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   .است  ه  گذاشته  شده زیر  کلمات  یا  جمالت توسط  نویسند  خطوط  تأ کید

خطوط  تأکید  مطالبی  که از  منابع  دیگر  گرفته  شده  و این  خطوط  تأکید  از خود  آن منابع  است  برای 

.توضیح  داده   شده    هابرای آندر  پی  نویسها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیش گفتار

 

  ر  قرن  پانزدهم  میالدی   در  نتیجۀ،   دسانس قرون  وسطی  در  اروپا  و   رن پس  از  سپری  شدن 

اسپانیا   قاره  یعنی  پیشرفتهای  علمی  در  برخی  از  کشورهای  این  قاره   و  مخصوصاً   در  جنوب این  

  ، در  قسمت  اعظم  اسپانیا   سلطۀ  بیش  از  هشت  قرن  مسلمانان   سپری  شدن وپرتغال ،  و  پس  از



ا  در  اواخر  همین  قرن  پانزدهم  آخرین  گروههای  مسلمانان  را  قتل  عام  نموده  شاهان  کاتولیک  اسپانی

بیرون  راندند  در  صورتی  که  همین  مسلمانان  بودند  که  علوم  پایه  مانند    آنها  را  از  اسپانیا یا و 

  به  مسیحیان  کاتولیک  ریاضیات و  فیزیک  و  نجوم   و  علم  طب  و بهداشت را   برای  اولین  بار

را    داشتن  شپش  در  قرون  وسطی  اسپانیایی  و  مردمان  اروپا  شناساندند  ،  کلیسای  کاتولیکی   که

 ستاره  شناسی وو  همین  مسلمانان  بودند  که  قطب  نما   و   .میدانست    مؤمن  بودن  و تقدسنشانی  از  

وآشنایی  و  تبحر       را  به  اسپانیایی ها و  پرتغالی  ها   شناساندند   تکنیکهای  دریانوردی  در  آن  زمان

" کریستف کلمب"اسپانیایی   سرانجام  باعث  شد  تا  شاهان  کاتولیک  اسپانیا    هر  چه  بیشتر   دریانوردان  

شف   جزیرۀ  کوبا  و  قارۀ رهسپار  دریا  کنند با  ک"   قاره آمریکا " یعنی     را  برای  کشف  دنیای  جدید  

آمریکا  فصل  نوینی  در  تاریخ  جهان  آغاز  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  

شرفت یو  پ  اتاختراع  ها   و  فرانسوی  ها  شد  که  به  مدد ندی  ها  و  انگلیسی هل  نوبت  پرتغالی  ها   ،

مستعمرات  خود  را  در  جهان گسترش  دهند   و  دستیابی  به  سالحهای  آتشین  فنون دریانوردی علوم  و 

ر  گران   اروپایی  در  در  خالل  این  تحوالت    خاور  میانه  و  کشور ما  ایران  از  این   حمالت  استثما

امان  نماند  برای  اولین  بار  دریانوردان  پرتغالی  در   زمان   سلسلۀ  صفوی جزیرۀ  خارک  در  جنوب  

شکست  خوردند و    اقدامات  شاه عباس   و  ایران  را  اشغال  کردند  ولی  در  اثر  مقاومت  مردم  جنوب

.  قلعۀ  آنان  در این  جزیره  تسخیر  شد  

استثمار   گران  اروپایی  میدانستند  که  مسلمانان  مانند  مردمان  دیگر  یعنی  سرخپوستان  آمریکا  و  

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

 سادگی   نمیتوانستند  به  یی  که داشتند ، و برخی  پیشرفتها عالمین  مسلمان  در  این  جوامع  و  وجود  تمدن 

از سوی  دیگر  امپراتوری  عثمانی  مانع  نفوذ  استثمارگران اروپایی  به   و  به  راحتی  استثمار  کنند   

رون با  سیاست  و  موذیگری  هر  چه  بیشتر  به  دبنابراین   به  خاطر همین  موانع.  کشورهای مسلمان بود 

وارد  شدند   ن  بازرگانان  و  سوداگران  اروپای غربیکشورهای  اسالمی  نفوذ  کردند  بطور مثال  در  ایرا 

آرام  آرام   نفوذ   انگلیسی  ها  به  ایران افزایش  یافت  به  طوری  که   ولی  بیشتر  از  همۀ  ملل  اروپایی 

ویه  تحت  تأثیر  امپریالیسم  اروپا  و  مخصوصاً  انگلستان دورۀ  صف تاریخ  کشورمان  ایران  از  اواخر    

و  روسیه  قرار  میگیرد  بطوری  که  پس  از  سقوط  سلسلۀ   صفویه   و  زندیه  و  ظهور   سلسلۀ  قاجاریه 

ی  در از  شکستهای  پ پس   ،  الدین  شاه   ناصر  فتح  علی  شاه  و  این   سلسله   مانند  بی  لیاقت  شاهان  

و  از دست رفتن  ، اریه  تزیار  روسیه  و  از  دست  رفتن  و  اشغال  قفقاز  توسط  ارتش  روسپی  از  تز 

عمالً   ایران    افغانستان  و  برخی مناطق  شرقی  و جنوبی  ایران  توسط  امپریالیسم  خونخوار انگلستان 

و    انگلستان  امپریالیزم.گلستان  در جنوب  شد  محل  تاخت  وتاز  روسیۀ  در  شمال  و  امپریالیسم  ان

دیگر  استثمارگران   انگلیسی  شروع  به .....  کمپانی  هند  شرقی  و  برادران  لینچ   و  برادران  شرلی  و  

این  وضعیت  استثماری  موقعی  شدید  تر  شد   هر  چه  بیشتر  میهنمان  ایران  نمودند  ،    استثمار  نمودن 

ه  سوداگران انگلیسی  متوجه  وجود  منابع  عظیم  نفتی  در  کازرون  و  دیگر  نقاط  جنوبی  ایران  شدند ک 

  .تزار  روسیۀ به دنبال  اشغال تمام ایران و کشور  گشایی تا  خلیج فارس بود  و  .



  عمالً   ند و تمام ایرانکرد بلشویکی  در  روسیه  نیروهای  روسی  از  شمال  ایران  عقب نشینی   با  انقالب

.  امپریالیزم  انگلستان  شد  مستعمرۀ   

      

،  اسالم  به  عنوان  یک  قدرت   پس   از  شکست  امپراتوری  عثمانی  ۴۲۹۱سال از  مارس  همچنین ؛ 

اسالمی   نظامی  وسیاسی  در هم  شکسته  شد  و استعمار   راهش   برای   هجوم  به   شرق  و کشورهای

  (۴)وار  گردید هم

این قدرت  امپریالیستی   خورشیدی  ۴۹۲۱از سال  تمام  ایران  حاکمیت  امپریالیسم  انگلستان  بر پس  از 

متوجه بود  که  سیستم  قاجاریه و  تسلط  فئودالهای بزرگ  در  ایران و تقسیم  قدرت  در بین  آنها  مانع  

انگلستان  به  یک  قدرت  مرکزی قوی  و ضمناً وابسته به  خودش بنابراین   منافع  انگلستان  در  ایران  است

یی  را  که  در مناطق  مختلف  ایران  قدرت  را  در  دست  داشتند  در  ایران  احتیاج  داشت  تا  فئودالها 

اه  و  با  با کودتای  سی  رضا  خان  میر پنج نابود کند  و  تنها  قدرت  حاکم در  ایران باشد ،  در  این راستا 

 احمد  شاه  آخرین  شاه سلسلۀ  قاجاریه  را از  سلطنت خلع کرد  انگلستان  امپریالیزم  کمک  و  حمایت  کامل

 ۹۱محمد  رضا  شاه  با  کودتای   هم  پسرش  سالها  بعدو   و سلسله  ننگین  پهلوی در  ایران  را بنیان  نهاد

قدرت  را  در  دست    امل  امپریالیسم  انگلستان   و  آمریکا و  کشتار  مردم  و  حمایت  ک  ۴۳۳۹مرداد  

هر   نهضت  انقالبی  را  توسط  ساواک  به   ۴۳۳۱ی  محمد  رضا  شاه  تا  سال  و  حکومت  کودتای  گرفت

ه عوام  فریبی  شارقم  ر  سلسلۀ  پهلوی  نیز  ایران  علی د.  طرز   وحشیانه  ای  در  نطفه   خفه   میکرد   

.ان  را  جزیرۀ  ثبات  میدانستند و  رؤسای  جمهور آمریکا  ایر.  امپریالیسم  بود  عمالً  وابسته  به    

کشورمان   کلیۀ  شئون  نفوذ  امپریالیسم  وحاکمیت  آن   در آغاز  قرن  است  که  از   اکنون  بیش از   چهار

و  با  هوری  اسالمی   در ایران ننگین    رژیم  جم و بیش  از  سی  و   دو   سال    از  حاکمیت .  میگذرد  

وجود  این  رژیم  به  ظاهر  مذهبی  و  والیت  فقیه  مطلقۀ  خمینی  و  خامنه  ای  حاکمیت  امپریالیسم  در   

ران  هنوز  و  کشورمان  ای.  ایران  با  شدت  هر  چه  بیشتر  ولی  به  صورت  نامرئی  ادامه  داشته  است 

ود  و  تاریخ    کشورمان  ایران   چنین  روزهای  سیاهی  را  به  خ!   تحت  سلطۀ  امپریالیسم  استهم  

هدف   ما   در  این    م ،یم  بقیۀ  تاریخ معاصر  کشورمان  را  بنویسیدر  این  مقدمه  نمیخواه  ندیده  است 

سعی  ما بر این  است  که    ست ،  بلکهرمان  نیخ  معاصر  کشویتار  شرح  همۀ مقدمه  و  کتاب  پیش  رو 

طبل  های   گوش خراش  امپریالیستی   نواختن  به  در  این  جهانی  که  صدای  حق   و  حقیقت  که  توسط 

و   مجالت  و اینترنت  و  رادیویی   ماهواره  وشبکه های  تلویزیونی  و یعنی  همان  رسانه های  بزرگ و 

  ،  قصدمان  این  است  کهشنیده  نمیشود   صدا  وسیمای  جمهوری اسالمی   گین تبلیغات  زهرآ  و .....  

نشان دهیم واقعیات  مسائل  سیاسی  واجتماعی  ایران  در طول  حاکمیت رژیم  جمهوری  اسالمی  چه  بوده 

ضد  به  ظاهر   به  رغم  عربده کشیها  و  شعارهای  تو  خالی ی    این  است  که   نشان  دهیم   هدف  اند ؟

سال  است  سر دمداران جمهوری  اسالمی   از زمان  بهشتی و خمینی  تا    امپریالیستی  که  مدت  سی و  دو

ن   تا  اکنون  یک  کشور  ما  ایراخامنه ای  واحمدی  نژاد  سر میدهند  با  این   حال  عمالً  و در  واقع    

و این  جیغ   و دادهای   سر   .  آمریکاست  امپریالیزم  کردگیم  جهانی  به سرزامپریالی  کشور تحت سلطۀ

فریب بزرگ  و شیادی دمداران   رژیم جمهوری اسالمی  بر   ضد  کشورهای  غربی   و  امپریالیستی  یک  

.بوده  است  برای  فریب  افکار عمومی    



از  دهۀ   چهل      "لی  شریعتیدکتر ع "از  روشنفکران   انقالبی   و روشنفکران  مذهبی  مثل   برخی 

حاکمیت    ظالمانه  ترین   و  دیکتاتوری  مذهبی   خطرناکترین   شمسی   هشدار  داده  بودند   که  حاکمیت

.دشوارتر  می  باشد  بسیار  و  مبارزه  با  آن  هاست    

کامل   و  گستردۀ   امپریالیسم  حاکمیتی   که   خمینی این  بزرگترین  فریبکار   تاریخ  ایران   با   حمایت   

مینی   با  این  که  رژیم جمهوری اسالمی  خ .در  ایران   به  اجرا  گذاشت جهانی  به  سرکردگی  آمریکا  

از   قیام مردم  در   بهمن  قبل    ومقدس  نشان  میدهد  از  ماهها   هنوز  چهرۀ   او  را  پاک  و  معصوم

آموزش  رابطین ایرانی   امپریالیسم   یعنی  اشخاصی   که  تحصیالت  عالی   به  طور  مستقیم   تحت ۴۳۳۱

و   بنی  صادق  قطب  زاده    ؛  ابراهیم  یزدی و کسانی   مانند      نشگاههای   غربی  داشتند  بود   ،از دا  

......   و  صدر     و  سالمتیان    

ه  طور  مستقیم   با    افسران  ارشد   سازمان  سیا  در   و  حتی  در  مدت  اقامتش  در   نوفل  لوشاتو   ب

.هست   بسیاری  در  این  رابطه  مدارک  و  شواهدارتباط   بود  که    

سران    چهار   کشور       ۴۳۳۱دی  ماه    ۴۳شاه  خائن   یعنی  در  روز    چند  روز  قبل  از فرار

آلمان    و     هلموت اشمیت از ژیسکاردیستن از  فرانسه   و  امپریالیستی  یعنی  کارتر   از  آمریکا  و 

انگلیس  در  کنفرانسی  در   جزیرۀ    گوادآلوپ  با توجه  به اوج گیری  قیام  خلق  ایران   تصمیم  گرفتند  

. کنند  شاه  را  با  این  که  نوکر خوبی  برای  آنها  بود  از  ایران  خارج   و  خمینی  را  جایگزین   آن    

سال گذشته با  استفاده  از    رژیم  جمهوری  اسالمی  در سی این  حقایق   را  میدانیم  و  میدانیم   که     

رسانه های  تبلیغاتی  و  وزارت  اطالعات  خود  که  فرزند  همان  ساواک  شاه  است  سخت  میکوشد  که  

حتی   با  رذالت  و  فریبکاری  تمام  خود  را  ضد    د  ونشان  ده  این  حقایق  را  پنهان  کند  و  بر  عکس

دهد  و  هر  ندای  آزادی  خواهانه ای   را  که  به آن  اعتراض   می آمریکایی  و  ضد  امپریالیسم  نشان 

!نسبت  میدهد    امپریالیسمبه  استکبار  جهانی  و   مزورانه  و   فریبکارانه ای   میکند  به  طور  

بلکه  دشمن اصلی     این   رژیم   نیست   ی  و  واقعی  خلقهای  ایران  فقطد  بدانیم  که  دشمن  اصلولی  بای

خلقهای  ایران  امپریالیسم   جهانی  به  سرکردگی  آمریکاست  که  با این  که  با  رژیم   جمهوری  اسالمی  

بل  قیام  خلق  دچار  بحران  میشود  به  جنگ  زرگری   دارد  ولی  در مواقعی   که  رژیم  اسالمی  در مقا

 طور آشکار  به  حمایت  از  این  رژیم  دست  نشاندۀ  خود  میشتابد ؛  

که   احمدی  نژاد   از  ترس  قیام  مردم   با  اتومبیل   ۴۳۱۱به  یاد  داریم  در تابستان  بطور مثال  همه  ما  

     لیکوپتر  استفاده  کرد   بالفاصله  پس  از مراسم  تحلیف  خود  به  مراسم  تحلیف   خود  نرفت  و از  ه 

ما  انتخاب  "  مطلقۀ  فقیه  گفت ؛   والیت  در   پیغامی  به  احمدی  نژاد  و  رژیم  "هیالری   کلینتون "  

و     ولی پس  از  موج  ای  میلها  !"میگوییم  مجدد آقای  احمدی   نژاد  را  به  ریاست  جمهوری  تبریک 

که مردم  به رسانه های  پیامهای اعتراضی    و  نامه  ها   و  تلفنهای  معترضانه  ایرانیان  مقیم  آمریکا

احمدی نژاد    تحلیف  ، فردای مراسم  فرستادند   این  پیام   تبریک مختلف  به خاطر  تعجب  و اعتراض   به

ما  تبریک خودمان  را  پس  میگیریم  ولی  "  ی  داد ؛   بار  دیگر   هیالری  کلینتون  دستپاچه   پیام   دیگر

وان  یک واقعیت  قبول  انتخاب  مجدد  آقای   احمدی نژاد  به  عنوان رئیس   جمهور  ایران  را  به  عن

" !میکنیم   



جا  ن سیاستمداران  واشنگتو  به  راستی  که  رژیم   جمهوری  اسالمی   و  والیت  فقیه  وخامنه ای  در قلب 

!د ندار   

  رادیو  فردا و 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 ؟

که  مرتباً  در  این  رسانه  های  .....   شیرین  عبادی  و  فرخ  نگدار   و   ،  راستی   کسانی  مثل به  و  

 آیا   فقط   باید   ظاهر  قضایای   سیاسی  را  دید ؟ امپریالیستی ظاهر میشوند  چه  هدفی  را  دنبال  میکنند ؟

آیا   میتوان  به خبرها وتحلیل های رسانه های امپریالیستی  که  هدفشان  در  جهت  حفظ  نظام سرمایه  داری  

است  اعتماد  داشت ؟ در  ایران یزم امپریال  سلطۀ و  

میبینند     مسائل  سیاسی ایران  تنها  ظاهر  رویدادها و وقایع  را نیروهای  انقالبی  و  اپوزیسیون   که  در  

افتاده  و   رد  نمیکنند   قطعاً  به   گمراهی و  با  این  مسائل  سیاسی  به  طور  مسئوالنه  و  عمیق   بر خو

.اپورتونیسم  می افتند به  دامن    

در  مسائل  سیاسی   از  مسائل  پنهانی  آغاز شد  خیلی  ۴۳۱۱ ۀ  خلقهای  ایران  که  از خرداد قیام دالوران   

را  که   بسیاری   از  افراد   و  سازمانهای  اپوزیسیون به  آن  شک  داشتند   و  در  برابر  این    ایران 

و   یقیناً برای  توده  های متوهم  و نا   طور   اعجاب  آوری   روشن  کرد  به   مسائل   متوهم  بودند   را 

 آگاه   معلوم  شد   که  ؛  

 تضاد  اصلی   تضاد  خلق  با  امپریالسیم  است  !

افع  خود  در طبیعی  امپریالیسم  است  که  برای   تامین  هر  چه  بیشتر  منتباهی   ذاتی  و    این   نکبت  و

خود     روحانی  نمایان کشورهای  جهان  سوم   حتی  متوسل  به  مذهب و  بعضی  ازدر  یران   و ا 

.فروخته  میشود    

از   خصایص  و  طبیعت     و  جنایت  حرص   و  آز   و  انباشت  کردن   ثروت   از  راه  دزدی  و  فریب

که  نتیجۀ  آن  انباشت  ثروت  در  دست     .است    جهانی   یالیسمسرمایه داری   و  امپر نظام نکبت بار  

مردم حتی  در  خود    اکثریت  افتادن  خواه  و  به  فالکتافرادی  انگشتشمار  و  از  خود  راضی  و  خود  

. است" زدی د "سرمایه  داری  که   مبنای  آن   کشورهای  امپریالیستی  مثل  آمریکا  شده است ،  

می  ایران  نیز  در ادامۀ  همین سیاستها  ی امپریالیستی در ایران  پایه  ریزی شد  وتا و  رژیم جمهوری  اسال

.کنون  به حیات  ننگین  خود ادامه میدهد   

دچار    امپریالیستی  چند  سالی  است  که   آمریکا  و  دیگر  کشورهای     میالدی  ۹۱۴۴در  سال    اکنون 

استثمار   کشورهای  جهان سوم   و  کشورهای    ،  رفع  این  بحران  برای   ، بحران  اقتصادی  شده  اند

به   امپریالیسم     و  دولتهای  وابسته  دیکتاتور و  رهبران  ا  تشدید  نموده اندر  تحت  سلطۀ خود اسالمی 

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

برای  این  دیکتاتورهای  خود  فروخته  و   این کشورها مردم   این  کشورها  و  حتی  جان   کارگر  و  فقیر 

  .مزدور  هیچ  ارزشی  ندارد  

خود  منشأ   آن  است  هر  و  امروز  میبینیم   که  امپریالیسم و  کاپیتالیسم   برای  رهایی  از  بحرانی  که  

شتر و  ظالمانه تر  کشورهای  جهان  سوم  را  توسط  دیکتاتورهای  مزدور  خود   یعنی  این  سگان  چه   بی

.   زنجیری  وابسته  به  امپریالیسم  غارت  میکند    



لیبی   ، مصر   میبینیم   خلقهای  کشور  تونس  ،در  نتیجۀ   استثمار  شدید  خلقهای  این  کشورها  امروز    

در  این  کشورها  بر علیه   دیکتاتورهای  وابسته  به   چگونه  به  پا  خواسته  اند  و  قیام  وریه و  س و  یمن

 انقالبی   که   دامنۀ   آن  به.  پدیدار  شده است      "قذافی" و   "مبارک"و  "   بن  علی " امپریالیسم   یعنی  

. دیگر  کشورهای  استثمار  شده  کشیده  خواهد   شد     

متوسل     م   که  امپریالیسم   برای  غارت  هر  چه  بیشتر   ایرانیم  و  گفتیبه  وضعیت  ایران   برمیگرد  

.نیون  و مذهب  اسالم و تشیع  شد به  روحا  

 به راستی  این  به  اصطالح  روحانیون   چه  کسانی  بودند  ؟  

و  !  تنها   لباس  روحانیت  را  به  تن  کرده  اند    نه    این   اشخاص  روحانی  نبوده  و  نیستند  بلکه   

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 اشغال  سفارت   آمریکا   و  دادن  شعارهای  گوش   

سال   گذشته  در   حقیقت  و در   واقع   دست  بوس   و  آستان    د آمریکایی   در  سی  و  دوخراش  ض

.امپریالیسم   جهانی   به  سرکردگی  آمریکا  میباشند   همین بوس    

!و  نوع  اسالمی که خامنه ای  و مصباح یزدی  دارند  دقیقاً   همان اسالم  معاویه  ویزید  است   

  

میلیارد  دالر  یا     ۳۱جهان   که  ثروت  آنها  را     یکی  از ثروتمندترین  خانواده  های  منه ایخانوادۀ  خا

بیشتر تخمین  میزنند  و   بعد   در   شب  قدر   و   ضربت  خوردن   علی  به  صحنه   می آیند   و  با  آه  و 

!گویند   باید  علی  وار   زیست ناله  های   فریبنده   می   

به   سربازان     ۴۳۱۱ی   که  در  جریان  قیام     خمینی  و  خا منه  ا   "تشیع  صفوی "ین  است   نتیجۀ ا

به  دختران    و کهریزک    دستور  میدهد  که به  اصطالح  گمنام   امام  زمان  خود   در زندانها   در  اوین 

!کنند  ه   تجاوز  دی  خواو  پسران  و  زنان  و  مردان   مبارز    و  آزا   

 

یا  بهتر  بگوییم )  که  به  دستور   خمینی یم  از  جمله   قتل  عامهای  دهۀ   شصت ژو  جنایات  دیگر  این ر

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

 توسعه طلبانۀ پلید  چون  این  نسل از  انقالبیون   مانع   اهداف  .شهید  شدند   شکنجه  یا  در میادین  اعدام  

  .امپریالیسم در  ایران  بودند  

ایران در برابر  این  سیستم  حکومتی  و  به  اصطالح  اسالمی  و و  خلقهای   مردم  جانهای  به راستی   که

.ندارند   خامنه  ای  و  احمدی نژاد  پشیزی ارزش   

 در میان  مردم  هیچ  پایگاه  و حامی  ندارند و  بلعکس  و  سران  این  رژیم  منفور  به  خوبی  میدانند  

بخصوص  اگر  سانسور   .و   آرزوی  مرگ آن  را  دارند   اکثریت  مردم  از  این  رژیم  عمیقاً  متنفرند

شتر  ذات  وماهیت ننگین  جمهوری  اسالمی را  وخفقان  موجود در ایران   از  بین  برود  و مردم  ایران  بی

. بشناسند   

ولی  مزدوران  جمهوری  اسالمی  که  به  طور بیشرمانه  ای  خود  را  نایب امام  زمان  هم میدانند    هر  

سال  است    های  غیبی  این  رژیم را  سی  و دواز  چند  گاهی  به  صحنه  می  آیند  و  ادعا  میکنند  امداد

که  البته  منظور   آنها  از  امدادهای  غیبی   در  واقع   امدادهای  غیبی و  !   که  سر   پا  نگه داشته است  



"   گیت   ایران"   ماجرای  امدادهایی  مانند  !امپریالیسم  از این  رژیم  است  دریغ  و مداوم  پشت  پردۀ  بی

"  !مک  فارلین " و     

 

لب  این  کتاب  را  با  استفاده  از جهانبینی   تشیع    که  همان  اسالم  راستین وتوحیدی سعی نموده ایم  مطا   

.است  بنویسیم     

 

و  همچنین   مکر  و  ترفند   اپورتونیسم    در  کتاب  پیش  رو  سعی  میکنیم  وضعیت  نیروهای  اپوزیسیون

ام   به جان همیشه  در  طول  تاریخ  مانند   جذ که  و علت  پیدایش  اپورتونیسم  در نهضتهای  انقالبی   

انقالبی میشود  نیز وزیسیون ونیروهای اپ این نهضتها ومی افتد  وباعث  تباهی وانحراف  نهضتهای  انقالبی 

.بپردازیم   

 برای  توضیح   با زبان  ساده  وبه  طوری که  برای همه  قابل  فهم  باشد  در  کتاب  حاضر  تالش نموده ایم

اجتماعی  ایران  و  اپوزیسیون  رژیم  و  چگونگی   مبارزه  با  رژیم  جمهوری    سیاسی  و  مسائل  وتحلیل

مراجعه  در  چند  دهۀ گذشته   سازمانهای  رادیکال  وانقالبی  اشخاص و ، به منابع و انتشارات و   اسالمی

   .کنیم 

از آن  استفاده  شده  جهانبینی   اسالم  و تشیع توحیدی    جهانبینی  و ایدئولوژی  اصلی  که   در  این  کتاب 

.است   

 و  یا  عباراتی  از   تجربیات  مبارزاتی   کمونیستها  "انگلس " یا   "ل   مارکس کار"اگر  نقل  قولی  از   

این که   با توجه  به   مطالب  این  کتاب نیست"   التقاطی  بودن" م  دلیل  بر   وریدر این  کتاب   می  آ

ی  در اجتماعواقعیات "  انگلس  فردریش" و "  مارکس    کارل "متفکرین  آلمانی  در  قرن  نوزدهم  مانند 

که  هیچ  کس  نمیتواند     را  بنیان نهادند"  کمونیسم " خود  را  به طور علمی  بیان مینمودند و  علم   زمان

با توجه  به این که  امروز  در   ی تا  زمان  ما  منکر شود وعی  حتتأثیر  آن  را  در  مسائل  سیاسی  واجتما

با دشمن   ود  دارند  که  مانند  ما رادیکال  وج  گروه های  کمونیستی بیشتر  کشورهای دنیا  احزاب و

در  اپوزیسیون  چپ  کشور ما  نیز  هستند  برخی    .مشغول  مبارزه اند  جهانی  نی  امپریالیزم مشترک  یع

ی  خود  که  همان  طبقۀ  کارگر یا سازمانهای   کمونیستی  که  هنوز   به  طبقه  و پایگاه  اجتماعاز  

در  مورد  نیروهای اپوزیسیون  فعلی  ایران  نیز  میبینیم  که  نیمی   . است  وفادار باقی  مانده اند   پرولتاریا

بسیاری   در  همین  طیف اپوزیسیون چپ   ولی  از  این نیروها  سازمانها  و  گروههای    کمونیستی میباشند

، ،  مثالً   حزب توده اپورتونیست   بوده اند سازشکار و در  واقع  ی  ظاهرآ  کمونیستی از این سازمانها 

پس از قیام  بهمن    فرخ نگهدار  که  از  اولین روزهایریت  و کیانوری  و جریان خائن اکث  احسان  طبری

   . رژیم  جمهوری   اسالمی  پرداخته اند خمینی و  با به همکاری  کامل  

از  طرف  دیگر  به دلیل  اینکه  در  داخل  مرزهای ایران  اقوام  مختلفی  مانند  فارس  ، کرد  ،  ترک  ، لر 

، بلوچ و  عرب زندگی  میکنند  دشمنان  خلق ما  سعی  میکنند  با  به  راه انداختن گروه ها  و  سازمانهای  

افراطی  در  بین  خلق  ما  تفرقه  بیندازند  در  این  رابطه در    انشوونیستی  فاشیستی  و  ملی گرای

و تجزیه طلب  فاشیست -پایتختهای  برخی  از  کشورهای  امپریالیستی مانند  لندن  این  گروههای  شوونیست 

.یشوند  دفاتری  دارند  و از  طرف  امپریالیسم  خونخوار  حمایت  مالی  م   



و  دیگر  اینکه  با توجه  به  تحوالتی  که  ایران و  خاورمیانه  را  در  نوردیده  نمایندگان امپریالیسم  جهانی 

در  جلسات  پنهان و آشکار  با  برخی  از  اشخاص  و سازمانهای  اپورتونیستی ایران که  خود  را  به  

. مشغول  آلترناتیو  سازی  برای  ایران  هستند عنوان  اپوزیسیون  جمهوری  اسالمی  جا  میزنند   

محمود   ، در  این  کتاب  ما  سعی  نموده ایم  جمالت  وفرازهایی  از  سخنان دکتر علی شریعتی به  هرحال 

مارکسیستهای  انقالبی  مانند  امیر  پرویز  پویان  و   رضا رضایی  و  سعید  محسن  و  عسکری  زاده  ،

جوی  راه   حلی  برای  به تحرک  در جست برای   ذکر کنیم و  رای  تکمیل   نظرات ه  را  بزادمسعود  احمد 

کتاب  تکرار   در این    نقطه نظرات  آنان  را  در شرایط  فعلی  خلقهای   ایران  نبش  انقالبی ج   آوردن

.کنیم    

و   فدایی  در    ان  انقالبی  مجاهدین یاد  آوری  نظرات   دکتر  علی  شریعتی  و   بنیانگذاران   دو  سازم

زمان   همین  واقعیتی  شگفت  انگیز   در اذهان    حقیقت  جو  و  صادق   در به پی بردن  وجب مزمان  ما 

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

حاکمیت  رژیم  همین  با    ما  جامعۀ  تحت  ستم  فعلی  همین برای  رهایی    هستند  و گویی  نظراتشان 

با اینکه   علی  شریعتی و  بنیانگذاران  آن  سازمانهای  انقالبی   به    . مزدور  جمهوری  اسالمی  است 

نه  میبینیم که  انگار ولی   اگر  فقط کمی  بیندیشیم  به  عی  شهید  شدند شکنجه  و   دست مزدوران  امپریالیسم 

که  آنها  همین االن  دربارۀ  مشکالت  و  مصائب  خلق تحت  ستم  ایران در شرایط  فعلی  با خلق خویش  و  

     ! ه از  خود به  جا گذاشتند   به  طور  زنده  و شگفت  انگیزی  ارتباط  دارند توسط  آثار و  کلماتی ک

   

   "تشیع  علوی "ایدئولوژی   مبانی  و  از  آن  با  ی  اسالمی ومبارزهبرای  شناخت  ایدئولوژی  جمهور  

زیرا  رژیم جمهوری   اسالمی  همواره برای  ادامۀ  سلطۀ  خود در  ایران  از ایدئولوژی   ستفاده  نمودیما

رژیم   درک  بهتر  شرایط فعلی واید ئولوژی  برای  .ت اسالم  وتشیع  استفاده  کرده اس  مذهبیانحرافی  

و   شیعه  سخنان   معصومین   جمالت  و   فرازهایی  از  ایدئولوژی انحرافی   مجبور شدیم  ومبارزه با این

  .را   در  این  کتاب   تکرار  کنیم   "دکتر  علی شریعتی "  یعنی    استاد  شهید   بزرگ   شیعه  اندیشمند

تاریخ  معاصر    " روشنفکران "کی  از بزرگترین ی"  دکتر  علی  شریعتی " بدون  شک   معلم  شهید   

دکتر علی   شریعتی   در  زمان  شاه  بارها  به  خاطر    ؛   فقط   همین  را  بگوییم  که   .د  ایران  میباش

آخوندهای  ارتجاعی آن  زمان  قرار    مورد  غضب    و  سخنرانی های  خود  دفاع  از   تشیع   راستین

دستگیر شد  سرانجام  به  خاطر     ئن  تهدید   و ف  دیگر  بارها  توسط   ساواک   شاه  خاگرفت  و  از طر

. دکتر  شریعتی  از تدریس در  دانشگاه  منع  شد  ادامۀ  مبارزات  این  روشنفکر انقالبی  تاریخ  معاصر ما   

افراد  ناشناس  در   انگلستان  توسط   ۴۳۳۱از کشور رفت   و   در خرداد  دکتر  شریعتی  سپس  به خارج   

  .به شهادت  رسید 

و مردم   مذهبی   اندیشه ها ی جوانان و دانشجویان  و  دکتر علی  شریعتی   بر  روی  افکار  ثیری  که تأ

ارتجاعی   رژیم جمهوری   دار  و  دستۀ  کسانی   که   جزء   که  حتی   آنقدر  عمیق  بوده است  گذاشت

به  اندیشه    که  خلق  ایران   رسوا نشوند  تا کنون  جرأت  نمیکنند برای  اینکه در  مقابل   ندبوده ا   اسالمی

  .  ر  علی  شریعتی مستقیماً  حمله  ور شوندو  آثار  به  جا  مانده  از  دکت ها 



ایص این  کتاب  در  آینده سعی  خواهیم  کرد که  نق.  میدانیم  که  کتاب  حاضر  اشکاالت  و نقایصی  دارد  

امیدواریم   که  مطالعه  این کتاب بتواند  خوانندگانی  را  که  در  برابر  ماهیت  پلید  . را  بر طرف   کنیم 

رژیم  جمهوری  اسالمی  متوهم  هستند  و  همچنین  برای  افرادی  که تجریه و آگاهی  سیاسی  کمی  دارند  

.  باشد   نهای  اپوزیسیون  رژیم  دارند  مفیدو شناخت  کمی  در مورد  گروهها و  سازما  

در  پایان  این  پیشگفتار امیدواریم  که در آینده  این  کتاب  با  حفظ امانت  به  زبانهای  عربی ،  ترکی  و   

.خلقهای  خاور میانه  و کشورهای  همسایۀ  ایران  ترجمه شود   های زبان به  یعنی اردو    کردی ،  

                                                                                                                  

                                                                                                                               

"تشیع  علوی   و تشیع  صفوی " شرعتی   در  اثر    جمله ای  از  دکتر  علی.    ۴  

 

 

 

 

 

 

 

!جاویدان  باد  یاد و خاطرۀ  تمامی  شهدای  بخون  خفتۀ  خلق   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبارزه  

 

.بزودی  ستمگران  خواهند  دانست  که چگونه  آنها  را زیر و  رو  میکنیم    

«قرآن  مجید »   

. است   رنج  فقر  بزرگتر  از  مرگ   درد  و   

«  ( ع)علی  »    

.دشمن  ستمگر  و  یاور  ستم  دیده  باشید   

« (ع)علی  »  

! با  شمشیر  بر  مردم  نمیشورد میبیند   ولی  در  شگفتم  از  کسی  که  فقر  را  در خانه   

«ابوذر  غفاری»   

!مبارزه  هست  شکست  و  پیروزی  هم  هست   و  تا  مبارزه  هست تا ظلم  هست   

 

ماشین   و  پدیدار   شدن   نوزده  میالدی انقالب  صنعتی  در انگلستان  و آلمان  در  قرن  هجده  و آغاز   اب

جمعیت     ان  قرار میگرفت ،در کارخانجات  و  پیشرفتهای  علمی  که در خدمت تولید  بیشتر سرمایه دار

چک  سرمایه  دار  و  کو  طبقۀ  قلیتا.   اروپایی  به  سرعت  گسترش  یافت  طبقۀ  کارگر  در  جوامع

  تشدید  در این جوامع  کارگران  تضاد  طبقاتی  را به  طور  بی سابقه ای در  طول تاریخ  طبقۀ  اکثریت  

   . کرد 

ی  در  کشورهایی  مانند  انگلستان  و  فرانسه  و  آلمان  این  کشورها  را  مجبور  نظام  حاکم  سرمایه دار

، سود  ومنافع بیشتر  برای  طبقۀ  حاکم سرمایه داری  این  کشورها     آوردن به  دستمیکرد  برای  

رقابت    مستعمرات  هر  چه بیشتری در  سراسر  دنیا  داشته  باشند  و  به  همین دلیل  این  کشورها در  حال

آسیا  در  کشورها اینتوسعۀ مستعمرات خود در  جهان بوده اند ،  وبا لشکر کشی به    با  یکدیگر  برای

ماهیت امپریالیستی  خود  را هر چه   آنها  را  به  صورت مستعمرات  خود  در می آوردند و  آفریقا وآمریکاو

  .بیشتر  نشان  میدادند   میهن  ما  ایران  نیز  از  گزند استعمار  و امپریالیسم در امان نماند 

تاز  تزار  روسیه  در  شمال  و  ایران  محل  تاخت ودر قرن نوزدهم  و در  زمان  سلسلۀ  قاجاریه  

در  روسیه   انقالب اکتبر  یل  قرن  بیستم  و در جریان ا،  در او  امپریالیسم  انگلستان در جنوب  بود

را  ترک  کردند  و  عمالً  تمام ایران توسط  امپریالیسم انگلستان اشغال  شد    شمال  ایراننیروهای   روسیه  

دتای  سیاه  با  حمایت  امپریالیسم انگلستان   توسط  رضا  خان  میرپنج  وتأسیس  سلسلۀ  پهلوی  دولت با  کو

،سیاست ، نیروهای مسلح   و جامعۀ  ایران هر چه بیشتر  تحت  سلطه ونفوذ  امپریالیسم  انگلستان قرار   

های استعماری  کشورهای امپریالیستی به  دنبال جنگ  جهانی  اول ودوم   که در اصل  به علت رقابت. گرفت 

امپریالیسم  در  ایران تضعیف  شد  و  به  این  ترتیب  دکتر  محمد   مصدق  توانست   و حاکمیت  بود  نفوذ 

امپریالیسم  بر  منافع مردم   سلطۀ ، را  حاکم کند  وبا ملی کردن صنعت نفت در ایران  بورژوازی  ملی 

  برای  بود  بحران و  مانعی  "حسین فاطمی"  دکتر ت  دکتر محمد مصدق  ونهض ا قطع  نماید  ،ایران ر



مریکا وانگلستان و امپریالیسم آتوسط   ۴۳۳۹مرداد    ۹۱به طوری که  با  کودتای   ، امپریالیسم  طلبی  توسعه

تاکنون    که به ایران  سلطۀ امپریالیستی در ایران  از سر  گرفته شد  سلطه ای "شاه  محمد رضا"  بازگشت 

.  ادامه دارد   

به   جامعۀ    در جامعۀ روستایی  در  ایران  تبدیل  بافت  یا  جامعۀ  فئودالی  یا  همان  خوانها  و  رعیتها 

البته  به  دستور  اربابان  امپریالیست   محمد رضا    و  از  جوامع  اروپایی  دو  قرن  دیر  تر  سرمایه  داری

.ورت   گرفت ص  "انقالب  سفید " ت  نام  فریبکارانۀ  تح  شاه  در  ایران   

با  توجه   به   ، بدتر  نمود  فئودالی  از  دورۀ را  اندهقان معیشتی وضعیت عمالً   انقالب  سفید  هم    نتیجۀ

شهر ها   شهرهای بزرگ  روستایان  سیل  آسا  به     در   و تمرکز  امکانات مونتاژ ثروت  و صنایع  رشد 

ایران  هر چه بیشتر تشدید  شد ؛  هاجرت  کردند  و در نتیجۀ انقالب سفید  شاه  تضاد طبقاتی درم  

. ند ء  ناشی  از  رفتن  ارباب  راپر کهدف  رژیم ایجاد  پایگاه  طبقاتی  نوین در روستاست ، تا  بتواند  خال"

. بطور مؤثر  روستاها  را  کنترل  کند  رژیم  به  علت ضعف  اداریش  بعد  از  خلع  ید  مالکین ، نتوانست 

اصالحات ارضی  نیز  به  آرام  کردن  روستا و  جلب پشتیبانی  آن  نسبت  به رژیم  و حتی ایجاد  حالت بی  

جنبشهای  احتمالی  آینده  نینجامید  روی  این (  خنثی  نمودن)طرفی  در بین دهقانان  نسبت  به  رژیم  و 

بسته  ممتاز و استثمار گر  در دهات  ضروری  می  نمود  تا  دستگاه  با  واسطۀ  اصل وجود  یک قشر  وا

  ( ۰. " )آن  موقعیت  خود  در  روستا را  تحکیم بخشد 

خمینی   و    تغییر  رژیم   و  روی  کار  آمدن   و   ۳۱و    ۴۳۳۱گستردۀ  خلقی  در  سالهای    با  قیام  

خورده  بود  ولی بد    سم  در  جریان  قیام  ضربهوابسته   به  امپریالیسرمایه  داری    جمهوری اسالمی

بختانه  ریشه کن نشد  و  خمینی  و  رژیم  جمهوری  اسالمی  که  با   سؤ  استفاده  از  احساسات  مذهبی  

که  عکس  امام مردم   و  البته  حمایت  بی  دریغ  امپریالیستها  و  تبلیغات  رسانه  هایی  مثل  بی  بی سی   

داشت  این  بود   همین  خمینی  به  قدرت  رسید  یکی  از  مهمترین  وظایفی  که !    را  در  ماه  گذاشتند  

   تر  احیأ  و  باز سازی   کند ،امپریالیسم  را در ایران  هر  چه  زود  سرمایه  داری  وابستۀ  بهکه  این  

مذهبی  مردم  شده     ساساتحا  سوار بر  موج   امپریالیستی   با  تبلیغاتبا  این   که    میدانیم   که   خمینی 

 ولی !و  حتی به  مقام  نایبی  امام  زمان هم  رسید   وبه  این ترتیب او را  به رهبری  قیام  مردم رساندند  بود

از  این  لحاظ   دست  رفسنجانی  و خامنه ای  هم    سواد  سیاسی ، نه  سواد   اقتصادی  داشت  نه  خمینی  

آرام  آرام   کمی  از خمینی  نداشتند  و  حتی  باورشان  نمیشد  که  به  این  راحتی  هم  مشهور  شده اند  هم  

.هر  چه  بیشتر  قدرت  را  در  دست  میگیرند   

؟   ندگرفت  باز  سازی   سرمایه  داری  وابسته  در ایران  را  به  عهده  پس  چه  کسانی در رژیم  جدید   

آمریکا  تحصیالت  عالی   تحصیل کردگان  ایرانی  که  بعضی  از  آنها  حتی  در  دانشگاه  های  اروپا  و

    ...یزدی  و   قطب  زاده   و   ابراهیم   وزرایش  ،  بنی صدر  ، کسانی  مثل  بازرگان  و  داشتند  ؛  

 

وابسته به امپریالیسم  در  ایران  حفظ  نظام سرمایه داری    از  ابتدا  وظیفۀ  اصلی رژیم  جمهوری اسالمی

. بوده است  

سرمایه  داری  که  در هر  جامعه ای  حاکم باشد  موجب  فقر  و  زندگی بخور  ونمیر  برای  اکثریت  مردم 

سیستم   یا  همان  (کنز) صریحاً  گفته  شده  که و  قرآن توحیدی  اسالم   مکتب همان  جامعه میشود ، در  



، این   مسلمان مردم  یکایک  ضد  تکامل  مادی  و معنوی  انسانهاست  و بنابراین  وظیفۀ   ، سرمایه داری

. کنند   مبارزه  سرمایه داری  و سیستم   ظلمانی  و فاسد  با  نظام  باید که است    

فع همۀ  مردم ا کند  که برای  منموقعی  ارزش  فوق العاده  پیدا می  و معنوی مادی این مبارزه  برای  حقوق  

مانند  تالش ومبارزۀ  اجتماعی  برای تحصیالت  رایگان  فرزندانمان   حتی  تا    .وبدون  تبعیض  باشد  

بدون  همۀ  مردم برای   مبارزه  برای  زیر  پوشش  قرار گرفتن  بیمۀ  درمانی.  آخرین  مدارج دانشگاهی 

بطوری  که کسی  در  مبارزه  با  فقر.  دن در بیمارستان وعمل جراحی برای  بستری  شحتی  پرداخت  پول 

اعتیاد وفحشاء و جنایت و مبارزه با .  شهری  که زندگی  میکنیم محتاج نان نباشد  ،  بی خانمان نباشد   

این  که   در  ایران  که  با   "این  نظام بانکداری  اسالمی  "مبارزه برای  بر اندازی.  بزهکاری در  اجتماع 

نظام  " تذکر داده شده  ولی  در وریشۀ  فساد  بزرگ   به عنوان جرمی"   ربا "یحاً  از در  قرآن  صر

از  نظام  "  ربا " رژیم جمهوری اسالمی  در  صد  بهره یا   سود  بانکی  یا  همان " بانکداری اسالمی

است  که  روزانه  خانه و "  المی سبانکداری انظام " این  چه نوع   !داران یهودی  ومسیحی  بیشتر است بانک

؟!مردم ایران  را  به  علت  نتوانستن  باز پرداخت  وام  با  بهرۀ  سنگین از  آنها میدزدد   ودارایی کاشانه  

  

و به   طور کلی فقر   همین  سلطۀ  سرمایه  داری     علت تمامی این فالکتها  و محروم بودن  از امکانات

   .ریشه کن نمیشود  موعظه و نصیحت  و  یا  تظاهرات خیابانی  و اعتصاب  نابود و است  که با 

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  

   .و  آن را  ریشه  کن  کرد .  عدالت  اجتماعی  باید  به طور قهر  آمیز  با آن  جنگید 

و خورشیدی در  ایران  سازمان هایی  متشکل  از  جوانان    قرن  چهاردهم در  دهه  های  چهل و  پنجاه 

ود  را    با  رژیم  فاسد  شاه خائن   و  بعد  رژیم  رادیکال  و انقالبی   مبارزه  سازمان  یافتۀ   خافراد 

وابسته  به  امپریالیسم  جمهوری  اسالمی  آغاز کردند  ،   این  سازمانها  اگر  چه  ضربات  مهلکی  به  نظام 

خود  سرمایه داری  وابسته   و  منافع  امپریالیزم  خونخوار   زده اند   ولی   تا کنون  نتوانسته اند  به  هدف  

توسعه  و رشد بیشتر خود در میان  توده ها  و  خلقهای  ایران  باشد  برسند  که  نتیجۀ   این      که  همان 

بیرون  راندن   قدرتهای  امپریالیستی   از   و   نابودی  رژیم   وابسته  به امپریالیسم   در  ایران    رشد 

دلیل  اصلی  شکست  .   داری  وابسته در ایران  خواهد  بود نظام    نکبت  بار  سرمایه    ایران  و  نابودی 

این  بوده  که  نتوانسته  اند  با  خلق  و توده  ها  رابطه  بر قرار    تا  اکنون   چنین  سازمان ها ی    انقالبی

به طور هر را  برای  تو ده  ها   مؤثر   و  شیوۀ  مبارزۀ   و اقتصادی نموده  و  واقعیات  سیاسی  واجتماعی

چه  عام  تر  توضیح  دهند  ،  رژیم  های  وابسته  به  امپریالیسم  شاه  و  خمینی  و  جمهوری اسالمی  هم   

با   استفاده  از  قدرت   سهمگین  رسانه  ها ی  خود    که  در  واقع  تبلیغات  زهر آگین  خود   را   در   

را  مورد    ی  سیاسی  رادیکالو این  سازمانها   شر   میکنندنتجامعۀ  ایران   با  شدت  هر  چه  بیشتر  م

                  مجاهدین  خلق  را  مثالً  در  زمان  شاه   خائن  ت تبلیغاتی  خود  قرار  میدهندهجوم  و  حمال

هدین  خلق خمینی  و دار و دسته اش  مجا"  خمینی  خائن "مینامیدند  و  در  زمان  "  مارکسیستهای  اسالمی" 

   !و  عوامل  استکبار  جهانی  نا میده اند    " بدتر  از کافر منافق" را     و  بقیۀ نیروهای  انقالبی 



 

این  رژیمهای  خائن  و  وابسته  به امپریالیسم  با  استفاده  از  دستگاه های تبلیغاتی   زهر آگین  خود  و  

   .با    خلق  ایران  بوده  اند     ت  روشنفکر  انقالبینیروهای  سرکوبگر  مانع   از  ارتباط   اقلی

بوده  است  ، "   اپورتونیسم "    در  چند  دهۀ   گذشته   دشمن بزرگ  دیگر  نیروهای  انقالبی   و  رادیکال 

ست و بوده  ا"  فرخ  نگهدار "  و  "    کیانوری "  و  "     حزب  توده "در  جنبش   چپ  نمونۀ  بارز  آن    

این  "    مسعود  و   مریم  رجوی   و  ابریشمچی "  در مورد   جنبش   مجاهدین  خلق   ایران    

اپورتونیستهای    پر  مدعا   و   ظاهراً  آزادیخواه  و  انقالبی    تا  توانسته اند  تیشه  به  ریشۀ  مبارزات  

و  شبه  انگیزیها  و  توهم  پراکنیهای  خود  ادامه   خلق   ایران  وارد  نموده  اند  ،   و به    فریبکاریها 

خواهند  داد  ،   دشمنانی  که   با  ظاهری   دوستانه   جوانان  و افراد  مبارز  ولی    کم   تجربۀ    سیاسی   

 این  نیروها  وحتی   زندگی  و  حیات  را  به  درون  تشکیالت  جهنمی خود  میکشانند   و  انرژی  و  جوانی

.    را  به  هدر  میدهند    

با   اعتقاد  به بسیاری  از  روشنفکران  انقالبی  دو  سازمان  مجاهد و فدایی  در  ده های پنجاه  و شصت     

با  توده ها    مبارزۀ مسلحانه  به  وسیلۀ  دشمن  به  شهادت رسیدند بدون  اینکه  موفق شوند به  طور مؤثری 

بدون تردید  شهادت  آن  مبارزین  در  دهۀ  پنجاه  اثر انقالبی  خود را  در جامعه    .ارتباط  بر قرار کنند  

اینجاست  که  باید به  واقعیت   هم  ولی  البته  مبارزۀ  قهر آمیز  با  دشمن  اجتناب  نا پذیر  است   و  گذاشت

یروهای  روشنفکر  و پیشاهنگ  و موقعی  که  ارتباط این  ن  دیگری توجه  داشته باشیم  و آن  اینست  که ؛ 

توطئه و  "در  حقیقت   توسط     تبلیغات آن و  یا سرکوبگر  رژیم  و  یانقالبی  با  خلق  خود  توسط نیروها

قطع شده  است   اسلحه  به  دست گرفتن  و   به  شهادت رسیدن  در "   نیرنگ  و فریب   کثیف  امپریالیسم

  ،  و به  خلق  آگاهی  نمیدهد  است  که  هیچ  روشنایی  برای  خلق  ندارداین شرایط  به  معنی سوختنی  

که  با  وجود  صداقت  انقالبی  داشتن  و  عشق  به خلق  داشتن   سوختن  و  نابودی  اقلیت  کوچک روشنفکر

  ، اد طبقاتی انسانی  برای  ساختن جامعه ای  عاری  از  ستم   و  بدون تض  و دارا  بودن  آرمانهای  واالی 

قطعاً   و  نابودی چنین روشنفکرانی  انقالبی  بدون  اینکه  تأثیری  در جهت روشنگری  خلق  داشته  باشد  

   .نتیجۀ  منفی  دارد  و  به نفع  دشمن  خونخوار  و استثمار گر و  امپریالیزم  خواهد  بود 

د  با   توجه  به  واقعیات  سیاسی  و  با  گفتار  پس  در  چنین  شرایطی  روشنفکران  انقالبی  و پیشرو  بای 

تا   با   روشن شدن  اذهان  توده ها   و رسوا    نموده     افشا  و  ونوشتار  خویش  دشمن  را  هر چه  بیشتر

ه شود  همین  خلق  متوج  ، با مسائل  سیاسی  و  اجتماعی  واقتصادی  خودش  آگاهی  هر چه  بیشتر خلق  

بار  سرمایه  داری   حاکمیت  نظام   نکبت  ،اری  و  تضاد  طبقاتی روابط  استثم  فقر وفالکت  و که  دلیل 

مردم ایران  گریبانگیر که  اکثریت    اه  رهایی  از این وضع  رقت  بارتنها  ر  و وابسته  در  ایران  است  ،

اکمیت  رژیم  مزدور  و  خائن  جمهوری  با ح  مبارزۀ   هر  چه  بیشتر  قهر  آمیز  و مسلحانه   آن  هستند

.   اسالمی  است   

قع   یک  پشتوانه   است  در  وا    "عدل "  و    یعنی  توحید  و  معاد و تشیع  اصول  دین اسالم    به  اعتقاد

 و   رین  مسائل  روزمرهتایجاد  مینماید   مسئولیت   در  برابر   کوچک   مسلمانان  مسئولیت   که  در  

که    دیکتاتوری سرمایه داری تاریکی  و  در برابر    جهالت ،  در   برابر   سیاسی  در    برابر اجتماعی  و

ما  را  وادار  میکند   به    " عدل "اعتقاد  به    میدزدد  و   استثمار    میکند  این  مسئولیت   ناشی  از 



،  یکی  از  ما  بر علیه  بی  عدالتی و استثمار  است مبارزۀ     اعتراض  کنیم  دیکتاتوری  سرمایه  داری 

تضادهایی  که  این  رژیم  به  ظاهر  مذهبی   جمهوری  اسالمی  با  خودش  دارد  اینست  که  در  قرآن  

واسالم  راستین  به  مبارزه با  سرمایه داری  تأ کید  شده است  ولی  جمهوری  اسالمی  در ایران   حامی  و 

ان  سرمایه  دار  که  در  خدمت  این  رژیم  و  نیروهای  سرکوبگر   پلیس   مایه داری  است  وحافظ  سر

. میشوند  "  عدل "و  "   قسط " و اجرای    از مبارزه نیروهای  انقالبی هستند  مانع    داخلی وخارجی  

ن اسپاه  پاسدار،  بسیج  ،  پلیس  ،  گر  نیروی  سرکوب وابسته   از   سرمایه دار   و  نظام  سرمایه  داری   

 تظاهرات  و  یران  باا  جمهوری  اسالمی  و  در جوامع  دیکتاتوری   مثل.  محافظت   میکند   و ارتش  

سرمایه  داران   عقب نشینی  نمیکنند و  حاضر به از  دست دادن  امتیازات  و منافع  خود    اعتصاب  این

چون   جواب !  بر  علیه   این  سیستم  و  رژیم  این است  که  مسلح   شویم   پس  بهترین  مبارزه.     نیستند

تجربه  تاریخی  .   باید  داد  "  قهر   انقالبی "     زور   و  خشونت   خشن  سرمایه  داری   را  تنها  با 

یام   خیابانی   و  سنگ نشان  داده  است  که  در این  رژیمهای  دیکتاتوری  سرمایه داری  با  تظاهرات  و   ق

و  به  طور مو ضعی  و  و  اعتصاب   کارگران  گرچه   رژیم  سرمایه  داری  ضربه  میخورد  و چوب 

و   .پس  بهترین  شکل  مبارزه مبارزۀ  مسلحانه  است    .ولی   سرنگون  نمیشود  عقب نشینی  میکند  موقت

د به  هر فرد  که در  برابر  ظلم  قیام  کند  وعدۀ  پاداش  داده خداون!  باک    اگر  در این راه کشته شدیم  چه 

کنار  (   و  اسالم وتشیع  حتی در شکل مذهبی) و به  هر فرد  مظلومی  که با ظلم  در  هر لباسی وشکلی  

 پس از  کشته شدن  چه !  میداند   گربیاید و تمکین  کند  ، این فرد مظلوم  را  شریک  در جرم   استثمار

به خاطر  دفاع   رگ  ما آیا  مرگ  ما  وریختن خون ما  بیهوده است  ؟  مثلماً  نه  ،  و  این م ! ترسی داریم  

بقیۀ مردم  وخلقهای  خفته را  بیدار    نموده   بوده ، " عدل"از  جهانبینی ما  که این  جهان  بینی  بر  اساس   

.بر قرار شود "  عدالت اجتماعی "  تا سر انجام    مینماید  رکت  و جنبش  انقالبی وآنان را  وادار  به  ح  

باید  ماهیت   این رژیم  حافظ  منافع  سرمایه داران  و امپریالیزم   برای  مبارزه  با  رژیم  جمهوری اسالمی

.واقعی  این  رژیم  را  بشناسیم   

 

                                                                                                                               

از "   «بررسی شرایط  انقالبی روستاهای  ایران»  روستا  و انقالب سفید   "جمالتی از  رسالۀ   . ۴

  تهیهدر    "رسول  مشکین  فام  "،  مجاهد شهید   ۴۳۳۴شارات  سازمان مجاهدین خلق  ایران در آبانماه  تان

   .سزایی  داشت به   تنظیم  این رساله  سهم و

 

 

 

 

 

 

!خلق  متحد و مسلح  هرگز شکست  نخواهد  خورد   



 

 

 

 

 

 

پراتیک  با  رژیم   جمهوری  اسالمی  در  -ایدئولوژیک و  عملی -مبارزۀ  نظری

. ایران    

 

و ) ار  خویش  قرار  دهید شع(  که  بزرگترین  ترسهاست )  ترس  از خدا  را !  ای  گروه  مسلمانان  " 

که  )  روی  هم  بفشارید   و  دشمن  را  (  از خشم)  آرامش  خاطر  بیابید  و  دندانهایتان  را  (  بعلت آن 

بگوشۀ  چشم  و  خشمناک  (  بعلت  باطل  بودنش  محکوم  به شکست  و  بنابراین  بی  مقدار  است 

ضعف ) برسانید  (  به قلب  دشمن)  با  پیش  نهادن  گام ها   (  ت اگر  کوتاه اس) بنگرید  و  شمشیرها  را  

پس  پی  در  پی  حمله  کنید  و  از  گریختن  شرم  کنید (  سالح  های  خود  را  با  فداکاری  جبران  نمایید  

ین   سیاهی به  سوی ا(  هایتان سمت  گیری  سالح) بر   شما باد . و به  آسانی  به استقبال  مرگ  بروید   

و  سایر  !  بار گاهی  که معاویه  بظاهر  مسلمان )  و  سراپرده  افراشته شده (  لشکر  معاویه)بزرگ   

درون   پس (  رهبران  رژیم  ضد  مردمی  اش  در آن  نشسته  بودند  و در  قلب  سپاه دشمن  جای داشت

سران  رژیمی  است  که  این انبوه  لشگریان  را  که  هدف  اصلی  از بین بردن )    آن  سرا  پرده را  بزنید

زیرا  شیطان  (  فریفته و گرد ا  گرد  خود  بسیج  کرده  و  در  مقابل  نیروهای  انقالبی  قرار داده  است  

!  "در  گوشۀ  آن  پنهان  است   

.قسمتی  از سخنان  علی  بن  ابیطالب  علیه  السالم  در  جنگ  صفین   

.  ۴۱۲صفحۀ       -ترجمۀ  فیض  االسالم  نهج  البالغه   

 

 

 

 

 

ان  خوردۀ  خلقهای ایر  جمهوری  اسالمی  این  دشمن  قسم برای  اینکه  بتوانیم به  طور مؤثر  با رژیم 

در واقع   ارتباط   این  رژیم   با  امپریالیسم  )    حامیان بین المللی  آنرا  باید  این  رژیم  و   مبارزه   کنیم

یروهای  سرکوبگر  آن و  مکانیسم  ن فریبکارانه   آن  و  ایدئولوژی  و   سیاستهای و ماهیت واقعی  ( نی جها

رژیم  و  چگونه اصالً  چرا     .آن  را  به  درستی   شناخته  و مطالعه  کنیم   و تاکتیکها واستراتژی 

ر همین  موضوع   الزم  است  به  خاط    جمهوری  اسالمی  در ایران  قدرت  را  در دست  گرفت ؟



و   ۳۱-۴۳۳۱ هایدر  خالل  قیام  مردم  بر  ضد  شاه در سال و دار  ودسته اش   تاریخچۀ  ظهور  خمینی 

.را  بررسی  کنیم   م  جمهوری  اسالمی رژیو    وی  چگونگی  به  قدرت  رسیدن  

  

 

  

  هوری  اسالمی  دربارۀ  ماهیت  واقعی  رژیم   جمدربارۀ امپریالیسم  و  .۴ 

 

 .امپریالیسم  و سیستم  سرمایه داری آن بوده است  سلطۀ   سه  قرن  گذشتهریشۀ   مصیبتهای  مردم  ایران در 

  فقر ریشۀ  تمامی  دردها  واین  نکبت  امپریالیسم و  سیستم  سرمایه  داری  که  جزء  الینفک  آن  است  

و حتی  مردم  خود این  مروز  ایران  و بقیۀ  کشورهای  جهان سومسیاسی  ا اجتماعی و  و  مسائل  حاد  مردم

است   ولی امپریالیسم  جهانی    "فاشیسم " و   "دزدی "مبنای  سرمایه داری  .  است   کشورهای امپریالیستی

با    جوامع امپریالیستی  در  خود    . را  زده  است "  تمدن  پیشرفته " و "  دموکراتیک "به  آن  لعاب  

و  دروغهایی  که  از   رسانه های    سکس تفریحات  مبتذل  و   آزادی  بی  حد  وحصر  تبلیغات مصرفی  و

مختلف   همواره  به  ذهن  خلقهای این  جوامع تزریق میشود  ،   اکثریت این  خلقها  را  به  خواب  غفلت 

ی   که کور کورانه فقط  به  فکر سود و  حرص  و آز  سرمایه دار" دزدی "   همین خصوصیت . برده اند 

و    تر  لشکر کشی کند  به  کشورهای  ضعیف بیشتر و بیشتر  است باعث  شده  تا  در این  چند قرن  گذشته 

بر اثر  در قرن  بیستم  وخون  بکشد   ده ها  میلیون  انسا ن را  به  خاک و برای  توسعۀ مستعمرات  خود 

الیسم  با  ولی  رابطۀ  امپری  .دو  جنگ  جهانی  به راه  بیندازد امپریالیسی رقابت  شدید بین  کشورهای 

یا  جهان سوم چیست؟ بطور کلی  کشورهای  متروپل  یا  پیشرفته  یا جهان اول  یا   کشورهای  ضعیف تر

و   بلژیک   هلند و  همان  کشورهای  امپریالیستی  که  شامل  اروپای  غربی  حتی کشورهای کوچکی مثل

فرانسه  برای  آلمان و، انگلیس ،   کشورهای  امپریالیستی  قوی تر  مانند آمریکا  و سوئد  میشوند   و  کانادا 

طبقۀ   همان  به  که در واقع  این نظام سرمایه داری متعلق نظام  سرمایه داری خود  استمرار و حفظ  

وچکی را در خود جوامع کشورهای امپریالیستی اقلیت  ک کشورهاست  که   این  وازی  یا سرمایه داریبورژ

و   کارتل ها و صاحبان شرکتهای چند ملیتیمانند صاحبان کارخانجات بزرگ ، تراستها   و   ندتشکیل میده

که  نتیجه  آن  فقر  و فالکت  گسترده تر در  میان  مردم  این    به  استثمار  کشورهای  جهان سوم ....

،  چنانچه  در نتیجۀ  این  استثمار روز  به   مشغولند   ار  مردم کشورهای خودو  همچنین استثم  کشورها

. آمریکای شمالی و اروپای  غربی اضافه میشود  مردم روز  به جمعیت  فقیر  

 

شرکت  "  بیلدربرگ "  هر ساله در کنفرانس محرمانۀ  استثمارگر ی قدرتمند  امپریالیستیسران  این  کشورها

ی   گروه  بیلدربرگ  که  متشکل  از مقامات  عالی  رتبه  سیاسی و اقتصادی کشورهای  ،  اعضامیکنند 

هستند در این جلسات  بیلدربرگ    .... (آمریکا ، انگلیس ، آلمان ، فرانسه ، هلند  و ) ثروتمند  جهان 

اتخاذ تصمیمات  و   ا  به پیش  میبرند ، اینان  با سیاستهای  انحصار  طلبانه  و  نئولیبرالیستی   خود ر

سیاستهای خود  خواستار  برقرار  ماندن  روابط  استثمار  گرانه  در  جهان  می باشند  و  جهان  را  به  دو  



منطقۀ  ثروتمند   و  فقیر   که  همان  کشورهای  جهان  سوم  باشند  تقسیم  کرده اند و خواستار  ادامه چپاول  

و  کسب  سود  بیشتر  و  پرتر  شدن  جیب  سرمایه  ر  تر  و جهان  سوم منابع  و ثروتهای  کشور های  فقی

   می باشند ؛   داران  بزرگ  

نام کنفرانسی غیررسمی است که هر ساله به صورت   (Bilderberg Group: انگلیسیبه ) گروه بیلدربرگ
اعضای گروه بیلدربرگ تماما انتصابی . شود ای از جهان برگزار می کامالً خصوصی و محرمانه در نقطه

های  تمامی اعضا از قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در زمینه. رسد نفر می ۴۳۱هستند و تعداد ایشان به حدود 
 کشورهای غربیهای سلطنتی  شاهان و اعضای خاندانبسیاری از پاد [نیازمند منبع].هستند رسانهو  اقتصاد، سیاست

  .از اعضای دائم گروه بیلدربرگ هستند

مورد مسایل جاری سیاسی و اقتصادی جهان به صورت  اعضای گروه بیلدربرگ در کنفرانس سالیانه خود، در
 .کنند محرمانه با یکدیگر تبادل نظر و مشورت می

، میزبان ۴۲۳۱گیرد که برای نخستین بار در سال  می هلندگروه بیلدربرگ نام خود را از هتلی در کشور 
در  الههو در نزدیکی شهر  استان هلند جنوبیدر  دنلیدفتر گروه بیلدربرگ در شهر . اعضای کنفرانس بود

 (منبع  ویکی  پدیا )   – .قرار دارد هلندکشور 

 

مشتی  سرمایه  داران  بزرگ  در  جهان  که  همان  صاحبان  کارخانه های  بزرگ پس  میبینیم   که  چگونه  
کارتل ها   و  بانکها  و مؤسسات  مالی  بزرگ  می  باشند   به  خاطر  کسب سود  هر  چه   ، تراستها  و

 .بیشتر  مردم  جهان  را  به  فقر  و   بیچارگی  کشانده اند 

ۀ  واین  رابط سم وکشورهای  جهان سوم میپردازیم در اینجا  به  بررسی  رابطۀ استثماری  بین امپریالی  
 ؛ سیاستمداران  امپریالیستی  اینطور تعریف  میشود  که   ه گفتۀاستثماری   بنا  ب

در رابطه با  کشورهای   یا  همان امپریالیزم  قوی  یا  استثمار گر  سیاستها و  عملکردهای  یک  کشور"  

"  آن کشور  امپریالیستی  استضعیف تر یا جهان سوم  بر  مبنای  منافع    

یی ودیگر کشورهای امپریالیستی ؛یا به قول سیاستمداران آمریکا   

"بهترین  دوستان  ما  در کشورهای  جهان سوم   منافع  ما  میباشند  "     

و دنبال خواهد  برای  کسب هرچه بیشتر منافع خود  سه هدف  کلی را دنبال  مینماید مدتهاست که امپریالیسم   

؛ نمود  

کشورهای جهان سوم را با    طبیعی  م ومعدنی  وثروتهایجهانی  تالش  میکند  تا مواد  خا امپریالیسم   .۴ 

مواد  و طبیعی خود  این  منابع و  حتی  به وسیلۀ  رژیمهای دست نشاندۀ آورد  هر  چه کمتر  به  دست   هزینۀ

. خام  را  غارت نموده  و  بدزدد   

ادی  ،  صنعتی  ،کشاورزی  ، تولیدی  و اقتص علمی  ،   از  طرف دیگر  این  کشورها  را  از   لحاظ.   ۹ 

 فرهنگی   واجتماعی و آگاهی  سیاسی  عقب نگه دارد .

وارد بازار  مصرف  این  کشورها   بدون هیچ مانع  و محدودیتیو   و در عین حال میخواهد  به  راحتی.   ۳ 

.خود را  به مردم این کشورها  بفروشد   و کشاورزی شود  تا  تولیدات  صنعتی  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B5%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF


با درنظر  کشورهای امپریالیستی  در  رابطه  با کشورهای  ضعیف تر و  جهان سوم  مانند ایران   سیاستهای  

رسانه های  تبلیغاتی آنها در راستای  همین  و. گرفتن  همین  سه  هدف  کلی  ذکر شده تعیین وتنظیم میگردد 

. سیاستها عمل  میکنند   

 تحت سلطۀ  طبقۀ  سرمایه داری  میباشند ون خودشان  عمیقاً چ  این کشورهای  قدرتمند وامپریالیستی همچنین 

 (یعنی در واقع  سیاستمداران  و نظامیان در کشورهای  امپریالیستی  تحت سلطۀ  طبقۀ سرمایه داری میباشند ) 

ی برا با هم   همیشه  در حال  رقابت برای کسب سود بیشتر  سرمایه داران  این  کشورها  در  واقع   بنابراین 

با    و نتیجۀ  این رقابتها  در قرن نوزدهم  باعث  جنگ  بین  ناپلئون   کسب مستعمرات  بیشتر  بوده اند 

همین  رقابتها  بین  قدرتهای   در  قرن بیستم نیز. شد    و عثمانی  وسروسیه   و انگلیس  وامپراتوری  پر

بیستم  و  در  اوایل  قرن. لیون  نفر شد امپریالیستی  باعث  ایجاد دو جنگ  جهانی  وکشتار ده ها  می

ۀ  انگلیس  فهمیدند  که  لشکر  کشی  برای  توسع  سیاستمداران مخصوصاً پس  از جنگ جهانی اول

پس  از جنگ   .نمودند   را طرح  ریزی   "استثمار  نو "دیگر مقرون  به صرفه  نخواهد بود  و مستعمرات 

و  مقام  کبیری  و شد    بر اثر جنگ  جهانی  دوم  به  شدت  ضعیف  کبیر ی امپریالیسم  بریتانیا  جهانی  دوم

در   و همچنین  بعد از جنگ  جهانی دوم  امپریالیستها.  آمریکا داد  امپریالیسم  عمالً  به   را  سروری  خود 

 ندزدکر  کشی دیگر  کمتر  دست  به لش برای  تسلط  بر کشورهای  جهان سوم  "استثمارنو"ادامۀ  سیاستهای 

دیکتاتورهای  وابسته به  خود  را  در این  کشورها  یا  توسط  جنگ داخلی  و یا  با کودتا     و به  جای  آن 

و  چهرۀ این خائنین وابسته به خود  را  در پیشگاه  مردم این کشور ها بزک نموده   وآنها  ،  ندبه قدرت  رساند

د ولی نددوست و دوستدار  مردم  نشان  میدا  میهنارای اراده  ملی وز  امپریالیسم و  درا  حتی  مستقل  ا 

وپلیس    کشورهای  جهان  سوم پرداخت و ارتشاین  همین امپریالیسم  به آموزش  کادرهای  ارتش  همزمان

 برای  اینکه  اهرم  و  این  نیروهای  سرکوبگر را پشتیبانی  مینمود  دادمی مخفی  این  کشورها  را آموزش 

کند تا کوچکترین  مقاومت  مردمی  را  به شدت  سرکوب   استبدادی  دیکتاتورهای  وابسته به خود  را تقویت

در  ایران در قرن  بیستم  .  تا   سلطۀ  امپریالیسم  و  نظام سرمایه داری  در این  کشور ها  ادامه یابد  کنند

با  حمایت   در  نهضت مشروطه و روسیه  م انگلستاندخالت امپریالیسم کامالً مشهود است  ، دخالت امپریالیس

قدرت  از   دوبارۀ  و  بازگشت خواستار الغای مشروطیت  این  شاه  مستبد   که از محمد  علی  شاه  قاجار 

  استبداد  صغیر  و و  و  سرکوب و کشتار  مشروطه  خواهان مجلس  به  شاه  بود و  به توپ  بستن  مجلس

  پناهنده   شدن فتح  تهران   و  قشون محمد  علی شاه  قاجار  و  مجاهدین  مشروطیت و جنگ  داخلی  بین 

سلطنت  احمد شاه  قاجار و وقوع  جنگ    و به  سفارت  روسیه   و  خروج  وی  از  ایران  محمد  علی  شاه

جلوگیری از   جهانی اول  و  سپس  وقوع  قحطی  بزرگ  در  ایران در  اثر  جنایت  ارتش انگلیس در 

توزیع  آذوقه  و  مواد  خوراکی  در  بین  مردم  که در  اثر آن  میلیونها  نفر  از  مردم  ایران   از  گرسنگی 

ل  نظامیان  روسی به  علت انقالب بلشویکی  در روسیه  از  شما  ۴۹۲۱پس از  این  که در  سال     مردند و 

ان  عمالً  توسط امپریالیسم  انگلستان  اشغال  شد ،  سیاستمداران  ایران  عقب  نشینی  کردند  و  تمام  ایر 

شاه  قاجار  هر  قسمت  از ایران  را در  ازای  شدند  که  سیستم قاجاریه   که انگلستان متوجه  این  موضوع  

و  همچنین    شدهدریافت  پول  به  یک  فئودال  داده   و  عمال  قدرت  در  ایران بین  شاه و فئودالها  تقسیم   

به  دلیل  ضعف  قدرت  مرکزی  مناطق  مختلف  ایران  دچار  هرج و مرج شده بود و  همینطور  مبارزات  

مانع  از  منافع  آتی    مشروطه  خواهان  در  تهران و مناطق مختلف  ایران  ادامه  داشت  این  وضعیت



های  ایران  از  یک  طرف و  کشف  و  غارت  منابع  انگلستان  در  ایران  برای  در  اختیار  گرفتن  بازار

به    پنج  را  بنابراین  امپریالیسم انگلستان  رضا  خان  میر .  طبیعی  و نفت و گاز  از طرف  دیگر  است 

سفیر  انگلستان   عنوان  فردی  که تمام  قدرت  را  در  دست  وی  متمرکز  کند  و  ضمناً  مطیع  دستورات

سال اسفند   ۳ کودتای  سیاه با   .احمد  شاه  انتخاب  کرد   با نشین  شدن نیز  باشد  برای  جا در  تهران

به قدرت  رساندن  رضا خان میر پنج  و "آیرون ساید "  با  برنامه  ریزی  افسر  انگلیسی   خورشیدی  ۴۹۲۲

که  خود این    "ء الدین  طباطباییسید  ضیا "از  مزدورانی  مانند    و  سقوط  سلسلۀ  قاجاریه ، انگلستان

از  رضا  شاه  که  حاال  سلسلۀ  پهلوی  را  بنیان  نهاده بود  حمایت    و  شخص  در  گروه  کودتاچیان بود

و  یا  هر  گونه   جنبش  مشروطه خواهی انگلستان  برای  مقابله  با  و خواست ، به  دستور کامل  میکرد

قیام  مردم  تنگستان  در  بوشهر   و  قیام  میرزا  کوچک  خان  جنگلی در  شمال مانند  )  جنبش انقالبی دیگر

 نو ظهور  کمونیستی  از یک  طرف و جلوگیری  از  نفوذ انقالب  سرخ   و جنبش  در  داخل  ایران (ایران  

اخت  اصالحاتی  در  ایران  صورت  گرفت  ؛  از  جمله  س از طرف  دیگر  ایران مرزهای شمالی در 

تش ، پلیس  و  نیروهای و  به  این  منظور  ار  خطوط راه  آهن ، تأسیس  دانشگاه  و  تأسیس  ارتش  منظم

مجهز  و سالح  و  توسط  مستشاران انگلیسی  آموزش داده  میشدند  و  انگلستان  توپخانۀ   سرکوبگر

که دیگر  با  کمک  اد  ،  رضا  شاه  نیزنیروهای مسلح  ایران  قرار  د ارتش  و تجهیزات  نظامی  در اختیار 

 والیان ،  به  خواست  امپریالیسم  انگلستان  تمامی   دولت انگلیس  ارتش  مجهز  و منظمی در اختیار  داشت 

خان  ها  و فئودالها  که  استانها  و مناطق  مختلف  ایران  را  بین  خود تقسیم  کرده بودند  را  کشت  و  قلع  

  .و  به  این  صورت  قدرت  در  دست  یک  دیکتاتور وابسته  به  امپریالیسم انگلیس متمرکز  شد  وقمع  نمود

و  در  دوران  حکومت رضا  شاه  بود  که  امپریالیسم انگلستان  و  شرکت نفت  ایران  و انگلیس و  

دیگر  قرار دادهای   ی شرکتهای  دیگر  انگلیسی  با  کشف   حوزه  های  نفتی  و گازی  و منابع  طبیع

که  سودهای سرشاری  برای  انگلستان  داشت  ولی در  عین حال  سهم ناچیزی  در  این  قرار   مختلفی 

.ایران  تحمیل  می نمود   بود  را  به  مردمدادها  برای  ایران و مردم  ایران در  نظر  گرفته  شده    

جود  بی  سوادی  خودش  را  سیاستمدار  بزرگی  که با  و  خالل  جنگ  جهانی  دوم  رضا  خان  رد 

با  تمایل  نشان دادن  به  آلمان  نازی و هیتلر،  امپریالیسم  و  سیاستمداران انگلیسی  را  خشمگین   !میدانست 

سپس  . نمود  و  به  همین خاطر از سلطنت خلع  و به  جزیره  موریس  تبعید  گردید و در  همان جا هم مرد 

را   به  سلطنت   رضا  پهلوی محمد   پسرش  بازهم  امپریالیسم  انگلستان  در تهران ۴۳۹۱ر  ودر  شهری

ر  اثر حمالت  ارتش  آلمان نازی  ضربات  نی  دوم  امپریالیسم  انگلستان  ددر خالل  جنگ  جها . رساند 

کاهش  یافته    بشدت ایران  مستعمراتش  از  جمله این قدرت  امپریالیستی  دربود  و  سلطۀ  مهلکی خورده  

نسبتاً  باز سیاسی  به  وجود آمد  و   یک  فضای   ۴۳۹۱بود  ،  به همین  خاطر  در  ایران  در  سالهای دهۀ  

نهضت  ملی  ایران  به  رهبری  دکتر   محمد مصدق  به  عنوان  نخست  وزیر  منتخب  مردم  ایران  قدرت 

رتیب  صنعت  نفت  ملی اعالم  گردید  و  قرار  دادهای  ظالمانه  و  را در  دست  گرفت  و  به  این  ت 

که  در زمان  رضا  شاه  غارتگرایانۀ  نفتی  شرکت  نفت  ایران  و انگلیس  و  دیگر  شرکتهای  نفتی انگلستان

بسیار  سهم  مردم  ایران  از  فروش  نفت   ،پهلوی بسته  شده بود و  طبق  این  قراردادهای تحمیل  شده  

بود  مشغول  چپاول  نفت و دیگر  منابع  اقتصادی ایران  به  این  صورت  امپریالیسم  انگلستان و  ناچیز  بود

به  دنبال  آن  کارکنان نفتی  انگلیسی  از ایران  اخراج  شدند  .دولت  دکتر  محمد مصدق  لغو  شد توسط    ،



وقتی  منافع  انگلیس  در  ایران  را  از دست رفته میدیدند  با   البته  سیاستمداران  و دیپلماتهای  انگلستان ، 

و  محمد  رضا  شاه  پهلوی و   "سید ضیاء الدین  طباطبایی"و  استفاده از  مزدورانی مانند   نیرنگ  و توطئه

 در  اثر  توطئه ها  و   .قصد  براندازی  حکومت قانونی و مردمی  دکتر  محمد  مصدق  را داشتند  ...

