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 شد« انقالب اسالمی» باعث تثبیتهایی  چه سیاست  بخش یازدهم:

پایان یافت و از فردای آن  ۷۵بهمن  ۹۹ایم. انقالبی که در  سلطنتی را آغاز کرده ین سالگرد پیروزی انقالب ضدو پنجم سی

هر « انقالب اسالمی»سلطنتی و  هایش آغاز شد. درست است که رهبری انقالب ضد ی ادبار و سیاهی با همه« انقالب اسالمی»

شد؛ بخشی از نیروهای  سلطنتی هم دیده می در انقالب ضد« اسالمیانقالب »های  دو مشترک و به دست خمینی بود؛ رگه

ی انقالب  دهنده اش را از نیروهای اصلی تشکیل ی انقالب اسالمی هم در آن حضور داشتند؛ اما خمینی مشروعیت دهنده  تشکیل

 خواهند داشت.  «انقالب اسالمی»سلطنتی گرفت. معلوم بود چنانچه به قدرت دست یابد دست باال را نیروهای  ضد

کاری و اتخاذ مواضع نادرست  سلطنتی با ندانم که انقالب اسالمی آغاز شد نیروهای انقالب ضد ۱۲۷۵بهمن  ۹۲حتی از روز 

ی  را ایجاد کردند. با سردادن شعارهای نامناسب زمینه« انقالب قرون وسطایی نوین»های قدرت این  ی تحکیم پایه زمینه

و « انقالب اسالمی» چنان که باید و شاید آنمهیا شد. شما « انقالب اسالمی»ظام برآمده از های سرکوبگر ن تشکیل نهاد

ماقداری و انحصارطلبی نظام چای به درستی علیه  هایش را نشناخته بودید. به همین خاطر علیرغم آن که در دوره ویژگی

های آن هم سهیم شدید. در این بخش  تحکیم پایه ایستادید و بهای سنگین آن را هم پرداختید اما بدون آن که بخواهید در

 گذرم.  پردازم و از دیگر وجوه این مسئله که قاعدتًا نقش اساسی داشتند می تنها به سهم مجاهدین در این امر می

 

*** 

 

 های آن شد مواضعی که باعث تقویت نظام والیت و  استحکام پایه

ی درخشانی که با ارتجاع حاکم بر کشورمان داشتیم دچار اشتباهات  مبارزه ما به رهبری شما پس از انقالب ضدسلطنتی جدا از

ها گرفته نشده است.  های الزم از آن گاه از جانب شما به آنها پرداخته نشده و درس و انحرافات هولناکی هم شدیم. تا کنون هیچ

اندیشی و سطح  یافته از خام های صیقل  ارادههای پاک و  متأسفانه یکی از مشکالت جنبش ما این بود که علیرغم داشتن وجدان

 آگاهی پایینی برخوردار بودیم. 

های فلسطینی در لبنان )به  شما در بیست و سه سالگی در حالی که سرد و گرم روزگار را نچشیده بودید و از دنیا تنها اردوگاه

های  ی زمینه سال بود خود را در همه ۴تان  سیماندگی بود دیده بودید و عمر کار سیا مدت چند روز( و دبی را که مظهر عقب

ی مشکالت جنبش   دانستید و برای همه میو مرجع سیاسی، ایدئولوژیک، تشکیالتی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی و ... مجتهد 

 برنامه داشتید.  

 

 های ضد حقوق بشری آن  و ویژگی« دادگاه خلق»

تر بر آن دست  گاه بردند که شما پیش با منطقی به قتل ۰۵و  ۰۶ی ابتدایی ها بینید نسل ما را در سال عبرت روزگار را می

 تان تجویز کرده بودید.  گذاشته و برای از پای افکندن دشمنان

 کردید:  تئوریزه می« دادگاه خلق»عدالتی و سبعیت را در پوشش  شما در آن دوره، بی

 

اند و مسائلی که در آن  قضات آن نمایندگان اقشار مختلف خلق آید، دادگاهی است که دادگاه خلق چنانکه از اسمش بر می»

ها قبل از آنکه بر قوانین مدون حقوقی و  ی خلق و به سرنوشت ایشان مربوط است. عملکرد این دادگاه شود به همه مطرح می

ها را نه فقط  ن دادگاهجزایی استوار باشد، بر وجدان انقالبی و داوری توده های مردم تکیه دارد . به همین جهت قضات ای

ها فاقد تبحر و  دهند که حتی برخی از آن متخصصین امر و حقوقی و جزایی، بلکه ترکیبی از نمایندگان مردم تشکیل می
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ی متهم از نظر جزایی مورد نظر باشد، رسیدگی به  ها پیش از آن که محاکمه تخصص در امر قضا هتسند. چون در این دادگاه

باشد. احکامی هم که این  ی جریانی که متهم بدان وابسته است طرف توجه می ماعی، و محاکمهمسئولیت سیاسی و اجت

دهد و ممکن است با ضوابط حقوقی و جزایی مرسوم و مدون  کنند، منافع انقالبی جامعه را مد نظر قرار می ها صادر می دادگاه

در حالیکه از نظر حقوق کالسیک جزای آن جرم اعدام  هم نخواند. چه بسا یک دادگاه خلق متهمی را محکوم به اعدام کند،

نباشد و یا بالعکس در مورد جرائمی که از نظر جزایی مجازات اعدام بدنبال دارد، بنا به منافع خلق و بنا به جهات سیاسی، 

مانی باز، ی عدالت با چش توان گفت که در دادگاه خلق فرشته ایدئولوژیک ممکن است دادگاه خلق چنین حکمی ندهد. می

 « کند، نه بر اساس ضوابط خشک و از پیش تعیین شده. احکام خود را در جهت منافع مردم تعیین می

 

کردید، شما با  را انکار می« دادگاه خلق»در « قوانین مدون حقوقی و جزایی»شما درس حقوق خوانده بودید با این حال 

کردید. شما پیشاپیش  نبودن قضات این نوع دادگاه پافشاری میمعیارهای قضایی و حقوقی مدرن آشنا بودید و بر متخصص 

بخواند. شما « ضوابط حقوقی و جزایی مرسوم و مدون»ها با  کردید نیازی نیست که احکام صادره از سوی این دادگاه اعالم می

بط من درآوردی و رد کرده و ضوا« تعیین شده ضوابط حقوقی و جزایی از پیش»را، تحت عنوان « ضوابط حقوقی و جزایی»

 کردید.  الساعه را تجویز می خلق

 

 گفتید:  چنین می« موازین اسالمی»آن با « انطباق کامل»شما در ارتباط با مضمون ایدئولوژیک دادگاه خلق و 

 ی اساسی و دو کنیم که ناظر به دو جنبه های زیادی برخورد می در تاریخ اسالم و بخصوص زمان پیغمبر اکرم ما به نمونه»

باشد. یکی توجه داشتن به منافع واقعی و درازمدت خلق و محصور نشدن در چارچوب  های خلق می ی نظر در دادگاه وجهه

ی حقوق جزا است. و دیگری به قضاوت نشاندن مردم در جهت توضیح و تبیین مسائل برای آنان  احکام از پیش تعیین شده

 است. 

ی مشرکان مکه در جنگ احزاب مسجل شد، و  ی شهر به وسیله مدینه هنگام محاصرهمثاًل بعد از آن که خیانت یهودیان اطراف 

پیمانان خائن و  ی این هم ها را بتارانند، پیغمبر متوجه بعد از آن که مسلمانان توانستند در برابر مهاجمین پایداری کنند و آن

صد نفر از ایشان را در یک روز اعدام کرد. شاید میثاق شکن شد. و در یک شورش آنان را دستگیر و بطوری که مشهور است هفت

این عمل خشن و قساوت بار به نظر رسد. چه بسا بسیاری از این افراد که اعدام شدند در این خیانت و پیمان شکنی سهم و 

نه عمل ی یک مکتب، سرنوشت یک انقالب و منافع یک خلق مطرح است، باید قاطعا جا که آینده نقش مستقیم نداشتند. اما آن

کرد، و چشم بر این تردیدها بست. چون هرگونه مماشات با جریانی که در صورت توفیق انقالب را نابود خواهد کرد، مار در 

 «آستین پروردن است.

