نجات میدهد  .به این صورت که با این جهاد خود به خلق تحت ستم شیعه می فهماند که
برای نابودی استثمار وتضاد طبقاتی که ناشی از سلطۀ قهر آمیز دیکتاتوری سرمایه داری و
امپریالیزم است تنها راه  ،مبارزۀ مسلحانه است .
چون دشمن خلق

رابطه اش با خلق استبدادی است و در واقع با استبداد یعنی اسلحه وارتش خود

وضعیت وتضاد طبقاتی ناشی از رابطۀ استثماری طبقۀ سرمایه داری با خلق محروم را حفظ
کرده  ،پس تنها راه نجات خلق مسلح شدن و مبارزۀ مسلحانه برای نابودی این رابطۀ استبدادی و بعد
نابودی رابطۀ استثماری است .
با توجه به تجربۀ خونین مبارزۀ مسلحانه در چهار دهۀ گذشته در ایران مبارزۀ مسلحانه باید در
جهت ایجاد انقالبی راستین و واقعی باشد و انقالب واقعی در ایران یعنی سرنگونی هر گونه رژیم
وابسته به امپریالیسم و همچنین نابودی خود سلطۀ امپریالیستی در ایران .
و این مجاهد خلق وقتی اولین گام را در راه مبارزه میگذارد نه تنها حرؾ وعمل بنیانگذاران سازمان
مجاهدین خلق را در چهار دهۀ پیش قبول کرده بلکه با توجه به جهانبینی مذهبی و ایدئولوژی تشیع

راستین که همان اسالم است حرؾ وعمل علی (ع) و امام حسین(ع) را قبول کرده بنابراین بیش
از هر کسی عمالً پیرو این دو امام و بقیۀ معصومین برای نجات هم جامعه و هم خودش است
وبرای نجات خودش وخلقش ممکن است در این راه حتی کشته شود .
ولی این شخص

مسلمان وشیعۀ آگاه یک اصل دیگر را در مذهب خوش میشناسد وآن "معاد" است

 ،این همین اصل معاد است که فرد فرد شیعیان را وا میدارد که در برابر مسائل سیاسی واجتماعی
خود بی تفاوت نباشند و هر کدام از این افراد با توجه به استعداد و سطح سوادی که دارند مسائل
مختلؾ را با صداقت بررسی و تحلیل کنند  .تحلیل مسائل به طوری که در جهت منافع خلق و تحلیلی
که به طور ریشه ای معلوم کند منشاء بدبختی ومحرومیت وفقر خلقهای ایران و منشاء تبعیض و ستم
و تضاد طبقاتی و استثمار چیست .
و همین معاد است که به مجاهد خلق دلگرمی میدهد و او را در مواجهه با شکست دچار یؤس
وافسردگی نمیکند  ،که او را از مسیر وهدؾ خود منحرؾ نمیکند و او را در دام خائنین واپوتونیستها
نمی اندازد و باعث نا امیدی او نمیشود  ،و همین اعتقاد به اصل "معاد" در او باعث تحرک بیشتر
وابتکارات بیشتر در جهت مبارزه میشود و بطور خالصه پشتوانۀ اوست  ،و همین اصل است که به
او شجاعت میدهد و مجاهد خلق را حتی از مرگ در برابر ارتش ظالمین و استثمار گران از هراس
نجات میدهد .
در اینجا پیؽامی برای مجاهدین خلقی که از " مجاهدین رجوی " جدا شده اند داریم چون بخاطر
ماهیت ارتجاعی " مجاهدین رجوی " و مخصوصا ً با افتضاحاتی که رجوی بعد از سال  ۹۱۱۱در
عراق باال آورد نیروهای زیادی از این سازمان جدا شدند  .این نیروها حتما ً در طی این سالها
تجربۀ سیاسی زیادی کسب کرده اند و بسیاری از آنها از " مجاهدین رجوی " بیزار میباشند و این
نفرت خود را به وسیلۀ رسانه های مختلؾ به گوش همه میرسانند و مثلما ً این افشاگریها خودش
نوعی مبارزه بر علیه اپورتونیزم میباشد  .ولی این نیروهای جدا شده ضمن افشاگری " مجاهدین
رجوی " نوک تیز حملۀ خود را باید متوجۀ رژیم وابسته به امپریالیزم جمهوری اسالمی نیز
بنمایند و این مبارزه احتیاج به تشکل یابی مجدد آنها

در سازمانی دیگر یا جدید که از نظر

ایدئولوژی منطبق با نظرات بنیانگذاران دهۀ چهل میباشد را دارد  .به این ترتیب چنانچه این
نیروهای

جدا شده به فکر تشکل یابی مجدد خود نباشند و بدتر از آن این نیروها که برخی از

آنها در داخل کشور رفته اند اگر جذب تبلیؽات جهنمی و دروؼین رژیم مزدور جمهوری اسالمی
شوند و تحت تؤثیر فریبکاریهای رژیم قرار بگیرند و یا نیروهای جدا شده ای که در خارج از کشور و
در اروپا  ،آمریکای شمالی  ،استرالیا و دیگر کشورها هستند جذب نظام دیکتاتوری سرمایه داری
شوند آنوقت هم خودشان و هم جنبش خلق شکست سخت دیگری خورده است  ،با توجه به این که
اسالم وتشیع توحیدی تؤکید میکند که وظیفۀ فرد فرد مسلمانان است که بر ضد " استثمار " و تضاد
طبقاتی باید مبارزه کنند.

نکتۀ دیگر این که هر شخص یا گروه یا سازمان مسلمان وشیعه

با توجه به این حقایق میتواند به

مبارزه با رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی بپردازد ولی در این راه باید خود را متشکل کند
و هر نامی را میتواند روی تشکل و سازمان خود بگذارد  .که در واقع به اصول تشیع و اسالم
توحیدی عمل خواهد کرد  .سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان پیشرو در همین جهت بوده است
و اولین سازمانی بود که در تاریخ معاصر ایران با مطالعات و ارائۀ نظریات مذهبی مبارزۀ مسلحانه
را آؼاز کرد ولی با توضیحاتی که در این بخش دادیم تا کنون به هدفی که مورد نظر بنیانگذاران
این سازمان بود نرسیده است  .ولی افراد دیگر در تشکل ها و هسته های دیگر که به اسالم
وتشیع توحیدی معتقدند با هر نامی میتوانند متشکل شوند و به مبارزۀ ضد امپریالیستی ادامه دهند .
و لزومی ندارد که نام خود را " مجاهد خلق " بگذارند  .این تشکلها در ادامه مبارزۀ خود با یکدیگر
ارتباط برقرار کرده و چون از نظر اصول نظری وعملی و خط ومشی در جهت مبارزه با رژیم
وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی ( یا هر رژیم وابسته به امپریالیسم دیگر) با هم توافق نظر و
همخوانی دارند با یکدیگر متحد شده و تشکیالت بزرگتر و منسجم تری را در جهت مبارزه ایجاد
میکنند  ،زیرا اتحاد همیشه بهتر از تفرقه و پراکندگی در جهت مبارزه با دشمن جبار و امپریالیسم
است .