  "دکتر حسین فاطمی" کارشکنی  های  سیاستمداران  انگلیس ،  به  دستور  وزیر خارجۀ  دکتر  مصدق  یعنی

محمد رضا  شاه  نیز  .سفارت  انگلستان در  تهران  بسته  و همۀ دیپلماتهای  انگلیسی  از ایران  اخراج شدند 

در  زمان  حاکمیت  دکتر  مصدق   مشغول  مانند پدرش  نوکر  و  وابسته  به  امپریالیسم  بود  و   که 

در واقع   دربار  محمد رضا  شاه   و کارشکنی و  توطئه بر  علیه  نهضت ملی  و دکتر  محمد مصدق  بود 

تبدیل  به  پاتوق  و  جاسوسخانۀ   انگلستان  شده  بود ،  به  همین  خاطر  در  اثر  مبارزات  مردمی  و  

ن یمحمد  رضا  شاه  مجبور  به  فرار  از ایران  شد  و سپس  دکتر  حس ،مصدق  افشاگری های  دولت  دکتر 

در  اثر  این  تحوالت  امپریالیسم  ...   فاطمی  برای  اولین  بار  در  تاریخ  ایران  اعالم  انقالب  نمود 

رف  دیگر  شاه که  به  ند و  از  طانگلستان  و آمریکا  منافع  کالن  خود  در  ایران  را ازدست  رفته میدید

به  همین .  و خوش را  فردی  شکست  خورده  میدید  نیز  سلطنت  خود  را  از  دست رفته  ایتالیا  رفته  بود 

امپریالیسم  انگلستان وآمریکا   و  با  کمک  برخی  از   کامل با  حمایت ۴۳۳۹مرداد   ۹۱ روز در  دالیل

آمریکایی  کودتای  سیاه  وننگین    "شوارتزکف "  اندهی سرهنگ ارتش  و پلیس و فرم  خیانتکار افسران

.دیگری  به مردم  مظلوم  ایران  تحمیل  شد   

آن  فضای  دموکراتیک  و نسبتاً  باز  سیاسی  دوران  حکومت  و محمد  رضا  شاه بار دیگر  به  ایران  آمد  

محمد .   بدادی  سیاه  دیگری در ایران آغاز  شداست  اختناق و و  دوران  دکتر  محمد  مصدق  از  میان رفت 

رضا شاه  به  عنوان  یک  فرد  دیکتاتور   مستبد  و وابسته  از  همان  اول  دست  به  اعدام  و  کشتار  

. محکوم  به  اعدام  شد   نظامی  مخالفین  خود  زد  ،  دکتر حسین  فاطمی  دستگیر  و  در یک  دادگاه  کوتاه

در  طول  رژیم    .  مد  مصدق  در بی دادگاه   شاه   محکوم   به  تبعید  و  حصر  خانگی  شدو دکتر  مح 

ننگین و مزدور و فاشیستی  پهلوی چه در  زمان  پدر  و  چه  در  زمان  پسر  امپریالیسم  انگلیس  و آمریکا  

...ل  مینمودند پشتیبانی  کام  از  این  رژیم چه  بطور  نظامی  و  چه  به  طور  سیاسی   

.  اهمیت  ایران  از  نظر  ژئو پلیتیکی  برای  امپریالیسم  جهانی  به  سرکردگی  آمریکا  فوق العاده  است   

معادن  غنی   ایران ،  کشوری  با ذخایر  عظیم  نفتی  وگازی  ، معادن غنی  آهن و  مس  و  اورانیوم  ودیگر

شتن سواحل  زیاد  در  خلیج  فارس  و  دریای عمان  که  بالقوه اد کشوری  با .    ی  مواد معدنی و فلزات 

.  انرژی  جهان  داشته باشد   در  تنگۀ  هرمز  این  شاه  راه  میتواند  تأثیر زیادی  بر  روی   ترانزیت

 و در صد  منابع  نفتی  ۱۱واقع  شده که خود  وهمسایگانش  کشوری  و سرزمینی  که  در  جایی از  جهان  

چهار  قرن  گذشته  مورد  توجه امپریالیسم  -بنا براین  ایران همیشه  در طول  سه  .  دنیا  را دارند  گازی ی 

رفته  رفته    میالدی  با  رشد  تکنولوژی  و  ظهور ماهواره  وکامپیوتر در  اواخر  قرن  بیستم .ه است بود  

برای  مبارزینی   حد اقل نچه مسلم  است  وراین آبناب  !د دا"  استثمار مدرن"به    جای  خود را" استثمار  نو"

شده است که امپریالیسم  به تاریخی  وسیاسی  و اجتماعی در ایران دارند  ثابت   در  مسائل که  مطالعۀ  عمیق

حاضر  به از دست دادن  سلطۀ  خود در ایران نیست  بلکه  متفکرین وتوطئه گران امپریالیستی با  هیچ  وجه 

و  استحماری  و  استبدادی  و استثماری  سلطۀ خود رادر ایران حفظ میکنند ش  فراوان  و  به  سه  روش الت 

  . باقی بماند   حاکم  باشد و ایران در  به امپریالیزم  و سرمایه داری وابسته سعی میکنند که دستگاه دولتی



در  آن  زمان   بیشتر  .  شعله ور  تر  شد  قیام   خلقی  بر  ضد  شاه  هر چه   شمسی    ۴۳۳۱  سال  در  

همۀ  رهبران انقالبی  و شاه  خائن    شهید  شده  بودند   توسط  ساواک  شاه  جالد   انقالبی    روشنفکرا ن

که   با   ادامۀ  قیامهای    است  ۴۳۳۱و    ۴۳۳۱در  همین سالهای  .   بود   خلق  ما  را  تقریباً  نابود  کرده

امپریالیستی  برای   نقشه کشان وطراحان و توطئه گران  شاهنشاهی مزدور  پی  مردم  بر  ضد رژیم پی  در 

اری ی  و  سلطۀ  خود  و  حفظ  نظام  سرمایه د حفظ منافع  سرمایه داری جهانی  به سرکردگی آمریکا 

یالیسم و  ذات  کثیف  آن  ،  طبیعی  است که  امپر ددنبزرگ ز دست  به  توطئه  و فریبی در ایران   وابسته

تحمل کند که مردم  قبول و است  نمیتوانست"  فریب " و "  دزدی "  و     "  توسعه  طلبی "  که بر  مبنای 

به استقالل  حقیقی  را  نابود کنند و نظام  شاهنشاهی  و  سرمایه داری  وابستۀ ایران  سلطۀ  امپریالیستی  

  .دست یابند 

شاه رفت  وخمینی  آمد  ولی برای  امپریالیسم  به  حاکمیت رسیدن  یک شخص یا    ۴۳۳۱در  نتیجۀ  قیام   

میرحسین  یا یا  مسعود رجوی  ویا  مهدی کروبی وخاتمی  و و حزب  یا  شاه  یا خمینی  یا  حزب  توده 

د  که   شیر نفت برای  امپریالیسم  آمریکا  این  موضوع مهم میباش!    مهم  نیست و یا فرخ نگهدارموسوی  

خمینی  با مدارک وشواهد  غیر  قابل انکار  با  !ایران  به روی  شرکتهای نفتی  بزرگ آمریکایی  باز باشد 

 برای  همین  .امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا از مدتها پیش از ورودش به ایران سازش کرده بود 

خود  را     ، ان بی سی ، بی بی سی   سرمایه  گذاری یتر، رورسانه های  امپریالیستی  مانند  آسو شیتو پرس

 با  ۴۳۱۹خمینی    در  سال  .  آغاز نمودند  ۳۱بر  روی  خمینی  از  چندین  ماه  قبل  از قیام  بهمن  

هیچ  حضور سیاسی    و پس  از  آن سخنرانی  انتقادی  که  بر علیه  شاه انجام  داد  توسط شاه تبعید  شد

ده فعالیت  سیاسی  نداشت   وبه  خاطر  همین تقریباً فراموش  ش نداشت   و در  عراق  نیز  ایران دیگری  در

خمینی  از طریق  رابطین  ایرانی  امپریالیسم  با  امپریالیسم  خونخوار    ۴۳۳۱ولی   از  همان سال . بود 

چگونه  به  وسیلۀ امکانات  گستردۀ  امپریالیسم  سازش   همۀ ما  شاهد بودیم که  این سازش کرد  و پس  از 

خود  بر  روی  خمینی را آغاز  کرد  وخمینی  را  در  ذهن  توده های   سرمایه  گذاری  تبلیغاتی  خود

قیام  مردم  ایران     و  این  رسانه های  غربی  وامپریالیستی  بودند  که!  خشمگین ولی  نا آگاه ما  قرار  داد 

( ولی  بدون  حضور  مؤثر  آن  روشنفکران  انقالبی )  بود شاهی    ستم   وبداد  و ظلم است را  که   بر علیه 

خمینی  تعبیر  وتفسیر  مینمودند  و  چنین  به مردم ایرا ن    را  ناشی  از هدایت و  رهنمود های آیت  اله 

ایران  خود  چنین  به   مردم   در اخبار و تفسیر های القاء   مینمودند  که  رهبر این  قیام   خمینی  است  و

به  طوری  که   بخش  فارسی رادیو  بی بی . که   تنها  جانشین شاه  آیت  اله  خمینی  است    نمودندمی  القاء

دیده   تصویر  امام   خمینی   در ماهگفت  ؛     تا  آنجا  پیش  رفت  که  ۴۳۳۱قبل  از قیام بهمن   مدتی سی 

!  شده   

رابطین  ایرانی  امپریالیسم   یعنی  کسانی  مانند ؛ صادق  قطب زاده و    همان  توسط سپس  خمینی   

و  .  در فرانسه رفت  " نوفل  لوشاتو  "سالمتیان و بنی   صدر   و ابراهیم  یزدی  از  نجف  اشرف  به 

رساندن  خمینی   به   به  نفع  وی  وبرای به  قدرت ات وسیع تبلیغ  رسانه های امپریالیستی  همچنان  مشغول

تا   به  این وسیله  قیام  خود جوش مردم ایران  را  که  برای  کسب  حقوق .  عنوان  جانشین  شاه  بودند 

. مشروع  خود  به  آن  دست زده بودند  به  وسیلۀ  خمینی  به  انحراف بکشانند   



ف  امپریالیسم  مورد  حمایت  از  طر ان ابراهیم یزدی  ودیگر و زادهقطب   ز  جمله  دار ودستۀ  خمینی  ا 

و به سرعت    در  اختیار  آنها  قرار  گرفتومعنوی قرار  گرفتند  بطوری  که  میلیونها دالر پول   مادی

و  خط  تلفن   ا  چندین در نوفل لوشاتو ب لی  و تبلیغاتی  شدند  و  دو ویالدارای   امکانات  فراوان   ما

.در  اختیار  آنها گذاشته شد گر و امکانات  دی تجهیزات  

پانزده سال    ۴۳۳۱شویم  ابراهیم یزدی قبل از  سال  آشنا  "  ابراهیم  یزدی " کمی  با   بهتر است  در اینجا 

اساس  اسناد و ه  بر  مت  آمریکایی داشت  ضمن  اینکادر  ایاالت  متحدۀ  آمریکا  زندگی  کرده  بود واق

به طوری .  همکاری داشت  "  سیا " امنیت  آمریکا   با  سازمان  اطالعات  و  یابراهیم یزد  شخص شواهد 

  برجستۀ افرادمرتباً  جلساتی  با    ۴۳۳۱در  پاییز سال   نی به  فرانسه قبل  از رسیدن خمی که  چند  روز 

؛ ؛  کسانی  مانند   بود و با  آنها   مرتباً  در  تماس  و  کفتگو   نظامی  وسیاسی  و اطالعاتی  آمریکا  داشت  

  وزیر  سابق دادگستری  آمریکا ، ؛ رمزی کالرک  

  ۹۱که بعد از کودتای    در ایران چارد  کاتم  مأمور  شناخته شده و  بلند پایۀ  سازمان سیایر)  ریچارد کاتم 

اه انداخت و  جنگ  روانی بر علیه  دکتر مصدق و دکتر فاطمی  و نهضت  ملی  شدن نفت  به  ر ۴۳۳۹مرداد

،  همین  شخص  دربارۀ  ایران و مذهب  اسالم  مطالعه  و  نویسندۀ  کتاب  ناسیونالیسم در ایران نیز میباشد

(   .شناخت  زیادی  داشت   

فالک  ، سرهنگ ادوارد  تامسون      

پراکنده ای  یافت  ربارۀ  این  زن  نوشته هایمأمور  سازمان  سیا  ،  د،  زنی به  نام  دورییان مک گری  و  

در      در  مدت  اقامت خمینی  مسلط بوده ، کامالً  ضمن اینکه  به زبان فارسی  مرموز میشود ولی  این زن

 .خمینی  می رفته  به  ویالی  همیشه و مرتباً   ارتباط  داشته خانواده اش   و با  خمینی  ویالی  نوفل لوشاتو

بوده  است ،    ، ه  خمینی  را  به تهران  آوردیمای  ایر  فرانسی  کهواپ حتی  در این زن  جالب اینجاست  که

 و دوستانه ای نزدیک بسیار ارتباط   و خانوادۀ  خمینی مدتها  با  شخص خمینی  تا  ۳۱  و پس از قیام بهمن

! داشته است   

و  در تهران شد   کاکاردار سفارت  آمری" لینگن " که بعدها همین  شخص  یعنی "  بروس لینگن  "همچنین  

                                          .در تهران بود   ۴۳۳۱سفارت  در  آبان  حتی  در جریان مضحکۀ تسخیر

    

 و سالمتیان وبنی  صدر وقطب زاده (۴) و نظامی آمریکایی   به  همراه  ابراهیم یزدی  این افراد  اطالعاتی 

داشتند   در  پاریس  پس  از جلساتی طوالنی که  دار و  دستۀ  خمینی بودندو دیگر افراد  ایرانی  که  جزء  

 انقالب  حق  طلبانۀ   مردم  به  پا خواستۀ  ایران بودند  ح  ریزی ی  توطئه ای بزرگ  بر   علیهمشغول  طر

ر ی  که  خمینی  دآخرین  روز این مذاکرات  تا   .خمینی را  جانشین  شاه در ایران نمایند   و  میکوشیدند  تا 

خمینی  از  طرف    دار ودستۀ در خالل  این  گفتگوها ، در  همان  زمان و نوفل  لوشاتو بود ادامه داشت  ، 

امپریالیستی   مورد  حمایت معنوی  قرار گرفتند   بطوری  که   به  مردم  ایران     رسانه های  گوناگون  

در  آن  ویال  در  نوفل  لوشاتو و در  آن .  شاه  معرفی  گردیدند  جانشین انقالبی  و  تنها   افرادی ، وجهان

مشغول  نقشه  " رمزی  کالرک" مانند امپریالیسم عوامل  راهنمایی زمان  خمینی   با  کمک  وحمایت  و

  ن  نقشۀ   شوم  خود  را  عملیکه توانستند  ای لق ایران بودکشیدن و  توطئه  بر  علیه   جریان  انقالب  خ

این توطئه گران  آمریکایی و  خائنین ایرانی  در اصل  هرچه میکردند  در راستای این هدف  بود که . نمایند 



سلطۀ   سیستم سرمایه داری ی وابسته در ایران خدشه ای وارد نشود  همین به  و  به  سلطۀ امپریالیستی 

  ایران جتماع واقتصاد ونیروهای مسلح وارتشامپریالیستی  که  از  زمان قاجاریه  مانند سرطان در  اعماق  ا

   . وجود داشته  است

چند  روز  قبل از    ۴۳۳۱دی ماه    ۴۳  در  ، با  اوجگیری  قیام  مردم   و بحرانی تر شدن  وضعیت شاه

توسط سران  چهار کشور امپریالیستی برای  بررسی وتصمیم گیری در  مسائل    فرار  شاه خائن  کنفرانسی

در این  . که به  همین  نام یعنی کنفرانس  گوادآلوپ  معروف  شد   در  جزیرۀ گواد آلوپ  برگزار  شد  ایران

جیمز  کاالهان )  ، انگلستان  (جیمی  کارتر) آمریکا امپریالیستی یعنی ؛ سران چهار کشور  محرمانه کنفرانس

سران این  کشورها  در  این . تندشرکت داش  (هلموت  اشمیت )  و آلمان (والری  ژیسکاردستن )  ، فرانسه  (

با   هر  چند نوکر  خوبی  برای حفظ منافعشان  در  ایران  بود  ولی  شاه  را  کنفرانس  تصمیم  گرفتند  که

 و  تمام شده می دانستند   کار  شاه  را  توجه  به  وضعیت  بحرانی  در  اثر  شورش  و  قیام مردم  ایران

  . ه از ایران و جانشین نمودن خمینی  به جای شاه به توافق رسیدند برای  خارج کردن شا

نبودیم كه بتوانیم در تصمیمات ما در وضعیتی » ؛ مورد کنفرانس گوادالوپ گفته است در" ابراهیم یزدی  "خود

ام داد ، پیغ جمهور فرانسه از طریق وزارت امور خارجه مؤثر واقع شویم، بنابراین هنگامی كه رئیس  لوپآداگو

كه شما یک گزارشی، كه نقطه نظرات این طرف را به ما بدهد، تهیه كنید، آقای خمینی ضرورت آن را تایید 

آن . زاده هم آن گزارش را نوشت و به نماینده وزارت امورخارجه فرانسه تحویل داد  كردند و صادق قطب

لكه مطالبش را مرور كردیم و صادق آورم كل گزارش را نخواندیم ب گزارش هم تا آن جا كه من به یاد می

البته وقتی كه آن گزارش را به دولت فرانسه داد، نماینده وزارت امور . زاده یادداشت و آن را تنظیم كرد قطب

تأثیر این گزارش قرار گرفته  خارجه فرانسه از ما تشكر كرد، به دیدن ما آمد و گفت كه فرانسه به شدت تحت

«  .است   

نیم  که   ابراهیم  یزدی  برای  اینکه  متن  همین  گزارش به دولت  فرانسه را  بر  مال  نکند  به روشنی    میبی

واصالً  وبه  هیچ وجه  اشاره ای  به متن  این گزارش نمیکند ولی از به "  کل  گزارش را نخواندیم " میگوید 

از  این گزارش  ،  کامالً  معلوم   " نمایندۀ وزارت امور خارجۀ  فرانسه " شدت  تحت تأثیر قرار  گرفتن  

میشود  که خمینی  به همراه  قطب  زاده که  تنها  تشنۀ  قدرت بودند  چه  وعده هایی  به امپریالیسم  فرانسه  داده 

!بودند   

در ایران  به دیدار شاه  رفت  و  از  او  خواست  تا از ایران خارج "  ژنرال  هایزر " در  همین روزها  بود که 

روزهای  حساس  تاریخ  ایران  در  اروپا  به  ایران  در آن   آمدن  ژنرال  هایزر معاون  فرماندهی ناتو  !ود ش

مدتها  بعد  خود   شخص  شاه  در .  از سوی منابع  مختلف  اسرار  آمیز   و  عجیب  توصیف شده  است    

 محمد  رضا  پهلوی  است  در مورد  سفر  ژنرال خود   که نوشته و خاطرات" پاسخ  به  تاریخ "کتابی   به  نام

      آمریکایی   چنین  نوشت  ؛  "رابرت  هایزر "

تنها  چیزی .  با الخره  من یکبار ژنرال هایزر  را  به اتفاق سفیر  آمریکا  ،  آقای  سالیوان  مالقات  کردم  "  

ژنرال هایزر  از !   کت  من  از  ایران  بود که  مورد  عالقۀ  هر دوی آنها  بود  دانستن  روز و  ساعت حر



ارتشبد  !  ارتشبد  قره  باقی  رئیس  ستاد  ارتش  خواست  که  مالقاتی  بین او  و مهدی  بازرگان  ترتیب  دهد 

.قره  باقی  این تقاضا  را  به  من گزارش  داد   

ی  از تمام  قدرت  خود  استفاده  کرد تا  ارتشبد  قره باق  نمیدانم  در این  مالقات  چه گذشت  ،  میدانم که

او  اکنون  تنها  کسی است که از  .  فرماندهان  ارتش  ایران  را از  هرگونه  اقدام  و  تصمیمی  باز دارد 

جریان  این  مطلب  اطالع  دارد ،  زیرا  فرماندهان  و امرای  ارشد  ارتش  ایران  یکی  پس از دیگری  به  

.بازرگان  از  قتل  نجات  یافت   ه  باقی  بوسیلۀ  مهندستنها  ارتشبد  قرقتل  رسیدند  و   

در  این  . پس  از آنکه  من  ایران  را  ترک کردم  ،  ژنرال  هایزر  باز چندین  روز  در  ایران  اقامت  داشت 

روی  هوایی  ایران  طی   فرماندۀ  نی  "ربیعی "ا  چیزی  که  میتوانم  بگویم  اینست که هنگام  چه  گذشت؟  تنه

! !محاکمه  اش  به قضات  گفت  ؛  ژنرال  هایزر  شاه  را  مثل موش  مرده  به خارج از  کشور  پرتاب  کرد 

"(۲)  

  ۶۲در  روز   در  تهران ،  با شاه و  مالقات  هایزر  و سالیوان   تنها  چند روز  پس از کنفرانس گوادآلوپ 

!ۀ  معالجۀ  خود از ایران رفت شاه  به  بهان  ۷۵۳۱دی ماه   

به   با  هواپیمای ایر باس فرانسوی   ۴۳۳۱بهمن  ۴۹در روز    معاصر ایران طاعون  تاریخ  این  خمینی و 

قرار  گرفته بود    وخلق  نا  آگاه  ایران   که  تحت  تأثیر   تبلیغات  امپریالیستی   به  نفع  خمینی !ایران  آمد 

خمینی  بالفاصله  به  قبرستان بهشت زهرا  رفت ،  شاید خود این عمل  وی  به معنی  .رد از  او  استقبال  ک 

سخنرانی  خود در بهشت زهرا   اولین  و در  ! این بود که  بگوید  میخواهم  تمام  ایران  را قبرستان  کنم 

روع به کشتار  خلق  ولی خود  خمینی  پس از  مدت کوتاهی  ش!  آباد  کرد  گفت ؛  شاه قبرستانها را 

تداوم   کشتار  و قتل عام  زندانیان سیاسی زد  و همچنین باعثبعدها دست  به و  نمود کردستان وترکمن صحرا

پس از   ۴۳۱۱و در تابستان  سیاه   !وکشتار بیشتر مردم   شد  آنهم به مدت هشت  سال   جنگ ایران وعراق 

ر قتل عام زندانیان سیاسی را  که محکومیت خود را در زندان دستورا نوشید  باز هم   "  جام زهر "اینکه 

  .میگذراندند  داد  و هزاران تن را قتل عام کرد  

خلق  ایران  با  پیشاهنگان مسلح  خود  که عمدتاً   دو    ۴۳۳۱بهمن   ۹۴تا    روزهای   طوفانی   یعنی  در 

بودند  به  جنگ  مسلحانه  بر "    فدایی  خلق  ایران   چریکهای  "  و   "  مجاهدین   خلق ایران  " سازمان   

علیه  ارتش شاهنشاهی  پرداختند  و  پادگانهای  ارتش  و پلیس   یکی  یکی   توسط  خلق  دالور ما فتح   

و مردم  هر  چه   بیشتر  مسلح میشدند   و  سربازان  گروه  گروه به  مردم  مبارز  میپیوستند ، .  میشد  

نزدیک  بود  که  ارتش  و  پلیس  امپریالیستی  توسط   خلق  ایران   کامالً   نابود شود  ولی  این موضوع  بر 

  "ژنرال  هایزر " به  همراه   "سیا " خالف  منافع  امپریالیسم  در  ایران  بود  بنابراین  جاسوسان  سازمان  

و  قره نی  و  دار  و دستۀ    سپهبد  قره باغی  فردوست  ارتشبد حسین مانند و برخی از  فرماندهان  ارتش 

  در  همین  روزها  بود  که  دارودستۀ  خمینی  به جنب  جوشو   خمینی  دست  به توطئۀ  دیگری  زدند ؛

دست " افتادند  و  در  سر  چهار  راه ها   و در  اطالعیه های   مختلف  و  با  بوق  کرنا  به مردم  میگفتند  

آری  نزدیک  بود  نیروهای  سرکوبگر   امپریالیستی   نابود  ! "  امام  هنوز  حکم  جهاد  نداده   !نگه دارید   



و در  اصل   این نیروهای  سرکوبگر   که  برای حفظ  نظام  شاهنشاهی و  دیگر افرادد  و  افسران ارشد نشو

نجۀ  نیروهای  انقالبی  پرداخته بودند  شک و قسم  خورده بودند  و  سالها  به  کشتار حفظ سلطۀ امپریالیستی  

توسط  رادیو     هنگامصبح بهمن   ۹۹روز   که   ناگهان  در .  ات  شوند توسط مردم  انقالبی  ما مجاز

  ر دادهوشد که  ارتش  اعالم  بی طرفی  کرده  وبه  سربازانی  که در خیابانها هستند دست وتلویزیون  اعالم 

بدون اینکه  سیستم  وبافت     !پیروز شده است   (خمینی) حاال  دیگر  انقالب. رگردند به پادگانهای خود ب شده

نیروهای  سرکوبگر  از جمله   ارتش  و  پلیس   و  ساواک  که در واقع  نیروی سرکوبگر  امپریالیسم  در  

!هست  به  طور کامل  نابود  شود ایران  بوده  و   

سپهبد قره باغی  و   سپهبد  قره  ارتشبد  فردوست ، ان ارشد  نظامی  از جمله تعدادی  از  افسر بین   در این  

برای  تحویل  ارتش  و  نیروهای  مسلح امپریالیستی  به رژیم  "  آذر برزین" نی   و  سپهبد نیروی  هوایی  

  .را داشتند  همکاری  کامل    با خمینی و  جدید  اسالمی  به  رهبری خمینی با امپریالیسم

خسرو داد  ،  ناجی شاه  منجمله  نصیری  ،  افسران  عالی  رتبۀ بعضی  در اولین  روزهای پس از قیام  بهمن

که  یا  در  برابر  خلق ایران  چهره های  شناخته شدۀ منفوری بودند  ویا  برای  تسلیم  .....  و  جهانبانی  و 

هنوز به شاه وفاداری  میکردند  یا کاری  نبودند  وارتش ونیروهای  مسلح  شاهنشاهی به خمینی  حاضر به هم

بدون  محاکمه  و    )مدتها  پیش  از  قیام  بهمن توسط  خود شاه  بازداشت  شده بودند حتی  برخی  از آنها  و

  رفاه  در  پشت  بام مدرسه (در پیشگاه  خلق  ایران  افشای رازهایی  که  این  افسران از رژیم شاه داشتند 

که  همیشه  از  بدو پیدایش  و   و  مشاوران  آمریکایی  آنها )خمینی   فریبکار اران  شدند تا دار  ودستۀتیر ب

و  به قدرت رسیدن  رژیم جمهوری  اسالمی  در پشت پرده سردمداران این رژیم  را  راهنمایی  کرده اند

در  مقابل  !(امدادهای غیبی یاد میکنندیم از جمله  خمینی و خامنه ای ودیگران از آن به عنوان سردمداران رژ

نیروهای  د  که   با  کشتن این  افسران  ارشد   قسم  خورده به  شاه   ننمای  و  تظاهر  مردم اینطور وانمود 

و  به  مردم   .هان  و عناصر   شاه دوست وآمریکایی  پاک  کرده است ه مسلح  و ارتش را  از وجود   فرماند

شان دهند  که  گویی  خمینی  با این  اعدامها  در  پشت  بام  مدرسۀ  رفاه  که خود  نیز در  نا  آگاه  ایران ن

 نموده به نفع  مردم   آنها  شخصاً  حضور داشت   ارتش  ونیروهای  سرکوبگر  رژیم  قبلی  را  دچار  تحول

در طول  سالیان گذشته  افسران  و  وانمود  نمایند  که  این ارتش  ونیروهای  مسلح و سرکوبگر   که  ! است  

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 مشغول  آموزش  نیروهای  سه  گانۀ  زمینی   

با اعدام  تنی چند از فرماندهان این  نیروها    ماهیتش  به  کلی فرق  کرده   دریایی  آن  بودند  هوایی و و

  ! وتبدیل  به  ارتش  ونیروهای مسلح  اسالمی  وامام  زمان شده است 

شده بود  این تجربۀ  تاریخی  قبالً  تکرار هان سوم وکشورهای  آمریکای التین البته  در  دیگر  کشورهای ج 

خود افسار  ارتشهای  وابستۀ این کشورها رادر  دست داشت  وقتی  با قیام  ضد امپریالیستی و امپریالیسمی که 

های خود را در  ارتش ه مردم  تعدادی  از  عوامل ومهرو فریب  مردم رو به رومیشد برای  آرام  نمودن 

های تبلیغاتی  اینطور  ونیروهای سرکوبگر قربانی مینمود  و  افراد دیگری راجانشین  آنها میکرد وبا دستگاه

به  مردم القاء  مینمودند  که گویی  تغییر وتحولی  عظیم صورت گرفته است  ولی ماهیت وابسته به امپریالیسم 

.میماند باقی   دست نخورده پنهان  و   از  چشم  مردم ارتش  



ه نی  و آذر برزین وحمایت  قر و  قره باقی فردوست ،  گفتیم  که با  کمک  برخی  از  افسران بلند پایه مانند 

سپس خمینی  و دار ودسته اش  . ارتش  شاهنشاهی  تسلیم  خمینی شد  ، آمریکایی  ارشد  و کمک  مأموران

به  احیای مجدد ارتش  پرداختند زیرا ارتش  شاهنشاهی در " ارتش  برادر ماست " بالفاصله با طرح شعار 

ماهیت  این ارتش که دست پروردۀ  امپریالیسم آمریکا  بود به  آسیب دیده بود  ولی   ۴۳۳۱جریان قیام بهمن 

.هیچ  وجه تغییر نکرد   

در   غیاب  شاه " ؛ گفته بود  "   برژینسکی "در  آستانۀ  قیام بهمن  بعد از فرار شاه  و  جالب اینجاست  که  

میان نظامیان  و   و  ائتالف تنها  نیرویی که میتواند جلوی خطر  کمونیسم  را در  ایران  بگیرد  هماهنگی 

  "! روحانیون است 

بیمناک  نیستند  بلکه  آنها  از "  خطر  کمونیسم "البته  برژینسکی  و  دیگر توطئه گران امپریالیستی  تنها  از 

 هرگونه  جنبش انقالبی  و  ضد  ارتجاعی  که خواستار  تغییر و  رهایی  خلقهای  در اسارت و بردگی  جهان 

.میباشند  هراسناکند   ودی  سلطۀ  امپریالیستیو ناب   

 ۹۹روزهای  پس از  از همان    کامل  ولی  پنهانی  امپریالیسم  و پشتیبانی با حمایت  رژیم  جدید اسالمی 

اعتراض  وقیام  کارگران ودهقانان و  خلق  کرد  وترکمن صحرا  را در مقابل خود میدید بنا براین     بهمن

ه  پاسداران  را هم  با  کمک افسران زد  و سپا ه احیا  و باز سازی  ارتش در هم شکسته اً  دست  بصریع

فۀ اصلی  تشکیل داد    این  نیروهای  مسلح  رژیم  در  واقع  وظی  آموزش  و  ارتش  ودرجه داران  همین 

برای روشن .  ست ایران  بوده ا   خلق و  مبارزۀ  ضد  امپریایستی واقعی ی   شان سرکوب   اعتراضات 

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   

که  در   واقع  همان  ارتش  شاهنشاهی  در  ایران بود  در    ارتش جمهوری  اسالمی. در  ایران  میباشند  

زمان  رضا  شاه  به دستور امپریالیسم  انگلستان  و توسط  افسران  انگلیسی  ایجاد و تشکیل و  سازماندهی  

تانیا  این  ارتش  از  بدو  پیدایش  خود  کامالً   وابسته   به  امپریالیسم  بری.  شد و تحت آموزش قرار گرفت 

و  بعد   آمریکا  بود  و  سیاستهای  آنان را  در  ایران  و  خاورمیانه  که  همان  سرکوب  قیام  خلقهای  

پیش  میبرد  پس  از  قیام  بهمن  این  ارتش  شاهنشاهی  با   به را  استثمار    شدۀ   ایران  وخاور میانه بود 

وتنها  نام آن   به  ارتش جمهوری  اسالمی  تغییر کرد  و    همان  ماهیتی  که  داشت دست نخورده  باقی ماند

پلیس  ،  .  بسیج   زائیدۀ  همین   ارتش  امپریالیستی   میباشند   کمیته  ها  و  سپاه  پاسداران   و به دنبال  آن 

م را داشته اند نیروی  انتظامی و    وزارت  اطالعات رژیم  نیز  تا  کنون  همین ماهیت  وابسته  به  امپریالیس

و  نابودی  و سرکوب  نیروهای  انقالبی و  واقعاً ضد   اهند داشت   وهدف  اصلی  آنها شناساییوخو 

جالب  است که بدانیم بیشتر تجهیزات  وساز وبرگ   .   امپریالیسم  و  سرکوب  قیامهای  مردمی  میباشد 

وزارت  بد نام  اطالعات   و.  خریداری  میشود  امپریالیستی نظامی  واسلحۀ  ارتش  وسپاه  از  کشورهای  

برای  فیلترینگ اینترنت  سالیانه وحتی  ماهیانه مجبور است پیشرفته ترین  برنامه های  نرم افزاری  را   آنهم 

  چندی  پیش برخی نشریاتضمن  اینکه . از شرکتهای آمریکایی  با پرداخت میلیونها  دالر خریداری کند  

کشورهای  غربی   و  امپریالیستی   ساالنه ده ها میلیون دالر  وسایل  مدرن شکنجه  به   ندکرد  فاش  اروپایی

!  وزارت اطالعات  جمهوری اسالمی  میفروشند     



ودخالت  همینطور همکاری های نظامی رژیم جمهوری اسالمی  با  امپریالیزم  آمریکا  در افغانستان  و عراق

دی  هنگامی دهۀ  هشتاد میال چه در  سالهای  اخیر  و  چه  در در  این  دو کشور  نیروهای نظامی  این رژیم 

شوروی  افغانستان  را اشغال کرده بودند ایران  از طریق مرزهای  خود  با افغانستان  اسلحه    که  نیروهای 

      .و مهمات آمریکایی  به  مجاهدین  افغان  میرساند 

 

حفظ نظام  سرمایه داری وابسته  به  احیا وبرای   خمینی و دستۀ دار  و  از  سوی  دیگر  رژیم  جدید

جامعه  و دولت وارتش  و اقتصاد  نفوذ  کرده بود  با    پهلوی تا اعماق لیسم که در طول  سلسلۀ امپریا

الیستی  و  بازار  ایران بر  روی  کاالهای  کشورهای امپری.کشورهای امپریالیستی قراردهای  جدید  میبستند 

این رژیم  مجبور بود از  آغاز پیدایش خود به   ، بنابراین  برای حفظ این نظام وابسته.  همچنان باز بود 

 اما  ابزار  این حمله وسرکوب چه بود ؟ .حمله ور  شود   و  واقعاً  ضد امپریالیست نیروهای  انقالبی ومترقی

خمینی   امامش الد  خمینی تشکیل شده بود که  به  فرمانیا همان  ج" خلخالی  " پیش از ورود  خمینی  گروه 

 که   بود  گذشتهکمی  از  سقوط  نظام شاهنشاهی   مدت. خائن  حاضر بود  سر هر مخالفی  را ازتن جدا کند 

سابقۀ برخی  از آنان   حتی که  که غالباً  افراد بیسواد  و از  همه جا بیخبر وجاهل بودند  گله های چماقداران  

در  خریداری  شدند و  با پول  توسط دار و دستۀ خمینی ، جنایی  بودند هایدر زندانیا   جرم  جنایی داشتند و

      در به سرعت  قداران ا چم   وحشت نمایند  همین مردم  ایجاد رعب و  میان  خیابانها به را افتادند  تا  در

 نیز توسط افراد نزدیک خمینی و  با  آموزش  اسدارانسپاه پمتشکل شدند  و  در همان روزها  "   کمیته ها "

از همان  ابتدا حفظ   سپاه و کمیته  اصلی ارتش و وظیفۀ . ارتش  تشکیل وسازماندهی شد افسران و کادرهای 

نیروهای واقعاً  انقالبی وضد امپریالیسم  بود   و  تحت  تعقیب قرار دادن و سرکوب  خمینی  و دارودسته اش

بنابراین  به  وضوح میبینیم که دار ودستۀ   . سیج  و وزارت اطالعات نیز  به  این جمع اضافه شدکه بعداً ب

!عمل کردند   "برژینسکی " با  چه  دقتی  به  نصیحت  خمینی  

.و در آن  روزها  این تحوالت در  نیروهای سرکوبگر  دور  از  چشم  مردم  به  سرعت در حال  انجام  بود   

نزدیک  میشدند  سالی  پر تالطم  و بحرانی  برای  رژیم نو پای    ۴۳۳۱ر ودسته اش به سال  خمینی و  دا 

امپریالیسم در  ذهن  بخش بزرگی از  مردم  در  حد   یاستحمار  ی  ،  همین  خمینی  که توسط  سیاستخمین

ائل  پیچیدۀ  سیاسی  برای و همچنین  سالی  پر ازمس!    یا حتی  خود امام زمان رسیده  بود نائب امام زمان

. مردم  و گروهها و سازمانهای سیاسی مختلف   

گروهها ی  سیاسی توانستند ماهیت  واقعی خمینی را  حتی از ماهها   قبل  از  به قدرت رسیدنش در تنها   

طالعه در آتش  داشتند  و  دارای  ماز نزدیک  دستی    ۳۱و ۱۱ایران  بشناسند که در کوران مبارزات  دهۀ  

      .عمیق  در مسائل  سیاسی ایران بودند   و آگاهی

به اسلحه های   مسلح  تا  دندان یورش  ارتش ونیروهای  ۴۳۳۱و  در فروردین ماه   ۴۳۳۱در  اسفندماه 

رژیم مالیان  به  کردستان   با  شدت هر چه بیشتر ادامه یافت  نیروهای  سرکوبگر    آمریکایی و اسرائیلی

موزش دیده بوند به آو یا توسط مستشاران نظامی  آمریکایی در ایران  (۹) در آمریکا  و اسرائیل ارتش  که 

زیرا مردم کردستان  به ماهیت .  را قتل  عام نمودند    روستا مهاباد  وپاوه  حمله ور  شدند  و مردم  چندین 

در  واقع  یروهای اشغالگرر  برابر  نپی  برده بودند  و د  کثیف  وخائن خمینی ودیگر  مزدوران



 "تجزیه طلبی  "ولی   رژیم  جمهوری اسالمی   به  مردم  کردستان اتهام .  مقاومت مینمودند  "  امپریالیستی"

.  داد   بعد  ادامه  سالیان  تا  کردستان  زد  و به سرکوب مردم   

بعد  بودند و تم  رژیم شاهنشاهی ترکمن صحرا  دهقانانی  که  سالها  تحت  سدر  ۴۳۳۱فروردین در و باز هم 

 ،  مورد  یورش  همین ارتش   و آورند   زمینی  به دست  قطعه  تا   بودند  سعی کرده ۳۱از  قیام بهمن  

ع  به دست  در این وقای  " سازمان چریکهای  فدایی  خلق" سپاه قرار گرفتند  و تنی چند از  اعضای  

. خلخالی  کشته شدند  مزدوران رژیم   و  

اکثریت مردم به جمهوری (   ظاهراً ) با  تبلیغات کر  کنندۀ  و فریبندۀ  رژیم    ۴۳۳۱فروردین ماه    ۴۹در 

از  سازمان  مجاهدین  خلق  نیز شرکت  "  مسعود  رجوی " در  جریان  این رفراندوم  .  اسالمی رأی دادند 

و سردر گمی  و متوهم شدن   و مشروعیت  اونمود که  این حرکت وی تنها به معنی تأید  حاکمیت خمینی  

از  همان " مسعود رجوی " بنابراین  .بود   نسبت  به خمینی  و رژیم  جدید هواداران این سازمان  و مردم 

!را  نشان داد  ش دخو  "سازشکاری" ی  کارآمدن خمینی  روزهای  اول  به  رو  

قدیمی  سازمان  چریکهای  فدایی  خلق  به همراه  یت واز  اعضای مرکز"   اشرف  دهقانی"   ۷۵۳۱ در  بهار 

در  همان   بعد  از  مدتیو  نداین سازمان ،  از این سازمان جدا  شد   قدیمی تن دیگر  از  اعضای ینچند 

اپورتونیسم   تا " گفت  ؛  ( بطور خالصه ) طی  مصاحبه ای  "اشرف  دهقانی " ۷۵۳۱  اردیبهشت ماه

یعنی  اینکه این سازمان  رادیکال و انقالبی چپ  با  گذشتۀ  "  یکهای  فدایی  نفوذ  کرده مرکزیت  سازمان  چر

اولین شخصیت  " اشرف دهقانی"  در همین مصاحبه  و  همچنین ! پر افتخار آن  دچار  مشکالت عمیقی  شده 

شتۀ  شاهنشاهی  ندارد  چون سیاسی  بود که پس از قیام بهمن گفت  که  رژیم نو پای جدید  تفاوتی  با رژیم  گذ

!مانند  رژیم گذشته  یک رژیم سرمایه داری  وابسته  میباشد   

نفر سوم مجاهدین  خلق  که  سالها  در زمان  "محمد رضا سعادتی  " مجاهد شهید ۷۵۳۱در اردیبهشت ماه    

داخل  سفارت آمریکا    امام  پاسداران  کمیتۀ" بود توسط  ها شاه خائن زندانی سیاسی وتحت شدیدترین شکنجه

بازداشت وشکنجه میشود  و  بعد به او اتهام  جاسوسی   " ماشا اله قصاب " توسط  یک  کمیته ای  به نام"  !

سعادتی  را به اوین میبرند  بدون اینکه  بتواند  حتی  یکبار با کسی حتی  مادر    .برای شوروی  را  میزنند 

   . شد تیر باران   ۷۵۲۱تیر ماه  درسرانجام    و  وهمسرش مالقات کند

رژیم  .  میشد    کشیده مردم   رژیم  به   همۀ  شئونات  اجتماعی  و زندگی روزمرۀ  نیروهای سرکوبگر هجوم 

که در  میان مردم  موزش  میداد آپاسداران     مردم  به  بهحاکمیت و سلطۀ  خود   نو  پا برای  ابراز  واعالم 

به  بهانۀ  حجاب اجباری  به  زنان  حمله ور شوند  و به آنها فحاشی نمایند و   مایند  ،ایجاد رعب و  وحشت ن

دسته های  کمیته وچماقداران  رژیم به  کتابفروشی  ها  و  هواداران سازمانهایی .  اسید  به صورت آنها  بپاشند 

و بعد  خمینی وبقیۀ  روحانی    .که  اعالمیه ونظرات خود را در  میان مردم پخش میکردند  یورش میبردند  

     را    نمایان  گاه به گاه  در  صحنۀ  تئاتر با قیافه های  مظلوم ظاهر میشدند  و تمام  کثافتکاریها  و ظلم  خود

  .میکردند "  توجیه مذهبی "   

مردم     امپریالیستی ضد -مذهبی پس  از قیام بهمن  خمینی  ودار ودسته اش  که  با  سوء  استفاده  از  احساسات  

از  یک طرف    قدرت  را  هر چه  بیشتر  در  دست  میگرفتند  با  مشکالتی  عظیم  رو به  رو  شدند

پلیدش ارتجاعی  و  فاشیستی  سازشکار و به  این  رژیمی  که  ماهیت  اعتراضات  روز افزون خلقهای  ایران



تالفاتی که  برای کسب قدرت  در  بین باالیها و سران روز به روز  بیشتر پدیدار میشد و  از طرف دیگر اخ

نهضت آزادی  و  قطب زاده  و بهشتی  و  جریان  دولت  موقت  بازرگان  و.  رژیم جمهوری اسالمی بود 

اینها هرکدام  با  یکدیگر  مشغول  جنگ دعوا  .....   و  رفسنجانی  و  بنی  صدر  و   مطهری  و  خامنه ای

با جدید  همچنین  رسوایی های  ارتباط  سردمداران رژیم  .د  و موقعیت بهتر بودن بیشتربرای  کسب قدرت 

 ، خامنه ای ، رفسنجانی ومالقاتهای  بازرگان  از  جمله   این  روابط ،   افشا  شدن مقامات امپریالیسم آمریکا  و

رمزی "  و( ایران آمریکا  در سفیر  )لیوان ااز  اشخاص  نزدیک  به  خمینی  با س دیگر بهشتی  و  بعضی 

 .در  تهران    مقامات  آمریکایی و دیگر "چارلز ناس "و  "کالرک

 که   ۷۵۳۱  پشت درهای بسته  در  الجزایر در آبانماه  مالقاتهای  سه روزۀ  بازرگان  با  برژینسکی همچنین 

بازرگان نخست  وزیر دولت موقت  شامل   که  دو هیأ ت  بلند پایۀ  ایرانی  در  مورد  جلسات محرمانۀ  الجزایر

مشاور امنیتی  کاخ سفید ورابرت  گیتس  که  شامل  برژینسکی  آمریکایی هیأت  و ، ابراهیم یزدی  و چمران 

،   است وزیر دفاع آمریکا  اکنون  در زمان  ریاست  جمهوری  اوباما مأمور  سازمان سیا  بود  و  ماندر آن ز

در  الجزایر   به ایران ،  استرداد شاه  بهانۀ به  و الجزایر  پیروزی انقالب   ین سالگردپنجم بیست و  به  بهانۀ

  ! داشتند  اتی جلس مالقاتها  و به  مدت سه  روز پشت درهای بسته وبدون حضور خبرنگاران  آنهم 

 جلسه وارد ما"ود ؛ رابرت  گیتس  مدتی  پیش  در یک  سخنرانی  در  مورد این مالقاتها در   الجزایر گفته ب

 دولت ما  .شناسیم می رسمیت به را شما کشور ما .پذیریم می را شما انقالب ما که بود این ما کالم لب و شدیم

 می شما به را بود شده بسته شاه با آنها فروش قرارداد که را هایی سالح همه ما .شناسیم می رسمیت به را شما

البته  هیچ  ! "    کنیم کار هم با آینده در توانیم می .داریم شما مالیش همسایگی در مشترکی دشمن ما .فروشیم

گفتگو  حقیقت این  کدام  از طرفین  این گفتگوها تا کنون  واقعیت  آنچه در این جلسات محرمانه را  انجام شد  و 

  "ابراهیم یزدی "نی  بین  شیادترین  سیاستمداران  آمریکایی  و یکی  از خائن ترین  افراد ایرانی  یع ها  که 

یکایی  تا  به و   هم  سردمداران  جمهوری اسالمی وهم  سیاستمداران  آمر  بازگو  نکرده اند انجام  شد را 

    !  الجزایر  جز  دروغ  حرف  دیگری نزده اند  جلسات  امروز در بارۀ  

ن  رسیده  را  هر  چه  بیشتر  رسوا  می این  روحانی  نمایان  حقیر  وتازه  به  دورا ، افشاء   این  مذاکرات 

و دسته  دار نمود  و  نشان  میداد  تا چه  حد  شعار های  ضد  امپریالیستی  و  ضد  صهیونیستی  خمینی  و 

این  واقعیتها  در  پی  یک    تا  آنجا که  برای  ماست  مالی  و  پوشاندن  .  استبوده اش  دروغین  وکاذب 

 و  نقشۀ  از قبل  طرحریزی  شده  توسط  خود  امپریالیسم  آمریکا  دانشجویان به    یند  فریبکارانهآفر

سفارت  آمریکا  را  تسخیر نموده  و دیپلماتهای   آمریکایی   ۴۳۳۱آبان   ۴۳در    "پیرو  خط  امام "اصطالح 

و   انجام شد  " الجزایر جلسات"مضحکۀ  تسخیر سفارت  تنها   سه روز  بعد از  .  را  به  گروگان  گرفتند  

ت  و  دیدیم  و  شنیدیم   که   پس از تسخیر  سفار.  قهرمان  این  مضحکۀ  تسخیر  سفارت  خمینی  شد 

با  را   ارتباط  خودشان رسوایی ی برای  اینکه  رژیم   جمهوری اسالمی  دغلباز خمینی  و  سردمداران  

چگونه  با  فریادهای  دروغین  ضد  امپریالیستی   و  گفتن    د ،  امپریالیسم آمریکا  از دید مردم پنهان نماین

 پس  از تسخیر و مردم ایران  وجهان را فریب دادند  مرگ  بر آمریکا   و   آمریکا هیچ  غلطی نمیتواند  بکند



ای  ایران سم واقعی  و خلقهنیروهای  ضد امپریالیانقالبیون و  و  مبارزان  به  کشتار  چگونهسفارت آمریکا   

. سرکوب نمودند  پرداختند و هر مخالفتی  را  به  شدت  بیشتر   

ولی  در طی  .    ه  آمریکا  باز  گردانده  شدند ب    گروگانهای   آمریکایی نیز  پس از   چهار  صد  روز    

با  فریاد های  این  چهار صد  روز  رژیم   استفادۀ  تبلیغاتی  خود را  از  مضحکۀ  تسخیر سفارت نمود  و 

گوشخراش  ودروغین  ضد امپریالیستی  به  فریب  بخشی از  مردم  سادۀ  ایران  که  آگاهی سیاسی نداشتند  

 ۴۳از تاریخ  .  مستحکم تر نمود   ویا  در  برابر  رژیم  متوهم  بودند  پرداخت  و  پایه  های  سلطۀخود  را 

آمریکا نیز  رژیم جمهوری  اسالمی را  رژیمی   تروریست  و   است  که  میبینیم  امپریالیسم   ۴۳۳۱آبان  

 را  این رژیم   روابط  دیپلماتیک  خود با می نامد  و.....  بنیاد گرای   اسالمی  و  ناقض  حقوق بشر  و 

و  جنگ  زرگری  یعنی  یک  جنگ  دروغین  بین ارباب  امپریالیستی  و رژیم  دست    مینماید ظاهراً  قطع 

برای  فریب  مردم ایران بوده است  تا رژیم     این  جنگ زرگری .  ی اسالمی  آغاز میشود اندۀ  جمهورنش

هم   یران  نشان دهد  که تا این  زمانجمهوری  اسالمی  خود  را  ظاهراً  ضد  امپریالیسم در برابر  مردم  ا

  .ادامه دارد 

 

نه تنها به کار " دانشجویان پیرو خط امام"توسط " مریکاتسخیر جاسوسخانه ی آ"ما اعتقاد داشتیم که    ""

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 تأمین 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 

 قطب زادهکه می بینیم  های درون حکومت آمریکا را پنهان نگاه می دارند، مشکل می نمود، ولی پس از آن

وزیر اسبق امور خارجه طی نامه ای به مجلس شورای اسالمی صراحتاً 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 

که مجلس شورای اسالمی چند روز قبل از انتخابات ریاست ها را آزاد نمایند و یا پس از آن که می بینیم 

مسئله ی گروگان ها می پردازد و کار را تا بدان جا پیش می َبرد " بررسی"جمهوری آمریکا با چه عجله ای به 

که عده ای از نمایندگان اصرار خود را در اختتام مسئله تا روز قبل از انتخابات بر زبان می آورند و هنگامی 

بینیم که همین نمایندگان چگونه برخی در مجلس به نفع روی کار آمدن دموکرات ها و برخی در مضار  که می

به صراحت در مجلس بیان می کند که به نظر او  محمد منتظریآن سخن می گویند و منجمله حجت االسالم 

گوید که دموکرات  دموکرات ها فاشیست هستند و جمهوری خواهان هم فاشیست و هم صهیونیست و آن گاه می

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 

 "" .نبوده است، بسیار ساده اندیش خواهیم بود" ریگروگان گی"مسئله ی گروگان ها سود نبرده است و مدافع 

(۱)  

 

 

 



اشرف  دهقانی  در  ؛جزوۀ جالبی  توسط چریکها ی  فدایی  خلق  ۴۳۳۱رویدادهای سال    در  مورد  همچنین 

ماهیت دولت، جنبش خلقی و شیوه ی برخورد "رابطه  با ماهیت رژیم جدید واپورتونیستها   تحت نام  

 "واقعیت چیست ؟  "تحت عنوان و سوال    ما  در اینجا بخش  پایانی این جزوه را نوشته شد   "اپورتونیست ها

جزوه  یکی از بهترین  آثار  اپوزیسیون  در بارۀ    قسمت  از  این  این  عیناً  در اینجا تکرار  مینماییم  ؛ 

.است   ۴۳۳۱از  قیام بهمن   پس مدتی  قبل و  عیت جامعه و  روحانیون در  سالهای شرایط  بحرانی  و وض  

 

 

 

  ـ واقعیت چیست؟ ۳                                                   

 

اگر هیچ گونه هدف جدی سیاسی و اقتصادی را تعقیب نمی کرد  ۳۲ـ  ۱۹جنبش های نسبتا وسیع سال های      

ترین خواست های اقتصادی و سیاسی و حتی اگر نتوانست به مقیاس کوچکی مردم را درجهت مطالبه نزدیک 

دوره ای  . شان تشکل بخشد، با این وجود دوره بسیار مهمی در تاریخ نهضت های انقالبی ما بشمار می رود

که اهمیت آن در پیشبرد و ارتقاء سطح آگاهی توده ها و در رأس آن روشنفکران انقالبی تأثیرش به مراتب 

 .صدق جریان داشتبیشتر از مبارزاتی بود که در دوران م

  

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

  

او  . جای نهاد مصدق مردی بزرگ بود، اما متأسفانه از خود سنت بدی را در نهضت انقالبی خلق ما بر     

 ۳۹آن شکل از مبارزه که بخصوص بعد از مرداد  . افکار مردم ما را متوجه مبارزات پارلمانی و قانونی کرد

اما از طرف دیگر در جناح چپ هنوز اکثر چشم ها به دنبال حزب  . دیگر نمی توانست کارُبردی داشته باشد

دستگاهی با آن همه عظمت را نمی توان به حال خود رها توده بود و اکثرا چنین گمان می بردند که به هر حال 

 . ساخت، بلکه باید به راهش آورد

  

الزم بود که مردم احتضار و مرگ جبهه ملی را در جلو چشمان خود ببینند و از  ۳۲ـ  ۱۹وجود دوران     

گان از دست بدهند و مرگ قطعی حزب توده آگاهی یابند، تا بدین طریق امید خود را برای همیشه به این دو ار

دورانی که در آن نهضت انقالبی ما درصدد ایجاد تشکیالتی  . دوران نوینی را در جنبش انقالبی خلق آغاز کنند

 .جدید و در پیش گرفتن راهی نوین بر می آید و آثار عملی آن نیز چند سال بعد ظاهر می شود

  

دادوستدشان بر تولید " تکیه"جاری که به علت توده های مردم و به خصوص خرده بورژوازی شهری و ت     

هنوز خصلت ملی خود را حفظ کرده بودند، در مقابل خطر هجوم نهایی بورژوازی وابسته، به قیام " سنتی"

اما این رهبران که دیگر رمقی   .برخاستند و برای تحقق خواسته ها ی خود به سراغ رهبران جبهه ملی رفتند

نکه ترس خود را ظاهر سازند، کاری نمی توانستند انجام دهند و حزب توده هم اساسا در آن ها نمانده بود جز آ



همچنان در یادها زنده ماند و از همان جا با   تنها مصدق بود که در اسارت شاه . در صحنه حضور نداشت

در دل ها اشاره به نبرد الجزایر نشان داد که شایسته آنست تا خاطره اش همچنان به عنوان یک مرد بزرگ 

 .باقی بماند

   

بسیار طبیعی است که در چنین شرایط و درمیان آنهمه ُجبن 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

آن قشر از روحانیون بود که بیش از همه تحت فشار رژیم اختناق شاه البته انگیزه خمینی در وحله اول منافع 

اعالم نکرد که با منافع گروه خاصی از مردم انطباق داشته باشد و تنها در " برنامه ای"قرار داشتند و او هرگز 

مقابل تعدیات شاه ایستادگی نمود و این کار هم در آن زمان خواست همه کسانی بود که در جنبش شرکت 

با زمینه مذهبی تفکر شرکت کنندگان در جنبش   تلفیقبدین ترتیب ایستادگی خمینی در مقابل شاه در  . داشتند

خرداد و دستگیری و تبعید خمینی، خاطره  ۴۳خیلی زود برای او مقام واالیی کسب نمود و کشتار وحشیانه 

بر کناری شاه به احترام مردم خمینی را با خون شهدای خلق در هم آمیخت و سرسختی بعدی اش در مورد 

این شمه ای از آن فصل تاریخ است که خرده بورژوازی شهرها و تجار ملی را پشت  . نسبت به او تداوم بخشید

سر خمینی می بینیم و بازتاب مسخ شده آن را هم در شرایط کنونی می توان در آثار اپورتونیست ها ی 

درحالی که نه  . وغیره می دانند" ه بورژوازی سنتی، ملی، مذهبیخرد"امروزی دید که هنوز خمینی را نماینده 

ارائه نداد که با منافع طبقاتی قشرهای مختلف خرده " برنامه ای"در آن زمان و نه امروز هرگز خمینی 

او برای دفاع از منافع ویژه روحانیون به میدان مبارزه آمد و جنبش که فاقد   .بورژوازی انطباق داشته باشد

نه رهبری بود در وجود او به جستجوی آن پرداخت و او نیز براین جنبش تکیه داد و با پایداری بعدی هرگو

خویش حق شناسی اش را نسبت به مردمی که البته به دنبال خواست های خودشان بودند و تنها زیر نام او 

ورانی اشاره می کنیم که خمینی با اما وقتی که به د  .مبارزه می کردند و بیرحمانه قتل وعام می شدند، نشان داد

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 

ود را می گذراند و اکثر بخش های اقتصادی در دست بورژوازی وابسته و فئودالی نیز آخرین روزهای عمر خ

 . 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      

گی می کردند، باز صاحب امتیاز محسوب می شدند زیرا می بایست ترین دهات و با مسکنت کامل هم زند

بخشی از حاصل تولید در سر خرمن تحویل آن ها گردد و اگر فی المثل زارعی از پرداخت این سهم خودداری 

طبیعی است که منافع روحانیون به عنوان یک قشر کم و بیش منسجم  . می کرد به زور از وی گرفته میشد

نظام فئودالی انطباق داشت ولی پس از سقوط حاکمیت فئودالی و همراه با آن حذف مستمری شدیدا با حفظ 

روحانیون از حاصل تولید فئودالی، روحانی ناگزیر شد تا در ازای خدمتی که انجام می دهد، مزد دریافت دارد 

می رفت زندگیش به دیگر آن شخص روحانی که به منبر . و همین خود باعث تشدید قشر بندی روحانیون گردید

مستمری الیتغیری 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 



ر مستقیم توسط نظام تولیدی موجود تأمین نمی گردید، در این حالت منافع او دیگر بطو . ساختند، می گذشت

اگر در نظام فئودالی منافع . بلکه بیشتر به فعالیت شخصی و جهت گیری های اجتماعی خود او بستگی می یافت

روحانیون صرفا با حفظ همین نظام تأمین می گردید، حاال منافع وی با منافع مراجعینش تطابق پیدا می کند و 

جعین از قشرها و طبقات گوناگون تشکیل یا فته اند، قشربندی درون روحانیون انعکاسی از منافع چون این مرا

 .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      

همان ایدئولوژی ای که تاب هر نوع تفسیر را دارد و می توان آن را مطابق . لوژی مذهبی اندکارگران ایدئو

 .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      

جدا باشد، زیرا همانگونه که گفتیم قشربندی درون روحانیت تشدید منافع سایر طبقات و گروه های جامعه کامال 

اما باید توجه داشت که این انعکاس منافع  . یافته و هر قشری، منافع گروه یا طبقه خاصی را منعکس می سازد

با  نمی تواند به معنی بیان منافع باشد و بدین لحاظ، در جامعه بورژوائی باید خواسته ها ونیازهای طبقات را

 .آن منافع تلقی نگردد" بیان"روشنی و دقت بیان نمود تا هر گونه انعکاس منافع طبقاتی 

    

و اما مسلم است که در یک جامعه تحت سلطه نو استعماری چون جامعه ما که بورژوازی وابسته دولتی      

سته است، برای تحکیم این حیات اقتصادی و سیاسی آن را در چنگال خود داشته و به چاکری امپریالیزم کمر ب

ولی  . روابط به عده ای از روحانیون هم احتیاج بوده و آن ها با دریافت مزد مناسب می توانند خدمتگزار باشند

عده ای دیگر از روحانیون که با طبقات محروم جامعه سرو کار پیدا می کنند و تحت فشار همین دولت 

. کشیده می شوند و تفسیری انقالبی از مذهب به دست می دهند بورژوازی وابسته قرار می گیرند، به انقالب

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 

بدین گونه این قشر از روحانیون در خدمت انقالب قرار می گیرند و هیچ جریانی هم نمی تواند آن ها نشیند و 

 .را نادیده بگیرد

  

اما از آن طرف روحانیون خود فروخته در دستگاه بورژوازی وابسته نیر کم نیستند، آن ها بطور مشخص      

ی درباری و در رده پایین به آخوندهای ساواکی جالد، در رده باال به آخوندها  در رژیم محمد رضا شاه

 .معروف شدند

   

اوقاف که در جامعه فئودالی نام شرعی امالک روحانیون بزرگ بود، توسط دولت از آن ها گرفته شد تا در      

ی سازمانی دولتی به وسیله ای برای اجیر کردن آخوندها تبدیل گردد و حاال دیگر نه تنها موقوفات امتیازی برا

 .روحانیون به حساب نمی آمدند، بلکه تنها قالده ای بودند که بر گردن آن ها سنگینی می کردند

  



هنوز هم در تحلیل های اپورتونیستی  ۳۲ـ  ۱۹بهر حال انعکاس مسخ شده این دوره از جنبش یعنی سالهای      

راجعه می کنند باز خمینی را نه از آن ها وقتی که به تاریخ آنزمان م. مشخص کننده پایگاه طبقاتی خمینی است

. 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  

ولی اشتباه بزرگ و خطرناک  . ادرست تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نمی کردخورده بود و این تحلیل ن

اپورتونیست ها در آن است که با تحلیل یک دوره از تاریخ مبارزات خلق به نتایجی می رسند و بعد همان نتایج 

 .هندرا بی آنکه دالیل کافی داشته باشند و تحول بعدی جامعه را در نظر گیرند، برکل پروسه تعمیم می د

  

خرداد پوچی و  ۴۳ولی همین  . عظمت و اعتبار ویژه ای بدست آورد ۱۹خرداد  ۴۳دیدیم که خمینی در       

بیهودگی شیوه مبارزه او را نشان داد و بعد از آن می بینیم که جنبش به راهی جدید پای می نهد و دوران 

آنچه برای بحث ما  . نظر ما نیست جدیدی از مبارزات خلق شروع میشود که بررسی آن در این جا مورد

از خمینی حمایت کردند، چه پروسه  ۱۹ضرورت دارد، این است که توجه کنیم طبقات و قشرها یی که در سال 

این نیروهای طبقاتی که در آن زمان پشت سر خمینی قرار داشتند از یک طرف بورژوازی  . ای را طی نمودند

و از طرف دیگر خرده  . دید و یا به بورژوازی وابسته تبدیل شدملی تجاری بود که بعدها یا ورشکست گر

بورژوازی که یا خود را با اوضاع جدید انطباق داد و با نشستن بر خوان گسترده غارت بورژوازی وابسته به 

وضعیتی کامال غیر قابل مقایسه با گذشته دست یافت و یا درهم شکسته شد و با توُهمات خرده بورژوایی خود 

 . ف پرولتاریا پیوست و یا آنکه با فالکت به زندگی ناامیدانه خود ادامه دادبه ص

  

شاگرد خود را به دلیل  ۳۱نام خمینی ورد زبانشان بود، ولی درسال  ۱۹بسیار بودند ُتجاری که در سال      

ساله  ۴۳ران در این دو . فهمیدند در خانه اش رساله خمینی دارد بی سر وصدا از حجره بیرون کردند  آنکه

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 

انیون و با آگاهی بر این که مبارزه مجاهدین خلق به خود خمینی نیز با تکیه بر منافع ویژه روح . ها می بخشید

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

  

ه با شاه در آغاز جنبش جدید خلق بسیار طبیعی بود که مردم نام و یاد کسانی را زنده سازند که در گذشت     

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 

ادند و خاطرات گذشته مردم نیز برایشان راهنمای بورژوازی وابسته به فکر بهره برداری از جنبش ضد شاه افت

 .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      

ی هم آن ها را می شناخت، از شرایط فدایی خمینی بودند و با او آشنایی نزدیک داشتند و خمین ۱۹که در سال

 . مناسبی برخوردار بود

  

به این طرف که خمینی زندگی بی آالیش یک روحانی تبعیدی را می گذراند، اینان در هزار  ۱۹از خرداد      

می بایست خدمت خمینی رسید و عذر  . بستر زناکاری غنوده بودند و البته این مسئله ای نمی توانست باشد

به این ترتیب است که می بینیم  . د ساله را خواست و از او دعوت نمود تا رهبری مبارزه را بپذیردقصور چن

خمینی از نجف به پاریس منتقل می گردد و این عمل، هم مورد تأیید آن دسته از محافل امپریالیستی که از سال 

یران را به انفجاری سرخ سوق می دهد ها پیش می گفتند دیکتاتوری و اختناقی که شاه ایجاد می کند سرانجام ا

" شاه ایرانی ها را بیش از لیاقت شان متمدن می کند: "و هم آن دسته از محافل امپریالیستی که اعتقاد داشتند

زیرا فکر می کردند می توان او را به وسیله ای برای پایین  . قرار گرفت و رهبری او را بر جنبش پذیرفتند

 . نمودتبدیل " تمدن"آوردن سطح 

  

بنابراین در ایران و سراسر جهان دستگاه های تبلیغاتی 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 طرف سرکوب می 

آن اصرار می ورزید، هژمونی جنبش را بدست شدند، آیت هللا خمینی که تنها خواستار سرنگونی شاه بود و بر 

   .گرفت

  

و به تدریج که جنبش باال گرفت قشرهای بیشتری از طبقه حاکمه جدا می شدند و رهبری خمینی را می      

دستگاه بوروکراسی و . پذیرفتند تا آنکه سرانجام آن واقعه تاریخی رخ داد و آن سازش بزرگ صورت پذیرفت

شد و به خمینی اظهار وفاداری کرد و دولتی به وجود آمد که خمینی سر تزئینی " یم جنبشتسل"ارتش شاهنشاهی 

 .آن را تشکیل می داد

  

اگر اپورتونیست ها می بینند که خمینی در پاریس هیچگاه از پایگاه اصلی امپریالیزم آمریکا یعنی سرمایه      

نه به آن دلیل است ( ۳۱پیکار )رفی به میان نمی آورد داری وابسته ونابودی آن به عنوان برنامه انقالبی خود ح

زیرا اگر واقعا چنین بود، حتما آن موضع را اتخاذ   .است" خرده بورژوازی مرفه سنتی"که پایگاه طبقاتیش 

ولی علت آن که چنین حرف هایی نمی زد آن است که او در پاریس عمدتا به بورژوازی وابسته ای  . می کرد

دل گیر بود و از جنبش خلق هم وحشت داشت، یعنی همان بورژوازی وابسته ای که در جمله   که از رژیم شاه

 .می شود، تکیه داشت  نام ُبرده" بورژوازی لیبرال"از آن ها ظاهرا به عنوان " اپورتونیست ها"پردازیهای 

  

مشخصی برای انقالب " امهبرن"ولی به هر حال خمینی با هشیاری بسیار تا وقتی که در پاریس بود از هیچ      

هر دسته و طبقه ای فکر می  . جانبداری نکرد و همین امر خود باعث امیدواری طبقات محروم کشور می شد

کرد که پس از سرنگونی شاه، خمینی در صف او خواهد بود که البته این تصور نه ناشی از شعور و آگاهی 

در این دوران خمینی هیچ مدرکی بدست  . طبقه و دسته بود طبقاتی آن ها، بلکه بیشتر منعکس کننده توُهمات آن



به اثبات " خرده بورژوازی مرفه سنتی"نمی دهد تا از روی آن اپورتونیست ها بتوانند وابستگی او را به 

 . رسانند

     

خمینی زمانی که در پاریس بود از طرفی می گفت قصدش ایجاد حکومت روحانیون نیست و از طرف      

ود را طرفدار آزادی کامل عقیده و بیان نشان می داد، زیرا به خاطر لباسش این گمان میتوانست وجود دیگر خ

داشته باشد که میخواهد حکومت روحانیون را ایجاد کند و هم این که به دلیل مذهبی بودن حاضر به تحمل عقاید 

ولی هنگامی که قیام مردم  . می گردد اما همه این گفته ها به روزهای قبل از پیروزی اش باز . دیگران نیست

و سازش با امپریالیزم قدرت دولتی را تقدیم او می دارد، اوضاع اندکی دگرگون می گردد ونه تنها گفته ها با 

حاال پس از قیام بهمن، با   .کرده ها انطباق نمی یابند، بلکه گفته ها هم دیگر گفته های روزهای گذشته نیستند

کراسی دولتی و قشرهای بورژوازی وابسته به خمینی، ارتش و بخش هایی از گرویدن ارتش و بورو

بوروژوازی وابسته، از جمله بخش بوروکرات، با آن که ظاهرا در قیام بهمن شکست خورده بودند وهنوز از 

آن ها در وضع جدید همه عناصر  . بدن هاشان خون می چکید، در دل خود، بیش از همه رضایت داشتند

برای تحکیم حکومت خویش الزم می دیدند، فراهم می یافتند، کسی بود که  همه آن ابزاری را کهضروری و 

به شاه نسبت داده بودند به او نسبت دهند و این شخص را خود نهضت !! بتوان خصوصیاتی را که به دروغ

 .برای آن ها آماده کرده بود

   

ی وابسته در دوستی با خمینی گوی سبقت را از همه می ما پس از قیام می بینیم که این بخش از بورژواز     

همانطور که در دوره قبل شاهدوست بود و هر روز در شاه کرامت تازه ای می دید، حاال همین کرامات . رباید

هواداران دیروز خمینی که با فریاد درود بر خمینی سینه خود را در جلو مسلسل . را در وجود خمینی می یابد

دند، حاال شاهد ظهور دوستداران تازه خمینی هستند که شور وحرارت شان ابدا با شور وحرارت ها سپر می کر

می خوانند و به " نااستوار"این تازه واردان، هواداران دیروز خمینی را منافق و ! خود آن ها قابل قیاس نیست

می زنند که چرا فالن " نق"دام زیرا دوستان قدیمی توقع شان زیاد است و مُ ! نظر می آید تا حدی هم حق دارند

و حال آنکه  . کاری که باید انجام گیرد، انجام نمی گیرد و چرا فالن کاری که نباید انجام گیرد، انجام می پذیرد

. او باشند" جان نثار"و" چاکر"این دوستداران تازه خمینی هیچ توقعی از خمینی ندارند و فقط آماده اند تا 

اینان در گفتارشان صمیمی و در عزم شان راسخ به  . ها بیشتر خوشش آمده است خمینی نیز ظاهرا از این 

این دوستان اساسا حرفه شان صمیمیت  . نظر می رسند و آنقدر هم قدرت دارند که بتوان بر آن ها تکیه داد

د و این همه این امتیاز را به آن ها می بخش. است، صفت مشخصه شان عزم راسخ و فضیلت شان قدرت است

با همه این سازشکاری ها ! اما متاسفانه  .تا چون گذشته به حکومت مبتنی بر استعمار و استثمار خود ادامه دهند

کسانی که امیدوار بودند دولت جدید که معایب و  . جنبش خلق همچنان تداوم داشته و عمق وگسترش می یابد

ز تبُرک یافته است، بتواند اوضاع را سروسامان سوابق جنایتکارانه رژیم شاه را ندارد و از دم مقدس جنبش نی

دولت " قدرتمند"و " راسخ"و " صمیمی"دهد، به تدریج امید خود را از دست دادند و امروزه در حالی که بخش 

سخت در صدد تحکیم مواضع آن می باشد و وفاداری به رژیم را که حرفه خود آنهاست در میان دیگران تبلیغ 

از همین جا  . طبقه امید خود را به این رژیم از دست می دهد" نااستوارتر"و " یباترناشک"می کنند، عناصر 



ریشه آن اختالفاتی پدید می آید که در صف طبقه حاکمه به وجود آمده و عده ای از نمایندگان بورژوازی وابسته 

 .فاده کنندرا وادار می سازد تا از جنبش مردم به عنوان وسیله ای برای سرکوب خود آن جنبش است

  

آری در تاریخ همواره چنین بوده است که طبقات حاکم برای مقابله با نهضت های خلق از امکاناتی که در      

وازی وابسته برای درهم ژبور و حاال همانگونه که . خود این نهضت ها می یافته اند، استفاده می نمودند

. و را در رأس جنبش قرار می دهد، سود می جویدشکستن خلق از فردی که شرایط گوناگون تاریخی ظاهرا ا

زیرا ظاهرا و یا الاقل به  . بازهم باید برای رسیدن به راه حل های هر چه مؤثرتر به خود نهضت مراجعه کند 

 . نظر این بخش از بورژوازی وابسته راه حل های قبلی یک درمان قطعی نبوده است

  

کم را باید از این زاویه مورد توجه قرار داد و نه آنکه تضاد میان منشاء کشمکش های اخیر میان طبقه حا     

 .را علت این درگیری دانست" خرده بورژوازی مرفه سنتی"و " سرمایه داران و لیبرال ها"

  

اپورتونیست ها به دلیل ناتوانی خود از درک حقایق و به خاطر آنکه نمی خواهند برخوردی انقالبی با      

  .شند، به جای آنکه این حقایق را برای مردم بگویند، به تشریح یاوه های خود می پردازندمسائل داشته با

امروزه وظیفه همه نیروهای انقالبی است که ریشه اختالفات درون هیئت حاکمه را برای مردم توضیح دهند و 

ایق هم نباید این نتیجه را و از بیان این حق . شیوه های ضد انقالب را در بهره گیری ازجنبش خلق افشاء نمایند

 .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      

وزه وظیفه همه نیروهای انقالبیست که مبارزه توده امر . اقتصادی و اجتماعی را جایگزین روابط کهن سازند

ها را چنان عمق و گسترش بخشند تا حتی مقاصد دشمنان خلق برای سوء استفاده از مبارزات مردم نیز به ضد 

 .است" استفاده از تضادهای درون طبقات حاکم"خود تبدیل گردد و این خود همان دید مارکسیستی 

  

ه ابلهانه می گویند، حمایت ما از جنبشی به رهبری خمینی درست نبود چرا که به امروزه هستند کسانی ک     

آری این جور آدم ها نمی توانند به اهمیت مبارزات ضد امپریالیستی  . دشمن امکان سوء استفاده از آن را داد

دنیا   باید یاد آور شد کهاما  . خلق پی ببرند و صرفا با توجه به نتایج منفی قیام کار جنبش را تمام شده می دانند

درچنین  . به پایان نرسیده و بعد از آن، هم نهضت خلق و هم تالش دشمنان آن ادامه داشته است ۳۱در بهمن 

جنبش ما این نیست  مسئله مهمشرایطی برای شناخت توازن نیروها و مقابله با امپریالیزم و بورژوازی وابسته 

چه نیروهایی در صف انقالب و چه نیروهایی در ، بلکه باید ببینیم هستندسنگرهایی   چه کسانی در چهکه بدانیم 

باید کل پروسه را در نظر گرفت و شخصیت ها را در این پروسه دید و نه آنکه . صف ضد انقالب جای دارند

 الزم است به گفته های فوق یک نکته را نیز بیافزاییم و به. در مقاطعی خاص صرفا به تحلیل آن ها پرداخت

این سخن خاتمه دهیم و آن توضیح نقش کمیته های امام می باشد که عده ای با استناد به آن ها می خواهند برای 

 .مصداق واقعی پیدا کنند" ارگان قدرت خرده بورژوازی مرفه سنتی"مفهوم خود ساخته 

  



اری حکومت روحانیون گفتیم که وقتی خمینی در پاریس به سر می ُبرد، متذکر می شد که خواستار برقر     

او تنها بر نقش روحانیون در تبلیغات انقالبی تأکید  . نیست و به احتمال زیاد در این گفته خود صداقت داشت

آن چه او برآن تأکید می ورزید، نقشی بود که   .می کرد و با این گفته ها به واقعیتی نیز اشاره می کرد

اما با آمدن  . واقعیتی است که هیچ کس نمی تواند آن را منکر باشد روحانیون در تبلیغات علیه شاه داشتند و این

برخی از محافل امپریالیستی و قشری از بورژوازی  . خمینی به ایران و رسیدن به قدرت اوضاع تغییر یافت

وابسته به آن ها که گمان می بردند با یک مصالحه ساده همه دستگاه بوروکراسی و ارتش شاهنشاهی در اختیار 

همه چیز به حالت عادی باز خواهد گشت، " رهبر انقالب"حکومت جدید قرار خواهد گرفت و با یک فرمان 

جوشش انقالبی خلق اگر چه ضربات سختی بر دستگاه بوروکراسی  . اوضاع را چندان بر وفق مراد نیافتند

ه ژاندارمری هر چند که اسالمی پاسگا . دولت و ارتش وارد آورد، ولی تنها موقتا کارآیی آن ها را از بین ُبرد

با متن صریح قرآن تطابق داشت، نمی توانست برای مردم " رهبر"شده بود و هرچند اطاعت از آن برطبق گفته 

دستگاه های اداری مخصوصا رؤسای ادارات که بارها مردم آن ها را در مراسم رسمی در  . قابل تحمل باشد

ُحکم جدیدی را با امضاء رهبر انقالب در دست داشتند، نمی توانستند  حال چاپلوسی از شاه دیده بودند، هر چند

ضد انقالب چاره را در آن دید تا یک   لذا . کنترلی بر امور داشته باشند و قدرت اجرایی خود را اعمال کنند

ا امور حاال باید کمیته های انقالبی تشکیل می شد ت . بار دیگر به خاطر سرکوب انقالب از انقالب سود جوید

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 تأکید 

لکه باید آن ها را در هر کجا که هستند به کار دعوت کرد داشت که نباید روحانیون را به خوب و بد سوا کرد، ب

به این ترتیب بسیاری از روحانیون که در انقالب شرکت نکرده و حتی نسبت به  . و از آن ها تبعیت نمود

دستاوردهای آن هم هیچ ادعایی نداشتند، به تصدی این کمیته ها فرا خوانده شدند و بورژوازی وابسته هم که 

ه ها را در مصلحت خود می دید، آنقدر عناصر مخفی و برمال نشده داشت که بتواند در این کمیته فعالیت کمیت

. 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

ها نفوذ داشتند، این دیگر عارضه ای بود که و اگر عده ای از انقالبیون صمیمی نیز این جا و آن جا در کمیته  

کمیته ها درجریان تحول خود از دو دسته افراد تصفیه شد،   .می بایست به تدریج مرتفع شود و مرتفع هم شد

این کمیته ها برای حمایت از بورژوازی وابسته و در جهت منافع . یکی از ساواکی ها و دیگری از انقالبیون

فی المثل اگر برای تخلیه زمینی که از طرف دهقانان  . بزرگی را به انجام رساندند" یخیوظیفه تار"امپریالیزم 

اما اگر همین   .بود مأمورین ژاندارمری می رفتند، حاصل کارفقط خلع سالح مأمورین بود  تصرف شده

ت خرده ارگان قدر"مأموریت را مأمورین کمیته ها به عهده می گرفتند که در یاوه های اپورتونیست ها 

 . نام گرفته اند، امکان موفقیت بیش تری داشتند" بورژوازی مرفه سنتی

       

ولی به تدریج همچنان که هیئت حاکمه ریشه های قدرت خود را مستحکم می یابد و بحران اولیه فروکش      

ی که انجام می بسیار! می کند، کمیته ها ضرورت وجودی خود را از دست می دهند وحتی با توجه به اشتباهات

امروزه در درون هیئت حاکمه انحالل این کمیته ها فرضی است که همه آن را  . دهند، زیانبار هم می گردند

 . می پذیرند و تنها بر سر زمان انحالل آن اختالف نظر دارند

  



ق و گسترش به هر صورت مبارزات قهرمانانه توده ها برعلیه امپریالیزم و بورژوازی وابسته همچنان عم     

  .یافته و وحدتی هم که طی آن همه نیروها تحت نام خمینی بدان دست یافته بودند، خدشه دار می گردد

را به وجود آورده بودند، به تدریج اختالفات دیرینه خود را بروز ! روحانیون که بر مبنای همان وحدت، کاستی

را با اشاره به وحدت سطحی شان یکی دانست  می دهند و دیگر نمی توان چون اپورتونیست ها همه روحانیون

 (۵)   .عناصر نامتجانس آن ها را در کنار یکدیگر قرار داد" خرده بورژوازی مذهبی"و با اصطالح توخالی 

  

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

 

آیت   های رژیم  و یباالی در  بین    ۴۳۳۱بهمن  در سال   از  قیام   ادامۀ  شرایط بحرانی  ماههای  پس در 

جنگ و  دعوا  ادامه   و  منافع و پول  هرچه بیشتر بودند  که  تشنۀ  قدرت  اله  ها  و  دیگر سردمداران  رژیم

 داشت  ،  بهشتی  ،  بازرگان  ،  بنی صدر  ،  خامنه ای ،  رفسنجانی  ،  احمد  خمینی ،  صادق  قطب زاده 

هر چه بیشتر بودند  و در  ادامۀ   همین  و موقعیت  هر کدام به  نحوی  خواهان به دست آوردن قدرت....   و 

مفتح   و  مطهری در بازی  قدرت  داخلی  در  جمهوری اسالمی  توسط  گروهی به نام فرقان  و  دعوا  جنگ

به  .....     مهدی  هاشمی  و  و  با  هنر  و  البته بعدها   قطب  زاده و بهشتی  و  رجایی  که  ترور  شدند   

خمینی   ا  بعد ادامه یافت ، مرموز  در بین سردمداران رژیم تا ساله مرگهای   این و این لیست اضافه  شدند  

نرسید  ،  منتظری  "  احمد"به  طور موروثی  به پسرش   هم هیچگاه مرد  و  قدرت   ۴۳۱۱هم  در خرداد   

به عنوان جانشین  حتمی خمینی به همه  معرفی  شده بود  پس    و مستمر با  تبلیغات کر کننده کههم   با  این 

  ۴۳۱۳هم  پس از  یک  سخنرانی  در سال "  احمد  خمینی !  " از مرگ خمینی  از  این مقام  بر  کنار شد 

از چند روز به طور مرموزی  بیمار که  در آن تهدید   کرد  که  اطالعات مهم  و افشا  کننده ای  دارد ،  پس  

یران در  اختیار  فرد  که قدرت در ا  ه استمیخواست  ولی  نکتۀ  مهم این است که  امپریالیسم !  شد و  مرد  

طلوب و بازدهی  باال  محدود  ومشخص  باشد  که  ضمناً   این   افراد محدود  بتوانند  بطور  م  یا  گروهی

همچنین  این افراد محدود به  وسیلۀ رابطین  پنهانی و مطمئن  کامالً   أ مین نمایند ،  و ت را در ایران منافع  آن

بنا براین  این افراد   در واقع   سیه  روز  ترین  و  خائن   .  گوش  به فرمان خواستهای  امپریالیسم باشند 

یعنی ؛  رفسنجانی   و  خامنه ای ترین  و  فریبکارترین  شخصیت های سیاسی  در طول تاریخ ایران بوده اند  

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 

و    و دیکتاتوری خمینی  و  جمهوری  اسالمی  برای  اینکه  ماهیت  فاشیستی  ۴۳۳۱در  سال همچنین    

یالیستی  خود  را  از  دید  مردم   پنهان کنند   دست به  انجام  انتخابات  مجلس  ارتجاعی  و  وابسته به  امپر

تا  زمان  ما ادامه "  صابات انت"  که این نوع  انتخابات  یا بهتر بگوییم   خبرگان و ریاست جمهوری  زدند

مردم  برای  انتخاب  رهبر خود  ، یعنی "  رأی " و "   انتخابات"جمهوری  اسالمی    رژیم   در  ولی . دارد 

شخص پاک  و مبرا از آلودگی  و پلیدی  که توسط  مردم  به طور دموکراتیک  توسط  رأی  گیری  انتخاب   

اعم  از  فارس   با  هر  ایدئولوژی  وبا  هر  مذهبی "همۀ  خلقهای ایران "  معنوی مادی  و    میشود  تا منافع

بر آورده  کند  ،  به  هیچ وجه  با چنین معنایی "   تبعیض" ،  ترک  ،  کرد ،  لر ،  عرب  و بلوچ  را  بدون  



به امپریالیسم  است  که  رژیم  جمهوری  اسالمی  در واقع  یک  رژیم ضد  خلقی  و وابسته .  وجود ندارد  

 ی ومزدور  این رژیم  ماهیت  ضد خلق  اینفع  امپریالیسم  در ایران میباشد  ولی ا تنها مشغول  تأمین   من

خلقهای ایران  شده است  و  رژیم  جمهوری  اسالمی همواره  برای  مقابله با    فقر  تضاد  طبقاتی  و موجب 

وجیه مذهبی  و   فاشیسم  و نیروهای  سرکوبگر  و  اعدام وشکنجه  و این اعتراضات مردمی  متوسل  به  ت

  تجاوز  شده است   از  طرف  دیگر  همواره  این  رژیم برای  پنهان  نمودن ماهیت پلید   خود  متوسل  به

ی   باید  از  فیلترها مضحکۀ  انتخابات مجلس   و  ریاست  جمهوری  میشود  که  کاندید  های  آن   "ابزار"

تا  با انجام  این  انتخابات وتبلیغات کر    ! ی  مانند وزارت  اطالعات و  دفتر   رهبری عبور  کنند ددعمت

در ادامۀ  .  نشان دهد  دمکراتیک  مستقل  و خود  را  و ظاهراً کننده  ماهیت  واقعی  وپلید خود را  پنهان نماید 

برای  ادامۀ  حاکمیت  خود  و فریب مردم  دست  به   رژیم جمهوری  اسالمی ، سیاست  مضحکۀ  انتخابات 

در  درون  خود زده است  اشخاص    "گرا   اصول"  و   "اصالح  طلب "ایجاد  جناح  های   به  اصطالح   

برجستۀ  این جناح  اصالح  طلب  کسانی  مانند آخوند  محمد خاتمی  و  میر حسین موسوی  و  مهدی کروبی 

بارها  وبارها  چاکری  و نوکری  خود  را  به  مقام  معظم    جناح  اصالح  طلب در  واقع این .    میباشند 

خاتمی بار ها  و  بارها  به حفظ  نظام  و حفظ  والیت  مطلقۀ نشان داده  و  کروبی  وموسوی  و  اش رهبری 

سالها  نخست    ۱۱دهۀ   میر حسین  موسوی  در .فقیه  و  حفظ  رژیم جمهوری  اسالمی  تأکید داشته اند  

نخست    ، وزیر  خامنه ای  بود  و   برای حفظ  وبقای  جمهوری اسالمی  و  والیت  فقیه  تالش میکرد

نقش  مستقیم داشت  به هیچ   وجه  نمیتواند    ۴۳۱۱وزیری که  در قتل  عام های  زندانیان  سیاسی  دهۀ 

فظ  وبقای  این  حطول  حیات جمهوری اسالمی  برای    مهدی  کروبی  نیز  همیشه در. اصالح  طلب  باشد

با  خاتمی  در تمام  دوران   ریاست  جمهوری خود مردم  ایران را  فریب  داد و.  رژیم  تالش  نموده است  

به دامن فقر  کشاند  و  در  جریان  قیام دانشجویی   راخلقهای  ایران  هر چه  بیشترسیاستهای  ضد کارگری  

و   .  فقیه  را  هر چه بیشتر نشان داد نوکری  خود  به  خامنه ای و  والیت مطلقۀ    ۴۳۱۱تیر    ۴۱در  

اصالً   در اینجا میخواهیم بگوییم که رژیم  جمهوری  اسالمی همواره  در طول حیات  ننگین وسیاه  خود  

استفاده  از  مبارزه  و   با  اشته  است  ،  اصالح  طلبیهیچگاه  تحمل   اصالح  طلبی واقعی  را  ند

و   فضای  باز  سیاسی  یعنی اینکه  ال اقل کمی  د ، ع  موجوتغییر  وض برای   اعتراضات  سیاسی

آزادی   دمکراسی  وفضای   کوچکترین ایجاد  ولی  رژیم جمهوری  اسالمی تحمل   ایجاد  شود دوموکراسی 

و وزارت  اطالعات  و  حتی  خود  کروبی  و موسوی   خامنه ای  و احمدی  نژاد زیرا   در کشور را  ندارد

باز  سیاسی و خواندن  مقاالت  و اخبار  افشا    د  با  ایجاد کمی و  فقط کمی  فضاینبه خوبی میدان وخاتمی  

جمهوری اسالمی  با  .  نزدیک میشوند   کننده توسط  جوانان  وخلقهای   ایران  هر چه زودتر  به مرگ خود

از  خامنه ای   گرفته    یا اصالح  طلب  درونیش  و و  اصولگرا   حهای  به اصطالح دست  راستیتمام  جنا

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  تغییر  وانقالب  واقعی    میباشد  و  برای  حفظ  وضع موجود  به خفقان  واختناق در  جامعه  نیاز  

  .دارند  



علی    ....درونیش از   جمله اصالح طلب و  اصولگرا  و رژیم  جمهوری  اسالمی  با  تمامی  جناحهای   

رقم دعواهای ظاهریشان  برای  ادامۀ   نظام  سرمایه داری وابسته  و در نتیجه  برای  ادامۀ   سلطۀ  

 امپریالیستی در  ایران  تالش میکنند .