 (. ۷۵پانزده مرداد  ۲مجاهد شماره )

 

توان از آن حکومت  چگونه میکنید  کردید و هنوز هم می شما حتی در تشکیل نوع دادگاه هم به مفاهیم ایدئولوژیک اشاره می

 تان بر مفاهیم ایدئولوژیک استوار است! خانه سکوالر و جدایی دین از دولت را نتیجه گرفت؟ شما دادگاه و عدالت

پوشانید؟ چگونه قساوت و خشونت و   کنید و لباس عافیت بدان می توجه کنید چگونه یکی از جنایات تاریخی را توجیه می

 کنید.  تئوریزه می« منافع یک خلق»و « سرنوشت یک انقالب»، «آینده یک مکتب»خودسری را تحت لوای 

« خیانت»عام نسل ما را صادر کرد. او نیز به ما انگ  بر اساس همین توجیهات فرمان قتل ۰۵و  ۰۶یادتان باشد خمینی در سال 

 ببندند.« ها چشم بر تردید»و کنند « قاطعانه عمل»زد. او نیز چون شما از جنایتکاران خواست « پیمان شکنی»و 

بینید؟  را بخوانید و آن را با جمالت باال مقایسه کنید، آیا تفاوتی می ۰۵در خلوت خود یک بار دیگر فرمان خمینی برای کشتار 

عام کردند. چرا درس عبرت  نشیند؟ ما را با منطق خودمان قتل تان نمی لرزید؟ آیا عرق شرم بر پیشانی آیا بر خود نمی

 گیرید؟  نمی

 کنید؟ جمالت نشریه مجاهد است:  مالحظه کنید چگونه گردن زدن بیگناهان را توجیه می
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 «. چه بسا بسیاری از این افراد که اعدام شدند در این خیانت و پیمان شکنی سهم و نقش مستقیم نداشتند»

توان پذیرفت کسی را به جرمی که در  ه میآیا از همین توجیهات برای نابودی نسل ما استفاده نکردند؟ در دنیای مدرن چگون

توانید به این موضوع علم  های ایدئولوژیک متهم و اعدام کرد؟ چگونه قاضی و داوری که شما باشید می آن نقش نداشته به بهانه

 داشته باشید و با این حال حکم اعدام صادر کنید؟

 

 ام صادره از سوی آنان نوشتید:های انقالب اسالمی و همچنین احک شما در توجیه اعمال دادگاه

هایی به نام دادگاه انقالب اسالمی تشکیل شد. این دادگاه ها به جرائم کسانی رسیدگی  پس از قیام قهرمانانه خلق ما، دادگاه»

ش در ها پی ها از مدت ی مردم روشن بود و آن کرد که به قول امام نه متهم، بلکه مجرم بودند. جرائم و جنایاتشان برای همه می

ی  های بسیار به مرگ محکوم شده بودند. بنابر این صرف محرز شدن هویت آنان برای به جوخه پیشگاه خلق به جرم و جنایت

کرد. الزم بود به کیفر رساندن این جانیان با سرعت و قاطعیت تمام انجام گیرد، تا ضدانقالب را، که  آتش سپردنشان کفایت می

 «ست نداده بود، از خیره سری منصرف سازد و فرصت سربلند کردن به وی ندهد.هنوز امید خود را کاماًل از د

 

دادید،  اش را مورد تأیید قرار می کردید. شما اعدام فرد بدون رسیدگی به جرائم شما بیرحمی، شقاوت و قساوت را توجیه می

دانستید! ما را با منطق شما دسته  می شوند کافی« ی آتش سپرده به جوخه»که  را برای آن« صرف محرز شدن هویت آنان»شما 

کرد بی کم و کاست. کدام عقل سلیمی در قرن  ی اعدام سپردند. باور کنید الجوردی همین استدالل را می به جوخه  دسته

 پذیرد؟  بیست و یکم چنین نظراتی را می

 

 آورید:  تان ببینید از کجا مثال می شما برای نشان دادن حقانیت حرف

های خلق را بعد از پیروزی انقالب، به خاطر  های چین، الجزایر، ویتنام، لیبی و فلسطین ضرورت تشکیل دادگاه بتاریخ انقال»

 «ها اثبات کرده و کارایی آن را در عمل نشان داده است.  جلوگیری از اختالفات و چنددستگی

 

های انقالبی چین صورت گرفت کم از دوران   ه در دادگاهبگویید. آیا جنایاتی ک« استالین»های  از دادگاه ندیده بودید صالحالبته 

چین یکی از فجایع تاریخ است که در « خلق های  دادگاه»استالین بود؟ آیا فجایع ناشی از آن کمتر از دوران سیاه استالین بود؟ 

نه فقط در میان دشمنان واقعی  های خلق او های مائو و دادگاه بسیاری از قربانیای از تاریخ دیده شده است.  کمتر جایی و برهه

های استالینی و حکومت ترور و وحشت   شدند. دادگاه خلق مائو از دادگاه یا خیالی او که از جمله در میان طرفداران او یافت می

 به چه چیز دلخوش کرده بودید؟ تر از آن بود.  او الگوبرداری شده بود، اما بسیار مخوف

 

به چه چیز قذافی دلبسته بودید؟ به عدالتش؟ چه چیز قذافی هوش از سر شما ربوده بود که آیا سرنوشت قذافی را ندیدید؟ 

ی کار خود  ها را سرلوحه خواستید آن گفتید و از مردم ایران می لیبی می« شوراهای مردمی و انقالبی»تان از  دائم در نشریات

 قرار دهند؟ 

جلوگیری کردند و « ها اختالفات و چند دستگی»بود که از « خلق  دادگاه»ی همین  معلوم است در روسیه و چین و ... به وسیله

محبوس   های ملی را به نابودی کشاندند و صداها را در سینه ی اعدام سپردند و سرمایه ترین کادرهای حزبی را به جوخه ارزنده

های   چ عقل سلیمی نیست که از دادگاهکردند و خلقی را به زنجیر کشیدند و سیاهی و تباهی را مسلط کردند. امروز دیگر هی

 دانم امروز توجیه شما چیست؟  فوق دفاع کند. نمی

 

در قید و بند قوانین متعارف دادرسی نبودند، »دیدید که  اسالمی را نیز در این می« های انقالب حقانیت دادگاه»شما حتی 

و البته قرون   دادرسی نبودند، خلق عناوین مجرمانهمنظورتان از در قید و بند قوانین متعارف « عملکردی انقالبی داشتند
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بود. نسل ما را با همین عناوین به مسلخ بردند. چرا از خود انتقاد « محارب با خدا»و « االرض مفسد فی»وسطایی چون 

 االبصار چه شد؟  کنید؟ فاعتبرو یا اولی نمی

 

عات ایدئولوژیک وسعت داده و آن را به عنوان ابزاری برای را حتی تا داخل شدن در مناز« دادگاه خلق»ی صالحیت  شما دامنه

 کردید:  سرکوب آزادی بیان و وجدان و عقیده تجویز می

 

کسی هم که از نظر ایدئولوژیک سبب ایجاد یک جریان انحرافی در جامعه گردد، و سیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی »

ی مرتکب در  گیرد. در اینجا محاکمه ی دادگاه خلق قرار می حاکمهجامعه را سد کند، یا سبب کندی حرکت آن شود، مورد م

ی جریان انحرافی است و حکم دادگاه هم بر محکومیت سیاسی، اجتماعی این جریان متوجه است و نه فقط  حقیقت محاکمه

 «ی بقره توجه شود که: )الفتنه اشد من القتل( سوره ۱۲۱ت فرد یا افراد مرتکب. )به مضمون آیه یمحکوم

 

ها را نتیجه بگیرد؟ در کدام تاریخ  آخر به دادگاه چه ربطی دارد که وارد تفاسیر گوناگون ایدئولوژیک شود و حسن و قبح آن

اید؟ در کدام درس حقوق و آیین دادرسی مربوط به  یا خوانده  هایی را دیده های مترقی دنیا چنین توصیه مربوط به جریان

 چنین اموری رسیدگی کنند؟  صالحیت دادگاه و قضا آمده که به

 

توان دوران تاریکی و وحشت را مسلط کرد؟ آیا در تاریخ و در اعصار گذشته و حتی در جهان   هایی نمی آیا با چنین تئوری

های ایدئولوژیک سراسر انباشته از همین توجیهات است. شما اولین نفر  معاصر چنین نکردند؟ تاریخ دوران وحشت حکومت

محاکمه جریان »به « اشد من القتل»و « فتنه»ای با همین ابزار  قع آخرین نفر در این صف طوالنی هستید. خامنهنیستید، در وا

 پرداخته است. « انحرافی فتنه

 