 .۳قسمتی از " بیانیۀ سازمان مجاهدین خلق ایران در پاسخ به اتهامات اخیر رژیم " مرداد ماه
. ۳۱۳۹
.۹

تقریبا ً همین جمله را چریک فدایی خلق شهید " حمید اشرؾ " در گفتگوهای درونی دو

سازمان چریکهای فدایی خلق و مجاهدین مارکسیست شده در سال  ۳۱۳۱گفته بود  ،صدای
این گفتگوها بر روی نوار ضبط شده بود وپس از  ۱۳سال توسط " سازمان پیکار و تراب
حق شناس " در پاییز سال  ۳۱۲۳در اینترنت منتشر شد .
 .۱جمالتی از جزوۀ " سازمان مجاهدین در فاز جدید " از انتشارات چریکهای فدایی خلق
ایران در سال ۳۱۱۱
 .۱قسمتی از جزوۀ " نتیجۀ ده سال مقاومت وپایداری بر اصول " نوشته شده توسط
" مجاهدین خلق ایران ( پرویز یعقوبی ) " در شهریور .۳۱۱۱

 .۳قسمتی از جزوۀ

" شکست در استراتژی  ،فرار به جلو ( در بارۀ ارتش آزادی بخش

مجاهدین) " از انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران در تابستان .۳۱۱۱

 .۱جمالتی از قسمت " جبر سیاسی یا انتخاب عقیدتی " از جزوۀ " حماسه های خاموش در
سرابی تاریخی " نوشتۀ اسماعیل هوشیار .
اسماعیل هوشیار به مدت چند سال در عراق در روابط تشکیالتی مجاهدین خلق بود ولی
مدتی بعد از تشکیالت " مجاهدین رجوی " جدا شد و خاطرات تکان دهنده ای از اعمال
ارتجاعی " مجاهدین رجوی " را تا کنون افشا نموده است و روابط تشکیالتی کثیؾ و ضد
انسانی "مجاهدین رجوی " و ماهیت ارتجاعی آنان را افشا کرده است .
 .۱جمالتی از جزوۀ " انقالب انسان را زیبا میکند  -رفع ابهام ( حفظ نیرو ) " اثر اسماعیل
هوشیار .

 .۲سرگذشت رضا که توسط "اسماعیل هوشیار" در جزوه ای تحت عنوان " چه کسی به
چشم مریم عینک زد؟ (جذب نیرو) " نوشته شده .
 .۳قسمتی از " حماسه های خاموش در سراب تاریخی" نوشتۀ " اسماعیل هوشیار "
 .۰۱اسنادی که در پاییز  ۳۱۲۳در سایتهای مختلؾ اینترنتی منتشر شد و ما آنها را به
همان صورت در اینجا می آوریم که در رابطه با همکاری شخص مسعود رجوی با ساواک
شاه میباشند ؛

 .۳۳قسمتی از جزوۀ " تعیین مواضع سیاسی ایدئولوژیک " توسط " پیشمرگه های
مجاهد خلق " در مهر ماه  ، ۳۱۱۲که تشکیالتی می باشند که در دهۀ شصت از
" مجاهدین رجوی " جدا شده اند .

جاویدان باد یاد و خاطرۀ تمامی شهدای بخون خفتۀ خلق !
اهمیت مبارزه با اپورتونیسم کمتر از مبارزه با امپریالیسم
نیست!
مرگ بر اپورتونیست و سازشکاران!

 .۹سازمان چریکهای فدایی خلق ایران .
" هدؾ از مبارزۀ مسلحانه در آؼاز  ،نه وارد کردن ضربات نظامی بر دشمن  ،بلکه وارد
کردن ضربات سیاسی بر دشمن است  .هدؾ این است که به انقالبیون وخلق راه مبارزه
نشان داده شود  ،آنها را از قدرت خویش آگاه گرداند  ،نشان دهد که دشمن آسیب پذیر
است  .نشان دهد که امکان مبارزه هست  .دشمن را افشا کند و خلق را آگاه گرداند " .
جمالتی از کتاب " مبارزۀ مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک "
نوشتۀ چریک فدایی خلق " مسعود احمد زاده" از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران .

"باید دریافت که اصل پنهان کاری  ،این شرط الزم اما ؼیر کافی  ،را با چه چیز باید پیوند
داد تا در مجموع شرایط بقای رشد یابندۀ ما را فراهم آورند  .پنهان کاری یک شیوۀ دفاعی
است  .ولی به تنهایی یک شیوۀ دفاعی منفعل است و تا هنگامی که از قدرت آتش بر
خوردار نباشد همچنان منفعل باقی خواهد ماند  .پس طبیعی است اگر تأ کید کنیم که پنهان
کاری بی آنکه با اعمال قدرت انقالبی همراه باشد  ،دفاعی ؼیر فعال و نا مطمئن است ،
و اگر می باید پنهان کاری وقدرت انقالبی تواما ً شرط بقای ما باشند ناگزیر باید اصل
بنیانی تئوری "بقاء"  ،یعنی اصل " عدم تعرض" را نفی کنیم  .به این ترتیب نظریۀ
" تعرض نکنیم تا باقی بمانیم " لزوما ً جای خود را به مشی " برای اینکه باقی بمانیم
مجبوریم تعرض کنیم " می دهد .
قسمت پایانی مقالۀ " ضرورت مبارزۀ مسلحانه و رد تئوری بقاء "
نوشتۀ چریک فدایی خلق " امیر پرویز پویان" از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران .

بیش از یک قرن از ظهور ایدئولوژی مارکسیست  -لنینیستی در ایران میگذرد  .و اگر
واقع بین باشیم میبینیم که بیش از یک قرن نیز اپورتونیزم به طرق مختلؾ در این ایدئولوژی
رخنه کرده است .
حزب توده یکی از همین جریانات بود که در سالهای دهۀ  ۹۱با انجام میتینگها وتبلیؽات
و با توجه به فضای باز سیاسی که دولت دکتر مصدق در ایران ایجاد کرده بود در میان
کارگران جای خود را در طبقۀ کارگر باز کرد .

در زمان دولت ملی دکتر

مصدق

که در واقع این دولت حامی بورژوازی ملی بود

و با ملی کردن صنعت نفت وکوتاه کردن دست انگلستان از منافع ملت ایران مبارزۀ ضد
امپریالیستی مإثری را در ایران به پیش میبرد  ،در نتیجه کشورهای انگلستان وآمریکا به دلیل
امپریالیست بودنشان هر روز دست به توطئه ای جدید بر علیه دولت مردمی و دمکراتیک
دکتر مصدق میزدند تا جایی که ایران را در زمان حکومت دکتر مصدق تحریم اقتصادی
کردند  .بطوری که نفت ایران به سختی در بازار جهانی به فروش میرفت .
در این هنگام اتحاد شوروی علی رقم سوسیالیستی بودنش نیز عمالً با امپریالیسم آمریکا
و انگلستان ایران را تحریم نمود بطوری که چندین تن طال که دولت ایران از اتحاد شوروی
مطالبه مینمود را استرداد نمیکرد و در مورد اختالفات مرزی در شمال ؼربی ایران نیز
کارشکنی مینمود .
به دنبال سیاستهای اتحاد شوروی سوسیالیستی حزب توده هم هر چه بیشتر چهرۀ واقعی
خود را در همان زمان به مردم ایران نشان داد  ،به علت اینکه عمالً نشان میداد نه تنها در
جهت طبقۀ کارگر ایران گام برنمیدارد بلکه از سیاستهای شوروی در ایران حمایت میکند
وهر چه بیشتر وابستگی خود را به شوروی نشان میداد  .حزب توده هر چند دم از
کمونیست بودن و حمایت کردن از طبقۀ کارگر میزد ولی عمالً با کارشکنی های خود به
دولت دکتر مصدق ضربه میزد .
ولی تمامی این توطئه ها و تحریمهای کشورهای امپریالیستی نتوانست موجب سقوط دولت
دکتر محمد مصدق شود و برعکس وضعیت اقتصادی در ایران رو به بهبود بود .
با فرار شاه در مرداد ۳۱۱۹