که  خشم  خلقهای  ایران متوجه  برای  این  ۴۳۱۱پس  از  قیام  شجاعانۀ   خلقهای  ایران   پس  از  خرداد    

خلقهای ایران شکل  رادیکال  وانقالبی  به خود    اسالمی نشود  و  مبارزات جمهوری   پلید  رژیم  سرنگونی

جمهوری  اسالمی  با   مزدور  و  وابستۀ   نگیرد  که  این خواستها ی   خلق  ایران  همانا  نابودی   رژیم 

مضحکۀ   انتخابات دروغین  و  خشم   بال فاصله  پس  از  اعالم نتایج   تمام  جناحهای درونی  آن  است

مهدی  کروبی   به  عنوان   موسوی و از انتخاب  مجدد احمدی  نژاد ،  همین میر حسین م  واعتراض مرد

هرچه کرده   و  موسوی  وکروبی نیز  به  طور  موذیانه ای رهبران  جنبش  اعتراضی  مردم  جا زده شدند

اگر  به .  نشود    رژیم  جمهوری  اسالمی  تا  خشم  مردم  متوجه   سرنگونی اند  در راستای این هدف بوده 

سخنان  موسوی  و کروبی وخاتمی  دقت  کنیم  میبینیم  که  سخنان  و  موضع گیریهای  اینان  محدود به   

از وضع   انتقادات  سطحی  از احمدی   نژاد  و  عملکردهای  وی  میشود  و   با  این  انتقادات  سطحی

و  کاذب  با   جناح  حاکم  رژیم به راه انداخته   زرگری   جناح  اصالح  طلب  رژیم  نوعی  جنگ  ،موجود

است  اما  موقعی  که  نوبت  به  موضوع  حفظ  نظام   و  والیت   فقیه  میشود  این   به اصطالح  رهبران  

به  حفظ وضع موجود  و جمهوری  اسالمی  نه یک  کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر  تأکید  اصالح طلب  

در   این راستا   تمام  رسانه های  مختلف   !خادم  و نوکر  خمینی  و  خامنه ای میدانند   میکنند  و   خود  را

" داخلی   ایران   از  جمله  روزنامه  ها   و اینترنت  و   چه  رسانه های  خارجی  و امپریالیستی  از  جمله 

کدیگر  همصدا  و هم نوا شدند  تا  با ی  "رادیو فردا"و " صدای آمریکا " و  "  سی  ان ان " و " بی بی سی 

را  جناح  اصالح  طلب  و خودی  رژیم  یعنی   کسانی  مثل  اعتراضات  خلقهای  ایران رهبری   شورش و 

در  ادامۀ   این  تبلیغات  دروغین  این رسانه ها  مرتباً   با  میر حسین موسوی  ومهدی  کروبی  نشان  دهند   

مخملباف  و فرخ نگهدار  و  شیرین عبادی  و    ای  مانند  اکبر گنجی ،  کدیور ، ود فروختهافراد خائن  و خ 

 نقل  قول می آورند و از آنها   دهراسناکند  مصاحبه  میکنن تغییر   از رژیم  داخلی   که مانند   جناحهای....   

قیام  خلقهای    امپریالیستی  در  ادامۀ  همین  سیاستهای  فریبنده   توسط  همین رسانه ها و ماهواره های . 

مطرح  میشود  و این   رسانه ها  اینطور به    "اه سبزر"   یا "  جنبش سبز " ایران  مرتباً  تحت عنوان 

رژیم     مخاطبین  خویش تلقین  مینمایند که  رهبری  این  جنبش  سبز  بر  عهدۀ  موسوی  وکروبی است  و

واحمدی  نژاد  در ادامۀ  جنگ دروغین وزرگری  خود با  کروبی و جمهوری  اسالمی و جناح  خامنه ای  

دی را تهدید  به  زندان  و وتا   آنجا  به  پیش رفته  که  رهبران جناح اصالح  طلب خو جنبش سبز  موسوی 

همواره  در طول  حیات  منحوس    برای اغفال  وفریب مردم  مرگ  میکند  و   این  بازیهای کثیف  سیاسی

  مردم   متوجه   نابودی  ، برای  اینکه  خشم   سرکوب  شدۀجمهوری اسالمی ادامه داشته  و دارد   رژیم

ی  توطئه  گران  امپریالیست  .جمهوری اسالمی  و   والیت  مطلقۀ   فقیه  نشود وابسته  به امپریالیزم  رژیم  

روز  مشغول  برنامه ریزی  و نقشه که در  وزارت  اطالعات رژیم  شبانه    به  همراه  اشخاص   خائنی

سبز    جنبش  "پیراهن عثمان "  با تبلیغات  وسیع  و علم  کردن تا  کشی  برای  فریب  خلقهای  ایران هستند

حاکمیت  رژیم  وابسته  به امپریالیسم    تا     وموسوی وکروبی   باعث  انحراف  قیام  خلقهای ایران  شوند

تا  کنون  با   ۴۳۱۱ولی  خلقهای قهرمان  ایران   در  جریان قیام    . حفظ شود  جمهوری  اسالمی  در ایران



مرگ بر خامنه ای " و "  بر جمهوری  اسالمی   مرگ" مانند     و ریشه ای   سر  دادن  شعارهای  رادیکال 

میان  و حا  جمهوری اسالمی به سردمداران  رژیم مزدور"  استقالل آزادی  جمهوری ایرانی "  و " 

بار و  وحشی   نشان  داده اند  که  خواست   خلقهای  ایران نابودی  کل   رژیم  نکبت  امپریالیست آن  

یم معنی  ژنه  دیگر با وجود  این  ر که   والیت   فقیهی  عنوان اسالمی  و  والیت   فقیه  است   جمهوری

قصد  حاکمیت  بر  جان  و  مال   مستبد  پادشاهی  یک  سلسلۀ  عنوان  مانند  و "  فقیه " دارد  و نه "والیت "

بنا براین   برای  رسیدن  به    .نماید  استثمار  را  یشتر  مردم وناموس  خلقهای  ایران  را دارد  تا هر  چه ب 

استقالل  وآزادی  واقعی  و برای ایجاد  فضای دموکراسی  در ایران  رژیم  جمهوری  اسالمی با تمامی   

تجربه   سیاسی  و مبارزاتی  نشان  داده  است  که  در جریان  قیام .   داخلی  آن  باید  نابود  شود    جناحهای

خلقها  بر  ضد  رژیمهای  دیکتاتوری   هر  گاه   این قیامها  فروکش  کرده   ، این رژیمهای دیکتاتوری به 

  بنا بر این  قیام خلقهای  ایران. وده اند  وسیلۀ  ابزار  سرکوب  خود بار دیگر  به حقوق  مردم  تجاوز  نم

ضمن  رادیکال  شدن  و عمیق  تر شدن  برای  نابودی  رژیم  جمهوری  اسالمی  باید  هر  چه بیشتر  

د  که قدرتهای امپریالیستی  در باش  داشته  توجه  باید  ق  مبارز  ایران  خل.  استمرار وتداوم  داشته باشد 

میکنند که منافع  خود  را در ایران از دست ندهند    نیستند  و  تالش   ی ایران  بی تفاوتبرابر  تحوالت  سیاس

،  بنابراین  برای  رسیدن  به استقالل  وآزادی  و دموکراسی  واقعی  باید سلطۀ  امپریالیستی  در هم شکسته  

شود   وگرنه  در  فردای  انقالب  آینده  مانند  قیام  بهمن ۴۳۳۱  ،  افراد  خائن دیگری  مانند  میر  حسین 

 شیرین عبادی و رجوی  و مسعودیا  فرخ  نگهدار  و  ،  اکبر  گنجی ،  کدیور ،مهدی کروبی   موسوی  ،

که  کم  هم  نیستند  ،   در  جریان  انقالب   با حمایت  قدرتهای امپریالیستی  و تبلیغات   مسموم  آنها  ......   

.دست خواهند گرفت تا باز  هم   منافع  امپریالیسم  در  ایران  را  تأمین  نمایند  قدرت  را در  ایران به  

 

باید توجه داشت  که  رژیم دست نشانده  ومزدور جمهوری  اسالمی  بر خالف  ظاهر ضد  همچنین 

.است  به  دستور  اربابان امپریالیستی  اش   امپریالیستیش  هر تصمیم  گیری  وهر عملی که انجام میدهد  

افراد  و نیروهای سیاسی   مخالف  رژیم جمهوری  اسالمی  که در  بررسی مسائل  سیاسی  ایران در دوران  

طعاً   دچار اشتباه وسردر گمی  ق  را  در نظر  نمیگیرند "  عامل امپریالیسم " رژیم  جمهوری  اسالمی  

یک  رژیم  وابسته به امپریالیسم    رژیم شاه   در حقیقت رژیم  جمهوری  اسالمی  مانند.   وگمراهی  میشوند 

میباشد و رژیم جمهوری  اسالمی  در واقع   جزء ارگانیگ  از  سیستم  سرمایه داری جهانی  میباشد  و  در  

اربابان امپریالیستیش  نمیتواند  با  تصمیم  خود   عملی  را  انجام دهد  ویا  این راستا  این رژیم  بدون  اجازۀ 

بنابراین  در  . نی  را به تصویب  برساند و یا  در مورد  مسائل  سیاسی  وبین المللی  اظهار  نظر  کند قانو 

رویدادهای  مختلفی  که در طول تاریخ  رژیم  جمهوری اسالمی  این رژیم  انجام داده  عامل امپریالیسم  نقش 

نیروهای مسلح  شاهنشاهی  به  دار و دستۀ   شدن  بطور  مثال  در مورد  تسلیم .  ست تعیین کننده داشته ا 

خمینی  ،  وقایع ترکمن صحرا و کردستان  ،  سرکوبی  سازمانها  وگروههای  مخالف  سیاسی رژیم ،   

آبان    ۴۳، مضحکۀ  تسخیر  سفارت  آمریکا در تا کنون  مضحکۀ  انتخابات  مجلس  و  ریاست جمهوری 

همۀ  این  وقایع  در    ۴۳۱۱عام  زندانیان سیاسی در  تابستان وپاییز  و  جنگ  ایران  وعراق و قتل   ۴۳۳۱

   .صورت  گرفته  است    امپریالیسم  در ایران و  مطابق  خواست   بوده   امپریالیسم  جهت  منافع 



ه  بر اثر  تبلیغات  رژیم   جمهوری  اسالمی  در  رابطه با  صدور انقالب  اسالمی  به دیگر  کشورهای منطق

بین ایران وعراق جنگی   ۴۳۳۲شهریور ماه   ۳۴در و  تحریک  کردن دیکتاتور همسایه  یعنی  صدام حسین  

برای  ادامه حکومت خمینی   این  جنگ هم برای  امپریالیسم  و هم .در  میگیرد  خانمانسوز  و ضد  خلقی  

توسط  رژیم جمهوری  سیاسی مخالفیک نعمت الهی  بود ، در ادامۀ  سرکوب  نیروهای   واقعاً هم  جالد

.کند  رژیم به این جنگ احتیاج داشت تا هر  صدای مخالفی را در گلو خفه   ، اسالمی وخمینی  

امپریالیستی  سالحهای  مرگبار  خود  را  به  ایران   و عراق  و دیگر    کشورهای  در  جریان  این  جنگ 

عراق هم  مشغول  نابودی  همۀ   ف  میفروختند  و  ایران وکشورهای  نفت خیز  منطقه  آنهم  به  قیمت گزا

.  سالها با  فروش  نفت  به دست  آورده بودند  که  در   طول  و اقتصادی  خود  بودند    امکانات   مادی

امکانات مادی  و  صنعتی  که  برای  احیای  آنها  سردمداران این کشورها باید  بار دیگر به کشورهای  

بزرگ  امپریالیستی  را هر چه بیشتر  پر   و در  نتیجه جیب  سرمایه داران  تی  متوسل  میشدندامپریالیس

.میکردند   

سردمداران رژیم . از  طرف   دیگر  جنگ  برای  رژیم  جمهوری اسالمی وحفظ  آن  واقعاً   یک نعمت بود  

دهها  هزار   . خفه میکردند   در نطفه بر  علیه خود میدیدند بهانه  جنگ  هر انتقاد  و اعتراضی را کهبه 

جان باختند  ، ولی  صدای    کنجه   و  میدانهای  اعداممخالف   سیاسی   رژیم جمهوری اسالمی  در زیر ش

  .یغات  جنگ   خمینی  با  صدام  خاموش  ماند تبل غوغای  ضجۀ  مادران  داغدیدۀ  آنان  در

معلول  این  بود  که  میلیونها کشته و  کشور  مسلمان  ایران وعراقساله  برای  هر دو  ۱  و نتیجه  این جنگ

دالر   خسارت  به اقتصاد  دو  کشور   که  نتایج  رهای  مخروبه  و صد ها  میلیارد به  جای  گذاشت  و  شه

. مردم  ایران  وعراق  را  آزار  داد   بعد  مخرب  آن  تا سالها   

از   از  برای  قدس "  ی  با  تبلیغات  و  شعارهای  شدید  میگفت  یم جمهوری  اسالمجنگ رژ  در  طول

دیوار ها  در   به یاد دارند  که  بر  روی  تمام همه "     جنگ جنگ تا پیروزی " و  یا   "  کربال باید گذشت 

یسم  که تمامی  ولی  سرانجام   امپریال. میادین  اصلی  تمام شهرها این  شعارها  به چشم  میخورد  و  خیابانها

است  دریافت  که ادامۀ  جنگ    منافعش  اعمالش در قبال  کشورهای  خاور میانه  و  جهان سوم  بر  مبنای

قطعنامه ای  در سازمان  ملل  برای آتش   بنا براین  برای  حفظ  منافعش  در منطقه  دیگر  مطلوب  نیست 

،  با  گفتن  جملۀ ضمناً  نوکر  حلقه به گوش  امپریالیسم و  بس  به تصویب میرسد وخمینی  فرماندۀ  کل  قوا 

و نشان داد  تا  چه  حد   شعا رهایی   که   آتش  بس  را  میپذیرد "  من  جام  زهر را مینوشم " مشهور   

.  بودند  دروغین پوچ  و  برای ادامۀ  جنگ داده بود  

مدتی   از صه  به  وضعیت  مجاهدین خلق به طور خال رژیم و اپوزیسیون با به  مبارزۀ  نیروهای   در اینجا 

 ۳۱پس  از  آزادی از زندان در " مسعود رجوی " نیز  میپردازیم   ۱۱تا  اوایل  دهۀ   ۳۱قیام بهمن  پیش  از 

در   ۴۳۳۱، حتی  مدتها قبل از قیام بهمن  ع  قاطعی در برابر  خمینی  نگرفت موض    ۴۳۳۱دی  ماه 

یم شاه  تصویر  وپوستر های  خمینی  در  کنار آرم  سازمان  مجاهدین خلق  دیده میشد  تظاهرات بر ضد  رژ

در  " موسی  خیابانی " یافت  و حتی  مسعود رجوی  و   ادامه ۴۳۳۲ این موضع گیری  رجوی   تا  سال .  

و هوادارانش   رفراندوم  جمهوری اسالمی  شرکت  نمودند و به   جمهوری  اسالمی رأی  آری دادند   رجوی

مسعود    ۴۳۳۱آمادگی  خود را  برای  شرکت  در انتخابات  مجلس  نشان  دادند  و  در  همان  سال    

نشریۀ  نیز     ۴۳۳۱آبان   ۴۳در  قضیۀ  تسخیر  سفارت در   .رجوی کاندیدای   ریاست  جمهوری   هم شد 



خیر  سفارت  توسط دانشجویان  پیرو خط  امام  مجاهد   و  بطور کلی  سازمان  مجاهدین خلق این  عمل  تس 

در       ۴۳۳۲  مهر ماه  نی  تاعاین تعریف وتمجید  از  خمینی  تا یازده  ماه  بعد  ی  را   تأ ید  نمودند  

قبالً  در  بارۀ   مضحکۀ  انتخابات   و مضحکۀ  تسخیر   سفارت  در  همین      !نشریۀ   مجاهد  ادامه یافت  

این   با "  مجاهدین  خلق  رجوی  " حقایق    با  توجه  به این  بنابراین.  توضیح  داده ایم     بخش کتاب

. کردند  کمک  در این سالها   خود  هر  چه  بیشتر به  قدرت  گرفتن   رژیم  وابستۀ  جمهوری اسالمی  اعمال

را   بیشتر  مورد "  مجاهدین  رجوی "    و  ماهیت  فعلی"  سازمان  مجاهدین خلق  " بعداً  در این  کتاب     

" شعار   ابتدا  با   ۴۳۱۱خرداد    ۳۱ولی  به هر  حال  مسعود رجوی  در   . نقد وبررسی  قرار میدهیم  

جنگ  مسلحانۀ   شهری   را  بر  علیه  رژیم  "   مرگ  بر  خمینی "با  شعار   و سپس " مرگ  بر  بهشتی 

نتیجه  این عمل  رجوی    بدون  شناساندن   ماهیت واقعی  رژیم  ال . می اندازد جمهوری  اسالمی  به راه  

و   رژیم   هم  به  بهانۀ    نابودی   به  .   اقل  به هواداران خودش  قطعاً  منجر  به شکست میشد  ، که شد 

استفاده از  عبارت  گمراه کنندۀ و  یا   "منافقین از  کفار  هم  بدترند  "و  یا این  که   "منافقین  "گفتۀ  خودش 

نتیجه     در . هر چه  بیشتر  به بقیۀ  سازمانها  و گروه های مخالف  رژیم   حمله ور  شد  "   ضد  انقالب " 

مبارزین  به کشتار  وقتل عام "  توجیه  مذهبی " رژیم  با  همین  شعارهای   گمراه  کننده   و  استفاده  از 

ان پرداخت و  دهۀ   شصت را مبدل  به  سیاه ترین  و خونبارترین  دهه  در  طول  خلقهای  ایر  سیاسی و

به    .تاریخ مبارزاتی  خلقهای ایران  بر ضد  امپریالیسم  و  رژیمهای وابسته به  آن  در ایران   تبدیل  نمود  

ه  میداد   تا  به  دخترانی  به جالدان خود در زندان اجاز   "توجیه  مذهبی "طوری  که  با استفاده از  همین 

     .قبل از اعدام  تجاوز  شود دند  که  به  جرم فعالیت  سیاسی  بر ضد  رژیم در زندان بو

  رجوی  با  ارتش    مسعود  پس  از  پذبرفتن آتش  بس  توسط  خمینی  ۴۳۱۱در  تابستان  سال سپس  

به  کرمانشاه  حمله  کرد  و ! ار از مهران تا تهران  با  گفتن  شع در  عملیات فروغ جاویدان  و  آزادی  بخش

. با  دادن تلفات سنگین شکست  خوردند " مجاهدین رجوی  "ولی  در مدت چند  روز   

ددمنش  جمهوری  اسالمی  دست  به قتل  عام    رژیم ۴۳۱۱در  همین  روزها  یعنی  مرداد وشهریور   

دلیل این  عمل   ولی  در واقع   .ا در زندان میگذراندند  زد زندانیان سیاسی  که دوران  محکومیت خود ر

اسالمی واربابان  امپریالیستیش  به خوبی  میدانستند  که     رژیم جمهوری   ننگین وسیاه   رژیم  چه  بود ؟

   ۳۱-۴۳۳۱در قیام  سالهای    کمونیستی  که  بسیاری  از  آنها یا   و  ،  مجاهد زندانیان  سیاسی  مسلمان

در   ۴۳۱۱ تابستان  تا    شرکت داشتند  و  در مبارزات  سیاسی  تا  اوایل  دهۀ  شصت  حضور داشتند   و

   و  اعدامها  و شیوه های  ضد  انسانی  برخورد  جالدان  رژیم و دیدن   شکنجه ها نددبو  زندان  بسر برده

ت  واقعی رژیم   مزدور جمهوری  اسالمی ماهی شناخت  چه  تجربۀ  سنگین و پر بار   از   نظر سیاسی  و

بخاطر  همین  موضوع  پس  از پایان جنگ و نوشیدن  جام زهر  توسط  خمینی  به  دستور    ،دارند 

حتی  زندانیان  سیاسی  که مدتها  پیش . امپریالیسم  رژیم خمینی  دست  به  قتل  عام  زندانیان  سیاسی  زد 

بر   طبق  اسنادی  که موجود    .  شدند  ند  و  دوباره  دستگیر  شکنجه یا اعدامآزاد شده  بودند در امان نماند

است  خود خمینی  دستور  داد  تا  همۀ  زندانیان  سیاسی هر  چند   که  قبالً  و سالها پیش محاکمه  شده بودند 

بودند  اگر  هنوز سر و دوران  محکومیت   خود  در  زندان را  بسر میبردند  و در انتظار آزادی  خود   

و  ه اتاق های  بازجویی  برده   شدندزندانیان سیاسی  بار دیگر  ب.    موضع باشند  باید بالدرنگ اعدام  شوند 

دقیقه ای  به  مرگ   محکوم  سپس این زندانیان  در   دادگاههای  سه .   ه  شدپرسشنامه هایی  به آنها  داد 



ر دسته  جمعی  زندانیان  کشتا ین  آنقدر  وحشیانه  بود که  برایدان  اوجنایات  رژیم   در  زن.     شدند

جالدان  رژیم  این زندانیان  را  به  طور  یا و   ندبند های  آنان  را با آتش  کشید  بطور  سریع  تر ،  سیاسی

در  .   ساندندنارنجک  تمامی  آنان  را  به  شهادت می ردسته جمعی  وارد  سلول  نموده  وبا انداختن   

این قتل عامها  تا چند ماه ادامه    و  دیگر استانها   زندانهای گوهر دشت  و  دیزل  آباد  و  زندان اصفهان

و  چنین  بود   است  همین  رژیم  و  گورهای  دسته  جمعی  مانند خاوران  بر  جا مانده  از  جنایات  .یافت 

ارتجاعیون  در  مقابل    ار  تاریخ  مبارزاتی  خلق  ما  خونب های  از  دهه دهۀ  شصت به عنوان یکی  که

با آن  پایان یافته بود   و   رابطۀ دۀ  رژیم در نکنحال دیگر  جنگ وتبلیغات  کر     .   سیاه  و  پلید نام  گرفت

نیها  کشورهای  امپریالیستی  به  سرکردگی  آمریکا پس از پایان جنگ  و  قطع  بمبارانها  و موشک  پرا 

هر چه بیشتر  توسعه  داده وبه دندان  تیز  کرده بودند  تا   بازار  تجاری  و  اقتصادی خود  در ایران  را  

گرد  غبار ناشی از   زدوده  شدن   انحصار  خود در  آورند  ویا  به عبارت  ساده تر  پس  از پایان جنگ  و

با  توجه  به  این  که  .  ر چه   بیشتر  گسترش  دهند آن  سلطۀ  اقتصادی و استثماری  خود  در ایران را  ه

هر کدام  همواره   مشغول  رقابت  با  یکدیگر    انگلیس و فرانسه ایی مثل  آلمان  ، ژاپن  ، آمریکا ، کشوره

نی  همان  ده ها هزار زندانی  سیاسی  در مقابل  مانع  بزرگی  یعند   ولی سر  منافع  خود در ایران بود  بر

زندانیان سیاسی  مخالف  رژیم  که دوران محکومیت خود  را  میگذراندند  و   . نافع امپریالیسم  وجود داشتم

از  این  زندانیان پس از  آزادی  و در   پس  از پایان  دوران محکومیت  خود از زندان آزاد  میشدند  هر کدام 

 ظلمات رژیم  وابسته  به  امپریالیسم  جمهوری  بهمانند  چراغ  روشنی    جامعه تحت خفقان شدید  و سانسور

  . هر چه بیشتر روشن میکردند   اسالمی  میتاختند  و   ماهیت  ننگین آن  را  در  پیشگاه  خلق  

واقعیت  اینستکه  رژیم جمهوری  اسالمی علی رقم  فحاشی  و  سر دادن  شعارهای  ضد امپریالیستی در    

ستهای  امپریالیسم  جهانی  به  سرکردگی آمریکا  را درایران به پیش برده طول سی ویک سال  گذشته سیا

اصلی  که  امپریالیسم در   ۳آن   . است و  منافع  امپریالیسم  در ایران  را  هر چه  بیشتر تأمین  نموده  است 

به  وضوح   !  دارد را به یاد آورید  یا در حقیقت همان مستعمرات خودش  رابطه  با کشورهای  جهان سوم 

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  

برای  اثبات این موضوع  فقط  به ن ایران بوده است ؛ با میهنما  هدف امپریالیسم در ارتباط  ۳راستای همین  

اگر  . اقتصاد ایران  نگاه  کنید  بازار  ایران مملو  از  کاالهای  بنجل  کشورهای  امپریالیستی  است   

حفظ   " سردمداران  این  رژیم واقعاً  مسلمان  بودند  وبر خالف  گفتارهای  دروغین  خود  که  مرتباً  دم  از 

حفظ  شود  جلوی  "  مصالح  اسالم  و مسلمین " میزنند و اگر  واقعاً  میخواستند " لح اسالم و مسلمین مصا

واردات  بیرویۀ   این  کاالهای  کشورهای  امپریالیستی از قبیل  مواد  غذایی  و  لوازم  خانگی  وغیره   را  

و بیکاری  نیمی     کسته  شدن  کشاورزیداخلی  و  ورش میگرفتند  تا  باعث  ورشکستگی  کارخانه جا ت 

در  عمل  میبینیم  که رژیم  جمهوری   اسالمی وسردمداران آن  منافع  پس .  از  کارگران  و دهقانان نشوند  

کالن اقتصادی امپریالیسم در ایران  را  بر آورده  و تأ مین  مینمایند  و کشور ایران  را  از نظر  اقتصادی  و  

و  چه  کسانی  مشغول واردات  بی  رویه  در  ایران  .  ورزی  عقب  مانده  نگه میدارند صنعتی  وکشا 

هستند  با  کمی  تحقیق   و  اگر  سر  نخ  را دنبال  کنیم  متوجه  میشویم   که  خانوادۀ  عسکر اوالدی و 

یا  به  قول    - ژیمرفسنجانی وخامنه ای  و  احمدی  نژاد  و  وزرای دولتش  و  دیگر سردمداران این ر



در  کار  واردات  بی  رویۀ کاال  از  کشورهای  امپریالیستی    -خودشان همان  آقا  زاده  ها و رانت خوران

در  واقع  کل  .  الیستی  است این تنها  وابستگی  اقتصادی  رژیم  به  کشورهای  امپری. مستقیماً  دست دارند 

امپریالیسم  است  یعنی این رژیم  از نظر   نظامی  وسیاسی  هم  کامالً رژیم  جمهوری اسالمی  وابسته  به  

وابسته  به امپریالیسم  میباشد  ولی  وابستگی  اقتصادی آن   برای  مردم  بسیار مشهود تر  میباشد و آن را  در 

. زندگی  روزمرۀ  خود  میبینند    

 به  دهۀ   شصت   برمیگردیم ؛

رژیم   مزدور  و  وابسته به  امپریالیسم  جمهوری   اسالمی   که  ذات  و ماهیت   از  رسوائیهای دیگریکی  

.بود " ایران  گیت " را   هر   چه بیشتر  در  پیشگاه  خلق ایران    بر  مال  نمود   ماجرای    

          جمله  از   گروهی از  افراد  بلند  پایۀ   سیاسی و امنیتی   آمریکایی  و اسرائیلی   ۴۳۱۳در  خرداد  

با  هواپیمایی  که  حامل  تجهیزات  وسالحهای  و  "    سرهنگ  الیور  نورث "  و   "مک  فارلین  رابرت  "

تهران   با    هیأتی  از  ( هیلتون)پیشرفتۀ  نظامی  بود   وارد  تهران   میشوند  و  در  هتل  استقالل  

  .اکبر  هاشمی   رفسنجانی    به  بحث و مذاکره میپردازند   علیجمهوری اسالمی   به  ریاست    سردمداران

مستقیمی  بین  مقامات  دولت  ایران  وآمریکا  در واقع   ضعف  ارتش  و  و " سری"  دلیل   چنین  مذاکرات

نیروهای  مسلح  ایران  در  زمان  جنگ  با  عراق  به دلیل  نداشتن   تجهیزات  نظامی  و  سالحهای  

نیروی  هوایی   که  در  زمان  شاه از  هواپیماهای   زیرا   تقریباً  تمامی  تجهیزات   . بوده است  پیشرفته 

آمریکا  خریداری  شده بودند  باید  مستقیماً   از  دولت  آمریکا  خریداری  میشدند  و  رژیم جمهوری  اسالمی 

و   به  همین خاطر  رژیم  مزدور .  کند  نمیتوانست این تجهیزات  پیشرفته را  از  واسطۀ  دیگری  تهیه  

  بنابراین  انجام  مذاکرات  سری  و   مستقیم   بین  .جمهوری  اسالمی  در تنگنا  و بحران  قرار  گرفته بود 

. مقامات  دو  دولت  الزم   بود  

با  شخص  که  مشاور  سازمان سیا در  آن  زمان  بود  در  دیدار   "مک  فارلین " به همین  خاطر   

طور پنهانی  بین  آمریکا  و  جمهوری  اسالمی ایران  تأکید برفسنجانی  بر  اهمیت  داشتن  روابط   ولی  

چندین   ، زیدنت  رونالد  ریگان  هدایایی از جمله  کیکی  به شکل  یک کلیدو از  طرف  پر.    کرده  بود 

و   به .    به رفسنجانی تقدیم  کرده  بود   د  ریگان قبضه  اسلحۀ  کلت   و  انجیلی  با  امضای  شخص  رونال

  را   از  نظر  تسلیحات  نظامی  ینان داده بود  که  آمریکا رژیم  جمهوری اسالمیرفسنجانی  و خمینی  اطم 

.داد   حمایت  کامل   قرار خواهد مورد  را     نیروهای  مسلح  و  تقویت    

هاوارد  " و   ( مأ مور  ارشد  موساد) " امیرام  نیر " و   "نورث  سرهنگ  اولیور " ،   "ارلین مک  ف"

مدت  چهار روز  در تهران   اقات داشتند  و  از  آنها   توسط   رژیم  مزدور  جمهوری  اسالمی     "تیچر

 یهاشم و  در طول  این  مدت   مذاکرات  طوالنی با  سردمداران رژیم  از جمله   (۳) شد    مهمان  نوازی

.رفسنجانی  داشتند   

آنها  پس  از   ورود  به هتل  هیلتون   یا  استقالل    با مقامات  بلند  پایۀ  رژیم   از جمله  علی اکبر  هاشمی 

و  احمد  خمینی  دیدار وگفتگو  داشتند  و شخص  خمینی  از  رفسنجانی رئیس  مجلس   و  محسن رضایی   

.بود    مالقاتها این   ابتدا   در  جریان  

ایران  سیاسی -اطالعاتی  ارشد  بین  مقامات   "سری "این  مالقاتها  و  مذاکرات   انجام  پس  از  پنج  ماه  از

آبان    ۴۴  -   ۴۲۱۱نوامبر     ۹خ   در  تاری  "الشراع "  به  نام    هفته  نامه  ای   لبنانی   و آمریکا  ، 



ین  سران رژیم  جمهوری  اسالمی و  مقامات آمریکایی  را   افشا این  مذاکرات  سری  و محرمانه  ب  ۴۳۱۳

  وابسته  رژیم  ننگین  و هم  برای    بزرگی  هم  برای  دولت  آمریکا  و  رسوایی ایجاد  باعث  که    نمود  

. امپریالیسم  جمهوری  اسالمی   شده  است  به  

"     ندنامۀ   لبنانی    قرار   داد   در  اختیار  هفته مالقاتهای محرمانه  را   صی   که   گزارش  این اشخا

امید  نجف  " و    " هادی    هاشمی "  برادر  کوچک  داماد   آیت  هللا    منتظری   "     مهدی   هاشمی 

. ندبود " آبادی  

ای   و  خمینی   به همین  دلیل    مورد  خشم   رفسنجانی   و   خامنه     و  امید  نجف آبادی  مهدی   هاشمی

  به  مرگ  محکوم شده و  با  اتهامات  و دالیل  واهی در دادگاه  کوتاهی ۴۳۱۱در  مهر   و   ندقرار  گرفت

    . نداعدام   شد سریعاً 

کنجکاوی  محافل  سیاسی  مختلف  و  خبرگزاریها  و خبرنگاران   "الشراع  " پس  از  افشاگری توسط  مجلۀ 

دولتهای    توسط پیشرفتۀ  نظامی  تسلیحات  مستقیم و فروش  " سری "ه  این   مذاکرات در  سطح  جهانی  ب 

تشدید   پنداشته  میشد   به ظاهر دشمن آمریکا  واسرائیل  یل  به  رژیم   جمهوری اسالمی   کهآمریکا  و اسرئ

امپریالیستی که همه آنها  به  و  به  خاطر همین  تشدید  کنجکاوی  و البته  رقابت  دیگر کشور  های . میشود  

" ات  و  معامالت و  به  خاطر  همین  مذاکر دنبال فروش  سالحهای خود  و  کسب  سودهای هنگفت  میباشند

ایران  بر   یکا  بهو آمر  دیگر  محموله  های اسلحه  از  اسرائیل  ارسال  !ر  را  لو میدهند رقبای دیگ"  سری

میالدی   مشغول     ۴۲۱۴یکا  حد اقل   از سال   شود  دولتهای  اسرائیل  و آمرو  معلوم  می  مال  میشود   

حه  به  مقصد  یم جمهوری  اسالمی  و  فرستادن   صدها  تن  اسلبا  رژ  انجام  معامالت  کالن  تسلیحاتی

.ایران  بوده  اند   

 

   لحۀ  پیشرفتۀ  مورد  نیاز  رژیم تجهیزات  و استوانسته  بود      ۴۲۱۴بطور  مثال  اسرائیل  از  سال  

برخی   از  این   تجهیزات  .  جمهوری  اسالمی را   به این  رژیم  به ارزش  صدها  میلیون دالر بفروشد  

وتسلیحات عبارت بودند  از  ؛  موشکهای تاو    و    هاوک   ،   قطعات  و  تجهیزات  برای  هواپیماهای  

.   آمریکایی  میلیمتری  دور  برد    ۴۳۳و  توپهای    ۴۱ -و  اف       ۱ -جنگندۀ  اف  

  " سری "از  چنین مذاکرات   با  وجود این  که  بیش  از پنج  ماهو  "   ایران  گیت"پس  از  رسوائی  

آمریکا  در   مهوری  اسالمی  و  هم  دولتننگین  و  وابسته  به  امپریالیسم  ج  میگذشت  هم  مزدوران  رژیم

 ،ولی  مدارک  واسناد  ونامها  و  شواهد  افشا  کننده .  ا  وجود  چنین  مذاکرات  سری  را  انکار کردند ابتد

    ۴۳۱۱آبان    ۴۳هر دو  طرف  را  به کلی  غافلگیر  کرده بود  ،  به  طوری که   رفسنجانی  در  روز 

ا  آمدند  ولی  ما   نه به  هیچ  وجه   از آنها  پنهانکاری  بگوید  که  بله  آنه  مجبور  شد  پس   از  ما ه  ها

در  آبان  ماه  همان     و خمینی  نیز     ! پذیرائی  کردیم و نه  به  هیچ  وجه  مالقاتی  با  آنها   انجام  دادیم

 "رئیس  جمهوری  آمریکا    در این  رسوایی  باید   غزا بگیرد  " به  طور مزورانه  ای گفته بود    سال

برای  الپوشانی  و ماست  مالی  کردن   در  مصاحبه  ای با  کیهان  هوایی   ۴۳۱۱سنجانی در همان  سال  رف

از  اروپا  آمده بود    رابرت  مک  فارلین  و  گروهش   با  هواپیمایی گفته بود  ؛    رسوایی  ایران  گیت  

د  و  اینان  در  ابتدا خود  را  ایرلندی معرفی واین  هواپیما  حامل  تسلیحات  نظامی بود در  تهران پیاده  ش

مک  فارلین گفت  که   آمریکایی  است  و  از  طرف  سپس نها  را  به  هتل استقالل بردیم  و آما     !کردند 



رئیس  جمهور  امریکا  به  ایران  آمده   تا  با  رئیس  جمهور  و  رئیس  مجلس  و دیگر  مقامات  جمهوری 

و  ما   !  ولی    هیچکدام   از مقامات   ایرانی با  مک  فارلین  گفتگو  نکردند   .     قات  کند  اسالمی  مال

همینطور  !   استقالل  تهران  توقیف کردیم  این    مک  فارلین  و گروهش  را  به  مدت   پنج  روز در هتل 

برای  الپوشانی  و  ماست  مالی  قضیۀ رفسنجانی  این   خائن  بزرگ  و  گرگ  مزور  در  سخنرانی  خود   

مگر ما یادمان رفته که برژینسکی با دولت موقت ما در الجزایر مالقات کرد و " ایران  گیت  گفته بود  ؛  

معنی  این  جملۀ  رفسنجانی  این  است   که   اگر   جریان   جلسات  مک  !  "     دولت موقت را آب برد

نی  و  دیگر  سران  جمهوری  اسالمی  فاش  شود   بحران  بزرگی   پدید  می  آید فارلین  با     خود  رفسنجا

 رسوایی  واین   "ایران  گیت "آگاه   و  غافل  ایران  از  حقیقت   قضیۀ    و  با    روشن  شدن  مردم  نا

تهدید  به   سالمی  رابحران  مانند   سیل  بزرگی   کل  رژیم  فاسد  و ننگین  و خائن   و  مزدور  جمهوری  ا

نابودی  خواهد کرد ،   همانطور  که  رسوایی   افشای جلسات  الجزایر   با  حضور  برژینسکی  باعث   

.سقوط   دولت  موقت  بازرگان  شد   

 

           دامن   "ایران  گیت " و  قضیۀ    در آمریکا  نیز  موج  انتقادات   از رسوایی  این  مذاکرات  سری 

وزیر  خارجه   و   رئیس  جمهور وقت  آمریکا "  جرج  شولتز "وزیر دفاع  و  "  کاسپارو  اینبرگر  "  

را  مامور  رسیدگی  "  جان  تاور" رونالد  ریگان   را  گرفت  به  طوری  که ریگان  مجبور  شد  سناتور  

.معروف  شد  " تاور"به  ماجرای  رسوایی  ایران  گیت  نماید  ،   که  به  کمیسیون   

مک  فارلین  نیز  در اثر  رسوایی   ایران  گیت  واسترس  و  فشار روانی  دست به خود  کشی زد  ولی از  

.آن  خودکشی  جان  سالم  به در  برد   

آنچنان  برای  رژیم  ننگین  و  مزدور    حتی تا  این  زمان " ایران  کنترا"رسوایی  ایران  گیت  و  یا  

می   وحشتزاست  که این  رژیم  با  استفاده  از رسانه های  مختلف  تحت   اختیار   خود   سعی جمهوری اسال

و  قلم  به  . دهد   جلوه وارانه  را  " ایران  گیت"  میکند  با   نوشتن  مقاالت  انحرافی  و  دروغین   قضیۀ  

مقاالت  مختلف    در  نوشته ها و های  همیشگی  خودشان مزدان  وزارت اطالعات  با  شارالتان  بازی  

.و  ماست  مالی  کنند   گیت  را تحریف  مسئله  ایران  میکنند  سعی    

لتی  و   دیگر افراد رابرت  مک   فارلین     با    سردمداران  دو  کسانی  مانند "سری " در   واقع  مالقات  

و آخرین  مالقات  سری  هم    ت  سری  نبودرژیم  مزدور  جمهوری اسالمی   اولین  مالقا  بلند  پایۀ  

بین دولتهای  ایران     و  تا  کنون  ل  گذشته زیرا  انجام  این  مالقاتهای سری  در  سی  و  دو  سا.   نمیباشد

  .و آمریکا متناوباً  صورت  گرفته  است 

شغول  خریداری  تسلیحات  جالب  اینکه  رژیم  مزدور  و  ننگین  جمهوری  اسالمی  حتی  تا  کنون   م  

برای  وزارت  اطالعات    و سانسور نظامی  پیشرفته  ،  وسایل  مدرن  سرکوب و شکنجه   و  استراق  سمع

سال است  از  همین  که هزینۀ خرید  آنها  صدها  میلیون  دالر  در....  و  سیستم  های  فیلترینگ  اینترنت و 

.سرائیل  می  باشد ا  آمریکا و الیستی  وکشورهای امپری  

از  این  قبیل  نشان می   و ماجراهای دیگر   "ایران  کنترا " یا  "  ایران  گیت "همچنین  رسوایی  ماجرای 

تا  چه  حد  ادعاهای  دولت  آمریکا  در  مورد  تحریم  اقتصادی  و نظامی  رژیم  جمهوری اسالمی   دهد  که

زندگی  و  هستی  طبقۀ  کارگر  و  دیگر  تحریمهایی  که  .  است فریبکارانه  و یک  شیادی  بزرگ بوده   



طبقات  محروم اجتماعی  در  ایران  را نشانه  رفته  و  مردم  تحت ستم  ایران را هر  چه  بیشتر  به  ورطۀ  

    .فقر  و  فالکت  می برد و نه  دولت  و رژیم  جمهوری  اسالمی و  سردمداران آن  را 

  

قام رهبری و  به  م ی یکشبه   آیت  اله  شده  خمینی   خامنه ا  از  مرگ    پس   ۴۳۱۱ال  در خرداد  س

رقم  شعارهای  تو  عد  خاتمی  سردمداران  رژیم   علیاست  جمهوری  رفسنجانی  وبدر  دوران  ری.  میرسد 

 ۴۳۱۱در سال  .   ند دمیبر  ضد امپریالیستی  سیاستهای   امپریالیسم  در ایران  را به پیش خالی  و دروغین 

به  جان   به  لب خاتمی   به مردم   آخوند  ریاست  جمهوری  انتخابات  در  جریان   مضحکۀ   دوبارۀ  

فراموش  کردند  ولی  مردم   ایران   .  رسیدۀ  ایران  وعدۀ   آزادی  و  جامعۀ  مدنی   و  دموکراسی    داد  

قتل  های زنجیره .   دست  پروردۀ   رفسنجانی   و  وزیر  او  بوده است که خاتمی  دست  بوس  خمینی  و   

و  فاجعۀ کوی  .  صورت میگیرد  و توسط  وزیر  اطالعات  وی  ای  در زمان  همین  خاتمی فریبکار 

گاه   یعنی   قیامی  که  خلق  آ   ۴۳۱۱تیر    ۴۱قیام   دانشگاه  و  کشتار  دانشجویان  بی  گناه  و  متعاقباً 

 رژیم  ایران   به  دانشجویان  مبارز  پیوست  و  برای اولین  بار  به  طور  جدی  در تهران  وسراسر  ایران 

و  همه  دیدیم  چگونه  خاتمی این   .  را  پس از مدتها  ثبات دچار بحرا ن جدی   کرد    جمهوری  اسالمی 

 ی  دانشگاه   و  عکس العمل  مدنی  و دموکراتیکگرگ  در زیر پوست میش  به  جای  پی  گیری  فاجعۀ کو

به فحاشی  بر  علیه  مردم   پس از چند  روز سکوت  در مقابل  این  فاجعه  (که  همیشه مدعی آن بوده است) 

حفظ نظام جمهوری   بهکه  بر ضد  رژیم   به خیابانها  ریخته بودند پرداخت   و    یو دانشجویان  مبارز 

نشان هر  چه  بیشتر  ارتجاعی خودش را  فقیه  تأکید  کرد  و  در  نتیجه   چهرۀ  فاشیست و یتو وال  اسالمی

     .داد 

ب  رساندن  قانون  ضد  کارگری  یعنی همان قانونی وی  با  به  تصوی  خود  در همین زمان  خاتمی  بود  که

سه  نفر  کارگر داشته باشند از  مشمول صاحبان  کسبه و کارگاههای کوچکی  میشد که  اگر کمتر از   که

اجرای  این  قانون  بخش  بزرگی  از کارگران  را از و با .  ود معاف میشوند  قانون  بیمه  کردن کارگران خ

. تحت  پوشش بیمۀ  اجتماعی محروم نمود    

ال وتبلیغات  با  جار وجنج که برنامه های  هسته ای  واتمی   مطرح شدن با  روی کار آمدن  احمدی  نژاد  و

رژیم دنبال  شده است  بار  دیگر  رژیم  به  جنگ  دروغین  وکاذب  خود  با  امپریالیزم  دامن زد   فریبکارانۀ

ضمن  اینکه کشورهای  امپریالیستی  در تبلیغات خود با ترساندن  کشورهای  منطقه   از  خطر  راه  اندازی  

د  دالر  اسلحه  به کشورهای  بمب اتمی  اخیراً  صدها میلیار  نیروگاه بوشهر و دسترسی احتمالی  ایران  به

به    رهای  امپریالیستی  به  برکت احمدی  نژادخلیج  فارس  فروخته اند  و  سرمایه داران کشو  حوضۀ

کشورهایی  که  سالیان سال است که  دارای  نیروگاهای  ضمن  اینکه در خود .  سودهای کالن  دست یافته اند 

نیروگاههای  اتمی    به دلیل  اینکه  اعتراض  گروه های  زیست محیطی ی می باشند  به دلیل  هشدار واتم 

در حال   را دارند  زیست  محیطی  شدید  آلودگیهای تشعشعات  رادیو  اکتیو و نشت خطر مرگبار  همواره 

.شدن با  منابع  انرژی  دیگر  هستند   جایگزین  

مختلف  نتیجه   میگیریم  که رژیم جمهوری اسالمی از  بدو پیدایش خود مانند    ئلاین مسا  همه با  وجود  

.ه به  امپریالیسم  بوده است وابست به  طور فاحشی   در جهت منافع  امپریالیسم گام بر داشته و  رژیم شاه  



ران  یعنی همین رژیم وامپریالیسم  آمریکا  نیز با بازیهای سیاسی خود  با  رژیم  دست  نشاندۀ  خود در  ای

.جمهوری  اسالمی  منافع  کالن  خود را  تأمین  کرده است   

وقتی  میگوییم  ابن رژیم وابسته به امپریالیسم  است  یعنی  این  که  در واقع  رژیم  جمهوری اسالمی از    

من  با  استفاده از  ضولی  در .   به امپریالیسم است  لحاظ  اقتصادی  و سیاسی  و  نظامی  کامالً  وابسته 

ب  بزرگ  یعنی  مضحکۀ  تسخیر  سفارت و  در پی آن  فریادهای  گوش خراش ضد  یترفند  و  فر

امپریالیستی  و  در  واقع  ایجاد  یک  جنگ  زرگری  با   اربابان امپریالیست خود  چهرۀ کریه  خائن  و 

.و ضد اسرائیلی  مخفی کرده است   ستی مزدور  خود  را  زیر  نقاب  ضد  آمریکایی  و ضد امپریالی  

بنابراین  خلقهای ایران  و  نیروهای   مبارزی  که  بر  علیه   رژیم  جمهوری اسالمی مبارزه   میکنند باید 

در   و.  بدانند  که دشمن   اصلی و واقعی  خلق  ایران   در واقع  حامیان  امپریالیستی  این  رژیم  میباشند  

 حقیقت   تضاد  اصلی  تضاد  خلق  و امپریالیسم   است . 

؛ بود که معتقد  با تحقیق در مورد جامعۀ  قرن نوزده  آلمان و اروپا  کارل  مارکس  

بعکس این بلکه   ،  و آنرا  تنظیم میکند  شکل دادهرا     شرایط  جامعۀ  بورژوائیاین  دولت  نیست  که   " 

  " صحیح  "    این   نظر   (۱) ". بدان  نظم  میبخشد داده  و  شکلاست  که دولت  را   جامعۀ  بورژوائی 

فرانسه   آلمان  ،  از جمله مارکس  در قرن  نوزدهم  در  مورد  کشورهای  امپریالیستی  آن زمان  در  اروپا 

های قدرت یگر  نقاط جهان  در د   که در آن  زمان  خود این  کشورها  با داشتن  مستعمراتبود   و انگلیس 

.امپریالیستی  محسوب میشدند   

بیست  ویکم  دولتها در کشورهای سرمایه داری  امپریالیستی  توسط  طبقۀ    قرندر  حتی تا  این  زمان و

 در  این کشورهاست  که  امروز میبینیم  احزاب  مترقی  و  چپ  و  کمونیست  سرمایه داری  تشکیل  میشود 

وبه  توسط  قدرت  حاکمه   ی  و  مرامی  مخالف  نظام  سرمایه داری هستندو  احزابی  که با  هر  ایدئولوژ 

که  این  قوانین  عمالً وهمیشه  به نفع  طبقۀ    و  با  توسل  به  قانون اساسی این کشورها  بهانه  های  مختلف

مانی این کشور ها از  شرکت در  انتخابات  پارل این احزاب  غیر قانونی  اعالم شده و  سرمایه داری  است ، 

.   و حتی  حضور آنها  در  این  جوامع  غیر قانونی اعالم میشود  به  بهانه های  مختلف  کنار گذاشته میشوند

فۀ وظی سرمایه داری  به  کار  مشغولند  و  یا  مطلوب  برای  طبقۀ  سیاستمدارانی  که  در احزاب  قانونی 

و  این سیاستمداران  مرتباً  در جلسات  خویش  مشغول  طرح    وازی  استمنافع  بورژ  اصلی  شان  تأمین

در تمام   ، وازی  یا سرمایه داری  میباشندو  ضد مردمی  به  نفع  طبقۀ  بورژتوطئه آمیز    ونقشه های

  و  اینان  برای فریب   مردمان  خویش .  اروپای غربی  و آمریکای  شمالی  همین  وضعیت حاکم است  

مرتباً  دم از دموکراسی  میزنند  ولی  در واقع  فاشیسم  وتضاد  طبقاتی  و در واقع  دیکتاتوری  سرمایه داری 

  . تضاد  طبقاتی که  با  بحران  اقتصادی  شدید تر  میشود    این کشور ها  حاکم است  و در 

باید  کشور های  جهان سوم  به امپریالیسم  جهانی به  سرکردگی  آمریکا  به خوبی  میداند  که  به هیچ قیمتی  ن

.خونین  به  دست خواهد  آمد  ی  که  با  مبارزات و  انقالب استقالل واقعی دست  یابند  ، استقالل   

این  ذات  خونخوار  سرمایه د اران  بزرگ  توسعه  طلب  است   که   دلیل  پیدایش   امپریالیزم   است   

خشونت  را  به خلقهای    هار ذات  فزون  خواه   خود  مانند  گرگی  خودخواهی و امپریالیزمی که   به  دلیل

.در  این  کشورها  هراسنا ک  است "  انقالب "   تغییر  و دیگر  کشور های  محروم  تحمیل میکند  ولی  از  



  اگر  یک  کشور جهان سوم  دارای  منابع  اقتصادی  غنی  که تحت  سلطۀ  امپریالیسم  است  با رشد    

آگاهی  مردم  تحت ستم  خویش  به  مبارزه   و انقالب  برای  رسیدن  به استقالل  واقعی   سیاسی  و  رشد

وعدالت اجتماعی  معتقد  شود  و  به این هدف  برسد ومردم این کشور برای  همیشه به سلطۀ امپریالیستی 

یک  قدم  بیشتر  به مرگ  خود  امپریالیسم   سرمایه داری  و  و  ظالمانۀ نظام  ننگینپایان دهند ،   آنروز  

 است   ، باید  برای"  دزدی " چون  در حقیقت  بر مبنای     زیرا نظام  سرمایه داری. شده است   نزدیک

موجودیت  خود  کشورهای فقیر  و تحت سلطۀ خود را  غارت  کند  و از دست  رفتن  تنها یکی  از  این   حفظ

. عمیق تر  شدن بحران  اقتصادی  در جوامع  امپریالیستی  میشود شک  موجب  کشورهای  تحت سلطه بدون 

و  هر چه بحران  اقتصادی  در  جوامع کشورهای  امپریالیستی  عمیق تر  شود  ،  طبقۀ  سرمایه داری  

  با و  امتیازات  خودشان  برای  حفظ  سرمایه در کشورهای امپریالیستی" سیستم  سرمایه داری کالسیک "

مات  وخد  و  دست مزدها کمک  سیاستمداران  این کشورها  بودجه ای که  متعلق  به  بیمه های اجتماعی

که متعلق  به  طبقات اجتماعی محروم  تر  میباشد را  با  ترفند   عمومی  و یا  در حقیقت  منافع  و حقوقی

ا  را که  متعلق  به  بازنشستگان  و   د  یا به عبارت  ساده تر  این بودجه هنوفریب  منحصر به  خود میکن

و    با  کمک سیاستمداران دولتی میباشد  را  شاغل  و حقوق  کارگران وکارمندان و خدمات   کارگران  بیکار

د   ، واین  موضوع  باعث  تشدید  تضاد طبقاتی ناز  این  طبقات  فقیر  یا  متوسط  میدزد  وضع قوانین  جدید

 ی  امپریالیستیاین  کشور ها خود   در وازی بر علیه  نظام  بورژ  خلقی  " و انقالب   قیام" و  در نتیجه  

.خواهد شد   

در ادامۀ  شرایط  استثماری  و  گسترش  سلطۀ  امپریالیستی  تا   زمان  ما   این طبقه  یا به  خاطر همین  و   

"  امپریالیسم "  خصلت  با توسل  بهکه جامعۀ  کوچک  سرمایه  داران  کشورهای  امپریالیستی بوده اند  

دولتهای کشور ما ایران     .  خودشان  را  تشکیل  داد ه اند  و سلطۀ کشورهای  تحت ستم دولتهای   بودنشان

با توجه  به  این  که    .نیز  در  طول  دو  رژیم  پهلوی  وجمهوری اسالمی دچار همین  وضعیت بوده است 

وازی  کشورهای  این  جامعۀ  بورژ وسالمی هر دو  وابسته  به امپریالیسم  بوده اند رژیم  شاه و  جمهوری  ا

بوده است که  همواره  دولت های  رژیم  شاه و جمهوری   "سیستم سرمایه داری کالسیک " با    امپریالیستی

    .را تشکیل داده است  "سیستم  سرمایه داری  وابسته  "با   اسالمی

و  اقتصاد  و    و  سرکوبگر  خود  از  نیروهای  مسلح  در  رژیم  جمهوری  اسالمی  دولتی  کههمین   

   . داشته باشد سلطه   کشور یکند  بر  تمام  امور سعی  م و  بازار  تشکیل  شده است 

 بطور  خالصه  بر  طبق  گفته ها  و نوشته های   مارکس  ،  انگلس  و  لنین  و  دیگر  اندیشمندان  بزرگ 

خود  سیستم  امپریالیسم  و نظام  سرمایه  داری  جهانی  باعث  و  دلیل  بحرانهای  اقتصادی  خودش   می 

باشد  و  برای  رهایی  و  خالصی  از  این  بحرانهای  کمر  شکن  مجبور  می  شود که  این  بحرانهای 

  . یران  منتقل  کند تحت  سلطۀ  خود از  جمله  ا  فقیر  تر  و اقتصادی  را  به  کشورهای

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                               

                                                                                     

دارو  دستۀ  خمینی با  مأمورین  ارشد  آمریکایی   در تهران شامل    اجالسیتصویر باال   تصویر  ؛ الف  .۴

در نوفل  لوشاتو  و وزیر امور خارجۀ  دولت  نزدیک   خمینی   یار "ابراهیم  یزدی " است  که  ۴۳۳۱در سال 

.آمریکا را  نشان  میدهدوزیر دادگستری  سابق   "رمزی کالرک "  با(  نفر سمت  راست) موقت  بازرگان     

در  تصویر  پایین احمدی نژاد  با  همان رمزی  !   هنوز  ادامه  دارد     با  ارباب   بزرگ  دیدارهاب ؛  

مذاکرات  چه به صورت  پنهانی وچه   .میباشند   مشغول  مذاکره  ۴۳۱۱زمستان    نیویورک  در کالرک در

قامات  بلند پایۀ رژیم  جمهوری اسالمی  و مقامات  آمریکایی  در علنی  اما همیشه پشت درهای بسته  بین  م

مشاور " مجتبی هاشمی  ثمره "  ۹۱۱۱در  دسامبر     و اخیراً  نیز ادامه داشته است ، همین  چند  سال  گذشته 

تریتا  "  ۹۱۱۲وزیر سابق  د فاع   آمریکا  مالقات  داشتند ، در سال  "ویلیام پری  "ارشد  احمدی نژاد  با   

نقش واسطه  گری  برای مالقات  مقامهای ایرانی از جمله  شخص  احمدی "  نایاک"رئیس سازمان "  پارسی 

با  مقامات آمریکایی   نژاد ،  رحیم  مشایی  و  محمد  خزایی که  نمایندۀ  ایران  در  سازمان  ملل  است  را

!ند ادامه دار این  مالقاتها  همچنان.....  و  است داشته  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

خاطرات  خودش   را از    در  این  کتاب شاه  محمد  رضا   ،" پاسخ به تاریخ " جمالتی  از  کتاب ؛    . ۹  

، ولی  با  این  خیلی  کوتاه  و  با  توضیحات  کم   نوشته   به  صورت  آخرین روزهایی  که  در  ایران  بود

به ایران  خواستار  کنار "  هایزر "  ژنرال  با  فرستادن  آمریکا بخوبی  روشن کرده  که امپریالیسم   حال

قدرت  به  رژیم  جدید  مذهبی  وخمینی  بوده است    تحویل   و  و  سپردن  در  ایران  از قدرت  رفتن   شاه

خود  شاه   بوده است  زیرا وی  در  تخیالت   محمد  رضا  ناگوار  و  تلخ  برای  که  البته  این  حادثه ای  ، 

امیر  "تیمسار  !رزوی  حکومت  سلسلۀ   پهلوی  را  برای  چندین  قرن  دیگر  در  ایران  داشت حداقل  آ  

انقالب  "  اصطالح" در  دادگاه  به   فرماندۀ  نیروی هوایی  شاهنشاهی  نیز  پس  از انقالب   "حسین ربیعی 

.  اعدام  شد   ۴۳۳۱در  تابستان   محاکمه  و   

 

 

و روابط  نظامی  بین  رژیم جمهوری اسالمی  و  دولت  اسرائیل  پس  از  قیام    ی  امنیتی اریهاهمک .۳

رهای  گوش خراش  به  اتا کنون ادامه  یافته است ،  رژیم جمهوری  اسالمی  علی  رقم شع  ۴۳۳۱ بهمن

وشد واز  طرف  دیگر  ظاهر ضد صهیونیستی خود از  طرفی  به  اسرائیل  نفت  ارزان  و  حراج شده  میفر

تسلیحات نظامی  و  مواد  شیمیایی  از دولت  اسرائیل  خریداری  میکند  که  یک  نمونۀ  کوچک  آن  رسوایی 

ود  میالدی  بوده تاجر  و  فروشندۀ  تسلیحات و موادشیمیایی  اسرائیلی  در   سالهای  دهۀ  ن"  تاهوم   منبر  "

    ۴۳  شمارۀ ؛  "چریکهای  فدایی  خلق  ایران "        ارگان      " م  فداییپیا "   ز  نشریۀبه  نقل ا ،است  

  .  ۴۳۱۱شهریور   و  مهر       ! " پر  خاشهای  علنی   ، مذاکرات  سری"      مقالۀ        در  



 

 

فدایی خلق از  انتشارات  چریکهای "  تسخیر سفارت  وموضع  مجاهدین  خلق  ایران "  جزوۀ    قسمتی از .۱

از  خود   چریکهای  فدایی    ه  در این  کتاب   آمدهایران  ،   خطوط تأکید  در  پاراگرافی  از این جزوه  ک 

. خلق  است    

 

 

چریکهای فدایی  خلق  که  توسط    "ماهیت دولت، جنبش خلقی و شیوه ی برخورد اپورتونیست ها"جزوۀ    .۳

       نقد  از   تحلیل  انحرافی و  اپوتونیستی  سازمان روشن  کردن  و ای  شده بود  اصالً  بر  ایران  نوشته 

زیر خطوط تأکید  .بود   جمهوری اسالمی ماهیت رژیم و  ایران  در مورد  طبقات  اجتماعی " پیکار   " 

.از  خود چریکهای فدایی  خلق  است    جمالت در  این  قسمت  

 

 

 

 

اسرائیلی  که در  سال    -گروه   آمریکایی   اعضای   تصاویر ؛  "ران کنترا ای" یا  رسوایی   ایران گیت.  ۱

و  مستقیماً  با  شخص  رفسنجانی   و  دیگر   سران رژیم  جمهوری  اسالمی    به  تهران   آمدند   ۴۳۱۳   

دنشان  هم  رژیم  مذاکراتی  که  پس  از افشا  ش   !و  مذاکرات دوستانه  و صمیمانه    انجام  دادند  دیدار 

را   شدیداً " دوستانه  و صمیمانه " چنین  مذاکراتی آن  هم به  شکل   جمهوری  اسالمی  و هم دولت آمریکا  

!  انکار  کرده  اند  و در بارۀ    واقعیت  این  مذاکرات  تنها  به  دروغپردازی  پرداخته اند     

 

 



 

 

 

تحلیل  گر سازمان  سیا  و  مشاور    فارلین رابرت مک: چپباال   .اسرائیل-کننده آمریکا اعضای هیئت مذاکره

از   نیر  امیرام: راست ، هاوارد تیچر: پایین، چپ. اولیور نورث سرهنگ  :راست . امنیتی  رونالد  ریگان 

.و  همچنین  جورج گیو  از  مقامات  شورای  ملی امنیت  دولت  آمریکا  .     سازمان امنیت اسرائیل    

 

 

.اثر   فردریش  انگلس "   انقالب  و ضد انقالب  در آلمان " جمله ای  از کارل  مارکس در  کتاب ؛ .  ۱   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

!مرگ  بر رژیم  وابسته  به امپریالیسم  جمهوری  اسالمی   

 

!مرگ بر امپریالیسم  وسگهای  زنجیریش    

 

!فریبکاران   ننگ و روسیاهی ابدی  بر دغل بازان و مرگ و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تضاد  طبقاتی در  جامعۀ  ایدئولوژی  رژیم  جمهوری اسالمی   و   تحلیل  . ۹

  .تحت سلطۀ  این  رژیم  

که  هم پدر و  هم  پسر  با  کودتا  و  با  کمک   پهلوی  فاشیستی  قبلی یعنی   رژیم  ارتجاعی  در رژیم

به  وضوح  نشان   خائن شاه فته  بودند ،  محمد  رضا امپریالیسم  انگلستان و آمریکا  قدرت  را  به  دست  گر

و حتی  به  نوکر صفت  بودن خودش  میداد  که  وابسته  به  امپریالیسم  جهانی به  سرکردگی  آمریکا  است

رفت  و در فکر  و رویای از  نظر  ایدئولوژی   گاه  به  خرابه های  تخت  جمشید  می  .   هم  افتخار  میکرد

م  از  تمدن  بزرگ  میزد  و  ان  برمیگشت  و  دزمان  هخامنشیباستان  بود و  به  امپراتوری  ایران   احیاء 

هم  میرفت  و  برای انجام   به  زیارت   لیبود  و  و  کاپیتالیسم   شدیداً  شیفتۀ  تمدن  غرب   در عین حال 

و  حتی خود شاه میگفت امام  زمان  و    !آنهم  با  لباس  احرام  میشد  مکه  ومدینه   مراسم  حج  رهسپار

بعد دم  از دودمان  ایرانی و نژاد  آریایی   و دین  زرتشت  ولی  روز   !  س  یاریش  میکنند ضرت  عباح

هر چند شاه  با   .جهات  آسان تر  بود    ک  با چنین  رژیمی از  برخیبنا براین   مبارزۀ اید ئولوژی  ! میزد 

 متهم  میکرد  با دشمنان خارجی  ط  داشتنانقالبی  را  به ارتبا  مبارز  و نیروهای  ستگاههای  تبلیغاتی  خودد

ق  تا  حدود  زیادی   مشخص  صف  دشمن  و صف  خل و هر  اتهام  واهی  را  به مبارزین  میزد  ولی   

بود  چون  رژیم  فاشیستی  شاه   یک  اید ئولوژی  مؤثر  و  قوی  نداشت  تا  با  آن  سلطه  و  ماهیت  وابستۀ 

  خود  را توجیه  کند .

وقدرت  گرفتن  آن  ما  شاهد   مذهبی  و  جمهوری  اسالمی  فاشیستی  ا  به  روی  کار  آمدن  این رژیمب

ایدئولوژی  بوده ایم  که  دم  از اسالم و دین و تشیع  و  خدا  و امامان   چهارده  معصوم  میزند و  برای  

میپردازد  و نام  اسالم  را روی  آنها  ال  خود  به  ساختن داستانها  و موهوماتی اعم  حاکمیت و  توجیه

. میگذارد  

مذهب  در .  پذیرفته  است    اسالم  و مذهب تشیع  را  جامعه  ایران  از قرنها  پیش  دین با توجه  به این که  

.مردم  ایران  مسلمانند   یشود  و  اکثریت همۀ  زوایای  زندگی  مردم  ما   دیده  م    

رژیم  جمهوری  اسالمی  هم  از  ابتدا  با  سوء  استفاده  از  این  موضوع   قدرت  را  خمینی  و  و دستۀ  دار

.  تا اکنون  این  ظالمین  در  کشور  ما  حاکمند  در  ایران  به   دست  گرفتند و   

د  رسیبه  قدرت    مردم  از احساسات  مذهبی  ما  در  برابر  این  رژیم  مذهبی  که  با   سوء   استفاده

دارند  زندگی  میکنند "  مملکت  امام  زمان " از مردم  خیال  میکنند  که  در   بطوری  که هنوز  هم  بعضی

  و بخش  بزرگی از مردم  به  دلیل  نا  آگاهی  در  مقابل  ایدئولوژی  این  رژیم  مذهبی  "متوهم هستند "  

   چه باید  بکنیم ؟

آیا  باید  ادعاهای  این    .را  شناخت مذهب   آن     رژیم  مذهبی  باید  با  این  یکبرای  مبارزۀ  ایدئولوژ

تحت  ستم    روحانی  نمایان  فریبکار  را  که  برای  حفظ   حکومت  خود  و  استثمار   وحشیانۀ   خلقهای

و با  استفاده    میریزند  تمساح بودن  هستند  و  برای  امام   حسین  اشک امام  زمان  مدعی    شیعه   ایران 

 یو  برنامه های  گوناگون  و میز  گردها  از  صدا  و  سیما  و  امکانات  عریض  و طویل  آن  و ماهواره  

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



فرصت   خود در ایران   همان  ایدئولوژی ایش ی  از  بدو  پیدرژیم  جمهوری  اسالم ایدئولوژی   در  واقع 

. تونیسم   مذهبی  بوده استطلبانۀ  مذهبی  یا  اپور  

در  حقیقت " اسالم ومذهب  تشیع  شرک " در جمهوری اسالمی تبدیل به " ایدئولوژی  دولتی"  شده است .    

گفته های  بزرگان  و  روشنفکران  مذهبی   برای  توضیح دربارۀ  مذهب  شرک  مجبوریم  به  آثار    

بنابراین ما  برای  مبارزه   ایدئولوژیک   مؤثر  با  رژیم   جمهوری  اسالمی  و  والیت  فقیه . مراجعه  کنیم 

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

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  

سالمتی   خامنه ای   و  احمدی  نژاد  و  حفاظت   از  باال   رفتن  و بعد  از  پایین  آمدن  از منبر  برای  

  نه  ،.  وات  فرستادن  مینمایند  مردم  را   وادار  به  صل    ی  اسالمی  از  بالیا  و  خطرات رژیم  جمهور

"  تشیع  شرک " خمینی  و  خامنه ای   جمهوری  اسالمی  و  رژیم  مذهب  تشیع   اینان   و  مذهب تشیع  

!است   

که  اصالً  دکترای  جامعه   منابع  برای  شناختن  تشیع  و  یکی   از  روشنفکران  مترقی  از  بهترین   یکی

شناسی  مذهبی  داشت   و  اسالم  و مذهب  را  به  طور صادقانه  و  کامالً   صریح  وروشنفکرانه  مورد  

بطوریکه  اگر  به  بررسی  ی   .   شدبررسی  قرار  داده  است  دکتر  علی  شریعتی  و آثار  وی  میبا

به  صورت  سخنرانیها  انتشار  داده   معموالً   را  هاانجام  داده  و آن که دکتر  شریعتی   تحقیقات  و مطالعاتی

است  توجه  و فکر  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.  

 قرار  دکتر   شریعتی  را  مورد بررسی   "تشیع  صفوی تشیع  علوی و "   اثر    در  این  رابطه  ابتدا 

.میدهیم    

که  "  تشیع  علوی    و  تشیع  صفوی "  برای  اولین  بار در  یک  سخنرانی   تحت  عنوان    دکتر  شریعتی

و  راستینی  تشیع  را    به  شیوۀ   بدیع  چاپ  شده  آمده  و  بارها  در  همین  سخنرانی   به  صورت  کتاب 

.در  طول  تاریخ  مورد  بررسی  قرار  داده  است   

این  تشیع  راستین  و  انقالبی  بود    دکتر  شریعتی  همیشه   در  طول  حیات  مبارزاتی  خود   مدافع   

و  امام  حسین   و   بقیۀ  امامان   تا   امام (  ع)تشیع  راستینی   است که  خود   پیامبر  اکرم   و علی    همان

  .کردند    آن "  ی  فدا  "برای  دفاع   و  حفظ  آن  خود  را  خالصانه     حسن عسکری 

   دکتر علی شریعتی در  سخنرانی  دیگری   در بارۀ  تشیع  گفته  بود ؛ "  تشیع   اصالً   همان  اسالم  است .