 مشکل داشتید: « عادالنه  محاکمه»و « حقوق قانونی متهمین»شما با 

ترین اقشار خلق ما برخوردار بود.  تأیید و حمایت گستردههای انقالب که با چند اعدام انقالبی کارش را شروع کرد، از  دادگاه»

ها گشوده بودند. و  صدا زبان اعتراض علیه این دادگاه ها و محافل ارتجاعی جهان یک هم در شرایطی که همه امپریالیست آن

های انقالبی این خواندند، اعدام  می «محاکمه عادالنه»و یا  «حقوق قانونی متهمین»چه که خود  ظاهرا به خاطر نقض آن

 . ۷۵پانزده مرداد  ۲مجاهد شماره « نمودند. ها را محکوم می دادگاه

 

 گرفتید:   خرداد حقوق بشر را به سخره می ۲۶های پیش از  سلطنتی و در سال شما در دوران پس از انقالب ضد

کند. در پناه این سیاست  را آغاز می ای فراماسونری جدید با طرح مسائل حقوق بشر، و دفاع از آن در سطح جهانی، طرح تازه»

ی خود بزند. در این رابطه تأکید  ای نو بپوشاند و ماسک جدیدی بر چهره ضدمردمی خود را مجددًا و با شیوه  خواهد چهره می

ی ها کوشد آثار سوء تجاوز با استخدام این روش نو می  مشخصی روی مسائلی از قبیل آزادی، اخالق و مذهب دارد. در نتیجه

 .«گذشته را خنثی کند 

 (۷مجاهد شماره  ۱۹و  ۱۱ی  صفحه« خواهد چهره کریه امپریالیسم را پنهان سازد سیاست حقوق بشر میی  مقاله»)

 

دانستید فراماسونری چیست و تاریخ حقوق  داشت؟ اصاًل می« فراماسونری»موضوع حقوق بشر در سطح جهانی چه ربطی به 

 بشر چگونه شکل گرفته است؟

کردند نه شما و  دادید افرادی همچون زنده یاد دکتر کاظم رجوی در این موارد اظهار نظر می کاش آن موقع اجازه میای 

 دانستید.  همراهانتان که از تحوالت جهانی به ویژه در امر حقوق بشر و ... چیزی نمی
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د یا متوجه باشید تیغ جالدان رژیم را که دیدید و بدون آن که بخواهی شما در آن دوران جز مرگ و مرگ و مرگ چیزی را نمی

 کردید.  ی کافی تیز بود تیزتر می به اندازه

، خواهان رعایت «حقوق بشر»ما باالخره به همین غرب پناه آوردیم و در پناه  ی  عبرت روزگار را ببینید خود شما و همه

 مان شدیم! حق پناهندگی، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، و ... حقوق

ها خطاب کنم و یا حتی  تباه نشود منظورم این نیست که بار جنایات رژیم را به دوش شما بیاندازم، یا شما را مسئول آناش

افتاد. خیر، ما به این سرنوشت  کردید چنین جنایاتی در کشور ما اتفاق نمی مدعی شوم چنانچه شما این مواضع را اتخاذ نمی

 ام.  ی بود که پیشتر به آن پرداختهشدیم. اشتباه ما در جای دیگر دچار می

االسالم زاده را به حبس ابد محکوم کرده بود مطلب انتشار دادید. تیترش این  شما در مخالفت با دادگاه انقالب اسالمی که شیخ

 «االسالم زاده را نجات داد!! دادگاه انقالب، شیخ»بود 

م زاده را پایان داد. و او را به حبس ابد محکوم کرد. به این ترتیب االسال ی شیخ دادرسی، دادگاه انقالب اسالمی ایران محاکمه»

اش را مجددا باز  کثیف  او از چنگال عدالت گریخت. در حالی که کمتر کسی انتظار داشت که این عنصر فاسد و منفور زندگی

 (۷۵پانزده مرداد  ۲)مجاهد شماره « یابد.

 

اش در آمریکا را به عنوان افشاگری در نشریه مجاهد انتشار  ه اعضای خانوادههای او از زندان اوین ب شما صورت حساب تلفن

اید  ای که شما در نشریه مجاهد به عنوان کیفرخواست او که وزیر بهداری دوران شاه بود مطرح کرده دادید. عناوین مجرمانه می

راحان جداشت )یکی از بهترین  آنقدر مضحک و غیرحقوقی است که موجب حیرت و تأسف است. او به خاطر تخصصی که

به زندان افتادیم، تیغ در دست  ۰۶ای شد وقتی که در سال  های شما زمینه ارتوپد ایران( به حبس ابد محکوم شده بود. دشمنی

بود و او تا توانست علیه ما به کار برد و از هیچ زشتی پروا نکرد و سوگند بقراطی را هم که خورده بود « زاده االسالم شیخ»

البته این جنون همگانی رفت.  کنم شما تنها مقصر نبودید. یک جامعه بحران زده به راه خطا می فراموش کرد. باز هم تأکید می

ها که در مقابل صدور حکم حبس ابد برای انسان شریف و میهندوستی جون عباس امیرانتظام، خواهان اعدام او  «اکثریتی»بود. 

 مینه از همه بدتر بود. ها در این ز ای وضع تودهبودند. 

 داد:  نیز برخوردار بود خطاب به خمینی فرمان مرگ می  سیاوش کسرایی که از روح لطیف شاعرانه

رود سمند دولتت، بران،/ حالیا که تیغ  حق ما بگیر/ داد ما برس/ تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام/ حالیا که می»

 «برد/ بزن دشنه تو می

 

نیز بود، بدوی گونه اظهار  «کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر»قدان و عضو  که از قضا حقو جوادیاصغرحاج سید علی

 داشت:  می

ت و محیط انقالب، باید با سرع. خوش رأفت و عطوفت نشوید دست الله، در اجرای احکام الهی التاخذکم رأفته فی دین»

ترین  ها و سمومات مولد فساد و ظلم باید و بدون کم ی میکرب ی دشمنان انقالب، همه شدت پاکیزه شود. یعنی همه

توانند قانون و ناموس انقالب یك ملت ستمدیده را درك  درنگ نابود شوند... صاحبان قلوب رئوف و با گذشت هرگز نمی

ا مشکالت و عجله و شتاب برای نابودی عناصر فاسد و خطرناك رژیم رو شدن ب نمایند و بین بردباری و صبر برای روبه

ی اطالعات  روزنامه« )ها را به دست دستگاه عدالت زمان استبداد بسپارید،... استبدادی فرق بگذارد... اگر شما بخواهید آن

 (۷۵بهمن  ۹۵

 

 بود و متولی امور قضایی و مبارزه بادستگاهی که زعامت آن با خلخالی و محمدی گیالنی و آذری قمی و قدوسی و ... 

و  سیدجوادی اصغر حاج ی علی شده بود، به توصیه« ها و سمومات مولد فساد و ظلم ی میکروب دشمنان انقالب و همه»

تر و بدون کمترین  مشدند، با شدت عمل هرچه تما فکران وی که تقریبًا اکثریت جامعه و نیروهای سیاسی را شامل می هم

سیدجوادی  اصغر حاج شناخته شدند. علی« فساد و میکروب و سمومات»درنگ عمل کرده و خود آنان نیز از مصادیق بارز 
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. البته نسل ما سپرده نشدند« دستگاه عدالت زمان استبداد»و بسیاری دیگر شانس آوردند که به دست سیستم جایگزین 

 ترین وجه ممکن پرداخت.  هایی را به سنگین هها و خواست بهای چنین اظهارنظر

ورزیدند، یا  های انقالب مخالفت می هایی که با احکام دادگاه ی آن یک از شما، هیچ یک از روشنفکران ایرانی حتی همه هیچ

ازرگان اعتبار ای به امثال ب پرداختند. عده بود نمی  انتقاد داشتند به اصل موضوع که صدور احکام قضایی توسط آخوندهای حوزه

گفت، اگر درد را  های انقالب مخالفت داشت. این خودفریبی و دیگرفریبی است. اگر راست می دهند که با روند دادگاه می

فهمیده بود، اگر شهامت داشت بایستی به عنوان نخست وزیر و رئیس دولت با سپردن اختیار دستگاه قضایی به یک مشت 

رئیس کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر بود، آیا از بدیهیات حقوق بشر هم بی خبر  کرد. او آخوند بیسواد مخالفت می

نشیند یعنی عدالت و قضا زیر سؤال رفته است. فرقی  بود؟ وقتی آخوندی یبگانه با معیارهای مدرن حقوقی، بر مسند قضا می