قدرتهای امپریالیستی به سرکردگی

آمریکا دست به توطئۀ

ننگین دیگری زدند و در روز  ۹۲مرداد همین ماه با به کار گیری برخی از افسران خود
فروختۀ ارتش وپلیس دست به کودتا زدند کودتایی که در آن سرهنگ " شوارتز کؾ"
آمریکایی نیز مستقیما ً شرکت داشت .
سپس شاه خائن با حمایت کامل امپریالیزم به ایران بازگشت تا با حاکمیت خود بر ایران
منافع امپریالیزم آمریکا و انگلیس را هر چه بیشتر تؤمین کند تا امپریالیزم نیز نفت ودیگر
منابع اقتصادی ایران را هر چه بیشتر به تاراج ببرد .
بعد از کودتا تعدادی از افراد مرکزیت حزب توده

بالفاصله اعدام شدند ولی بیشتر مرکزیت

ورهبری آن به تؤید وهمکاری با شاه ودولت جدید کودتایی پرداختند وهمین موضوع باعث
انزجار هر چه بیشتر مردم وفعالین سیاسی از حزب حزب توده میشد  .پس از کودتای ۹۲
مرداد  ۳۱۱۹شاه مزدور مجبور بود برای حفظ تاج وتخت خود و تؤمین منافع امپریالیزم
استبداد و دیکتاتوری خفقان آور دیگری را در ایران اعمال کند به طوری که تحمل کوچکترین
مخالفت سیاسی را نداشت به همین دلیل در سال  ۳۱۱۳سازمان " ساواک " را برای سرکوب
جنبش خلقی در ایران با کمک مؤموران اطالعاتی آمریکا در ایران بنیان نهاد .

در دهۀ سی و چهل که با این که مردم و طبقۀ کارگر به ماهیت خیانتکار حزب توده پی
برده بودند ولی دانشجویان و روشنفکران با عقاید مارکسیست لنینیستی با توجه به رشد
قیامهای مسلحانۀ مارکسیستی بر ضد امپریالیسم در سراسر جهان در آن سالها  ،بطور مستقل
در دانشگاه ها و بطن اجتماع مشؽول فعالیت بودند  ،آنها متوجه بودند که چطور طبقات
محروم اجتماعی وطبقۀ کارگر از حزب توده منزجر شده اند ولی در همین دهۀ چهل این
روشنفکران با ترجمۀ آثار مارکسیستی و با بحث در محافل خود مشؽول چاره جویی بودند .
چاره جویی هم برای اینکه چطور با استفاده از علم کمونیسم

دست به ایجاد هسته ها و

گروهای مبارز مارکسیست لنینیستی بر علیه نظم موجود زده و با استفاده از علم کمونیسم به
مبارزه مسلحانه با رژیم وابسته به امپریالیسم شاه بپردازند .
ابتدا از نیمۀ دهۀ چهل گروه "بیژن جزنی" به طور مخفی با ایدئولوژی مارکسیستی به فعالیت
میپردازد ولی در سال ۳۱۱۱

بیژن جزنی به همراه چند نفر دیگر از این گروه توسط ساواک

دستگیر میشوند ولی تعداد دیگری از اعضای این گروه موفق به فرار از چنگال جالدان شاه
میشوند .
در فاصلۀ سالهای  ۳۱۱۱تا ۳۱۱۳

گروهی مخفی دیگری متشکل از دانشجویان و

روشنفکران مارکسیست به ترجمه آثار مارکسیست لنینیستی و مطالعه و تحلیل در مسائل
اجتماعی و سیاسی ایران مشؽول بود  ،روشنفکران این گروه

مسعود احمد زاده  ،عباس

مفتاحی و امیر پرویز پویان بودند .
تحلیلی که برای اولین بار در ایران این رفقای شهید با کوشش خستگی ناپذیر خود در آن
زمان به طور کامالً مستقل از هر حزب و جریان سیاسی انجام دادند بی سابقه بود بعداً
نتیجۀ این مطالعات و تحقیقات در رسالۀ " مبارزۀ مسلحانه هم استراتژی وهم تاکتیک " نوشتۀ
مسعود احمد زاده و جزوۀ " ضرورت مبارزۀ مسلحانه و رد تئوری بقا " نوشتۀ امیر پرویز
پویان و در جزواتی دیگر منعکس شد .
در  ۳۳بهمن ماه  ۳۱۱۳یک گروه چریکی به فرماندهی علی اکبر صفائی فراهانی به
پاسگاه سیاهکل حمله کرد و فصل نوینی از مبارزۀ مسلحانه در تاریخ معاصر ایران
گشوده شد .
مبارزۀ مسلحانۀ این گروه کوچک شکست خورد و چریکهای این گروه یا در جریان درگیری
مسلحانه با دژخیمان شاه شهید شدند و یا بعداً در اسفند ماه همان سال به دستور شاه
مزدور تیر باران شدند  ،ولی شهادت آنها پس از مدت کوتاهی اثر انقالبی خود را بر روی
جامعۀ خفقان زده و تحت سلطۀ امپریالیسم ایران گذاشت  ،به طوری که دانشجویان دانشگاه
ها اقدام به تظاهرات نموده و با سردادن شعارهای تند بر علیه رژیم به مخالؾ هر چه بیشتر
با رژیم شاه پرداختند  .کارگران جهان چیت تظاهراتی اعترض آمیز بر پا کرده و توسط
نیروهای سرکوبگر شاه به گلوله بسته شدند  .این سوال برای خیلی از مردم مطرح بود که
چریکها چرا اینقدر فداکاری میکنند؟ و به چه دلیل آنها اینچنین به پیشواز مرگ میروند ؟

دیگر گروه ها وسازمانهای انقالبی نیز پس از این عملیات مسلحانه است که به جنب وجوش
افتادند  .پس این قیام مسلحانه بر ضد رژیم وابسته به امپریالیزم شاه تؤثیر بزرگی در جامعه
ایران در جهت مبارزۀ ضد امپریالیستی گذاشته است .
در سال  ۳۱۳۱با ادؼام گروه بیژن جزنی و مسعود احمد زاده سازمان چریکهای فدایی
خلق ایران اعالم موجودیت میکند  .چریکهای فدایی با اعتقاد به مبارزۀ مسلحانه در جنگ
چریک شهری دست به عملیاتهای متعددی زدند  ،مصادرۀ بانکها توسط چریکها به صورت
روزانه در آمده بود  ،حمله به پاسگاهها و مراکز تمرکز نیروهای مسلح رژیم و شرکت در
اعدام انقالبی مزدوران رژیم شاه و افسران آمریکایی از اهداؾ چریکهای فدایی خلق بود
 .ولی نیروهای سرکوبگر رژیم وابسته به امپریالیسم شاه و ساواک با کمکهای مستقیم
موساد وسیا به تعقیب وکشتار این نیروهای انقالبی میپرداختند  ،دشمن اصلی وقسم خوردۀ
خلق ایران یعنی امپریالیسم تمام قوای خود را متمرکز وآماده کرده بود تا " انقالب " را
در ایران ریشه کن کند در نتیجه