 

تشیع   گفت  ؛   (  به  طور  خالصه ) "تشیع  علوی  و تشیع  صفوی" دکتر  شریعتی   در  سخنرانی     

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

شیعیان     امیه  وبنی  عباس  و  مغوالن  و  سالطین   دیگر  قرار  داشت  ، آزار  وشکنجۀ    خالفای  بنی 

آن   توسط  این    خلفا  و  سالطین   قتل  عام میشدند   یا در   سیاهچالهای    این  حاکمین  تحت شکنجه  های 

ی   در  ایران  در تشیع  به صورت  مذهب  رسم  پس  از  ظهور  سلسلۀ  صفویه   .وحشیانه   جان  میدادند  

پدیدار میشود و آن     و  در این  مرحلۀ   تاریخی  یعنی  سلسلۀ  صفوی  است  که  تشیع  دیگری.   آمد    



تشیع  راستین   این   تشیع  دارد   و برای  اینکهکه  ظاهرآ  شباهتهای  زیادی  با   می  باشد   "تشیع  صفوی"

.  میگذاریم  "  تشیع علوی" از  شناسیم  نام  آن  را ب "تشیع  صفوی  "را  از  انقالبی  و    

شیعۀ  علوی  "  گفت ؛ "  تشیع  علوی  و  تشیع  صفوی " این  سخنرانی  یعنی    امۀاد  دکتر   شریعتی  در

میزانی  که  قدرت  و  استعداد  دارد  ،  در پی  علی  قدم  بر  میدارد یعنی  کسی  که  در راه علی  ،   و  به  

او  نمیتواند  در  جامعه ای  که  از  جامعۀ  علی  بسیار  بدتر  است  ،  سرنوشتی  بهتر  از  سرنوشت    ،

شیعۀ  علوی   نیست ، !   اما  شیعۀ  شاه  عباسی  "  و  در  ادامه  گفت  ؛       "داشته  باشد (  علی)رهبرش 

 این پیرو ، آن  شخصیت  مقابل  علی است ؛  سیاستمدار  سقیفه  که  همه  را  دارد  و بر  اساس  مصالح   

 کار  می  کند ،  نه   بر  اساس  حقایق "

تشیع   اینطور  ادامه  داد  ؛   شرح  بیشتر  دربارۀ  و    برای  

 "  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  آغاز  اسالم 

بود  و  هنوز  هم  خوشبختانه  است ،  و  یکی  تشیع صفوی  که  تا  آن  تاریخ  نبود  و  با  تحریف  و   

است  که  مذهب عوض  شد  این       .علوی  به  وجود  آمد   و  هنوز   هم   متأ سفانه هست  تشیع مسخ 

،  بدون  اینکه جامعه  احساس کند ،  از  درون تغییر  یافت و  کسی  متوجه نشد که مذهب  تازه ای   

این  است  که میبینیم هنوز  هم ، پس  از  چهار  قرن ، این  اصطالح  به   و  مذهب  قدیم  شد  جانشین

ا  که برای  سخنرانی  انتخاب  کرده ام  با  بیگانگی  و  گوش ها  سنگینی  می کند  و برخی  این  عنوان  ر

اکنون  با  قبول  این  .   کنجکاوی  گوش  میدهند  و  بعضی  با  بد  بینی  و  عصبانیت  تلقی  می نمایند

صورت  مسأله  که  اساساً   در  حال  حاضر  ،  دو  مذهب  وجود  دارد  و  هر  دو  هم  اسمش  تشیع  است 

و  هر  یک  را  به  اختصار ،  در  هر  دو مذهب   بر  میشمارم   ی  اعتقادی  هر  دو  را  یک یک،  مبان

مهم  ومشکل  این . تا  خود با هم   مقایسه  کنید  و   اختالف  میان  این  دو  را  در  یابید  تعریف  میکنم 

و    با  هم  هیچ  اختالفی  ندارند  (ظاهراً ) .است  که  در هر  دو  تشیع ،  اصول  و  فروع  یکی  است 

مشکل  بودن  تشخیص  هم از  همین  جا  است   که تشیع  صفوی  آمد  و پایه  های  خود  را  بر  روی  

قالبهای  فکری  و  ذهنی  تشیع  علوی  را گرفت ،  محتوایش  را  خالی  کرد ،  و .  تشیع  علوی  بنا  کرد 

واحساس  تشیع  صفوی  را  آرام  و  پنهانی  و ماهرانه ،  به  کمک    پایه های  روح  و فکر  و  عقیده

مردم  نفهمیدند که  مذهب  عوض  شد ، عقیده  ها .  وارد  کرد  تا  مردم  نفهمند   علمای  متخصص  وابسته

.  کتاب  و پیغمبر  و امام  و  شخصیتهای  مذهبی  و  تاریخ  و همه  چیز عوض شد  عوض  شد ، خدا و 

کلی  چیز   ،  اما  درون به برون  بر  جا  ماند !  هنوز  هم  خیلی  ها  نفهمیده اند .  یچ کس  نفهمید  ه

ولی  این  .  یک  دین  یا  مذهب  دیگری  آمد   کاش  رسماً  می گفتند  یک  فرقۀ  دیگر  ، !  دیگری  شد 

اصول ، فروع ، تاریخ ، شخصیتهای    از این  رو تمام . مصلحت  نبود. نداشت   کار  برای  ایشان صرف

کردند  و  خیلی  هم  واکس   علوی  را حفظ -و همۀ  اصطالحات   تشیع  اسالمی  بزرگ  ، اسامی  خاص ، 

برق انداختند ،  اما درون  این  ظرفها  را  از  مادۀ  سمی  خواب  آور  شیعی  پر  کردند  که    و زدن د

متوجه  نشد ،   احساس  مذهبی  مردم   که  این  است!      صفوی -ی تشیع  صوفنامش  شیعه بود  اما  

پدید  نیامد ،    مقاومتی  (تشیع  صفوی) تنها  در  برابر  در  نتیجه  نه   .نشد   وجدان عمومی  جریحه  دار

و ظیم  شعائر  و  تجلیل  ظواهر  عهای  ظاهری  و تشریفاتی  و  ت برق و  بلکه  به  خاطر  همین زرق 



مراسم  و  حب و بغض  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   

ی  یکی را   یک"  تشیع علوی  و صفوی " سپس   دکتر   شریعتی    مبانی  یا  پایه های اعتقادی  دو  مذهب  

تا مخاطبین  خود  متوجه   نی  با  یکدیگر  مقایسه مینماید ذکر کرده و   این دو  مذهب را  بر  اساس  این  مبا

مبانی ذکر  شده    . شوند   با  یکدیگر  در  برداشتی که از مبانی  مشترکشان  میکنند تضاد   این دو مذهب 

.   ۱تقیه    .  ۱عدل   .   ۳امامت   .  ۵  والیت   .۱  وصایت .  ۹عصمت  . ۹عترت   . ۴  عبارتند از  ؛ 

  .       تقلید  .  ۰۹دعا     .  ۴۹   اجتهاد  .  ۴۴ شفاعت  .  ۴۱ غیبت   .   ۳ سنت  و نفی  بدعت  

 

رژیم  جمهوری   " و   با   شرایط   فعلی  و  عینی    هارابطۀ   آن  و "تشیع  علوی و  صفوی "  اما   

چگونه است ؟   "اسالمی   

و  شرح  ایشان  در   "  تشیع  علوی  و  صفوی "  اگر  نقد  و بررسی  دکتر   شریعتی  را  در  مورد    

هر  کدام  از  این مبانی  با  مورد در  ضمناً   گانه ای  که  هر  دو   مذهب  دارند    ولی   ۴۳مورد   مبانی   

و  عینی  در  جامعۀ  ایران  و رژیم جمهوری  اسالمی  مقایسه   یکدیگر  تضاد  دارند  را  با  شرایط  فعلی 

بوده  " تشیع  صفوی " یم جمهوری  اسالمی از  ابتدای  پیدایش  خود  همان کنیم  خیلی  زود  میفهمیم  که  رژ

 تشیع "  یم   جمهوری  اسالمی  و  رهبران  آن  از  جمله  خمینی  وخامنه ای  تجسم  واقعی   رژ.   است 

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

     کرده  و  از  معنای  خود  تهی   این  مبانی  را  مسخ    ،  امامت ،  غیبت ،  شفاعت    و دعا   میباشند 

. کنند    و حفظ  نا مشروح خود  را  در ایران  توجیه  حاکمیت ۀ   این  مبانی برای  اینکه  بوسیل  . نمود ه اند

   .استمرار  دهند  را حفظ  نموده  وموجود  ظالمانۀ   سیستم حکومتی  فعلی  و  وضع و  

حاکم  همواره  از  آنها  برای  توجیه خود  و   چند  تا  از  مبانی   اعتقادی  که  روحانی نمایان   بطور  مثال

در مورد     مثالً   ؛ را   دکتر  شریعتی  به  طرز  جالبی  توضیح  داده  بود  استفاده  نموده اند    فریب  مردم

دکتر  شریعتی  گفته بود ؛   "عصمت"   

اصل  دوم  در  تشیع  علوی  ، عصمت  است ،  عصمت  به  این  معنی  است  که  رهبر  مردم ،  رهبر  "

دست  او است  و  رهبری  ایمان  مردم  با  او ،  باید فاسد و خائن ،   جامعه ، کسی  که  سرنوشت  مردم  به

ضعیف 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  ضعیف 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 

هر    پیغمبر  اسالم  میدانستند  و مانندخلفا  و  وابستگان  خلفا  که خود  را  جانشینان    که همۀ  دائمی ،

و غرب  بر  مردم  حکومت  میکردند  ،  رسوا  ومحکوم سازد و هرگز  قابل  و شرق   رم حاکم  یونان و

عصمت  و  اعتقاد   به   عصمت ،  یک  پرده ای  بود  بین  تودۀ  مردم  و  .  تحمل  وپذیرش  نباشد 

."  ،  به نام دین بهره  کشی کنند  حکومتهایی  که می خواستند  از توده  

است    ادامه  داد  که ؛ " تشیع  صفوی " که  در"  عصمتی" و برای  مقایسه  در مورد      



اما  در  تشیع  صفوی  ، عصمت  عبارتست  از  یک  حالت  فیزیولوژی  خاص ،  بیولوژی  خاص ، "    

ی توانند ه ای  خالص  ساخته شده اند که اصالً  آنها  نمپسیکولوژی خاص ،  که  امام ها دارند و از  یک  ماد

آن  اعتقاد  بر  این  که  حاکم باید  متقی  باشد ،  معصوم باشد ،  و  وقتی  دست  رسی    !  .....گناه بکنند 

صمت به امام نیست  دیگر هر  حکومت  حکومتش توجیه می شود ،  بنابراین ، در  دورۀ  غیبت که دورۀ ع

حاکمین  و  سردمداران  تشیع  .) وش  فترت  میشود ،  هر  فسادی  و  هر  خیانتی  موجه  است هم دستخ

این  است که  رهبری  شیعه  از .  نمیتوانیم ، معصوم  نیستیم ، فقط   باید  متوسل  بشویم(  صفوی  میگویند

صحنۀ  زندگی  و  اجتماع  و  این قید  شدید تقوا  آزاد  شد و این  اصل  بزرگ  انقالبی  و مترقی  ،  از

  ."سیاست  خارج شد به  آسمان رفت و از  میان مردم رفت  و  ویژۀ  حکمای  الهی  و عرفا شد 

با  توجه  به  تعریف  عصمت  از  دکتر  شریعتی    حاال  می آیم   به سراغ  رهبری  فعلی  جمهوری  

ای  و   در پی   قیام مردم   فاش  شد  که  خامنه(  ۴۳۱۱)ه ای  ،   در  سال   گذشته اسالمی   یعنی  خا من

چهل  میلیارد  دالر  ثروت  جمع    بیش  از خانواده اش  از   کمیسیون  فروش نفت  و منابع  اقتصادی  دیگر 

به  اضافۀ   کلکسیون  اسب  و  عصا  و  پیپ    وتجمالت  دیگر ایشان    که  صدها  میلیون  .    کرده اند 

از جمله   متهم  بودن  به  آتش زدن  سینما   خائن   خامنه ای  و   جنایات  کثیف.   زش  دارد   اردالر  

مخالفین  سیاسی  در دهۀ  شصت   و  سرکوب  و    و قتل  عام   ۴۳۳۱سال    تابستان  رکس  آبادان  در

و در  حالی  که    .رد یشکنجۀ  مخالفین  و ناراضیان  سیاسی   که  به  دستور  مستقیم  وی  صورت  میگ

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 

این  است     !زهی  بیشرمی ! شده اند مجازات  خواهند  شد  و  میگوید  اشخاصی که  مرتکب  این اعمال 

قبالً  گفتیم  که رژیم   جمهوری  اسالمی  یک  رژیم      .ر   بیت  رهبری  خامنه ای  د"  عصمت"معنی  

 این  رژیم  و  سردمداران  رهبران  وابسته  به  امپریالیسم   میباشد  و  با  توجه  به این  موضوع   و  اینکه

  و رابطین در طول  حیات  ننگین  این  رژیم  همواره  با  سیاستمداران  از  جمله  خمینی  و خامنه ای

از  نظر  ماهیت  )  و  با توجه به  اینکه  اصالً  جمهوری  اسالمی  کشورهای  امپریالیستی  ارتباط  داشته اند

از  نظر   و  رهبر  آن این  رژیم  پلید  د خود  قضاوت  کنی رژیمی  وابسته  به امپریالیزم است ، (واقعی 

       !خود  را معصوم  نشان میدهد   باز  هم  ولی  با  این  حال    . چگونه  است    "علوی  عصمت" اصل 

یعنی  عدل  چنین  گفته بود ؛   تشیع  دکتر  شریعتی  در  مورد مبنای  بعدی  

در    علوی  ،  عدل  به این  معنی  است که هر خیانتی در  تشیع . عدل ؛   به  معنای خدا عادل  است " 

اعتقاد  به  این که خدا عادل .  و  غیر  قابل  گذشت  ،  چنان  که هر  خدمتی  نیز   جهان حساب  دقیق دارد

مصنوعی ،  که  سیاست  یا  حزب  باید  در جامعۀ  بشری  ایجاد   است ،  یعنی  عدل  به  عنوان  یک  نظام

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  

                                  .زوال   به  محکوم نیست ،  یک جامعۀ  بیمار  ،  منحرف ، و موقتی  است  و 

خوب  فایده اش  .  نیست     ظالم  اما  در  تشیع  صفوی  ،  عدل  یعنی  خدا  عادل  است  و              

خوب  .   چیست ؟  یعنی  بعد  از مرگ  یزید  را  می برد  به  جهنم و امام  حسین  را  می برد  به  بهشت 



. اصال  ربطی  به  حاال  ندارد (  سردمداران  تشیع  صفوی  پاسخ  میدهند) ا ؟  ؟  در  دنی!حاال  چی ؟   حاال 

! " بحث علمی است و مربوط به  فالسفۀ  الهی ،   به  مردم  ربطی ندارد . موضوع  علمی  است   

وی که در  تشیع  عل"  عدل " رژیم  جمهوری  اسالمی  وضعیت  این   و حاکمیت  ولی در  حقیقت  با  وجود  

چگونه است ؟    به وضوح "  زیر بنای  جهان  است  و جهان  بینی  مسلمین  بر عدل است   ین عدلهم"  

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

 ۀ  طبقات   اجتماعی  ضعیف تر یعنیکوچک  طبقۀ  سرمایه داری  وابسته   یعنی  همان طبقۀ  استثمار کنند

طبقاتی  در  جامعۀ  فعلی  ایران    وجود  تضاد   وازی  و  دهقانان و  طبیعتاً ژربو  کارگر  و  خرده طبقات 

.  وجود ندارد   در  جامعۀ  ایران  با   تعریفی  که   تشیع  علوی از  آن میکند"  عدل "اصالً    

رگ   حقوق  کارگران  را  پایمال  میکنند   و گاه  تا  چندین ماه   حقوق  صاحبان  صنایع  و کارخانجات  بز

با  توجه  به  این  که  هر  روز  به  تعداد  افراد بیکار   در  جامعۀ  ایران  افزوده .    آنها را پرداخت نمیکنند 

در ایران  در  زیر  خط نیمی  از  از  جمعیت  شهری    ،میشود  و نرخ  بیکاری  هر روز باال تر  میرود   

و  با  این که  قیمت  نفت در  بازارهای  جهانی  در سالهای  گذشته  به  طور  بی .   فقر  به  سر  میبرند  

.سابقه ای  باال رفته ولی  اکثریت  مردم ایران از  فقر  رنج  میبرند    

واقتصاد  را  در  دست دارد  و   همین  اقلیت  طبقۀ  سرمایه  داری  در  ایران   نبض  و کنترل  بازار 

خانواده  های  این  طبقه  که  جزو  سردمداران  جمهوری اسالمی  میباشند  ثروتهای  نجومی  و  میلیاردی  

   .خود  را  در  بانکهای  اروپا  وآمریکا  پنهان  کرده اند 

م  وابسته به امپریالیسم جمهوری پس  با  توجه  به  این واقعیات  آشکار  در  جامعۀ  فعلی وتحت  سلطۀ  رژی

تضاد  طبقاتی   به  شدیدترین شکل  آن   وجود دارد   و  در جامعه ای  که تضاد طبقاتی     ایران در اسالمی 

.وجود  ندارد   یعتاً   عدل  و  عدالتوجود داشته باشد  طب  

طبقاتی  شدید   بدون شک  باعث    بر  سر  تقسیم  منافع  مادی  در ایران  و  وجود   تضاد  این  بی عدالتی

شورش  ها  و قیام های خلقی  و کارگری   شده است  و    رژیم   بار ها   عدل  و عدالت   خود  را  در  

زیرا  رژیم  برای ادامۀ  حیات خود  از بروز  این  قیامها  هراسناک  .   برابر  این  قیامها  نشان  داده  است 

وزارت  اطالعات رژیم  گروهها  و سازمانهای  تشکل   آنها را سرکوب میکند   و  است  وبه  شدیدترین  وجه

ت  ضعیف  و فقیر   جامعه   مدافع  طبقا  پیشاهنگان  مبارزه  بر  علیه  رژیم  میباشند  و  یافتۀ خلقی  را  که 

.حذف  کند   میکند  تا  با  ترور  و اعدام   آنها  را تعقیب  شناسایی و  را    هستند  ایران   

   واعدامهای  بدون دادگاه  با  یک  نظر ساده  به   اعمال  و  رفتار   رژیم  جمهوری  اسالمی از بدو پیدایش 

و  شکنجه  واعدام      و گنبد جنایات  بیشمار  این رژیم  در  کردستان  و ترکمن  صحرا  و "خلخالی " توسط 

قتل  عام  ده ها  هزار  زندانی  سیاسی  در   و "الجوردی " و   "کچویی " گستردۀ   زندانیان  سیاسی  توسط 

هزاران  جنایت    و  و  پس  از آن   ۴۳۱۱و  سرکوب  وحشیانۀ  خلقهای  ایران  در جریان قیام    ۱۱دهۀ  

این  رژیم  را   "  عدل   " دیگر که  به  دستور رهبران  و سردمداران این  رژیم  صورت  گرفته   حاال    

س  عدل  اگر   جامعه ای  بر اسا"  دکتر  علی  شریعتی  کامالً  صحیح   گفته  که  .  میدانیم  چگونه   است 

بله  حقیقتاً  میبینیم که  جامعۀ . "   منحرف ، و موقتی  است و محکوم  به زوال   نیست ،  یک جامعۀ  بیمار  ،

  دیگر  معتادان  و  پایین  رفتن سن   فحشاء   و   یباال  آمار  . امروز  ایران   یک  جامعۀ  بیمار  است 

  .هستند "   تشیع  صفوی  خمینی  وخامنه ای  عدل   "  به علت همین اجتماعی   بی  سابقۀ   دردهای  مزمن 



که  از  اصول  تشیع هستند   شخص  خمینی  را " امامت  عصمت  و  عدل  و "   در  اینجا  با  استفاده  از    

بهمن    ۴۹قبل  از   وفل لوشاتو   از مدتی و  برای  این  موضوع   سخنانی  را که  در ن  می شناسیم ،هم    

وی  بعد از  رسیدن  به  حاکمیت  مقایسه   مینماییم  تا    و سخنان  را  با  اعمال  ن   آمدکه  به  ایرا  ۴۳۳۱

     شنا  شویم ؛خمینی  آ"  عصمت  و  عدل  وامامت  صفوی "هرچه  بیشتر  با  

این . در نظر دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام كنند... كند چگونه فكر مي( شاه)كنم كه این دولت  تعجب مي"

خمیني ، نجف هللا ا كتاب والیت فقیه نوشته روح    "خالف انسانیت هم هست .موضوع نه تنها خالف اسالم است

۷۵۳۳.  

  

 

 

خود من نیز . ناظر و هادی امور خواهند بود  نخواهند کرد و فقط در ایران اسالمی علما خودشان حکومت"

                    ". هیچ مقام رهبری نخواهم داشت و از همان ابتدا به حجره تدریس خود در قم برخواهم گشت

۴۳۳۱آبان  ۳خمیني در مصاحبه با خبرگزاری رویتر، نوفل لوشاتو، هللا ا روح  

من در داخل این حکومت هیچ فعالیتی برای . راتیک به معنی واقعی خواهد بوددولت اسالمی ما یک دولت دموک"

نوامبر  ۷۷خمیني در مصاحبه با تلویزیون   ان بی سی  ،   نوفل لوشاتو، هللا ا روح  ".خودم نخواهم داشت

۷۷۱۱. 

 

هللا ا روح  ".خواهم حکومت یا قدرت را به دست بگیرم نمی. خواهم رهبر جمهوری اسالمی آینده باشم ن نمیم"

 ۷۷۱۱نوامبر  ۷۲خمیني در مصاحبه با تلویزیون اتریش، نوفل لوشاتو، 

  

خمیني در هللا ا روح ".در جمهوری اسالمی زنان در همه چیز حقوقی کامالً مساوی با مردان خواهند بود"

 . ۷۵۳۱آبان  ۷مصاحبه با روزنامه گاردین، نوفل لوشاتو، 

دهند که بعد از سقوط رژیم فعلی شخصاً نقشی در اداره  زه نمینه رغبت شخصی من و نه وضع مزاجی من اجا"

نوامبر    ۷۱خمیني در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس، نوفل لوشاتو، هللا ا روح". امور مملکت داشته باشم

۷۷۱۱ 

 



های مذهبی آزادی به طور کامل خواهد بود و هر کس خواهد توانست اظهار عقیده خودش را  برای همه اقلیت"

 ۷۷۱۱نوامبر  ۷خمیني در کنفرانس مطبوعاتی، نوفل لوشاتو، هللا ا روح  ".کندب

 

در حکومت اسالمی رادیو، تلویزیون، و مطبوعات مطلقاً آزاد خواهند بود و دولت حق نظارت بر آنها را "

 ۷۷۱۱نوامبر  ۶خمیني در مصاحبه با روزنامه پیزا سره، نوفل لوشاتو، هللا ا روح" . نخواهد داشت

 

خمیني در مصاحبه با هللا ا روح ! "بیان عقیده خود آزاد خواهند بود مهوری اسالمی کمونیستها هم دردر ج" 

 ۷۷۱۱نوامبر  ۷۱الملل، نوفل لوشاتو،  سازمان عفو بین

 فریبکار پس  از  قیام  بهمن  پنجاه  و هفت ؛ شیاد  وو  سخنان خمینی ..... 

همه مصیبتهایي كه در دنیا پیدا !  ها بوده است مده از دانشگاهآ ریشه تمام مصیبتهایي كه تاكنون براي بشر پیش"

اگر به اسالم عالقه دارید بدانید  كه خطر دانشگاه از خطر بمب  ! تفكرین و متخصصین دانشگاهي استشده از م

  ۷۵۳۷آذر  ۶۱خمیني در دیدار با اعضاي دفتر تحكیم وحدت حوزه و دانشگاه، هللا ا روح". ! اي باالتر است خوشه

 

كشیم  هرچه مي. ایم و روشنفكریم و حقوقدانیم كند دانشگاه رفته اي است كه ادعا مي كشیم از این طبقه ما هرچه مي"

 ۷۵۳۱مرداد  ۷خمیني در قم، هللا ا روح              ." از اینها است

هیچ ترحمي هم . فروشند شرعاً مستوجب اعدامند و باید بدون هیچ تاخیري اعدام شوند اینهایی که مواد مخدر مي"

 ۷۵۳۷خمیني در اردیبهشت هللا ا روح      " در مورد آنها جایز نیست

جناب آقاي بني صدر را همین مردم كوچه و بازار از پاریس آوردند اینجا و رئیس جمهور كردند، براي اینكه "

ي كشور، خمیني در دیدار با استاندارهاهللا ا روح       ".مردي مسلمان است، مومن است، خدمتگزار است

 .۷۵۳۷آذر  ۷۱جماران، 

من هم از اول . كند و كذا كرد كه مسلمان است و براي اسالم كار مي از اول ادعا مي( بنی  صدر ) این آدم "

 ۷۵۲۱ شهریور  ۵خمیني در دیدار با افسران و درجه داران، جماران، هللا ا روح           ".گوید فهمیدم دروغ مي

 

بود  به  طور  زیرکانه ای  برنامه های  آینده   خود  در  ایران  را  بر  مال   خمینی  وقتی  در فرانسه    

به  همه اطمینان میداد که  نقش چندانی در  سیاست آیندۀ  ایران  نخواهد    و   تا وقتی در فرانسه بود  . نکرد 



به ایران  به  طور  داشت  و هرگز  قصد رهبری  رژیم آینده  را  نخواهد پذیرفت  و تا  پیش از آمدنش 

زیرکانه ای   به  ضرر طبقۀ  سرمایه داری وابسته  در ایران  حرفی  نزد و همین طبقۀ  سرمایه داران  ایرانی 

برای   خمینی ودار ودسته  هنگفتی را  بودند  که از ماهها  قبل  از  آمدن   خمینی به  ایران کمکهای  مالی  

به  ایران  آمد  با  توجه  به  این    ۴۳۳۱ی از وقتی که خمینی  در بهمن  این  حمایتهای مال. اش میفرستادند  

به خوبی در یافته بودند  که  خمینی  و  رژیم  او حافظ جدید همان  نظام  سرمایه   ایران  که  سرمایه داران

طبقه  به   است  به طور  چشمگیری افزایش یافت  و  میلیاردها  تومان  پول از  طرف این   داری  وابسته

که خمینی  به  آن  مبتال  "  عصمت  صفوی "این  است  نتیجۀ     .حساب خمینی  ودارودسته اش  ریخته شد 

           ! بود  و  با آن مرد 

  

گفته  بود ؛"  دعا  "و دکتر  شریعتی  در مورد     

علی  است ،  مظهرش   دعا  در تشیع علوی ، دعای  خود  پیغمبر است ، دعای  قرآن  است ، دعای  "

می کند ،   دعا  وسیله ای  است  که خواستهای بلند انسان  را دائماً در  من  تلقین.  دعای  امام سجاد است 

   دعایی  است که مجموعۀ  شعارهای  این  گروه است ، دعایی است که مجموعۀ زنده  نگه می دارد  ، 

.                              جهان  و انسان و زندگی است   خدا و  حکمتها و  اندیشه های  لطیف  در  شناخت

دعای  صفوی  ، وسیلۀ  لش  بودن  و جبران همۀ  ضعفها  و ذلتها  و کمبودها است و در یک           

در  حکومت یزید و رژیم  حکومت  بنی امیه   امام سجاد  ،  .  محدودۀ  بسیار  پست و تنگ و خود خواهانه 

کاری در  دستش نیست ، حکومت  هیچ مسئولیتی  در  جامعه ندارد ، خودش . داران دعا  می کند برای مرز

برای خودش چه جور دعا می کند ؟ . ولی برای مرزداران اسالم ، که مسلمانند دعا می کند . دست دشمن است  

دعای  شیعۀ  . عۀ او این دعای  اوست و دعای شی   !دست  ستمگران  قرارمده    بازیچۀمرا  !   خدایا  

مسافر  خودش  فقط از  می خواهد که قرض هایش  را  بدهد ،صفوی از خدا و همۀ واسطه هایش ،  فقط  

مسافرت به  سالمت بر گردد ،  تمام  مسلمین زیر  بمباران  دارند نابود میشوند در اسرائیل ،  ولی او  یک  

عمویش رفته به قزوین توی راه ماشینش پنچر نشود  مسافری دارد  ، زنش ، شریکش ، آقا زاده اش ، پسر

وسیلۀ  نفی  مسئولیت ،  وسیلۀ  خواستن همه چیز را که  باید با اندیشه و آگاهی و شعور و شایستگی و !  

  " .جایش  را دعا  گرفته ( به  دست آید ) فعالیت و انجام وظایف خاص و فداکاری 

عا  در مذهبی  که رژیم   جمهوری  اسالمی  در   حوضه های  علمیه که هم اکنون  د  میبینیم و به  وضوح   

تبلیغ  میکند همان و دیگر سازمانهای عریض وطویل خود   و دانشگاههای  خود  و در  مساجد  وصدا وسیما  

ای  طوالنی  ،   مراسم  اعتکاف  ،  هروضه   .دعای  سلب مسئولیت   و بی ارادگی و  نیندیشیدن است  

معنی    میشود و  بسیاری  از  شنوندگان  حتی  یارت عاشورا  و  کمیل  که  به زبان  عربی  خواندهدعای ز

اما   خالی از  فکر  واندیشه  مانند    و  دعاهای  طوالنی و خلسه  آور و ریاضتها  آن را نمیفهمند   و گریه ،

کر واندیشه  و   تعرض  به  ریشۀ ظلم  مادۀ  مخدری  قشر بزرگی از مردم  ایران را بی  تحرک نموده واز ف

 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 

  و پلید آن  را   از  دید  همه  بپوشاند . 



پس  از  گذشت  بیش از  چهل  سال  چقدر مسائل  امروز    حتی  پس میبینیم  عقیده ونظر  دکتر شریعتی

ایران  را  روشن میکند ،   به  حاکمیت  رسیدن  خمینی و رژیم جمهوری اسالمی  هر  چه بیشتر  و به  طور 

.به  طور  جالبی روشن  نموده است " تشیع" یشتر در بارۀ عملی  نظرات دکتر شریعتی  را  هر  چه  ب   

جمهوری  اسالمی   برای  ما  باقی   یمدکتر  شریعتی  اثر  پر بار  دیگری  برای  شناختن  مذهب  رژ   

" تشیع  علوی  وصفوی " یعنی   که در صفحات  قبلی  ذکر شد ،  از سخنرانی  قبلی  ایشان  که  ه  استگذاشت

  رۀدکتر  شریعتی  از  زاویۀ  دیگری  که  توضیح  دربا   یپیش  رو با  این  اثر  .مهمتر میباشد   از جهاتی 

را مورد  بررسی  قرار  داد  و  در ایران  جمهوری اسالمی  حاکم   رژیم   میتوان مذهب  ، است" شرک "   

. آن  را بهتر شناخت   

        به  اثر  بر ضد رژیم  جمهوری اسالمی همچنین   بایدبرای  مبارزۀ  ایدئولوژیک     به   خاطر  همین 

ایشان  در  مرداد  ماه  سال  که  توسط   دکتر   علی  شریعتی   در   سخنرانی  "    مذهب  علیه  مذهب " 

  همذهب  علی" ایراد  شده  و  بعد  همین  سخنرانی  به صورت  کتابی  با   همین  نام   در دو  جلسه   ۴۳۱۲

  اختناق  ضمن  اینکه  این  سخنرانی  در دوران  م یاستناد  کنمنتشر  شده    و  بارها  در   آمده"  هب مذ

  .   میتوانسته  مسائل را  توضح  دهددکتر   شریعتی  بهتر از  این  ن انجام   شده  و   شاهی    محمد  رضا

بسیار     "مذهب   همذهب  علی"اثر   مطالعۀ با  رژیم  جمهوری   اسالمی   " مبارزۀ    ایدئولوژیک"برای  

سودمند خواهد بود.  ما   همۀ   آن سخنرانی  را  در  اینجا  تکرار   نمیکنیم  ،   بلکه    برای   نشان دادن   

اینکه    چقدر  اظهارات  دکتر  شریعتی   در  این  اثر ،  رسواکنندۀ  اعمال  ارتجاعی   و  شرک   آمیز   

رژیم    جمهوری  اسالمی   و   والیت  فقیه  دروغین  خامنه ای  در زمان  ما است  ،  تنها   جمالتی  از  اثر 

. م  نیک می را  در اینجا  تکرار " مذهب  علیه   مذهب  "     

میگوید ؛  در  طول "   مذهب   علیه  مذهب  "  سخنرانی  خود  با  عنوان      دکتر علی  شریعتی  در ابتدای

خ    همیشه  در   جوامع   مختلف    مذهب   و   مذاهب  گوناگون  وجود  داشته  است  و   جنگ  مذهب تاری 

 همیشه    با  ال مذهبان  و  بی  خدایان  نبوده   بلکه    جنگ  مذهب  با  مذهب   بوده  است .  و  به  تاریخ  

با بت  پرستانی مبارزه  میکرد که  ( ص)ل  محمدصدر اسالم   و  بقیۀ  پیامبران   اشاره  میکند ؛   بطور  مثا

گرچه  بت پرست بودند ولی دارای   مذهب  بت  پرستی  بودند و  دشمنان عیسی  مسیح  در  واقع  یهودیان  

و  ضمن   تعریف   . ثروتمند بودند  و دشمن  مو سی  یعنی  فرعون نیز دارای مذهب  شرکین خودش بود 

کفر  و شرک  و تعریف  دین   یا  دین   خدا   یعنی  دینی  که  با    اقلیت  حاکم  استثمارگر مبارزه  میکند  و 

  . زمینی   بر  سر  مسائل  مادی   ای است این  مبارزه 

    آنها    که    - شرک  به  معنای  بی  خدایی  نیست"    ؛دربارۀ  شرک  چنین  گفته است   و دکتر  شریعتی

    که    مشرک کسی نیست  که  به  خدا معتقد  نیست ، کسی نیست –از ما خدا دارند  بیشتر(  مشرکین )     

. " خدا پرست  نیست    

مشرک   مذهبی   است ،  یک  فرد  دینی  است اما از   ، بنابراین از نظر  احساس"  و چنین  ادامه  داده ؛ 

.  غیر از  بی مذهبی  است   مذهب  غلط. راه  را  غلط  رفته است  و از  واقعیتهای  دینی   نظر  مصداق

  . "دینی  در جامعه های  بشری  شناخته  شده است   قدیمی ترین شکل  بنابراین شرک  یک  دین است و

دکتر  علی  شریعتی  جملۀ   بسیار  پر  ارزشی  را  گفته   که  راهگشای     همچنین   در  این   سخنرانی

است  ؛   می    و   پیروزی  انقالبپیروزی  بر  رژیم  جمهوری  اسال  



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

". توجیه   کنندۀ   اوست   خصوصیت   اعمش   

    که ؛    داده  بود  و  برای  توضیح  بیشتر  این  جمله  چنین  ادامه

فرد  یعنی  به  فردی  که  به  آن    معتقد  است  و  در   مکتب   این  دین  تربیت  می    دین  انقالبی  به" 

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

ییر  دادن   و نابود  کردن  برای دگرگون  کردن  و تغ  اجتماعیش   می  دهد  و  یک  رسالت   و  مسئولیت 

آنچه  را  که نمی  پسندد  و باطل  می  داند  و  جانشین  کردن  آنچه  را  که  حق میداند  و  حق  می   

این است    که  وضع   موجود  را   تأ یید  و  توجیه       -دین  توحیدی  -این دین خصوصیت    . شناسد

" .اعتناء   نمی باشد   مذهبی  نمی  کند   و  در  برابرش   بی  

   دکتر  شریعتی    مانند  مشعل  فروزانی   است   برای  راهنمایی   پیشاهنگان  و  مجاهدین  آخر  این  گفتۀ

. واقعی  در  این  زمان  و  در حاکمیت  رژیم  ارتجاعی   جمهوری  اسالمی  در  ایران    

د   یک  بینش  انتقادی  نسبت   به  زندگی  و  نسبت  به  فر   به  دین  انقالبی"ید ؛  شریعتی  میگو   دکتر 

   "همۀ  وجوه  زندگی  مادی  و   معنوی   و  اجتماعیش  میدهد 

سیاسی    یعنی   ما  باید  از  خود  و  از   محیط  زندگیمان   و   از  اجتماعمان   و  از   سیستم   حکومتی  و

حتی   در     در هر  لباس  فریبی   ران    و    استثمارگرانیدیم  غارتگاگر  د و  اقتصادی   انتقاد   کنیم  و  

لباس  روحانیت  و  به  اسم  تشیع  و  والیت  فقیه   و با هر دلیل  و منطق  و  مذهبی   بر  ما  حکومت  

  "  انقالب"   کنیم   یعنی   همان    وضع  مبارزه  این  با مسئولیت   و وظیفۀ   فرد  فرد  ماست  که   میکنند

باید  تالش    دنبال   حقیقتیم   و  به   اسالم  توحیدی  معتقدیم به  یعنی   ما   اگر  صداقت  انقالبی   داریم  و 

که    دین  و  مذهب   شرک    این  بر  سر انجام   کنیم   تا   جنبش  انفالبی   خلق  به  حرکت  در  آید   تا 

.پیروز  شود  است  حافظ  طبقۀ  استثمار گر  شده  

موضوع  بحث  ما   مبارزه   اید ئولوژیک  با   رژیم   جمهوری  اسالمی   است   ،   و   در  این  مبارزه    

اگر در  مسائل   سیاسی  ایران    . باید  به  صورت  رادیکال  وعمیق  با   مسائل  سیاسی   برخورد  نمود  

نون    با  مسئولیت   و   مطالعه   و  تعمق و تفکر  برخورد  نکنیم   و  گذشته  تا  اک   در  این    چند   دهۀ

.تنها   به  ظاهر  قضا یا   توجه  داشته  باشیم    قطعاً   به  بیراهه   خواهیم  رفت   

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

و این  انتقاد  بر  چه  اد    ما    چگونه  باید  باشد  ؟     از    چه  و  از   کجا  انتقاد  را   شروع  کنیم  ؟  انتق

اساسی  باید باشد ؟   

با  مسائل  گوناگون   امروز  ایران  برخورد  مسئوالنه    و    عمیق  داشته  باشیم   آیا      و  اگر  بخواهیم

و  فهمیدن  مسائل  مختلف  و   نه ،   چون  انتقاد   یعنی    مطالعه پاسخ  اینستکه  ؛      انتقاد  کافی  است  ؟

هم  مطالعه  بیشتر باید  آنقدر   آگاهی   به  دست  آوریم   که   ما  با  مطالعه  وباز .   نقد  و  بررسی  آنها  

.  به واقعیات  بیشتری  دست  یابیم  تا  تحلیل  نماییم به درستی و روشنی   بتوانیم   این  مسائل  را  

"  مذهبمذهب  علیه  "   دکتر  شریعتی   در  سخنرانی جا  بار  دیگر  به  بررسی  جمالت   این  در 

در این  شرایط  ما  باید  تمام   ، شرایط   فعلی   کمک  زیادی  به  ما  میکند  آنها   با برمیگردیم   که  مقا یسۀ



یم  چگونه  توانسته  این  رژ  تا  ببینیم  تی  جمهوری  اسالمی   را   نقد  و  تحلیل  کنیم تم   حکومساین  سی  

سال بر  مردم  ایران  حاکم   باشد ؟    ۳۹به  مدت     

 

امروز  ایران   شروع میکنیم    یاجتماع طبقات بررسی  و نقد   از در  اینجا     

است  ؛  تشکیل  شده  چهار  طبقه از امروز  ایران   به  طور  عمده   جامعۀ        

که  همان   کارخانه  داران  بزرگ    در ایران ،  حاکمیا   طبقۀ    ( وازیبورژ) طبقۀ    سرمایه  داری.    ۴

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

و  عده ای  دیگر    مانند  بنیاد  مستضعفا ن  و  بنیاد  رضوی    سات  مالی  بزرگنکها  و  مؤ سصاحبان  با

ه  به  قول  خود  رژیم   رانت  خوران  و   آقا  زاده  ها  هستند   که  گه  گاهی   رسوایی   دریافت   رشوکه 

میشود   مانند  خانواده  های    عظیم  نفتی  امپریالیستی    بر  مال  و تراستهای  های  کالن  آنها   از  شرکتها

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

بر    و چه از  نظر  سیاسی     افراد  این   طبقه   در واقع    چه  از  نظر اقتصادی طول  سی  سال  گذشته

سردمداران  رژیم    و  شخص  خامنه  ای   و  فرزندانش  و  احمدی  نژاد  و  .  ایران  حکومت  میکنند 

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

.  تلف  سلطه  دارند    دارند   و به  خاطر   این  بر  بازار   اقتصادی  ایران  و   تعیین  نرخ   کاالهای   مخ

و  گاز ومعادن سرشار ایران  و نفت   کنترل  آنها بر منابع  طبقۀ  سرمایه داری  ثروت  این    اصلی  منشأ   

جمعیت  این طبقه  اقلیت  بسیار  کوچکی  را در  .   همچنین استثمار  بقیۀ  طبقات  ضعیف تر  اجتماعی است 

  . ایران  تشکیل  میدهد 

 دمشخص نمودن  حدو   "وازی خرده  بورژ" یا  بازاری   یا    ۀ   سرمایه داران  جزء  و  کوچک طبق.   ۹

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

 ثروت   از  لحاظ  کمیتیاما   را  تشکیل  میدهند  تر تا   ثروتمند  ترمیدهد  و  طیف   وسیعی  از  فقیر 

 وازی بورژ  ن  ثروتمندان خردهای  و  قایسه  نیستقابل  م(   وازیژربو)با    طبقۀ      ثروتمندان این  طبقه 

برای  پیشرفت  مالی خود    افراد   طبقه خرده  بورژوازی   از  سرمایه  داری  میباشند    بعضی  تابع  طبقۀ

به   برتر  یا  سرمایه  داران    تملق  کشی  ودادن  رشوه  به  طبقۀحقه  و کلک  و    و  ارتقاء   مجبورند  با

افرادی  که  در  بازار  دکان دارند  و  کسبه  های   جزء   و   صاحبان  کارگاههای    .هدف  خود  برسند 

لت  کار   میکنند  کسانی  که  در  سیستم  بوروکراسی  دو  هنر مندان   و   صنعتگران  جزء ، .کوچک   

نیروهای  مسلح  رژیم  و  روحانیون  را  هم  در  همین   افسران  و  درجه  داران  کادر  و مندان  ریعنی   کا

.طبقه   قرار  میدهیم     

لشکر "طبقۀ   کارگر  یا  پرولتر  ،    که  هم  شامل  کارگران   شاغل  و  هم  شامل  کارگران  بیکار  یا  .  ۳

یران  بزرگ  است   و  از  نظر   جمعیتی  در   ا  این  طبقه میشود  پس  به  خاطر همین "   کاران های  بی 

کسی   که   برای   تأ  "؛    پرولتر را   اینطور تعریف  میشودکارگر  یا  .  را  شامل   میشود      میلیونها نفر

و  ر   ساعات  معینی  در   شبانه  روز  کارمین  نیازهای  ضروری   خود  مجبور است   کار  کند ، یعنی  د

"    .ن  حقوق  دریافت  کند ایه  دار  بفروشد  و  در  ازای  آخود  را  به  کار  فرما  یا  سرم  جان  و زندگی



طبق  این تعریف  روشن است  که  کارگر   وقتی  بیکار   شد   واقعاً  در  مضیغه  قرار  میگیرد  و  نمیتواند 

.ترین  نیازهای  خود  از  جمله  غذا  و پوشاک  و مسکن   خود  را  تأ مین  کند ضروری      

دهقانانی  را  که   میتوان . دهقانان  و  کشاورزان  که  باز  هم  شامل  میلیونها  تن  در  ایران  میشوند .   ۱

های  اخیر  وپس  از  در  دهه   .قرار  داد " وازی خرده  بورژ" باشند  را  در  طبقۀ صاحب  زمین  می

مهاجرت  پس  از  قیام   انقالب  سفید  شاه  سیل  مهاجرت   روستاییان  به  شهر  ها   افزایش  یافت   این 

و  روی   کار  آمدن  رژیم  جمهوری  اسالمی  و  مخصوصاً  در  چند  سال  اخیر  با  توجه  به    ۳۱بهمن  

ه   محصوالت  کشاورزی   و  دامی   از  خارج از  کشور  شدت واردات  بی  روی  و  سیاستهای  ضد  خلقی

بیشتری  یافته    و نتیجۀ  آن   باعث   ایجاد   زاغه  نشینهای   فراوان  در   پیرامون  شهرهای  بزرگ  در  

  .ایران  شده  است 

در  رات  و واردات   وطبقۀ  سرمایه  داری  وابسته در  ایران با  داشتن ثروتهای  نجومی  و کنترل  بر  صاد

استثمار  طبقات    داشتن  مؤسسات مالی  و تولیدی و  اقتصادی  و صنعتی  بزرگ  طبیعتاً  مشغول مالکیت  

طبقۀ   خرده     و بخش   اعظمدهقان     و  کارگر طبقۀ   محروم  تر  جامعۀ  ایران  میباشد ، به همین دلیل 

ایه داری  متنفر  و  خشمگین  است ،  خشمی  که  توسط  دستگاههای یا  سرم بورژوازی   از   طبقۀ   حاکم  

وازی  گر  و   دهقان    و   خرده  بورژدر بین   طبقات  کار   .تبلیغاتی  رژیم  سرکوب  می  شود  –امنیتی  

. ست چون   منافع  مادی  آنها   مشترک  ا وجود  دارد بر  علیه  رژیم  جمهوری  اسالمی   زمینۀ  اتحاد   

بنابراین  در ایران  تضاد  طبقاتی    الینحل  باقی  مانده  و  تشدید  می  شود ، تضاد  طبقاتی  که  حاکمیت  

.است  بوده   طبقۀ  سرمایه داری  وابسته  با  کمک  دستگاه دولتی  رژیم  علت  آن  

ضاد  طبقاتی  را   به  همه  نشان ت روابط  و  تا  حدودی این ۴۳۱۱خلقهای  ایران  در  سال     دالورانۀ قیام 

   .داد 

در همین  سخنرانی  گفت ؛" ریشۀ دین شرک" در ادامه  دکتر شریعتی  در  توضیح       

" 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 

این دین  . چه عاملی  محکمتر  از این دین که  فرد خود به خود به ذلت خودش قانع بشود .  احتیاج دارد 

به چه صورت ؟ یکی  به صورت  اعتقاد به . دین شرک بوده که همواره توجیه کنندۀ وضع موجود بوده است 

اعتقاد  پیدا کنند و باور کنند که  چند ملتی ،  چند خانواده ای و چند  طبقه ای   ،  برای اینکه مردمچند خدا  

یا  ) دوم  برای  اینکه خودشان  در برابر  آن طبقۀ.  معلول  ارادۀ الهی  است ،  ماوراء الطبیعی  است 

انحصار خودشان    دیگر  از امتیازاتی  که همواره در طول  تاریخ  هیأتهای  حاکمه  در  (طبقات  فقیر تر 

."داشتند برخوردار بشوند ،  و اینها  همواره از انحصار چی  های تاریخ بوده اند   

 

به  وضوح  در  وضعیت   فعلی ایران  میبینیم   که چگونه  رژیم   جمهوری اسالمی   با  استفاده از مذهب   و

.  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 

و  فرماند هان عالی  رتبۀ  سپاه  رفسنجانی  وخانوادۀ  خامنه ای  است  و  باند  خامنه ای  و احمدی  نژاد  و

  بقیۀ  اقتصاد  ایران حاکم  میباشند  و  بر  زرگو مالکین  کارخانه جات و مؤسسات  اقتصادی  ب پاسداران



خود  در چنین  شرایطی  مجبورند  مطیع  و  " بخور  ونمیر" ایران  برای  ادامۀ  زندگی  محروم مردم 

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

و آن   را  در  ایران  به مردم  تحمیل  ت   سرمایه داری  وابستهچگونه  حاکمی"  مطلقۀ  فقیه  شرک   والیت 

. میکند   را  توجیه   

 همانطور  که میدانیم   اقتصاد اقتصادی ایران  توجه کنیم    مسائل   نظر اقتصادی  ؛   اگر   به از  همچنین   

سال  پیش  سردمداران   از سی  و  دو.  نفت  و گاز  است    شایران   تک  محصولی   و  وابسته   به  فرو 

ان  دولتی  این  رژیم  وعده  میدادند   و ه ای  و  رفسنجانی  و   دیگر  سردمداراین  رژیم    از  جمله  خامن  

خواهند   ایران  را  از  حالت  تک  محصولی  و  وابسته  بودن  به نفت    نجات اقتصاد  تبلیغ  میکردند   که  

و در  کوتاه  مدت  به  اصطالح به  خود  کفایی  خواهند    داد   و  صنایع  دیگر  را  گسترش  خواهند  داد  

ایران  طبقۀ  سرمایه    در  اقتصاد  .  ها  دروغین  بود  آنها   مانند دیگر وعده  های ه درسید  ولی  این  وع

و  در  تمام  مؤسسات   مالی  و اقتصادی  کنترل    یادی  داردز  نقش فعال  و  داری  یا  بورژوازی  وابسته

ضمن  اینکه   اقتصاد ایران   از لحاظ .  و  اقتصاد  ایران  به شدت  تحت  تأثیر  این  طبقه است  و نفوذ دارد

یک    ددر  آمد  وابسته  به سوختهای  فسیلی  است  ولی  از لحاظ  دیگر  که  خیلی   قابل  توجه  تر   میباش 

طبقۀ    . وآنهم   وابستگی  اقتصاد ایران  به  سرمایه  داری  جهانی   است   دارد وابستگی  عمیق  دیگر 

اربابان    منافع  اقتصادی  حاکم  سرمایه  دار  از  جمله  خامنه ای  و دارو دسته اش   برای خدمتی  که  به

در    وظیفۀ  حاکمین  مذهبی   فعلی.  یافت  مینمایند در"   کمیسیون" میکنند  در  ایران   امپریالیست  خود

وظیفه  دارند    تأ مین  منافع  اقتصادی  امپریالیسم در  ایران  میباشد  و این حاکمین  مذهبی  ایران  در  حقیقت

سال   بطور مثال  در  چند .   تا  بازار  اقتصادی  ایران  را  هر چه  بیشتر در اختیار  امپریالیسم بگذارند  

،  زارهای  جهانی  و در  پی  آن  افزایش  در آمد  نفتینفت  در با قیمت   ال  افزایش  چشمگیرگذشته و  به دنب

طبیعتاً   این ثروت  هنگفت  باعث  حل   بسیاری  از     دها  میلیارد  دالر  به  ثروت کشور اضافه  شد ،ص  

ولی   اربابان امپریالیستی  .  میشد   ایران   مردماعی وبهبود  امکانات  عمومی و اجتم  مشکالت  معیشتی 

شان در  برابر ایران  طبیعتاً  نمیخواهند  ایران  تبدیل به کشور ی  کلی  رژیم فعلی  بر اساس  سیاستهای 

و  از  سوی دیگر امپریالیسم  به  علت   ثروتمندی  شده و مردم  آن حتی  به  میزان  اندکی  به  رفاه  برسند

ان اقتصادی  سالهای  اخیر در ادامۀ  سیاستهای خود  سعی میکند که   عواقب  زیان بار  این  بحران را   بحر

.  با استثمار بیشتر  کشورهای تحت سلطۀ  خود  از جمله  ایران  جبران کند    

خود  را  به   کشاورزی  ودامداری  میتواند  غذای  مردم  تولید با  توجه  به  این  که  ایران  از  لحاظ   

ولی  دولت  احمدی  نژاد  بر خالف  ادعاهای  پوچ  ضد  امپریالیستی  که  میکند  در همین  راحتی  تأمین کند 

کشورهای  امپریالیستی    ا  برای  ورود  به  رویۀ  کاالها  از جمله  مواد  غذایی  ازچند  سال  گذشته  راه  ر

کاالهای  کشاورزی و  مواد  غذایی    بی رویۀ  در اثر  ورود  باز  گذاشت  ،  دیدیم  و  میبینیم  که 

رویۀ    واردات  بی اثر  بر   کشاورزان  وکارخانه های  تولید مواد  غذایی  ور  شکسته   شده اند همینطور

ار کارخانه  های داخلی  با  مشکالت  زیادی  دچ   از کشورهای  امپریالیستی  گر  کاالهایو  د  لوازم  خانگی 

شدند  به  صورتی  که  نیمی  از  تولیدات داخلی  آسیب  دیده  است  و  نیمی  از  صنایع  و کارخانجات   

  و در  نتیجه  فقر   کارگران  بیشماری   شغل  خود  را از دست  داده اند  به  دنبال  آن  تعطیل شده اند  و

لت وابسته  به امپریالیسم احمدی   نژاد  باعث  شد که و  در ادامۀ   این  سیاست   دو  . افزایش  بیشتری  یافته



شده مرکزی   انباشت   نفتی   که در چند سال  گذشته  در بانک  ملی  و  حاصل  از  فروش  آن  ثروت  تمام 

 بود  عمالً   توسط سوداگران  و  کارخانه  داران  کشورهای  امپریالیستی  به  یغما  برود   . 

به  کاالهای  ضروری    ، ، توسط  دولت  احمدی نژاد ها   یا  کمکهای   دولتی رانهیاحذف  دیگر   نمونۀ

کاالهای  مورد   قیمت  که   در  پی  آن  باعث   افزایش شدید بود   ۴۳۱۲در  پاییز  سال    مورد  نیاز  مردم

که  دو  نهاد    "لی  پولصندوق  بین  المل" و "  بانک  جهانی" ر  وبه  دست   نیاز  مردم   شد،  در  واقع 

،  جالب  اینکه  دولت  احمدی  نژاد  علی رقم  شعارها  و صورت  گرفت   امپریالیستی  می باشند   -مالی 

فریادهای  کر  کننده ضد  امپریالیستی  مو  به  مو  توصیه ها   و دستورات نمایندگان  این  دو  نهاد  مالی  بین 

تا   رژیم  جمهوری  اسالمی   ایران  اطاعت  نموده و  آنها  را  عملی  میکند  مللی  را  در   مورد  اقتصاد  

واضح   است   .  رهایی  یابد     که  به   طبقات فقیر  جامعه  داردو  دولت  احمدی  نژاد  از  تعهد  مالی   

گیرد در   پی    به  جای  اینکه  به  مردم  تعلق  ب  کاالهای ضروری سوبسید  که   بودجۀ  یارانه  یا

کاال  از  کشورهای  امپریالیستسی    و  هر  چه  بیشتر  سیاستهای    احمدی  نژاد   صرف واردات  بی  رویه

.  خواهد شد    

در  ایران   است  "  تولید " بطور کلی  رژیم  وابسته  به امپریالیسم  جمهوری اسالمی  مشغول  نابود نمودن 

ضعیف  باشد  آن  اجتماع  دچار  بحرانهای  اقتصادی  و   "تولید"ری  که  و در  هر   اجتماع  یا  کشو

به  نفع    در  کشورهای ضعیف تر  از طرف دیگر ضعف  تولید . اجتماعی  و بیکاری  و فقر  خواهد شد

چار خود  را  بیشتر   در  بازارهای  کشوری که  د  امپریالیسم  خواهد  زیرا   کشورهای امپریالیستی تولیدات

به  جیب  ندار  مردم  ایران  هر  چه بیشتر    و  در  نتیجه    دار و.  تولید  است  به فروش  میرسانند  ضعف 

که  این  هم  به  دستور  همین  کشورهای    کمپانی  های  بزرگ  امپریالیستی  سرازیر  خواهد  شد  

دور جمهوری اسالمی  علی رقم  شعار های  و عمالً  میبینیم  که رژیم  مز.  ردیامپریالیستی  صورت  میگ

منافع  اقتصادی  امپریالیسم در ایران  عمل   و برای توخالی  وجنگ  زرگری اش با  امپریالیسم  در  جهت

زیرا  سرمایه  داری جهانی  دچار  بحران  اقتصادی  شده  و  برای  رهایی  از  این  بحران  که خود   .میکند 

   مثل  ایران را  زیر  ضربۀ   شدیدترت  پیدایش  آن است  کشورهای  جهان  سوم  عل نظام سرمایه داری  

و به خاطر همین  امپریالیسم  کشورهای  تحت سلطۀ خود  را  هر  چه بیشتر   استقرار داده   اقتصادی

.استثمار میکند   

این    بیشتری  یافت میالدی  شدت  ۹۱۱۱از  پاییز   سال    صادی در  کشورهای امپریالیستیبحران اقت

فاسد  سرمایه  داری  و  همچنین   در  نتیجۀ  رشد  اقتصادی   پوسیده  و  سیستم   در نتیجۀ  خود  بحران

کشورهای  دیگر   جهان  از  جمله  چین  وبرزیل  وهند  میباشد  با  توجه به  اینکه  چین  در  اثر رشد  

ثروتها  هر  چه  بیشتر  از  اروپا  وآمریکای   ،انی  است قدرت اقتصادی جه  اقتصادی  هم  اکنون  دومین

بطوری  که در   چند  سال   اخیر   خود  .  شمالی  به  کشورهای  در حال  رشد  مثل  چین  منتقل  میشود 

کاهش  برای  خالصی   از بحران  اقتصادی  و ایاالت  متحده  و برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا 

چین "  کشور  ها بهاین  کشور  بطوری که  ، شده  اند  جذب  سرمایه  از  چین  جه  مجبور  بهکسر  بود

روشن    .و  عمالً  به  چین  بدهکار  شده  اند  ده  ها   میلیارد  دالر  اوراق  قرضه  فروخته اند  " کمونیست

را  بعالوۀ  سود  یا  بهره    شده   ی  پرداخت در  آینده  این  سرمایه ها  "کمونیست چین دولت"     است که



از این  کشورها  دریافت  خواهد  کرد  در نتیجه  این  کشورهای سرمایه  داری  هر  چه  بیشتر  به  چین  

.آنها  بحرانی  تر  خواهد شد   بدهکار میشوند  و وضعیت اقتصادی  

  میبینیم حقیقت پس  درروی داده است  ،  با  توجه  به  این  شرایط  بحرانی   که  برای  امپریالیزم  جهانی 

که  خامنه ای واحمدی  نژاد علی  رقم  عربده های ضد  امپریالیستی ومرگ بر آمریکا  گفتنشان  عمالً  هر  

به  و  با  اجازۀ  اربابان  امپریالیستی شان کاری  که میکنند  و هر  تصمیم  گیری  اقتصادی  که اتخاذ  مینمایند

.پریالیسم  تمام میشود ام همین  نفع   

   بار  دیگر  به  مدتها قبل  بر  میگردیم ؛  

       رژیم  خمینی  به  مردم  کردستان  که  تسلیم  سلطۀ جمهوری اسالمی  نمیشدند      ۴۳۳۱پس  از بهمن 

خمینی    و حشیانه  حمله  کرد  و خلق   کردستان را  به  وسیلۀ  ارتش   شاهنشاهی  که  حاال  در  اختیار 

و   .  مریکا  واسرائیل  آموزش  دیده  بودند  به خاک  وخون  کشید فته  بود  و   نیروهای  آن  در  آقرار  گر

"اسالم در خطر  است "    "  اینها  مخالف  اسالمند "  خود    خمینی   برای   توجیه  این  عمل      میگفت   

این  کار   عوامل  خمینی  و  این  رژیم  دست   به  اعمال  حجاب  زنان  را  اجباری  کرد   و   برای    

خشونت  آمیزی  مثل   کتک  زدن  زنان   و  اسید  پاشیدن  بر  روی  صورت  زنان  بی  حجاب   زدند   باز 

"اسالم " هم  به نام    

و  ایجاد  جو  رعب   بر  خورد  وحشیانۀ   چماقداران  رژیم  با مردم    و  هواداران   سازمانهای   سیاسی  

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

در   تهران    و  با  سولیوان  سفیر       ....و  خامنه  ای  و رفسنجانی و  گان  و  بهشتی بازر   از  جمله

  "چارلز ناس "و " رمزی  کالرک "  یعنی  سیاسی   آمریکا مقامات   عالی  رتبۀ   و  دیگر  آمریکا 

،    ۴۳۳۱دیدارهای  بازرگان   با  برژینسکی  در  الجزایر  در پشت  درهای  بسته  در  آبان      وهمچنین

را  هر  چه بیشتر  در  بودن  وی   "ضد   امپریالیست " ظاهراً   خمینی   یعنی همان  ادعای ادعای   دروغین 

توجیه  " خود  را    ارتجاعی رژیم  جمهوری اسالمی  تمامی  اعمال     اما.  ل خلق   آشکار    میکرد مقاب

فریب داده  با  همین  توجیه  مذهبی   و  مردم  ایران  را  در  طول  سه  دهۀ  گذشته.   کرده  است "  مذهبی 

ننگین رژیم  جمهوری  اسالمی  ی  باقی    وظیفۀ   فریب دادن  مردم   مذهبی  ما  در   طول  حیات . است  

مانده  از  خمینی   بر  عهدۀ  روحانی   نمایان   یا  همان  روحانیون  دولتی   یا  روحانیونی  که  در  

. داشته  اند  صورت  گرفته دربارهای  خمینی  وخامنه ای   رفت  و آمد    

  دولتی   در  جمهوری  اسالمی با  توجه   آخوند های نمایان   و  یا   همان   سال  گذشته   روحانی  ۳۹در  

مسلمانند  و    ،  عرب  و بلوچ  کرد   لقهای  ایران   اعم  از   فارس  ، ترک  ، لر  ،به این  که   اکثریت  خ

 برای   حفظ   مردم  ما  سوء استفاده  های  زیادیاکثریت  این  مسلمانان  مذهب    تشیع  دارند   از  مذهب   

که   همۀ  ما  بار ها  و  بارها  از .     وضع موجود   و برای  حفظ رژیم  جمهوری  اسالمی  نموده اند  

سردمداران  این  .  زبان  آخوندها   و  سردمداران  جمهوری  اسالمی  این  نوع  فریبکاریها  را  شنیده ایم  

میدهند   های  دروغین گاه  خود  وعدهآه پیروان   نا رژیم  از  جمله  خامنه ای  در سخنرانیهای  خود  دائماً  ب

سالۀ    ۱،  به  جمهوری  اسالمی  و  سمبل های  آن  افتخار   مینمایند  ،   هنوز  هم   جنگ  ضد  خلقی   

امامان    مانند  "اسامی خاص  مذهبی "ه با  متوسل شدن  ب.  مینامند  "  دفاع  مقدس" را    ایران  و عراق



ین حاکمیتی که حافظ  و  پیغمبر  حاکمیت  خود  را  مقدس  و خدشه  ناپذیر  نشان میدهند ،  هم معصوم  

. در  جامعۀ ایران  شده تضاد  طبقاتی    باعث  ری وابسته  به امپریالیسم است  و سرمایه دا  

خود  را اصالح   که  و  موسوی  مصباح  یزدی  و  رفسنجانی   و  حتی  کروبی  و خاتمی خا منه ای  و     

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  

حکومت خودشان  و وضع    ولیکن  واقع  دزدی   و ظلم    است در بلکه  واقع   نه  جمهوری  و نه اسالمی 

  .میکنند  " توجیه  مذهبی"  موجود  را  

  که  در  جامعه  انجام  میداد ،  ۴۳۳۱وحشیانه و  فریبکارانه ای   که رژیم از همان سال   اعمال  در  نتیجۀ

ی   از  مردم  تا  حدودی    مشخص  شد   ماهیت  کریه  خمینی  و  دار  رو دسته  اش   برای   بخش   بزرگ

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   

تا  آنجا  پیش   وری اسالمی  متوسل  به   اسالم   و   پیامبر و  علی   میشد و حتیارتجاعی   و  شرکین  جمه

است  و  برای   اینکه  مردم  مذهبی  ولی   نا  "   نائب  امام  زمان  "   گفت  کهتمام   رفت  که  با  وقاحت 

و   برای  توجیه  کشتار  " اسالم  در   خطر  است "  آگاه  ایران را   به  حمایت  از  خود  وادارد  میگفت

"    امدادهای  غیبی " و ما   را "    مخالف  اسالمند" وقتل  عام  مردم  میگفت  خلق کرد  و  خلق ترکمن  

مخالفت  این     با  اسالم  همان  مخالفت   خلق ترکمن  و  کرد منظور وی از   که  در واقع  .حفظ میکند 

امدادها  و کمکهای  بی  دریغ   ، امدادهای غیبی نظور  خمینی از مو    ودخلقها  با  حاکمیت  امپریالیزم  ب

.امپریالیسم به  او بود   

م  ساصلی اش  تأمین  منافع امپریالی  که  رژیم جمهوری  اسالمی از  بدو  پیدایش خویش  وظیفۀ  پس  میبینیم 

قاتی  در  جامعۀ  ایران شده است   به  دلیل  طبیعتاً  باعث  ایجاد  تضاد  طب است  در  نتیجه  در  ایران بوده 

اند  ولی  سردمداران رژیم  برای  خاموش   لق  ایران  از  رژیم  متنفر  شدهبودن تضاد طبقاتی  در  ایران  خ

 این  توجیه  توسط   نمودن مردمی که اعتقاد  مذهبی دارند  وضع  موجود  مردم  را   توجیه  مذهبی  مینمایند

یشه  خطاب  به  اقشار  انجام  میگیرد   و  برای  توجیه  خود  هم ی  دولتی روحانیون  مذهبی عالمین  و  

در  دنیا  هر  چه    ، د   خواست   خدا  این بوده  ،  قسمت  این  استناول  شدۀ   اجتماع   میگویفقیر  و چپ

مردم  القا  میکنند که  وضع  موجود  و  چنین  به . فقیرتر  باشید  در آخرت  پاداش  بیشتری   خواهید  داشت 

تا  مردم  نتوانند  وضع مصیبت  بار ی  را  که  در  آن   دست .   ن  تغییر  داد اآن را  نمیتو همین  است  و 

.پا میزنند  را  تغییر   دهند  که  این    به  نفع  طبقۀ   حاکم  و استثمار گر   و  سرمایه  داری  است      

 

با  جمعی  از  که   در آستانۀ  انتخابات ریاست  جمهوری  ۴۳۳۱انی  که در  سال  نی  در سخنرخمی

نهای  سازما سخنرانی به    ، در   آن  داشت بقیۀ  سردمداران  رژیم    و  از  جمله  خامنه ای  روحانیون 

اش  در آن  بعضی از این سازمانها  مشغول  افشا  کردن خمینی  ودار ودسته   سیاسی مخالف  خودش  که 

البته  طرز  سخنرانیهای   خمینی  کامالً    ) زمان  بودند مستقیماً   هشدار داد و به  تهدید  آنها   پرداخت 

وزیاد  در  این  جا    ما  سعی  نموده  ایم عین همان کلمات  را  بدون کم  شان  میداد ولیبیسوادی   او  را  ن

    گفت ؛  ی  خمینیبه هر  حال  در آن  سخنران  (نقل کنیم 



پشت    میشه  واقعانقالباتی  که   مثل  سایر انقالباتی  که در دنیا  واقع  میشه  اگر بنا  بود  که  از  اول  " 

دار  میزنند  وآتش میزنند تمام   میشه  میان را  در مراکز  عام فاسدها   این از  ارسر  انقالب  یه  چند  هز 

!........  چیز  بشود  اال  آن  روزنامه ای  که  خودشون  میخوان   ک  روزنامه نمیگذارند  که  ی   قضیه ، 

  میگذاریم  حزب  که  صحیح  عمل  میکنند ما  یک  حزب را  که  یا  چند !  ما  میخواهیم رستاخیز  بشویم 

عمل  بکنند   و  باقی  را  همه ممنوع  اعالم  میکنیم !  و چنین  نوشته جاتی   که  اینها کردند وبر  خالف  

مسیر   اسالم  است   و بر  خالف مسیر مسلمین است ما  همۀ  اینها  را  از  بین  خواهیم  برد !............. 

اینها  بعد  از ! اینها  باید  منزوی شوند   ..........!حاال که اینطور  شد  ما  انقالبی  با  شما  رفتار  میکنیم  

و  همین خونریزی  و اینها   است  همین  بساط  قضیۀ  رئیس  جمهور  داریم  فردا این  هم  ما  گرفتاری   

........  ما  باید  جلوی مفاسد را بگیریم   ما   موظفیم  از طرف  اسالم که  مصالح مسلمین  را  حفظ  کنیم  

 ،  همه  موظفیم  ،  همه  ما  موظفیم  که  مصالح اسالم  را   حفظ کنیم .  و این طوایف دارند   مصال - چیز 

بنابراین   در  کمال  تأسف  ما دیگر  نمیتوانیم اون  آزادی  که  قبالً  دادیم       .اسالم  را  از  بین  میبرند  

که  داشتند میکردند و میکنند   بدیم و  نمیتوانیم   بگذاریم که  این احزاب  به  کار خودشون  به  فسادهایی 

تا  اون  جایی    مهلتدیگر   ما  نمیتوانیم  مهلت  بدیم  ، شرعاً    جایز  نیست  برای ما  .  .....  چیز بدهند 

هم  ما خطا  کردیم  هم   و  من تصدیق   میکنم  که خطا  کردیم  یمردکه  ما  میتوانستیم    و  خطا  هم  ک 

با   ما  میکردیم  که  ا  خیالم ،ما    خطا  کردیم   همۀ   ،هم شورای  چیز خطا کرد    خطاب  کرد  دولت

داریم   نسرو   کار   پس  با  انسانیت رفتار  می کنیم  ، معلوم  شد   نه ما  با انسان ، انسان سرو کار  داریم

و  نمیکنیم    بکنیم درنده  با  مالیمت     اتدرنده  سروکار  داریم    نمیشه  با  حیوان  اتحیوان  ما  یا  با

    "   !دیگر  با  مالیمت 

ولی  با     خمینی  با  آنکه  بیسواد  بود  و حتی بیسوادی  او  را  هرکس  از  طرز  سخنانش  میتواند  بفهمد 

قدرت  طلب ،  منفعت  طلب  ،  پول  پرست  ،   سوء  استفاده  گر  و  ، این  حال  یک  شخص  خود  خواه  

. یک  شارالتان  سیاسی  ماهر نیز  بود   

که  گله های  چماقدار  به  طور سازمان  یافته  به  جان  مردم  افتادند  و  هرکس    تهدید هاست پس  از این

انقالبی   داشت  که  در آن  ماهیت  خمینی  را  که  در دست  یک  اعالمیه  از  یک سازمان واقعاً  رادیکال و

بله   خمینی  و  . به  قتل  میرسید  یا  حتی   افشا  میکرد   توسط  نیروهای  خمینی شدیداً  کتک میخورد 

.  بیشتر رژیم  اسالمی   بودند   تقویت  و   استحکام  هر چه   مشغول  نیروهای  سرکوبگرش  

ولی نکتۀ  مهم  اینجاست  که  خمینی  برای  توجیه  اعمال  وحشیانۀ  خود و پنهان  کردن ماهیت  وابسته  به 

امپریالیسم  خودش  و  حمله  کردن  به  نیروهای  واقعاً  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  

نی عباراتی که  ما  در  همین متن  سخنرانی  خمینی   با  خط  تأکید مشخص نموده ایم  یع  کلمات  وعباراتی 

اعمال  "   از  طرف اسالم  مصالح   اسالم ،  مصالح   مسلمین  ،    مسیر  اسالم ، مسیر  مسلمین ،" مثل ؛

پلید  خود را  توجیه  مینمود و  همینطور که  میدانیم  و به  یاد میاوریم  بقیۀ   سردمداران  این رژیم از جمله  

شهرستانها  و به طور کلی  همۀ  اشخاصی  که  با  وجود  و   رفسنجانی وخامنه ای  و  امام های  جمعۀ  

دارند  با  استفاده  از  همین  عبارات  خود  واعمالشان را    حقیر خودشان  را  بودن  این  رژیم  در آن  منافع

وی  و یعنی  کسانی  مثل خاتمی  ،  موس  نی که   ادعای  اصالح  طلبی  میکنند ،حتی  کسا.  توجیه  مینمایند 



نه  تنها  اصالح  طلب  نبوده  بلکه  بار ها  به  حفظ   هم  از  همین  عبارات استفاده مینمایند ، اینان   کروبی 

.نموده اند   واستمرار رژیم  جمهوری   اسالمی  و والیت  مطلقۀ  فقیه  اذعان نموده  وآن  را  تأیید  

هرجا  که  در  بن  بست قرار میگیرند و  هر جا که  با دو سال  گذشته   سردمداران این  رژیم در طول  سی و

   خشم  انقالبی  خلق ایران  رو به رو میشوند  فوراً  برای مقهور  نمودن  خلق  ایران  حاکمیت  خود  را   با

ا و  عب  و ظاهر  مذهبی  حق  به  جانب آنهم  با قیافه های .  مشروح  جلوه  میدهند "   دین  توجیه  کننده "  

.و  عمامه   

ن خلق  نا  اگاه  آولی  در آن  سخنرانی  و سخنرانیهای  دیگر  که  خمینی  دم از مصالح  اسالم   میزد  و با  

  "مصالح "مهم  از    واقعی  یا  دومعنی  ایران  را فریب  میداد  منظور وی  از  مصالح   دو  موضوع  مهم

  یکی  به  معنی در  واقع  برای  خمینی  دو  معنی داشت   "ینمصالح  اسالم  و مسلم "برای  خودش  بود  ، 

خیانتش به  خلقهای  ایران  بود  و  آن  را  "  مزد " که  در واقع  همان بود  "ش دمصالح   مادی  حقیر خو  "

و  به    آمریکا  دریافت  مینمود یاز  اربابان امپریالیستی  خودش  به  سرکردگ"  کمیسیون"به  صورت 

مصالح  "   و  دومین  معنای مصالح  اسالم و مسلمین  برای  خمینی ابهای  بانکیش  سرازیر میکرد حس

بود  که خمینی مانند  یک نوکر  خوب  به  عنوان  جانشین  شاه  و ادامه  دهندۀ  راه  "  امپریالیسم  در  ایران 

که البته  بقیۀ  باقی  ماندگان از .   حفظ  میکرد را  "  مصالح  امپریالیسم  در  ایران " این "   باید"شاه خائن  

هم   و دولت  احمدی  نژاد  زمان  خمینی  که  زمانی  در  پای  سخنان امامشان  می نشستند مانند  خامنه ای  

حفظ  و  تأمین "  هنوز همین  وظیفه  را  دارند و  تا  وقتی  این  رژیم   در ایران هست  مهمترین  وظیفه اش

ولی   نکتۀ  مهم     اینجاست  که  در    "امپریالیسم  جهانی  به  سرکردگی  امپریالیسم  آمریکا  میباشد   منافع 

  ظالم و   عتاً  به  جز  طبقۀیدر  یک  کشور  جهان سوم  مانند ایران  طب   "حفظ  منافع  امپریالیسم  "نتیجۀ  

.   بقات  جامعه  به  طرز ظالمانه ای   استثمار  میشوند  سرمایه دار  وابسته  به  امپریالیسم   بقیۀ  ط حاکم 

  (تضاد  طبقاتی)  در  نتیجه   در دل مردم  که جزء  این  طبقات  محروم  هستند خشم وکینه  انباشته  میشود

ه  تجلی  یافت "والیت  مطلقۀ  فقیه " که  در  زمان  ما  در  نام  "  مذهبی  مستبد   دیکتاتوری "اینجاست  که 

"   مذهب  توجیه کننده"  توجیه  وضع موجود  به    سرکوب و  برای  توجیه  حاکمیت  خودش  و است 

دم  به  کار  برای  فریب  و استحمار مر  همواره  شرکین واین   مذهب  توجیه  کننده و.  متوسل  میشود 

  .میرود  

در پی  دستگیری  وشکنجه  و تجاوز  به  مردم  و    ۴۳۱۱ایران  در  سال    دیدۀ  ردم ستمم  قیام  در جریان

پرسید ؛  " یزدی   محمد  تقی  مصباح  "خبر  نگاری  از   معترض  در زندانها  

آیا  اعتراف  گیری  تحت فشار  و  شکنجه  روحی  و روانی  وجسمی  اعتبار اسالمی دارد؟                 -  

!ت فقیه  به هر  شکلی جایز است اعتراف گیری  از ضد  والیمصباح یزدی ؛       

داروهای  کدوئینه جایز است ؟                          افیون و استفاده  از  مواد   مخدر  و اعتراف  گیری با  -

؛  اعتراف  گیری  از  ضد  والیت  مطلقه  به هر شکلی  جایز و  مصباح  یزدی  بازهم  تکرار  میکند که    

!است   

                                        یتواند به زندانی  تجاوز  جنسی  کند تا اعتراف بگیرد ؟ آیا  بازجو م -

اگر   !ر گوید احتیاط  واجب  آن است  که قبل از اینکار  حتماً  وضو بگیرد  وهنگام  عمل ذک مصباح یزدی ؛



تر است  در محل بازجویی کس  به!  هم  از دو بر دخول اشکال ندارد زندانی  زن است هم از  فرج و  

  !است  احوط است  در  حضور دیگر باز جویان  دخول صورت گیرد اما  اگر زندانی مرد . دیگری نباشد 

تجاوز  به دختران باکره در زندان  چه حکمی  دارد؟                                                          -

را اعدام کنند ،  برای بازجو  به اندازۀ  یک حج تمتع  واجب صواب دارد مصباح یزدی ؛  اگر  قرار است زن 

اما اگر زندانی  قرار نیست اعدام شود ، به اندازۀ زیارت ! و به همان اندازه بر گناهان  دختر افزوده میشود  

                                                                                        !کربال برای  بازجو صواب دارد 

این است  نتیجه  وحاصل  تشیع   صفوی و مذهب  شرکی  که  جزء  ال ینفک  جمهوری  اسالمی  شده است  

این  شیاطین  روحانی  نما  برای  حفظ حکومت  خویش  و منافع  مادی  حقیر  خویش  شکنجه و  ببینید  ، 

ران  رژیم  در  واقع  سردمدا   !مینمایند  "توجیه مذهبی " حد   تا  چه  تجاوز جنسی  به  مخالفان خود را

غرایز  پست  حیوانی    فاشیستی  و مزدور  و  وابسته  و مزدور  جمهوری  اسالمی ارتجاع   سیاه  و ماهیت

!می کنند  توحش  خود  را  به  وسیلۀ  مذهب شرکین  توجیه  و   

 

دکتر  شریعتی  در    سخنان  دکتر   شریعتی  مراجعه  میکنیم  ؛ برای  تأید  این توضیحات بار  دیگر  به  

و  پس   از  توضیح دادن  دربارۀ   مذهب   انقالبی  و  "   مذهب  علیه  مذهب "همان  سخنرانی  

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

امه  داد؛  پرداخت  و  چنین  اد  

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 

ه  اعتقاد  به  مقدسات ،  با  توجیه  و   تحریف  اعتقاد  به  یعنی  با  توجیه  اعتقاد  به  معاد ،  با  توجی

. نیروهای  غیبی ،  با  تحریف  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 

 و  تجلی  ارادۀ  خداوند است و  این  تقدیر که  این    وضع  شما  و  جامعه   شما میباید داشته  باشید ،

. " سرنوشت  شماست   

 

فقر  آنها  را  نیز  توجیه  میکند و  آن  را   ،رژیم  جمهوری اسالمی  در  مقابل  خشم  توده های محروم   

ه   توده ها   ساکت وساکن  بمانند و  به  فکر  تغییر  وانقالب  نیفتند  در  نشانۀ  ایمان  میداند و  برای  این  ک

را  به  جوانان  آموزش میدهد  و   "  قضا و قدر" دبیرستانها  و دانشگا ها  در  کتابهای  مذهبی  آموزشی  

تشیع    روحانی نمایان  حامی  طبقۀ  سرمایه  داری  آنرا  به  صورت  یک  موضوع   مهم  در  مذهب 

.  شرکین  خود  نقد میکنند   

و بر خورد  با  آن   هشدار  داده  است    "قدر قضا و "ولی  معلم  شهید ما  دکتر  شریعتی   به ما  در  مورد  

 ،  چنانکه  گفته ؛

 به   تاریخ  کامالً . یادگار  ودست پخت  معاویه است   قضا و قدر  به  معنایی  که  ما  امروز  می فهمیم" 

و مسلمانها      جبر  را  بنی امیه  در  دنیا  به وجود آوردند طور  روشن نشان میدهد  که اعتقاد  به  قدر  و

جبر . را  با  اعتقاد  به  جبر ،  از  هر گونه  مسئولیتی  و از هر گونه اقدامی و هر گونه انتقادی باز داشتند 



ورتی که  اصحاب  پیغمبر  را  می بینیم که  برای هر در  ص. یعنی پذیرش آنچه هست و آنچه  پیش  می آید 

. "لحضه خود ، مسؤو لیت  اجتماعی   قا ئلند   

مبارزه  با  این دین  شرک ، یعنی دشمنی  که  در  لباس  دوست   و  " ؛  و همچنین  دکتر  شریعتی  گفت 

قدری  مشکل  است  که  حتی  می جنگد ، مشکل  است ، ب  با توحید  شرکی   که  در جامه  تقوی  و توحید

ه زور و حیله لباس وقتی ک«  رادها  کریشان »  به  قول...    ...در  برابرش  شکست  می خورد  ( ع)ی عل

"بزرگترین فاجعۀ تاریخ  و  بزرگترین  قدرت مسلط  در  تاریخ   پدید آمده است   تقوی می پوشد ،  

 

برای  نتیجه  گیری  گفت ؛دکتر  شریعتی     

و دو صف  در  تاریخ  وجود داشته است ؛   وجود داشته ،  چنانچه دو دسته  ما  در تاریخ  دو مذهبا" 

این صف برای . تمدن  و پیشرفت و و آزادی مردم   و عدالت  و حقیقت ترقی  صف  ستمکار ، صف دشمن 

ه  و این  مذهب  یگران  بودکردن د و محروم   بر مردم و تسلطشان   و غرائز انحرافی  حرص  پر کردن

بوده ، نه کفر و  بی  مذهبی .  در  صف  دیگر حق است ، و این دین  حق  برای  کوبیدن  صف  مقابل آمده 

 است ." 