رای رسیدگی به چنین امری صالح نیست. ابزارهایی هم که کند او حکم به اعدام فرد دهد یا او را بیگناه تشخیص دهد. او ب نمی

 کند غیرقانونی و ضدبشری است.  ها استناد می ای هم که به آن  نامه در اختیار دارد غیرقانونی است، مواد و آیین

ظام پهلوی ی او در مجازات وابستگان ن گونه ی خلخالی و حس انتقامجویی بدوی کردید خوی جنایتکارانه شما به غلط فکر می

در دعوای بین حزب  ۷۲کردید. اگر یادتان باشد حتی در سال  کند به همین دلیل از اقدامات او دفاع می را بیمه می« انقالب»

های شهر نوشته  به دستور شما روی دیوار« خلخالی اعدامش کن، آیت رو مفسدش کن»صدر شعار  جمهوری اسالمی و بنی

صدر و حزب جمهوری اسالمی بود اما به نوعی تأیید  وجود آمده بین بنی ی به د منازعهشد. درست است که هدف شما تشدی می

ای را برای لویی شانزدهم و ماری آنتوانت با  محاکمهی خلخالی هم در آن مستتر بود. در تلویزیون فرانسه  احکام جنایتکارانه

تغییر  مردمدهد که دید  آنها تبرئه شدند. این نشان می که دادند، نتیجه این یبرگزار کردند که مردم هم رای مدادستان حضور 

 توان و نباید ایستا بود.  نمی کرده است.

 

 ی دادرسی در حاکمیت شما  دستگاه قضایی و نحوه

و قوانین شما و نه دولت عراق در جایی که حاکمیت داشتید « اشرف»مورد نظرتان را در « عادالنه»های  ای از دادگاه شما نمونه

ی خونین و سخت با رژیم جمهوری اسالمی بودید اما این  . درست است که شما درگیر یک مبارزهبرگزار کردید حاکم بود جا آن

کردید زیرپا گذاشته  ها معرفی می المللی که شما در حرف خود را متعهد به آن های بین شود حقوق بشر و کنوانسیون دلیل نمی

 شود. 

کرد. منتهی کسی از قوانین و مقررات اطالعی  ضاییه بود و به موارد تخلفات رسیدگی میق  اقلیم مورد نظر شما دارای قوه

 ها تخطی نکند که کارش به دستگاه قضاییه بیافتد.  نداشت که مراقب باشد از آن

ه چه بسا یکی از نادر نقاط دنیا بود که هیچ قانون مکتوبی که افراد از آن اطالع داشته باشند نداشت. همیش« اشرف»

ها و عوامل رژیم و خائنین و جاسوسان واقعی نبودند که سروکارشان به قوه قضاییه و دستگاه امنیتی ارتش آزادیبخش   «نفوذی»

افتاد. گاه گفتگو با یک نفر، یا خوب انقالب نکردن، یا عدم سرسپاری، و گاه انتقاد داشتن به مسئولین و یا قبول نداشتن  می

توانست  برای جدایی و خروج از سازمان یا گاه مشکالت جنسی و اخالقی و چه بسا خصلتی می تحلیل سازمان و یا قصد فرد

کرد کارش باال  اش پافشاری می در جمع بکشاند و چنانچه همچنان بر مواضع  جرم و گناه تلقی شده و فرد را به محاکمه

بوده و مستحق « پاسدار آخوند یونسی»و « اسوسج»و « خائن»و « نفوذی»قبوالندند که  وقت به زور به او می گرفت و آن می

 اعدام است.   

 

جا حضور داشتند و کوچکترین تحرکات  های شما همه و گوش  شما همچنین دارای سیستم امنیتی و اطالعاتی هم بودید. چشم

  گرفتند. کردند و در بسیاری موارد افراد خودشان این وظیفه را در مورد خود به عهده می را گزارش می

و متأسفانه بنا به وجود یک فرهنگ غلط و   الجرم وقتی سیستم امنیتی و قضایی باشد، زندان و بازداشتگاه و سلول و زندانبان

کردند برای من مهم نیست. مهم زشتی کار است  می« شکنجه»هم خواهیم داشت. این که در چه سطحی « گر شکنجه»پوسیده 
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ت بماند که موضوع در این حد نبوده است. از این بابت در اشرف کمبودی حتی اگر یک سیلی به کسی بزنی شکنجه اس

 شد.  احساس نمی

ت شکنجه، حقوق متهم و زندانی، آیین یالمللی در مورد ممنوع ها و قوانین مرسوم بین یک از کنوانسیون دانید هیچ شما بهتر می

 شد.   دادرسی و قضا و ... در اشرف رعایت نمی

های ارتباط جمعی بدون وقفه از لزوم رعایت  المللی و در رسانه های بین افتاد که شما در اجالس اتفاق می ها همه در حالی این

 کردید.  ها محکوم می گفتید و رژیم را به خاطر عدم رعایت آن این اصول می

 

کرد نداشت.  گزار میدوران شاه بر« دادرسی ارتش»هایی که  های برگزار شده از سوی شما حتی شباهتی با دادگاه دادگاه

برخوردار بودید حتی « ساواک»و « دادرسی ارتش»شان از حقوقی که شما در  نظر از درستی یا نادرستی اتهامات متهمان صرف

ها و  به شکل صوری هم محروم بودند. شما و رهبران مجاهدین این امکان را یافتید در مقابل هیئت قضات، دادستان، منشی

خواهد بر زبان  تان می چه دل تنگ تان از خود دفاع کرده و آن ها و دوستان  امنیتی و انتظامی و خانواده ها، مأموران کارپرداز

گاه اجازه ندادید کسی حتی در تنهایی این امکان را داشته باشد از خود و اتهاماتش دفاع کند چه  بیاورید. اما همین شما هیچ

 ی شما را نقد کند.  و گذشته  ا محکوم کند و تاریخچهتان ر ای طوالنی شما و اقدامات برسد در خطابه

یافت. عدم رعایت تشریفات حقوقی و آیین دادرسی بایستی  بایستی یک جا نمود عینی هم می« دادگاه خلق»تعریف شما از 

ربوط به ی نظری و هم عملی در این رابطه روشن نیست. در بحث م ی شما هم در صحنه داد. کارنامه یک جا خود را نشان می

 ام.  شد اشاره کرده ها و اتهاماتی که از جانب شما به افراد زده می ای از بازجویی به گوشه« رفع ابهام»

ی عدالت با چشمانی باز، احکام  توان گفت که در دادگاه خلق فرشته می»کردید که  به سادگی توجیه می ۷۵شما وقتی در سال 

وقتی بر اعدام بیگناهان تحت « نه بر اساس ضوابط خشک و از پیش تعیین شده.کند،  خود را در جهت منافع مردم تعیین می

هرگونه مماشات با جریانی که در صورت توفیق انقالب »نوشتید  گذاردید، وقتی به صراحت می صحه می« منافع انقالب»عنوان 

ها و محاکمات شما فجایعی که  زداشتگاهداشتیم که در با بایستی انتظار می« را نابود خواهد کرد، مار در آستین پروردن است

کنیم. شما با  های افراد مکث کافی می ها و گفته ی تاریخی خوبی داریم و نه روی نوشته ذکر شد رخ دهند. منتهی ما نه حافظه

ا از یک مرگ حتمی نجات دهید هر عملی را مجاز دانستید. شما با این استدالل سازمان و انقالب رخواهید  همین نگاه که می

است حتی جنایت را توجیه کردید. با این نگاه بود که « حق فردی»تر از  رنگ باالتر و پر« حق سازمان»و « حق رهبری»که 

ظر خود را در جمع مجاهدین برگزار های مورد ن پرداخت. بلکه شما محکمه حتی اگر الزم بود دستگاه قضایی به جرائم نمی

 ی فرد بلکه مجازات او در همان محل بودند.  ها نه تنها مجبور به محاکمه کردید و آن می

 

 امپریالیسم ستیزی و الگوبرداری ناشیانه

با  مبارزه»اید که باالخره بطور شکلی هم که شده دست از  های زندگی به شما تحمیل شده و مجبور گشته چه خوب واقعیت

آن بردارید. خیر و صالح  مردم و کشورمان در همین سیاست است. بخشی از مشکالت « مظاهر»و بخشی از « امپریالیسم

 یکی از پیشتازان بودید.   ی ما همین رویکرد غلط پس از پیروزی انقالب بود و شما در این زمینه جامعه