بنیانگذاران این سازمان یعنی مسعود احمد زاده و عباس

مفتاحی و امیر پرویز پویان توسط نیروهای سرکوبگر شاه خائن به شهادت رسیدند  .اما این
سازمان فعالیت خود را تا سال  ۳۱۳۳به فرماندهی" حمید اشرؾ " ادامه داد بسیاری از
هواداران واعضای این سازمان تا این سال یا اسیر شده بودند ویا توسط جالدان شاه به شهادت
می رسیدند  ،در  ۲تیر ماه " ۳۱۳۳حمید اشرؾ " و بیشتر مرکزیت سازمان چریکهای فدایی
خلق ایران که هشت نفر دیگر بودند در مهر آباد تهران توسط ساواک شناسایی و محاصره
شده و در یک در گیری نابرابر توسط جالدان شاه به شهادت رسیدند .
جالدان شاه وساواک فکر میکردند که تمامی مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق را نابود
کرده اند ولی دو نفر دیگر از مرکزیت این سازمان برای مؤموریتی از مدتی قبل از تیر ۳۱۳۳

به لبنان فرستاده شده بودند این دو نفر " اشرؾ دهقانی " و " محمد حرمتی پور " بودند .
در همان سال  ۳۱۳۳به علت این که بیشتر روشنفکران انقالبی این سازمان که به عقاید
وتئوریهای مبارزۀ مسلحانه معتقد بودند و توسط ساواک به شهادت رسیدند و افراد دیگری که
باقی مانده بودند شناخت کمتری با آن تئوریهایی که بنیانگذاران آنها را تدوین کرده بودند داشتند
در نتیجه راه ورود اپورتونیزم به مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران باز شد .
کسانی مانند "فرخ نگهدار " که همین شخص به طور مستقیم با اعضای حزب توده ارتباط داشت
توانست به مرکزیت سازمان رخنه کرده و با تئوریهای انحرافی این سازمان را از مسیر
خود منحرؾ کند .
به همین علت در جریان قیام خلق ایران در سالهای  ۳۱۳۱و ۳۱۳۱

این سازمان نقش فعال

خود را برای تآثیر در قیامها وایجاد یک انقالب واقعی که همان نابودی سلطۀ امپریالیسم
باشد از دست داد در حالی که و هواداران این سازمان نمیدانستند در مرکزیت سازمان
چریکهای فدایی خلق ایران چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است .
پس از انحالل ساواک در سال  ۳۱۳۱و آزادی زندانیان سیاسی و قیام بهمن  ۳۱۳۱تنی چند
از اعضای قدیمی این سازمان که آگاهی سیاسی بیشتری داشتند و به اصول تئوریک این

سازمان که توسط مسعود احمد زاده و دیگر بنیانگذاران تدوین شده بود آشنا بودند و همینطور
بازگشت رفیق "اشرؾ دهقانی " و "محمد حرمتی پور" به ایران رفقای معتقد به تئوری
مبارزۀ مسلحانه ومعتقد به راه بنیانگذاران این سازمان که از مدتها پیش متوجۀ رخنۀ
اپورتونیسم به مرکزیت سازمان شده بودند  ،دست به افشاگری این اپورتونیسم که نفر اول آن
فرخ نگهدار بود زدند  ،به طوری که رفیق اشرؾ دهقانی مدت کمی پس از قیام بهمن در
مصاحبه ای در اردیبهشت سال  ۳۱۳۲در آن مصاحبه به نفوذ اپورتونیسم حتی در مرکزیت
سازمان چریکهای فدایی خلق اذعان نمود وخبر داد که هم خودش وهم تعداد دیگری از
هواداران و اعضای قدیم سازمان چریکها ی فدایی خلق از این سازمان فعلی که مرکزیت آن
به دست اپورتونیسم افتاده جدا شده اند.
رفیق اشرؾ دهقانی و چند تن از اعضای قدیمی دیگر سازمان در همان سال ۳۱۳۲پس از
مدت کوتاهی تشکیالت دیگری به نام "چریکهای فدایی خلق ایران" را تؤسیس نمودند .
به این ترتیب اولین انشعاب در این سازمان صورت گرفت .
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تحت رهبری فرخ نگهدار از همان روزهای پس از قیام
بهمن حمایت خودش را از خمینی نشان میداد  ،که این به علت اپورتونیست بودن فرخ
نگهدار وکسانی مثل مهدی فتاپور و رقیۀ دانشگری بود  .اینان از همان آؼاز به شکل فعال با
تحلیل های انحرافی خودشان شروع به توهم پراکنی از وضع وشرایط عینی آنزمان نمودند تا
جایی که از خمینی چهرۀ ضد امپریالیسم و انقالبی ساختند ! در نتیجۀ این شبهه انگیزی ها و
کتمان حقیقت و توهم پراکنی بسیاری از هواداران خود را به کانال انحرافی انداختند و هر چه
زمان میگذشت اینان هم هر چه بیشتر نشان میدادند که خط و مشی و اهدافشان چقدر به حزب
توده و "کیانوری" نزدیک است همان کیانوری که بارها به دیدار نمایندۀ جدید امپریالیزم وجانشین
شاه در ایران یعنی خمینی رفته بود ! راست روی ها و اعمال سازشکارانۀ و کثیؾ فرخ
نگهدار تا به آنجا رسید که باقی اعضای دیگری که در برابر مسائل سیاسی آن روز ایران و
در مورد تئوریهای بنیانگذاران سازمان شناخت کمتری داشتند  ،آرام آرام بیدار شده و هر چه
بیشتر با شخصیت سازشکار وخائن فرخ نگهدار آشنا میشدند  ،نتیجه این بود که در خرداد
سال  ۳۱۳۳انشعاب دیگری در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران روی داد و مخالفین جریان
اپورتونیستی فرخ نگهدار انشعاب زده و نام تشکیالت جدید خود را " سازمان چریکهای فدایی
خلق ایران (اقلیت) " گذاشتند  .فرخ نگهدار وشرکا نیز تشکیالت انشعاب خوردۀ جدید خود را
" سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت) " نام گذاشتند  .همین اپورتونیستهای کمین کرده
در مرکزیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران که موجب انشعاب در این سازمان شدند در
سال  ۳۱۳۳هر چه بیشتر خصلت سازشکار و خائن خود را بر خالؾ ادعاهایشان نشان
دادند  ،تا جایی که شروع به همکاری اطالعاتی با رژیم جمهوری اسالمی برای شناسایی
اشخاص و نیروها و سازمانهای اپوزیسیون وضد امپریالیست نمودند و با وقاحت تمام به آن هم
افتخار میکردند  .فرخ نگهدار وسازمان فدایی اکثریت همانهایی بودند که مرتبا ً در نشریۀ