ن استفاده  می نماید  وبا  استناد  کردن  به شرکینی  که جمهوری  اسالمی از  آ بررسی  مذهب  با  تحلیل  و 

با  اعمال  ورفتار  سردمداران    فته های  ویی  و   مقایسه نمودن  گگفته  ها  و  آثار  دکتر  علی  شریعت

است  که  "  زور   و  حیله  "رژیم  جمهوری اسالمی  دریافته  ایم  که  رژیم  جمهوری  اسالمی  همان  

 بر  مردم و  محروم  حرص  و  غرائز  انحرافی  و  تسلطش" پوشیده    و  برای  پر  کردن "  لباس  تقوی "

.    استفاده نموده  است"   صفوی تشیع "  یا  "   مذهب  تشیع  شرکین "از   "   کردن  دیگران   

 

مده  یعنی صف   مقابل  آ  گفتن  اینکه ؛  دین حق  برای کوبیدنبه  روشنی  میتوان فهمید   که  منظور   از   

ابر  مذهب  شرک  در  بر  سنی چه  و عه همۀ  کسانی که به  اسالم  وتشیع توحیدی معتقدند  چه   شی  اینکه 

  . بجنگند  و با  قهر  انقالبی  با  آن  باید  خشونت  کنند

از خصوصیات  دیگر رژیم  وابسته به امپریالیسم  جمهوری  اسالمی  که  در  حقیقت  از  نظر ایدئولوژیکی  

ت  انقالبی  تشیع  را  منفعل  دارای  مذهب  شرک  و ارتجاعی  است  این است که  تالش میکند تا  خصل 

.    نماید  

پیشاهنگان  آن  یعنی خود  پیامبر  و  علی و  بقیۀ  امامان  بوده   تشیعی  است    زیرا تشیعی  که مورد  تأید

و  نا  گزیر با   طبقۀ  اشراف  استثمار گر .   را  در  جامعۀ  مسلمین  اجرا  کند  "  عدل " که  میخواهد 

طبقۀ  اشرافی  که  وجودش با  خلفای  اموی   و عباسی   گره خورده  و  برای  حفظ  .   درگیر  میشود 

موجودیت  خود ،  خود  را  به توده ها  مسلمان  و معتقد  به  اصول اسالم معرفی میکند  و مساجد بزرگ  هم 

را به خدا  وپیامبر  و    میسازد   و ظواهر اسالم  را  در  جامعه  رعایت  میکند  و  سخت  ترین  سوگند ها 

قرآن  هم  میخورد   ولی   بطور   عملی   همین  اصول  اسالم  را  در جامعه   اجرا  نمیکند ،  " والیت "   

راف در این  جامعه به دست  خلفای  پلید  اموی  و عباسی  افتاده  و با  وجود  حاکمیت  طبقۀ  استثمار گر  اش

حاال   خلفای اموی وعباسی  را با سردمداران   رژیم  جمهوری اسالمی      هم  خبری نیست ،"  عدل " از  

به عینه  میبینیم  که مذهب  خمینی  وخامنه ای  و احمدی  نژاد   همان  مذهب  یزید  و  معاویه    مقایسه کنید 



فظ نظام  استثمارگر حدیده ایم  که  خمینی وخامنه ای  و  بقیۀ  آخوند های این رژیم  برای   ! و  متوکل  است 

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  

مداران  رژیم  ومردم  مذهبی  و   تحت  ستم   ایران  گفت  که   جنبۀ  مذهبی دارد  ولی  باید  به  این سرد

  الزم  است  ولی  این  اعمال  توسط  هر  فرد  مسلمانی  هر  چند انجام  آنها  همۀ   این  موارد  ذکر  شده

 مسئله   و  اصل   ضروری  و  حیاتی  که  زیر بنای عقیدتی  هر  فرد   .جزء   ظواهر  دین  اسالم است  

.و  اجرای  آن  به  طور  اصولی وعملی  در جامعه  است "  قسط" و "  عدل"مسلمان  است    

تا  کنون  به  راستی    دیده ایم  که     ۴۳۳۱ما  پس از به قدرت رسیدن  رژیم  جمهوری اسالمی  در سال    

در "  عدل " وده است عمالً  بر آن حاکم  ب در  جامعۀ  ایران  که  رژیم جمهوری اسالمی  ودستگاه  دولتی آن

یم  سردمداران  این رژیم  که  ه ا توضیح  داد اشته است  و  همانطور  که در    قبالً این  جامعه  وجود ند 

  و"  عصمت" اصول   حقیقی  همیشه در پی  تأمین  منافع امپریالیسم در  ایران  بوده اند    از  نظر"  عمالً "

.  پلید  وخائن  میباشند  یدی  و علوی توح  در  تشیع " والیت "    

بر  ظواهر اسالم  و   به اصطالح  خودشان  مبارزه  با  بی   رژیم  جمهوری اسالمی  با  تأکید  سردمداران

روبنای  سیستم    " معروف  ونهی از  منکرامر به   "معنی  و  فحشاء   و  با سوء  استفاده  ازحجابی  و  

در واقع  جامعۀ  طبقاتی  ایران  مذهبی  نشان  میدهند  تا  زیر  بنای آن  را   که   حکومتی خودشان  را  در 

و  از .  مذهبی آن  پنهان کنند   ریالیسم است  تحت پوششوظلم  و استثمار  طبقۀ  سرمایه داری  وابسته  به امپ

فحشاء  و  امر به  معروف   طرف دیگر با  استفاده  از همین  ظواهر  مذهبی  و مبارزه  با   بی حجابی  و  

ونهی  از منکر  و به راه انداختن گشتهای پلیس در  خیابانها   ضمن ایجاد رعب و وحشت  ، نشان  دهند که   

هم اینکه  به  این  وسیله  مردم  را بهتر  کنترل نموده  و   جمهوری اسالمی به  مردم  ایران سلطه  دارد  و

متعدد  رژیم    تهایتوسط نیروی  انتظامی  و گش   را"  بی  عدالتی " ضد صدای   اعتراضی  بر    ر ه

. میکنند  خفه سرکوب  و  

آخوندهای  این رژیم در   رابطه  با  همین  موضوع  یعنی  اجرای  ظواهر  مذهبی  توسط  رژیم در ایران ،  

و     .اه نکردن دعوت میکنند  مرتبآ  در   جلسات  سخنرانی خود  جوانان   و مردم  را   به  پاک بودن  وگن 

معروف  و "میباشند  و  به  بهانۀ  "  امر  به  معروف  و  نهی  از  منکر" سردمداران  این   رژیم  مدعی 

مورد  آزار   و  اذیت  قرار     جوانان  و مردم  را  هر چه  بیشتر  در  کوچه  و  خیابان  و  اجتماع  "منکر

تمامی  گناهان  از  جمله  روابط جنسی   بگوییم  که  ریشۀ و  مزدوران   آخوندها  ولی  باید به  این  .میدهند 

. ایران است در جامعۀ     "فقر  "و     "تضاد  طبقاتی "وجود   به  دلیل    و بزهکاریهای  دیگر   نا مشروع  

چه قدر هم  مذهبی   اشخاص  هر . این طبقات  فقیر جامعه هستند که بیشتر در معرض بزهکاری  قرار دارند

از    "که  گفته بود    این  کالم  خود معصوم  بوده است  .باشند  در  اثر  فقر ایمان  خود  را ازدست میدهند 

  رژیم  این  همان  فقری  است  که  خود  این   "میکند   دیگر  ایمان  فرار  در  دری  که فقر  بیاید  از

  .است   ما  تحمیل  نموده  به  مردم   جمهوری  اسالمی  مزدور

به  چه معنایی است ؟  آیا  منکر  فقط به  معنی بحران  اخالقی   و    در واقع "منکر  و  معروف  " اما

بزهکاری برخی  از  افراد  در  جامعه  است ؟   آیا   منکر  به  معنای   بد  حجابی  زنان  و  معروف  به  

توسط  گشتهای  نیروی  انتظامی    آزار  واذیت  زنان و دختران  زنان  و  سپس پوشاندن  موی  سر   معنی



  "در  اینجا  اصل معانی  بسیار  مهمتر  و عمیقتری  دارند ؛ " منکر  ومعروف " نه ،   در واقع   ؟!است 

  را  بیشتر  مورد  بررسی قرار  میدهیم  ؛ " نهی  از  منکر  و امر  به  معروف

یک   آخه  هر زمانی  یک منکر  خاصی است   ، کنیم  که  در  همۀ زمانهااگر دو تا کلمه انتخاب " 

  همه اش  مال  زمان  خودمان  نیست  میگوییم   خاصی است  یک  بیچارگی  ناهنجاری  یک  بدبختی

میگویم  استبداد شاید یک    ، نه  کهنه  اش استعمار   شاید  دو قرن  دیگر  استعمار  نباشد   نه  نو و

شاید    میگیم  فساد  میگوییم  استثمار  طبقاتی   شاید یک  روزی  از بین  برود  نباشد(   در  آینده) روزی 

 چیز  صدها(  به  جای  این  موارد)  اما  . یک  روزی فساد  فردی  واخالقی  حتی  در  جامعه  نابود  شود 

زمان    در  هر کلمه ایست  که انتخاب  میکند کلمه  ای  که   ،اصالً تصورش را  نداریم  االن بیاید  که   ما 

که  ممکن    اعی و رابطۀ  طبقاتی انساناجتم فکری و  تحول و  در  هر  شکلی  از  زندگی  ودر  هر  نظام 

است  تصور بشه  صادق  است  ؛  منکر  ومعروف ، در هر زمان یک  چیزی  منکر است ،  بزرگترین  

منکر امروز  در  دنیا   استعمار است  ،  و  به  هر چیزی  پایین  تر از  اون  معطل کنند  مردم  را  به  

جوری که  از اون   منکر  اصلی  غافل  بشوند   اغفالگری است .  )منکر( استثمار  است ،  ) منکر(  فرار 

مغزها  و فرار  استعدادهاست ،  استبداد  است ،  ضعف  است ، تضاد طبقاتی  و این  سرمایه داری جهانی  

 است  ، تراست  و کارتل  است ،  اینهاست  منکر . )۰(  "

 

فعلی  ایران  با  توجه به  حاکمیت  بیش  از  سی سال  رژیم وابسته  به  سیاسی  واجتماعیامروز  در شرایط 

و جمهوری  اسالمی    وابسته  به  امپریالیسم امپریالیزم  جمهوری  اسالمی   بزرگترین  منکر  همین  رژیم

.نظام  سرمایه داری  است   نی و امپریالیزم  جها  

  و   معروف  ضد  منکر  است ،  پس   معروف  همان  مبارزه  با   امپریالیزم   و   سرمایه  داری  جهانی  

 است  و  یقیناً    معروف همان  مبارزه  با  رژیم  وابسته به  امپریالیزم  جمهوری  اسالمی  است . 

بطور  کلی  منکر  "عدل"  و " قسط"  را  نفی  و پایمال  میکند  و  معروف  دعوت  کننده   به" عدل " و  

  .خواستار  اجرای آن در جامعه  است 

بی  شک  بین  امر  کنندگان   به معروف  که همان  مبارزین  و روشنفکران  و  مجاهدین  واقعی  میباشند و  

   است"  تجسم  واقعی و  حقیقی  منکر" و  در واقع  است  طبقۀ  استثمارگری  که مشغول  چپاول  مردم 

.همیشه  جنگ  ونزاع  وجود داشته  است   

اینطور  مورد  خطاب  قرار   این  خود  قرآن  است  که  طبقۀ  استثمارگر  و یا  همان  سرمایه  داری  را   و

   میدهد ؛

ه  ناحق  میکشند و  نیز میکشند  کسانی را  از  کسانی که به آیات خداوند کفر میورزند و پیامبران  را ب" 

  « قرآن  مجید »."میان مردم  که  به  برابری  و عدل  دعوت میکنند  بشارتشان  بده  به  عذابی دردناک 

  

ماتریالیستها   نیستند  بلکه   هر    کافران  و  تنها  و میکشند ،  و این  کسانی که به  آیات  خدا  کفر  میورزند

کفر   به  آیات  خدا  پس  میباشد"  قسط "و  "  عدل" که  دشمن در هر لباسی  حتی  لباس مذهبی  کسی 

.بشارت  داده  شده  به عذاب  دردناک  ورزیده  و  دعوت کنندگان  به  عدل را  میکشد ،  

 



با    هاایسۀ  آنمق  " مذهب علیه  مذهب "و "  تشیع   علوی و  صفوی "با استفاد ه  از  آثاری چون     ما   

شرایط  کنونی   رابطۀ  استحماری  رژیم  جمهوری اسالمی را  با  مردم  ایران  نقد وبررسی  نمودیم   .  

  معنی  عامیانۀ  است  و"   خر "استحمار  یعنی فریب دادن ، در  واقع  ریشۀ  آن  از  کلمۀ  حمر به  معنی  

د  رژیم  جمهوری  اسالمی   و  در  مور  لۀ  دیگری کهمسئ ولی  .استحمار  یعنی  خر  کردن  دیگران 

رژیمهای  دیکتاتوری  و وابسته  به امپریالیسم  دیگر  که تقریباً  در  تمام  کشورهای  جهان  سوم  امروز دنیا 

رژیمها  تنها  با  استحمار  مردم نمی  توانند به  سلطۀ خود  بر  مردم   این    این است که ؛  دیده  میشود 

ادامه  دهند  بلکه به  دو ابزار   دیگر  نیاز  دارند  ؛  یکی  استبداد   یعنی  نیروهای  مسلح و  سرکوبگر این 

رژیمها   و  دیگری   استثمار    یعنی  غارت  نمودن و  به  تاراج  بردن  منابع  و  سرمایه  ها  و  حقوق  

  استثمار   ی استحمار  واستبداد   برایین  مثلث  یعندر  واقع دو ضلع دیگر ا  ست  ،ا مردم   این  کشور  ها

پس     .است طبقات  اجتماعی  دیگر    جامعۀ  سرمایه داری  استثمار  طبقه  یا چون  هدف   میباشند کردن 

برای  حفظ    در واقع و   مکمل  یکدیگرنداستحمار  و  استبداد  و  استثمار  مثلثی  را   تشکیل می  دهد  که  

و  همینطور  حاکمیت  امپریالیسم  بر  کشورهای  جهان  سوم     رژیمها  و ادامۀ  سلطۀ  این  رژیمها این 

به روشنی  در ایران میبینیم  که  رژیم  جمهوری   اسالمی   در ایران  با  همین  مثلث    .د نمیباش   ضروری

. ه  خود  در  ایران ادامه  داده است  ؛   یعنی  استحمار  و استبداد  و  استثمار    به  سلطۀ  ظالمان   

  بیشتری  میدهیم ؛                       در  اینجا  دربارۀ  ابزار  استحمار  وکاربرد  آن  توسط  رژیم  توضیح 

بر  مردم بسیار  کم  هزینه  تر    سرمایه داری  استفاده  از  روشهای  استحماری  برای  ادامۀ سلطۀ   رژیم 

  تجربه   نشان  داده  است  که  رژیم   جمهوری  اسالمی  و  خمینی  در  آغاز.    دیگر  است   از دو  روش

چگونه   برای  کوبیدن  سازمانهای  سیاسی مختلف  که  پی  به ماهیت     ۴۳۳۱از  همان  سال     کار  و

این سازمانها  و  مخالفین    ننگین  خمینی  و رژیم  جمهوری   اسالمی  برده  بودند  برای   ضربه  زدن  به

چگونه  از  ابزار    از  یک  سو  و خفه  کردن  صدای  اعتراضات خلقهای  ایران  از  سوی دیگر  خود

اسالم  و   " ه اندو  برای  این  کار  مرتباً  در  سخنرانیهای خود  میگفت.  استحماری  استفاده  می نمود  

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

 تا وقتی  که این رژیم باشد  از  این ابزار  استحماری  استفاده  خواهند  کرد  ،  همین روحانی  نمایان امروز و

آیت  اله   شدند رفسنجانی وخامنه ای   که   یکشبه   وشاهرودی و   جنتی  و  مصباح یزدیکسانی   مانند    ،

که  مشغول  غارت  نمودن  خلقهای  ایرانند  و  بعد  وبا  قیافه های  حق  به  جانب  گرگهای  مزوری  همین! 

و  اسالم   و  مذهب  تشیع    !دم  از  اسالم  ومسلمین  میزنند و  تا  نائب  بودن  امام  زمان به  پیش میروند  

وهر  بار  که  خود  را  در   مقابل .  ت  خود  به  بازی  گرفته اند و  اصول  آن  را  برای  حفظ   حاکمی

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   

ولی  این  شیادی  این .   خود  تا  مغز  استخوان  وابسته  به امپریالیسم  جهانی  به  سرکردگی  آمریکا  است  

  خود  را  به نیروهای  مخالف  خود  نسبت ی  که  این  صفت  جدا  ناشدنی شیاطین  روحانی نما   است  



و  (  ع)با  سفسطه  و  گاه  با  اشک وآه  و  حتی  پناه  بردن  به   رویداد  عاشورا  وامام  حسین   میدهند  و

در  واقع سوء  استفاده  از احساسات  مذهبی  مردم   نیروهای  مخالف  خود  را   مقهور  می  نمایند و به  

برای  درک  این  موضوع    .اتی ضربه  میزنند تبلیغ زیسیون   و  مخالف رژیم   از طریقسازمانهای اپو

کافی  است  به  سخنرانیهای   روحانی  نمایانی  که  در  صدر  جمهوری  اسالمی  مشغول به کارند   توجه   

 . می  بریم  "  استحمار " ودقت  بیشتری  نماییم   آنگاه   است  که  پی  به  استفادۀ  این  شیادین   از  ابزار  

برای  تشدید  استحمار  مراکز  وسازما نهای  عریض  و طویلی  هم دارد  ، مانند ؛  مؤ سسۀ  آموزشی رژیم   

....  و پژوهشی  امام خمینی ،   شورای  عالی  انقالب  فرهنگی ، شورای  عالی  مجمع  جهانی  اهل بیت  و 

  

دارد  واینکه  مذهب  تشیعی که  دارد    رژیم   جمهوری  اسالمی  را  از  نظر  مذهبی که  بیشتر  تا  اینجا  

ولی  .  است  مورد  بررسی  قرار دادیم   "  مذهب  شرک " یا  همان  "  تشیع   صفوی " در  واقع  همان 

همانطور  که  در  سطور  قبلی  نوشته ایم  رژیم  جمهوری  اسالمی  برای  تکمیل  سیاستهای  استحمارگرانه 

و  این  فاکتور .   فاکتور   دیگری  نیاز داشته است ایران  وجهان  به   عامل  یا   خود  در  صحنۀ  سیاسی    

ظاهر خود  را  ضد امپریالیسم  وضد  آمریکایی   در  طول  حیات  ننگین  خود ،  این بوده  که  این  رژیم 

واقعی  رژیم   ماهیت  ارۀامپریالیسم و درب  دربارۀ "  ما  قبالً  در  فصل  قبلی  کتاب   یعنی . نشان  دهد 

یم  جمهوری اسالمی  ژتوضیح  دادیم  و  ثابت  نمودیم  که  ر  در  مورد  این   عامل"  اسالمی   جمهوری

 .شاهنشاهی  است   فاشیستی  وابسته  به  امپریالیسم بوده  و ادامه  دهندۀ  همان  رژیم  فاشیستی  و یک  رژیم 

با  اینکه  خود رژیمی  سرتا  پا   رژیم  جمهوری  اسالمی   وفاکتور  است کهبا  استفاده  از  همین  عامل     

وابسته به امپریالیسم  میباشد   دشمنان  اصلی  خود  که در واقع  مقاومت  مردمی  وبرخی  از  سازمانهای   

مهوری اسالمی  خود نسبت  میدهد  و  با اینکه  این  رژیم  ج"  استکبار جهانی " اپوزیسیون  میباشند  را  به  

منافقین  بدتر  از " خائن   است  نیروهای  مخالف  خویش  را  به امپریالیسم  میباشد  و خیانتکار و  وابسته 

" این  نیروهای  مخالف هم  با  وابسته  نشان دادن  این  نیروها به    ،   پس  ریختن  خون" کفار  میداند 

ز  برای  حفظ  در  نظر این رژیم  وکسانی  که  هنو"  توجیه  مذهبی   "و  هم   به  وسیلۀ"  استکبار  جهانی 

! واجب  میشود  یا  حتی   تالش  میکنند  حالل  و این  رژیم   

تنها  یک  ضلع  از  مثلث  قدرت  این  رژیم را تشکیل ما  برای  مبارزه  با  ابزار  استحماری رژیم  که  

 میدهد  چه  باید  بکنیم ؟

از  جنبۀ   نظری  و   اشت که  رژیم  جمهوری  اسالمیه  با  استحمار   رژیم   باید  توجه ددر مبارز  

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

میدهد    امپریالیستی  کهخالف  شعارهای  تو  خالی ضد    گر  این  است   که  رژیم  جمهوری اسالمی  بر

؛  وقتی میگوییم رژیم  امپریالیسم  میباشد  همین   وابسته  به    این رژیم  تا  مغز  استخوان در  حقیقت  

اسالمی  وابسته  به  امپریالیسم  است  یعنی   سیستم  بوروکراسی  و دولتی  این  رژیم  که شامل    جمهوری

با  توجه .  و سیاسی  می  شود  همه  وابسته  به  امپریالیسم  میباشند    بخشهای اقتصادی  وتجاری  و  نظامی

در  مورد  این  دو  ضعف    نشدنی   از  رژیم  جمهوری  اسالمی  میتوان به  این دو  ضعف  بزرگ  و جدا 

مبنای حقایق  افشاگری  که  در   مسیر درست  و بر  .     نمود    گری توده  ها   افشا   رژیم  را در پیشگاه 

 که  موجود  میباشند به  مردم نشان دهد   اسناد  و  فاکتهای  واقعی  ومتعددباشد  وهر  چه  بیشتر  با ارائۀ  



و از طرف  دیگر  با .  وابسته است  مزدور ،  خائن و یم اسالمی از  نظر  ماهیتی  یک  رژ  رژیم  جمهوری

  که  و  روشنفکران   مذهبی   ثابت  کنیم و  آثار  بزرگان    مراجعه  و   تحقیق  در متون  معتبر  مذهبی  

جمهوری  اسالمی  بر خالف  ادعاهای  دروغین  مذهبیش  و  شعارهای  مذهبی  که  با آن  گوش  همه  رژیم 

 "مذهب  شرک " و   " دین  توجیه کننده "حکومت خود  بر  مردم  از  کر کرده   در واقع  برای  ادامۀ را  

.اده  میکند  استف  

را  در  پیشگاه مردم  افشا  ناشی از آن  باید  این  رژیم   ما  در  مبارزه بر  علیه  این  رژیم  و وضع  موجود

بخاطر اینکه  رژیم  به  مدت  بیش .  ولی  موانع   بسیاری در سر راه  مبارزین وجود  دارد  و رسوا کنیم   

بوده و  در  مدارس   و در دانشگا هها    همین  مذهب  شرکین  را  از سه  دهه  است  که  در ایران  حاکم  

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

.    روحانیون  جوان  تحت  تأثیر  مذهب  شرکین مورد عالقۀ  سردمداران  جمهوری  اسالمی  قرار میگیرند 

 با  استفاده سیاسی خود  را  و   مدارس  علمیه  رژیم  ماهیت  واقعی  ضمن  اینکه  در مدارس   و دانشگاهها

ا  متون  درسی  کالسها  به راه  می اندازند  و  ببا  بحثهای مختلف که به نفع رژیم  در    معلمان  و از 

.پنهان  می  نماید از دید جوانان  و  روشهای  تبلیغاتی  گوناگون    سراسر دروغ  

سیمای  رژیم جمهوری  اسالمی است   در  کانالهای   مختلف  رادیویی وتلویزیونی  رژیم   مانع دیگر صدا  و

تنها  به نفع  خود  تبلیغ  میکند  و  چون  از  نظر  سیاسی و  ایدئولوژیکی  از  همین  دو  ضعف  بزرگ  خود 

 ندستدو   جزء  الینفک  این رژیم ه لیسم  و   مذهب  شرکینی  که، یعنی  وابستگی  این  رژیم  به  امپریا

  در  مقابل   چشمها و گوشهای  مردم  ایران  واهمه  دارد  و از  بر   مال شدن این  دو  ضعف کلی  خود 

ای  همواره در کانالهای   رادیویی وتلویزیونی  خود  برنامه ه   بنابراین   این  رژیم.   شدیداً  می  هراسد 

روحانی  نمایان  و   سردمداران  رژیم  و مذهبی  و سیاسی  گوناگون  تدارک میبیند و  به خاطر همین  از

اساتید دانشگاه  خود  فروخته  برای  انجام  میزگردهای  سیاسی   و مذهبی   دعوت می نماید و  در   تمامی  

ه  از نظر سیاسی را چه  از نظر  مذهبی وچاین  برنامه ها  این  دعوت  شوندگان  رژیم جمهوری  اسالمی 

رژیم    .کتمان  می نمایند    و دغلبازی  با  سفسطه  و  حقیقت  را  در  پیشگاه  خلق ایران  توجیه  می  کنند

نتیجۀ  این  .  زیادی  در  صدا  وسیما  می کند   هزینۀ  تبلیغاتی خود اساسی ضعف   این  دو برای  پوشاندن

برنامه ها و  .یا  متوهم  ماندن  بخش  بزرگی  از  مردم  ایران  شده است   نا  آگاه  ماندن   واعمال  رژیم   

جمهوری   رژیم   مزدوری سیما صدا و   رویدادهای  گوناگون  توسط از انحرافی   تحلیل و دروغ اخبار

.ایران  را   به  خواب  برده است   مانند  مادۀ   مخدر  قوی  مردم  اسالمی  

مذهب  شرک  قابل  توجه دیگر  در  رابطه  با پنهان  نگهداشتن   این دو  ضعف  کلی  رژیم   یعنی    شرو

خامنه   علی و توسط خود  شخص  علی  خامنه ای   نفر  اول  رژیم   انجام  میگیرد ،   و وابستگی  آن  ، آن 

بقیۀ  سردمداران  این رژیم استاد تر ضعف   بزرگ  جمهوری  اسالمی از   برای پنهان نمودن  این  دو   ای

  شما به  تمامی   سخنان  و  اظهارات   علی   خامنه ای  با  دقت  گوش  کنید  ،   می  بینید که    .است 

مشروع   جلوه  "  دین  توجیه کننده "   تقریباً  در   تمامی  سخنرانیهایش   یا  حاکمیت  خود  را  به  وسیلۀ  

پیغمبر  و امامان   معصوم  میشود  و  یا  با  حمله و  فحاشی  به   قرآن  وخدا  و  میدهد و متوسل  به

همان  حقۀ  کثیف  سیاسی  و   که در  حقیقت  ادامۀ   )آمریکایی و دیگر  کشورهای غربی  سیاستمداران 

ایران را  فریب  جنگ  زرگری  است که  این رژیم  در   طول حیات  خویش  با امپریالیسم  داشته  تا  مردم  



خودش  ،فرافکنی  و دغلبازی وبازی  و   با  شارالتان  از سیاستهای  امپریالیستی  نموده  تاانتقاد  شدید   (دهد 

مزدور  امپریالیسم    و  وابسته  و جرم را از  گزند  اتهام  و  رژیم   و  سیستم  حکومتی جمهوری  اسالمی 

تقریباً      .به  مبارزین  واقعاً   ضد  امپریالیستی  هم  حمله ور میشود و  به  این وسیله  نجات  دهد  بودن 

علی  خامنه ای  در تمامی   سخنرانیهایش  در مورد  همین  دو  ضعف  کلی  رژیم جمهوری اسالمی   و  

رژیم    اعتراض  خلق  ستمدیدۀ  ایران به  خامنه ای   . پوشاندن آن دو  از  دید  مردم  ایران  حرف  میزند 

او  مردم  ایران  را  خیلی نادان میپندارد  که . می نامد  "دشمنان  انقالب  "  توسط    "اسالم  " را   حمله  به

خامنه ای درجریان  قیام  خلقهای ایران  که برای  تحقق حقوق از  ! می داند   " انقالبی" هنوز   رژیم خود  را 

فت ؛   دست رفتۀ شان بود  به طور مزورانه ای گ  

از این قبیل امراض  حب به مقام، به خاطر حب به نفس، اى در داخل، یک عده ، در حقیقت ۱۱ى  فتنهدر " 

"شدندخطرناک نفسانى،اسیر این توطئه   

  استقبال   دانی از قدر  برای تشکر  و  و   ۴۳۱۲دی    ۲و  در سخنرانی ی  دیگری  که  به  مناسبت 

  گفت  ؛   مردم  در  آن مراسم فرمایشی  و دولتی   و تجمع 

هر چه  انسان  فکر میکند  اطراف  این قضایا را  دست خدای متعال  را  دست قدرت را  روح والیت را "

این کار    دۀ  امثال  ما  انجام گیرد روح حسین بن علی  را  میبیند  این کارها  کارهایی نیستش  که با  ارا

"  .  خداست  دست  قدرت  الهی  است   

که در  کلمات  باال   خامنه ای  چگونه  وجود  رژیم  خودش  واعمال  خودش   را  توجیه  مذهبی    میبینیم

گاه  ایران  که هنوز  به  آ میکند  ،  ولی باید  این  جور سخنان خامنه ای  را   برای  آن  گروه  از مردم نا

منظور علی  خامنه ای از  !   ترجمه  کرد   خته اندیم را نشناای  و دیگر سردمداران این  رژ امنهدرستی  خ

و در  آنجا !    و  دست  قدرت الهی   همان   دست  امپریالیسم   و   دست قدرت امپریالیسم  است   دست خدا  

از   یک   لحاظ  درست "   این  کارها  کارهایی  نیستش  که با ارادۀ  امثال  ما  انجام  بگیرد " که  میگوید  

وید  و  از  آن لحاظ  که  نه  خود علی  خامنه ای  و نه هیچ کدام  از  سردمداران  رژیم  مزدور جمهوری میگ

اراده ای از  خودشان  ندارند ، بلکه  در واقع  غالم  حلقه  به گوش  اربابان  امپریالیستی  ی  هیچ  اسالمی  

دغلباز  را  اینطور  باید ترجمه   ین  سیه  رویان  بله   سخنان  ا.   شان   به  سر  کردگی  آمریکا  میباشند  

        !کرد 

."    اگر  با کسی دشمنید  این  دشمنی  باعث  نشود  که به او بی  انصافی کنید " ؛     همچنین  گفت    و

م ونمیداند  که سربازان  گمنا  منه ای گویی   نه بر روی  زمین  بلکه  در باالی  ابرها  زندگی  میکندخا

در اوین  و زندانهای  دیگر  مورد   روزانه  به  طرز  وحشیانه ای  زندانیان  سیاسی  راوزارت  اطالعاتش  

!شکنجه وتجاوز قرار  میدهند     

   

به  خاطر   همین  دو  ضعف   کلی  رژیم  مجبور است  که  سانسور کند  و خفقان  و  اختناق  را  هر  چه   

ان اعمال  نماید  ،  با اعمال  سانسور شدید  در  روزنامه ها  و فیلتر  کردن  اینترنت شدیدتر  در  اجتماع  ایر 

هر  کسی  که  بدون اجازۀ    و.... ید  مؤسسات  انتشاراتی  کتاب  و و ممنوع نمودن  ماهواره و کنترل   شد 

رژیم  را  بر  مال    واقعی   تا  به این وسیلۀ  گوشۀ  کوچکی   از  ماهیت  میزند  رژیم  دست به  چاپ  مطلبی

یا  همان  به اصطالح  سربازان گمنام امام  زمان قرار  میگیرد  به   کند مورد تعقیب  وزارت  اطالعات و 



زندانهای  .  همین  سربازان  گمنام  امام زمان  در  زیر  شکنجه  کشته  میشود   زندان  افتاده و  گاه   توسط

ودیزل آباد  و بقیۀ  زندانها  در حال  حاضر مملو  از  زندانیانی  هستند  که   گوهر  دشت، قزل حصار ،  اوین

یا  نوشتن   و ونشان دادن گوشۀ  کوچکی ازماهیت  واقعی  رژیم  به خاطر  داشتن  مطلبی  بر ضد  رژیم 

رژیم قرار مطلبی  بر ضد وضع  موجود  و رژیم  به  زندان  افتاده اند و روزانه  مورد  آزار  مأ مورین  

.میگیرند   

ماهیت  واقعی    ولی این اقدامات  رژیم  مانع  از ادامۀ  افشاگری  بر علیه  رژیم  نخواهد  شد  ما  با دانستن

سیاستهای  فریبکارانه  ، در پیشگاه  خلق بر  مبنای  این  واقعیات    این  رژیم   و افشای   هر  چه  بیشتر  آن

.خنثی  میکنیم  بیشتر   و  استحماری  آن را   هر چه   

 پس  مبارزات  افشاگرانۀ  ما  بر  ضد رژیم  بر  دو   روش  باید  تأکید  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 

با   حاکمان  فعلی  را   فعلی  وضعیت  با  آگاهی  هر  چه  بیشتر   خلق ایران  بیشتر  افشا  و رسوا  کرده  و

و رسانه  هر  چقدر  ما  بیشتر این رژیم فاسد  را  از  طرق  مختلف . بحرانهای جدی  به  خطر  می  اندازیم 

پنهان    ضد امپریالیستی -های مختلف  بیشتر  افشا کنیم  چهرۀ  کریه  این  رژیم  که  در پشت  نقاب  مذهبی 

این  رژیم    شاگری  هاو  مبارزات  و اف باشد  که تا  با  کوشش. عریان تر  می شود بیشتر شده  هر  بار 

.و به  زباله دان  تاریخ  سپرده شود    .شود   به  سقوط  خود  نزدیک  و خائن  شرکین  و  وابسته  

 

ابزار  استبدادی   رژیم  مزدور  جمهوری  اسالمی  همان   نیروهای  مسلح  وسرکوبگر  آن   است   این  

ت  اطالعات  و  نیروی   انتظامی میباشند  مهمترین نیروها  شامل  ارتش  ،  سپاه  پاسداران ،  بسیج و  وزار

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

این  نیروهای  مسلح   برای  حفظ  وضع  موجود   .   آزادیخواهان  و  مخالفین  رژیم  در داخل  کشور است 

ایران  تالش   در ایران  و  حفظ  رژیم  جمهوری  اسالمی  و  حفظ  حاکمیت  طبقۀ   سرمایه  دار  در  

.مینمایند   

و    زیر  چتر خفقان  مردم    ، افشاگریها   غیر  فعال تر  شود  بزار  استحماری  رژیم  در اثر هر  چقدر   ا

آگاه  تر  شده و  دامنۀ  اعتراضات  خلقی  به شکل  تظاهرات  و  اعتصابات    تبلیغات  گمراه کنندۀ  رژیم 

آنگاه  است  که  رژیم  مزدور  مجبور  به .   به روز بیشتر  میشود  روز   و  مبارزات سیاسی  کارگری

خود  را  وارد   سرکوبگر    و  نیروهای خشم  مردم  می شود  ای  سرکوب پرداختن  هزینۀ سنگین تر بر

  .صحنه  میکند 

 اگر  ما  خود  را " شیعۀ  علوی"     میدانیم  واین " مذهب  توحیدی "  را  میشناسیم    و  اگر  به " مسئولیت 

دیگر  نباید در  برابر  ظلم  سکوت  کنیم  ،  دیگر نباید منفعل     " شیعه بودن  و اصول  راستین  آن معتقدیم 

" باشیم  تا   به دشمنان  امپریالیستی  قسم  خوردۀ  خلق  ایران اجازه دهیم  که توسط  این رژیم  که  دچار 

  "تشیع   خونین  علوی "اعتقاد  راستین ما به .  ن را بیشتر استثمار نمایند است    خلق ایرا" مذهبی  شرکین 

و  چهارده  معصومی   که  خود پیشاهنگان  انقالبی  خلق  زمان خویش  بودند  در  وجود  همۀ  ما  مشعلی  

مبارزه   در هر  شروع   . را  می  افروزد   تا   با  این  رژیم  سراسر  جهل  وفریب  به  مبارزه  برخیزیم  



        صورت  میگیرد باید به  تمام   شئون  و ارکان  این  رژیم"  تعرض " شرایطی  و هر  زمانی  بوسیلۀ  

به   وسیلۀ   نوشتن  یک  مقاله  یا  کتاب  انتقادی  و  یا  در یک بحث  سیاسی  انتقادی  و . کنیم  "  تعرض "  

ری  وتظاهرات  خیابانی  و  اعتراضی  و  در  شکل  عالی  تر   و با  به راه انداختن   اعتصابات کارگ 

نمود و  "  تعرض " سودمند  تر بشکل مبارزۀ   مسلحانه   باید  به  تمامی  ارکان  این رژیم   ننگین و ظالم    

ا  که  جزء  اگر م .سلطۀ  امپریالیستی بر  ایران نابود شود  و به  این تعرضات  باید ادامه داد تا  این رژیم 

میباشیم   به  حاکمیت  رژیم جمهوری  اسالمی ودستگاه  دولتی  آن  که    محروم  و تحت  ستم طبقات 

رژیم    بر عکس این ،نکنیم "  تعرض " نگهدارندۀ   طبقۀ  ظالم   سرمایه داری  وابسته به امپریالیسم  است  

"  تعرض " به حقوق  ما  هر  چه بیشتر   کهاست   و دیکتاتوری  سرمایه داری  حافظ  منافع سرمایه  داران

.   میکند   

 

برای   پیروزی  یک  انقالب واقعی  در  ایران   یعنی  انقالبی  که  این  رژیم  ویا هر رژیم  دیگر  وابسته  

و   اببه امپریالیسم  را نابود  کند  و  به  سلطۀ  امپریالیستی برای همیشه  پایان دهد ،  تظاهرات  و  اعتص

مبارزات  سیاسی  کافی  نیست ،   خلقهای ایران  باید  مسلح  شوند  پاسخ  شلیک  سالحهای آتشین  این  رژیم 

نیروهای    تجربۀ  خونبار . وابسته به امپریالیسم  باید  توسط  شلیک  سالح های آتشین  خلق  داده شود 

امپریالیسم  است  به خوبی  نشان داده که نبرد قطعی انقالبی  و  این حقیقت  که  کشور  ما  ایران تحت سلطۀ  

 همان  نبرد مسلحانه است .  نیروهای  انقالبی   باید  در  سازمانهای  سیاسی  و  نظامی  و مسلح   و  مخفی  

باید تالش  کرد  تا  پرسنل  نیروهای  .  شوند   متشکل  بیشتر   هر چه یا  خارج  از  کشور در  داخل  و

برخی  از آنها  مخالف  که در  واقع   و  پلیس جمله  ارتش  وسپاه  و نیروی  انتظامی و  بسیج   مسلح  از

شوند   تا  سرنگونی  این  "  ملحق " جزئی   از همین خلق  هستند  به   انقالب  خلق    و  رژیم  می باشند

و . است  تسریع  شود  و پلیس بشان  نیروهای مسلح  گونه    رژیمهای   دیکتاتوری وابسته  که ابزار سرکو

باشیم  و  باید  دامنۀ   "  جسور"باید به اندازه یا حتی  بیشتر از  نیروهای  سرکوبگر  رژیم وامپریالیسم  

به  تمام  نقاط  کشور بکشانیم  زیرا  تجربۀ مبارزاتی  نه  فقط در  شهر یا  روستا  بلکه  مبارزۀ   مسلحانه  را 

ه  خوبی نشان داده که مبارزه در  یک نقطۀ  محدود  با  شکست  مواجه میشود  ،  بنابراین برای  پراکنده ب

و باید  بدانیم که خلق . کشور  کشاند    باید به تمامی  نقاطکردن  نیروهای  سرکوبگر  رژیم دامنۀ  مبارزه  را 

ن  رژیمهای وابسته  و  مزدور  مثل  شاه  و نه  از ای.  متحد   و  مسلح  هرگز  شکست  نخواهد خورد   

به  قیام  وانقالب  خلق  مسلمان الجزایر در  مقابل    جمهوری  اسالمی  ونه از  خود  ارتش  امپریالیستی  ،

به  پیروزی  قیام   خلق   ویتنام  و  ویت  کنگ  به  رهبری  هوشی مین  .  امپریالیزم   فرانسه  نگاه  کنید  

باید در اینجا  بار  دیگر به نیروهای مبارز  یاد  آوری کنیم  که    .  آمریکا   نگاه  کنید   مپریالیزمدر مقابل  ا

در  مسائل  سیاسی  ومبارزاتی  ایران " تضاد اصلی  تضاد  بین  خلق  و  امپریالیسم است ".   البته   قیام  

در ادامۀ   قیام      خواهد  بود  و و طوالنی   ار بر  علیه  سلطۀ  امپریالیستی   دشو مسلحانۀ  خلقهای ایران 

زیرا   امپریالیسم   دست  به     .ما  شهدایی   را  خواهد  داد   خلق  قهرمان ،پیروزی  انقالب   خلقی  برای

  .از دست ندهد  هر  عمل  و  فریبی  میزند  تا منافع  عظیم   و صد ها  میلیاردی  خود  در ایران را

ن  دیر یا  زود  این  حقایق را  خواهد  فهمید  و  به  جنگ  بزرگ  و قطعی  با رژیم وابسته  و  خلق  ایرا 

. امپریالیزم  حامی  آن  خواهد  پرداخت   



 

ابزار  . با  طبقات  محروم  اجتماعی  در  ایران   رابطۀ   استثماری  است   وابسته  سرمایه داری رابطۀ   

در  ایران  و  وضع  قوانین  توسط   به امپریالیسم  اکمیت   سرمایه  داری  وابستهاستثماری   رژیم    همان  ح

که    کوچک   سرمایه داری اقلیت .   فع  این  طبقه  میباشد به  ن و سیاستمداران جمهوری  اسالمی  برای  

 روم   بدست آوردهق   طبقات  محز به   حقوغارت  وتجاو و ثروتهای   میلیاردی  خود  را  از  فروش  نفت 

" شدید تضاد  طبقاتی  " سرمایه داری    وابسته  در  ایران  باعث  پدیدار  شدن  حاکمیت   دیکتاتوری  و  این

. در ایران شده است   

جدی      شدید  و استثمار و  تضاد طبقاتی  بر  خورد  و( کنز)سرمایه داری در اسالم  و  تشیع راستین با   

و    .ایدئولوژی   تشیع  واسالم توحیدی  به  مبارزه  با  سرمایه  داری  تأکید  شده است   و  در   شده   است

.  پیشوایان    اسالم  به عنوان یک  مذهب  توحیدی   مبارزه  با  استثمار را  ضروری  و    مبرم  میدانستند 

یبندی   کامل  آنها   با اصول  اسالم  و  این  بر  خورد  ضد استثماری  این  پیشوایان  در نتیجۀ  وفاداری  وپا

در  واقع   سلطۀ  طبقۀ  سرمایه داری  باعث پدیدار شدن  فقر  اکثریت  مردم  میشود    .و قرآن  بوده  است 

در  جامعه  است    همینطور .....    اعتیاد  و  واین  فقر  منشأ   تمامی  بزهکاریها  و  فحشا  و تن فروشی  و

.پس  سلطۀ  سرمایه داری  ضد  تکاملی  است .  یها  را  در جامعۀ  امروز ایران  میبینیم که این  بزهکار   

بین  بردن  استثمار  و  بر قراری  عدالت  واقعی  که جلوه  گاه آن عدالت  اقتصادی  است   فقط  با از"  

   (۲. ")میتوان  بتمام  انحرافات   پایان  داد 

ر  غفاری  گفته  بود ؛و  بخاطر همین  است که  ابوذ   

در  شگفتم  از  کسی  که در خانه اش  غذا  نمی  یابد ، چگونه  با  شمشیر  کشیده بر مردم نمی  " " 

."شورد  

این یک مذهب  است  که دارد  حرف می  زند ،  نه  یک  مذهبی ؛ ) خوب  ببینید  ابوذر  چه  میگوید ... 

نیست ؛  تحت  تأثیر  مکتبهای  مختلف  قرار  نگرفته ،  مربوط  چیز دیگر  اصالً  ابوذر مذهب مجسم  است و

نمی گوید  علیه  آن کسی  که   (  ه  مربوط  به قبیلۀ  غفار  استبه بعد از  انقالب  کبیر فرانسه  نیست بلک

باعث  فقر شده  شمشیر  بکشد ،  نمی  گوید  علیه  آن  کسی  که استثمارش  کرده ،  نمی گوید  علیه آن 

که  در این جامعه  زندگی  روهی  که استثمار  می کنند ،  می گوید  علیه  مردم ،  چرا؟ چون هر کسی گ

چون   در جامعه  ای  زندگی می کند  که  فقر    باشد  ولین  ولو  جزء  کسانی که استثمار می کنند  میکند ،

ست ؟  به  اندازه ای  که مهدور الدم چقدر  مسئول  ا.  وجود دارد ،  مسئول  فقر  من  و گرسنگی  من است 

یعنی  همۀ  .  یعنی با  استثمار گری که  گرسنگی  را به  وجود آورده ،  همدست  است   .ودشمن است  

(۹) .  ...  "انسانها  مستقیماً  مسئول  گرسنگی من  هستند  

 

  یقین  دیدم جا  نعمت   فراوانی   هر"  ؛  علی  علیه السالم   بود  که  این  جملۀ  انقالبی   را  گفت   این 

    " کرده اند  ضایع   آن  حقی  را در  کنار  که    کردم

با  اینکه در  قرنها  پیش گفته  شده  نشان دهندۀ   شناخت   عمیق  وی  از  جامعه ای  (  ع)این  جملۀ علی  

.اد  طبقاتی  شده است  که  طبقۀ  سرمایه دار  استثمار گر بر  آن سلطه دارد  و دچار  تض  



کند  ،  " ظلم " و  طبقه و جامعۀ  کوچک  سرمایه  دار  برای حاکمیت  خود  و ادامۀ  استثمار  مجبور  است 

این  ظلم  گاه  به  شکل  فریب  و اغواء  و گاه  بشکل  خریدن  افراد  ضعیف  النفس  با  قدرت  مالی  و 

  .همان استبداد   ظاهر  میشود  یا"   زور "  و  گاه  به  شکل  "  زر" توسط 

یعنی  تقسیم  بیت المال  به  طور  "   قسط "  و  "   عدل "  و  همین  علی   است  کمه  همیشه  به اصل  

.مساوی  بین  افراد جامعه  تأکید  داشت   

رابر  سیری  خداوند  از  انسانهای  آگاه  پیمان  گرفته است  که  در  ب"   گفته است که (  ع)همچنین علی  

"ظالم  و گرسنگی مظلوم  آرام  ننشینند   

."پیروزی  هم هست   و  تا  ظلم  هست   مبارزه هست و تا  مبارزه هست  شکست"  اینکه ؛   و    

طور  بارز  وآشکاری  با  همۀ  کسانی است که  با  حقیقت  تشیع    به   این   سخنان  با گفتن(  ع)علی 

که  در برابر  جامعۀ  طبقاتی وظلم    و  آنها  را  موظف  میکند  واقعاً عقیده  دارند  راستین  و اسالم  توحیدی

بطوری  که  اعتراض و قیام   و انقالب وظیفۀ تک تک  افراد  معتقد  به  مذهب    و استثمار  قیام  کنند 

. !" رفته است  خدا  از  انسانهای  آگاه  پیمان  گ"توحیدی  اسالم است ، دقت  کنید  ؛  میگوید    

پیام  امیدی  به  طبقات  فقیر  واستثمار شده   میدهد  ،   یعنی  میگوید   ای "  هست  تا  ظلم هست  مبارزه "   

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

سرمایه دار  استثمار گر  است  که  طبیعتاً موجب  قیام  و مبارزۀ   طبقۀ   اینکه  اصالً  همین  ظلم  طبقۀ 

.و تحت ستم  بر  ضد  او   میشود     اکثریت  مظلوم  

یعنی   اگر  در برابر  "   و  تا  مبارزه   هست  شکست  و  پیروزی   هم  هست  "  و بعد ادامه  میدهد    

ا امید نشوید  ،  یعنی   اگر در این مبارزه  کسانی  از  شما  شهید ظلم  طبقۀ  سرمایه داری شکست خوردید  ن

شدند  ،  شهادت  آنان را  ارزشمند  و قهرمانانه  ارزیابی  کنید  و  مرگ  سرخ  آنان را بیهوده  نپندارید ، 

سرمایه یعنی از  قدرت  استبدادی  و نظامی و  ارتش  تا به  دندان مسلح   و زر  و   ثروت  خیره کننده  

داران  و  دستگاه های  تبلیغاتی  واستحماری و فریبکار و دغلباز  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 

.  به مبارزه ادامه  دهید "  ستحاکمیت  مستضعفین   و تحقیر  شدگان  بر  جهان  ا"   

" عدل"به  علت اینکه  به اصول اسالم  از جمله (  ع)و حسین (  ع)و  هم  دو فرزندش  حسن (  ع)هم  علی  

شناخت کامل داشتند  و  به این  اصول  کامالً  پایبند  بودند  بنابراین  خود  پیشاهنگان  مبارزه  با "   قسط "و  

مبارزۀ   این  امامان  در  حقیقت  برای تحقق     .   یه داری  استثمارگر  اموی  شدند  طبقۀ  اشرافی  وسرما 

مسلمین  آن  بی  عدالتی  در جامعۀ  و  چون  میدانستند  منشأ .  یا  همان  عدالت  اجتماعی  بود "  عدل "  

ف  است  که  به  هیچ  وجه زمان  حاکمیت  خلفای  اموی    و جامعۀ کوچک  سرمایه  داری  استثمار گر اشرا

در  جامعه   نمیخواهد  امتیاز  طبقاتی خود را از دست بدهد  و به همین دلیل حاکمیت این "   قسط"با اجرای   

خلفای  اموی را  چون  که حافظ  منافعش  میباشد  پذیرفته  و  هر  دو  به  استثمار  طبقات  محروم  مشغولند  

استثمار گر که شامل خلفای  اموی  و  سرمایه داران  است  مذهب  اسالم  را    ضمن  اینکه  این  طبقۀ  حاکم

در آورده  و به  وسیلۀ  آن  مردم  را  در جهت  سود  مادی و " اید ئولوژی  دولتی" پذیرفته  وآن را به شکل 

د  را  به  وسیلۀ  ثروت  اندوزی  هر  چه  بیشتر فریب  داده  وبیشتر استثمار  میکند  و در واقع   ظلم  خو

و  البته مبارزه با  چنین  دشمنی  بسیار  دشوار  است  چون  بخش  .  میکند " توجیه  مذهبی "  همین اسالم  



فریب  " اسالم  و مذهب  شرکین وتوجیه کننده " بزرگی  از جامعۀ  مسلمین  آن   زمان  را  به  وسیلۀ  همین 

!ر  سر  نیزه   میکرد  و   در جنگ   قرآن   را  ب.  داده بود   

امام   علی  با  مشکالت  و توطئه  های   گوناگون   مواجه  شد  و سرانجام  توسط  خوارج   بیشعوری  که  

.ا خورده بودند به  شهادت  رسید فریب دشمن  با  شعور  ر  

بود  بطوری که  بنی  با  مشکالت پیچیده  تر  رو  به  رو" عدل"امام حسن  در  ادامۀ  مبارزه  برای تحقق    

و  یاران  نزدیک  این امام  با  تهدید  و تطمیع  نفوذ  کند  حتی تا  امیه  توانست  تا  میان  لشکر  امام  حسن و

 .بطوری که امام  حسن  مجبور شد  با بنی امیه صلح  کند   صفوف  لشکر امام  حسن  را عمیقاً  بر هم زند ، 

نقدر  تحت تأثیر  توطئه های  بنی امیه  قرار گرفت  که  سر انجام   با اغوای  زندگی  مبارزاتی امام  حسن  آ 

. عوامل  بنی  امیه  توسط  همسر خودش  مسموم   و  شهید  شد   

 ۱۱رو  به  رو  بود  ؛ سال     بسیار دشوارتری  باز هم  اما   امام  حسین  در  ادامۀ  مبارزۀ  خود  با  شرایط

ول  انقالب  در آن  زمان   که  شامل  یاران  نزدیک  و  وفادار به  پیغمبر   میشدند  نسل  ا  هجری است ، 

و  همچنین  پدرش  علی ...    و   ،  عمار  یاسر شامل  ؛   سلمان  فارسی  ،  ابوذر  غفاری  ،   میثم  تمار 

و  قرآن  شناخت  کامل دارند  به  اصول   اسالم و  برادرش  امام  حسن  میباشند    یعنی  کسانی  که  (   ع)

و همه   به  شهادت   از ترند   همهمه  پیشـتدر  زمان  خود   از  ه و  شناخت اسالم   و  از  نظر  ایدئولوژی

حاکمیت  طبقۀ  اشراف  و  سرمایه داری  و ، تنها بود  بسیار  هجری   ۱۱،   امام   حسین  در  سال   رسیدند 

خود  در    که  خلفای  بنی  امیه  با  سلطۀبا توجه  به  این   وران جاهلیت  بودند همان   اشراف دجدید  که   

و  طبیعتاً   یش  از هر  زمان  شدید  تر  شدند بنائم  و  ثروتهای  هنگفت  رسیدقلمروی ایران  و روم  به   غ 

که  بزرگترین    تطبقۀ  حاکم  استثمارگر  میدانس و  این   طبقاتی  و استثمار  تشدید  شد  تضاد 

است  ،  بنابراین  انواع  توطئه  ها  و  فریبها   (ع)داخلیش  خاندان  علی  در  مرزهای  وخطرناکترین دشمن

میگیرد ،  بطوری که  چنان  انجام   های  حیله  گرانه  توسط  طبقۀ  استثمار گر بر علیه  امام  حسین و  نقشه

گویی  امام  حسین  از دین  ه  انداختند  که مردم شام  باور  کردند  که تبلیغاتی  بر  ضد  امام  حسین  به  را 

  تنهاست  ،  توسط  دستگاه های تبلیغاتی  آنزمان امام  حسین  اسالم  خارج  شده  و  کافر  گشته  است ، 

د  ،  امکان   مبارزۀ  سیاسی  ندار ش  در برابر  مردم  خدشه  دار  شده ،یگرامی  بزرگ و  دشمن  شخصیت

امکان  مبارزۀ  ایدئولوژیک  ندارد  ،  حتی  زمینه برای  ادامۀ  مبارزۀ  مسلحانه  فراهم  نیست  چون  در  این 

مانند  پدرش     وری   بود  کهشرایط  بط حتی و  زمان  امام  حسین  نه  سالحی  دارد  و  نه   سربازی ،  

از  سوی   !عنای  شکست  قطعی  اسالم  و  تشیع بود چون  سکوتش   به  م میتوانست   سکوت  کند ، علی ن

مردم  محروم  و  ستم دیده  که  تحت   ستم  وظلم  خلفای  بنی امیه قرار  بخشی  از دیگر   همۀ   چشمهای  

گرفته  اند  به  سوی  اوست  ،   بطوری  که  مردم  کوفه   که  خود   تحت  سلطۀ  بنی امیه  هستند   از  امام 

شهری که   بیش    ،تقاضای  یاری  میکنند  تا آنها را  از  سلطه وستم  بنی امیه  نجات  دهد  ،  کوفه  حسین  

نزدیک  مرزهای  ایران  که از چهار  سال    تحت   امامت  و رهبری   پدرش  امام   علی  بود  ،   شهری   

را  در  دل  خود دارند  ،  (   ع)حبت  علیاست  که   بیش  از  هر  قومی  م  شده  وایرانیان  تازه  مسلمان 

پس    بود  ،  یزیدبنی امیه  و  ولی  واقعیت آن  بود که   کوفه   از   نظر  نظامی  و سیاسی  تحت   سلطۀ   

رفتن  امام   حسین   به  کوفه  به  معنای  کشته  شدنش  بود ،  و امام  حسین  خودش   اینرا  از ابتدا  

   مام  حسین  برای  ادامۀ  مبارزه   چه راهی را  انتخاب  کرد؟پس  ا میدانست  ،



  !مرگ  سرخ  را   انتخاب  کرد  نه  مرگ  سیاه  را  که  تا  این زمان  همۀ  ما  را  میکشد   امام  حسین   

در  از  مدینه  به  مکه رفت  و جهاد بزرگ   خودش را  آغاز  نمود  و  امام  حسین   در آن  شرایط  دشوار

مرگ بر فرزند انسان نوشته "   که  از سراسر  سرزمین  اسالمی  به آنجا آمده  بودند  گفت ؛  برابر  حجاجی

  ."، همچنانکه گردنبند قرین گردن دختران است  ، مرگ قرین فرزند انسان است شده

!و  شهادت  سرخ  بود سالح  برنده ای  که امام  حسین برای  ادامه  مبارزه  وانقالب  انتخاب  نمود  مرگ   

شیع  در  طول تاریخ  ادامه  داده ت  یا  نمود  و  به  انقالب و مبارزۀ شهادت  سرخ   که  تشیع را  احهمین  

.است   

  امام حسین  با  قربانی نمودن  خود  و   علی  اکبر  و  علی  اصغرش   نهضت  و انقالب  تشیع  را  که 

 جهانبینی  آن  بر  "عدل"  است  را  از  شکست  و  در   بن  بست  ماندن  رهایی  داده است . 

گرسنگان  و  مستضعفین  در  طول  تاریخ   امام  پا  برهنگان  ، امام امام   تحقیر  شدگان  ،   ؛امام   حسین   

  .است   بوده 

امی  استثمارگران  در تم و  بنی امیه و ننگین امام  حسین  با شهادت سرخ  خود  هر چه بیشتر  ماهیت  پلید   

. ه استافشا  کرد  را تمام  طول تاریخ    

و  تمامی شهدای  صدر   (ع)و  پدرش  علی  (ص)جدش  محمد  با  شهادت  سرخ  خود  یاد  و  خاطرۀ  و 

  . ه استاشتاسالم  را  در  تمام  طول  تاریخ  زنده  نگه د

اهمیت  جهادی  که   امام    نفکران ،  علما  و متفکریناندیشمندان ،  روش  زبانها ،   عقلها   و  نوشتار  

.تا  کنون   بدرستی  بیان  کنند   حتی  را  نمیتوانند   حسین   توسط  سالح  شهادت  سرخ  خویش  انجام  داد  

 هنوز همبه  همین  دلیل   است  که پس  از  گذشتن  قرنها  وقتی  از  کربال  وعاشورا  یاد   میگردد ،  

          (۱) .پر  از  اشک  میشود     (ع ) شیعیان  حسین  چشمان

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

مبارزه  با   تضاد طبقاتی  و  نابودی     امام  علی  را  که  در واقع  برای  بر  قراری  عدالت  اجتماعی  و

   فقط میگویند  باید در.   طبقه   و  جامعۀ  کوچک  سرمایه  داری  ظالم  بود   را   از  مردم  مخفی میکنند  

و  دالیل  مادی  و زمینی .  ذخیرۀ   آخرت  میشود   و مراسم  شهادت  امامان  شرکت  کرد  چون ثواب  دارد 

اعمال   و کردار  این  قشر از  افراد  مذهبی  دقیقاً  .   قیام  امامان  از  دید مردم مخفی نگه داشته میشود   

  .نوع مذهب آنها  را  که همان تشیع  صفوی و  شرکین  میباشد را نشان میدهد 

نا  آگاه تر  به  مذهب  خود باشند  بیشتر  به دام مذهب  شرکین می افتند  و   در واقع  مردم مذهبی  هر  چه

.  خود  جزئی  از  این  مذهب  شرک  میشوند   

جهل  و نا  آگاهی  و  شناخت  کم  به اصول  مذهب   اسالم  وتشیع  توحیدی  فاصلۀ  بین  تشیع  علوی  و 

. دیگر  را   هر  چه کمتر  میکند و  تشخیص  ایندو  از  یک  شرک  آلود صفوی تشیع  

دین "دلیل  اصلی  اینکه   خداوند  همیشه در طول  تاریخ  بشریت  خواسته است  که  دین  خود  یا همان 

" عدل"ایجاد   عالوه بر توحید ویکتا پرستی  را  توسط  پیامبران  خود  به  بطن  جوامع انسانی  ببرد" توحیدی

.  نگاه  کنید (  ص)به   شرح زندگی ابراهیم   تا  محمد.   بوده است "  اجتماعی  عدالت" یا همان  "  قسط "  

تبلیغ از   میان  مردم جوامع  زمان   و با  توضیح   چوپان  بودند  و یا  کارگر  که  این  پیامبرانبیشتر 



تحت ستم این   برده  یا  یت این پیروان  از  طبقۀ  فقیر  ،و  اکثر پیروانی  می  یابند، خودشان  طرفداران  و

جوامع بوده اند  ، در   زمان  صدر  اسالم  در  جامعۀ کوچک  عرب  آنزمان و در  مکه   یاران  پیامبر  

بودند  و  از .....  عمار  یاسر  و و  برده  شده مهاجر یکسلمان فارسی    برده بود  ،اسالم  ، بالل  که  یک  

ت  گرویدن  به  محمد  مورد خشم اشراف قریش هم  قرار گرفتند  و شکنجه لحاظ مادی فقیر بودند  و  به  عل 

همین شما  هستید "  در همین  زمان بود  که پیامبر  خطاب   به  همین یاران خود  نمود وگفت  . هم میشدند   

گرویدند  و    پس  در  مورد  پیامبر خودمان  میبینیم که  کسانی  که  به  او. "  که وارث  دنیا  خواهید شد  

نظراتش  را  قبول  کردند  از طبقۀ تحقیر  شده  و  مستضعف  و فقیر  آنزمان بودند  که اکثریت  افراد   

جامعۀ  عرب  آنروز  یا  جوامع  متمدن تر  دیگر  مثل ایران  و روم  را تشکیل  میدادند  چونکه   نجات  

ه  این پیامبر  برای  رهایی  آنها  از  اسارت  وبردگی  طبقۀ  دهندۀ  خود  را   یافته بودند به  عینه میدیدند  ک

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  اصولی  که  در 

و .  آمده  بود  بر  دل  این طبقۀ  ستم کشیده  وتحقیر  شده مینشست "  قسط " و "  عدل "  رآن  در  مورد  ق

و  با  تطمیع وتهدید  سعی میکردند  پیامبر  را  از      قریش   بر   پیامبر  شوریدند برعکس  طبقۀ  اشراف و

سرمایه داران  عرب  آنزمان  از   پیامبر  فقط  وظیفه ای که داشت  باز  دارند  ، علت  عصبانیت  اشراف و 

" داد" و "   قسط"همه را  به  " خاص"علت   ظهور دین جدید  به  معنی عام  آن  نبود  بلکه  این  دین  جدید  

  یا  همان "عدالت  اجتماعی " دعوت  مینمود   واین عدالت  اجتماعی بود  که  با " منافع مادی "  اشراف  و 

ابالغ  شده  بود  صراحتاً   بر (   ص)زیرا  در  قر آنی   که  به   محمد.  اران عرب در  تضاد بود سرمایه د

 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  

مبنا .  نیاز  و  یا  نامحدود  یا  همان  سرمایه داری یعنی  انباشتن  بیش از  و کنز  ("    ۹۳سورۀ  توبه آیۀ )

است  ،   به  همین  دلیل  در  سورۀ  "   دزدی " یا  همان "  ربا "   اء   این  سرمایه داری ریشه  و  منش یا  

گفته  شده  ؛   صراحتاً   ۹۱۱بقره  آیۀ    

خوردن   ؤمن هستید  تقوای خدا پیشه  کنید  و بعد  از این  از رباای ایمان آورندگان  اگر واقعاً  م"    

   ! "درگذرید  در غیر اینصورت  به  خدا و رسولش اعالن  جنگ  دهید 

یعنی  کثیف  بودن  ربا  خواری  تا   آن حدی  است  که  فرد ربا خوار  دشمن    خدا  و  رسولش   محسوب   

وجود  آمده  نفع طبقات  استثمارگر به   به  انسانی   ظالمانۀ  ثر  قراردادهایا  در"  ربا "در  واقع   .میشود  

این اختالف ارزش میفروشد    اگر   شخصی کاالیی  در  اختیار دارد و آن  را  گران  تر از  ارزش واقعیش

. است   "ربا "ا  ارزش بیشتر  که  شخص فروشنده  به علت حرص  وآز  روی  آن  گذاشته  واقعی  کاال  ب

یا   .  انجام  نداده  تا  در  ازای   آن  این ارزش  بیشتر  را به دست  آورد "  کاری "این  شخص فروشنده  

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

به بانک  پرداخت "  بهره "  بعالوۀ    وام  را  همین   معادل   ارزش طی اقساطیپس از  چند  سال    ماهانه  

یا  ارزش افزوده  ای  میشوند  بدون  اینکه کاری "  بهره " صاحب   یا  صاحبان  این  بانک  مالک .  کند   

.  کرده باشند  



وامع در  اروپا   و ظهور  طبقۀ  کارگر  در  ج هجدهم   فالب  صنعتی   در  قرنمثال  مهم تر  دیگر  ان 

کارگری  که  با  فروش  وقت  و  توان  خود    کاالیی  را .  بعد  در  جامعۀ  ایران  میباشد    اروپایی و مدتها

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

ز  خود  برای این  تغییر ر  در  مقابل  وقت و توانی  که اتر در  آمده  دارای ارزش  بیشتری  میشود ،   کارگ

کاال  گذاشته  از  مالک  کارخانه حقوق  ناچیزی  دریافت  میکند   ولی مالک  کارخانه  با  فروش کاالی   در  

، این  ارزش  افزوده  از  اختالف  سود  هنگفتی  میرسد  ارزش  افزوده  یا   تولید شده توسط  کارگر  به 

رزش  ناچیز  یا  حقوق  بخور  ونمیر  کار  کارگر   از  فروش  ارزش  کاالی تولید  شده  توسط  سرمایه ا

است    که  در  جامعه  "  ربا "  و   این  ارزش   افزوده   یا  بهره  همان است "  ربا " دار  حاصل  شده  و 

مه نمیتوانستند در جوامع  مختلف  بشری ه  و های  بشری از موقعی که  مالکیت  به وجود  آمد  ظهور  کرد  

طبقۀ  اشراف یا  فئودال   یا  سرمایه  داران    کم  کم  در دست  مالک همۀ   ابزار تولید  شوند  و این ابزار

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 

و    این  قراردادهای  باطل   وضعیت  و امتیاز  خودشان را  در  مقابل  طبقات  محروم تر از دست  ندهند 

 " دزدی " همان  یا   ربا ،خاطر  همین ب  .  وبه  طبقات  اجتماعی محروم  تحمیل کنند  ظلمانی  را  باید حفظ

پدیدار شدن  هر چه   باعث    ین  تضاد  طبقاتیا  و نتیجۀ  .است  و تضاد  طبقاتی  منشاء   سرمایه داری

مردم  فقیر  برای  سیر  دزدی  سرقت وبه وجود  آمدن  بزهکاری  و   و  در  جامعه بیشتر توده های  محروم 

  محروم  در میان  توده های  ....های جسمی و روانی و بیماری  و  و  اعتیادو  فحشاء    کردن شکمشان 

.  اجتماعی   شده است  

 

یعنی  سیستمی  که  عده ای  .  پس آن  چیزی که مانع  تکامل  بشر است  سیستم  سرمایه داری است " 

فتن  لک  ابزار  تولید ند  و نه تنها  خود  در مسیر  آفرینش  گام  بر  نمیدارند   بلکه از  ر معدود ، ما

یصدون  عن  » سیستم  سرمایه داری  بزرگترین  سد  راه  تکامل است . دیگران هم  جلوگیری  میکنند 

پس  سرمایه داری  عالوه  بر اینکه سد راه  تولید  است  بشر را  از نظر  فکری  و ....  ....     «سبیل هللا 

(۵)"  .معنوی  هم در  پست  ترین  مرحله  نگهمیدارد    

 

به  تاریخ در  جامعه  است  "  استثمار "  که  ضد  "  عدل "  بیشتر در مورد  اجرای  اصل   شرح   برای

؛ اسالم   بر میگردیم  

با  عقیده  و   جنگهایی  که  بسیاری  از   اصحاب  و یاران  اسالم  بوسیلۀ  پیامبر  پیروزی های   از  پس  

جزیرۀ    شبهه بر   دین  اسالم   ، در اواخر عمر  پیامبر   از دست داد در  همین  جنگها   اولیۀ  خود  را

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

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

که  در جامعه  باید  به نفع  همه  اجرا شود    ولی   این  اسالم رفته رفته  از  نظر  مبانی  و  اصولی. ت یاف

به   و  مسخ  شده  همین  اسالم  تهی   ،" قسط " و "   عدل"تهی شدن  از همان  اصول    تهی  میشد ،

بنی  عباس  قرار  گرفت    بعد میه  وخلفای  بنی  ا  ولی  در خدمت  ایدئولوژی  دولتی  درآمد یک   صورت



یعنی  این خلفا  و  اشخاص  نزدیک  خلفا که  جزء  طبقۀ  استثمار  گر  بودند  خودشان  را مسلمان  میدانستند  

به   را   بود  و اسالم " ال  اله  اال  هللا  " و "   هللا  اکبر "زیر  پرچم    ،  نماز میخواندند  ، حکومتشان  

و خلفای  آنزمان  در  آوردند   خلفای  در خدمت  طبقۀ  سرمایه داری    "توجیه کننده "دین   یک صورت  

آنروزگار مسلمین   ،  تنها  آوردند  با تضاد  طبقاتی در تاریخ   وجود   بنی امیه  وبنی عباس  جامعه ای  را به

این  بود  ،  و"  تشیع " فت مینمود  جریان  سیاسی و اصولی  مهمی که از درون  همین  جامعه  با  آن مخال 

خود  را  با  گسترش  تشیع   در خطر  میدیدند  از  آن وحشت  داشتند  " منافع مادی " خلفا  به  علت اینکه 

چون  تشیع  راستین و  امامان معصوم  شیعه  به  علت داشتن  جهان  بینی  که بر مبنای عدل بود ، همیشه  به 

اجرای عملی  آن  در  جامعه  تأکید  مینمودند  بنابراین هم خودشان  و هم  پیروان   و" قسط"و "  عدل "    

پس  .  راستین  آنها  همیشه مورد تعقیب وآزار  خلفای  عباسی   قرار  میگرفتند  و  شکنجه واعدام   میشدند 

میبینیم  که  تضاد بین مذهب  تشیع راستین  و  مذهب شرکین  خلفا  در  طول تاریخ  به  خاطر  مسائل  مادی 

 و زمینی و بی عدالتی بوده است .

در  آن "   عدل " که  بگوییم  ؛ مذهبی   که    اسالم  اینست تاریخ   ز  تکرار کردن  گوشه ای  ازمنظور ما  ا

بقۀ  بلکه  به  ابزار  ایدئولوژیکی  تبدیل  میشود   برای  استفادۀ  ط. نیست  "  مذهب  توحیدی"نباشد  دیگر   

خود  را به  مردم  معتقد به همین  مذهب  تحمیل  و  ی استثمار  رابطۀ استثمار  گر حاکم  که  به وسیلۀ  آن

.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 .

ما  رژیم  مذهبی   جمهوری اسالمی  که  به   بنی  عباس  و  شاهان  صفوی  و در زمان خلفای  بنی  امیه و

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

نجومی  و   و  ثروتهای  دم   معتقد  به همین  مذهب  تحمیل  میکنند  و  فقیر بودن اکثریت  جامعه به   مر

"  مذهبیون  فرصت  طلب "  شرکین  خود  توجیه  مینمایند  را   با  مذهب  را امتیازات  اقلیت   سرمایه  دار 

. مینامیم  "  اپورتونیستهای مذهبی " یا          

تکیه  و  چسبیدن  به  اسامی صت طلب  مانند  سران  رژیم  مزدور جمهوری  اسالمی  با  این مذهبیون  فر

خاص مذهبی  مانند  اسامی  پیامبران   و  معصومین  و  قرآن  وتظاهر  کردن  به  اعتقاد داشتن  به اصول 

ه  حاکمیت  ننگین مذهبی   و  در ضمن  پنهان  کردن چهرۀ  پلید  خود در  زیر همین  اسامی خاص مذهبی  ب

.خود  و  استثمار   خلقهای  ایران ادامه میدهند    

وابستۀ   خود   به  طور مکارانه  ای  نام  سیستم  حکومتی خود   اینان  برای توجیه  حکومت  سرمایه داری  

" فقیه   ولی  مطلقۀ" گذاشته اند  و  برای گمراهی  بیشتر  مردم  مذهبی  خود  را "  جمهوری  اسالمی "را  

رژیم  در  مجالس خصوصی   خود  به  ساده  دلی  مردمی  که فریبشان  را   مینامند  ولی  همین  سردمداران

!  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  حرف  وعقاید  خود عمل  نمیکند .  و بعد  برای توجیه بی 

.خود متوسل به  سفسطه  بافی  میشود  نظری  وعملی و یا  انحراف عملی  



در  جامعۀ  امروز  ایران تحت  حاکمیت  اپورتونیستهای مذهبی رژیم  جمهوری اسالمی  مردم  ایران به    

مشغول  چپاول  همین مردم است  "نظام  بانکداری  اسالمی  "در  بانکها  تحت  نام "    ربا" عینه میبینند  که 

و به .   به  صورت  عادی  در آمده است  "  رشوه  خواری " ادارات  دولتی  دستگاه  بوروکراسی  و  در.  

یباشند  دیگر  عمالً  نه طور  کلی همین اپورتونیستهای  مذهبی  حاکم   که حافظ نظام سرمایه  داری  وابسته م

"قسطی " در  جامعۀ  امروز  ایران  باقی  گذاشته اند  و نه  "  عدلی "   

اپورتونیستهای  مذهبی  که  بعضی از  آنها  در جامعۀ امروز ایران  در  لباس مذهبی و روحانی هستند   در  

ند  ؛   صبر پیشه  کنید  در این دنیا هرچه برابر  طبقات  تحقیر شده و فقیر و  در برابر  مسئلۀ   استثمار میگوی

یا  اینکه .  فقیر تر  باشید  وهر چه بیشتر  صبر کنید   پس از مرگ  و  در آن  دنیا  غنی  تر  خواهید بود   

نها  زخارف دنیاست  و میگویند  اصال  خود  نه  خیر بگذارید ببرند و  شما را  بیشتر استثمار  کنند  اصالً ای

پس لی  و معصومین  از  نظر  مادی  خیلی  فقیر بودند و  در مورد  مسائل  مادی  وزمینی بی اعتنا پیغمبر وع

هدف این  اپورتونیستهای مذهبی با  گفتن  این  سخنان اینست  تا  مردم   ....وشما  هم باید مانند  آنها  باشید  

.     د  باز دارن  و تضاد  طبقاتی  مبارزه   با   استثمار  فکر از را   

 

نظام  سرمایه داری   رژیم جمهوری  اسالمی برای  حفظ  استثماری  که  نتیجۀ  حاکمیت  ما  برای  مبارزه  با

در شرایط  کنونی  چه باید  بکنیم ؟  است  در ایران به  امپریالیسم  وابسته   

را بفهمیم ؛" امپریالیسم "  و"   سرمایه" مفهوم  کلماتی  چون باید     ابتدا  ن  سوالیبرای  پاسخ به  ا  

 

(۳)"میگویند  در  اقتصاد  به  مجموعۀ  عوامل  ابزار  تولید ،  مواد اولیه  ونیروی کار ،  سرمایه"    

اری گران  رابطه ای  استثمسرمایه   رابطه اش با  کار  با  مالکیت داشتن برو  سرمایه  دار  کسی است  که  

.شده است    

    و  "تراست ها  "داری   که  با  تحت  مالکیت  در  آوردن  کارخانجات  و  ایجاد و  همین   طبقۀ  سرمایه 

و  کنترل  بر مؤ سسات  مالی  واقتصادی  در بسیاری  از  جوامع  امروز  دنیا  دیکتاتوری    "کارتل ها " 

سرمایه  داری   جوامع تمامی  ارکان   دولتها  و  این  سرمایه داران  .سرمایه  داری  را  حاکم  نموده است 

....، مانند  جی پی  مورگان ، هگزون موبیل ، کاتر پیالر ، خانوادۀ زیمنس  و دارند  سلطۀ  خود را  تحت   

. یعنی دیکتاتوری سرمایه ، یعنی  حاکمیت  پول  بر  زندگی انسان «  الیگارشی  مالی »این  را میگویند "   

و این  درست  بر  خالف  انسانیت  و  ،هرکس  پولش  بیشتر   قدرتش  بیشتر  و  حرفش  با  ارزش  تر  

(۱. ")بعوض  اینکه  ثروت و پول  فدای  انسان  گردد  انسان  فدای  ثروت  میگردد . است ارزش  انسانی    

؛یعنی   امپریالیسم   و  مفهوم  

وقتی  دولتها  حاضر  میشوند برای  تأمین  منافع ،  بجنگ  متوسل  شده  و دست  به  اسلحه  ببرند   و  " 

ستثمار  مردم  کشورها کودتا  راه  بیندازند ،  در  حقیقت  به اولیه و ابرای فروش و  بازار ،  مواد   نیا زم

 «امپریالیزم» در  این مرحله  به  سرمایه داری  .  مرحلۀ  جدیدی از  سرمایه  داری  قدم  گذارده  اند  

 یعنی  سرمایه داری  توسعه  طلب  که  برای  تأمین  منافع  خود  به اسلحه و ارتش   امپریالیزم.  میگویند 

سرکوبی  خلقها  ماشین جنگی  خود  را  بکار  می  اندازد  چون  سرمایه  های  او برای   توسل  میجوید و



در داخل  زیاد شده  است  سعی دارد  آنها  را  بکشورهای  دیگر  صادر  نماید  تا  آنها  را  هر چه بیشتر  

(۱). "استعمار  نماید   

 

به  ارتش  خود توسل  فع  سرمایه داران  در  کشورهای  تحت  سلطه  امپریالیسم نه  تنها  برای تأمین  منا

میجوید  بلکه  همین  امروز  ما در  تمامی  کشورهای تحت  سلطه در  جهان   میبینیم   که  همین  امپریالیزم  

قیام        گونه  با  به  قدرت  رساندن  رژیمهای  مزدور  و  تغذیه  و تدارک  ارتش  این  رژیم ها  هر 

.آزادیخوا هانه ای  را توسط  دیکتاتورهای  خود  سرکوب  میکند   

  

خود  که در دهۀ  چهل  آنرا در  درون سازمان ( ۳)" استثمار " در  اثر "  سعید  محسن " شهید خلق   مجاهد 

اضافی  استثمار  چیزی جز تصاحب ارزش "   در  بارۀ تعریف استثمار گفت ؛ آموزش میداد ،  مجاهدین خلق  

ارزش  اضافی  عبارت است از  تفاضل  ارزش  تولید  شده  به  وسیلۀ  کارگر  و عایدی  او  " و  " نیست  

جهت   طبقاتی  بعلت  حاکمیت  استثمار  هر کاری  در  در  جوامع "  و ادامه  داد  که ."   از  این  ارزش

."است   تشدید  بهره  کشی  

سعید  محسن  این  آموزشها  را   او  که  اه  و نظام  وابسته  به  امپریالیسمدر زمان  ش اینکه   با  توجه به

حافظ  سرمایه داری وابسته  به امپریالیسم  در ایران   نیزمیداد مانند زمان  ما   رژیم  جمهوری  اسالمی 

همین  سعید    و بخاطر   !انگار  که  سعید  محسن   همین  االن  این  آموزش  را  به ما  میدهد   میباشد

؛ محسن  اینچنین  ادامه   داد  که  

   ."بی تفاوتی  در برابر  امپریالیسم  تأیید  عملی  او  و   شرکت در  بهره  کشی  جهانی  است "   

که  در  برابر   و  تحصیل کردگان  و به طور کلی  تمامی  توده های تحت  سلطه   یعنی  همۀ  روشنفکران

 افراد در  همین اگر بدتر  یا  اعتراض نمیکنند  و   به هر دلیلی  طبقۀ  سرمایه داران استثمار و ظلم  و ستم

و  کسانی که  به  هر  دلیل  وارد  دستگاههای  مؤسسات  مالی  و اقتصادی سرمایه داران  مشغول  به  کارند

ر  ریالیسم  شده اند دنظامی وارتش وامنیتی وپلیس وبه طور کلی  نیروهای  سرکوبگر رژیم  وابسته  به امپ

به طور زنده  و امپریالیستی  را  پذیرفته  و به آن  کمک  میکنند  و   سلطۀ  واقع  نظام  سرمایه داری و

   .ارگانیک به  صورت جزئی از  سیستم  ظالمانۀ  سرمایه داری  جهانی در آمده اند 

و     و  سوپر انقالبی   بودن  دارند  همچنین  اشخاص  وسازمانهایی  که از  طرفی ادعای  آزادی  خواهی 

توسط  نهادها  و  مؤسسات  امپریالیستی  جذب  شده اند  و  ولی  عمالً   مینامند  رژیم خود  را  اپوزیسیون 

مجاهدین  مسعود "  در  جهت  اهداف   نظام  سرمایه  داری   و  امپریالیزم  گام  بر  میدارند  مانند  "  عمالً "

حزب    به  اصطالح و انشعابات    و حزب توده و  فداییان  اکثریت   فرخ   نگهدار"  وی و  مریم  رج 

....کمونیست  کارگری  منصور   حکمت  و    

 و  کمک  بهکاالها  و  تولیدات  کشورهای امپریالیستی  به  معنای  تأ یید   و مصرف و همچنین خرید

.و شرکت  در  بهره  کشی  جهانی  است   امپریالیسم  

فتۀ  کامالً  صحیح  سعید محسن  همۀ    خلقهای  ایران  را  حتی در شرایط  فعلی  با  یک  حقیقت  این  گ

و     باید  به  طبقۀ  سرمایه داری  وابسته  (در  همین زمان )  که اجتناب ناپذیر  آشنا میکند  و آن   اینست



رژیم   جمهوری  اسالمی  پاسدار  آن   هر چه بیشتر  تعرض  کرد   وبه مبارزه  با  آن ادامه  داد . واین نه 

   .افراد  جامعۀ  تحت  ستم   میباشد   بلکه  وظیفۀ  همه  "واقعی مجاهد  خلق  "تنها  وظیفۀ  هر 

سورۀ   ۱۱انسان  مانند  آیۀ    واالی  با   یاد  آوری آیاتی از  قرآن در مورد  ارزش  سعید  محسن  در ادامه 

و بحر  مسلط    محققاً  فرزندان  آدم  را بسیار گرامی  داشتیم و  آنها  را  بر  بر  "  اسری  که  میگوید ؛ 

. "دادیم    روزی  را  کردیم  و  از پاکیزه ها  آنها  

همه  چیز  از   آن همۀ  انسانها  است  ،  و هیچ  فردی  با  "   ؛که   میگیرد  از این  آیات  قرآنی   نتیجه 

نعمات  جهان   را  ندارد ،  مگر  در حد  احتیاج ،  حق  تملک و تصاحب  ثروتها  و هیچ  منطق  و استداللی 

"سعی  خود و  تالش   آنهم    با   

 

را  کنز میکنند  و (  ثروتها )  و کسانی  را  که  طال  و نقره  "   سورۀ  توبه  ؛    ۳۱ آیۀ   سپس  با اشاره به

. "ذابی  دردناک  بشارت ده در راه خدا  انفاق  نمی نمایند ،  به  ع   

 و  در  توضیح این آیه  گفت ؛

این   آیه  شامل  حال  همۀ  کسانی است  که  اموال  و دسترنج  مردم  را  بنا حق  تصاحب کرده  و  "

این افراد  از .  تکامل  ،  و نتیجۀ  کارشان  ایجاد  شکاف  طبقاتی  بین مردم است  عملشان  سد  راه  خدا و

دارائی  و دسترنج  مردم   را  غارت  کرده،  ویا  ثروتها  را  در (  از  طریق  استثمار ) که  به باطل  آنجا   

نمی نمایند  ماهیتی  (  توزیع عادالنۀ  ثروت )  راه مردم  در جهت  از بین بردن  نا برابریها  جامعه  انفاق  

" .لی دارند مضد  تکا  

و حامی  رژیم   مزدور جمهوری اسالمی در  ایران بوده است  و  استثمار  نتیجۀ سلطۀ امپریالیستی که مدافع  

خلقهای ایران  توسط  سرمایه داران  وابسته ، باعث  شده که  فقر در بین  طبقات  اجتماعی تحت  ستم  ایران  

ران  بلکه در  ظالمانۀ سرمایه داری نه  تنها  در  ای  نظامحاکمیت  این نتیجۀ  . هر چه بیشتر  گسترش  یابد 

انبوه  توده   اکثریت و  و  باعث به  وجود آمدن   که  تحت  سلطۀ  این  نظام قرار دارند تمامی  کشورهایست

در  همین رابطه سعید محسن  در   جزوۀ  استثمار اینطور ادامه داد؛  .  های  فقیر میشود   

فقری  که به   همان . ظیمی  از مردم  است از طرف  دیگر  نتیجۀ  حاکمیت  استثمار ، فقر  توده های  ع"  

.  از مرگ  به مراتب باالتر  و بزرگتر است  یعنی  فقر( الفقر  اکبر  من  الموت ) گفتۀ حضرت  علی 

بخصوص  که این فقر  به  افراد محدودی  خالصه  نمیشود  بلکه  وجوه مختلف  جامعه ومردم  را در  بر 

" .میگیرد    

      

ضاد  طبقاتی  آموزشی  با  استفاده از اصول  اسالم  توحیدی   مسئلۀ  استثمار وت ر این جزوۀ سعید  محسن د

.به خوبی تشریح  نمود را  تحت  حاکمیت  رژیم وابسته  به امپریالیسم  شاهنشاهی  در  جامعۀ  ایران   

سته  در  ایران  است  با  نتیجۀ   سلطۀ  طبقۀ   سرمایه داری  واب  تضاد   طبقاتی    و  استثمار   که    

یاری   به شاهنشاهی   از بین  نرفت  بلکه  خمینی  به  عنوان  جانشین  شاه  و سرنگونی  رژیم  آریا مهری و

  را  احیا  وحفظ کرد  وبه  آن  ادامه  داد  لیسم  این  سلطۀ  طبقۀ  سرمایه داری   وابسته در  ایران امپریا 

و تا زمانی   که    رژیم   مزدور  جمهوری  اسالمی   در ایران  حاکم  باشد   سلطه  ای  که  تا  زمان  ما 

.ادامه  خواهد داشت   



 

خلقهای ایران   منشأ   واقعی این  قیام   مضحکۀ  انتخابات  قالبی  رژیم  و یا   جناح     ۴۳۱۱در  قیام   

قیام   ،   بلکه   منشأ این   نبود بز س کذاییو جنبش   دروغین   اصالح طلب  به سرکردگی موسوی  و کروبی

در    "تضاد  طبقاتی" تا  وقتی  که   این  قیامحاکم  در جامعۀ  ایران  بود   و   "تضاد  طبقاتی    "همین 

. دارد    ادامه  همچنان  جامعۀ  استثمار  زدۀ  ایران  وجود  داشته  باشد ،  

 

 

 

 

                                                                                                                           

"شیعه یک  حزب تمام " با  عنوان    ۴۳۳۴متی  از  سخنرانی   دکتر علی  شریعتی  در  آبان  ماه  قس.  ۴  

 

تا    ۴۳۱۱سالهای   در " ران ای  مجاهدین  خلق " نوشتۀ  "اقتصاد  به زبان ساده  "  جمله ای  از  رسالۀ.  ۹

. تدوین  شد نوشته  و" محمود  عسکری  زاده " این  رساله  توسط  مجاهد  شهید  ،  بیشتر خورشیدی ۴۳۳۱  

 

.توسط  دکتر  علی  شریعتی "  مذهب علیه مذهب "جمالتی از  سخنرانی  .  ۹  

 

"   شهادت" نوشته  شده   از   سخنرانی    در  اینجا  "حسین  امام "جمالتی  که  در بارۀ     برخی  از .۳

شریعتی  علی دکتر  .  ولی  عین  همان  کلمات  و جمالت  نیست  انتخاب   شده   است  دکتر  علی  شریعتی 

.توضیح  داده  است "  شهادت" سخنرانی  در  همین   قیام   عاشورا  را   به خوبی  منشأ   و  علل   

 

مجاهدین  " نوشتۀ "  اقتصاد  به زبان ساده " از همان  رسالۀ    "نهای  اقتصادیبحرا " جمالتی از  قسمت .۵ 

.  ۴۳۳۱  در  سال"   خلق ایران  

    

در  سال   "مجاهدین خلق ایران "نوشتۀ "  اقتصاد به  زبان  ساده " جمالتی   از  همان  رسالۀ  .    ۱ و  ۳،۱

 ۴۳۳۱ .  