ن که سردبیرش رحمان هاتفی عضو دفتر سیاسی حزب توده بود در گفتگو با روزنامه کیها ۱۲۷۵اسفند  ۴این شما بودید که 

لزوم مبارزه با امپریالیسم آمریکا را پیش کشیده و اعالم کردید که مبارزه با دیکتاتوری شاه تمام شد و حاال عصر جدیدی در 

مد روزگار بود و شما هم « زیامپریالیسم ستی»بردیم که  شود. البته گناه از شما نبود، ما در عصری به سر می مبارزه شروع می

را   انگارانه جامعه ایران با دیگر جوامع به الگوبرداری دست زده و خطایی بزرگ را مرتکب شدید که زمینه سازی ساده با شبیه

رو شعارهای حزب توده و  دنیا اسیر جنگ سرد بود و شما دنباله های حکومت خمینی مناسب و مهیا کرد. برای تحکیم پایه

 اهیر شوروی. اتحادجم
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ها با سر دادن  جایی که حاکمیت در دست احزاب کمونیست بود، آن در کشورهای مانند کوبا، ویتنام، چین و حتی روسیه از آن

گماردند،  داری هر ندای مخالفی را به امپریالیسم نسبت داده و به سرکوبش همت می شعارهای ضدامپریالیستی و ضد سرمایه

شدند و با  خاست. در این جوامع روشنفکران دشمن شمرده می  کاهای کارگری و دهقانی بر میحتی اگر این ندا از سندی

شدند و اصواًل امکان فعالیت حزبی و ... نبود. شما تفاوت جامعه ایران با این کشورها  کوچکترین انتقادی به امپریالیسم وصل می

ه در در دست دشمنان شماست که اتفاقًا از موضع ارتجاعی دیدید! متوجه نبودید که حاکمیت در دست شما نیست بلک را نمی

دارد و شما بدون آن که بخواهید « شیطان»هایش نیاز به دشمن خارجی و  با امپریالیسم در تضاد است و برای تحکیم پایه

ها در نوک پیکان مبارزه کردید. شما همانطور که خود نیز اشاره داشتید در آن روز هماهنگ با منافع رژیم این نیاز را برآورده می

 ضد امپریالیستی قرار داشتید که منافع آن یکسره در جیب رژیم بود. 

 

 امپریالیستی شما چه روابطی ارجح بود در نگاه ضد

تحت عنوان « ارتجاع چیست و مرتجع چیست»کتاب  ۹۶و  ۱۲ی شما همین بس که در صفحات  مانده در نگاه بسته و عقب

  اید: آورده« ک ارجح است یا روابط اجتماعی؟در مقایسه جوامع، تکنی»

اما چه بسا ما شاهد جوامعی هستیم که از نظر تکنیک بسیار پیشرفته هستند در حالی که به لحاظ مناسبات، استثمار شدید »

اند، ولی از  مانده ها حاکم است )آمریکا و ...(. در حالی که در بعضی دیگر اگر چه از نظر تکنولوژی تقریبًا عقب داری بر آن سرمایه

اند )ویتنام و ...(. در این  داری را نیز مسدود کرده اند بلکه راه رشد سرمایه نظر مناسبات اجتماعی نه تنها فئودالیته را از بین برده

ط رواب»جواب آن در یک کالم این است: از این دو معیار، معیار  ها )به لحاظ ترقی و ارتجاع( چیست؟ صورت معیار مقایسه آن

تر است. از این روست که ما بدون هیچ  تر باشد، مترقی تر و عادالنه ارجح است، یعنی نظامی که دارای روابط عالی« اجتماعی

 « دانیم... تر از آمریکا می اش( مترقی ای ویتنام را )علیرغم پایین بودن سطح تکنیک شک و شبهه

سلطنتی است. امروز حتی خود ویتنام هم به چنین  یروزی انقالب ضدی شما پس از پ مانده درک بسته و عقب چه در باال آمد آن

گذاری بپردازند. ویتنام امروز  جا به سرمایه های چند ملیتی در آن دهد تا شرکت دیدگاهی باور ندارد و تالش عظیمی به خرج می

 دارد.  های خارجی و نیروی کار ارزان یکی از بزرگترین رشدهای اقتصادی دنیا را به مدد سرمایه

اید اما مشخص است که منظور شما  اید از آوردن نام کشورهای همسو با آمریکا خودداری کرده شما در پرانتزی که باز کرده

اروپا و کانادا و استرالیا و ژاپن و در یک کالم جهان پیشرفته است. همچنین در کنار نام ویتنام از آوردن نام   کشورهای اتحادیه

اید. اما مشخص است که منظورتان کشورهای سوسیالیستی و کوبا  ارای روابط مترقی هستند امتناع کردهدیگر کشورهایی که د

 شمالی است.   و کره

ی کشورهای مورد نظر شما  های سیاسی کلیه تر بود. به همین دلیل نظام تر و متکامل تاریخ قضاوت کرد که کدام روابط مترقی

امروز ها گشت و یا رو به زوال و نابودی هستند.  ها بایستی به دنبال آن تند و امروز در موزهکه روابط مترقی داشتند یا از بین رف

روابط »ای شود. در مورد ارجحیت  تواند کعبه آمال عده  ای همچون آلبانی نمی افتاده با توجه به انقالب ارتباطات دیگر نظام عقب

شوید: نروژ، سوئد، آلمان، دانمارک، فنالند،  ی اساسی غافل می کتهآمیزی از ن حق با شماست اما شما بطور فاجعه« اجتماعی

جا آزادی بیان است.  ریزی بهتری در مقایسه با چین و روسیه برای شهروندان فقیر خود دارند. در آن هلند، فرانسه و ... برنامه

کس باالتر از قانون نیست و هر  سیاستمداران مسئول و پاسخگو هستند و در تمام عمر، قدرت را در اختیار ندارند. هیچ

 شهروندی از حقوقی مشخص برخوردار است.

 

 الزامات عملی حرکت انقالبی برای درنغلتیدن به انحراف و ارتجاع از دید شما

ها  مات عملی حرکت انقالبی را که نادیده گرفتن و نقض آناکتاب ارتجاع چیست و مرتجع کیست الز ۹۲و  ۹۵شما در صفحات 

 کنید:  بندی می انجامد چنین دسته و ارتجاع میبه انحراف 

 در رابطه با هویت ضد امپریالیستی مبارزه ما -الف»
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آمیزی، بین خلق و امپریالیزم به عنوان دشمن اصلی خلق وجود ندارد، مأاًل  ی انسانی و مسالمت جا که هیچگونه رابطه از آن -۱»

 قهرآمیز و مسلحانه است. لذا:  تنها پاسخ صحیح و انقالبی برای حل این تضاد، نبرد

 «یا فرهنگی، خصوصیت ارتجاعی است. *هرگونه وابستگی یا گرایش به وابستگی به امپریالیسم اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی

 

خود با توجه به چنین تعریفی یا بایستی از تحلیل فوق دست برداشته باشید و صادقانه نادرستی آن را اعالم کرده و به انتقاد از 

توان پذیرفت هم اعالم قبلی و هم سیاست  چه امروز در دستور کار مجاهدین قرار گرفته نادرست است. نمی بپردازید و یا آن

 فعلی درست است.

 

ها  داران وابسته گرفته تا شبکه ها و عوامل داخلی آن، از سرمایه هرگونه مماشات و سازشکاری در رابطه با امپریالیزم، و پایگاه»*

های سرسپرده و سرکوبگر رژیم قبلی، و همچنین حفظ مناسبات ضدخلقی  ها و مهره اصر ساواک، سیا و نیز حفظ نهادو عن

 «ارتش شاهنشاهی، و نیز عدم لغو قراردادهای استعماری، ارتجاعی است. 

 

اع شدید که در ادامه به آن کن ارتج این نگاه، شما را به مسیری هدایت کرد که با طرح شعارهای امپریالیزم ستیزانه جاده صاف

 خواهم پرداخت.  

 «نفی ضرورت مبارزه قهرآمیز علیه امپریالیزم، ارتجاعی است. »*

دانستید، امروز که به سیاست همگرایی با  را ارتجاعی می« نفی ضرورت مبارزه قهرآمیز علیه امپریالیزم»دیروز حتی 

هاد؟ آیا برای اثربخش کردن سیاست امروز مجاهدین نبایستی به نقد توان بر آن ن اید چه نامی می روی آورده« امپریالیزم»

 ی سیاست دیروز پرداخت؟  صادقانه

 

است با اصل گرفتن تضادهای دادن به تضاد اصلی )امپریالیزم(، یا فرعی تلقی کردن این مسئله که مرادف  هرگونه کم بها»*

امپریالیستی،  بارت دیگر هرگونه انحراف از مسیر مبارزه اصیل ضدو مشخصًا تضادهای درون خلق(، ارتجاعی است. و به عفرعی )

 «با توجه به پایگاه استثماری این انحراف، ارتجاعی است.