رسمیشان " کار" با حروؾ درشت درج میکردند که "سپاه پاسداران باید به سالح سنگین مجهز
شود " و همانهایی بودند که پس از خرداد  ۳۱۱۱که رژیم مزدور جمهوری اسالمی با تمام قوا
به سرکوب وکشتار نیروهای ضد امپریالیستی واقعی وخلق ایران میپرداخت همین اکثریتیهای
فرخ نگهدار در ماشینهای گشت سپاه و وزارت اطالعات در چهار راه ها به کمین نیروهای
انقالبی نشسته بودند  .و با همکاری اطالعاتی خود با رژیم باعث دستگیری  ،شکنجه واعدام
نیروهای انقالبی میشدند  ،اکثریت فرخ نگهدار وحزب توده با تمامی تملق کشی ها یشان
سرانجام در سال  ۳۱۱۳مورد ؼضب خمینی و رژیم جمهوری اسالمی قرار گرفتند و
اعضای آن به خارج از کشور رفتند  ،ولی تا االن حتی در خارج از کشور به فعالیتهای
سازشکارانه و اطالعاتی خود با رژیم ادامه میدهند  .پس میبینیم که جریانی که امروز " فداییان
اکثریت" نامیده میشود چقدر در جنایات رژیم مزدور جمهوری اسالمی بر علیه منافع خلق ایران
شریک بوده است .
امروز و در زمان ما در اپوزیسیون چپ چندین انشعاب از سازمان چریکهای فدایی وجود دارد
از جمله ؛
فداییان اقلیت  ،فداییان اکثریت  ،اتحاد فداییان کمونیست و سازمان چریکهای فدایی خلق(مهدی
سامع)

مهدی سامع در اواسط دهۀ  ۱۱از جریان فداییان اقلیت جدا شد و سپس به

" مجاهدین رجوی" ملحق شد و تا کنون به همکاری خود با " مجاهدین رجوی " ادامه میدهد
ضمن اینکه مهدی سامع عضو شورای ملی مقاومت نیز هست  .مهدی سامع از طرفی خود را
وفا دار به ایده ها ونظریات یکی از بنیانگذاران سازمان فدایی یعنی " بیژن جزنی "
میداند و از طرؾ دیگر با "مجاهدین رجوی " که یکی از موذی ترین اپوتونیستهای زمان
ما هستند از سالها پیش ارتباط تشکیالتی دارد !
و همچنین سازمانهای به ظاهر چپ و کمونیستی دیگر که به خاطر بی عملی شان بر سر
مفهوم یک کلمه بینشان اختالؾ می افتد و مرتبا ً انشعاب میزنند .
همینطور برخی دیگر از این سازمانهای چپ برای اینکه بی عملی وماهیت اپورتونیستی
خودشان را پنهان کنند به " مذهب ستیزی کور " روی آورده اند مانند " حزب کمونیست
کارگری " که همین حزب کمونیست کارگری اخیراً دچار انشعاباتی بوده است  .ولی بنیانگذار
این حزب کمونیست کارگری" منصور حکمت " بود این گروه در واقع از ابتدا یعنی در
سالهای  ۳۱۳۲و ۳۱۳۳همان سازمان سهند بود که اعضای آن به کردستان رفتند و در ودر
سالهای اول دهۀ  ۱۱با اعمال ضد انسانی خود بین حزب کوموله و دمکرات کردستان در
گیری راه انداختند و باعث کشتار و جنگ داخلی در بین خلق کردستان شدند که نتیجه اش
باعث خوشحالی هر چه بیشتر رژیم خونخوار جمهوری اسالمی شد و منصور حکمت به
اعمال اپورتونیستی خودش زیر نام کمونیسم ادامه داد تا اینکه چند سال پیش به علت
بیماری مرد  .هواداران این تشکیالت که نام خود را به اصطالح حزب کمونیست کارگری

گذاشته است در خارج از کشور مرتبا ً با سلطنت طلبان و محافل امپریالیستی در ارتباطند و در
تظاهرات و مناسبات مختلؾ در طول این سالها این ارتباط با محافل امپریالیستی را به طور
آشکار نشان داده اند  .و مدتهاست که از امکانات رسانه ای که متعلق به سلطنت طلبهاست مانند
کانال تلویزیونی ماهواره ای برای تبلیؽات خود استفاده مینمایند )۳(.
در بین این گروه ها وسازمانهای مارکسیستی  ،چریکهای فدایی خلق ایران (اشرؾ دهقانی)
یعنی همان کسی که در مصاحبۀ اردیبهشت  ۳۱۳۲اعالم کرد از سازمان چریکهای فدایی
خلق ایران به رهبری فرخ نگهدار به علت سازشکار واپورتونیست بودنش جدا شده  .در طول
حیات رژیم ننگین جمهوری اسالمی  ،این تشکل و سازمان سیاسی" چفخا  -اشرؾ دهقانی "
در بین سازمانهای اپوزیسیون از همه قاطع تر وانقالبی تر با رژیم مزدور جمهوری
اسالمی ومسائل سیاسی مختلؾ برخورد نموده است .
اشرؾ دهقانی در همان مصاحبه که بعداً به صورت " جزوۀ مصاحبه" در آمد برای اولین بار
در طیؾ اپوزیسیون به طور خالصه گفت که رژیم جدید جانشین وادامه دهندۀ رژیم شاه میباشد
 ،بنابراین رژیم جدید که نام خود را جمهوری اسالمی گذاشته است مانند رژیم شاه وابسته به
امپریالیزم میباشد .
که همینطور هم بود  ،و با گذشت زمان و با توجه به اعمال ارتجاعی خمینی و دیگر
سردمداران جمهوری اسالمی حقیقت وابسته بودن رژیم جمهوری اسالمی به امپریالیزم هر چه
بیشتر آشکار شد .
تشکیالت چفخا اشرؾ دهقانی تاکنون به خط ومشی و تئوریهایی که بنیانگذاران

سازمان

چریکهای فدایی خلق در اواخر دهۀ چهل تدوین کردند بیش از هر انشعاب دیگر فدایی عمل
کرده است و خود را ادامه دهندۀ راه مسعود احمد زاده و امیر پرویز پویان میداند .
چریکهای فدایی خلق ایران – اشرؾ دهقانی از همان سال  ۳۱۳۲در اطالعیه ها و جزوات
وکتابها و آثار خود ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسالمی را به خوبی نشان داده اند وثابت
کرده اند که رژیم جمهوری اسالمی در نتیجۀ سیاستهای امپریالیزم برای حفظ منافع خود در
ایران به حاکمیت رسیده است  .مواضع و افشاگریها و تحلیل این سازمان ( چفخا  -اشرؾ
دهقانی) از وضع موجود و تاریخ مبارزاتی خلق ایران در سه دهۀ گذشته از همۀ سازمانها و
تشکیالت اپوزیسون روشنگرانه تر و واقع بینانه تر بوده است .
ما در همین کتاب برای آشنایی بیشتر مخاطبین خود با مسائل سیاسی ایران در سه دهۀ گذشته
از نشریات همین سازمان چریکهای فدایی خلق – اشرؾ دهقانی استفاده کرده وبرای تکمیل
مطالب خود آنها را در این کتاب ذکر نموده ایم .
به هر حال جنبشی را که بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق در اواخر دهۀ چهل آؼاز
کردند با افت وخیز همچنان ادامه دارد و جانفشانی و فداکاری نیروهای مارکسیست انقالبی