 

 

از    "سعید  محسن "اثر "  ر  از دیدگاه  ایدئولوژی  اسالمی ما استثما"  مباحث  ایدئولوژیک  ،   . ۳

رش ساواک و مزدوران و تدوین  شدۀ  این  جزوه در یو  ینسخۀ اصل.بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق  ایران

 تدوین  "فرهاد  صفا  "از بین رفت  ولی  بار  دیگر  توسط  مجاهد  شهید    ۴۳۳۱شهریور   شاه  خائن  در  

  . شد

 

 



 

!بر   دیکتاتوری  سرمایه داری   مرگ  

!   مرگ  بر امپریالیزم   

!پیروز  باد  انقالب   

!دان باد یاد و خاطرۀ تمامی شهدای به خون خفتۀ خلقیجاو  

 

 

 

 

.اپورتونیسم    مبارزه  بانیروهای  اپوزیسیون  و   دربارۀ   

 

ود  را مخالف  رژیم جمهوری  اسالمی  میدانند  ما در  میان  سازمانها  و گروهای  کوچک و بزرگی   که   خ

      "مجاهدین  خلق ایران "  به   تشریح  دو   سازمان  با  سابقه تر  یعنی   بیشتر  در اینجا  در حد  توانمان 

  که در ابتدای  پیدایش  خود  انقالبی   بودند  ولی  در  طول  چهار"  چریکهای  فدایی  خلق  ایران "     و   

در  طول این سالها  برخی از نیروهای  دهۀ   گذشته  دچار  تغییرات  زیادی از نظر ماهیتی  شدند  میپردازیم  

را  حفظ  انقالبی خود   برخی دیگر  همچنان  تا  کنون  مواضع این دوسازمان  به  مسیر انحرافی افتادند و 

  چه  بود؟  ۱۱ دهۀ   در  اواسط  سازمانهای  انقالبی این  پیدایش  دلیل   ولی نموده اند 

قهر انقالبی  و   و و  ضد امپریالیستی  ضد استثماری اصول  اساس  بنیانگذاران آنها  این  سازمانها  را  بر   

.بنیان  نهاده  بودند   مبارزۀ مسلحانه   

   ۱۱و    ۳۱دهۀ   اجتماعی    و  شرایط سیاسی  در  اینجا  برای  پی  بردن  به تشکیل این  سازمانها  کمی 

.  کنیم  می هجری  شمسی  را بررسی   

با  کمک  که   بر ضد  دولت  مردمی  دکتر محمد مصدق      ۴۳۳۹مرداد    ۹۱پس  از کودتای  ننگین  

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

دیکتاتوری    سیاه  دیگری در ایران آغاز  شد  و  آن  دموکراسی  که  در  دورۀ  دکتر   بازگشت   دورۀ 

و دکتر  حسین فاطمی  و  بسیاری  از  یاران  دکتر محمد  مصدق .  محمد مصدق  در  ایران  بود  پایان  یافت 

برخی  از   اعضای  حزب   و.  یا  اعدام شدند  یا  به حبسهای طویل  المدت محکوم  شدند  و یا خانه نشین 

  ۹۱گرچه  حزب  توده از مدتها قبل  از کودتای   توده که  انقالبی تر بودند به  جوخۀ  مرگ سپرده  شدند 



استبداد محمد رضا شاهی  که همواره  با  مساعدت  و  .ماهیت ارتجاعی  خود  را  نشان داده بود   ۴۳۳۹مرداد

شاه  پلیس  م  بود  تحمل کوچکترین مخالفتی  را نداشت  و  ارتش  وهمیاری  امپریالیسم  در  ایران  حاک 

نهضت   آزادی  و دیگر  احزاب .  میداد   گلوله  پاسخ  خشونت  و  کوچکترین  حرکت اعتراضی را  با

وسازمانهای  سیاسی  نیز  به همین  خاطر  دچار  انفعال  سیاسی  بودند  و اگر میخواستند  خیلی از  خود 

حد اکثر   ادعای  مبارزه سیاسی  با شاه را میکردند ولی  شاه و  ساواک   تحمل  همین   نشان دهند شجاعت 

که  اربابان  هل  اختناق  محمد  رضا شاهی  به حدی رسیدچ در دهۀ .   ا هم نداشتند  مبارزات  سیاسی  آرام ر

ولی  نیروهای  .     نامیدند" ثبات  جزیرۀ " ایران  را  ،امپریالیست وی   ضمن ستایش  نمودن  از  شاه  

کامالً منفعل نبودند    مردم   وجوانان  ودانشجویان  تضاد  مخالف  و آزادی خواه  در بطن  جامعۀ آنروز ایران

 .  میدیدند   طبقاتی  وظلم شاه خائن  که  در حقیقت حافظ   منافع  سرمایه داران امپریالیستی  در ایران بود  را

کماندو ها   توسط    ۴۳۱۹خرداد    ۴۱و  ۴۳، ۴۱قیام  روزهای    عام  قیام خلق ایران  در  پس  از  قتل 

.ننگین  خود  را نشان داد  هر چه  بیشتر  چهرۀ  کریه و شاه این  نوکر  امپریالیسم  ، جالدان شاه خائنو  

 

 

 

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

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

ا  برای  مبارزه  کامالً  در آن  متجلی  است  ینکه  آمادگی  خلق  و  تصمیم  آنه،   در عین  اجملۀ  پر معنا  

(۰) . ""رهبری  واستراتژی  صحیح  در  مقابله  با  رژیم  نیز در  آن  کامالً  نهفته است نیاز  آنها  بیک    

 

  دور از چشم وگوش ساواک روشنفکران  و  دانشجویان   در  مورد  مبارزۀ  اصولی با استبداد  شاه خائن     

ابر این  رژیم  مستبد  که  کوچکترین نتیجۀ  این بحثها  این  بود که در  بر. میپرداختند    بحث وتبادل  نظر  به

مخالفتی  را  با  شکنجه واعدام  و کشتار پاسخ میدهد  و خفقان  و  سانسور  را  در  همه جا  حاکم  کرده  تنها 

و  به مبارزۀ  .  خشونت با خشونت  پاسخ  داده شود   ، این است که برای بر قراری  عدالت  اجتماعیراه  

  .روی  آوردند قهر آمیز و مسلحانه  

 

                                                                                                                                

۴۳۳۳در نشریۀ مجاهد ،   آذر ماه   سال  "  مبارزۀ   مسلحانه  یک  نیاز  تاریخی "  جمالتی  از   .   ۴  

 

 

 

 

 

 

 



 سازمان  مجاهدین  خلق  ایران   .  ۴

 

 بذر  وفا  را  با  حرف   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

 *باش" حبیب " بودن  در  سر  نپروران  و یا  همچون   یا  سودای  مجاهد 

 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  پیغمبر  اسالم  بود  و در  قیام  حسین  بن علی  با اشتیاق  کم  نظیری  *

 .شرکت کرد  وشهید شد 

 . که  خود  یکی  از  مجاهدان مشروطیت  بوده است  ، سروده شده "  میر  عبدالحسین  خازن " این  شعر توسط ** 

"  از زندگی انقالبیون درس  بگیریم  ، یاد  نامۀ  رضا  رضایی "  این  شعر  با توضیحات  ذکر  شده  را از  جزوۀ  *** 

    .یافتیم  و  بار  دیگر  در اینجا  تکرار  نمودیم   ۴۳۳۳از   انتشارات  سازمان  مجاهدین  خلق  ایران  در  سال 

 

 

 

 

 

 

 

و    که از  رفقای دالور و استوار  یاد میشود  باید   از افراد  زبون  با  شکوهمن معتقدم  بهمان  ترتیب  "

باید  راه  خیانت راکوبید ،  باید  پل  خیانت .  خیانتکار  به بدی  یاد کرد  ،  وحتی باید  خیانتکاران  را کشت 

آخر    تا  و عمیقاً  مؤمن  باشند   که  به راه  خود   ما  تنها  به  انقالبیونی  نیاز داریم.   را  ویران  کرد 

      ".ی باشد ا  نباید  در  صفوف  دالوران  جائایستادگی کنند ،  هیچ  عنصر  زبون  و  مردد  و ترسوئی  ر

  « "رضا رضایی" شهید    ، توسط  مجاهد  کبیر" یادداشتهای روزانه " جمالتی   از  »                             

 

 

  

 



 

 

برش    ناوهای  هواپیما  و  و  فانتوم  ۰۰۰  -و  اف    ۵۲ - مریکا  با  این همه  هواپیماهای  بآ  آیا" 

که  سرمایه اش  یک مشت ارزن  و یک تفنگ  است ؟  گفتم  که  ما   هیچ  پیروز میشود  یا  ویت  کنگ  

ما در  یا  دشمن  یممان  کنند  وخوش  نکرده ایم  که  پیروزی  را  در  یک  سینی  طالیی  تقد  این  به  دل

ایران  از  آخرین  سنگرهای   بدانید  که.  تسلیم  شود  روشن  در  جلوی  ما  زانو  بزند  و  یک صبح

انقالب  در  جهان است ،   ایران  از آخرین  نقاطی است  در جهان  که امپریالیسم  در آن خواهد جنگید  و 

خلق  ما باید  دالورانه رنج  بزرگترین  نبردهای   .  امپریالیسم  باشد  باید  آرزو  کنیم  که  ایران  گور 

.تاریخ  و   طوالنی ترین  آنها  را  تحمل  کند  

پیکار  را ترک  میکند  که  رزمنده ای  جای   باری  هر  شهیدی  که  بر زمین می  افتد  با  این  آرزو  میدان

این  خونها  بدون شک  نهال  .  ریخته شده  است هدر رود   محال است  خونهایی  که.   او  را  بگیرد  

 بگذار  سازشکاران  و تر سوها  و.  و دیگر  این  نهال  نخواهد  خشکید .  انقالب  را  بار  ور کرده است 

مفهوم  شهید  جز این  نیست  .  بزدالن  از این  همه  شهادت  هراسان  شوند  و بگویند  نمیشود  کار  کرد 

این  جا  پاهایی  که  شهدا  میسازند  فردا  راه  انقالب  را  .  باشد  فرا  راه  دیگران  چراغی    همچون که 

"  ... میسازد   

از زندگی   "در  جزوه  ای  به نام   ، رضا رضایی  نوشته بود  مجاهد   کبیر قسمتی از یکی  از نامه هایی  که » 

« ۴۳۳۳از  انتشارات  سازمان  مجاهدین خلق  ایران ، فروردین "   ضا  رضایییاد  نامۀ  رانقالبیون درس بگیریم ،   

 

 

 

 

 

 

 سازمان مجاهدین خلق را بدیع زادگان ، اصغر  سعید  محسن   و  محمد  حنیف نژاد  و    ۴۳۱۱سال  در  

ذاران این بنیانگ.    دبنیان نهادند   این سازمان  از  ابتدا از نظر ایدئولوژیکی معتقد  به مذهب اسالم وتشیع بو

بر   تشیع   تالش  دیگر  منابع  معت  کالم  معصومین  و  سازمان   با مطالعات خود  در قرآن ونهج البالغه  و

با وضع موجود  مسلحانه  برای  مبارزه   از این منابع خصلت   انقالبی   تشیع    میکردند  که با استخراج

حنیف  نژاد  مدتی  در زندان  از نزدیک با آیت اله  .  شاه استفاده کنند یسم  ودیکتاتوری  وابسته به امپریال

که  با   آیت  اله طالقانی داشت  با  اسالم و اصول تشیع هر چه بیشتر آشنا   طالقانی  آشنا شد  و  در دیدارهایی

  "استثمار  " به نام   سعید   محسن  با  استفاده از  اصول  اسالمی  و  قرآن  ونهج  البالغه  جزوه ای.  شد  

به  همین  صورت  ده  ها  جزوه   و مقالۀ   دیگر  توسط  اعضای  مرکزیت این  سازمان  .   را  تألیف کرد 

و  در فکر  افراد مذهبی دیگر  که  از رژیم  شاه  متنفر  بودندآنان به  دل   و  آثار   این  مطالعاتنوشته شد  ،



توانستند   صدها   ۴۳۳۱می نشست  بنابراین  تا  سال   مزدور   شاه  بودند   رژیم    انقالب  برای  سرنگونی

  .نفر را    با  عقاید خود آشنا کنند  

خواستها  و   دۀنوازی   برخواست   و  نمایصالً  از میان  طبقۀ  خرده  بورژسازمان  مجاهدین  خلق  ایران  ا

مجاهدین  با  ادامۀ  مبارزۀ  مسلحانۀ خونین  خود  با  شاه   هر  چند .    این  طبقه بوده است  و  مطالبات  

   .خائن  طبقات  محروم اجتماعی دیگر   یعنی  طبقۀ  کارگر  ودهقان  را تحت تأثیر  قرار  دادند  

این  سازمان   بدون اینکه  توانسته باشد  حتی  یک عملیات  مسلحانه  بر  علیه     ۴۳۳۱  در نیمۀ   شهریور 

شاه انجام دهد  توسط  ساواک  شناسایی  شده  و  نزدیک  صد نفر  از اعضاء  و هواداران  آن   رژیم 

در  عرض  چند  روز  بنیانگذاران این  سازمان نیز  یعنی سعید محسن  و  حنیف نژاد .  بازداشت  میشوند 

       گفته میشود   .گرفتند  وبدیع زادگان نیز  بازداشت شدند  و  تحت بازجویی  وشکنجۀ  جالدان  شاه  قرار

توسط  ساواک  بازداشت  شده  بود   ۴۳۳۱شهریور     ۴۳چند  روز  زودتر  از ضربه  "  مسعود رجوی "  

و همین  مسعود رجوی  بود  که  با  مأموران ساواک  همکاری  کرده  و  تمامی اطالعاتی  را که  در  مورد  

واک  قرار  داد در این رابطه  اسنادی  که خود  فرماندۀ  کل  ساواک سازمان  مجاهدین  داشت  در اختیار  سا

پای   آنها را  امضا  کرده   به روشنی نشان میدهد  که  مسعود  رجوی  تا "     نصیری " آن  زمان  یعنی   

.چه حد  با   ساواک  همکاری  داشته   

زمان  توسط  رژیم  وساواک  شناسایی   شده  و تقریباً    تمامی  این   سا    ۴۳۳۱در اثر  ضربۀ   شهریور  

.نابودی  خود  رسید   ری  اعضای  آن    این سازمان  به  آستانۀبا دستگی   

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

به  همراه  رسول   یف نژاد  وعلی  اصغر بدیع زادگانمسعود  رجوی به حبس  ابد  و سعید محسن  محمد  حن

اعدام  بنیانگذاران سازمان    .اعدام   میشوند    ۴۳۳۴خرداد   ۱  در  عسکری  زاده محمود و    مشکین  فام

این   با شاید  شاه  خائن .  صورت  گرفت " ننیکسو"مجاهدین خلق  در آستانۀ  ورود رئیس جمهور  آمریکا 

 این  پنج   نفر  اول   . به ارباب  امپریالیستیش نشان دهد را ت  وفا داری  هر  چه بیشتر  خود عمل  میخواس

جامعه  "  و   "تشیع  "از لحاظ  ایدئولوژی  مبارزۀ  مسلحانه  بر  اساس  آنچه  از  کهمجاهدین خلق   سازمان 

آنها   در واقع مرگ    و   باالیی  بودند بسیار  در سطح برداشت نموده بودند  از  نظر  ایدئولوژیکی " شناسی 

.ی  انقالب خلق ایران بود شکست  سختی  برا   

که  بنیانگذاران این  سازمان داشتند  مأمورین  سیا   به  خاطر همین مواضع  ایدئولوژیک و رادیکال و انقالبی

.ام  کند در  امور  ایران  به  شاه  دستور دادند  تا  هر  چه  زودتر  آنها  را  اعد   

ی از این  سازمان  که  توانسته  دبه سازمان مجاهدین  خلق  اعضای  معدو   ۴۳۳۱بعد از ضربۀ  شهریور 

به  باز  سازی  این  سازمان    "احمد  رضایی "مجاهد خلق  بودند از چنگ  ساواک  بگریزند  از جمله 

ساواک  و  با  درگیری مسلحانه  با   در ۴۳۳۱بهمن  ۴۴ در پرداختند  سر انجام  مجاهد خلق  احمد رضایی 

 .شهادت  رسید  کشیدن  ضامن نارنجک  هم  چند تن  از  افراد ساواک  را  به  هالکت رساند و هم  خودش به

پس  از دستگیری  در دادگاه  محاکمه  شد  ولی سپس  توسط  دژخیمان  ساواک  در  زیر  " مهدی  رضایی" 

مهدی  "ولی مأموران  ساواک  نتوانستند  هیچ اطالعاتی از     ( ۴۳۳۴یور شهر ۴۳) شکنجه  به شهادت رسید

سپس   فردای    .به دست  آورند   ،را  میدانست   تنی چند از مجاهدین  خانۀ  تیمی  آدرسکه   با  این  "شهید



ساواک  و    نفر  دوم"  پرویز  ثابتی".  آن روز  به دروغ خبر  اعدام  مهدی را در  روزنامه ها  نوشتند 

.  در  شکنجه  وشهادت  مهدی  رضایی  شرکت  داشت "  نصیری"جانشین   

توسط مزدوران  رژیم  شاه  بازداشت شده  بود  توانست  از  چنگ  مأ موران  ساواک  که  " رضا رضایی  "

به احیای  این و  به   عهده داشت   ۴۳۳۹سال   خرداد  رضایی  رهبری  سازمان  را  تا رضا .   فرار  کند   

سازمان  میپرداخت در همین زمان بود  که  سازمان  مجاهدین با  سازمان  چریکهای  فدایی خلق در طی   

به طور  تصاعدی    پروسه ای  به عملیات  مسلحانۀ  مشترک علیه رژیم  شاه میپرداختند ،  مبارزۀ  مسلحانه

 سرانجام  ط  این دو سازمان  صورت  میگرفت ،در ایران  رشد میافت  و  مصادرۀ بانکها  روزانه  توس

دست  دژخیمان  ساواک  به    به مسلحانه  در درگیری   ۴۳۳۹در خرداد    مجاهد  قهرمان رضا رضایی

.شهادت  رسید   

ضربه خوردند  و  بسیاری  از اعضاء  وهواداران این     ۴۳۳۱مجاهدین  خلق  با  این  که    در  سال      

توانستند  در  چندین     ۴۳۳۹ساواک شاه  دستگیر   شکنجه وتیر باران  شدند   ولی  تا سال   سازمان  توسط

آمریکایی  ضرباتی  را  به  رژیم  مزدور شاه  بزنند  و   در نتیجه     سلحانه  و  ترور افسران عملیات  م

لی  در نتیجۀ  اسارت  و شهادت باعث  روشن شدن امید  به  پیروزی  انقالب  در بین   خلق  ایران شوند ،  و

روشنفکران انقالبی     ایی  ،بنیانگذاران  و اعضای مرکزیت این  سازمان   و  شهادت  احمد  و  رضا رض 

به دلیل  اینکه  این  سازمان با  استفاده از خود ایدئولوژی    ۴۳۳۳ سال   این  سازمان  از  بین  رفتند،   تا 

 "قسط" و "  عدل"طبقاتی و  استثمار  و  مبارزه  و جهاد  انقالبی  برای  اجرای    اسالم  مسائلی  مانند  تضاد

خوند آ نفرین  استخراج کرده بود  مورد  لعن و یع  وجود دارد  را  از  خود این مکتب در خود  تش  که  اصالً  

داران   سازمان  توسط دستگاههای تبلیغاتی رژیم  اعضاء  وهوا  ،ارتجاعی  قرار گرفت  های درباری و

ن  تبلیغ  مینمود که   به  مردم معرفی میشدند  و  رژیم  چنی"  مارکسیستهای اسالمی "  مجاهدین   به  عنوان 

جدید   ظهور کرده است   در  صورتی  که  بنیانگذاران  و   سازمانی  با  مکتب  و  ایدئولوژی گویی  

به  شهادت  رسیدند   از  نظر   ۴۳۳۳همگی  تا سال   اعضای  روشنفکر  وصادق این  سازمان  که  تقریباً 

.   کرده بودند  عقیدتی  همۀ  اصول خود را  از  اسالم وتشیع  استخراج   

و  پس    از  شهادت  رضا  رضایی   این   سازمان  دچار  ضعف    ۴۳۳۹در واقع در  نیمۀ  دوم   سال  

از  همین  "   مسعود  رجوی"و  بعداً  "  تقی شهرام" نند شدید  ایدئولوژیکی  و عقیدتی  شد  و  کسانی  ما

ضعفها   و  جای  خالی  روشنفکران  انقالبی  این سازمان  سؤ  استفاده نموده  و آن  را  به  انحراف  کشاندند 

!،  انحرافی  که  تا امروز ادامه  دارد    

جهت اینکه  با  استثمار  و  سلطۀ  امپریالیستی به   با مارکسیستهای انقالبی  سازمان مجاهدین  خلق  از ابتدا 

زم  وهمسنگر لنینیسمی  معتقد  بودند  ایشان را  همر  -  هر چند به ایدئولوژی مارکسیسم   مبارزه میکردند 

امپریالیسم   حامی آن میدانست  و  به این دلیل در همین  مشترک یعنی  شاه خائن و   خود  در مقابل  دشمن

سازمان چریکهای  "ا  موقعی  که  رضا رضایی به شهادت نرسیده  بود  سازمان مجاهدین با سالها  وحتی ت

.داشت همکاری  سیاسی  نظامی  که  از مارکسیستهای  انقالبی  تشکیل  شده بود" ان  فدایی خلق  ایر  

  

رنگین ......  انقالبی خلق  چه مسلمان  وچه  مارکسیست و یدانشه  خون  همۀ از تیر باران چوبۀ   " " 

مسلمان  انقالبی . با  همان  افزاری که  مسلمان را شکنجه  میدهند ، مارکسیست  را  شکنجه  میدهند .  است



این  گوهر  یک وحدت  واقعی در صفوف  . میرسد  که مارکسیست  انقالبی  با  همان  گلوله ای  بشهادت

نقالب بخوبی  میداند  که  در جنگ انقالبی  کنونی  ولی  ا. این  وحدتی  است در میدان نبرد . انقالب  است

میان  یک  مسلمان  انقالبی  و یک  مارکسیست  انقالبی در  نبرد  با دشمن  جنایتکار  یگانگی  استواری  

. و تفنگهای  همه بسوی دشمن  مردم نشانه رفته است   .سمت گیری  همه  بسوی دشمن است . وجود دارد 

ال اکراه  فی الدین ؛  در انتخاب ) هر کس در انتخاب عقیده  آزاد  است .  وحشتزاست   واینستکه برای  رژیم

میگویند این جوانان !  ...... ولی  هیچکس  در جنایتکاری وسفاکی  آزاد نیست  .(دین اجباری  نیست 

.  ترام میگذارند ه ادعا  میکنند مسلمانند و در ضمن  به مارکسیسم  هم احکگستاخی را بجایی  رسانیده اند  

راستی  چرا  ما به  مارکسیسم  احترام  میگذاریم  ؟   شکی نیست  که اسالم و مارکسیسم در همۀ زمینه ها 

در  ( مکتب  مخصوص  آریا مهر) با هم  یکی  نیستند ولی  شکی  هم  نیست  که  اسالم  و آریا  مهر یسم 

ه مارکسیسم  و آریا مهریسم  در  همۀ  زمینه ها  ضد همۀ  زمینه  ها  ضد  یکدیگرند ،  درست همانطور  ک

آن  مارکسیستی که  در  راه  مردم  تن به شهادت  میدهد و در کنار چوبۀ اعدام  فریاد  . ....  یکدیگرند 

آزادی را  با  گلوئی انباشته از خون بلند  میکند و هرگز در برابر  بیداد گری سر  فرود  نمی  آورد درست  

دشمن  " ی  بن ابیطالب  را  بکار  میبرد  که  در وصیتش به  دو گرامی  فرزندش فرمود ؛  دستور  عل

 ،ولی دستگاه آریا  مهری  که  برای  هرزگی و خوشگذرانی  چند  روزه "  ستمگر و  یاور ستمدیده باشید 

آیا آن . کار  می بندد میلیونها  انسان را به بینوایی  و  بردگی میکشد درست  دستور  معاویه  ویزید را  ب

گران  غول  پیکر  آمریکایی  ف واستخوانی  در  برابر  تاراجی  که برای آزادی با  کالبدی  نحیویتنامی دلیر

نزدیکتر  است  یا  آریا  مهری  که  با اسرائیل  علیه  خلق  عرب  و همۀ    به  اسالم  مردانه میجنگد

ستمگر ،  به مارکسیسم    دشمن    ستمگر  ارج   دشمن    الم  سخلقهای  ضد استعماری  همکاری میکند؟    ا

میتواند  دوشادوش همۀ آنها علیه  آریا  مهر  ستمگر به نبرد بر خیزد ،  زیرا  دشمن هر دو  یکی میگذارد و 

(۰) " ". زیرا  هر  دوی آنها  با  یک شمشیر  رو به رو هستند  ؛  ضد انقالب  .استعمار   -است ؛  ارتجاع  

افشا    د  حکومت  ظالمانۀ  شاه  مزدور  را  هر چه  بیشتردر  بیانیۀ  باال  گفتن" مجاهدین خلق "نظراتی که 

"   والیت فقیه"  را با" آریا مهر" بیانیۀ  را مطالعه  کنیم متوجه میشویم  که  اگر  کلمۀ   این و اگر  همۀ  کرد 

با  مسائل  سیاسی  و  اجتماعی     ۴۳۳۹خلق در  سال   عوض کنیم   میبینیم  که  چقدر  گفته های مجاهدین

!مطابقت  دارد  لیسم جمهوری اسالمی رژیم  وابسته به امپریا  حاکمیت  امروز  ایران   تحت  

داشتند این بود  که   خط  ومشی  خود  را  به   ۴۳۳۳که  اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین تا سال  اشتباهی 

با توجه به این که  اعضای   (۲)نکردند یک کتاب ویا حتی یک  جزوه  بیانصورت کامل  وجامعی  در  

با  توجه  به  جنگ  ویتنام  و    و پنجاه  در دهۀ چهل  با این که مسلمان  بودند  ولی  مرکزیت این  سازمان

اعضای   ،در  آن زمان   در  سراسر  جهان امپریالیسم   بر  ضد  کمونیستی مسلحانۀ  شدت بیشتر  قیامهای 

که از اسالم   انقالبی  گرفته    نظرات  و تئوریهای  مربوط به مبارزۀ مسلحانه  در  سازمان  مرکزیت  این

بودند   همچنین  در  آثار  ونوشته های خود  می آوردند   و نیز  یتفاکتهای مارکسیس  برخی از  شده بود

این موارد   مۀه  .مارکسیستی  شدند کامالً  یشات دچار   گرا   ۴۳۳۱اعضایی  از این  سازمان  که تا سال  

"  ت اسالمی سمارکسی"به   متهم    شاه سیاسی  و  رژیم جریانات مختلف   باعث  شد  که  این سازمان  توسط

ایدئولوژی  سازمان   ا  شهادت اعضای دیگری  که  باب    ۴۳۳۱شود  در  سال    "بودن التقاطی "   یا  

آشنایی  بیشتری  داشتند و فقدان روشنفکران  انقالبی  و فقدان  مبارزۀ  ایدئولوژیک  ،   رفته رفته  عقاید  



نتوانسته  بودند  عقاید    که  "محمد  تقی   شهرام  "یافت  و کسانی مانند   مارکسیستی   به  مرکزیت  تسلط

را  به درستی  درک  کنند و هم  " محمود  عسکری  زاده " و " سعید  محسن "بنیانگذاران  سازمان از  جمله  

 آنروز ایران   و طبقاتی  مارکسیسم  و  هم از وضعیت  اجتماعی اسالم  و هم  از   ازبرداشت   اشتباهی   

ییر  شده تغ  طی  بیانیه ای  اعالم  کردند  که  سازمان مجاهدین خلق ایران  از نظر ایدئولوژیکی  دچار داشتند

ی  را  پذیرفته است  و  این  اعضای مارکسیست  شده  که مرکزیت  لنینیستو  ایدئولوژی  مارکسیست   

تصفیۀ   اعضاء  وهواداران مذهبی پرداختند  و  به   طور  خشونتباری   سازمان  را  به دست  گرفته بودند  به

صمدیۀ لباف "  ل  قت  و شکنجه   ده ها  نفر  از  هواداران   به  در همین  رابطه  تا آنجا  پیش  رفتند  که دست

هر  چند  که جریان  مارکسیستی  تقی شهرام هنوز  معتقد  به مبارزۀ    .زدند   "مجید شریف  واقفی "  و   "

افسران آمریکایی در ایران را اجرا میکرد  ولی تغییر  ایدئولوژی   مسلحانه بود  و حتی عملیات  اعدام  انقالبی

نتیجۀ  اعمال  تقی شهرام این   این  سازمان شد  ر کل  باعث   انفعالمارکسیست شده  د توسط  این  مجاهدین 

 بودند  غیر فعال شدند مذهبی یمی از نیروهای آن  که  ن و  دمان  مجاهدین خلق  دچار  تجزیه شبود  که  ساز 

  ارکسیستم جریان تقی  شهرام و مجاهدین  .وضعیتی  که تنها  به نفع  ساواک و  رژیم  مزدور  شاه بود .   

  .گذاشتند   را بر  روی خود" سازمان  پیکار در راه  طبقۀ  کارگر" شده  مدتی  بعد  نام 

همین سازمان  مجاهدین مارکسیت  شده  مورد   ل  شد  اعضاء  وهواداران که  ساواک منح   ۴۳۳۱تا  سال  

  که"   مذهب تشیع "  ایدئولوژی  اهدین  بار میگرفتند   ولی   از  سازمان  مجتعقیب  و  کشتار ساواک قرا 

تباً  از ساواک  و   بنیانگذاران  این سازمان آن را تشکیل  داده بودند  با توجه  به  اینکه این  سازمان  مر

جامعه  و  سیاسی  یا جریان تقی شهرام  ضربه خورده بود   عمالً   در  صحنۀ  مجاهدین مارکسیست  شده

.  نها نیز منفعل شده   بودند آ ی باقی مانده بودند  که  به  علت این ضربات تعداد انگشتشمار نبود ،  خبری

با .  و دوران محکومیت خود را در زندان میگذراندند  بودند دستگیر  شده گشت شمار دیگری نیز  که وتعداد ان

مردم برای  تحت  فشار  افکار عمومی  و  خواست    ۴۳۳۱و   ۴۳۳۱اوجگیری قیام خلقهای  ایران در سال  

سیاسی از جمله تعداد  اندکی از مجاهدین  خلق  که دوران   آزادی  زندانیان سیاسی  سرانجام  زندانیان

از  زندان    ۴۳۳۱دی ماه  ۳۱مسعود  رجوی نیز  در  .  "محکومیت خود را در زندان میگذراندند آزاد شدند  

.  به همه معرفی شد   خلق مجاهدین ن  رهبری اول  آزادی خود به عنواو  از همان روزها.  آزاد شد    

ولی  از  هنگامی که  . داختیم پر  به  تاریخچۀ سازمان مجاهدین خلق   اینجا ما  به  طور خیلی  مختصر  تا

رجوی  به عنوان نفر اول  سازمان مجاهدین  معرفی  شد و رهبری این سازمان را  به دست گرفت  میبینیم که 

از اصول اولیۀ  خود  که  توسط بنیانگذاران آن تدوین شده  بود هر  چه  بیشتر  فاصله   سازمان  مجاهدین خلق

!آن اصول را نفی میکرد  ولی  اینبار  با ظاهری  مذهبی  عمالً  میگرفت و  

و  معرفی  وی به عنوان نفر  اول  "  مسعود رجوی " و آزادی   ۴۳۳۱با اوجگیری  قیام  خلقی در سال  

فصل نوینی  از حیات  سازمان مجاهدین خلق  آغاز میشود  ، ما در این  زمان   میخواهیم به   مجاهدین خلق 

به رهبری  مسعود   رجوی از آغاز  پیدایش خود از   طور واقع گرایانه ببینیم  که این  سازمان مجاهدین  خلق 

کنیم  که  مسعود رجوی در    مجبوریم   تحقیق  به  همین  خاطر  نظر ماهیت  واقعی چگونه بوده است ؟  و

در  ایران به      ۴۳۱۱برخورد  با  مسائل  و  موارد  حادی  که  از زمان آزادی  خود  از زندان تا    سال   

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

متوجه میشویم  ئل آن روز  ایران و رژیم خمینی با  مسا"   ود  رجوی  مسع" کمی  تحقیق در مورد برخورد  



بنیانگذاران  سازمان است  ولی  عمالً  به  هیچکدام از   هکه  رجوی   گرچه تظاهر میکرد  ادامه دهندۀ  را 

.  اصولی  که آن بنیانگذاران  به  آن  اعتقاد داشتند  پای بند نبود   

اندک  هواداران  مسلمان سازمان مجاهدین خلق   بدون  اینکه  توانسته   ۴۳۳۱ن قبل از قیام بهم از   مدتی

باشند به  ماهیت  واقعی خمینی ودار ودسته اش  پی  ببرند  آرم این  سازمان  وتصویر   بنیانگذاران  شهید آن 

ند ،  این  گونه اعمال  را   در کنار  تصویر خمینی  چسبانده  و  به تظاهرات  خیابانی  بر علیه شاه  میپرداخت

؛  نشریۀ مجاهد "     ا پس  از قیام بهمن ادامه یافت   بطور  مثال  در وتا مدته   ۴۳۳۱تا  مقطع قیام بهمن  

سقوط  رژیم  دیکتاتوری  شاه ،  اولین   مبارزۀ  ضد امپریالیستی"  در  زیر تیتر "۴۳۳۱دوشنبه اول مرداد ماه 

آیت "   ر از خمینی تعریف  وتمجید کردند ؛ اینطوبا تیتر درشت دیگری " ه بود گام مهم  در مسیر  این مبارز 

"اله خمینی  در   حساس ترین  مقطع  این مبارزه  بعنوان  تبلور  شرف  وآزادگی  مردم ما لقب  امام  گرفت   

نشریۀ   رسمی   به  طور  آگاهانه  در  ۴۳۳۱سازمان  مجاهدین  خلق اینبار  به رهبری  رجوی  و در  سال   

خود یعنی نشریۀ  مجاهد  و اطالعیه های  خود  همواره از  خمینی   دفاع  میکند  و  او را  امام  مینامید  واز  

وسپس  در متن همین  مقاله  باز هم به تعریف وتمجید از او به عنوان  رهبری  ضد  امپریالیسم  یاد  میکرد  

مجاهدین " و  ماهها  پس  از  آن   ۴۳۳۱سخیر  سفارت  در  آبان جریان  مضحکۀ  تدر  . خمینی پرداختند 

خود  تا   ساختند  و   به این موضع گیری   در نشریۀ  مجاهد از  خمینی فردی  ضد  امپریالیست"  رجوی 

ی  ولی   مجاهدین خلق با این  قبیل اعمال خود  آن  گذشتۀ   پر افتخار  مبارزات .ادامه  دادند    بعد  ی ماهها

خونین خود  بر علیه ارتجاع  و دیکتاتوری رژیم  مزدور   شاه  را  با قرار دادن  سمبل های خود در کنار 

ضمن اینکه  این  اعمال  مجاهدین  خلق  در آن .  تصویر  ارتجاع   جدید  خمینی   عمالً لگد مال  میکردند 

نادرستی از  ماهیت خمینی دارند  چه  شناختاران  واعضای  این سازمان  مقطع به خوبی نشان میداد که هواد

جریانات سیاسی ومحافل مختلف   تحت تأثیر اشخاص  و و تا  چه حد   افراد این سازمان   مانند  بسیاری  از  

          .تبلیغات امپریالیستی که تو سط همین  رسانه های امپریالیستی  به نفع خمینی  میشد قرار  گرفته اند    

اپورتونیست  مانند   ؛  فرخ  نگهدار  و رقیۀ  دانشگری  و   حزب توده  و    ت  وافراد  سیاسیجریانا)  

ویا اینکه   بدتر  ، مجاهدین خلق به  رهبری رجوی  با  آگاهی  از ماهیت  واقعی  خمینی ورژیم    (کیانوری 

مانند خود خمینی  از  همان سال جدید  دست  به  چنین  اعمالی میزد واین  موضوع نشان میدهد که رجوی نیز 

  .   ارتجاعی  وخائن  بود   ۴۳۳۱ 

 ۴۳۳۱وادار  میکند  که  برای توضیح مطلب مهمی  به خرداد سال    نکتۀ  جالب دیگر   ما  را  یک  توضیح 

   ۳شمارۀ   در نشریۀ  مجاهد     ۴۳۳۱یعنی  در  سال      ۴۳۳۱چند  سال   قبل  از    سال      برگردیم

یعنی در  موقعی که  مرکزیت  سازمان  کامالً  تحت  سلطۀ ایدئولوژی مارکسیستی  محمد   ۴۳۳۱خرداد ماه  

ن  مجاهدین  و  اینان   اطالعیۀ  ترور  افسران آمریکایی  را   با  آرم  سازماتقی  شهرام  قرار  گرفته بود  

اصطالح    به شان میدهد که  در واقع  و  همین موضوع  نبدون   آیۀ   فضل  هللا  به  چاپ رساندند 

به    و  این  مجاهدین  ایدئولوژی مارکسیستی  بر  مرکزیت  سازمان  در  آن تاریخ  کامالً تسلط  یافته 

و   تقی   مارکسیست  شده  هر نظر  و  عقیدۀ مذهبی  را  در  درون  سازمان  به   شدت  میکوبیدند اصطالح 

در صفحۀ   ۴۳۳۱سال      ۳در همین  نشریۀ  شمارۀ  ! "  وازی  در  آمده بورژ  پدر خرده"   شهرام  میگفت 

تظاهرات  وسیع " گزارشی  از تظاهرات  طلبه  ها  که کامالً  جریانی مذهبی  است   تحت  عنوان     ۱۳

" رداد خ  ۴۳وقهر آمیز  دانشجویان  علوم دینی  و  دانشجویان  دانشگاههای کشور  در  بزرگداشت  قیام  



نکته  که   انگیزۀ  تظاهر کنندگان  حمایت  آنها  از     به  این  چاپ  شده   و در  این  گزارش  با  اشاره

پیامی از  خمینی  که    و  متعاقباً  پس از  پایان  این گزارش   پیشوای  مذهبی  شان  آیت  اله  خمینی  بوده 

  نوشته بود  توسط  همین نشریۀ  مجاهد     ۴۳۲۳رجب        ۴در نجف بود  و  آن  پیام  را   در  تاریخ  

 ؟چه هدفی از  این  کار  داشت  سازمان  مجاهدین  مارکسیست  شده  .  د  نمنتشر  میکن چاپ  و   ۳شمارۀ  

به جز  اینکه  بگوییم   قصد داشت  خمینی را  دوباره  به  یاد   مردم  و خلق  ایران  بیاورد  و  به  راستی  

ازمان  مارکسیست  شده  ای  که به شدت  و کور  کور انه  مذهب ستیزی  میکرد  وتا بدانجا  پیش  میرفت  س

که  صمدیۀ  لباف   و  مجید شریف واقفی  را   به  خاطر این  که  هنوز  پای بند مواضع  اصولی  اسالم و  

ا  ر  " شریف واقفی  مجید  "شکنجه کرد  و بنیانگذاران  سازمان  بودند   را  به طرز  وحشیانه ای     و تشیع

ای   سنگ  زنده  زنده  سوزاند ،   حاال    این  مجاهدین مارکسیست شده   به  چه انگیزه   به خاطر  همین  

؟  چه  علت  و دلیل واقعی  و  چه  دستهایی   آنها  را   وادار  میکند  که آنها  !خمینی را  به  سینه میزنند 

در  نشریۀ  خود  به    ۴۳۳۱پیر مرد  فراموش شده  در  کوران مبارزات  مسلحانه را  در  سال خمینی  این  

یاد  مردم آورند ؟   پاسخ  این  سوالها را   نه هیچگاه تقی شهرام داد  و نه  هیچگاه  کسانی  که بعدها در  

مذهبی  این  مجاهدین به اصطالح  بی دلیل  نیست  که از  طرف  مجاهدین  خلق !  رفتند "  پیکار " سازمان  

!نامیده میشدند "  اپورتونیستهای  چپ  نما  "   مارکسیست  شده     

هیچگاه    فعالیتهای  تئوری و  عملی  بنیانگذاران     در  زمان  شاه ولی  باید  یاد آوری کرد  که  خمینی   

خلق و اعضای  مرکزیت  سازمان  تا  سال   سازمان  مجاهدین خلق را  تأیید نکرد و  بناینگذاران مجاهدین  

با  نفوذ  و  سلطۀ  اپورتونیست  چپ نما  در  سال  . به  ماهیت  ارتجاعی  خمینی پی  برده بودند     ۴۳۳۹

   ۴۳۱۱و  نه  در  سال     ۴۳۳۱همان  سال      رتونیسم   مذهبی  مسعود  رجوی   ازو نفوذ   اپو   ۴۳۳۱

همان   زمستان   ئولوژیک  ،  چون  با توجه به موضع  گیریهای  شخص رجوی درمضحکۀ  انقالب ایدبا  

مذهبی مسعود     نفوذ   خزندۀ  اپورتونیسم  در  برابر  مسائل  مختلف  سیاسی   در واقع   میبینیم که   ۴۳۳۱

عنوان    به  هم   تقی  شهرام آغاز  شد  ،  ۴۳۳۱از همان زمستان   سال   رجوی  در مرکزیت  سازمان 

و  هم  مسعود  رجوی  به عنوان سمبل    نام  گرفت"  راه  کارگر "چپ   که بعدها   تونیسمرسمبل اپو

ند  و  آن  اینکه  از  خمینی  این  ه امذهبی   در  برابر   مسئلۀ   خمینی   کار  مشابهی  کرد   اپورتونیسم

و به     ذهن  طبقات  محروم  یا مان  ساختند  ونمایندۀ  قدرتهای امپریالیستی  و  جانشین  شاه  یک  قهر

وازی  را   در  برابر خمینی  متوهم  نگه  داشته  اند  حتی  تا زمان  ما  به  خصوص  طبقۀ  خرده  بورژ

تا  همین  االن  " مجاهدین  رجوی "و   سازمان     "پیکار "انحرافی   سازمان   هایموضع گیریها   و   تحلیل

ا  الاقل اینان   هیچگاه   تحلیل  درستی  از ماهیت واقعی  خمینی  و  رژیم  جمهوری  اسالمی  ر. نگاه  کنید  

نقش این  دو سازمان  .  ارائه  نکرده اند   تاه  حتی  برای  هواداران  خود  به  صورت  یک  جزوۀ  کو 

در     شبهه  ایجاد ایران  و  اپورتونیستی  با  نوشتن  مطالب  انحرافی  تنها  دامن زدن  به توهم  خلقهای

.سیاسی   ایران  و جهان  است    مسائل  

    بر  میگردیم  ؛   ۴۳۳۱ال  حاال  دو  باره  به س  

  رجوی  اگر واقعاً  صادق  وانقالبی  بود  و میخواست  راه بنیانگذاران  شهید سازمان مجاهدین خلق را  ادامه

هم  طرفداران وهوادارانش  تا  کنون وی  را  مردی  فوق  العاده و اگر  اینطور  که همیشه هم خودش و دهد

 ۴۳۳۱و    ۴۳۳۱روشنفکر  و  دارای مطالعات عمیق سیاسی   به همه معرفی میکنند  باید  در همان  سالهای  



طور چه در زندان  و  چه  پس از آزادی از زندان  ال اقل در   یک جزوه  در  مورد رویدادهای  آنزمان  به  

رسیدن در ایران  با   مینمود و  صراحتاً  میگفت  که   خمینی  برای  به قدرت  جدی و مسئوالنه برخورد 

ولی  رجوی  برخورد مسئوالنه  که  هیچ   به هواداران مجاهدین اجازه    .است   کرده سازش   امپریالیسم

و این اعمال   .ازمان  قرار دهند  میداد  تا  تصویر خمینی  را  در کنار آرم سازمان   و تصویر شهدای س

و این  خود به  خود  به مردم  و  حتی    ادامه یافت   ۴۳۳۲مجاهدین  خلق  تا  مدتها بعد  یعنی تا سال 

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

اکنون تصویرش  در کنار آرم سازمان مجاهدین  یعنی سازمان مجاهدینی  که تنها امپریالیستی باشد ،  چونکه  

!  است  ، ترور   افسران  عالیرتبۀ   آمریکایی   میزد در چند سال پیش  در رژیم  شاه  دست به  

بودند  گرفته"   تشیع  علوی " مسعود رجوی  به مسئولیت  انقالبی  که بنیانگذاران این سازمان آن را از  خود 

با   د  وبندهای ویبی  بود بایستی ماهیت خمینی  و  زاگر  رجوی واقعاً انقال  . ه استهیچگاه عمل نکرد 

بهمن    ۹۹از همان  روزهای  پس از    .برای به حاکمیت رسیدنش  در  ایران را   افشا  مینمود   امپریالیسم

مردم کردستان  با     ۴۳۳۱مثالً  در  اسفند ماه   به  وقوع  پیوستپی در پی    و رویدادهای  حوادث   ۴۳۳۱

رژیم  جدید  که از ماهیت  واقعی خمینی داشتند  زیر سلطۀ  رژیم  جدید  نرفتند  وبا ابزار  سرکوب   شناختی 

نشاهی تسلیم شده  به   رژیم خمینی بود به مبارزۀ مسلحانه پرداختند  این درگیری ها در که در واقع ارتش شاه

ادامه یافت و در همین زمان بود که  خلق  ترکمن و  دهقانان  ترکمن  که   ۴۳۳۱ن تا فروردین  کردستا

رژیم   ولی  ، بود مایه داران خواستار  در اختیار گرفتن  زمینهایی بودند  که در زمان شاه متعلق  به  سر 

ابسته به امپریالیسم بود این  همان  نظام  سرمایه داری و حامی جدید  خمینی  چون ماهیتاً  مثل رژیم شاه

که متوجۀ  ماهیت ارتجاعی   خواست دهقانان محروم ترکمن  را  با  خشونت  جواب داد  در نتیجه  خلق ترکمن

خمینی  پرداخت وبا ارتش وسپاه  ۀبه  مبارزۀ مسلحانه با رژیم  تازه به دوران رسید ومزدور خمینی  شده بود

چه بود ؟   گنبد وکردستان  د  سازمان مجاهدین خلق رجوی با این  جریاناتوربرخ  ولی  .  آن در گیر   شد  

با ادعای اینکه  خمینی  و رژیم  آن     ۴۳۳۱در فروردین ماه " پیام خلق "خلق  در  نشریۀ  سازمان مجاهدین 

و تجزیۀ  ضد امپریالیست است  و   اینکه این انقالب که  حاال  خمینی مدعی  پیروزی آنست در خطر  حمله  

که " چریکهای فدایی خلق " در ترکمن صحرا  وکردستان قرار گرفته   به   !امپریالیستی  عناصر ضد انقالب

حمایت میکرد  نیز حمله ور شد  و  از چریکهای    از  مبارزۀ حق طلبانۀ خلقهای ترکمن صحرا  وکردستان

"! فدایی گردند  بنام(  ین  مناطق در ا)مانع هر  فعالیتی " فدایی  خواست که   

رفراندومی که خود   حکومتی  جدید  یعنی  جمهوری  اسالمی   رفراندوم   سیستم  ۴۳۳۱در همان  فروردین 

باید  "  جمهوری اسالمی  نه  یک کلمه  کمتر نه یک  کلمه  بیشتر " خمینی  گفته بود  که در آن  نام وعنوان  

و به شد   و رجوی  و طبیعتاً  بقیۀ  هواداران مجاهدین  خلق    برگذار  این رفراندوم. توسط مردم انتخاب شود

در  این  رفراندوم  شرکت کردند  وبه جمهوری اسالمی رأی  آری دادند  تبعیت  مجاهدین  بسیاری  از مردم  

.دار ودسته اش تمام شد  تقویت   رفرادومی  که  سرانجام  به نفع رژیم  خمینی و   

یم جمهوری اسالمی که  با جنایات  خود در  ترکمن  صحرا و کردستان  رژ  ۴۳۳۱در  همان  سال 

کشیدن  خلقهای  این  مناطق که حقوق مسلم خویش  را  طلب   وخوزستان  وبلوچستان  و به خاک وخون

و همچنین  با  حمله به اعتراضات کارگری  وحمله  وحشیانه به زنان  به  بهانۀ  حجاب اجباری    میکردند

حشی  ومزدور  خود را  هر  چه  بیشتر در  مقابل  خلق ایران به نمایش  میگذاشت  و خمینی   عمالً ماهیت  و



برای اینکه سلطۀ امپریالیزم )  تاتوری  سیاه دیگری  بر پا کندنشان  میداد که  میخواهد مانند شاه  در ایران  دیک

در  همان سال . دست  به  ترفند  انتخابات زد     برای فریب مردم ولی ،  (ومنافع  آن  را  در ایران حفظ  کند

ست  جمهوری  وانمود انتخابات  مجلس  خبرگان  و بعد انتخابات ریا  رژیم  با  نمایش و مضحکۀ ۴۳۳۱

ولی هم  در  . که  در رژیم  جمهوری  اسالمی  به  رأی مردم  و  دموکراسی   اهمیت داده میشود    میکرد

عمر  رژیم  ننگین  جمهوری  اسالمی ما شاهد بوده ایم که  در واقع در  صدر    و  هم  در طول  ۴۳۳۱سال  

حاکم است   ولی  فقیهی  که  تمامی   کاندیدهای   انتخاباتی  مدتها  پیش از "  ولی فقیه  " این رژیم    

وجود حاکمیت   در ایران  باپس  عمالً .   د  شوند  یانتخابات مجلس و ریاست  جمهوری   باید توسط وی تأی

از  خابات به  معنی درست آن  وجود ندارد  و  کسانی که به  مجلس رفته یا رئیس  جمهور شده اندتیم  اناین رژ

    و  دلیل  واقعی  آن  اینست که    !لی فقیه  و  وزارت  اطالعات   تأیید  و انتخاب شده اند  قبل  توسط   و

وابسته به خودش   محدود و  میخواهد در ایران  قدرت در  اختیار  افراد  امپریالیسم نطور  که قبالً  گفتیم ا هم

.متمرکز  شود     

ریاست   هم انتخابات در انتخابات  مجلس  و  ۴۳۳۱در همین سال  وی رجوی ومجاهدین با  این حال  

به  این  رژیم   و  این  عمل  آنها  باعث  شد که.   رژیم جمهوری اسالمی  شرکت  فعاالنه  داشتند  جمهوری

. بدهند   بیشتر  جمهوری اسالمی  که انتخابات نیز  در  چهار  چوب  این رژیم  انجام  شده  بود مشروعیت  

بل رژیم ادر انتخابات همچنین به توهم  مردم  در مق ۴۳۳۱در سال   "مجاهدین  رجوی"کردن  نتیجۀ  شرکت  

.  دامن زد  مزدور  جمهوری  اسالمی و  خمینی  خائن   

اگر  رجوی  فردی واقعاً  انقالبی  بود  با  توجه به ماهیت  ارتجاعی ومزدور خمینی  و  رژیم  جدید  باید   

 این انتخابات  را  به شکل  قاطع  و فعال  تحریم   مینمود  .  

سران  حوادث دیگری   در حال اتفاق  بود  رژیم  جدید  جمهوری  اسالمی  که     ۴۳۳۱در سال  پر التهاب  

مالقاتهای  سران رژیم  از جمله   تماس و مالقات  بودند  واین  آن  با مقامات  بلند پایۀ امریکایی  مرتباً در

بازرگان  ، بهشتی  ،   ابراهیم  یزدی  و دیگران  با    رمزی  کالرک  ، سالیوان  ،  چارلز ناس   و 

  فریب  مردم شعارهای رژیم  برای  تحمیق و برژینسکی  افشا شده بود  و  از  طرف دیگر  همین  سران 

اعمال  فاشیستی  وضد خلقی   رسواییها  و امپریالیستی  نیز میدادند  ،   برای  پوشاندن  این ضد گوش خراش 

برای  فریب  توده  ها  و  و توضیح داد ه ایم   کتاب   این  که  قبالً    نیز در  ۴۳۳۱تا  آبان  ماه   دیگر رژیم 

و  همچنین برای اینکه سردمداران این   آمریکایی   و  ضد  امپریالیسم   هستنددن  اینکه   ظاهراً  ضد نشان دا

کردن به تمامی این   ایران  میدیدند  برای   غلبه رژیم  هر روز خود را بیشتر در مقابل خشم و اعتراض مردم

در  روز  توطئۀ  فریبکارانۀ دیگری  زدند و دست به بحرانها  که  رژیم  جدید  را  تهدید  به  سقوط  میکرد ،

ی تقویت  و برا  باب  امپریالیستی اش یم جمهوری اسالمی   به سفارش  اررژ خمینی و  ۴۳۳۱ آبان  ۴۳

و فریب مردم ایران  در  ادامۀ  سیاستهای  استقرار  رژیم  مورد  حمایت  خودش  یعنی  جمهوری   اسالمی 

دانشجویان   " به اصطالح   توسط   اینکار ود در تهران  را قربانی کند  ،سفارت خ  حاضر  شد  استحماری

سفارت   آمریکا را اشغال کرده و  دیپلماتهای   آمریکایی را   به اینان    صورت گرفت  "پیرو خط امام 

ان  خود یم جمهوری اسالمی پس از رسواییهای متعدد در  پیشگاه  خلق ایرژتا خمینی  و  ر  د  نگروگان میگیر

  .د نضد امپریالیست  وضد آمریکایی نشان ده به  اصطالح را 



روهای بتوانیم  سازمانها و گ  موضوع  اشغال سفارت آمریکا  در آن زمان  مانند  سنگ  محکی  شد  تا  

میان برخورد رجوی و سازمان   در  این  متعدد سیاسی  که ادعای  انقالبی  بودن میکردند را بشناسیم 

ین خلق با این مسئلۀ  سیاسی  چه بود ؟  مجاهد  

 شور ضد  امپریالیستی خلق قهرمان  ایران "  در مقاله ای  با  عنوان   ؛   ۴۳۳۱آبان  ۹۴  در  نشریۀ مجاهد 

ه تجلیل  از حرکت  قهرما نا نۀ   امام خمینی ب  "رجوی  مجاهدین "در سراسر این مقاله "  خروشان تر باد     

و  این  عمل  دانشجویان پیرو خط  امام را  انقالبی  وضد   !پرداختند  "  پیرو خط  امامویان دانشج"و  

مجاهدین    با   !م   ساختند  امپریالیستی تعبیر  وتفسیر مینمودند  و از خمینی  یک  قهرمان  ضد امپریالیس

  فارت  آمریکا   همچنان  ر سنوشتن مقاالت  متعدد  دیگر  در نشریۀ مجاهد  تا   یازده ماه  پس از تسخی

این به اصطالح  حرکت ضد  از خمینی نشان دادند   و به   ستایش  از  حمایت  خود  را به طرز آشکاری

   !پرداختند    امپریالیستی خمینی 

نتیجۀ  این  اعمال ارتجاعی رجوی  باعث  شد  که هم هواداران خودش وهم  بخشی  از  خلقهای ایران  در 

و این  در حالی  بود  که  نشریۀ     .وخمینی  متوهم  بمانند    واقعی رژیم جمهوری اسالمی برابر ماهیت

  ،بی طبقۀ  توحیدی   و  نقل قول  از  نهج البالغه  و  قرآن  قد  جامعۀمجاهد  با  نوشتن مقاالت انقالبی و ن

بی علوی و   مذهب توحیدی  نشان سازمان  مجاهدین را  که تحت  رهبری  رجوی بود   معتقد  به  تشیع  انقال

اینکه به نظرات   با تظاهر به رجوی با برگذاری میتینگهای مختلف  و  کالسهای  تبین  جهان   و. میداد  

معرفی  "  سوپر انقالبی " بنیانگذاران  سازمان هنوز  پایبند است خودش را  به  مردم ایران وهواداران  خود  

عمالً  در  برابر  مسائل و بحرانهای مختلف  سیاسی  ۴۳۳۲تا  زمستان    ۴۳۳۱ولی از زمستان   .میکرد 

  !حمایت  خود را از دار  ودستۀ  خمینی  و رژیم جمهوری  اسالمی  به  وضوح  نشان می داد 

.البته  گهگاهی نیز انتقاداتی سطحی  به دار  ودستۀ خمینی  مینمود   لی با  این حالو   

بخشی از خلق  مسلمان  ایران که  تا حدودی  ماهیت  "  مجاهدین  رجوی " تبلیغات  در نتیجۀ  این اعمال  و

بودند  به  سازمان مجاهدین خلق   و از آن متنفر  ارتجاعی خمینی  و  رژیم  پلید جمهوری اسالمی  را  شناخته

" مجاهدین رجوی  " زیرا تصور  میکردند که  . تحت رهبری  مسعود رجوی  گرایش  و  تمایل  نشان دادند  

هنوز  واقعاً  دارای  نظرات    در دوران پهلوی در  اوایل  دهۀ  پنجاه  و  "سازمان مجاهدین خلق  " مانند 

که  با کمی تحقیق میبینیم  که  در  صورتی .   بنیانگذاران   شهید   آن  است و از  آن  نظرات  پیروی میکند 

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 

گویی هم رجوی وهم خمینی  با  توافقی در پشت  پرده  برای فریفتن مردم  )    .جمهوری اسالمی تمام شد 

در  اثر  این  تمایل  و گرایش  مردم  ده ها  هزار نفر  به  سازمان مجاهدین     !(به توطئه  زده  بودند   دست

محبوبیت یافت  و  این  مذهبی  در بین  مردم    ۴۳۳۱خلق  پیوستند  و این سازمان  پس از  قیام بهمن 

. ب  نیرو  پرداخت سازمان  بیشتر از هر سازمان  سیاسی دیگر به  جذ  

خلق  ایران  هرچه بیشتر مورد ستم  رژیم  و. آغاز  شد   ۴۳۳۲جنگ ایران وعراق  در  اواخر شهریور   

یم به  بهانۀ جنگ هر چه بیشتر  حقوق  مردم  ایران را و رژ  .خمینی  قرار میگرفت     وابسته  به امپریالیسم

.لگد مال  میکرد   



خمینی  و  واقعی  ماهیت   یکبار ودر یک مقاله  این  مدت حتیاینکه  در   طول  تمام   مسعود  رجوی بدون 

امپریالیسم جمهوری  اسالمی   که  همان  دولت  نگهدارنده  وحافظ  سرمایه داری  وابسته  به    دولت و رژیم

 (یم مانند  همین  جمله  که ما در  سطر پیشین گفت) ویا  حد اقل در  یک  جمله   است را  ال اقل در یک  مقاله 

قط  به خمینی فمجاهدین رجوی  در محافل  خصوصیشان   و حد اکثر  . وضیح   نداد به هواداران خود  ت 

وبا توجه به این  که  در  رژیم  مزدور و وابستۀ  رژیم جمهوری  اسالمی   ابزار    . نسبت ارتجاعی  میداند

،  نیروهای مسلحی  که در واقع  از طرف  سرکوب این  رژیم  نیروهای مسلح  آن از جمله ارتش  وسپاه است 

که    "مجاهدین رجوی " توسط   تقویت و مجهز به سالح میشوند و کتمان این  حقیقت  قدرتهای  امپریالیستی  

   ۴۳۱۱خرداد  ۳۱در   "  تضاد اصلی  تضاد بین  خلق  وامپریالیسم است " در  مسائل مبارزاتی  ایران    

اعالم   گ  بر  بهشتی   و  بعد  از مدتی  با  طرح  شعار مرگ  بر خمینی شعار مر با   ابتدا  مسعود رجوی

. حانه  به  رژیم جمهوری اسالمی   داد مبارزۀ مسل  

مبارزۀ  مسلحانۀ  اعضا  وهواداران  مجاهدین خلق با  رژیم  در آن زمان  گرچه   شجاعانه  وقابل  ستایش  

بارزۀ  مسلحانه با  اما  روشهای  این م  قیده ای  باید با ارتجاع بجنگد ،چونکه  هر فرد انقالبی با هر ع  است

از طرف رهبری  و مرکزیت این سازمان  به بقیۀ  اعضاء  وهواداران     بینانه ای  بطور کوته رژیم  خمینی 

،  اشتباهاتی    وداتژی  اشتباه  بمسلحانه  از  نظر   تاکتیک  واستر  آموزش  داده میشد  واین  مبارزۀ  اشتباه 

که  در نتیجۀ  شناخت   غلط مجاهدین از وضعیت  وشرایط  و ماهیت واقعی رژیم جمهوری اسالمی در آن  

آگاهانه  از  طرف رجوی  و واین  آموزشهای تئوریک نادرست به  صورت  عمدی  و   زمان ناشی  میشد

رهبری  آن  به اعضاء   و  هوداران این  سازمان  آموزش داده  میشد .  " مجاهدین  رجوی " از قبل از  قیام 

مسلحانۀ خرداد  شصت  تا امروز " ظاهراً " هدفشان حد اکثر   سرنگونی رژیم  جمهوری  اسالمی  بوده است 

  و نه  نابودی  نظام سرمایه  داری  و  سلطۀ امپریالیستی در ایران .

  ندبا  رژیم  خمینی  داشت   ۱۱سالهای اولیۀ  دهۀ  در  جریان  مبارزۀ  خونباری  که  در  مجاهدین خلق     

القاء میشد  که گویی   مجاهدین خلق  ین  سازمان به   مجاهدین همیشه توسط  رجوی  ودیگر افراد مرکزیت   ا

یم میباشند  و آن  امپریالیسمی  که از این رژیم  جمهوری نیروهای  سرکوبگر این رژنگیدن با فقط مشغول  ج 

داران  این  سازمان   ابه طوری که  تا کنون نیز  هو. ایت  میکرد  به فراموشی  سپرده میشد اسالمی حم

فهمند که علت  اختناق  شدیدی که  رژیم  جمهوری  اسالمی در  جامعه اعمال  میکند   سلطۀ  ب  نتوانسته اند

  .امپریالیستی  در ایران بوده   است 

آنها  مبارزۀ  مسلحانه  .  بطور  همه جانبه  بکار  گرفته نمیشود   از  طرف  مجاهدین  مبارزۀ  مسلحانه" 

را  بصورت  تاکتیکی  و در  خدمت  سیاست  معینی  قرار داده اند  که  هدف  آن حداکثر  بر  انداختن  رژیم  

یالیستی جمهوری  اسالمی است ،  نه  بر  انداختن  نظام بورژوازی  وابسته  به  امپریالیسم  و حاکمیت  امپر

نظام     طبقۀ  حاکم ،  هدف  آن   حد اکثر ، اصالح  ،  هدف  آن  تغییر  هیأت  حاکمه است  ،  نه  تغییر

موجود است نه  بر  انداختن  این  نظام و شالوده  ریزی  نظامی  نوین  وبه  همین دلیل  است که  انقالبیون 

(۹) "ارزۀ مسلحانۀ  محدود وتاکتیکی دست  میزنند جان بر کف در  چار چوب  سیاستی  غیر  انقالبی  به مب  

 

به  همراه  بنی  صدر که از مقام  ریاست جمهوری  خلع  شده بود  از ایران     ۴۳۱۱رجوی  در تابستان  

.   رفت    گریخت  و به  فرانسه  



ن   رژیم   همسر  رجوی  اشرف ربیعی  و  موسی  خیابانی  در  تهران  در  خانۀ  تیمی توسط   پاسدارا

هر  روز  خبر  کشته شدن  اعضای  دیگر  این سازمان  که تا  حد زیادی  تجربۀ   و کشته   شدند  و محاصره 

. سیاسی داشتند  شنیده میشد     

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

رسیده  شخص مسعود رجوی بر  اساس این اسناد  متهم  به  خیانت  و  همکاری  رژیم  شاه  در "  نصیری"  

برخی  مدارک وشواهد   بر اساس  . است   ۴۳۳۱در  دستگیری  مرکزیت سازمان  مجاهدین خلق  در  سال   

 فرزند  ناتا کنون با  وزارت اطالعات  جمهوری  اسالمی   که   این  همکاری  رجوی  در دهۀ  شصت و 

بنابراین  موج  لو رفتنهای خانه های تیمی  ودستگیری    ساواک شاه است ادامه یافته است  ، مشروع  همان 

 اتفاق  می  افتاد    ۴۳۱۴و    ۴۳۱۱هزاران  تن  از  اعضا وهواداران  مجاهدین  که  در سالهای   واعدام

خمینی   صورت میگرفت  که  این اطالعاتی  رژیم  یا  افراد  نزدیکش  با  عوامل   توسط  همکاری  رجوی و

!  ها  هنوز   هم ادامه دارد  همکاری  

شورای   "مسعود رجوی  به  همراه  بنی  صدر   و  برخی  دیگر  از  سازمانهای  اپوزیسیون  در فرانسه 

     کرد ازدواج را تشکیل دادند   سپس رجوی  با فیروزه بنی  صدر یعنی دختر  بنی  صدر    "تمملی  مقاو

   شد  از همسر  جدیدش  جدا   صدر  و  دعوای  آنها رجوی  ولی با  پدیدار شدن اختالف بین  رجوئی  وبنی

   !وبا مریم  رجوی  ازدواج  کرد 

مجاهدین  در در گیریهای  خیابانی  با   احزابی  که  با  صدای مسلسلهای  سازمانها  و  ها در پی  این  رویداد

 که  زمانی توسط   "شورای   ملی  مقاومت " ت تأثیر  قرار  گرفته بودند  و  با شرکت خودشان در رژیم  تح

مجاهدین  رجوی  از  این شورا  به  عنوان  تنها  جانشین  یا آلترناتیو   رژیم   جمهوری  اسالمی  نام  برده 

یا    متوجۀ  رفتارهای ارتجاعی  رجویبیعت  کرده بودند  رفته رفته "  مجاهدین رجوی "به نوعی با   میشد ،

و    شدند  ویکی یکی از  شورای ملی مقاومت  خارج  شدند  "مجاهدین رجوی " اختالفات  عقیدتی خود  با 

،  حزب کار ایران  طوفان  ،  ماسالی  ،   مانند  حزب د مکرات  هر  یک  راه خود  را در  پیش گرفتند ،

.جریانات  سیاسی  بودند  که  از این  شورا  جدا  شدند    و  ن   از  اشخاصپاک  دام  اتحادیۀ کمونیستها  و  

  .نام برده اند   "شورا  شکنان " با آه وناله از آنان  به عنوان"  مجاهدین رجوی " که 

ی هواداران واعضای با  انتقادات  و سواالت  پی در پکه    سپس  در  همین  زمان  مسعود ومریم  رجوی  

  به نام  تحت عنوان  ونام  گمراه  کننده  و فریبکارانه ایتحت رهبری خود  روبه رو  بودند      سازمان

در جریان این  به .   ماهیت  واقعی  خود  را هر چه بیشتر  به نمایش گذاشتند" اید ئولوژیک     انقالب"

تمایالت  "  مجاهدین  رجوی"   در واقع  (در  واقع  افتضاح  ایدئولوژیک )   اصطالح انقالب  ایدئولوژیک

و  نظرات  .  و به توجیه همین تمایالت خود پرداختند  کامالً راستگرایانه  و  ارتجاعی خود را  نشان  دادند

و  به بهانۀ  انقالب ایدئولوژیک راستگرایانه و  ارتجاعی و منحط  خودشان  را  در  سازمان  غالب نمودند  

و   .و مشی  واصولی که  بنیان گذاران  به آن  معتقد  بودند  را نفی  کردند  خط  گذشته و " مجاهدین رجوی"

اعضا  وهواداران این  سازمان  که  واقعاً انقالبی    بقیۀ   در جریان  همین   به  اصطالح انقالب ایدئولوژیک

"  مجاهدین  رجوی " بودند و   به  مواضع ونظرات بنیانگذاران  سازمان  مجاهدین خلق  معتقد بودند  از  

. تصویه  شدند    



مجاهدین  که  در دهۀ  چهل    حتی  زودتر  از  رجوی  به  سازمان  مجاهدین  خلق     اعضای یکی  از 

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

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

سازمان مجاهدین "  را  تأسیس کرد  در زیر یکی ازبیانیه های " سازمان مجاهدین  خلق " دیگری  با همان نام 

را  ذکر میکنیم ؛" پرویز  یعقوبی   -خلق ایران   

 

بعد از انحراف عده ای  از  اعضاء      ۰۹۳۳ -۰  - ۲۳انیۀ  ما  اعضاء  و هواداران  مجاهدین  در  بی" " 

  "سازمان و  انشعابشان ، ضمن هشدار  به  گروه  ها  وسازمانها  و شخصیتها  به صراحت  مطرح نمودیم 

.  ،   میتواند  پیروزی جنبش  را به  تأخیر  ویا  به  انحراف  بکشاند  جریان  منحرف راست  تداوم این

وجب  هرز رفتن  نیروهای  خلقی  شده  وباعث  ضرباتی  دیگر  به  جنبش  شود   و مورد سوء   میتواند  م

استفادۀ رژیم مرتجع  ضد انقالبی حاکم ، جهت توجیه  اعمال   روشهای  ضد انسانی  گذشته  وحال وآینده 

مسئله  یا مربوط  به   اش  قرار  گیرد ،  لذا  این  جریان   جدید و  عوارض  سوء  ناشی  از  آن  تنها

مجاهدین نبوده ،  بلکه  در رابطه با کل  جنبش ،  یعنی مردممان   و دیگر  نیروهای  انقالبی و مترقی  نیز  

مصون  و در  ...  که از  عوارض  سوء آن هیچکس  وهیچ نیرویی  اعم  از  انقالبی  و مترقی .  میباشد 

ی  نیروهای  انقالبی  ومترقی  است ،  تا  هر  چه  سریعتر  و  بنابراین  وظیفۀ  تمام.  امان  نخواهد بود 

. و در  افشاء ومنزوی  ساختن  آن  اقدام  نماید   قاطعتر  بر  علیه این  جریان  اپورتونیستی  موضع  گرفته

" 

"  پیه" که متأسفانه باید اذعان   کنیم ،  که  این  هشدار  صادقانه  وآگاهانه  ما  بجد  گرفته نشد ،  تا  این

به  لباس  تک  تک  گروهها  و سازمانها  و شخصیتهای  ملی  ومبارز مالیده  "  شورائیون" دار و دستۀ 

ت وافترا اعم  از  مسئول  آن وپادوهایش ،  از  هیچ  تهم... "  شورا " شد ،  وشاهد  بودیم که  لمپن  های 

با اینکه خود  ،  جزو  ایادی .  نی خود دریغ  نکردند در  حق آنها  با  فرهنگ  لمپ  ...فحاشی  ،  دروغ   ، 

و جاسوسان  ونوکران  با  جیره ومواجب  دولت  فاشیست  عراق ، عربستان ،  صهیونیستها  و امپریالیستها 

یا فردی کوچکترین  انتقادی به خیمه شب  جریانی  و وابسته اند ،  تا   میباشند  ،  وتا بن  دندان  به  آنان 

اتهام   م  مارکها  واقسا و  میکند  سیل انواع"   ...و ارتش  آزادیبخش ...  شورا "  مسئولین بازی  

چون به نظر اینان ،  جاش  و .  یم  ارتجاعی حاکم بر ایران را بسمتش  سرازیر مینمایند وابستگی به رژ

 اشتن ، برای مزدور  دولت  فاشیست عراق  بودن ،  گوش  بفرمان  حکومت قبیله گی  عربستان د

اسرائیل ،  گزارش  واطالعات جمع  "  موساد  و    شین بت " ترکیه ،  "  میت "     سازمانهای  امنیتی  

ی   آمریکا  "  سیا "  و  ....  کردن ،  برای  سازمانهای  اطالعاتی  فرانسه ، انگلیس ،  آلمان  ،  سوئد 

 بوده  و ب  نمودن ،  نه تنها عیب نیست ،  بلکه  حسن کار  کردن  و دستمزد  گرفتن  و حمایت آنان را جل

و دیگر   بستها ، مسئول  و  خروج  از بن  از  شکستها  افتخار  میباشد ،  چون بخاطر  نجات باعث 

 سردمداران  این جریان  ، معتقد  شده اند ؛

. "اید  گنهی  باید  کردطاعت  از  دست  نی              ر حیله رهی  باید کرد  ه دوست به در  دل"     



لذا  همانطور که  اشاره شد ،  بخاطر عدم  موضعگیری قاطع و صریح  گروهها  وسازمانها  وشخصیتهای  

انقالب  "  مبارز  ومترقی  بر  علیه  این جریان  منحرف  ،   در بدو   انحراف ،  شاهد بودیم  که  بعد از  

  (۳. "")رهنگ  لومپن   وار آنها بی نصیب  نماند هیچ  کس از  مارکها  وف!!"  ایدئولوژیکی 

 

 " مجاهدین رجوی" ایدئولوژیک   هر  چند  بخشی از  شخصیتها وسازمانهای اپوزیسیون  تحت تأثیر  انقالب 

ماهیت  ارتجاعی  و    بودند در  فرانسه و پاریس   "مجاهدین رجوی" همین  وقتیقرار  گرفتند   ولی 

ی  به دیگر نیروهای  اپوزیسیون نشان دادند  بطوری  که  در  گیریهایی  میان  برخ   خودشان  را  راستگرای

فرانسه و  دیگر  نقاط  اروپا   در "مجاهدین  رجوی  "اعضا وهواداران   از  نیروهای  اپوزیسیون وچپ  با 

.  صورت  میگرفت   

سال ن  ارتباط بر قرار نمود  و  در حزب  بعث  و صدام  حسی فاشیست  با رژیم  دیکتاتور  و   رجوی  سپس

ه ب  را  تقبیح  میکردند این  عمل  او   گروه  ها  و  سازمانهای سیاسی  تقریباً تمامی  که   در حالی ۴۳۱۳

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

.پرداختند   

چه از شکستهای  پی در پی    در  حالی که  با"  مجاهدین  رجوی " کر کننده  لیغات  آنچنانی ومدتی  بعد  با تب

در   را    "ارتش  آزادی بخش  "و افتضاحات دیگر  رو به رو بودند   نظر  عملی  و چه از  نظر  تئوریک

تشکیل  ارتش آزادی    ۴۳۱۱خرداد  سال    ۳۱و  رجوی در  نطق خود در  سالگرد    .د نددا عراق  تشکیل 

از زمانی که  رجوی  تازه به فرانسه  رسیده بود یعنی  تابستان  این  در  حالی  بود  که .بخش را اعالم کرد  

به    یعنی  در  رابطه  با  سقوط رژیم در  کوتاه مدتبه  هوادارانش رجوی   ینان دادنو اطم وعده ها ۴۳۱۱

،  و عملی نشدن  آن  هر  چه بیشتر  آبروی رهبر  عقیدتی را  در گر دی سال  ۳تا    ۴در  مدت  گفتۀ خودش 

شورا  "رفتن  و ترک  بنی صدر و   حزب دموکرات   یا  بقیۀ    همچنین   .ش  میبرد دجلوی هواداران  خو

 عمالً    این  طرح همان شورایی که رجوی آنقدر تبلیغش  را  میکرد ،  از    شورای  ملی  مقاومت   "شکنان

    . کرد   را  هر چه بیشتر مفتضح"  مجاهدین رجوی"  و   را نیز به  شکست   کشاند 

که ازایران گریخت  در  سخرانیها وجلسات مختلف به  هواداران  خودش وعده    ۴۳۱۱رجوی از همان سال  

 عددی گفتهمیداد که در عرض  مدت  کوتاهی رژیم جمهوری اسالمی  سقوط  خواهد کرد و در سخنرانیهای مت

با  تشکیل  ارتش آزادی بخش  باز هم ادعا  ، یا  یک سال  دیگر  سقوط خواهد  کرد  ماه   بود رژیم تا شش

شکست  خواهد داد  و  رژۀ   پیروزی  را در  میکرد  که رژیم  را در  کوتاه مدت  به  چالش  کشانده   و

   .تهران  برگذار  خواهد کرد 

ط رجوی در حالی صورت میگرفت  که دو  رژیم   ارتجاعی ایران وعراق  در تشکیل  ارتش آزادی بخش توس

از  طرفی  رجوی با  فرمان خارج نمودن  نیروهای باقی مانده  در ایران  که .  حال  جنگ  با یکدیگر  بودند  

   به مشغول جنگ چریک  شهری  با رژیم  بودند  و  فراخواندن  آنها   به صفوف  ارتش آزادی بخش   عمالً  

اقرار نمودند که در  "مجاهدین رجوی  "این  شیوۀ مبارزاتی یعنی  جنگ چریک  شهری پایان  داد   و  عمالً  

،  هر  چند  در ادامۀ  فریبکاریهایشان  هیچگاه به  طور جنگ چریکی   در داخل کشور  شکست خورده اند  

با  کشیدن  نیروهای  خود  از  داخل ایران  "   وی مجاهدین رج"  .رسمی   این  اقرار را به  زبان نیاوردند  

از  این نظر  که  فعالیت و   کردند  ی سرکوبگر رژیم در داخل  کشور   نیز  کمکنیروها  راق بهبه ع



رژیم در   رژیم  برای  تعقیب مجاهدین  در داخل کشور  کمتر میشد و وزارت اطالعات  و  پلیس   کارهای

.  بطور  کلی به نفع  رژیم بود موضوع این   حال  احساس امنیت  بیشتر  میکرد،  داخل مرزهای خود  به هر

     

اگر  تا زمان تشکیل ارتش آزادی بخش در عراق و عملیات  فروغ  جاویدان وحتی   همین  االن  به    

بقیۀ  مرکزیت  وضعیت  این  سازمان نگاه   کنیم   میبینیم  که    مسعود  و مریم   رجوی  و ابریشمچی   و 

این  سازمان  نقش  و عامل   قدرتهای امپریالیستی  در مسائل  ایران  را  به  طور  عمدی  اصالً  در نظر 

در نتیجه ؛  نگرفته اند  

 

و در نتیجه، " خمینی " آیا مجاهدین نمی دانند که بین مبارزه مسلحانه ی انقالبی برعلیه رژیم مزدور "

عظیمی  ی جنگی و تأثیرات اش بر جامعه تفاوت کیفی عه با جنگ در مرزهایتأثیرات این مبارزه بر جام

 وجود دارد؟

. عادالنه ی کنونی است مجاهدین باید بدانند که اوال، نیروئی که از صلح دم می زند یعنی مخالف جنگ غیر 

ی باشد و جنگی که تماما به ضرر خلق های دو کشور م. پس حق شرکت در این جنگ غیر عادالنه را ندارد

باید این تجربه را کسب کرده باشند که اگر در ابتدای جنگ امپریالیستی ی ایران و   در ضمن مجاهدین حداقل

نفع رژیم وابسته به امپریالیسم  را خورده و به جای مخالفت با این جنگ به" خمینی " عراق، فریب تبلیغات 

وجیهات ابلهانه دیگری نیروهایشان را قربانی ی در آن شرکت کردند، بار دیگر و این بار با ت" خمینی " 

زمانی که بین دولت های بورژوائی، جنگی در می گیرد که به ضرر  .امپریالیستی نکنند میدان های این جنگ

نمایند، بلکه باید این جنگ   خلق های دو کشور است وظیفه ی انقالبیون این نیست که در چنین جنگی شرکت

در نتیجه، مسئله ی آن ها نه . نموده و سالح ها را به سوی دولت خودی برگردانندرا به جنگ داخلی تبدیل 

در شرایط ما، . بلکه پیش برد جنگ انقالبی ی خودشان برعلیه دولت خودی می باشد  شرکت در چنین جنگی

نگ نیروهای انقالبی رشد و گسترش این ج  در جامعه جریان دارد، وظیفه ی( جنگ داخلی ) که چنین جنگی 

 برای بسط هر چه بیشتر انقالب است و نه عمال" خمینی " و ایجاد مناطقی آزاد شده از سلطه ی رژیم مزدور 

 .شرکت در میدان های این جنگ ارتجاعی

هستند، حق شرکت در جنگ امپریالیستی را نداشته و " صلح " بنابراین مجاهدین اگر به واقع پای بند شعار 

آن ها به هیچ وجه آن نقش و تأثیری " آتش مرزی ی " تأثیر   اید بدانند که نقش واگر چنین نکنند، ب. ندارند

 کلید" را که مبارزه ی مسلحانه قبلی شان در جامعه داشت را نداشته و نخواهد داشت و نه تنها 

بن شهرها و قیام شهری نخواهد بود، بلکه هر چه بیشتر آن ها را از انقالب دور ساخته و در " بازگشائی ی 

 (۵" ) .تری قرار خواهد داد عمیق تبست بس

   

ه رجوی  ک  ، پس  از  پذیرفتن  قطعنامۀ  آتش بس سازمان  ملل توسط  خمینی  و  پایان  جنگ  ایران  وعراق

تی  یا در   عمل د   در   یک  حرکت   غیر  منتظره همیشه در  طول  جنگ ایران  وعراق دم از  صلح میز 

با توجه  به اینکه در تمام  این  سالها  هیچگاه  ماهیت  .  ان  به  کرمانشاه  حمله کرد   به نام  فروغ جاوید

برای    و ضعیت نیروهای  سرکوبگر آن  را  به درستی  ال اقل    واقعی  رژیم  جمهوری  اسالمی و

به  امپریالیسم   و ماهیت  واقعی  نیروهای  مسلح  رژیم وابسته  . ه بودهواداران  خودش     توضیح  نداد



نیروهای  ارتش  وسپاه  در حقیقت  توسط امپریالیسم تجهیز    (به طور  خالصه) جمهوری  اسالمی  اینستکه

با  این وجود نیروهای مجاهدین  چند  شهر مرزی را چند  روز اشغال  کردند  ولی با    .وتغذیه میشوند 

  نیروهای  بیشتر  رایرژیم  بی  شک دا  مسلح  و نیروی  هوایی آن مواجه شدند نیروهای یورش ارتش

عقب نشینی ضمن  شکست و  اینان  و ، فاقد  آنها  "مجاهدین رجوی  ارتش  آزادی بخش" سالحهایی  بودند که

تلفات انسانی  زیادی نیز  دادند و  این  عملیات  مجاهدین  نیز بنا  به  پیش  بینی  اشتباه  آنها  موجب  قیام   

.در  شهرهای ایران  نشد   مردم  هشهری  گسترد  

توسط  رجوی  در عراق  برای  پوشاندن  و  پنهان  ارتش  آزادی  بخشیق ؛  تشکیل   حقا  با  توجه  به  این

.بوده است "  مجاهدین  رجوی"  سازشکارانۀ   راستگرا و نمودن  ماهیت  

در  زمینه های " مجاهدین رجوی"   یگرو شکست  آن  و شکستهای د  پس  از پایان  عملیات  فروغ  جاویدان

  انقالب  ایدئولوژیک و  مفتضح  شدن  "مجاهدین  رجوی " مختلف  و  بر  مال شدن  بیشتر ماهیت  ارتجاعی

از  عملکردهای غیر اصولی  رجوی آغاز  ایشان  موج انتقادات اعضا  دارن  و حتی در  برابر  هوا رجوی 

برای  جلوگیری  از  ریزش   . پایگاههای  عراق  را ترک  میکنند  جاهدین ن ممیشود و عده ای   از  هوادارا

برای   نیروها  ابتدا  ازدواجهای  دسته  جمعی  مطرح  و عملی میشود  ولی  فرار نیروها  بیشتر می شود

ین مدتی  بعد  طرح طالق اجباری  مطرح میشود و از  هواداران   مجاهد  جلوگیری از  رفتن  بیشتر نیروها

!دهند  ابدی  خواسته میشود   که  همسران خود را  طالق  

 

مشغول توضیح و دفاع از ( شریف) یک بار در یکی از نشستهای درونی، وقتی که مهدی ابریشمچی  " "

برادر مهدی، خود شما از چه زمانی به ضرورت طالق : "انقالب ایدئولوژیک و طالق ابدی بود، فردی پرسید

یعنی مرکزیت و باالی "! ۳۹از همان سال : "مهدی یا شریف پاسخ داد" پی بردید؟ ابدی یا علی الدوام

. پی برده بودند ولی بدنه و نیروها غافل بودند ۳۹ سازمان از سال   

به ضرورت طالق ابدی پی برده بودید پس  ۳۹برادر شریف اگر شما از سال : "دوست کنجکاو دوباره پرسید

ازدواج با خواهر موسی خیابانی )طالق دادید بی درنگ دوباره ازدواج کردید؟ چرا هنگامی که خواهر مریم را 

آن دوست هم پس ". پس از نشست بیا تا پاسخت را بدهم؛ االن وقت دیگران گرفته می شود: "مهدی گفت( 

 چند تن ازمسوالن باالی سازمان در آنجا حضور داشتند. از نشست به اتاقی که در آن منتظرش بودند می رود

در آنجا به جای پاسخ، با توپ و تشر پرسیدند که آن . اما خود مهدی ابریشمچی که باید توضیح می داد نبود

در پایان هم ! چه پرسشی بوده است که در حضور جمع پرسیده ام و چرا اذهان را خدشه دار می کنم؟

طرف هم با " ده تا بپرسی؟اصالٌ تو بگو وزارت اطالعات رژیم چگونه این پرسش را به تو رسان: "پرسیدند

اما . تعجب می گوید که وزارت اطالعات کدام است و ان پرسش به ذهن خودش رسیده و او هم پرسیده است

آنها دست بردار نبودند و دوباره پرسیدند که این پرسش وزارت اطالعات را از کجا آورده ای؟ دوستم به من 

سازمان است برای فرار از پرسشهایی که توان پاسخ  گفت که در یک آن، متوجه شده که این یک شگرد در

(۳)  " " .گویی به آنها را ندارند   

 

 



پس  از شکست  عملیات  فروغ  جاویدان  شدت بیشتری  "  مجاهدین  رجوی  "  رفتارهای  غیر انسانی  

ماهیت  خائن  میگیرد وکسانی  که  زیرکی  و  هوشیاری  و مطالعۀ  سیاسی  بیشتری داشتند  و  کم  کم   

  .رجوی را میشناختند   هدف  این  اعمال   ضد انسانی  قرار  میگرفتند 

  فرار آنها  و  و جلوگیری از  سازمان  نفرات برای  سلطۀ بیشتر  خود  بر  کل "  دین  رجوی مجاه"  

در  "  طعمه"و    ۴۳۱۳را   در سال "  رفع  ابهام "  پروژه  یا  عملیات  تشکیالت  خود در عراق   فروپاشی

بر  طبق  خاطرات   گوناگون و به گفتۀ  تعداد زیادی  از  مجاهدین جدا  شده   .اجرا  کردند را    ۴۳۱۱سال  

مجاهدین رجوی "     به  اروپا  رسیدند جدا شده و"   مجاهدین  رجوی"  که با  مشقت  و رنجهای فراوان  از  

رونی داشتند  که در آنها  مجاهدینی را  که  به  رجوی انتقاد کرده  در  عراق  وپایگاههای خود زندانهای د"  

و  حتی  آنان را    دند  در این زندانها  شکنجه  نمودهومخالفت  خود را با   اعمال ارتجاعی اواعالم نموده بو

شمار  و  "جلیل  بزرگمهر " و  "  علی توکلی"  و "  پرویز احمدی"  در  زیر شکنجه  میکشتند  بطور  مثال  

. نددر زیر  شکنجه کشته شد   "مجاهدین رجوی"  همین  زندانهای درونی  مجاهدین  دردیگری از     

 

ی رفع ابهام حکایت از آن داشت که  های مختلف تشکیالتی در پروژه به هر حال ترکیب متفاوتی از رده" "

روزی که درب سلول باز شد .  کرد زیر پوشش پیدا کردن نفوذی فیزیکی، سازمان هدف مهمتری را دنبال می

اما خودش . و کتک خورده به درون سلول پرت شد، همه شوکه شدند  با چهره ای خونین( آقا)و مجید معینی 

و روزش   از حال خواستیم   .دیده می شد  هایی از تردید و اضطراب تکه  در چشمهایش و ته نگاهش. بود

نزنید، برای  با من حرف نزنید، به من دست" : ان بسته گفتدگی کنیم که با چشمبپرسیم و به وضعش رسی

سمبل . کردند   در تشکیالت مجاهدین مجید معینی را با نام مستعار آقا صدا می " .شود می  خودتان بد

حتی  . قدیمی ترین عضو سازمان مجاهدین خلق ایران است  .مقاومت در زندانهای شاه در برابر شکنجه

بودند که به   شکاکی  دار و اذهان   پس هدف اصلی، افراد مساله  .عضوگیری شده زودتر از مسعود رجوی

   چون و چرا تمکین نمی   بی محتوا و منحرف رهبر عقیدتی بی   مبارزه معتقد بودند اما به اصول و خطوط

.....  .کردند  

ا، تصمیم گرفته بودند سر و که با بحثهای طعمه و برای جلوگیری از ریزش نیروه ۱۱ پس از تابستان ....... 