 

رفت و امروز  به شمار می« ارتجاع»کردن آن از مظاهر   تلقی« فرعی»بود و هرگونه « تضاد اصلی»چرا دیروز مبارزه با امپریالیزم 

 نه؟ 

دانستید! من  محض می« ارتجاع»المللی بودید و انحراف از آن را  امپریالیستی در سطح بین نیروهای ضدشما خواهان وحدت با 

اید وگرنه بایستی  های فوق ارتجاعی برداشته گونه به شما تحمیل شده است که دست از این نظریه خوشحالم که شرایط زمانه آن

رفتید  نژاد می ای و احمدی آمدید و به پابوس خمینی و خامنه برمی« یهای آمریکای چپ»و « کاسترو»و « چاوز»از در اتحاد با 

 شود.  تر پیدا نمی  امپریالیست چون از این نیروها در دنیا ضد

 

 از امپریالیسم ستیزی تا مخالفت با پیشرفت تکنولوژیک

آیینه »را، « نیروگاه گازی ری»حتی رفت که شما  جا پیش می امپریالیستی تا آن ی ضد مانده این نگاه انحرافی اما سطحی و عقب

در شرایطی که ما روی دریایی از انرژی ارزان یعنی »کردید:  دانسته و اظهار فضل می« های امپریالیستی تمام نمای وابستگی

 « ها های گازی یعنی حل مسائل امپریالیست ایم، استفاده از توربین نفت خوابیده

 (۷۵دیماه  ۱۱ی  )مجاهد شماره

سوزاندیم انرژی ارزان نبود. مجاهدین کمترین تخصصی در این مورد نداشتند اما مگر  ی که ما بدون استفاده می«زگا»انگار 

ها را آلمان و ژاپن  جایی که این توربین خنده دار بود از آن شناسد؟ هم از نوع ایرانی چنین مسائلی را به رسمیت می آن« مبارز»
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ها  های دیگر نیروگاه دادید گویا که دستگاه ربط می« ها غارت جمعی امپریالیست»د آن را به ساختن و ایتالیا و بلژیک و کانادا می

 شد.  در ایران و یا کشورهای انقالبی ساخته می

 

به عنوان شاخص « کامپیوتر»جا پیش رفت که نشریه مجاهد و در واقع شخص شما به ضدیت با  این دیدگاه عقب افتاده تا آن

  هم پرداختید:« لیسمامپریا»وابستگی به 

 

ها سایه افکنده  آن  هایی که فرهنگ اقتصادی و اجتماعی غرب در ذهن ها و بوروکرات توسعه اقتصادی از دیدگاه تکنوکرات»

داری و پیاده کردن خطوط آن بدون توجه به نیازهای بنیادی و شرایط خاص  های جوامع سرمایه چیزی جز الگوبرداری از مدل

اش  گزاری ی اقتصادی به مفهوم سرمایه گیری رشد و توسعه ی جامعه نیست. برنامه ریزی، پیاده کردن و پیاجتماعی و اقتصاد

جز بیگانه کردن نیروهای نیروهای فعال جامعه نسبت به خود و به عمل کردهای اقتصادی و اجتماعی و وابستگی بیشتر چیزی 

ری با سرازیر کردن تکنولوژی مدرن به جوامع زیر سلطه دنبال دا دیگری را به دنبال نخواهد داشت. خطی که جهان سرمایه

ها به منظور غارت و وابستگی هرچه بیشتر است. محتوی و کاربرد  کند در جهت فعال کردن بخشی از جامعه و بسیج آن می

مساعد به منظور  ی اقتصادی از این دیدگاه در حقیقت بعنی به وجود آوردن امکانات و شرایط صنایع پیچیده و مفهوم توسعه

گیری هرچه بیشتر از امکانات جامعه و تحمیل تولیدات خود به این جوامع است. علیرغم این که جامعه قادر به تولید  بهره

های کالن در صنایع پیچیده و  گذاری اش نیست، ما شاهد سرمایه ی اقتصادی به مفهوم واقعی ی زندگی و توسعه نیازهای اولیه

ترین  ی ما تعبیه شده تلویزیون به دور افتاده های الکترونیکی در جامعه ترین سیستم مدرن ترین و گستردهالکترونیکی هستیم. 

ها از کمبود مواد غذایی رنج  های محقری باال رفته که ساکنین آن های تلویزیونی بر بام خانه نقاط و دهات رفته و چه بسا آنتن

ها خراب  که با کوچکترین زمین لرزه بر سر ساکنین آن هایی داشتی محرومند. خانهترین وسائل زندگی و به برند و از ابتدایی می

ی اقتصادی چیزی جز  ی این نوع توسعه گردد. نتیجه ها با شهرها و دهات مجاور قطع می برف ارتباط آنو شود و یا یک باران  می

های  وار زاغه نشینی، بیکاری و رشد سرطانتر شدن فقر اجتماعی و فرهنگی  های طبقاتی، عمیقتر و گسترده گسترش تضاد

 «پنهان و آشکار نخواهد بود.

ایم.  ی ما الگوهای موفق رشد و پیشرفت را در کشورهایی همچون کره جنوبی و سنگاپور و چین و مالزی و ... دیده امروز همه

های تلویزیونی در  آنتن»ال را در باالرفتن رود. اشک که در باال ذکر شد نمی  مانده و ارتجاعی های عقب کس به دنبال تئوری  هیچ

 آور نیست؟  اید! حیرت دیده« ترین نقاط  دورافتاده

 

  ماندگی را مالحظه کنید: عقب

ی کامپیوتر( کافی است اشاره کنیم که گاه در ایجاد مشکالتی در امر تعمیر  در مورد عوارض دیگر وابستگی )مشخصًا در زمینه»

های  کاری در قسمت مهندسی شرکت ی حقوقی و یا مشکالتی از قبیل اعتصاب، کم کی یا در زمینهو نگهداری، ورود قطعات ید

های تولیدی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطات و حمل و  های کامپیوتری در ایران، قلب سیستم ی دستگاه دهنده  فروشنده و اجاره

گردد که جوامع  شود هم چنین معلوم می تر می تگی روشننقل ما از طپش خواهد افتاد. با توجه به این واقعیات مفهوم وابس

مردم   اند. اگر با بسیج نیروهای خالقه ی خود قرار داده  های چند ملیتی چطور ما را در قید اسارت و سلطه داری و شرکت سرمایه

های سیاسی و  گیری موضع های اخیر در سعی در خروج از دور وابستگی نکنیم جهانخواران آمریکایی و وابستگانشان که در ماه

های حیاتی  ی عمل درآمده شریان اند با قطع کامل صدور قطعات یدکی که اکنون به مرحله قدم شده اقتصادی بر علیه ما پیش

آید و سیستم کنترل بارگیری خارک از  جامعه را از کار خواهد انداخت. اینجا است که در صنعت نفت ما اختالل به وجود می

اد. در نتیجه نفت که به عنوان مهمترین منبع درآمد ما است قطع خواهد شد . سیستم پرواز، تعداد مسافر، کار خواهد افت

ی  ی همه  شود، متوقف شده و نتیجتًا برنامه حسابداری و کلیه خدمات پروازی که توسط کامپیوتر در شرایط کنونی انجام می

 «ای قرار خواهد داد.  ها را تحت تأثیر عمده پرواز

 ی وابستگی ایران به امپریالیسم( ی )کامپیوتر و مسئله  مقاله ۰۴ی  شریه شمارهن
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های روابط  برد بلکه عدم شناخت شما از پیچیدگی انگاری شما راه می دادید نه تنها به ساده هایی که شما ارائه می حل راه

 رساند:  المللی را هم می بین

 

طریق مصادره، لغو کلیه قراردادهای مربوط ) خرید، اجاره، تعمیر و نگهداری و  ی کامپیوترهای استیجاری از ملی کردن کلیه»

های فرسوده و قطعات یدکی  ای( عدم پرداخت اجاره بها، جلوگیری از خروج ارز، ماشین تهیه قطعات یدکی و قراردادهای برنامه

 موجود. 