که برای نابودی سلطۀ امپریالیستی در ایران تاکنون مبارزه کرده اند و همچنان به این مبارزۀ
خود ادامه میدهند را باید ارج نهیم و این واقعیتی است که هیچ شخص و گروه سیاسی نمیتواند
آن را انکار کند .
تا اینجا به تاریخچۀ بسیار مختصری از جنبش چپ در ایران پرداختیم واگر بخواهیم در بارۀ
تاریخ معاصر مبارزات کمونیستی در ایران شرح بیشتری دهیم مجبور میشویم صدها صفحۀ دیگر
بنویسم که کار جدیدی هم انجام نداده ایم چون توسط خود اشخاص وسازمانهای کمونیستی
اینکار قبالً بارها انجام شده .
ولی در اینجا میخواهیم موضوعی را بررسی کنیم که که مدتهاست به فراموشی سپرده شده
و به مبانی و اصول کمونیسم بر میگردد و اینکه ؛
چرا برخی از کمونیستهای ایران به مذهب و به طور خاص به مذهب اسالم " پرخاش "
میکنند ؟ و چرا از اسالم وتشیع بیزارند ؟
کارل مارکس در قرن نوزدهم گفته بود ؛ " مذهب افیون ملتهاست "
بله این جمله و معنی که از ان استنتاج میشود صحیح است ولی نه به طور کلی .
مذهبی که توجیه کنندۀ وضع موجود باشد و در آن " عدل " نباشد واقعآ هم افیون ملتهاست .
ولی متفکرین آلمانی مانند " کارل مارکس" و " فردریش انگلس " که به وسیلۀ علوم جامعه
شناسی و اقتصاد و سیاست و فلسفه و با توجه به واقعیات اجتماعی آنروز بر علیه نظام
سرمایه داری قرن نوزدهم در اروپا مبارزه میکردند در جامعۀ خود با کلیسا و پاپ و مذهب
مسیحیتی رو به رو بودند که از همان نظام سرمایه داری حمایت میکرد و مردم اروپا را
به فقر خود راضی نگه میداشت  .و همین مسیحیت و اعتقاد مذهبی مردم اروپا بود که
مانند تمامی جنبه های زندگی اجتماعی آن روز اروپا تحت سلطۀ سرمایه داران بود .
چون کشیشها و کاردینالهای

مسیحی همیشه حقوق ومزایای خود را از طبقۀ سرمایه داری

میگرفته اند وبرای همین هم تحت تؤثیر وسلطۀ سرمایه داران بوده اند .
و مجبور بوده اند تا خواست سرمایه داران را در جوامع مسیحی اجرا کنند که در واقع استفاده
اینان از همان " مذهب شرکین " بوده است  .مذهبی که با توجیه فقر و وتوجیه وضع موجود
مردم را از انقالب وشورش بر علیه استثمار گران خود در جوامع اروپایی باز میداشت .
کارل مارکس این متفکر آلمانی این واقعیات را میدید برای همین مذهب را مانع ترقی و
تکامل مادی و معنوی مردم اروپا میدانست .
ولی مارکس چقدر با جامعه های دیگر و جامعه های اسالمی و خود

اسالم

آشنا بود ؟ و

چرا صفت "افیون" بودن به تمامی مذاهب نسبت داد؟
در اینجا مجبور میشویم برای تکمیل بحث جمله ای از دکتر علی شریعتی را که در سخنرانی
خود با عنوان " مذهب علیه مذهب " گفته بود را یاد آوری کنیم ؛

" " از دین آنچه را که روشنفکران مادی در اروپا نفهمیدند این است که ؛ قضاوت درستی را
که نسبت به دین شرک  ،دین تاریخی  ،داشتند وقضاوت درستی را که نسبت به دینهای اشرافی
و وابسته به اشرافیت و طبقۀ بر خوردار و محروم کننده داشتند  ،همان قضاوت را نسبت
به دین به معنای کلی آن تعمیم دادند و این ؼلط است که دین از نظر تاریخ وجود ندارد ،
بلکه در تاریخ دینها وجود دارند  .این عین سخن گورویچ است که می گوید ؛ " جامعۀ کلی
وجود ندارد  ،بلکه جامعه ها وجود دارند " "

" .۳نگاهی به حزب کمونیست کارگری ( برای ثبت در تاریخ) " نوشتۀ " ع  .شفق  "،از
انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران .

***************************************************************

زنده باد مبارزۀ مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است !
جاودان باد خاطرۀ تمام شهدایی که قهرمانانه تا پای مرگ با دشمن
جنگیدند !
برقرار باد اتحاد تمام نیروهای انقالبی و تمام خلقهای سراسر ایران !
مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی !
مرگ بر امپریالیسم وسگهای زنجیریش !
پیروز باد انقالب !

در بارۀ قیام های اخیر در کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا

در اثر تبلیؽات دروؼین و جهنمی رژیم جمهوری اسالمی در طول سالها

مردم جهان

وخاورمیانه تصور دیگری از وضعیت سیاسی واجتماعی ایران داشتند  .واین رژیم را مذهبی و
ضد امپریالیستی میدانستند  .بسیاری از مردم مسلمان از افؽانستان تا مراکش حکومت ایران
را انقالبی و" ضد صهیونیستی " و ضد امپریالیستی میپنداشتند و تصور میکردند که اکثریت
مردم ایران حامی و طرفدار رژیم جمهوری اسالمی در ایران میباشند  ،مردم خاور میانه
و دیگر کشورهای مسلمان

چون تحت تؤثیر تبلیؽات رژیم جمهوری اسالمی قرار گرفته بودند

این تصورات را در بارۀ وضعیت ایران مینمودند .
با قیام بزرگ خلق ایران پس از مضحکۀ انتخابات از خرداد سال  ۳۱۲۲و تداوم آن تاکنون
در همان روزها و هفته های اول این قیام بدون شک خلقهای دیگر در خاور میانه
وشمال آفریقا که اکثریت جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل میدهند تحت تؤثیر قرار گرفتند .
مردم بقیۀ کشورهای مسلمان میدیدند که مردم به پا خواستۀ ایران با حضور میلیونی و
اعتراض خود خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی هستند و این موضوع تعجب مردم
خاور میانه را بر می انگیخت .
و با دیدن صحنه های سرکوب خونین خلق به پا خواستۀ ایران از رسا نه های مختلؾ

و

فهمیدن این نکته برای دیگر خلقهای مسلمان که مردم ایران دیگر این رژیم جمهوری
اسالمی را نمیخواهند و در خیابان شعار سرنگونی بر علیه جمهوری اسالمی وسردمداران آن
را میدهند  ،هر روز سواالتی برای خلقهای خاور میانه وشمال آفریقا در بارۀ ایران پیش
می آمد مانند ؛ مگر این رژیم جمهوری اسالمی ضد امپریالیستی نبود ؟ مگر ضد صهیونیستی
نبود ؟ مگر ادعای آزادی و رفاه و عدالت برای مردم خودش وبقیۀ مردم مسلمان وجهان
نداشت ؟ مگر مدتها بر سر مسئلۀ "انرژی اتمی" با همین امپریالیسم در گیر نبود!؟ پس این قیام
وکشمکش و سرکوب خونین و " اوین " و "کهریزک " برای چیست !؟
و به این ترتیب چهرۀ کریه و ننگین رژیم جمهوری اسالمی برای مردم این کشورها هر
روز بیشتر عیان میشد مردم در سایر کشورها متوجۀ فریبکاریها و خصلت ارتجاعی رژیم
جمهوری اسالمی میشدند .