های باال متوقف نشد بلکه    کدام از موارد و نمونه   سامانی به وضع تشکیالتی نیروها بدهند، نه تنها هیچ

پایش به قرارگاه اشرف رسید دیگر نسل  ۱۱نسلی که در دهه ی . تر ادامه داشت   ر و زیرکانهت   مخفی

ی مسائل مقاومت و کنجکاوی بیشتری داشت و از  در برابر همهکرد و  نمی   و اعتمادنبود    ۳۱ ی   دهه

.طرف 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

(۱) "" !شته باشند؛ حتی به اندازه ی بدیهیاتیعنی که فقط کار کنند و هیچ پرسش و ابهام و واکنشی هم ندا  

 

   

مجاهدین  رجوی  حتی  برای  تأمین  نیروی  انسانی  خود  در  خاک عراق  دست به اعمال فریبکارانه  و " 

برای  جذب  نیرو  در  اینجا  "  مجاهدین  رجوی "  در  مورد  رفتارهای  غیر انسانی کثیف  میزدند ، 



نوشته  شده  عیناً  در اینجا    "  اسماعیل  هوشیار  " ی  به نام  رضا  را  که  توسط سرگذشتی واقعی   فرد

 مینویسیم ؛

 

بسیار سفت و   شنیدم در مجاهدین میسال عضویت  ۵ ش طی خود  داستان رضا را از زبان  روزی که  " " 

یا   دروغ که هیچ  می دانستم  و  حس می کردم   .سخت، جمالت و حرفهای رضا از من عبور می کرد

زمان با شنیدن داستان رضا در    که هم  خاطر ناچار شده بودم  به همین نیست  هایش  گفته   افراطی در

تامل بیشتری داشته باشم و همواره در ذهنم به گذشته   های ذهن خودم آوری  تشکیالت مجاهدین، روی یاد

گذشت زمان به همراه شرایط سخت به . شاره کردمای که به آن ا معادله  می رفتم، بدون خستگی از تکرار

: های حرکت رعایت شود   اگر قانونمندی. اجبار راه به تغییر خواهد برد  

خدمت سربازی را به ناچار در  ساله که دورهی   ۰۱جوانی . نخبه ی علم و فرهنگ نبودم  اهل سیاست یا

کیلومتری درون  ۹۱  و  ۱۳ بهمن  ۲۳در  دیگر مرا با یک سرباز و گروهبان. گذراندم   پلیس مرزی می

   تیمهای عملیاتی مجاهدین به درون خاک ایران نفوذ کرده بودند و ما راکه مشغول گشت. ایران اسیر کردند

در آغاز ورود به کمین من اقدام به فرار کردم که از پشت هدف قرار گرفتم و . زنی بودیم به کمین انداختند

. ان هر سه نفرما را به درون خاک عراق و قرارگاه خودشان در کوت منتقل کردندمجاهدین در پای. زخمی شدم

 

و به صورت انفرادی گذراندم و سپس ما را به زندانی در مراحل نخستین بازجویی را در زندان قرارگاه کوت 

زندان را ماه در انفرادی بودم و سپس یک سال  ۳ در زندان قرارگاه اشرف هم . قرارگاه اشرف منتقل کردند

.هر سه نفر با هم بودیم  

   که به بیابان می ۰۲ای بود نزدیک بشاگرد یا پشت فرماندهی  جاده  محل زندان قرارگاه اشرف در انتهای

مجاهدین این زندان را پس از سرنگونی . متری از بتن و سیمهای خاردار ۱ی    رسید؛ با دیوارهای دوالیه

.الح ساختمانی آن را هم جمع کردند و بردندصدام با شتاب ویران کردند و حتی مص  

خواستند، با همان روشهای شناخته    در سه ماه نخست بازجویی در زندان کوت در ظاهر فقط اطالعات می

ی    اما مدتی که در زندان قرارگاه اشرف بودیم زبان راهنمایی و ارشاد ضمیمه. جای دیگر   شده در همه

اگر شما به مجاهدین بپیوندید قانوناٌ دیگر : " ک روز بطول رجایی به ما گفتبرای نمونه، ی! کتکها شده بود

آیید وگرنه ما شما را تحویل دولت عراق خواهدیم داد و چون با اتهام    زندانی یا اسیر به شمار نمی

حکم آزادی با امضای مسعود رجوی را هم که به "! جاسوسی روبرو هستید شک نکنید که اعدام خواهید شد

یعنی چنانچه . آزادی مشروط: باالی صفحه ی حکم نوشته شده بود. ستمان دادند، مضمونی جز این نداشتد

. به سازمان بپیوندید آزاد هستید  

:مجبور شدم یک بار دیگر با رضا مرور کنم  

د این یک بیان قانونی است و در مور. ما را درون خاک ایران اسیر کردند و به عراق آورده شدیم: رضا گفت

به جز این دیگر بحث اسارت معنا . المللی همه چیز را تعریف و مشخص کرده است   اسیران هم قوانین بین

! ربایی بنامیم   تر آن است که آن را آدم   ندارد و درست  

ی وضع حقوقی خودتان مطرح کردید تا مجاهدین به شما    پرسیدم آیا شما هیچگاه پرسش یا تردیدی درباره

که باالخره اسیر هستید یا زندانی جنگی یا جاسوس؟ توضیح دهند   



   در اواخر دوران زندان و پیش از آزادی مشروط، روزی این بحث مطرح شد که درست نمی: "رضا گفت

حدس خودم این بود که مجاهدین برای نشان دادن . ی صحبت دراین باره را دادند   دانم چرا مجاهدین اجازه

عد کردن ما این بحث را باز کردند تا اگر در آینده حرف و حدیثی پیش آمد، حقوقی بودن کارشان و متقا

حتی تا آنجا بر سر این داستان صحبت کردند که گفتند از سوی صلیب سرخ و . پیشگیری الزم را کرده باشند

ی ی داستان ساختگ   اما هرگز چنین نشد و همه. ی عراق برای مالقات با شما خواهند آمد   وزارت خارجه

شدند و نفراتی که به نام کارمندان وزارت خارجه و    پیش از هر چیز آنها از پایه منکر دستگیری ما می. بود

ها و مراسم در قرارگاهها هم حضور    شدند، بعدها در بیشتر جشن   صلیب سرخ عراق به ما معرفی می

. جایی برای پرسش نیست دانستیم که دیگر   ما قانع نبودیم اما ساکت شده بودیم و می! داشتند  

شدیم که ما را پنهانی در آنجا نگه    گذشت ما بیشتر مطمئن می   هرچه زمان بیشتری می: رضا ادامه داد

، ۱۱ در تابستان سال. بردند   تا مدتها د رنشستها و جشنهایی که فیلمبرداری داشتند ما را نمی. اند   داشته

شما جزو آمار ارتش و سازمان : "ق زهره قائمی رسماٌ به من گفتهنگامی که رفتنم را مطرح کردم، مجاهدخل

خدا . مگر همان داستان تحویل به دولت عراق و اتهام جاسوسی. تان ناممکن است   نیستید پس رفتن برای

روزهای نخست دستگیری . چنین منتهایی دیگر برایم عادی شده بود!" اید   کم زنده-را شکر کنید که دست

کشند و از آن    ی گروهها اسیران جنگی خود را می   هم بارها و بارها گفته بودند که همه در زندان کوت

.کنیم   اما ما به شما رحم می(پ ک ک ) جمله  

ی نخست اسارت که در زندان کوت بودید فقط بازجویی و اطالعات مطرح بوده است که هر    گفتم سه ماهه

آیا موضوع دیگری به جز . ه مشروع و پذیرفته شده استفشار و ضرب و زوری در این زمینه برای هم

 اطالعات هم بود که به خاطرش کتک خورده باشی؟

ی بازجویی اطالعاتی بودیم یک هفته    کل زمانی که در مرحله: "رضا پس از یک لبخند و مکث چنین گفت

مجریان آن عادل و حمید زدایی که    مانند روند خمینی. ی داستان بیشتر حالت ارشادی داشت-ادامه. بود

مرا به . هایش سرگیجه داشتم   تا یک ساعت پس از سیلی. دستهای عادل الکردار بسیار سنگین بود. بودند

زدند تا عادتهای گذشته از نظر آنان از سرم بیرون شود و    بستند و می   یک صندلی به حالت طناب پیچ می

دستگیری هم فراوان کتک زدند که ربطی به اطالعات  روزهای نخست! برای نمونه به خمینی نگویم امام

-در جریان فرارم از کمین که زخمی شده بودم زبانم لکنت پیدا کرده بود و آنها این را به حساب موش. نداشت

. زنیم تا زبانت باز شود   مردگی من گذاشتند و گفتند آنقدر می  

از آنجا که هر دو جریان مذهبی هستند و سر در یک گونه است و    در زندانهای رژیم ایران هم داستان همین

رحمت خدایان آسمانی مربوط به جهان دیگری است که ! آخور دارند، جباریت خدا نقد است و رحمت او نسیه

یعنی اگر شرایط موجب شود . دهند و جباریت خدایان هم نقد و بسته به شرایط است   همه را به آن وعده می

ی منافق    در زندان خمینی اگر از واژه. شود   و هر کار دیگری الزم و مشروع می زندان و شکنجه و اعدام

برای ما "گفتند که    به سخن دیگر، چنین می  .شد روزانه ات می  ی کردی شالق و کابل، جیره-استفاده نمی

." اندیشی   یمهم نیست که از ما خوشت می آید یا نه، مهم این است که بدانیم درباره ی رقیب ما چگونه م  

یدی نگه داشته بودند و برایشان مهم نبود حی تو طبقه   ی بی   د در جامعهسال با تناقض و تهدی  ۳رضا را 

راستی تفاوتی ! مهم این بود که رضا دیگر به خمینی امام نگوید. که رضا عاشق مسعود و مریم هست یا نه

  (۱)"  "  اگر هست در کجاست؟



  

در   زمان  حملۀ  آمریکا  نیروهای  مجاهدین که فریب  رجوی را  خورده  بودند  تاریزش  فرار  وجدایی و

محدودیتهای زیادی  " رجویمجاهدین  " به  عراق  ادامه یافت   و  به  خاطر  همین   سران    ۹۱۱۳مارس  

یالت  مجاهدین  تشک  ورود  به  را  برای  افراد سازمان  خود در  عراق  به وجود آورده بودند به  طوری که

به مجاهدین  ملحق  میشد  و  اگر  فردی   ولی خروج از این  تشکیالت غیر ممکن بود به عبارت  دیگر؛  آسان

 وارد  یکی  از  پایگاههای  مجاهدین   در عراق میشد  خروجش از این پایگاه ها  و  خالص  شدنش از دست 

برای  اد  در  طول  مدت  اقامتشان در  عراق نتوانستند  حتی  این  افر.  غیر ممکن بود   "مجاهدین رجوی  "

میتوان تصور نمود  بسیاری از افرادی که  در  . قات  کنند  یک  بار  هم که  شده با خانواده های  خود  مال

به  خاطر  همین  افراد  زیادی در  تشکیالت  .  پایگاه های مجاهدین بودند چه وضعیت رقت باری  داشتند 

.عده ای هم دست  به خودکشی زدند حتی  دچار افسردگی و ناراحتی روانی  شدند و  مجاهدین  

 

بودن      عقیدتی  ادعای  ضد  امپریالیسم  و قبل  از  حملۀ آمریکا به  عراق   رهبر ۹۱۱۳تا  مارس  سال  

مریکایی  و ضد  آثار  وکتابهای  مجاهدین    و   نشریۀ مجاهد  شعارهای  ضد آ  در بسیاری  از میکرد  و

تنها  چند  روز قبل  از  حملۀ  آمریکا  و اشغال  عراق توسط ارتش  آمریکا  رهبر .  امپریالیستی  دیده میشد  

ه آخرین  سخنرانی  در این  سخنرانی وی ک ترتیب  میدهد ،   عقیدتی   گرد همایی بزرگی را در پایگاه اشرف

سازمان  مجاهدین  خلق را  به کلی طرد ونفی کرده  و  بی     حضوری  او میباشد  گذشتۀ  ضد امپریالیستی 

رجوی   پس  "! باشد  مجاهدین  خلق موازی  سیاست   دولت  آمریکا   از این پس  باید  سیاست " پروا میگوید

گهگاهی   سیمای تر شده  و  تا  کنون   ناپدید  شده است ، فقط  از پایان  این سخنرانی   خود  سوار هلیکوپ

فوراً  تمامی آثار " مجاهدین  رجوی "پس از  آن   .میکند    پخش آزادی به  مناسبتهای مختلف   صدای او را 

  .و  کتابهای  ضد امپریالیستی وضد آمریکایی  را   نابود مینمایند 

 

پس از خلع  ۱۲دانید معنی سیاست خط موازی با دولت آمریکا چقدر ساده است؟ در اردیبهشت سال   می" 

ی مجاهدین این است که با  سالح مجاهدین، مسعود رجوی پیامی برای اشرفیها فرستاد و اعالم کرد خط تازه

های اطالعاتی، سیاسی و نظامی مجاز و مشروع  و کلیه ی همکاری  دولت آمریکا باید کامالٌ همسو باشیم

(۳" ) .این بود چکیده ی مواضع رهبر عقیدتی در تشریح خط نوین سازمان. است  

 

این  رفتار خود عمالً نشان دادند  که  تا  چه حد شعارهای   ضد  امپریالیستی و  ضد   با  "مجاهدین  رجوی" 

که  این   بورژوایی  که میدادند  و ادعای  ضد امپریالیستی  آنها  تو خالی و دروغین بود   و  نشان  دادند   

میدادند   تا  هواداران  خود  و  مردم  ایران را  فریب  را  در طول  سالیان  سال   شعارهای ضد امپریالیستی

در  زیر  جنگ  زرگری   نند رژیم  حاکم  جمهوری  اسالمی دهند  و   در واقع ماهیت  ارتجاعی خود  را  ما

ولی در آستانۀ  حملۀ  امپریالیسم آمریکا  به  عراق مجبور  شدند  نقاب  ضد  . با  امپریالیسم  مخفی  کنند 

!وابسته  به امپریالیسم  خود  بردارند   کریه و یالیستی  را  از  چهرۀ امپر  

    



زیاد  است    در طول  سالهای  گذشته  آنقدر  "رجوی مجاهدین" ضد انقالبی   ضد  انسانی و  روشها و اعمال

ئن  این  جریان  ت خاسیاسی  به ماهی  و سازمانهای تمام  افراد بیشتر مردم و نقدر  تکرار  شده  که  دیگروآ

ضمن  اینکه  تمامی اعضاء وهوادارانی که قبالً  با  مجاهدین  رجوی بودند  و کمی  شعور   .پی برده  اند 

         .  رجوی  و مجاهدین رجوی  پی  برده  و از این  سازمان  جدا شدند  سیاسی داشتند به  ماهیت 

نظرات  بنیانگذاران این سازمان را  چه از لحاظ  عملی چه از  لحاظ  تئوری و    "مجاهدین رجوی "در واقع 

در ادامۀ  سیاستهای سازش کارانه     ۴۳۱۱خود  رجوی   پس از فرارش  به فرانسه  در سال  . نفی میکنند  

اش  با  محافل امپریالیستی  ارتباط  بر قرار   کرد  به  طوری که  این  سازمان   سالهاست  با سیاستمداران  

. ی  امپریالیستی حشر ونشر میکند  وتازه با  بی شرمی به آن نیز افتخار  مینماید    کشورها  

آمریکایی  و طراح جنگ در "   جان بولتون "   ۴۳۱۱  خرداد  ۳۱به  مناسبت       ۴۳۱۲  در  اوایل تیرماه  

و فالکت   وتیره  روزیافغانستان وعراق   که یکی از  سیاستمداران کثیف  آمریکایی است  که  باعث مرگ   

از حزب راستگرای   نخست وزیر سابق اسپانیا "خوزه  ازنار  " میلیونها  انسان در افغانستان وعراق شده و   

با    ۹۱۱۳کشاندن اسپانیا  در  جنگ   سال   و همپیمانیش  با جورج بوش  خاطر  به  اسپانیا  که .پ. پ  

خرداد  به فرانسه   ۳۱به  مناسبت   "رجوی   مجاهدین "را  خود  اسپانیاست   عراق مورد نفرت  مردم 

با این اعمال "مجاهدین رجوی  ". سخنرانی کنند   "رجوی  مجاهدین"دعوت مینمایند  تا در این  مراسم  برای  

  نخود را  کامالً برای همه  روشو  وابسته به  امپریالیسم خود  امروز دیگر  ماهیت  نئو لیبرالیستی  و خائن  

. کرده اند    

پس  در واقع   میبینیم  که   کسانی مانند مسعود ومریم  رجوی و  ابریشم  چی و بقیۀ  کسانی  که از  سال  

کسانی مانند محمد رضا  سعادتی وموسی خیابانی  و    به استثناء)  در   رأس  این  سازمان   بوده اند   ۴۳۳۱

یا به دست  خود   دژخیمان  رژیم جمهوری   کشته شدند تعداد  دیگری اعضاء  این سازمان  که  توسط

یا باعث شده  اند تا  (   .جدا شده اند"  مجاهدین  رجوی"یا  مدتهاست  که از   کشته  شدند"  مجاهدین  رجوی "

این نیروها  را در مقابل  نیروهای  سرکوبگر  رژیم  به کشتن  دهند  بدون اینکه  مرگ این نیروها  نتیجه ای  

بخش  بزرگی از  جوانان ونیروهای  انفالبی را در طول  داشته باشد   ویا "   خلقی  واقعی  انقالب"ر ادامۀ د

 با بردن این  نیروها به  عراق   گذشته  جذب این  سازمان  نموده  وبه  مسیر انحرافی  بیندازند   و  سال  ۳۹

 یا  همان  به  اصطالح رهبر  اهدینعمال رهبری  مجو  نتیجۀ  ا.  ن  نیروهای انقالبی را  به هرز ببرند  ای

همچنین  در  جهت منافع  امپریالیسم    رژیم  جمهوری  اسالمی  ونفع    در واقع به  مسعود  رجوی  عقیدتی

.است   آمریکا در ایران  ومنطقه  بوده  

همان   ز  گذشتۀ  سازمان  وهمین  فرد  یعنی مسعود  رجوی  پس از آزاد  شدن از زندان  با  سوء استفاده ا  

" مجاهد خلق "مرگ  آنها شده  بود، خودش را انقالبی  و و  دستگیری باعث لو رفتن و بنیانگذارانی که خودش

ولی  در عین     جامعۀ  ایران  را  به  دنبال خود کشید  و  مردم  از  و  بخشی  به مردم  ایران  معرفی  کرد

قات  سال  گذشته  عمالً  نشان داده است  که  به طب ۳۹خود  در  طول   حال  رجوی  در  طول حیات  سیاسی

وازی   و  کارگر و دهقان  و خرده  بورژ ایران   یعنی طبقۀ   طبقاتی   در جامعۀ  استثمار  شده و  فقیر

ران بنیانگذا هم   که   و  ضد  امپریالیستی  و مبارزۀ  ضد  طبقاتی وضد  استثماری  خواست  وحقوق  آنها

ی  بند بودند  و  هم  در  واقع  همیشه مبارزۀ  سازمان  ومجاهدین  خلق  دهۀ  پنجاه  به  آن  مسائل  کامالً  پا

ضد استثماری  و ضد امپریالیستی محور مبارزاتی نیروهای انقالبی  و  تعیین  کنندۀ  تاکتیک  ها واستراتژی  



جاهدین رجوی  نشان داده اند  که در تشکیالت  ارتجاعی مبارزاتی این نیروها  بوده است  ، نه رجوی ونه  م

و   ری  وضد امپریالیستی   هیچگاه  اعتقادی ندا شته اندخود  هرگز  به  مبارزۀ  ضد  استثماری و ضد استعما

!   میکنند  بر عکس به  سازشکاری  وهمکاری  خود  با امپریالیسم  افتخار هم    

 کرد  وسپس  با  بنی صدر  وبعد با  صدام  حسین و  دا با  خمینی زد  بندرجوی برای  رسیدن به  قدرت   ابت

  "سیاست  ما مجاهدین  باید موازی  سیاست  دولت آمریکا  باشد"اینکه   با اعالم   ۹۱۱۳دست آخر  در  سال 

ب دادن  ه همیشه  میداد  تنها  برای  فرینشان داد تا  چه  حد شعارهای ضد امپریالیستی وضد بورژوازی  ک

نیروهای خود  و  مردم  ایران  بوده است  تا  ارتباط  خود  را  با  محافل  امپریالیستی  از دید  خلق  ایران  

واز طرف د یگر کامالً  نشان داده است  که او برای رسیدن به اهداف  خودش  همیشه چشم به    .پنهان  نماید 

   .نه  به  توده های  محروم ایران    باالیی ها  و قدرتهای امپریالیستی  داشته است 

در واقع  طبقۀ  بورژوایی   و  "   مجاهدین  رجوی "  در  اینجاست  که در  می یابیم که  پایگاه  طبقاتی  

سالهاست  در  خدمت  توسعه  طلبی  های  "   مجاهدین رجوی"  سرمایه  داری  است   ،  ضمن  اینکه  

" مجاهدین  رجوی "  و  بر  عکس  .  و  گوشه  وکنار جهان  قرار  گرفته اند  امپریالیسم  در  ایران  وعراق 

عمالً   نشان داد ه اند   که  هیچ  اعتقادی   به  قدرت انقالبی  طبقات  محروم  و کارگر  و توده  ها   ندارند   

.ه است ،   و  بیشتر  خلق   ایران  نیز  این  جریان  انحرافی  و  اپورتونیست را  شناخت   

در   از خود  خود  و  دفاع سازشکارانۀ   برای  توجیه اعمال"  مجاهدین رجوی"  رجوی  و دیگران  سران  

که  حتی از خود هوادارانشان و  کسانی که  قبالً  با  خودشان  رابطۀ تشکیالتی داشته   انتقادهایی  مقابل  موج

لیست هنوز  هم    ،از آنها جدا شده اند  "  رجوی  مجاهدین"  اند ولی  پس از  شناختن ماهیت  ارتجاعی 

به  رخ  گروهها  وسازمانهای سیاسی  و محافل مختلف  دیگر و مردم  را  شصت   در دهۀ   شهدای  سازمان

  .میکشانند و  هنوز  هم  با بی شرمی خودشان را انقالبی  و  تنها  اپوزیسیون رژیم  معرفی میکنند 

معرفی  کردیم ونخواستیم  که  "  مجاهدین رجوی "  ی  و  دار ودسته اش  را تحت نام تا  اینجا  مسعود رجو 

استفاده  کنیم   برای انتقاد  از رجوی نامیدن  این  تشکیالت  و   برای "سازمان  مجاهدین  خلق ایران "از  نام  

ون   به  اصول  راستین   سازمان نک تا  دیگر  مجاهدین خلق  دیگر  که بنیانگذاران  و  به  چون نخواستیم   ، 

.پای  بند  بوده اند  توهین  کنیم   مجاهدین خلق ایران  

سازمان  عمالً  آرم  و  گذشتۀ  پر افتخار این"  مجاهدین رجوی" ایدئولوژیک   انقالب  پس از  به اصطالح    

. ر  همان سال تصفیه کردند  و   بسیاری از مجاهدین  واقعی را د  را  برای اهداف  شوم  خود غصب  کردند 

که به  " مجاهدین خلق واقعی"  بنابراین   هم اکنون   چه  در خارج  از کشور وچه  در داخل  کشور  هستند   

صورت  پراکنده  یا سازمان  یافته  به مبارزۀ  خود بر ضد ارتجاع ادامه  میدهند  ومخالف اعمال خائنانۀ   

که  هنوز  به نظرات  اصولی  بنیانگذاران  "  مجاهدین  خلق  واقعی "   و  مبارزۀ  .رجوی نیز  میباشند 

.همچنان  ادامه دارد   ، معتقدند  

  ا میخواهیم  بررسی کنیم  که  حقیقتدر اینج" مجاهدین  رجوی "  به ماهیت کامالً ارتجاعی   با توجه   

بوده است  ؟   چه    ۴۳۳۱م  بهمن  پس از  قیا در طول این سالها  و"  مجاهدین رجوی "    ایدئولوژی  

      و"  تشیع   علوی وصفوی "یعنی   "  دکتر  علی  شریعتی "  همانطور که در بخش قبلی  با استناد به آثار

رژیم  وابسته به  امپریالیسم  جمهوری اسالمی را  تحلیل  کردیم   وضعیت  ایدئولوژی " ب علیه مذهب مذه" 

 "مجاهدین  رجوی"ان رجوی  و مواضع  عقیدتی   به اصطالح دیگر  اگر  به سخن با توجه به  همان مطالب 



اسالم " دم  از  حتی ، معتقدند"  تشیع " توجه کنیم  میبینیم  که اینان  از  نظر  ایدئولوژی  به  اسالم  و  

جمهوری   مانند  رژیمنیز   اینان  ولی  چه نوع  اسالم وتشیعی؟  .  میزنند"  اسالم  دموکراتیک "و " انقالبی

و  خود  رجوی  همیشه  در  همیشه   دم  از اسالم   زده اند   مردم مذهبی ایران  برای  جلب  توجه  اسالمی

خود رجوی  طی سالیانی که در عراق بود  به   . استفاده میکند  "مذهبی  خاص"سخنرانیهای خود  از اسامی  

م  مذهبی  و نماز  جماعت  و  روزه   و  دعا  درون  تشکیالت آرامگاه معصومین  در عراق میرفت  ،  مراس 

را  وارد " گنجه ای "آخوندهایی  مانند    حتی  همیشه  برگذار  میشده است ، "  مجاهدین  رجوی "   

را  رعایت  کرده است  ؟ "   اصول  تشیع "عملی  یا   این تشکیالت   بطور ولی  آ.  تشکیالت خود نموده اند

پایبند بوده اند ؟  این اصوله ب" هدین رجوی مجا" و   

اعمال  خائنانه  و ارتباط   روشن  خود    تصری که  ازآنان  تا اینجا گفتیم ،با  شرح مخ "مجاهدین رجوی  "  

  هوادارانو  سرکوب و خفه کردن با  محافل امپریالیستی  و سیاستمداران  غربی و حشر ونشر  با  آنان   

 مهمتر  از همه  نفی  وتضاد  داشتن  و" رفع ابهام  پروژۀ" خودشان  در عراق  تحت  عنوان  مخالف   منتقد و

روشهای ارتجاعی   عمال  ون  را  با گذشتۀ  انقالبی و نظرات  رادیکال  مجاهدین  خلق  دهۀ  پنجاه و ااخودش

و  مذهب  تشیع  برای اینان   و اسالم. میکنند "  توجیه مذهبی "  دیگر خود را مانند رژیم جمهوری اسالمی 

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    

.در  روابط  تشکیالتی  آنان وجود ندارد  حتی   " قسط " و   "  عدل "       

نشان دادیم  مسعود رجوی  و دار ودسته اش  ما  در  اینجا  تنها با  یاد آوری  تاریخچۀ  مختصری از  اعمال  

  ۴۳۳۱زمان  پس از قیام بهمن   همان  با  سابقۀ  ارتجاعی وضد انقالبی  خویش  از"  مجاهدین رجوی "که  

 مزدور و   ننگین که مانند رژیم  در  سالهای اخیر   به طور کامالً آشکاری نشان داده  اند اً ومخصوص

جمهوری  اسالمی  " فرصت طلب   مذهبی   یا  اپورتونیست  مذهبی "   میباشند .   بنابرای   ادعای 

 مبنی  بر"   ای آزادی سیم" از جمله  که  در اختیار دارند توسط  رسانه های مختلفی   " مجاهدین  رجوی "

 ،رژیم  یون اپوزیس  المی حاکم در ایران  و معرفی  خودشان  به  عنوانمبارزه با رژیم  جمهوری  اس

.  فریبکاری  است   

سیمای " با  رسانه  های مختلفی که  در اختیار دارد  از  جمله  ماهواره  و "  مجاهدین  رجوی "  تشکیالت   

بدنبال    ترنتی مختلف  خود را   مخالف رژیم   نشان میدهد  و  ادعا میکند  که و  سایتهای این"  آزادی 

تند  وتیزی  هم  به  رژیم    ظاهراً   سرنگونی  رژیم  جمهوری  اسالمی  است   و در  این  رابطه  شعارهای

فراتر   نرفته  ولی   این  سازمان   در  طی سالهای  گذشته  از  همین حد   .حاکم جمهوری اسالمی میدهد  

های د نیز  عمل  نخواهد  کرد  ، و  اگر دقت   کنیم میبینیم که  همین شعاراست   و به  همین  شعارهای خو

مانند  ؛  پیر  کفتار  جماران ، خمینی  دجال  ،  رژیم     رژیم   میداده اند ظاهراً  تند  وتیزی  هم که بر علیه 

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 . 

  داده اند  که   هدفشان  نشان  ذشتهسال  گ  ۳۹و خود  شخص رجوی  در  طول  "    مجاهدین  رجوی  "    



سرنگونی  "  ادعای "  " مجاهدین  رجوی  ".   به  هیج  وجه  سرنگونی  رژیم  جمهوری  اسالمی  نیست   

.نمیرود    فراتر  های  آنها نیز  از  حد  شعاراسالمی   را دارند  و  این  ادعا و شعاررژیم  جمهوری    

 در واقع  تشکیالتی  پیرو منافع  امپریالیسم هستند  که  وظیفۀ  آنها  در شرایط  کنونی   "مجاهدین  رجوی" 

.تأمین  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 

به  "  مجاهدین رجوی " یک  جریان  اپورتونیستی  شده  و   از   طرف  دیگر  رهبری  این  سازمان  وخود 

و این  نشان میدهد   .با  سیاستمداران  و  محافل   امپریالیستی  افتخار  هم  میکنند داشتن  ارتباط  صمیمانه   

همین      .به امپریالیسم  وابسته شده است   واقع  در  نیز " ین رجویمجاهد"    که در واقع  خود تشکیالت

ند  که  تشکیالت   و  میکن "ادعا  "در تبلیغات  خود   فقط  "مجاهدین  رجوی  "مسائل  نشان  میدهد  که 

مجاهدین  " و به  خاطر  همین    . در  واقع   اپورتونیست و سازشکارند   لیسازمانی  انقالبی دارند   و

عمالً در   ولی در  ظاهر به  تاریخ  گذشتۀ  خود  مخصوصاً  در دهۀ  پنجاه  افتخار میکنندهر چند  "  رجوی 

"  و  این  به  خاطر  ذات  اپورتونیستی   .مجاهدین  خلق میباشند  تضاد  کامل   با  بنیانگذاران  سازمان  

و   و عسکری  زاده  حنیف نژاد  ، سعید  محسن " های  است   که   مدتهاست  زیر  نام"  مجاهدین  رجوی  

  ولی  به  عینه  میبینیم  که  عمالً  بر  عکس  رهنمود  بنیانگذاران   و   پنهان شده اند  "رضایی  ها  

   .مجاهدین  خلق  انقالبی  واقعی عمل  میکنند 

کتابهای   خود  از  در رسانه ها  و رجوی  در برنامه های مختلف خود  و  این  تشکیالت  فعلی  به  رهبری  

میکند  که  از نظر " ادعا" بنیانگذاران  و  احمد  و رضا رضایی  تجلیل  کرده  و   قدیمی  یعنی  مجاهدین 

فقط  قصد    و آنها  میباشد  ، اینان  با غصب  تاریخ گذشته  وآرم  سازمان  مجاهدین  خلقعقیدتی  پیر

سیاسی  و تجربۀ  فریبکاری   با  این  هدف  که  جوانان  و  افرادی را  که  دارای اطالعات ،فریبکاری دارند 

ۀ  این  افراد   را  به کانال کم  میباشند  را  بفریبند  به  داخل تشکیالت  خود بکشانند   و دست آخر  هم

انحرافی   انداخته  وانرژی آنها  به  جای  اینکه  در مبارزۀ   واقعی   برای پیروزی انقالب واقعی  صرف   

مانند  همان  کاری  که با تمامی نیروهای خود در این  .  شود  ،  این وقت  وانرژی آنان  را به هرز  میبرند  

نفوذ  اپورتونیسم  در  هر  نهضت    که  این  خود   یکی دیگر  از  مشخصات   ! سال  گذشته کردند   ۳۹

  .میباشد  انقالبی 

مجاهدین  " که  تا  اینجا  نمودیم  مشخص  شد  که  "   مجاهدین  رجوی "  با  تحلیلی  از  ماهیت  واقعی   

واقع  از  نظر  ما    و  بسیاری    و در.   در واقع  یک  جریان  اپورتونیستی  و خائن  میباشند  "  رجوی 

. جای  گرفته اند "  ضد  انقالب "دیگر  از  نیروها  وسازمانهای رادیکال  در  صف    

" مجاهدین  رجوی " طبقۀ  بورژوازی  میباشد  ،   و این "  مجاهدین  رجوی " پایگاه  طبقاتی     در  حقیقت  

بر  میدارند  ،   آنها  گرچه خود  را  مخالف  رژیم جمهوری در   جهت  منافع  نظام سرمایه داری   گام   

به  هیچ  وجه  خواستار   نابودی  نظام "   مجاهدین رجوی "  اسالمی به  همه معرفی میکنند  و لی    این  

.       سرمایه داری وابسته در  ایران  نمی باشند   

ین  خلق ایران  و به رخ  کشیدن  لیست  شهدای  با  غصب  آرم  و  نام  سازمان مجاهد"  مجاهدین رجوی " 

را   پلید  خود   و  د  ماهیت  ارتجاعینخود  به افراد  وجریانهای  سیاسی  و محافل  مختلف  تنها  قصد  دار



ت  ،  ا س نآاز  دید همگان مخفی کند ،  ماهیت  ارتجاعی  که  ناشی  از  وضعیت  ایدئولوژی  مسخ  شدۀ 

بنیانگذاران   عمالً   ایدئولوژی  اولیۀ  این  سازمان   که  توسط"  مجاهدین  رجوی "  ینکه  مسخ  شده برای  ا

تئوریزه  شده  بود را  نفی  "  تشیع  انقالبی علوی " با  تالش  خستگی ناپذیرشان  بر  مبنای  اصول  آن  و 

و آن  بنیانگذاران  .    دوین میشدت  "محمود عسکری زاده "  و  "سعید  محسن "که  توسط    یتئوری ، میکنند

ریشۀ   تمامی  رنج  وفالکت  طبقات  محروم  اجتماعی  وتضاد  شدید طبقاتی را   سلطۀ امپریالیسم  و  

 .در  ایران  میدانستند   و  قصد مبازۀ  قهر آمیز با آن  را داشتند  وابسته   حاکمیت دیکتاتوری  سرمایه داری 

ولی بدبختانه  با   شهادت  آنها   آن  نظرات  به  پروسۀ   تکوین  و تکامل   بیشتر  نرسید  ، و فرآیند  تکامل  

اصل    اجرای تأکید  بر با  شهادت  آنان  ادامه  نیافت ، نظراتی  که  آن  نظرات  عسکری زاده وسعید محسن

رژیم    بررسی  با   نظرات آن  و  در سیر  حقیقی  خود  و  توضیح بود   در جامعه"قسط " و "  عدل " 

  ایه  داری وابسته و  نظام  سرم ت  سلطۀ  شاهوابسته به امپریالیسم  شاه   ثابت  میکرد  که  در جامعۀ  تح

طبقۀ  سرمایه داری   کوچک  وجود  ندارد  ،   بلکه  اقلیت  در جامعه  "قسط" و"  عدل "مانند  زمان ما   

که  در  مسیر  تکاملی  خود  به   آن    ا نظراتیتئوری  ی.  میباشند طبقات  محروم  "استثمار  "وابسته  مشغول

بنیانگذاران  شهید  و  مجاهدین خلق  آنزمان  به  خوبی نشان  داد  برای تغییر  وضع موجود  و  نابودی   

ی مسلح که   پاسدار  و  حافظ واقعی آن  نیروی استبدادی  یعنی  نیروها  استثمار  و   ستم  وتضاد  طبقاتی 

وابسته به تنها  یک راه  باقی می ماند   و آن   مبارزۀ  مسلحانه  بر علیه  رژیم    است ، سرکوبگر  رژیم  شاه

.امپریالیسم شاه  میباشد    

ایران  و با آزادی  مسعود رجوی  از زندان  رجوی  که  به  خاطر  اینکه    خلق  ۴۳۳۱   در جریان  قیام   

خوب  مسعود  رجوی  تنها به همین خاطر  که     از مرکزیت   سازمان   باقی  مانده بود تنها   کسی  بود  که 

رفتاری    ولی  از  اعمال  و  .مانده   نفر  اول سازمان  شد   کسی است  که  از مرکزیت  قدیم  سازمان باقی

کلی  دیگر  به  داشت  به  خوبی مشخص میشود  که  رجوی  به  طور   ۴۳۳۱که  رجوی  از همان سال  

 تئوریهای  اولیه  و خدشه ناپذیر   و اصولی  سازمان  مجاهدین  خلق  عمل  نمی کرد .

در  برابر     یم ه اداد   ۴۳۳۱  بهمن  بارۀ  ماه های   اولیۀ  پس  از  قیامقبالً  در  که توضیحی   رجوی    با

بنیانگذاران   نچهطور  اصولی  و  بر مبنای  آ  به  و  رژیم  جمهوری  اسالمی   خمینی  ماهیت واقعی  مسئلۀ 

عنوان فردی میرفت  وبا  خمینی به     گفته بودند  عمل نکرد  و  بر  عکس   شخصاً   به  حضور  خمینی هم

         ۴۳۳۱که  امپریالیسم  او  را  جانشین  شاه نموده بود  رابطه  داشت ،  و تا  مدتها  پس از قیام  بهمن  

.نشان  میدادند  "نشریۀ مجاهد  "حمایت  خود  از خمینی  را در"  ن  رجوی مجاهدی"   

نداشتند   که   امپریالیزم    هم  پس  از  قیام  بهمن   به  این  نکته توجه "   مجاهدین  خلق " ظاهراً  بقیۀ   

وابسته در ایران   مشغول سرمایه  گذاری  بر  روی  دار و دستۀ  خمینی در جهت   حفظ  نظام  سرمایه داری

به این معنی    که   سلطۀ  امپریالیستی  و دیکتاتوری  سرمایه  داری    و  استثمار  و استعمار   که     است  

این  عوامل را   باعث تضاد طبقاتی  در  ایران  میدانستند با  "   محمود عسکری زاده " و "  سعید  محسن "  

ایران  ادامه داشت  و   رژیم  جدید  شدیداً  مشغول  باز  سازی  نظام  وجود آمدن  رژیم  جدید  وخمینی  در

سرمایه داری وابسته  در ایران  بود  و   استثمار  خلق  ایران  وسلطۀ  امپریالیستی  تا  این  زمان  به  شکل  

هنوز هم  بیشتر  به  طوری   که !  بسیار  خشن تر  از   رژیم  گذشته ادامه  داشته  اما  به  شکل  پنهانی  

.مردم ایران  یا نمیدانند دشمن اصلی  شان  کیست  یا  در  برابر  مسائل  سیاسی  متوهم  میباشند   



و میتینگ  برپا   فرانسه  با  هزینۀ  زیادی  تجمع در تاورنی "  مجاهدین  رجوی "     ۴۳۱۲در  تیرماه  سال  

 و    "خوزه  ماریا  ازنار"شورهای امپریالیستی  از  جمله  میکنند  در  این  میتینگ  که از  سیاستمداران  ک

" پایگاه  اشرف " و  حفظ  " مجاهدین  رجوی "  اینان  به  حقانیت  و   شد  آمریکایی دعوت  "ان  بولتونج"

مثل  همیشه  مظلوم  نمایی  و    بر روی  میتینگ  ظاهر   شد  مریم  رجوی  نیز!   شهادت  دادند  در عراق 

گفت ؛ اپورتونیستی  را به  کار برد  ، او   موذیانه  و  و  یکی  دیگر از آن جمالت و ردک   

،  بله ،  ما  همه  محاربیم  وبه  آن اگر مبارزه  و فداکاری  برای  آزادی  مردم   ایران  محاربه  است " 

عین  تقرب به  خدا  و  خلق    ما زن و مرد جنگیم  و محاربه  با قاتالن مردم  ایران را.  افتخار  می کنیم 

(  ۴۳۱۲تیر  ماه      - ۲۹۱نشریۀ  مجاهد شمارۀ ) "میدانیم   

در  آن    عامل  وانگیزه ای  که مریم  رجوی را  وامیدارد  که چنین  سخنان  میتینگی  را  به  زبان  آورد

م   مزدور جمهوری اسالمی  قیام  خود   جوش  خلقهای  ایران  بر  علیه رژی  ۴۳۱۲زمان  یعنی تیر  ماه  

    بسیاری  از  نداشته  است  ،  زیرا" مجاهدین رجوی " این  قیام  حتی تا  االن  هیچ  ربطی  به   است  ،

انند  ولی مریم  رجوی  م.  آشنا شده  اند"  مجاهدین  رجوی "  با ماهیت  خائن   خوبی خلقهای ایران  به 

اپورتونیست که  در  طول   قیام به واقع  از خلق  ایران   عقب   ت هایدیگر   گروه ها و سازمانها  و شخصی

.  افتاده اند  سعی میکند  که  با این  سخنان  به خیال  خودش  رهبری جنبش  را  در دست  بگیرد     

در    و  کشورهای  امپریالیستی  با   سیاستمداران   ۴۳۱۲در حالی که  در  همان میتینگ  تیر    دقت  کنیم ؛

دشمنان قسم خوردۀ  خلق  ایران  و  قاتالن  واقعی  خلق ایران   همان  به  طور آشکار  وعمالً با   حقیقت

ما  زن ومرد  جنگیم و محاربه  با قاتالن مردم ایران "  محشور  شده  ودر  یک  صف  قرار  گرفته  میگوید 

شدگی   تا چه  حد ؟  آخر  توهم     که  آخر  مسخ  باید  گفت     " !را  عین  تقرب  به  خدا  و خلق  میدانیم 

کجا  ؟  کدام  محاربه  با  قاتالن  مردم  ایران  در  حالی  که  سالیان  سال   کی  و تا تا  کاریو  فریب پراکنی 

ژیم کنندۀ  واقعی  ر مپریالیسم   که  حامی و پشتیبانی ا با   (مجاهدین  رجوی)   است  که  مستقیماً   خودتان  

جمهوری اسالمی  در جهت منافع  خودش  است  حشر و  نشر میکنید ؟  از  یک  لحاظ  رژیم جمهوری  

مجاهدین  "  نسبت  به  شما   "فضیلت  " اسالمی  و  والیت  فقیه  حاکم  و خامنه ای  و احمدی  نژاد   یک

  فرافکنی  و  جنگ  زرگری  و  یندروغ کوشش  میکنند  که  با تبلیغات آن  اینست  که  و  دارند "  رجوی 

امپریالیسم  وابستگی  خود  را  به  همان   امپریالیسم  از  دید خلقهای ایران وجهان  مخفی  نگهدارند  ،   با 

علناً و در جلوی پرده  به  وابستگی  و جذب شدنتان  توسط  امپریالیسم  و "  مجاهدین  رجوی "ولی شما  

منطقه  تأمین  منافع  آنان در  ایران  و  عراق  و دیگر  کشورهای   قع  کمک  به همکاری با آنان  که در  وا

"   آیا  شما  !نسبت  داده شود "  مجاهدین  رجوی "حیف   از کلمۀ  شرم  که  به    !است  افتخار  هم  میکنید 

؟!میپندارید   نادان مامی  خلق  و مردم ایران  را  ت  "مجاهدین رجوی  

که  با دعوت     ۴۳۱۲در  تاورنی  در تیر ماه    رجوی ینه  میبینیم  که این  میتینگ  مجاهدینع  پس   به 

تا  چه  لیستی    صورت گرفت سیاستمداران غربی  و امپریاآنان  از  محافظه  کار ترین  و دست راست ترین  

 حد  ذات و ماهیت  واقعی  "  مجاهدین  رجوی "  که  در  واقع  همان  اپورتونیسم  مذهبی    است  را  هر  

.آشکار  میسازد   چه بیشتر در  مقابل  نا  آگاه ترین   اقشار  مردم  ایران  به  خوبی   

 



آن  هواداران  بیخبری  که   تمامی  هواداران مجاهدین  در کشورهای  مختلف  جهان و  اکنون  در این  زمان

  ی  با  بررسی"   مجاهدین  رجوی "  سازمان  مسائل   این مدتهاست  در  پایگاه  اشرف  بسر میبرند   با   

.  که  تا  اینجا  نمودیم   رو  به  رو هستند   

 "ازنار"  و  " جان بولتون " همچنین   .  و  و  مسعود  و مریم  رجوی"  مجاهدین  رجوی "  دلیل  اصرار  

  ؟!چیستپایگاه  اشرف  در  عراق    صدها  نفر در  برای   باقی  ماندن

 

تمام  این  شواهد و مدارک و خاطرات  مجاهدین  خلقی  که   از   با  وجود"  مجاهدین  رجوی "  و  اما  چرا 

را  افشا " مجاهدین  رجوی"اعمال  ارتجاعی وضد انسانی و     ت جدا  شده اند  و سازشکاریهااین  تشکیال 

دن  این  تشکیالت را  نشان  میدهد  از اعمال خود نمو ده اند و  هزاران  مدرک وسند دیگر  که  خائن  بو

 دست  بر دار نیستند ؟  

 

به  خاطر  اینکه  عمالً  نشان داده است  یک "   مجاهدین  رجوی"  پاسخ به این  سوال اینستکه   تشکیالت  

ماهیت   ن  نمودنجریان  حامی  منافع  امپریالیسم  است  میخواهد تا  با  بزک  کردن  چهرۀ  کریه  خود  وپنها

مانند  مذهب  تشیع  علوی  ،     زیر  اسامی  خاصی  خود   اپورتونیستی شرکین و  و  ارتجاعی  وسازشکار

،ال احمد   و   رضا  و  مهدی  رضایی    هللا  اکبر ،  ،  سعید  محسن  ، قالب ایدئولوژیک اسالم  انقالبی  ،  ان

تقرب   آیۀ   فضل هللا  المجاهدین الی  القاعدین اجراً  عظیما  و   حیدی  و،  جامعۀ  بی  طبقۀ  تو اله  اال  هللا 

ادامه  دهد   و  در جهت  تأمین  منافع آن  به  سازشکاری  خود به  امپریالیسم ......  داشتن  به  خدا  وخلق  و 

مجاهدین  " وظیفۀ صورت  میگیرد  ؟    پاسخ اینست  که  مهمترین    این   سازشکاری به  چه  شکل.     

که این  جریان  با  همین  شکل باشد  ایجاد    سال گذشته  و  شرایط  کنونی  و تا  وقتی   ۳۹در  "  رجوی

و  طبقۀ  اجتماعی  .  در  طبقات  اجتماعی  ایران  در داخل  و  خارج از کشور است  و اختالل ذهنی توهم 

قرار  میگیرد  طبقۀ  خرده  "  مجاهدین رجوی "     که  بیشتر  از همه  مورد  گزند  این  تشکیالت 

طبقۀ  خرده  بورژوازی  که  از  ابتدای  بنیانگذاری  سازمان  مجاهدین  خلق ایران  در    .است    بورژوازی

"  مجاهدین  رجوی  " بود   ولی  پایگاه اجتماعی    . گاه  طبقاتی این  سازمان بوددهۀ  چهل منشاء  و  پای

سالیان  سال  است  که  "  مجاهدین  رجوی "  که  دیگر طبقۀ  خرده  بورژوازی نیست ،   زیرا   مدتهاست 

مایه داری  متعلق می  در  اثر  راست  روی های  شدید   و  سازشکای ها یشان   اکنون  دیگر  به  طبقۀ  سر

به خاطر   همین  پایگاه " ین رجوی مجاهد"  و   .محافل امپریالیستی  ارتباط  دارند  باشند و  بطور آشکاری با

.اجتماعی  که  دارند  به  برخورد های  اپورتونیستی  خود  با جنبش خلقی  و انقالب  ادامه خواهند  داد   

مذهب  "  یا  عادت   و همچنین  به  وسیلۀ   یا  بر اثر  تجربه  و  "مجاهدین رجوی "  ولی  با  اینحال  

قرار  میدهند    همه طبقۀ  خرده بورژوازی  را  مورد  حمالت  توهم  زای  خودهمیشه  وبیشتر  از "  شرکین 

ایجاد  توهم  و اختالل  ذهنی خلق  در  برابر مسائل  سیاسی ،  و  ایجاد  توهم   به  چه  اشکالی ؟  پاسخ ؛  

یت  واقعی  رژیم  ایجاد توهم در  برابر  ماه  دور  را نزدیک نشان دادن  و  نزدیک  را  دور  نشان دادن ،

  ،  ایجاد  توهم  آن  راستین  و اصول  ایدئولوژی  مذهب  تشیعجمهوری  اسالمی  ، ایجاد  توهم  در برابر  

به  همین  خاطر است .   و استثمار کشورهای تحت سلطۀ آن  از جمله  ایران  در برابر  روابط  امپریالیسم  با



ن  آثار  و رساله  های  بنیانگذاران  سازمان  مجاهدین  خلق  را  خواند"  مجاهدین رجوی "  که  مدتهاست   

.حتی در درون تشکیالت  خودشان  قدغن  کرده اند   

و افراد    و محدثینمریم  و  مسعود  رجوی  و ابریشمچی   نتیجۀ  این  توهمات  که پراکندنشان  توسط

سال  گذشته  تنها   ۳۹در طول    انجام  میشود و انگشتشمار  دیگری  که  در رأس  این  تشکیالت  قرار دارند

در جهت  حفظ  و بقای  آن  و  حفظ  وضع  موجود   جمهوری اسالمی  وابسته به امپریالیسم   به  نفع  رژیم  

لیسم  در ایران  ومنطقه  بوده است امپریادر  نتیجه  حفظ  منافع و  و جلو  گیری  از  تغییر  و  انقالب واقعی 

 .       

 

 بنابراین  در اینجا  سوالی   که در  سطور  قبلی  انجام دادیم  را تکرار  میکنیم ؛

و  مسعود  و مریم  رجوی  برای   باقی  ماندن  پایگاه  اشرف  در  "  مجاهدین  رجوی "  دلیل  اصرار     

 عراق  چیست؟ 

 

ود  به وجود  شهر  اشرف  در عراق  سیاستهای  سازشکارانۀ  خ  در  ادامۀ  "مجاهدین  رجوی"  تشکیالت   

دارند  چون  حفظ  شهر اشرف  به  اینان  اعتبار  میدهد   برای  توجیه   وجود  خود واعمال   خود نیاز مبرم 

به  اینکه   هنوز حضور  در  جوار  "  مجاهدین رجوی "   در  حقیقت  حفظ  شهر  اشرف  و  ادعای .   

کمک  ذهنی  برای فریب دادن خلق  ایران  . ذهنی  به  ایشان کمک  میکند    از  نظر ایران  دارند   مرزهای

در  مقابل  خلقهای نا  آگاه  ایران   هنوز  میتوانند  تظاهر  "  مجاهدین  رجوی"  با وجود  شهر اشرف     .

از این  موضوع  پیشرو  ترین  سازمان  اپوزیسیون  رژیم  هستند  و با سوء  استفاده    برترین  و  کنند  که

صف  خلق وضد  خلق  ،   صف     باز  هم  به  توهم  پراکنی های  خود  و  ایجاد  شبهه  و  مخدوش نمودن

در  این  رابطه  توطئه گران  امپریالیسم  آمریکا  نیز  این  موضوع  را  .   انقالب وضد  انقالب  ادامه دهند  

رهبر  انقالب " یا  "  رهبر  عقیدتی" لۀ  ارتش  آمریکا چند روز  قبل  از  حم.  به خوبی  میدانند  

از  این  پس سیاست مجاهدین  " در نشستی عمومی  میگوید  "   مسعود  رجوی "  یا همان  "  ایدئولوژیک 

و  ارتش آمریکا  پس از اشغال عراق  تا  کنون  نه  "  در عراق  باید  موازی سیاست  دولت  آمریکا  باشد 

 .تأمین نموده است    ارکات  برای  حفظ  آن  راپایگاه  اشرف  را   اشغال  و حذف  نکرد  بلکه  تد تنها  این 

 مجاهدین  جدا شده از تشکیالت   نفر  از  ۳۱۱بیش از    ۹۱۱۱تا    ۹۱۱۳از  سال     حتی ارتش  آمریکا 

اسیر  کرده  بود  وبه  آنها  اجازۀ  عمالً " تیف "  اشرف  با  نام    پایگاهرجوی  را   در  کمپی  در  کنار 

  "این  مجاهدین  جدا شده  در واقع  اسیر   توطئۀ   امپریالیزم  آمریکا  و . خروج از  عراق را  نمیداد 

نیروها در  حفظ  به " مجاهدین  رجوی  "پس میبینیم  که  هم امپریالیزم  و هم .  بودند " مجاهدین  رجوی 

  .اهدافشان  تا  کنون  نیاز داشته اند  پیشبرد   شهر  اشرف  برای

 کنی و کتمان حقیقتاوتوهم پر  ادامۀ این  سیاستها  در ادامه  جنگ  ذهنی  و روانی حفظ شهر اشرف  برای   

.است  که در انتها  باعث  تأمین  هر چه  بیشتر  منافع امپریالیسم  در  ایران و کشورهای منطقه میشود    

 

سنگر  مقاومتی   ادعا  میکنند  که  این  پایگاهپایگاه اشرف  حفظ  و ماندن   برای  توجیه " مجاهدین  رجوی " 

؟!ولی  چه  نوع  یا چه جور  مقاومتی  .   بر ضد رژیم  جمهوری  اسالمی  است     



رف خلع  سالح شده  اند  و  محل  شهر اش  واقعیت اینست  که   پایگاه  اشرف  و  افرادی که  در  آن  هستند 

بعالوه  ساکنان  شهر  اشرف  مدتهاست  که  .   تا نزدیکترین  مرز  ایران  ده  ها   کیلومتر   فاصله دارد   

در چهار دیواری  این  پایگاه  خودشان را در  پشت  سیم های خاردار  زندانی کرده اند  و همچنین  در  

مجاهدین " که  اصالً دیگر خود)   بارزۀ  مسلحانهبنابراین  از نظر  م. محاصرۀ  سربازان  عراقی  نیز هستند  

بودن    (نیز  میدانند که مبارزۀ  مسلحانه در تشکیالت خودشان  کاریکاتور  احمقانه ای  بیش  نیست " رجوی  

پایگاه   گیری   شکل نطور  که  قبالً  گفتیم  ضمن  اینکه  هما.    این  پایگاه  در عراق هیچ ارزشی  ندارد  

میهن  و  تشکیل ارتش آزادی    خاک  رجوی  برای  آمدن  در جوارنتیجۀ  تصمیم  گیری  مسعود اشرف  

برای  ماست مالی  و  الپوشانی  ی  "   مجاهدین  رجوی "  شبه  انگیز     است  که بر  مبنای  تئوریهای 

تئوری .   بود     ۴۳۱۱ در  سالهای قبل از "  مجاهدین  رجوی"  ارتجاعی  و سازشکار انحرافات  و ماهیت 

 جنگ مسلحانه ای  که  ارتش  آزادی بخش  بر مبنای  آن  تشکیل  شد  از ابتدا  انحرافی  بود  وشهر  اشرف  

با    نیز مطابق  همین  تئوری  های  انحرافی  به  وجود آمده است  و  وجود  این  پایگاه در دل خاک  عراق

که در واقع کنترل  این  پایگاه را به عهده " مجاهدین رجوی"   کار و سازش  توجه  به  ماهیت  رهبری خائن

چنین   نیست  بلکه عمالً  بودن "  انقالبی "مانده اند  اشرف پایگاه   به  تصور  کسانی  که درنه تنها    دارند

. است  "ضد انقالب " پایگاهی  با توجه به  این دالیل  تنها به  نفع  

کمکی  به  جریان  افتادن جنبش  خلق  ایران  و  پدیدار  شدن  وجود  شهر  اشرف  بنابراین  تصور  این که 

.الب  واقعی  در  ایران  میشود  دور از واقعیت و احمقانه است یک انق  

در  همین  رابطه  قربانی  شدن    افرادی  که در  پایگاه  اشرف به  سر میبرند  هیچ  کمکی  نه به  سقوط  

می میکند   و  نه  در جهت  منافع  خلقهای ایران  است  بلکه  کشته شدن این  افراد تنها  رژیم جمهوری اسال

.خواهد شد    اهداف  شومشان  تمام رسیدن به در  راستای"  مجاهدین  رجوی "  از نظر تبلیغاتی  به سود   

 

مرکزیت   اعضایمشخصات   به مدارکی ، مسعود  رجوی  در واقع  فرد  ضعیف النفسی  بود  که  بنا 

سازمان  مجاهدین  خلق  را  به  ساواک  شاه  اطالع داد  و در  درون زندان   با مأ موران ساواک  شاه 

در  زندان  به سر  میبرد    ۴۳۳۱دی  ماه   ۳۱همکاری  کامل   داشت و   بدون  شک  تا  موقعی که  تا  

(۴۱) .بود  ساواک  و موساد  و سیا انند خودتحت  آموزش سازمانهای اطالعاتی  امپریالیستی م  

 

کوشش  میکنند  که  افراد  وابسته  به  خود  را   سازمانهای  اطالعاتی  امپریالیستی و  عوامل اطالعاتی  آنها 

در  درون سازمانهای انقالبی  و ضد  امپریالیستی  نفوذ دهند  هدف  از این  نفوذ نه تنها  به  دست  آوری   

بلکه  به دست  گیری  مرکزیت  و  رهبری این  سازمانهاست  تا این   هافراد  این سازماناطالعات   شخصی ا

توسط  سیا  و  کهنه   سازمانهای  انقالبی  را  به کانال  انحرافی  بیندازند  ،  این  شیوه های اطالعاتی 

و نهضت  بخش و  انقالبیطه  با جنبشهای  آزادی ساد  سالیان درازی  است که  در رابانتلیجنت سرویس  و مو

نمونۀ  بارز  آن  در مورد .  در  کشورهای  تحت  سلطۀ  امپریالیسم  به کار  برده میشود  های ضد استثماری 

در    و رجوی  ها  در سازمان  چریکهای  فدایی خلق  ایران   اپوزیسیون ایران ظهور  فرخ  نگهدارها 

نفوذ این افراد سازشکار  واپورتونیست  به   !تهاست  و منصور  حکم سازمان  مجاهدین  خلق  ایران 

  تا  به طور  مرکزیت  سازمانهای انقالبی  سرنوشت  این  سازمانها را  با  منافع  امپریالیزم  همسو  میکند ، 



امید های  انقالبی  و آزادیخواهانه برای  تحقق   عدالت  اجتماعی  در  بین  طبقات  "  تر عام" هر  چه

.  ی  تحت  ستم  در جوامع  تحت سلطۀ خود را  به شکست بکشانند اجتماع  

"  مجاهدین رجوی " که  از سالهاست  از  "  پرویز  یعقوبی –سازمان مجاهدین  خلق " در  همین  رابطه 

 اعالم جدایی  کرده اند  در  جزوه ای  اعالم نموده اند که ؛ 

ن به  سر  میبریم ،  راستهای  منحط  ،  با  غلبه  بر  با  توجه  به شرایطی  که امروز  ما  در  آ" " 

سازمان  مجاهدین  و غصب  امکانات  ونیروهای  ما ،  موجب  انحراف  در  خط  وبرنامۀ سازمانی گردیدند 

به پیش    ۵۳سال     و  سازمان  مجاهدین  خلق  ایران  را  بار  دیگر  تا  مرز  تالشی  وانهدام  همچون 

کردند  با  بهره  گیری  از نام  مقدس  مجاهد خلق  مرزهای  موجود  میان  این  ایدئولوژی    بردند  وسعی

را   با  هر گونه  تفکر  سود جویانه  و استثمار  طلبانه  واستعمار  گرایانه  را  مخدوش  کرده  وخون  

.د گردانند ی  بخش   ایران  را  ، پشتوانۀ  اهداف  ونیات  پلید  خوشهدای  انقالب  رهای  

شهدایی  که  با  خون  خود ،  اعالم کردند  نمیتوان  به  اسالم  راستین  انقالبی اعتقاد داشت ،  ولی  

نمیتوان  به ایدئولوژی  .  سود پرستانه  را  در تمامیت  خود نفی  نکرد   استثمار  و تفکر  کاالیی  و

نمیتوان  از  اسالم  و مجاهدین .  نبود   وضد ارتجاع مجاهدین  خلق معتقد  بود ، و عمیقاً  ضد  امپریالیسم 

نشان داده  که  مجاهدین ،   خلق دم  زد  و دست در دست  امپریالیستها  قرار  داد ،  تاریخ  مجاهدین خلق 

تاریخی  خلق  قهرمان  ایران  را  به درستی  شناخته  ونوک  تیز  حمالت خود  را  در هر  مرحله    دشمن

چگونه میتوان  به .  به  سمت امپریالیسم جهانی  بسرکردگی  آمریکا  به خوبی  نشانه رفته اند از تاریخ  

نکرد ؟    در  سرکوبی  استثمارگران  دوران  دفاع(  ع)اسالم  اعتقاد داشت  و  از  مشی  انقالبی  علی 

ا  قبل  از شهادتش  از  چگونه  میتوان  خود را  پیرو  محمد  حنیف نژاد دانست و آخرین  پیام  حنیف ر

درون  صفوف  خود حذف  کرد وبرای  آن توجیه  ایدئولوژیک  تراشید ؟  چگونه  میتوان عملیات  اعدام  

ه  نفی کرد؟  و  مدعی  بود  که انقالبی  مستشاران  آمریکایی  را  که توسط  برادران  شهیدمان صورت گرفت

؟  تمامی این حرکات  و !و امثالهم  هستیم "  محمد  مفیدی رضا  رضایی  و "  پیرو  شهدای  دالوری  چون 

مواضع  صورت نمیگیرد  مگر اینکه  ایدئولوژی  و خطوط  سیاسی  استراتژی  مجاهدین  را  نفی  وطرد 

هما نگونه  که  باند  راست حاکم  بر سازمان  مجاهدین  انجام داد و آنرا  چون  سند افتخار  حیات .  کرد 

  (۰۰) . ""دارد  جاری  نمودن   ردر  تمامی  مناسبات  انقالبی  مجاهدین سعی  ب ننگین  خود 

 

 

مجاهدین "  تا  اینجا ما  با  آوردن دالیل  وشواهد و یاد  آوری  خاطرات  و مسائل  مختلف  ثابت  کردیم که 

.است " مذهبی  اپورتونیسم "  همان از  نظر  ایدئولوژی  تشکیالتی  خائن  است  و در واقع"  رجوی   

و  مجاهدین  واقعی  برای ادامۀ    ه  در فکر  انقالب  و تغییر  هستیمنیروهای   انقالبی  مسلمان  ک  ما اما  

 مبارزه  چه  باید    بکنیم  ؟ 

ی ما  دارا.    و  بخشهای  قبلی این  کتاب  شرح داده ایمسطور  جواب  این  سوال را  در  قسمتی از ما  

تشیع توحیدی  که  همان   مذهب.  و  مذهب   توحیدی  است   تشیع  علوی  میباشیم  که   همان  ایدئولوژی 

اسالم  راستین  است  و جهان بینی آن  بر  مبنای "عدل"  است و  بنابراین به اجرای "عدل "  و "قسط"  در  

.  کامل  میداندمانع  عدل و ت ضد و  ی  را تأکید  میکند  واستثمار  وتضاد  طبقات  جامعه   



 

ما   فعالیت  هایی  که  بنیانگذاران  سازمان  مجاهدین  خلق  و  مرکزیت  این  سازمان  در  قبل  از  ضربۀ  

تالش در جهت  شناخت بیشتر     مذهب  توحیدی  اسالم  مینمودند را  تأیید  میکنیم  و  باید    ۴۳۳۱شهریور  

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

.مبارزه  استخراج  کرده  بود  را  بیشتر مطالعه  کنیم علوی    برای   

به عنوان   ۴۳۳۱با  توجه  به  این  که  با دستگیری  مرکزیت  سازمان مجاهدین  خلق   در نیمۀ  شهریور    

انجام  میگرفت  این   که  توسط  ایشان  ریسین های   این  فعالیتهای تحقیقاتی پیشرو ترین  ومترقی ترین  تئو

 تحقیقات   و متعاقباً  مبارزۀ  ایدئولوژیکی  که  توسط  آن  مجاهدین  شهید در  آن  زمان   صورت  میگرفت 

نده  است  ، و  با متوقف  شده  و نیمه کاره  ماتقریباً  تا  امروز    ه صورت جزواتی  نوشته شده بود ،و ب

ر  ایدئولوژی سازمان  توسط  توجه به  این که  در  اثر  یورش  پلیس  وساواک شاه   ازیک  طرف  و   تغیی

بسیاری  ،از  طرف   دیگر   "اپورتونیسم  مذهبی رجوی "  و  ظهورو تقی شهرام  مارکسیست  شده دین مجاه

آثار   و  جزواتی  که رضا  رضایی   انگذاران   وو آن  بنیاز  آثار  وجزوات  و  اندیشه  های  سعید  محسن  

کامالً  ازمیان رفته  " دشمنان"توسط    بر  جای  گذاشته بود   به  نظر میرسد  که  ۴۳۳۹از خود  تا  سال   

مبارزه  برای ادامۀ   است  "تشیع  راستین "که مبنای اعتقادی  آنان انقالبی   بنابراین  روشنفکراناست  ؛ 

مجبور خواهند  بود  که  به ادامۀ فرآیند  تکامل و  تکوین  نظراتی که از   اوایل  دهۀ  پنجاه شمسی  نیمه کاره 

 مانده  است  بپردازند .  ما  برای  ادامۀ  فرآیند  تکوین  نظرات  در   حد  ظرفیت  و  توانمان  در همین  

.کتاب  توضیحاتی داده ایم   

مدت  چهل  سال  از  دوران  فعالیتهای  آن    بیش  از   که  قبالً هم  گفته ایمبه همین خاطر  همانطور   

و ظهور   ام  شاهنشاهی و گرچه   بار ها  وبارها در این  کتاب  گفتیم   که  با  سقوط  نظ بنیانگذاران  میگذرد

 کمیت  سرمایه  داری وابستهکه  مانند  رژیم  شاه    رژیمی  بوده  مدافع  و  پاسدار  حا  ت  خمینی  و حاکمی 

در  واقع   شرایط  کلی  مبارزه    در   وضعیت  کنونی  ی  تحت  حاکمیت    رژیم وابسته   ، به  امپریالیزم 

یل  دهۀ  پنجاه  تحت  اخر  دهۀ  چهل  و  اوابه امپریالیسم  جمهوری  اسالمی  با  شرایطی که  در  او 

یعنی  همان  زمانی  که  سازمان  مجاهدین  به طور  عملی   م شاه بودحاکمیت  رژیم  وابسته  به امپریالیس

وتوسط  مبارزۀ  مسلحانه وارد  جامعه  شد ،   فرق چندانی ندارد .  ظواهر  و روبناها  عوض  شده  زیر بنا  

ه  در ممکن  است  ک  .است  به  امپریالیسم   همان  تضاد طبقاتی  ناشی از حاکمیت  سرمایه داری  وابسته 

آیندۀ  دور  یا  نزدیک  همین رژیم  کنونی  سقوط  کند  و جای  آن  را رژیم  وابسته به  امپریالیسم دیگری  

طۀ امپریالیستی  در  در  جهت  نابودی  سل باید اشغال  کند ،  بنابراین  تالش  و مبارزۀ  نیروهای انقالبی 

  .باشد  ایران

 در  اسالم  توحیدی  و تشیع راستین   با  مطالعه  وبازهم  مطالعۀ  بیشتر پس چاره  ای  نداریم  جز  اینکه    

موضع  و  برخورد  این  ایدئولوژی  را  با  مسئلۀ  نظام   سرمایه داری  نوین   واستثمار   در شرایط   فعلی 

به  مبارزه   نیاز داریم  تا ی  این  واقعیتها  اتاکتیک  واستراتژی  بر مبن  به   مبارزه  و  برای ادامۀ.  بفهمیم  

.ادامه  دهیم  تا  نابودی سلطۀ امپریالیزم     

 



با  توجه  به این  که  اکثریت  خلقهای ایران  مسلمان  وشیعه  اند  پس  هر  فرد  مسلمانی  که اصول  اسالم  و 

       برای  برقراری  شود  کهمی در شرایط  عینی متوجه   درک  کند  ، توحیدی را  عمیقاً  مطالعه  و  تشیع 

در جامعۀ  استثمار  زده  با  حاکمیت  رژیم   مزدور و   وابسته به امپریالیسم  جمهوری  " قسط  "و  "عدل "

مبارزۀ  مسلحانه   و  جهاد  است  خود  به خود  چه  از نظر     "عدل"  همین  اسالمی   تنها   راه برقراری

محمود  "  و "  حنیف  نژاد "  و"بدیع زادگان "و   "محسن  سعید"راه      نظر عملی  از چه  و  تئوری

! و  یک   مجاهد  خلق  است  را   انتخاب کرده  " عسکری  زاده   

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

با  این   جهاد  خود   به  خلق  تحت ستم  شیعه  می  فهماند که   به این  صورت  که .  تاریخی نجات میدهد 

که ناشی از سلطۀ قهر   آمیز  دیکتاتوری  سرمایه  داری  و   برای   نابودی  استثمار  وتضاد  طبقاتی

.     مبارزۀ  مسلحانه است   ،نها  راه ت امپریالیزم  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 .