توان  ی ضروری ندارند و می پیوتری موارد استفادهدرصد قراردادهای کام ۵۶های غیرضروری زیرا  ی سیستم تعطیل کلیه -۴

 ها استفاده نکرد.  بدون هیچگونه اشکالی از آن

جایگزین کردن نیروی انسانی به جای ماشین با  توجه به اتالف نیروهای کار کارمندان و بیکاری مزمن در سطوح مختلف  -۷

 بخش خصوصی.  اداری و به حداقل رساندن کاربرد کامپیوتر در ادارات مختلف و

 های دستی در موارد ضروری استفاده از کامپیوتر. ایجاد آمادگی در جهت جایگزینی سیستم -۰

 های مختلف خدمات و امور تولیدی . ... جلوگیری از گستردگی زائد کامپیوتر در زمینه -۵

دمات ماشینی با توجه به شرایط ی حل مسائل خ  پشتی اقدام عاجلی در زمینه های الک مقامات مسئول بایستی به جای حرکت

 «خاص جامعه و آمادگی کامل مردم در این جهت انجام دهند. 

 (۵۲ی  مجاهد شماره «ی وابستگی ایران به امپریالیسم کامپیوتر و مسئلهی  مقاله)»

 

داد. و از همه  می هم خود را نشان« شهرها در چنگال امپریالیزم»این نگاه نادرست در مقاالت متعدد نشریه مجاهد تحت عنوان 

ترین حامی آن بودند و یکی از عوامل مهم تدوام آن که باعث  دریغ از اشغال سفارت آمریکا که مجاهدین اصلی بدتر حمایت بی

 تسهیل فرود آمدن تیغ ارتجاع بر گلوی ما و نسل ما شد. 

 

پوشاندید و در « ایدئولوژیک»و به آن لباس پرداخته « مکانیزاسیون کشاورزی»شما حتی به توجیه اقدامات مائو در مخالفت با 

 یک ارزیابی سراپا نادرست و غیرواقعی مدعی شدید: 

طلبی  ایدئولوژی و اصول ایدئولوژیک و ارجحیت آن بر منفعت  ای که مائو در طول حیات خویش روی مسئله تأکید همه جانبه»

درت نظامی، اقتصادی و یا سیاسی فراتر و باالتر و برتر از گذاشت ق کرد بسیار قابل توجه است. در حقیقت او نمی اقتصادی می

ی تولیدی را با تکیه بر عنصر  جانبه که رشد یک ی تولید دقیقًا در برابر کسانی ایدئولوژی قرار گیرد. بطور مثال در زمینه

 نقشها که معتقد به  ریستکرد. درگیری مائو با تراکتو تکنولوژیک )در کادر نیروهای مولده( خواستار بودند، ایستادگی می

ی  کردند این شیوه ها که فکر می مکانیزاسیون کشاورزی در جهت رشد تولید بودند قابل بررسی عمیق است. علیرغم تصور آن

برخورد باعث افت تولید خواهد شد دیدیم که شیوه ایدئولوژیک برخورد مائو علیرغم افت اولیه تولیدات کشاورزی، به علت اتکاء 

های مردم و مقدم شمردن عنصر ایدئولوژیک بر عنصر ابزاری، جهش اقتصادی عظیم چین را در   انسانی و بسیج تودهبر عنصر 

 (۲۲و  ۲۹، ص ۱۲۷۵)پراگماتیسم، انتشارات سازمان مجاهدین، بهار « پایان دوره، باعث شد.

 

ر شما از بین رفته باشد و اگرچه بطور نظری و د« تکنولوژی»ی مخالف استفاده از  مانده امیدوارم رسوبات تفکر ارتجاعی و عقب

اید بطور عملی آن را پذیرفته باشید. نیاز به توضیح نیست که  تئوریک به اشتباهات اساسی خود در این زمینه اعتراف نکرده

 ای و با چه مکانیسمی صورت گرفته است. امروز هرکس که با الفبای سیاست و در چه دوره« جهش اقتصادی عظیم چین»

 گیرد.   اقتصاد آشنا باشد چنین دعاوی را جدی نمی
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 امپریالیسم ستیزی و تقویت دانشجویان پیرو خط امام 

گیری دولت مهدی بازرگان شد که متأسفانه شما با ندانم کاری از آن استقبال کردید و در  اشغال سفارت آمریکا منجر به کناره

به حمایت از دستگیری عباس امیرانتظام تحت عنوان جاسوس آمریکا « انقالبمار در آستین »آور تحت عنوان  ای شرم  سرمقاله

 پرداختید و بر بازرگان تاختید. محک زدن داوری دیروز شما امروز کار سختی نیست: 

ولی افتد.  کنند، به تأخیر می ها نقش درجه اول را در آن ایفا می سرکوب قاطع و نهایی نیروهای انقالبی توسط رژیم که لیبرال»

اندازی، جز  به قوت خود باقی است. و به همین دلیل هیچ چشم« لیبرالیزم»در هر صورت ماهیت و عملکردهای ارتجاعی 

تر و سقوط کامل به دامان امپریالیزم ندارد. به خصوص که مسائل حاد و فوری جامعه ما در  وابستگی هرچه بیشتر و سریع

تصادی از یک طرف، و عدم اتکای لیبرالیزم به خلق و نتیجتًا عدم بسیج مردم از های اق های مختلف، به ویژه در زمینه زمینه

کند که برای حل مسائل، سریعًا دست به دامان امپریالیزم شود.... در مورد لیبرالیزم این نکته  طرف دیگر، این جریان را وادار می

به لحاظ سیاسی و چه در زمینه بوروکراسی، و چه در  اش، چه سازی را نیز بایستی خاطر نشان کنیم، که به دلیل قدرت سیستم

 «شود. امپریالیستی ما محسوب می ی اقتصادی و نظامی، یک تهدید استراتژیک برای انقالب ضد زمینه

 (۲۹ی  ، صفحه۷۲)ارتجاع چیست و مرتجع کیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ دوم، مرداد 

 

ی تحلیل،  بست اما بقیه ها در حاکمیت دست رژیم را در سرکوب می ت است و حضور لیبرالهرچند بخش اول نگاه شما درس

« لیبرالیسم»و   «لیبرال»گشت به برداشت غلط و انحرافی شما از  ای حزب توده و جنگ سرد است و بر می تکرار تبلیغات کلیشه

 در کشورمان.

کردید  تکرار می برخاسته از فرهنگ منحط حزب توده را« کسیستیمار»های جزمی  بردار خود، تئوری ساز و کپی در ذهن ساده

این لیبرالیسم  ساز نیست و ... بنابر آن، سیستم« سنتی»دار و ناپیگیر است چه برسد به نوع ایاساسًا ناپ« خرده بورژوازی»که 

 ها نیست. تهدید نهایی است که دارای این خصلت

ی نیروها برای پر کردن جلوی سفارت و در دست گرفتن  آمریکا و بسیج کلیهی مجاهدین از تسخیر سفارت  شائبه حمایت بی

امپریالیستی مقابل سفارت توسط نیروهای تشکیالتی در حالی که ارتجاع در بهت و سردرگمی بود و سران حزب  تبلیغات ضد

که شما مرتکب شدید و در بردند اشتباه مهلکی بود  ای در سفر حج به سر می جمهوری اسالمی همچون رفسنجانی و خامنه

 های بعد تاوان آن را به سختی دادیم.  سال

ی مجاهدین بود. چه کسی بود که نداند ارتجاع با تکیه بر  و پرداخته  ساخته« دانشجوی پیرو خط امام افشا کن، افشاکن»شعار 

 .کردند کردند رقبا را از صحنه حذف می افشا می« دانشجویان پیرو خط امام»ی که «اسناد»

 شد.   از سوی مجاهدین داده می« هفتاد هزار کشته، یک صدهزار زخمی، ای ننگ بر سازش»شعار 

ی سمت و سوی قضایا شد  به خوبی متوجهبا دیدن تجمع مردم در مقابل سفارت انقالبی تیزی که داشت  ی ضد خمینی با شامه

که از فردای پیروزی « انقالب اسالمی»د. به این ترتیب را علم کر« شیطان بزرگ»یاد کرد و « انقالب دوم»و از آن به عنوان 

در همین شرایط به فرمان خمینی « میلیونی ۹۶بسیج »سلطنتی آغاز شده بود تعمیق گردید و یک فاز باال کشید.  انقالب ضد

شما حرکت  کنید، ما هم که در پشت سر دانستید چه می  خیاالنه استقبال کردید. شما نمی تشکیل شد که شما از آن خام

نیروها در   ی هرچه بیشتر بسیج زمینه« امام»امپریالیستی  ضد« روح»کردیم و از خود چیزی نداشتیم. شما با دمیدن در  می

هایی را که بایستی  داخل کشور و صدور بنیادگرایی در خارج از کشور را برای خمینی فراهم کردید. برای مدت مدیدی نگاه

ی بیرون کشور و  کاری شما متوجه گرفت به مدد ندانم شد که در داخل کشور شکل می یهای قدرتی م ی کانون  متوجه

 جهانی شد.« امپریالیسم»

تزریق کردید و این انقالب ارتجاعی را دارای موتور محرک عجیبی کردید که « انقالب اسالمی»شما خون جدیدی در کالبد 

 همچنان از آن برخوردار است. 