با ادامۀ بحران در کشورهای امپریالیستی در سالهای اخیر  ،امپریالیستها برای کاهش
بحرانهای خود رابطۀ استثماری خود با کشورهای تحت سلطۀ خود شدید تر کردند که نتیجۀ آن
باعث تشدید و گسترش هر چه بیشتر فقر و فالکت در بین طبقات اجتماعی محروم این
کشورها شده است و جوامع کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا هم در راستای همین سود
جویی امپریالیزم در سالهای اخیر در امان نمانده اند .
سرانجام در پاییز سال  ۳۱۲۳شمسی ۹۱۳۱ ،میالدی با خود سوزی یک جوان دانشجوی
دستفروش در تونس مردم این کشور به قیام بر علیه رژیم وابسته به امپریالیسم بن علی بر
خواستند

هر چند سردمداران رژیم بن علی در ابتدا با سانسور شدید از درز خبرها به

خارج از کشور جلوگیری میکردند اما مدتی بعد در ژانویۀ  ۹۱۳۳با شعله ورتر شدن بیشتر
قیام مردم تونس

که نتیجۀ تضاد طبقاتی شدید در این کشور بود جهانیان هر چه بیشتر از

قیام وانقالب مردم تونس مطلع شدند  .سر انجام بن علی و همسرش با دزدیدن یک ونیم تن
طال از تونس متواری شدند .
در مدت کوتاهی بعد قیامها به الجزایر  ،مصر  ،لیبی  ،اردن  ،عراق  ،سوریه  ،یمن و
بحرین کشیده شد .
در نتیجۀ تداوم قیام خلق مصر دیکتاتوری سی سالۀ مبارک با کنار رفتن وی از قدرت پایان
یافت.
این قیامها هر روز در این کشورها شعله ور تر میشود ،
در لیبی مردم با تداوم قیامها بر علیه رژیم مزدور قذافی اعتراضات و قیام خود را تبدیل به
یک جنگ مسلحانه کردند وتوانستند کنترل بسیاری از شهرها را از سلطۀ نیروهای قذافی
خارج کنند .
در لیبی ترس از یک انقالب واقعی توسط مبارزۀ مسلحانۀ خلقهای این کشور آنچنان در بین
کشورهای امپریالیستی شدید بود که آنها را بر آن داشت تا با ارتش و کشتی ها وهواپیماهای
جنگی خود در لیبی دخالت نظامی کنند  .فرانسه  ،انگلیس  ،آمریکا سعی خواهند کرد که یا
قذافی را سر پا نگه دارند و یا در بین گروههای مسلح شورشی جانشینی برای قذافی پیدا کنند
تا این جانشین در آینده منافع آنان را در کشور نفت خیز لیبی حفظ کند .
اما خلقهای خاور میانه باید بدانند که همۀ رژیمها و دولتها و دیکتاتورهایی که در کشورهای آنها
حاکم میباشند وابسته به امپریالیسم میباشند و قیام و انقالب این خلقها باید در جهت نابودی
سلطۀ امپریالیستی در این کشورها باشد  .و در کلیۀ این کشور ها تضاد اصلی تضاد خلقهای
این کشورها با امپریالیزم میباشد .
کشورهای امپریالیستی پس از سقوط بن علی و مبارک سعی کرده ا ند تا بار دیگر اشخاص
واحزاب وابسته به خود را در این کشورها جانشین سازند تا به نظام سرمایه داری وابسته و
سلطۀ امپریالیسمی در این کشورها آسیبی نرسد .
از طرؾ دیگر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی در ادامۀ توهم پرکنی ها و
فریبکاری های خود برای قیام مردم بحرین و دیگر کشورها اشک تمساح میریزد  .همینطور که

کشورهای امپریالیستی با مردم به پا خواسته و مبارز این کشورها همدردی میکنند که نشان
دهندۀ فریبکاری آنهاست  ،زیرا سیاست مزورانۀ امپریالیسم در قبال کشورهای تحت سلطۀ خود
این است که فقط به دنبال منافع مادی واقتصادی خود باشد .
همۀ رژیمهای وابسته به امپریالیسم در کشورهای خاور میانه وشمال آفریقا وخود امپریالیسم
ورسانه هایش می خواهند به هر وسیله و ترفندی مسئلۀ سلطۀ امپریالیستها را در این کشور
ها از دید و اذهان خلقهای این کشورها پنهان کنند  .سلطه ای که در دو قرن گذشته در این
کشور ها باعث تشدید استثمار و تضاد طبقاتی وفالکت وبیچارگی مردم این کشورها شده است .
منشاء این قیامها تا رسیدنشان به وضعیت انقالبی همان استثمار وتضاد طبقاتی ناشی از
سالیان سال تسلط امپریالیزم در این کشورها بوده است .
امپریالیسمی که با وجود همۀ همدردی ها با مردم به پا خواسته و با همۀ پرخاش کردن های
ظاهری به دیکتاتورهای دست نشاندۀ خود برای اینکه مردم معترض را در خیابانها به گلوله
نبندند  ،هنوز کشورهای خاور میانه از افؽانستان و ایران وعراق تا اردن و سوریه و تا
الجزایر و مراکش را در واقع همۀ این کشورها را مستعمرۀ خود میبیند !
خلقهای مسلمان و ؼیر مسلمان خاور میانه با هر عقیده ومرامی باید بر علیه این رژیمهای
وابسته به امپریالیزم و خود امپریالیزم متحد شوند و به مبارزۀ خود در تشکلهای منسجم ادامه
دهند و فراموش نکنند همانطور که مبارزین و نهضتها در چند دهۀ گذشته در ایران به
دنبال مبارزۀ خونین خود با مسئلۀ اپورتونیزم رو به روبوده اند  .در تمامی این کشورهای
تحت سلطۀ امپریالیسم نیز افراد خائن به نهضتهای انقالبی که به فکر منافع حقیرانۀ خویش
هستند در کمین آنها نشسته اند تا قیام وانقالب را در جهت منافع امپریالیزم از مسیر خود
منحرؾ کنند .
و امپریالیسم نیز در ادامۀ رشد فزایندۀ مبارزات خلقهای خاور میانه و شمال آفریقا
در بین اشخاص و سازمانهای سیاسی سازشکار به دنبال کسی میگردد تا او را جانشین
دیکتاتورهایی کند که در برابر این مبارزات خلقی به وضعیت بحرانی و سقوط خود نزدیک
شده اند  ،تا سلطۀ امپریالیستی در این کشورها حفظ شود .
در همین رابطه امپریالیزم در طول دهه های گذشته برای توسعه و حفظ مستعمرات خود در
کشورهای مسلمان و تشدید استثمار در این مستعمرات به خوبی پی برده که باید از
" مذهب شرکین " استفاده کند  .ودلیل پیدایش جریانات و رژیمهای مذهبی در کشورهای مسلمان
در راستای همین سیاستهای امپریالیستی بوده است  .به خاطر همین  ،این واقعیت برای
خلقهای خاور میانه هر چه بیشتر معلوم شده که رژیم جمهوری اسالمی و حزب اله لبنان و
حماس و طالبان و القاعده و ....جریاناتی هستند که خود امپریالیسم آنها را در خاور میانه
ایجاد کرده وتقویت میکند تا با این جریانات مذهبی که در واقع همان " مذهب شرکین و
توجیه کننده " می باشند به اهداؾ خود که همان استثمار کردن بیشتر خلقهای خاور میانه است
بپردازد .

در قسمتهای قبلی این کتاب تا آنجا که توانستیم شرح دادیم که چطور امپریالیسم با توطئه و
فریب بزرگ "رژیم مذهبی خمینی و جمهوری اسالمی " را در ایران در جهت منافع استثمار
گرانۀ خود به قدرت رساند و از آن پشتیبانی میکند .
همینطور بخوبی در افؽانستان و عراق میبینیم که ارتش امپریالیسم در این دوکشور به
بهانۀ مبارزه با طالبان و القاعده مستقر شده  ،در افؽانستان با وجود ده ها هزار پرسنل
ارتش امپریالیستی که دارای تجهیزات مدرن وپیشرفتۀ نظامی می باشند  ،کشت خشخاش و
تولید هروئین همچنان ادامه دارد و بیش از  ۳۱درصد هروئین جهان در این کشور تولید میشود
 ،بنا به شواهد ومدارک کافی تجارت مواد مخدر وهروئین و حشیش در افؽانستان و
فروش آن در بازارهای جهانی تحت نظر خود حامد کرزای وبرادرش و همچنین سودا
گران آمریکایی وسازمان سیا میباشد .
در عراق نیز امپریالیزم به آنجا لشکر کشی کرده تا مبارزات ضد امپریالیستی مردم عراق
را سرکوب کند و چاه های نفت عراق را در کنترل خود داشته باشد و منافع مردم عراق
را هر چه بیشتر ؼارت کند  .بنابراین مبارزه با القاعده وطالبان که مدتهاست در بلند گوی
رسانه های امپریالیستی گفته میشود دروغ بزرگی بیش نیست .
موارد استفاده از این " مذهب شرکین "

در همۀ کشورهای مسلمان تحت سلطه امپریالیزم دیده

میشود  .اخیراً در عربستان سعودی که رژیم آن نیز مانند رژیم ایران ودیگر کشورهای منطقه
وابسته به امپریالیزم میباشد  ،به دنبال اوج گیری قیام ها واعتراضات خونین در تمامی کشور
های منطقه و انجام تظاهرات اعتراضی در خود عربستان " شورای علمای ارشد عربستان "
در بیانیه ای هر گونه تظاهراتی را حرام اعالم کرد ! این علمای ارشد انجام هرگونه
دعوت به تظاهرات اعتراض آمیز را در تعارض با تعالیم اسالمی دانستند ! بخوبی میبینیم که
علمای خود فروختۀ سنی و مفتی ها در عربستان و دیگر کشورهای مسلمان چگونه با دادن
این بیانیه ها وفتواها در جهت منافع امپریالیزم گام بر میدارند  .علما ومفتی ها وآخوندهای
سنی و شیعه که در واقع مبلػ " مذهب شرکین و دین توجیه کنندۀ وضع موجود " می باشند .

******************************************************************

خالصۀ نتایج
.۰رژیم جمهوری اسالمی ایران در ادامۀ توسعه طلبیها وسیاستهای امپریالیسم در ایران
به قدرت رسید ومانند رژیم گذشته یعنی رژیم شاه وابسته به امپریالیسم می باشد  .وقتی
میگوییم رژیم جمهوری اسالمی وابسته به امپریالیسم است یعنی اینکه این رژیم به طور
ارگانیک جزیی از نظام سرمایه داری جهانی شده است و دولت این رژیم واجزای
سیاسی ،اقتصادی  ،تجاری و نظامی این دولت کامالً وابسته میباشند .
 .۹امپریالیزم و رژیم جمهوری اسالمی بخاطر ماهیت وابسته اش به همان امپریالیزم از
ابتدا با دؼلبازی و فریبکار یهایی مانند مضحکۀ تسخیر سفارت و رویدادهای دیگر به
جنگ کاذب و دروؼینی دست زدنده اند تا حقیقت وابستگی جمهوری اسالمی از دید مردم
ایران مخفی بماند .به این جنگ زرگری ودروؼین همه روزه توسط رسانه های امپریالیستی
وصدا وسیمای خود رژیم و سردمداران آن دامن زده میشود .
 .۹مبارزۀ واقعی ی خلق ایران ونیروهای انقالبی بر علیه استثمار وتضاد طبقاتی است
که منشاء آن نظام سرمایه داری وابسته به امپریالیسم می باشد  ،توجه داشتن به همین
نکته یعنی مبارزه با سلطۀ امپریالیستی در ایران باعث اتحاد وتشکیل جبهۀ مشترک در
بین نیروهای انقالبی با هر عقیده و مرامی خواهد شد .

 .۳با توجه به این که بقیۀ رژیمهای کشورهای خاورمیانه وشمال آفریقا از افؽانستان و
پاکستان تا مراکش وبقیۀ کشورهای محروم و فقیر که جوامع آنها دچار تضاد طبقاتی
است مانند ایران تحت سلطۀ امپریالیسم می باشند بنابراین تضاد اصلی در این کشور ها
تضاد خلق با امپریالیسم است  .در تمام این کشور ها رژیمهای وابسته به امپریالیسم حاکمند
که این رژیمها برای ادامۀ حکومت خود مجبورند فضای سانسور و اختناق در جوامع خود
بر قرار کنند و هر اعتراضی را به وحشیانه ترین وضع سرکوب نمایند .
 .۵امپریالیسم با کمک محققین و جامعه شناسان ومذهب شناسان خود و همچنین
بکارگیری برخی روحانی نمایان و افراد سازشکار در کشورهای مسلمان  ،اسالم (چه سنی و
چه شیعه ) را به صورت یک مذهب توجیه کننده و ارتجاعی و در اصل همان

" مذهب شرک" برای توجیه وضع موجود و سرکوب قیام ها در آورده  ،بهترین
ایدئولوژی که میتواند این مذهب شرک را بشناسد و با آن مبارزه کند " مذهب توحیدی " یا
همان " اسالم توحیدی" می باشد  .برای همین رژیمهای وابسته وخود امپریالیسم به
خوبی میداند "اسالم ابوذر " و " اسالم علی (ع)" چه خطر بلقوه و چه آتش زیر
خاکستری بر علیه سلطۀ امپریالیستی و منافع آنها می باشد .

نیروهای انقالبی و مترقی متحد شوید !
زنده باد مبارزۀ مسلحانه که تنها راه آزادی خلقهای تحت ستم است !
مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیزم جمهوری اسالمی در ایران !
مرگ بر همۀ رژیمهای دیکتاتوری وابسته به امپریالیزم !
پیروز باد قیام خلقهای عرب !
پیروز باد انقالب در همۀ کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا !

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدۀ

عالم دوام

ما

منابع
کتاب فارسی
www.ketabfarsi.com
انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران .
www.siahkal.com
اندیشه و پیکار
www.peykarandeesh.org
نهضت تشیع علوی  -سخنرانی های دکتر علی شریعتی .
www.nehzatalavi.com
تیؾ – خاطرات اسماعیل هوشیار .
www.tipf.info