ایرج مصداقی                                                   ۱۱بخش                        ی سرگشاده به مسعود رجوی           ، نامه۲۹گزارش   

 

14 
 

پخت مجلس خبرگان را در یک رفراندوم از  جاعی و ضدملی بود که رژیم فرصت یافت قانون اساسی دستدر پناه همین اقدام ارت

فهمید که چه بر سر  بود. کسی نمی« ی جاسوسی النه»ی آمریکا و  ی فکر و ذکرشان متوجه تأیید عموم بگذراند. مردم همه

 آید.  ی کشور می آینده

های   نهضت»در تهران حاکی از عدم شناخت الزم شما از « امپریالیستی بخش ضدهای آزادی نهضت»دیدارهای شما با رهبران 

 ها شتافتید تجسم عینی ارتجاع بودند.  بود. تعدادی از کسانی که شما به دیدار آن« امپریالیسم»و همچنین « آزادیبخش

وهای مترقی جامعه بود و باعث تحریک کردید به ضرر نیر همه شما آن را در بوق و کرنا می قطع روابط آمریکا و رژیم، که آن

 دولت عراق و صدام حسین برای حمله به کشور شد. 

ی هجوم به کشور و سوءاستفاده از شرایط موجود را کشیده بود. او و حزب بعث در موقعیتی ضعیف  صدامی که از قبل نقشه

خواست جبران مافات  برد امضا کرده بودند و حاال می بود و در اوج قدرت به سر می« ژاندارم منطقه»را با شاه که  ۱۲۵۷قرارداد  

 ی کافی بهانه به دست او دادند.  هایشان در عراق به اندازه کند. خمینی و دستگاه روحانیت هم با تحریکات و دخالت

 . ی عراق هشدار داده بود  در اسناد انتشار یافته آمده است که دولت آمریکا در مالقات با بازرگان نسبت به حمله

های  های رژیم شد. جنگ به رژیم و توده تر شدن فضا به ضرر نیروهای سیاسی و تحکیم پایه جنگ ایران و عراق باعث بسته

دمید و  ها در شیپور دفاع از میهن و ... می دانست. تا مدت خود خمینی آن را نعمت نمی ی آن روحیه داد. بی مانده عقب

شما ندانسته با حمایت از اشغال سفارت آمریکا و بسیج نیروها و اختصاص بخش اعظم  داد. های ملی را به باد فنا می سرمایه

به این امر کمک کردید. شما در آن دوران تالش دولت عراق برای   نظری تان برای پشتیبانی از آن با کوته دستگاه تبلیغی

عوامل وابسته به امپریالیسم و »ر ایران را به توسط عوامل رژیم عراق د  دیدید. انفجار بمب زدن ثبات کشور را هم نمی برهم

 ( ۷۲دهم اردیبهشت  ۷۲ی  دادید. )مجاهد شماره  نسبت می  «صهیونیزم و ساواک

تان در آن دوره و انتقاد از خود نیستید و این تعجب آور  سال از آن روزگار، حاضر به پذیرش اشتباه ۲۴هنوز پس از گذشت 

 است. 

برد  ها افتاد به پیش که نامشان در جریان اشغال سفارت آمریکا بر سر زبان« یان پیرو خط امامدانشجو»اعتبار بخشیدن به 

ی سرکوب و اختناق در کشور و  ها کمک کرد. این واقعه قدمی بود در بسط اشاعه و تعطیلی دانشگاه« انقالب فرهنگی»ی  پروژه

 خرداد زودتر از موعد زاده شد.  ۲۶به این ترتیب 

 

 ی اموال و انحالل ارتش و شهربانی در خدمت رژیم  هشعار مصادر

دادید.  شعار ملی کردن صنایع وابسته را سر می« چپ»ی نیروهای  همپای همههای امپریالیزم ستیزانه،  در راستای سیاست

دو جلد کتاب  داری ملی یا وابسته و ... داشته باشید. مفروضات شما در حد خواندن یکی  بدون آن که شناخت درستی از سرمایه

 در این زمینه بیشتر نبود. 

ی  اند، مصادره ترین نیروها به قدرت رسیده کردید حاکمیت در دست شما و نیروهای مترقی نیست. ارتجاعی شما توجهی نمی

های خصوصی و  های تجاری، بیمارستان ها و بنگاه های خصوصی و بیمه های مدرن و بانک و صنعت   صنایع بزرگ کشور و کشت

ها پس از مصادره در اختیار  های بزرگی را در اختیار ارتجاع هار خواهد گذاشت. قرار نبود سرمایه شمار، سرمایه ستغالت بیم

اندیشی شما  های ملی صرف شود، اگر چنین ذهنیتی داشتید از ساده ها در جهت طرح مردم قرار داده شوند. قرار نبود منافع آن

 خاست. بر می

« بنیاد مستضعفان»دادید. شما بدون آن که بخواهید در تولید و تکوین  انگارانه چنین شعارهایی می ای سادهه سازی شما با شبیه

های اقتصادی کشور در اختیار  مشارکت داشتید. شما بستر مناسب را برای آن که بزرگترین غول و غارت و انهدام منابع ملی

های عظیم ملی در اختیار این  تان زمینه الزم را برای این که ثروت تبلیغات شما باکردید.  دستگاه روحانیت قرار گیرند فراهم می

 آوردید.   نیروها قرار گرفته شود به وجود می
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فرهنگ برادران خیامی و الجوردی و فوالدی و ایروانی و آزمایش و داروگر و ارجمند و هدایت و القانیان و ثابت پاسال و خرم و 

تر بود یا فرهنگ برادران عسگراوالدی و رفیق دوست و بادامچیان و امانی و کریمی نوری و  نزدیک رضایی و یزدانی و ... به ما

 های جامعه دور کرده بود.  ...؟ امپریالیسم ستیزی شما را از واقعیت الجوردی و اسالمی و شفیق و

دون آن که فکری برای نیروی جایگزین دادید. ب شما از فردای پیروزی انقالب ضدسلطنتی شعار انحالل ارتش و شهربانی را می

آن کرده باشید. شما در حاکمیت نبودید. نیرویی ارتجاعی با یک رهبری قرون وسطایی به قدرت رسیده بود نیاز به دستگاهی 

گر کردید بدون آن که فرق ایران پس از انقالب با دی ها را اجرا کند. شما شبیه سازی می داشت که به لحاظ ساختاری فرامین آن

کشورهای درگیر انقالب و تحول را دریابید. قرار نبود شما تشکیل ارتش خلق یا ارتش مردمی دهید. ریش و قیچی در دست 

های انقالب اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را شکل  کردید کمیته ای که شما فراهم می  ها با زمینه نیروی ارتجاع بود. آن

اللهی کمیته و سپاه را بنا کردند و اعضا و فرماندهانشان را از  ارتش و شهربانی سیستم حزب دادند. به جای سیستم کالسیک

گرفت، انتخاب کردند.  خانه نشأت می ترین اقشار جامعه با فرهنگی که از حوزه و مکتب روستاهای عقب افتاده و از میان ارتجاعی

ها را هم داشتند. آیا  کردند و پشتیبانی آن ه و بازار را تأمین میدر واقع این نیروها در ابتدای تشکیل منافع روحانیت و حوز

تالش برای پاسداری از دادگستری نوین و مخالفت با تشکیل  بینتر نبود؟ آیا  ساختار کالسیک ارتش و شهربانی به ما نزدیک

ی قدیمی و تصفیه و  ا ماندههای برج ، خیر و صالح کشور و در حفظ و حراست از سیستم«انقالب»های قرون وسطایی  دادگاه

 ها نبود؟  اصالح آن

 