وقتی اولین  گام  را  در راه  مبارزه  میگذارد  نه تنها حرف وعمل  بنیانگذاران   سازمان  و این مجاهد  خلق 

تشیع  مجاهدین خلق را  در چهار دهۀ  پیش  قبول  کرده  بلکه با توجه  به جهانبینی مذهبی   و ایدئولوژی    

بنابراین  بیش  را  قبول  کرده(   ع)و امام   حسین(   ع)راستین  که همان  اسالم است  حرف   وعمل  علی 

  از هر  کسی  عمالً  پیرو  این دو امام و بقیۀ  معصومین  برای نجات  هم  جامعه  و هم  خودش  است 

.شود  ممکن  است در  این  راه حتی  کشته   وبرای  نجات  خودش وخلقش  

است ،  "معاد"شیعۀ  آگاه   یک  اصل   دیگر   را  در مذهب خوش میشناسد  وآن  و  ولی  این  شخص مسلمان

که  در برابر مسائل  سیاسی واجتماعی  فرد  فرد  شیعیان  را موظف  میکنداین  همین  اصل  معاد است که  

افراد  با  توجه  به استعداد  و  سطح سوادی که  هر  کدام از  این   موظف میکند  کهو  خود  بی تفاوت نباشند

تحلیل  مسائل  به  طوری که در جهت منافع  .  تحلیل  کنند  دارند  مسائل  مختلف   را با  صداقت  بررسی و

 معلوم  کند  منشاء  بدبختی ومحرومیت وفقر  خلقهای ایران  و منشاء خلق  و  تحلیلی  که  به  طور ریشه  ای 

.ستم  و  تضاد طبقاتی   و  استثمار   چیست  تبعیض  و    

و  او  را  در مواجهه  با شکست  دچار  یأس    میدهد  دلگرمی  خلق  معاد است  که  به   مجاهد  و همین  

و  او را در دام خائنین  واپوتونیستها    ، که  او  را  از مسیر  وهدف  خود منحرف  نمیکند نمیکند وافسردگی 

در   او  باعث  تحرک  بیشتر   "معاد"باعث نا  امیدی او  نمیشود ،  و  همین اعتقاد به  اصل   و  نمی  اندازد 

پشتوانۀ  اوست ، و  همین  اصل است  که  به   میشود  و  بطور خالصه   وابتکارات بیشتر در  جهت مبارزه 

المین  و استثمار گران  از هراس را  حتی از مرگ در  برابر  ارتش   ظ  خلق  او  شجاعت  میدهد  و مجاهد 

  .هد  نجات  مید 



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  

که  در  واقع  به  اصول  تشیع و  اسالم  .  و هر نامی را  میتواند روی  تشکل و سازمان  خود بگذارد  

ست سازمان  مجاهدین  خلق ایران   یک  سازمان  پیشرو  در همین  جهت بوده ا.  توحیدی  عمل خواهد  کرد 

  در تاریخ معاصر مبارزات  مطالعاتتاریخ معاصر ایران  با    و اولین  سازمانی بود که  با  مطالعه در  

نهضت  های  مختلف در جهان  و ارائۀ  نظریات  انقالبی تشیع  مبارزۀ  مسلحانه  را  آغاز  کرد  ولی  با  

توضیحاتی  که در  این بخش  دادیم  تا  کنون  به  هدفی  که مورد نظر بنیانگذاران این  سازمان  بود  نرسیده  

ر  در  تشکل  ها  و  هسته  های  دیگر  که  به اسالم  وتشیع  توحیدی  معتقدند  با  هر ولی  افراد  دیگ.  است 

" و  لزومی ندارد که نام خود را . نامی  میتوانند  متشکل  شوند  و به  مبارزۀ  ضد  امپریالیستی  ادامه  دهند  

یگر ارتباط  برقرار  کرده  و  چون از  این  تشکلها  در  ادامه  مبارزۀ  خود  با  یکد. بگذارند "  مجاهد  خلق 

نظر   اصول   نظری  وعملی  و خط ومشی  در جهت مبارزه  با  رژیم  وابسته  به   امپریالیسم   جمهوری 

با  هم  توافق نظر  و  همخوانی دارند  با  یکدیگر  متحد  (  یا هر  رژیم وابسته به امپریالیسم  دیگر) اسالمی 

تر  و منسجم  تری  را  در  جهت  مبارزه  ایجاد  میکنند ،  زیرا  اتحاد  همیشه  بهتر  شده و تشکیالت  بزرگ

.از تفرقه  و پراکندگی  در  جهت  مبارزه با  دشمن  جبار  و  امپریالیسم است   

 

  م  چونیجدا  شده اند  دار"  مجاهدین  رجوی " پیغامی  برای  مجاهدین  خلقی که   از   در  پایان این قسمت

و  مخصوصاً  با   افتضاحاتی   که   رجوی  بعد از سال  "   مجاهدین  رجوی "  ارتجاعی بخاطر ماهیت 

این  نیروها  حتماً در   طی این . در  عراق  باال   آورد   نیروهای زیادی  از  این  سازمان جدا شدند   ۹۱۱۳

بیزار میباشند و "  مجاهدین  رجوی "  ها  از  نو  بسیاری  از آسالها  تجربۀ  سیاسی  زیادی کسب کرده اند   

این  نفرت  خود  را  به  وسیلۀ  رسانه های  مختلف  به  گوش  همه میرسانند   و  مثلماً این  افشاگریها   

      ولی  این  نیروهای  جدا  شده   ضمن  افشاگری .  خودش  نوعی مبارزه  بر  علیه  اپورتونیزم   میباشد 

جمهوری   نوک  تیز  حملۀ  خود  را  باید  متوجۀ   رژیم  وابسته  به امپریالیزم  "  رجوی  مجاهدین "  

جدید   که  دیگر  یا   این   مبارزه  احتیاج  به  تشکل یابی  مجدد   آنها    در سازمانی  اسالمی نیز  بنمایند  و

به این  ترتیب  چنانچه .   ارد  میباشد  را  داز نظر ایدئولوژی  منطبق   با نظرات   بنیانگذاران  دهۀ  چهل    

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  تبلیغات  جهنمی و  دروغین   رژیم  مزدور   جمهوری   

یا  نیروهای  جدا شده ای که در خارج  از  و  و  تحت  تأثیر فریبکاریهای رژیم   قرار  بگیرندد اسالمی  شون

نظام   اینجذب   منفعل  شده  و کشور و در اروپا  ،  آمریکای  شمالی  ، استرالیا   و  دیگر  کشورها  هستند  

 دیکتاتوری  سرمایه  داری   شوند  آنوقت  هم  خودشان  و هم  جنبش  خلق   شکست  سخت دیگری  خورده 

 است ،  با توجه  به این که اسالم وتشیع توحیدی  تأکید  میکند که وظیفۀ  فرد  فرد  مسلمانان است که  بر  

 ضد " استثمار " و  " تضاد طبقاتی"  باید  مبارزه  کنند. 

                          



 خائنین  به  خلق در  دهۀ چهل  خورشیدی  آغاز  نمود توسط "   سعید  محسن" نهضتی را که  مجاهد  کبیر    

به همراه  دیگر برادران "  سعید محسن "  و  ساواک  و شاه  مزدور  شکست خورد  و  مجاهد  کبیر   

.مجاهدش  در برابر جوخۀ  اعدام  در میدان  چیت گر  به شهادت رسید   

چپ   تقی  شهرام   و اپورتونیسم  مذهبی  رجوی  و     ساواک  شاه   و ظهور  اپورتونیسم سرکوب  پلیس  و

قتل عام   و  شهادت  ده  ها   هزار   نفر  از مجاهدین خلق  در زمان   رژیم   سپس  شکنجه  و  کشتار  و 

با در  سالهای اخیر ،  و باز هم    توسط  این رژیم  سفاک  و ددمنش  به امپریالیزم  جمهوری  اسالمی  وابسته

"  مجاهدین رجوی"    ابریشمچی و  به  طور کلی    رجوی   و  مسعود  و  مریم  ها  و  فریبکاریهای دسیسه

ضتی  را که توسط   مجاهدین  کبیر  سعید  محسن  ، اصغر  ، نه   ها و دغلبازان  سیه رویاپورتونیست این 

اما  این  دشمنان    . اند شکست  کشانده را   اکنون   به  شده  بود  آغاز   حنیف نژاد   محمدو    بدیع زادگان 

و  امپریالیزم   داران و  دوستان   قسم  خوردۀ  سرمایه    و  کارگران  محرومین  خلق  و  قسم خوردۀ 

بنیانگذاران  سازمان  مجاهدین  خلق    خونخوار  نخواهند  توانست این نهضت را نابود  کنند  و  نهضتی  که

! شد   پیروز  خواهد   ادامه  داشته  و  آغاز  نمودنددر دهۀ  چهل  این  قرن    

." خواهیم  کرد   که در  راه  ما  جهاد  کنند  به تدریج  به  راه های  درستر  و  روشنتر  هدایتشان آنان"   

     .  « ۳۳آیۀ     ؛ سورۀ  عنکبوت قرآن   مجید ؛  »

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                           

مرداد  ماه "  اسخ به اتهامات اخیر رژیم بیانیۀ  سازمان مجاهدین خلق ایران  در  پ" قسمتی از  .  ۴

۴۳۳۹ .  

 

در گفتگوهای  درونی  دو "  حمید اشرف "  جمله را  چریک  فدایی  خلق شهید   ریباً  همینتق    . ۹

گفته  بود ،  صدای   ۴۳۳۱سازمان  چریکهای فدایی خلق و  مجاهدین  مارکسیست شده   در  سال  

سازمان  پیکار و تراب   " سال  توسط    ۳۳شده بود وپس از این  گفتگوها   بر روی نوار ضبط 

.در  اینترنت   منتشر شد    ۴۳۱۲در پاییز سال  " حق  شناس   

 

از  انتشارات چریکهای فدایی خلق "  سازمان مجاهدین در فاز جدید "  جمالتی  از  جزوۀ     .۹

    . ۴۳۱۱ایران  در  سال 

 

           نوشته  شده  توسط"  پایداری  بر  اصول  سال  مقاومت  ونتیجۀ  ده " قسمتی از جزوۀ  .۳ 

.۴۳۱۳ر   در  شهریو "  (پرویز   یعقوبی ) مجاهدین  خلق  ایران  "        

 

 



در بارۀ  ارتش آزادی بخش )  شکست  در   استراتژی   ،   فرار  به جلو"  از  جزوۀ      قسمتی  .۵

.۴۳۱۱کهای فدایی   خلق  ایران   در  تابستان  از  انتشارات  چری"    (مجاهدین   

 

 

حماسه های خاموش  در " از  جزوۀ "  جبر  سیاسی یا انتخاب عقیدتی " جمالتی از  قسمت    .۳

.نوشتۀ  اسماعیل  هوشیار "  سرابی تاریخی   

ولی    اسماعیل  هوشیار  به  مدت  چند  سال در  عراق  در  روابط  تشکیالتی  مجاهدین  خلق  بود

جدا شد  و  خاطرات  تکان  دهنده ای  از  اعمال "  مجاهدین رجوی "  مدتی بعد از  تشکیالت  

نی   روابط  تشکیالتی   کثیف  و ضد انسا و   را   شرح  داده "  ن رجوی مجاهدی"  ارتجاعی 

. آنان  را  افشا کرده است   و ماهیت  سازشکار"  مجاهدین  رجوی "  

 

اثر  اسماعیل ( "  حفظ  نیرو ) رفع  ابهام  -انقالب انسان  را زیبا میکند " جزوۀ    جمالتی  از  .۱

.  هوشیار   

 

چه کسی به " در  جزوه ای  تحت  عنوان    "اسماعیل  هوشیار"سرگذشت  رضا   که توسط   .۱

.نوشته  شده "   (جذب نیرو)چشم مریم عینک زد؟   

   

      "  اسماعیل  هوشیار "    نوشتۀ   "ش  در  سراب تاریخیحماسه های  خامو" از     قسمتی  .۳

 

 منتشر  شد  و  ما   آنها را به   اینترنتی  سایتهای   مختلفدر    ۴۳۱۲پاییز اسنادی  که  در .  ۰۱

شاه  در رابطه  با  همکاری  شخص مسعود رجوی با  ساواک    همان صورت  در اینجا  می  آوریم

    ؛ میباشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

پیشمرگه  های  " توسط  "  تعیین  مواضع  سیاسی   ایدئولوژیک "  قسمتی  از  جزوۀ  .   ۴۴

می باشد  که   "پرویز یعقوبی  "،  که  همان  تشکیالت   ۴۳۱۱در  مهر ماه   " مجاهد  خلق  

.   جدا شده اند  "  دین رجوی مجاه" در  دهۀ  شصت  از     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

! مبارزه با امپریالیسم جدا ازمبارزه با اپورتونیسم نیست  

!مرگ  بر اپورتونیست و سازشکاران  

!مرگ و ننگ و رو سیاهی ابدی بر دغلبازان و فریبکاران   

!وابسته به امپریالیسم  جمهوری اسالمی   مرگ  بر رژیم  

 

 

 

  

 



.ی   فدایی  خلق  ایران  سازمان  چریکها.  ۹  

 

هدف  از مبارزۀ  مسلحانه در آغاز ،  نه وارد  کردن ضربات  نظامی  بر دشمن ،  بلکه  وارد  "  

خلق  راه مبارزه   هدف  این است  که  به انقالبیون و.  کردن  ضربات  سیاسی  بر دشمن  است 

د ،  نشان دهد  که  دشمن  آسیب  پذیر نشان  داده شود ،  آنها  را  از  قدرت  خویش  آگاه  گردان

" .دشمن  را   افشا  کند  و خلق را آگاه   گرداند .   هست  مبارزه   نشان  دهد  که  امکان.  است   

                                                " مبارزۀ مسلحانه  هم  استراتژی و هم تاکتیک  "جمالتی  از کتاب  

.از  بنیانگذاران سازمان  چریکهای فدایی   خلق  ایران  "مسعود احمد  زاده "ی خلق نوشتۀ  چریک فدای  

 

 

که  اصل  پنهان  کاری ،  این شرط الزم  اما غیر کافی ، را  با  چه  چیز  باید  پیوند  دریافت   باید"

شیوۀ  دفاعی   پنهان کاری یک .   بقای رشد یابندۀ ما  را فراهم  آورند داد  تا در مجموع  شرایط 

قدرت آتش  بر  تا  هنگامی  که از  ولی  به  تنهایی  یک شیوۀ  دفاعی  منفعل  است  و. است 

پس طبیعی  است  اگر تأ کید کنیم  که  پنهان . منفعل  باقی خواهد ماند  خوردار نباشد  همچنان 

فعال  و نا مطمئن  است ،   همراه  باشد  ،  دفاعی  غیر   آنکه با  ا عمال  قدرت  انقالبی کاری  بی

بقای ما  باشند  ناگزیر  باید  اصل   شرط   هان کاری  وقدرت  انقالبی  تواماً و اگر  می باید  پن

        به  این ترتیب  نظریۀ.  را نفی  کنیم "  عدم  تعرض" ،  یعنی اصل  " بقاء"بنیانی  تئوری  

برای  اینکه  باقی  بمانیم  "  خود  را  به مشی  لزوماً جای"  تعرض  نکنیم  تا باقی  بمانیم "  

.می دهد "  مجبوریم  تعرض  کنیم   

" ضرورت مبارزۀ مسلحانه  و  رد  تئوری  بقاء  "   مقالۀ  قسمت  پایانی  

.از بنیانگذاران سازمان چریکهای  فدایی خلق  ایران "  پویان امیر  پرویز  "نوشتۀ  چریک  فدایی  خلق    

 

  

 

 

 

 

 

مسعود    ی  کبیرکه  بنیانگذاران  سازمان  چریکهای  فدایی  خلق  یعنی  رفقا   ی ایدئولوژی  چون

  -احمد  زاده  ،  عباس  مفتاحی  و امیر  پرویز پویان  به  آن  معتقد  بودند  ایدئولوژی  مارکسیست 

کوتاهی  بسیار لنینیستی بود  قبل  از  بررسی   و  نقد   جنبش  چریکهای  فدایی  خلق   مرور  

لنینیستی از  آثار  به  جا  مانده  از بزرگان  این  ایدئولوژی  یعنی  -ایدئولوژی  مارکسیست   دربارۀ 

  .کارل  مارکس  ، انگلس  و لنین  می  نماییم  



(۰) "  . پرولتاریا   رهایی   کمونیسم  چیست ؟   کمونیسم  عبارتست  از  علم  شرایط"    

و  عامل  تضاد طبقاتی  و  استثمار میدانستند ،  بورژوا زی را  منشأبعداً  لنین    مارکس  و  انگلس و

مشتی  سرمایه  دار  زالو  صفت  که  اکثریت  افراد  جامعه  از جمله  پرولتاریا  را  اسیر  مطامع و  

رگ  سرمایه  داران  بز  مشتی.  نموده اند  حرص  و آز  خود  برای بدست آوردن  سود  بیشتر  

طبقات  استثمار  شونده  از   بزرگ  اکثریت   خواستها و مبارزات که  در مقابل  و ظالم استثمارگر

.  جمله  پرولتاریا  قرار  گرفته اند  

دو طبقۀ   هم  مارکس  هم  انگلس  و هم  لنین  در آثار نوشته ها وسخنرانیهای  خود  بر  روی 

نگی  نابودی  چگو  بر ده  و طبقۀ استثمار شونده  واجتماعی  مشخص  یعنی  طبقۀ  استثمار کنن

.   کید  میکنند روابط  استثماری  تأ  

گفته  اند ؛  (۴۱۱۱نوشته  شده  در  دسامبر ) مارکس  و انگلس  در مانیفست  حزب  کمونیست  

را   جامعۀ  نوین  بوژوازی ،  که از  درون جامعۀ  زوال  یافتۀ فئودال  برون آمده ، تضاد  طبقاطی"

از  میان نبرده  است ، بلکه  تنها  طبقات  نوین ، شرایط نوین  جور  و  ستم  و اشکال نوین  

.است  کهن ساخته   مبارزه  را جانشین اشکال و شرایط  

ولی  دوران ما ، یعنی  دوران  بورژوازی ،  دارای  این صفت  مشخصه  است  که تضاد  طبقاتی  

امعه  بیش  از  پیش  به  دو  اردوگاه  بزرگ  متخاصم ، به  دو را ساده  کرده است ؛ سراسر  ج

."طبقۀ  بزرگ که مستقیماً در  برابر  یکدیگر ایستاده اند  تقسیم  میشود ؛ بورژوازی  و پرولتاریا  

که  بدون  قهر در آثار  و نوشته  های  خود  همیشه  تأکید   میکردند   ارکس  ،  انگلس  و  لنینو  م

 گفت ؛چنان  که  مارکس   نابود ساخت  را استثمار گرانه و  خشونت  نمیتوان  این  رابطۀ انقالبی   

."نابود  کرد قهر  مادی  میتوان   قهر  مادی  را  تنها  با"    

 

ضمن  انتقاد  شدید   شتنو ۴۲۴۱خود  که  آنرا  در  سال "   دولت  و  انقالب "لنین  نیز  در  کتاب  

به  اپورتونیستهای  آن زمان  در  اروپا  و روسیه  که مشغول  تحریف  و توهم  پراکنی  در آثاراز   

چنین  میگوید ؛  کارل  مارکس  و  انگلس بودند ،  جای  مانده  از  

در  اینجا  با  بیان  یکی  از درخشان ترین  و مهمترین ایده های  مارکسیسم  دربارۀ دولت  "" 

اصطالحی که  مارکس و انگلس پس از کمون پاریس "  ) کتاتوری  پرولتاریا دی" یعنی  با ایدۀ 

سخنان " و  نیز  با  تعریف  دولت  که  بسیار  شایان  توجه  است  و ایضاً  از (  بکار برده اند

فراموش شدۀ " مارکسیسم  بشمار میرود  روبرو هستیم ؛  دولت یعنی  پرولتاریای  متشکل  

 بصورت  طبقۀ فرمانروا.

ولی . دولت  سازمان خاص  اعمال  زور ، سازمان اعمال قهر برای سرکوب طبقۀ معین است  

پرولتاریا کدام طبقه را باید سرکوب کند ؟ بدیهی  است که فقط  طبقۀ  استثمارگر  یعنی  بورژوازی  

این کار  رهبری . برای  در هم شکستن مقاومت استثمارگران بدولت نیاز دارند زحمتکشان فقط . را 

و تحقق  آن فقط  از عهدۀ پرولتاریا یعنی یگانه طبقۀ تا آخر انقالبی ، یگانه طبقه ای ساخته است  

که می تواند همۀ زحمتکشان و استثمار شوندگان  را برای مبارزه با بوژوازی و  برای سرنگونی 

". "کامل آن متحد کند   



قات  استثمار شونده  از  جمله  طبقه  کارگر  و  پس بزرگان  علم  کمونیسم   تنها  راه   رهایی  طب

نی  و انقالب  نابودی  تسلط   مشتی   سرمایه درار   استثمار کننده  را با وقوع  قیام  مسلحانه  همگا

حاضر     سرمایه دار طبقۀ   استثمارگر  امروز در  قرن  بیست  یکم  نیز. انجام  پذیر  می دانستند 

. بردارد   خود و امتیازاتاز منافع  کالن نیست  به  سادگی  دست   

و  اپورتونیستها  چه در  زمان  کارل  مارکس  و چه در  زمان  لنین  و  چه  امروز  با  متوسل  

میز  و  آشدن  به  هر  نوع  نیرنگ  و فریب و  سفسطه  بافی  می خواهند  این  مبارزه  قهر  

در ایران نیز  این  .از  ایدئولوژی   کمونیستی  حذف  کنند  انقالبی  بر  علیه  طبقۀ  استثمار گر  را 

همیشه  در  طول  تاریخ  جنبش  کمونیستی  ایران   در  صد  سال گذشته  ی  یاوه  گواپورتونیستها 

،  اپورتونیستهای  فریبکار و دغلبازی   وجود داشته اند و  ضربات  مهلکی  به  طبقۀ  کارگر  زده اند

لنینیست  معرفی  میکنند  ولی عمالً  و  در واقع  با   –خود  را  مارکسیست   که از  یک  طرف 

طبقۀ  استثمار گر  می باشند  و  در   تفرقه اندازی  و شبه  انگیزی  و توهم پراکنی  حامی  منافع

. و  نه  طبقۀ  کارگر واقع  پایگاه  طبقاتی  این  اپورتونیستها  بورژوازی  است  

   

و  .لنینیستی  در  ایران  میگذرد    -ز یک  قرن  از  ظهور   ایدئولوژی   مارکسیست بیش   ااکنون 

اگر  واقع بین باشیم  میبینیم  که  بیش از یک قرن نیز  اپورتونیزم  به طرق مختلف  در این   

(۹).رخنه کرده است  ایدئولوژی  

با  انجام    ۹۱سالهای   دهۀ    بود   که در   اپورتونیستی  یکی  از همین جریانات حزب  توده   

دکتر  مصدق  در  ایران  ایجاد   دولت  و با توجه  به فضای  باز سیاسی  که تبلیغات  میتینگها  و

. جای  خود  را در  طبقۀ کارگر  باز  کرد    کرده بود  

   

ۀ  بیست  و  نشریات  حزب  توده  در ده"  احسان طبری "ضمن  اینکه  حزب  توده  به  گفتۀ  خود 

.لنینیستی  و کمونیستی  نبود  - به  هیچوجه  حزبی  مارکسیست  

که  در  دهۀ  بیست  توسط حزب  توده منتشر  " رهبر" در  همین  رابطه   جمله  ای  در  نشریۀ 

 میشد  را  در  اینجا  ذکر  میکنیم ؛

  ۴۱/۹/۴۳۹۳یخ تارآن دوره حزب توده به  از نشریات "هبرر " نشریه ۹۱ از شمارۀ جمله ای   

نسبت کمونیستی به حزب توده ایران، نسبتی که دسته سید : "بود آورده شده ، چنین نوشته شده

کوشند به ما وارد سازند و بدین وسیله سعی دارند سرمایه داران و تجار ایرانی را از ما  ضیاءالدین می

است مشروطه خواه و طرفدار حزب توده ایران حزبی . بترسانند، نسبتی است غلط و دور از حقیقت

  ."   قانون اساسی

در  واقع  این  دولت  حامی بورژوازی  ملی بود  و  با    دولت   ملی  دکتر    مصدق  ، در  زمان  

ضد  مبارزۀ   ملی  کردن  صنعت  نفت  وکوتاه  کردن  دست  انگلستان  از منافع   ملت ایران

تان  وآمریکا به دلیل  کشورهای انگلس  در  نتیجه  میبرد ،  امپریالیستی مؤثری را در ایران  به پیش

هر  روز  دست  به توطئه  ای   اینکه  میدیدند  منافعشان  در  ایران  در  حال از  دست  رفتن  است

که  ایران را  در زمان    تا  جایی  دمکراتیک  دکتر مصدق میزدند جدید  بر علیه دولت  مردمی  و 



بطوری که  نفت  ایران   به  سختی  در بازار   .ق تحریم  اقتصادی کردند حکومت  دکتر  مصد

  .جهانی به  فروش میرفت 

  بطور  سازشکارانه ای  در  این  هنگام  اتحاد  شوروی  علی  رقم   سوسیالیستی  بودنش نیز  عمالً 

دین تن طال  که  دولت  با   امپریالیسم  آمریکا  و انگلستان  ایران  را تحریم نمود  بطوری  که  چن

و  در  مورد  اختالفات  مرزی   را   استرداد  نمیکرد   ایران  از  اتحاد  شوروی  مطالبه  مینمود 

.در  شمال  غربی ایران  نیز  کارشکنی  مینمود   

به  دنبال  سیاستهای  اتحاد  شوروی  سوسیالیستی   حزب   توده هم  هر  چه  بیشتر  چهرۀ   واقعی 

،  به  علت  اینکه  عمالً  نشان  میداد  نه تنها  در را  در همان  زمان  به مردم  ایران نشان داد خود  

جهت  طبقۀ  کارگر ایران  گام  برنمیدارد  بلکه از  سیاستهای  شوروی  در ایران  حمایت  میکند  

چند بطور    هر  حزب  توده.   وهر چه بیشتر  وابستگی خود  را   به  شوروی  نشان  میداد 

شکنی های خود به رمیزد  ولی  عمالً  با کاطبقۀ  کارگر   کردن  ازحمایت    فریبکارانه  دم  از

. ضربه  میزد   ایران   و حقوق مردم  دولت دکتر مصدق  

ولی تمامی  این  توطئه ها  و تحریمهای  کشورهای  امپریالیستی  نتوانست   موجب سقوط دولت  

.  و  برعکس  وضعیت اقتصادی  در ایران رو به بهبود   بود  ددکتر محمد مصدق  شو  

 آمریکا  دست  به  توطئۀ   قدرتهای  امپریالیستی  به  سرکردگی     ۴۳۳۹با  فرار  شاه  در  مرداد  

مرداد  همین  ماه  با  به کار گیری   برخی  از  افسران  خود   ۹۱ننگین  دیگری  زدند و در  روز  

  "شوارتز کف "در  آن   سرهنگ   ش  وپلیس  دست  به  کودتا  زدند   کودتایی که فروختۀ  ارت 

.  نیز مستقیماً   شرکت داشت  آمریکایی  

  سپس  شاه خائن با  حمایت  کامل  امپریالیزم  به ایران  بازگشت  تا  با حاکمیت  خود  بر ایران

شتر  تأمین کند  تا  امپریالیزم  نیز  نفت  ودیگر منافع  امپریالیزم   آمریکا  و انگلیس  را  هر  چه  بی

و  بدین  ترتیب  دوران  سیاه استبدادی   . منابع اقتصادی  ایران  را  هر  چه بیشتر به تاراج  ببرد  

.دیگری  در  ایران  دوباره  آغاز شد   

 

یا اینکه  به  خارج   و بالفاصله اعدام شدند   ده تو  بعد  از کودتا  تعدادی  از  افراد  مرکزیت حزب

ولی  .  و  شوروی  اقامت  گزیدند (  آلمان  شرقی ) از  کشور فرار کردند  و در  اروپای  شرقی  

پرداختند   دولت  جدید   کودتایی شاه  و  با  د  وهمکارییرهبری  آن  به تأی مرکزیت  و بخشی  از

پس   .حزب توده  میشد  ن  سیاسی  از ر  مردم  وفعالیوهمین  موضوع  باعث  انزجار هر  چه  بیشت

مزدور  مجبور  بود  برای  حفظ تاج  وتخت  خود و تأمین   شاه   ۴۳۳۹مرداد   ۹۱از کودتای   

استبداد و دیکتاتوری خفقان   آور  دیگری را  در ایران اعمال کند به  طوری که   ، منافع  امپریالیزم

را  "ساواک  "سازمان    ۴۳۳۳همین دلیل  در  سال   تحمل کوچکترین مخالفت سیاسی را نداشت  به 

.با  کمک  مأموران  اطالعاتی آمریکا  در ایران  بنیان نهاد  ، رای  سرکوب جنبش خلقب   

با  این  که مردم  و طبقۀ کارگر   به ماهیت   خیانتکار  حزب توده پی چهل  که    سی  و  در  دهۀ

با توجه  به  رشد    نفکران با عقاید  مارکسیست  لنینیستیو  روش   برده بودند  ولی  دانشجویان

 بطور  مستقل ،در  آن  سالها   ر ضد  امپریالیسم در سراسر جهانب  کمونیستها     مسلحانۀ قیامهای



بطن  اجتماع  مشغول  فعالیت  بودند ، آنها  متوجه  بودند  که  چطور    در  در  دانشگاه  ها  و

وطبقۀ  کارگر از  حزب توده   منزجر شده اند  ولی  در همین دهۀ چهل   طبقات   محروم اجتماعی 

ۀ  آثار مارکسیستی و  با  بحث  در محافل خود  مشغول  چاره  جویی  بودند ماین روشنفکران با  ترج

ایجاد  هسته ها  و چاره  جویی  هم برای اینکه  چطور با  استفاده از علم  کمونیسم    دست  به  . 

و با استفاده   از علم  کمونیسم   لنینیستی  بر علیه نظم  موجود بزنند مارکسیست   ی   مبارزهاه گرو

.به مبارزه مسلحانه  با  رژیم وابسته  به  امپریالیسم  شاه  بپردازند   

ایدئولوژی مارکسیستی به  فعالیت   به  طور مخفی  با " جزنی بیژن" دهۀ  چهل  گروه ابتدا از  نیمۀ

بیژن جزنی به  همراه  چند نفر  دیگر از این  گروه  توسط ساواک     ۴۳۱۱ی  در سال  میپردازد ول

 از  چنگال جالدان  شاه  دستگیر  میشوند  ولی   تعداد دیگری  از اعضای این گروه  موفق به  فرار 

.میشوند   

 و   متشکل  از  دانشجویاندیگری  مخفی   گروه    ۴۳۱۲تا    ۴۳۱۱در فاصلۀ   سالهای 

مسائل   در  مطالعه  و  تحلیل  لنینیستی و  ترجمه  آثار مارکسیست  به  مارکسیست    روشنفکران

مسعود احمد  زاده  ، عباس    گروه    این بود ، روشنفکران مشغول   اجتماعی و سیاسی  ایران 

  .مفتاحی   و امیر  پرویز پویان   بودند 

این رفقای  شهید با  کوشش   خستگی ناپذیر  خود در  آن    تحلیلی  که برای اولین بار  در ایران  

بعداً    بقه بودریان  سیاسی  انجام  دادند  بی سازمان  به طور  کامالً  مستقل  از  هر  حزب  و  ج

نوشتۀ  "  مبارزۀ مسلحانه هم استراتژی  وهم تاکتیک "  رسالۀ در  نتیجۀ  این  مطالعات  و تحقیقات 

نوشتۀ  امیر پرویز "  ضرورت مبارزۀ  مسلحانه  و رد تئوری  بقا "   جزوۀ   ه   ومسعود احمد زاد

.منعکس  شد پویان  و در  جزواتی  دیگر    

 

علی اکبر  صفائی  فراهانی  به یک   گروه  چریکی  به فرماندهی      ۴۳۱۲بهمن  ماه    ۴۲در 

مسلحانه  در تاریخ  معاصر ایران       پاسگاه  سیاهکل  حمله  کرد  و  فصل  نوینی  از  مبارزۀ

.گشوده شد   

این گروه  کوچک  شکست خورد  و چریکهای این  گروه یا   در  جریان درگیری مبارزۀ  مسلحانۀ  

بعداً  در اسفند ماه همان  سال   به  دستور  شاه   و یا  شهید  شدند   مسلحانه  با  دژخیمان  شاه

آنها  پس  از مدت کوتاهی  اثر  انقالبی  خود را  بر  روی   شهادت  مزدور  تیر باران  شدند ، ولی 

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 مخالف  هر چه  بیشتر 

کارگران  جهان  چیت تظاهراتی  اعترض  آمیز بر  پا  کرده  و توسط  . م شاه پرداختند با رژی

این  سوال برای خیلی از مردم مطرح  بود که  . نیروهای  سرکوبگر شاه  به  گلوله  بسته  شدند  

؟  وند ن  به  پیشواز مرگ میرآنها اینچنی  ؟  و به  چه  دلیلچریکها  چرا   اینقدر فداکاری  میکنند

دیگر گروه ها  وسازمانهای انقالبی  نیز  پس از   این عملیات مسلحانه است  که  به جنب وجوش  

  جامعه  پس  این قیام  مسلحانه  بر ضد  رژیم وابسته  به امپریالیزم  شاه  تأثیر  بزرگی در.  افتادند 

. ه  استگذاشت  ایران در جهت مبارزۀ ضد امپریالیستی   



فدایی    اده  سازمان  چریکهای احمد  ز   مسعود جزنی  و  بیژن با  ادغام   گروه  ۴۳۳۱در  سال  

چریکهای  فدایی  با  اعتقاد  به  مبارزۀ مسلحانه   در  جنگ . خلق  ایران  اعالم  موجودیت  میکند  

ت ورچریک  شهری  دست  به  عملیاتهای  متعددی زدند  ، مصادرۀ  بانکها  توسط  چریکها  به  ص 

نه در  آمده  بود  ،  حمله  به  پاسگاهها  و  مراکز تمرکز  نیروهای مسلح  رژیم و  شرکت  در روزا

افسران آمریکایی   از  اهداف   چریکهای  فدایی  خلق  بود و    اعدام  انقالبی  مزدوران  رژیم  شاه

اک   با  کمکهای مستقیم ولی   نیروهای  سرکوبگر  رژیم وابسته  به  امپریالیسم  شاه  و ساو . 

انقالبی  میپرداختند  ،  دشمن  اصلی وقسم  خوردۀ  به  تعقیب  وکشتار  این   نیروهای    موساد  وسیا

   را "انقالب  " ماده  کرده  بود  تا خلق  ایران  یعنی  امپریالیسم  تمام  قوای  خود  را  متمرکز  وآ 

این   سازمان  یعنی  مسعود احمد  زاده و  عباس  ان گذاربنیان  یشه کن کند در نتیجه  در ایران  ر

اما  این . مفتاحی  و  امیر پرویز پویان  توسط  نیروهای  سرکوبگر شاه  خائن  به  شهادت  رسیدند 

ادامه  داد  بسیاری از " حمید اشرف  "به  فرماندهی  ۴۳۳۳سازمان  فعالیت خود  را  تا  سال  

 یا توسط  جالدان شاه  به شهادت زمان تا این سال  یا  اسیر شده بودند وهواداران  واعضای  این سا

چریکهای  فدایی    و  چندین  نفر  از  اعضای  "حمید  اشرف "   ۴۳۳۳تیر ماه   ۱  ، در  رسیدند

محمد رضا  یثربی ، محمد حسین حق نواز ،  طاهره خرم ، فاطمه حسینی ،  "یعنی   خلق  ایران

شک  بیجاری ،  غالم رضا  الیق  مهربانی ، عسگر  حسینی  ابرده ،  علی  اکبر یوسف  قانع  خ

سط ساواک در مهر آباد تهران  تو   "وزیری ،  غالمعلی خراط  پور ، محمد مهدی فوقانی پور

.توسط جالدان شاه  به شهادت رسیدند  شناسایی  و  محاصره شده  و  در  یک  در گیری  نابرابر   

سازمان   فکر  میکردند  که  ضربه  بزرگی  به   به  خیال  خودشان  وساواک  جالدان   شاه 

و  تصور میکردند  که  سازمان  چریکهای  فدایی  خلق را   ه اندکرد  یکهای  فدایی خلق  واردچر

از   موریتی ر از  مرکزیت این  سازمان برای مأدو  نفر  دیگ و....   ود  کرده اند برای همیشه  ناب

"  و "  اشرف  دهقانی  "  این  دو  نفر   لبنان  فرستاده   شده بودند به  ۴۳۳۳تیر  از قبل  مدتی

.بودند  " محمد  حرمتی  پور   

به علت این  که  بیشتر روشنفکران انقالبی این   سازمان که به عقاید   ۴۳۳۳در  همان   سال  

افراد  دیگری  که    و به شهادت رسیدند  توسط ساواک  وتئوریهای مبارزۀ مسلحانه  معتقد  بودند  و

باقی  مانده بودند شناخت کمتری  با آن  تئوریهایی  که بنیانگذاران آنها  را  تدوین کرده بودند  داشتند 

 . ی  فدایی خلق  ایران  باز  شدبه  مرکزیت سازمان  چریکها  در نتیجه   راه  ورود اپورتونیزم 

 ، بود  همان  حزب توده  که  سازمانی  وابسته  به  "سازمان  نوید" و  " خائن  همیشه  توده حزب "

تالش  میکرد  که  سازمان  چریکهای  فدایی  خلق  را  " حمید اشرف "  از شهادت رفیق  کبیر  پس 

خود  هر  چه بیشتر  منحرف کند   و  این تأثیر  منفی  خود  را  هم  در  سچفخا   از  مسیر  انقالبی 

   ۴۳۳۳  به  طوری  که برخی  از  اعضای  این  سازمان  در شهریور  سال  ندگذاشت به  جای  

آنها  از ابتدا    (۳)تئوریهای  مسعود  احمد زاده  و پویان  و  مبارزۀ  مسلحانه  را  نفی  میکردند 

کار    بطور  موذیانه  به این  بهانه که  نظرات  رفیق  مسعود احمد  زاده  در مورد  مسائل  ایران

 ، پذیرفت و  حاکم  نمود در  سازمان" بیژن  جزنی "ساز  نیست  و از این  پس  باید  نظرات  رفیق  

ولی در  واقع  این    ....کم  کم  مبازه  قهر  آمیز  و  مسلحانه  را  به  زیر سوال  میبردند  



فرخ "کسانی  مانند    و   ....را  هم قبول  نداشتند  " بیژن  جزنی "فریبکاران  همان  نظرات رفیق

داشت  توانست   نزدیک   که همین  شخص به طور مستقیم با اعضای  حزب توده  ارتباط"  نگهدار 

تئوریهای انحرافی  این  سازمان را  و حاکم  نمودن  ارائۀ  به  مرکزیت  سازمان رخنه  کرده   و  با

  .خود منحرف  کند   انقالبی از مسیر

ازمان نقش فعال این  س    ۴۳۳۱و  ۴۳۳۱جریان قیام  خلق  ایران  در  سالهای   به  همین  علت در 

ثیر در  قیامها  وایجاد  یک  انقالب واقعی  که همان   نابودی  سلطۀ  امپریالیسم  خود  را  برای  تآ

این  سازمان  نمیدانستند  در مرکزیت  سازمان    هواداران   باشد  از دست داد  در حالی  که

         .یکهای فدایی  خلق ایران  چه  اتفاقاتی در  حال  رخ دادن است  چر

از  از  اعضای قدیمی این  سازمان   تن  چند  و آزادی  ۴۳۳۱ پس از  انحالل   ساواک  در  سال

به  ایران  بدلیل  اینکه "  پورد  حرمتی  محم"و "  اشرف دهقانی "همینطور بازگشت   رفیق  زندان و

که توسط  مسعود احمد زاده  و دیگر بنیانگذاران  تدوین  شده  بود    با  نظراتیاین  رفقای قدیمی 

 مدتها  قبل  یک  طرف  از  بودند  بنابراین  و  کمونیستی سیاسی  دارای  مطالعات و آشنا بودند

ماهیت  ز طرف  دیگرو ا   شده بودند  چفخا زمانمرکزیت  سارخنۀ  اپورتونیسم  به   متوجۀ 

،  به    برای  این  رفقا  آشکار شده  بود  دار  و دستۀ  خمینی  وابستۀ  ارتجاعی  و و  سازشکار

از قیام  بهمن  در  مصاحبه ای  در  اردیبهشت   طوری  که رفیق اشرف دهقانی مدت  کمی  پس 

در مرکزیت  سازمان چریکهای  فدایی  خلق    مصاحبه به  نفوذ اپورتونیسم در آن    ۴۳۳۱سال  

اذعان  نمود وخبر داد   که  هم خودش وهم  تعداد  دیگری  از هواداران  و اعضای  قدیم سازمان  

  جدا   فعلی   که  مرکزیت آن  به  دست اپورتونیسم  افتاده ن  سازمانچریکها ی  فدایی خلق  از  ای

. شده اند  

پس از    ۴۳۳۱  در همان سال  دیگر  سازمان قدیمی  اعضای چند تن  از اشرف دهقانی  و   رفیق 

.را تأسیس نمودند "  چریکهای فدایی خلق  ایران" به نام  تشکیالت  دیگری  مدت  کوتاهی   

 

.ین انشعاب در این  سازمان صورت  گرفت اول به  این ترتیب   

من از همان  روزهای پس از قیام  به  "نگهدار فرخ  "توسط   سازمان  چریکهای  فدایی خلق  ایران

فرخ نگهدار    رتونیست بودن حمایت  خودش را  از  خمینی  نشان  میداد ،  که این  به علت  اپو  

از همان  آغاز به شکل  فعال  با  تحلیل  اینان  . ری بود وکسانی  مثل  مهدی  فتاپور و رقیۀ  دانشگ

شروع به توهم   پراکنی از  وضع  وشرایط عینی آنزمان  نمودند  تا جایی   های  انحرافی خودشان

این شبهه  انگیزی  ها  و کتمان  در  نتیجۀ  !که از خمینی  چهرۀ  ضد امپریالیسم  و انقالبی   ساختند 

به کانال  انحرافی  انداختند و  هر  چه زمان اکنی  بسیاری از هواداران  خود را  حقیقت  و توهم پر 

 " حزب توده "ه خط  و مشی  و اهدافشان چقدر به هم  هر چه  بیشتر نشان میدادند  کمیگذشت اینان  

دۀ بارها به دیدار  نماین  ۴۳۳۱از  همان زمستان    که " انوریکی "نزدیک  است همان " کیانوری"و 

!وجانشین شاه  در ایران  یعنی خمینی  رفته  بود   جدید امپریالیزم  



،  جنبش  هواداران  در  خارج از  راه توده "  است  که  در نشریۀ     "حزب توده ای "این همان 

حزب  ما  اکنون  برای "    با  تیتر درشت  اینطور نوشت ؛   ۴۳۱۴مهر  ماه سال    ۹ در "   کشور

! " .ه ای  مقدس تر  از  دفاع از انقالب  و جمهوری  اسالمی  ایران  نمی شناسد خود  وظیف   

ها  و  اعمال  سازشکارانۀ  و  کثیف  فرخ  نگهدار تا  به آنجا  رسید که  باقی  راست  روی  همچنین 

  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  

انشعاب دیگری    ۴۳۳۲وخائن  فرخ نگهدار  آشنا  میشدند  ،  نتیجه این بود  که در   خرداد  سال  

فرخ نگهدار   داد و  مخالفین جریان اپورتونیستی در  سازمان  چریکهای فدایی خلق ایران  روی 

( "  اقلیت)سازمان چریکهای فدایی  خلق ایران  "  انشعاب زده  و  نام تشکیالت  جدید  خود را  

سازمان  چریکهای "  فرخ نگهدار  وشرکا  نیز  تشکیالت انشعاب  خوردۀ  جدید  خود را .  گذاشتند 

کمین کرده  در مرکزیت  سازمان  همین اپورتونیستهای  . نام گذاشتند (  "  اکثریت)فدایی خلق ایران  

هر چه    ۴۳۳۲که  موجب انشعاب در این  سازمان  شدند  در سال  چریکهای  فدایی خلق ایران    

بیشتر خصلت  سازشکار  و  خائن  خود  را  بر  خالف  ادعاهایشان  نشان دادند  ، تا  جایی که  

برای  شناسایی اشخاص و نیروها  و  شروع به  همکاری  اطالعاتی با  رژیم  جمهوری اسالمی  

.  سازمانهای اپوزیسیون وضد امپریالیست  نمودند و با وقاحت  تمام  به آن  هم  افتخار  میکردند 

با  " کار" فرخ نگهدار وسازمان فدایی  اکثریت همانهایی بودند که مرتباً  در نشریۀ  رسمیشان  

و   همانهایی "  شود باید به سالح  سنگین مجهز  سپاه پاسداران "حروف درشت درج  میکردند  که  

که رژیم  مزدور جمهوری اسالمی  با تمام قوا  به سرکوب وکشتار    ۴۳۱۱بودند  که پس از خرداد 

وخلق ایران  میپرداخت  همین  اکثریتیهای  فرخ نگهدار در   ضد  امپریالیستی واقعینیروهای  

ت  در چهار راه ها  به  کمین  نیروهای  انقالبی  نشسته ماشینهای  گشت  سپاه  و  وزارت اطالعا

و با   همکاری  اطالعاتی  خود با  رژیم باعث دستگیری  ،  شکنجه  واعدام  نیروهای    .بودند 

و با تمام  انقالبی  میشدند   ،  اکثریت  فرخ نگهدار  وحزب  توده  با  تمامی تملق کشی ها یشان

  ۴۳۱۴سرانجام  در سال   ذیالنۀ  خودشان با  رژیم جمهوری اسالمیهمکاریها  وسازشکاریهای  ر

اعضای آن به خارج از کشور    مورد  غضب  خمینی  و رژیم  جمهوری اسالمی  قرار گرفتند  و

،  ولی  تا االن  حتی  در خارج  از  کشور  به فعالیتهای  سازشکارانه  و اطالعاتی خود  با  رفتند

فداییان اکثریت  اکنون  در  اروپا  وآمریکا با  محافل امپریالیستی تماس  مستقیم   .رژیم ادامه میدهند 

 رسانه های  امپریالیستی  مانند با  .... و فتا پور و " بهزاد کریمی " و   "فرخ  نگهدار "دارند وخود 

پس  میبینیم  که   .و  رابطه  دارند  میکنند  مصاحبه   و  رادیو  فردا  و صدای  آمریکا بی بی سی 

نامیده میشود  چقدر  در جنایات  رژیم  مزدور  جمهوری "  فداییان  اکثریت" جریانی که امروز 

   .اسالمی بر علیه منافع خلق ایران شریک بوده است 

با    بطور  موذیانه ای  ،  حزب توده و اکثریت  به  خاطر داشتن  ماهیت  اپورتونیستی خود   امروز

 و جمالت مارکس و  انگلس   لنینیستی  و متوسل شدن  به  -آوردن  منابع  وآثار مارکسیست   ذکر و

حتی  با  بیشرمی  و داستان سازی وجعل  تاریخ مدعی  دوستی  ونزدیکی  با بنیانگذاران و   لنین  و 

 "و  "بیژن  جزنی " کسانی  مانند     یعنی ۴۳۳۱رهبران  سازمان چریکهای فدایی  خلق در دهۀ  



  "کمونیسم" در  پشت  کلمۀ  کار  خود  راذات  خیانتکار  و سازشاینان   ! میشوند "  حمید  اشرف

انتقاداتی  از رژیم  جمهوری   اینترنتی  میگذارند ، سایتهای ی  که در مقاالت پنهان کرده اند  وحتی 

اسالمی  میکنند  و   مثالً   این  رژیم  را   ناقض  حقوق  بشر میدانند   ولی  در حرف  و  عمل خود 

هوری  اسالمی نیستند  و  همیشه  در مقاالت  ونظرات  خود  مدافع  موافق  با  سرنگونی رژیم  جم 

حمایت      ۴۳۱۱د  اصال حات  در  رژیم  جمهوری  اسالمی  هستند ،  آنها   پس  از  قیام   خردا

را  نیز نشان   که یک  جریان  انحرافی  است جنبش  سبز   اصالح  طلبان  حکومتی  و  خود  از

اپورتونیستها   حتی اخیراً   با  شعار  مرگ بر  جمهوری اسالمی  نیز مخالف  بوده  این   . داده  اند  

اند  ،  اخیراً  در جریان  اعتراضات  وتظاهرات  ایرانیان  خارج از  کشور در جلوی  دفاتر وسفارت 

بطور   خانه  های  جمهوری  اسالمی  همین  حزب  توده  ای   و  اکثریتیها   ضمن  اینکه  خودشان 

ند  دیگر ه از  سر دادن  شعار های  رادیکال  بر  علیه  رژیم  خود داری  میکردا  سازمان یافته ای 

علیه  رژیم جمهوری  تند  بر  افراد  و  گروهای  سیاسی  را  هم  از  سر دادن شعارهای رادیکال  و

  . منع  نموده اند 

شته  های انحرافی   حزب توده  واکثریت و  اعضا  و کادرهای آن  امروز  با  نوشتن  مقاالت و نو  

بیشتر  متوهم و منحرف مینمایند  و با  وقاحت  تمام   خود  را  ذهن  مخاطبین  خود را  هر  چه  

  (۱)!کمونیست  خط  امامی میدانند  و  به  آن  هم افتخار  میکنند 

  در  واقع ؟ ولی  چرا  این  اپورتونیستها  به   این  فعالیتهای  ضد  انقالبی  خود  ادامه  میدهند   

پایگاه طبقاتی   حزب  توده  واکثریت مانند  بقیۀ  جریانات  اپورتونیستی  همان  طبقۀ  بورژوازی  

میکنند در جهت  حفظ  وضع  موجود   که  همان  حفظ  سیستم  سرمایه است  ،  واینان  هر  چه  

انحراف کشیدن  مبارزات   بهو هدف  حزب توده   و اکثریت  داری  وابسته در  ایران  است  میباشد

ضمن  اینکه  شخص  فرخ نگهدار و  بهزاد  کریمی  و دیگر   .پیشگیری از  انقالب  است   و  خلقی

اعضای حزب توده واکثریت  امروز  میکوشند  تا  گذشتۀ   سازشکار  و خیانت بار  خود  را  

و  همچنین ایجاد  توهم   اینکار  هان کنند   و   برایاز دید  نسل  جوان  پن  ۴۳۱۱مخصوصاً در دهۀ 

!متوسل  به  داستان  بافی و دغلبازی میشوند  در ذهن نسل  جوان    

زدند    و  باعث  ایجاد  " جنبش  چریکهای  فدایی  خلق " ضربه  ای که  این  اپورتونیستها  به 

" های فدایی  خلق جنبش  چریک"شد   هنوز بر  طرف  نشده  و  " جنبش  فدایی " انشعاب  وتفرقه  در

.نتوانسته  در  اثر این  ضربات  کمر راست  کند  هنوز  به طور کامل   

چندین  انشعاب از سازمان  چریکهای فدایی  وجود دارد  در اپوزیسیون  چپامروز و در  زمان ما 

 از جمله ؛

مهدی )ی فدایی  خلقاتحاد  فداییان کمونیست  و  سازمان  چریکها فداییان  اقلیت  ، فداییان  اکثریت ،

   به    اقلیت   جدا  شد  و  سپس -از  سچفخا   ۱۱مهدی سامع  در  اواسط  دهۀ   که  همین  (سامع 

ادامه میدهد    "مجاهدین رجوی  "ملحق  شد  و  تا  کنون به همکاری  خود  با "  مجاهدین  رجوی" 

مهدی سامع  از طرفی  خود  را  .ضمن  اینکه  مهدی سامع  عضو  شورای ملی مقاومت  نیز هست  

"  بیژن  جزنی "  وفا  دار  به  ایده ها  ونظریات   یکی   از بنیانگذاران  سازمان  فدایی  یعنی  



 تونیستهای  زمانرکه  یکی از   موذی  ترین  اپو"  مجاهدین رجوی "میداند  و  از طرف دیگر   با  

!ی  دارد هستند  از سالها  پیش  ارتباط  تشکیالت  ما    

تغییر داد " فداییان  اقلیت " از سالها  پیش  نام خود  را  به    "سازمان  چریکهای فدایی  خلق  اقلیت"

  " فداییان  اقلیت ". را  از  تشکیالت خودشان  حذف کردند  "خلق  "و  "چریک  "یعنی  کلمات .  

این  تشکیالت در  نشریه های   هر  چه  بیشتر به  سوی انفعال و  بی عملی  سقوط  کرده است و 

و  ته  و تحلیلهای   خود  برای توجیه بی  عملی  خودش  به نوشتن  مقاالت  و جزوات  بی  سر

نیز  مانند "   توکل"  فداییان  اقلیت  و  شخص   .انحرافی  دربارۀ  رژیم  و وضع  موجود  میپردازد 

ه  تحلیل  ماهیت  واقعی رژیم  جمهوری در  طول  حیات  خود  ب  هیچگاه" مجاهدین  رجوی "  

(۳) .اسالمی  نپرداختند  و همیشه  دست  به توهم  پراکنی  میزنند   

و  همچنین  سازمانهای  به ظاهر  چپ و کمونیستی  دیگر  که به  خاطر  بی عملی  شان  بر سر   

.  شونددچار  انشعاب   می  مفهوم  یک  کلمه  بینشان  اختالف  می افتد  و مرتباً   

همینطور  برخی دیگر از  این  سازمانهای  چپ  برای اینکه  بی عملی  وماهیت   اپورتونیستی 

حزب کمونیست  " روی آورده  اند  مانند "  مذهب ستیزی  کور "  خودشان را  پنهان  کنند  به 

  یانگذار  اینبن . انشعاباتی بوده است که  همین  حزب کمونیست  کارگری  اخیراً دچار "  کارگری 

این  گروه در واقع  از ابتدا یعنی در  سالهای   . بود"  منصور  حکمت " حزب کمونیست   کارگری

سالهای    و در    که  اعضای آن  به  کردستان  رفتندسهند  بود   همان  سازمان ۴۳۳۲و  ۴۳۳۱

  ستان  در گیری راهدمکرات کرد  حزب  کوموله  و بین  با  اعمال ضد انسانی خود  ۱۱اول دهۀ  

انداختند و  باعث کشتار و  جنگ  داخلی در  بین خلق کردستان  شدند  که نتیجه اش  باعث  

جمهوری  اسالمی  شد  و  منصور  حکمت  به اعمال     خوشحالی هر  چه  بیشتر رژیم  خونخوار

. ش  به  علت  بیماری  مرد اپورتونیستی  خودش  زیر نام  کمونیسم  ادامه داد  تا اینکه  چند  سال  پی

در   ح  حزب کمونیست کارگری گذاشته  اندهواداران  این  تشکیالت  که نام خود  را  به  اصطال 

و در  تظاهرات   محافل  امپریالیستی  در ارتباط بوده اند خارج از کشور مرتباً  با  سلطنت طلبان  و 

ط با محافل امپریالیستی را  به طور آشکار نشان و  مناسبات  مختلف در طول  این  سالها این ارتبا 

طلبهاست  مانند کانال   و  مدتهاست  که  از امکانات رسانه ای که متعلق  به  سلطنت  .داده اند 

حزب  کمونیست  کارگری  در چند  (۱).ماهواره ای  برای  تبلیغات  خود  استفاده  مینمایند  تلویزیون

منصور    خودشان  را  پیرو ی شده است  ولی  این انشعابات  هنور   شته  دچار  انشعاباتیسال  گذ 

.حکمت میدانند   

   

(  اشرف دهقانی)،  چریکهای  فدایی  خلق  ایران    ی  کمونیستیدر بین   این  گروه ها  وسازمانها 

ایی  اعالم  کرد از   سازمان چریکهای  فد   ۴۳۳۱یعنی  همان  کسی که در  مصاحبۀ  اردیبهشت  

به علت   و و دار و دسته  اش  اشغال شده  بود  فرخ  نگهدار  خلق ایران  که مرکزیت  آن  توسط

برای اولین  بار    و جدا شده   نهاآن  دار و دسته  فرخ نگهدار  از دن  ایوسازشکار  واپورتونیست ب

جمهوری اسالمی  مانند  رژیم  شاه  رژیمی  وابسته  به  امپریالیسم  است   رژیم اعالم   کرد  که  

در طول  حیات رژیم  ننگین جمهوری  " اشرف  دهقانی - چفخا"  این  تشکل  و سازمان سیاسی ....و



ور تر  وانقالبی  تر  با  رژیم  مزددر بین  سازمانهای  اپوزیسیون   از  همه  قاطع     اسالمی ،  

  .ومسائل سیاسی  مختلف  برخورد نموده  است  جمهوری اسالمی 

اشرف  دهقانی  تنها سازمانی است  که  بطور منطقی  و  علمی  و  با استفاده  از  اصول   –چفخا 

لنینیستی  به تحلیل  شرایط و مسائل  سیاسی و  اجتماعی  ایران در  سالهای  اخیر  -مارکسیست 

انتشارات چریکهای  فدایی  ) ر  جزوات  و کتابهای  خود  منتشر  نموده  است پرداخته  و  آنها  را د

(خلق  در  سایت  اینترنتی سیاهکل   

 "جزوۀ مصاحبه" که بعداً  به  صورت  ۴۳۳۱سال  خود  در بهار صاحبهماشرف دهقانی  در همان  

رژیم  جدید  جانشین   ؛ گفت که( به  طور خالصه  )برای  اولین  بار در طیف  اپوزیسیون  در آمد 

، بنابراین  رژیم  جدید  که نام   خود  را  جمهوری اسالمی  گذاشته ادامه دهندۀ  رژیم  شاه میباشد  و

.است  مانند  رژیم  شاه وابسته به  امپریالیزم  میباشد   

دیگر   و با  گذشت   زمان  و با  توجه  به اعمال ارتجاعی  خمینی  وکه   همینطور  هم بود  ،   

سردمداران  جمهوری  اسالمی حقیقت  وابسته بودن رژیم  جمهوری  اسالمی به امپریالیزم  هر  چه 

.  آشکار شد  برای  همه   بیشتر  

تاکنون   به خط  ومشی و  تئوریهایی  که بنیانگذاران     "  اشرف  دهقانی  -چفخا " تشکیالت   

هل  تدوین کردند  بیش  از  هر انشعاب  دیگر فدایی سازمان چریکهای فدایی  خلق در اواخر دهۀ  چ

.خود  را  ادامه  دهندۀ  راه مسعود احمد  زاده و امیر پرویز پویان  میداند  عمل کرده است   و  

در اطالعیه  ها  و جزوات    ۴۳۳۱اشرف  دهقانی  از همان  سال   –چریکهای فدایی خلق ایران 

اسالمی را  به  خوبی  نشان  داده اند  وثابت  رژیم جمهوری  وکتابها  و آثار  خود  ماهیت واقعی

سیاستهای  امپریالیزم  برای حفظ  منافع خود  در    رژیم  جمهوری اسالمی  در  نتیجۀ  که  کرده اند

اشرف   -چفخا ) مواضع  و  افشاگریها  و  تحلیل  این  سازمان .  ایران  به  حاکمیت  رسیده است  

انها  و موجود  و  تاریخ مبارزاتی خلق ایران  در سه دهۀ  گذشته  از همۀ  سازم از وضع(  دهقانی

   .و واقع بینانه تر  بوده است   روشنگرانه  ترون  یتشکیالت  اپوزیس دیگر 

 

در همین کتاب برای آشنایی  بیشتر مخاطبین  خود  با  مسائل  سیاسی ایران  در سه  دهۀ  گذشته  از  

برای تکمیل   اشرف  دهقانی  استفاده  کرده و –سازمان  چریکهای فدایی خلق  نشریات  همین   

.مطالب خود  آنها را در این  کتاب ذکر نموده ایم   

 

اواخر دهۀ  چهل آغاز   ن  سازمان  چریکهای فدایی  خلق  ازبه هر حال جنبشی را  که  بنیانگذارا

نفشانی  و  فداکاری نیروهای  مارکسیست انقالبی کردند  با  افت  وخیز  همچنان ادامه دارد  و   جا

ایران  تاکنون  مبارزه کرده اند و همچنان  به  این مبارزۀ  که برای نابودی  سلطۀ  امپریالیستی در

 و این واقعیتی است  که  هیچ  شخص و گروه  سیاسی را باید   گرامی  بداریم  خود ادامه  میدهند

.نمیتواند آن را انکار  کند  مبارز   

 



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 

ستی  نیکه  کار جدیدی  هم  انجام نداده  ایم چون  توسط  خود  اشخاص  وسازمانهای کمو بنویسم 

. انجام شده اینکار  قبالً  بارها   

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 ؛

 

" پرخاش  "کمونیستهای  ایران  به مذهب   و  به طور  خاص به مذهب  اسالم  برخی  از  چرا

و  چرا  از اسالم  وتشیع بیزارند ؟ میکنند ؟  

"مذهب  افیون  ملتهاست " کارل  مارکس  در  قرن  نوزدهم  گفته بود  ؛   

.به  طور  کلی   نه  ولی  میشود  صحیح  است  بله  این  جمله  و  معنی  که  از ان استنتاج  

.نباشد  واقعآ  هم  افیون ملتهاست "  عدل "  مذهبی  که  توجیه کنندۀ  وضع موجود باشد و در آن    

جامعه   که  به وسیلۀ  علوم " فردریش  انگلس  "و     "کارل  مارکس "آلمانی  مانند   ولی  متفکرین

شناسی  و اقتصاد   و  سیاست   و  فلسفه  و  با توجه  به واقعیات  اجتماعی  آنروز  بر  علیه  نظام  

کلیسا و پاپ  و  مذهب  در جامعۀ خود  با    ر اروپا مبارزه میکردند سرمایه داری  قرن  نوزدهم  د

حمایت میکرد  و  مردم  اروپا  را    مسیحیتی  رو به  رو  بودند  که  از  همان  نظام سرمایه  داری

و همین  مسیحیت   و اعتقاد مذهبی  مردم اروپا بود  که   .  به  فقر خود  راضی  نگه  میداشت   

.امی  جنبه های  زندگی اجتماعی  آن  روز اروپا تحت  سلطۀ  سرمایه داران   بود مانند تم  

چون  کشیشها  و کاردینالهای    مسیحی  همیشه  حقوق  ومزایای  خود  را از طبقۀ  سرمایه داری   

. ثیر وسلطۀ  سرمایه داران بوده اند أمیگرفته اند  وبرای همین  هم   تحت  ت  

د  تا  خواست  سرمایه داران را  در جوامع مسیحی اجرا  کنند  که در واقع استفاده و  مجبور  بوده ان

مذهبی  که با  توجیه فقر و  وتوجیه وضع موجود  .  بوده است "  مذهب شرکین " اینان  از  همان   

.باز میداشت    ییاروپا جوامع مردم  را از انقالب وشورش بر  علیه  استثمار گران  خود در  

ل  مارکس  این  متفکر آلمانی   این واقعیات را  میدید  برای  همین  مذهب را  مانع  ترقی  و کار

.تکامل مادی و معنوی  مردم  اروپا میدانست   

و  آشنا  بود ؟   اسالم   ولی  مارکس  چقدر با  جامعه های  دیگر  و جامعه های اسالمی  و خود  

؟   داد نسبت   مذاهب  بودن  به  تمامی"   افیون  "چرا صفت    

در اینجا مجبور میشویم  برای تکمیل  بحث  جمله ای  از  دکتر علی   شریعتی  را  که در  سخنرانی 

گفته بود  را  یاد آوری کنیم ؛"   مذهب  علیه  مذهب " خود  با عنوان     

قضاوت  درستی را   از دین آنچه  را که روشنفکران مادی در اروپا  نفهمیدند   این است که ؛    " 

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  غلط  است  که  دین  از  نظر  تاریخ وجود 



جامعۀ " این عین  سخن  گورویچ  است  که می گوید ؛ .  ندارد ،  بلکه  در تاریخ دینها وجود دارند 

   "  . کلی  وجود ندارد ،  بلکه  جامعه ها  وجود   دارند 

 

                                                                                                                     

 

 نوامبر  -اکتبر  که  در "فردریش انگلس " اثر"  اصول  کمونیسم " اولین  سوال  و  جواب  از  کتاب .  ۴

. شد  نوشته  ۴۱۱۱  

سال    مهر ماه در"   عبد الرحیم  صبوری"شهید    تقریباً  همین  جمله  را  چریک فدایی  خلق   .۹

نوشته  "    در بارۀ  برخی  از مسائل  جنبش  کمونیستی  ایران سخنی  با رفقا "  سالۀ در  ر  ۴۳۳۱

سال  است  که     ۱۱سال  میرسد ،     ۱۱اگر قدمت  جنبش  کمونیستی   ایران  به "  ؛  بود 

 این  رساله"  .اپورتونیسم  چون  بختکی  بر  سر  آن  افتاده  است و پیکرش  را  کرخت  کرده است 

  ،در  قسمت  انتشارات  سایت  سیاهکل ،  سایت  چریکهای  فدایی  خلق ایران ؛ اشرف دهقانی  

. موجود  میباشد  

 

در  ارتباط   با  چگونگی رخنه حزب  همیشه  خائن  توده  در   جنبش  چریکهای  فدایی خلق  در  دهۀ     .۳

نوشته  شده   که  در  قسمت  انتشارات  این    اشرف دهقانی -پنجاه  کتابها  و جزوات  مختلفی توسط  چفخا

.اینترنتی  سیاهکل موجود  است  سازمان  در  سایت   

 

که  افشا  کنندۀ  سازشکاریها  و اسناد  سخن  میگویند ؛  برخی  از نشریات  حزب توده  و سازمان اکثریت  .۱

جمهوری  اسالمی  است ؛  خیانتهای  این  دو  جریان  در  همکاری  با  نیروهای سرکوبگر رژیم   

www.siahkal.com/asnade-khianat.htm                                       

 

. ۴۳۱۳فروردین  ماه    .از انتشارات  چریکهای فدایی  خلق  ایران " اقلیت  در تدارک  قیام " .  ۳  

 

از "  شفق ،.  ع "  نوشتۀ    " ( برای  ثبت در  تاریخ )ی   به  حزب  کمونیست  کارگری نگاه" . ۱

.انتشارات  چریکهای   فدایی  خلق  ایران     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siahkal.com/asnade-khianat.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!زنده باد مبارزۀ  مسلحانه  که تنها  راه رسیدن به آزادی است   

  با دشمن تا  پای مرگ قهرمانانهشهدایی که  جاودان باد خاطرۀ تمام

!جنگیدند   

! نیروهای انقالبی  و تمام  خلقهای سراسر ایران  اتحاد  تمامبرقرار باد   

!مرگ بر  رژیم  وابسته  به  امپریالیسم  جمهوری اسالمی   

!مرگ  بر  امپریالیسم  وسگهای زنجیریش   

!پیروز  باد  انقالب    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



آفریقا   شمال خاور میانه  و یکشورها های اخیر در ۀ   قیامدربار  

 

 

جهان    رژیم  جمهوری اسالمی   در  طول سالها    مردم   زهرآگین  و  در اثر  تبلیغات  دروغین  

  واقعاً   واین رژیم  را  .دیگری  از وضعیت سیاسی واجتماعی ایران داشتند  خاورمیانه  تصورو

مسلمان  از  افغانستان  تا    اری  از  مردمبسی.   بی  و  ضد امپریالیستی  تصور  میکردندمذه

و  ضد امپریالیستی  میپنداشتند   و  "  ضد  صهیونیستی " مراکش  حکومت ایران را  انقالبی  و

مردم  ایران   حامی  و  طرفدار  رژیم  جمهوری اسالمی  در  ایران   اکثریت تصور میکردند  که 

ورهای  مسلمان    چون تحت  تأثیر تبلیغات  رژیم  میباشند ،  مردم  خاور میانه  و  دیگر کش

.جمهوری  اسالمی قرار  گرفته بودند  این  تصورات را  در بارۀ  وضعیت ایران  مینمودند   

و  تداوم  آن   تاکنون   ۴۳۱۱با  قیام بزرگ  خلق  ایران پس از مضحکۀ انتخابات  از خرداد  سال   

این  قیام   بدون  شک   خلقهای  دیگر  در  خاور  میانه    و  هفته های  اول  همان  روزها  در 

.  ا را مسلمانان تشکیل  میدهند   تحت تأثیر  قرار  گرفتندوشمال  آفریقا  که اکثریت  جمعیت  آنه  

با حضور  میلیونی  و  میدیدند  که  مردم  به پا  خواستۀ  ایران  مردم  بقیۀ  کشورهای  مسلمان

ار  سرنگونی  رژیم جمهوری اسالمی  هستند  و  این  موضوع  تعجب  مردم خواست  اعتراض  خود

.خاور میانه  را  بر می انگیخت    

و و  با  دیدن  صحنه  های  سرکوب  خونین خلق  به پا خواستۀ  ایران   از   رسا نه های  مختلف    

جمهوری    گر  این رژیمبرای  دیگر  خلقهای  مسلمان  که  مردم  ایران  دی فهمیدن  این نکته  

 در  خیابان شعار  سرنگونی  بر  علیه  جمهوری اسالمی وسردمداران آن  و  اسالمی  را  نمیخواهند

میدهند  ،  هر  روز سواالتی  برای  خلقهای   خاور  میانه  وشمال  آفریقا در  بارۀ  ایران  پیش   را 

مگر  ضد صهیونیستی   ؟د امپریالیستی  نبود می  آمد مانند ؛  مگر این رژیم   جمهوری اسالمی  ض

مگر  ادعای  آزادی  و  رفاه و عدالت   برای  مردم  خودش  وبقیۀ  مردم  مسلمان  وجهان   نبود  ؟ 

پس این قیام    ؟!با  همین امپریالیسم در گیر نبود "انرژی اتمی"مگر مدتها  بر  سر مسئلۀ    نداشت ؟ 

؟!چیست  برای  "کهریزک " و "اوین  "وکشمکش و سرکوب  خونین  و    

و  به این  ترتیب  چهرۀ  کریه  و ننگین  رژیم  جمهوری اسالمی برای  مردم  این کشورها  هر  

رژیم  سایر کشورها  متوجۀ  فریبکاریها  و خصلت ارتجاعی روز بیشتر  عیان  میشد  مردم  در 

  .جمهوری  اسالمی میشدند 

برای  کاهش   ستی  در سالهای اخیر ،  امپریالیستها  رهای امپریالیبا  ادامۀ  بحران  در  کشو

بحرانهای خود  رابطۀ  استثماری خود  با  کشورهای تحت  سلطۀ  خود  شدید تر کردند  که نتیجۀ  آن 

محروم  این اجتماعی   تشدید  و گسترش  هر چه بیشتر  فقر  و فالکت  در  بین  طبقات  باعث  

همین  سود  آفریقا  هم  به خاطرکشورهای  خاور میانه و شمال   جوامع    و  کشورها   شده است

.  نمانده اند   امپریالیزم  در سالهای اخیر در  امان های  جویی  



با  خود  سوزی   یک  جوان  دانشجوی    میالدی ۹۱۴۱  شمسی، ۴۳۱۲ سرانجام  در پاییز  سال

  "بن  علی "ام  بر علیه رژیم  وابسته  به  امپریالیسم دستفروش در  تونس  مردم  این  کشور  به  قی

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

شدن  بیشتر   تربا  شعله ور   ۹۱۴۴در  ژانویۀ    مدتی بعد  خارج از کشور جلوگیری میکردند  اما

ین کشور  بود  جهانیان هر چه بیشتر از  در  ا  شدید  که  نتیجۀ  تضاد  طبقاتی   قیام  مردم  تونس 

سر انجام  بن علی  و  همسرش  با دزدیدن  یک ونیم  تن    .قیام  وانقالب  مردم تونس  مطلع  شدند 

.طال  از  تونس  متواری شدند   

ن   و یم  ،   سوریه ردن ،  عراق ،الجزایر ،  مصر ،  لیبی  ، ادر مدت کوتاهی  بعد  قیامها  به   

. بحرین کشیده شد  

با  کنار  رفتن وی  از قدرت   "مبارک  " قیام  خلق مصر  دیکتاتوری  سی سالۀ تداوم   در نتیجۀ  

.پایان  یافت  

این  قیامها   هر  روز در این  کشورها  شعله ور تر میشود  ،       

را تبدیل به  مزدور  قذافی  اعتراضات و   قیام خود  لیه  رژیم قیامها بر  ع  در  لیبی  مردم  با  تداوم

یک  جنگ  مسلحانه  کردند  وتوانستند  کنترل  بسیاری  از  شهرها  را  از  سلطۀ  نیروهای  قذافی  

.  خارج  کنند    

تحت     انقالب  واقعی توسط   مبارزۀ  مسلحانۀ  خلقهای لیبی  ترس  از یک  کشور نفت  خیز  در

  کشورهای  امپریالیستی شدید بود  که آنها را  بر آن داشت  تا با  بین  این کشور آنچنان در ستم 

کشورهای امپریالیستی  .کشتی ها  وهواپیماهای  جنگی خود  در لیبی  دخالت  نظامی  کنند  ارتش  و

اند   قانون  حتی  برای   لشکر  کشی  به  لیبی قوانین سازمان ملل  متحد  را هم نقض  کرده  

 داخلی روی   اگر در  هر  کشوری   به  هر دلیلی  در  گیری  وجنگ" سازمان ملل  که میگوید ؛ 

ولی  کشورهای . " دهد کشورهای  دیگر  حق  مداخله در  مسائل  داخلی  این  کشور  را  ندارند 

ظامی  نمو ده اند  و تاکنون  از  افراد  غیر نظامی در لیبی  مداخلۀ  ن  امپریالیستی  به  بهانۀ  دفاع

شمار زیادی  از افراد  غیر  نظامی  و مخالفین  مسلح  سرهنگ  قذافی  را نیز  با  حمالت  موشکی 

فرانسه ،  انگلیس ، آمریکا  سعی    ایتالیا ، !وهواپیماهای  جنگی خود  به  خاک  و خون کشیده  اند  

د  و یا  در بین گروههای   مسلح  شورشی  جانشینی  خواهند  کرد که یا قذافی را  سر  پا نگه دارن

 .منافع  آنان  را در کشور نفت  خیز  لیبی  حفظ  کند   برای قذافی پیدا  کنند  تا این  جانشین در آینده

این  کشورها  تنها  برای  حفظ  سلطۀ امپریالیستی خود  به  لیبی  لشکر کشی کرده اند  و  در  رسا  

ی خود  نیز  مرتباً  با  دغلبازی  و دروغ  حضور نظامی  خود  در  لیبی  وکشتار  نه  های  تبلیغات

غیر نظامیان و  شورشیان  مسلح  در لیبی  توسط ارتش امپریالیستی خودشان  را  الپوشانی  و  

.توجیه  مینمایند   

ی  که در کشورهای آنها دیکتاتورهایدولتها  و  رژیمها و  اور میانه باید  بدانند  که  همۀاما  خلقهای خ

انقالب  این  خلقها  باید  در  جهت نابودی   قیام  و و هستند   امپریالیسم به  میباشند وابسته   حاکم

سلطۀ  امپریالیستی  در این کشورها باشد .  و در  کلیۀ این  کشور ها  تضاد  اصلی  تضاد خلقهای 

 این  کشورها با امپریالیزم  میباشد .



ند  تا  بار دیگر اشخاص  ه ا پریالیستی  پس از سقوط  بن علی  و مبارک  سعی کردکشورهای ام 

در این  کشورها  جانشین  سازند  تا  به نظام  سرمایه داری وابسته  و واحزاب  وابسته  به خود  را  

.سلطۀ امپریالیسمی  در این  کشورها  آسیبی نرسد    

کنی ها  و  اجمهوری اسالمی  در ادامۀ  توهم  پر از طرف دیگر  رژیم  وابسته به امپریالیسم

فریبکاری ها و  برای  انحراف افکار  عمومی  از مسائل   و  بحرانهای داخلی  ایران  که  همان  

 خود اعتراضات  گستردۀ  خلقی  در جهت  سرنگونی  رژیم  مزدور جمهوری اسالمی می باشد ،

همینطور  که  کشورهای    .تمساح  میریزد  برای قیام  مردم بحرین و دیگر کشورها  اشک

امپریالیستی  با  مردم به  پا  خواسته  و مبارز  این کشورها همدردی میکنند  که  نشان  دهندۀ  

امپریالیسم  در قبال کشورهای تحت سلطۀ خود  این    مزورانۀ  فریبکاری آنهاست ، زیرا سیاست

.  دی خود باشد به دنبال منافع مادی واقتصا فقط است  که    

آفریقا وخود  امپریالیسم  وابسته  به امپریالیسم در کشورهای خاور میانه  وشمال  همۀ  رژیمهای

ورسانه  هایش   می خواهند به هر وسیله  و  ترفندی  مسئلۀ  سلطۀ امپریالیستها  را  در این  کشور 

این دو  قرن   گذشته   در در   ای  که سلطه.  پنهان کنند  از  دید  و اذهان  خلقهای این  کشورها ها 

. تضاد طبقاتی وفالکت وبیچارگی  مردم این کشورها  شده  است   تشدید  استثمار و کشور ها  باعث  

 منشاء   این قیامها  تا  رسیدنشان  به  وضعیت انقالبی همان  استثمار وتضاد طبقاتی ناشی از   

 سالیان  سال تسلط امپریالیزم در این  کشورها  بوده است . 

که با وجود  همۀ  همدردی ها با  مردم به  پا  خواسته  و با  همۀ پرخاش کردن های  امپریالیسمی

ظاهری به دیکتاتورهای دست نشاندۀ خود برای اینکه مردم  معترض را  در خیابانها  به  گلوله  

یه   و تا تا  اردن  و سور  نبندند ،  هنوز  کشورهای خاور میانه  از افغانستان  و ایران وعراق

!  در واقع  همۀ  این  کشورها  را مستعمرۀ  خود  میبیند  الجزایر  و مراکش را    

خلقهای  مسلمان  و  غیر مسلمان  خاور  میانه  با  هر عقیده  ومرامی  باید  بر علیه   این  رژیمهای 

به مبارزۀ  خود در تشکلهای منسجم  ادامه وابسته به  امپریالیزم و  خود  امپریالیزم  متحد شوند   و  

به    ایران  مبارزین  و نهضتها   در  چند دهۀ  گذشته در   دهند  و  فراموش  نکنند  همانطور  که

در تمامی این  کشورهای     . دنبال مبارزۀ خونین  خود  با   مسئلۀ  اپورتونیزم  رو به  روبوده اند

خائن به  نهضتهای انقالبی  که  به فکر منافع  حقیرانۀ  خویش   تحت  سلطۀ امپریالیسم نیز  افراد

هستند   در کمین آنها نشسته اند  تا  قیام وانقالب را در جهت  منافع  امپریالیزم  از مسیر خود  

  .منحرف کنند 

  و  امپریالیسم  نیز  در ادامۀ  رشد فزایندۀ   مبارزات  خلقهای   خاور  میانه  و شمال  آفریقا

و سازمانهای  سیاسی  سازشکار به دنبال  کسی  میگردد تا  او  را  جانشین   در  بین اشخاص  

خود  نزدیک   دیکتاتورهایی   کند  که  در  برابر این مبارزات  خلقی  به  وضعیت بحرانی  و سقوط

.  شده اند ،  تا  سلطۀ امپریالیستی در این کشورها  حفظ شود  

لیزم  در طول  دهه  های  گذشته  برای توسعه  و  حفظ  مستعمرات  خود  در در همین رابطه  امپریا

کشورهای مسلمان   و تشدید  استثمار  در این  مستعمرات  به  خوبی  پی  برده  که  باید  از          

ودلیل پیدایش  جریانات و رژیمهای مذهبی  در  کشورهای  مسلمان .  استفاده کند "  مذهب  شرکین " 



این  واقعیت  برای  ، به خاطر همین.   در راستای  همین  سیاستهای  امپریالیستی  بوده است  

خلقهای خاور میانه  هر چه  بیشتر  معلوم  شده که  رژیم  جمهوری  اسالمی  و  حزب اله لبنان و 

جریاناتی هستند  که خود  امپریالیسم  آنها را ....  اخوان المسلمین  و حماس   و  طالبان  و  القاعده  و

 وابسته  به  خودش  این  جریانات  مذهبی  تا به  وسیلۀ   تقویت  میکند در خاور میانه  ایجاد کرده و 

  که  همان  شبه  اهداف  خود  می باشند"  مذهب  شرکین  و توجیه کننده "که  در واقع   همان  

کشورهای مسلمان   برای  استمرار  استعمار  و  استثمار  در  کلیۀلشکر  کشی   و  حضور نظامیش  

  .و  تحت ستم  ادامه دهد 

در  قسمتهای  قبلی  این کتاب تا آنجا  که توانستیم  شرح دادیم  که چطور امپریالیسم  با  توطئه و 

را در ایران  در  جهت منافع  استثمار  "رژیم  مذهبی  خمینی  و جمهوری اسالمی "فریب بزرگ  

.پشتیبانی  میکند  گرانۀ  خود  به قدرت  رساند و از آن   

در  نیویورک   جرج  بوش   با  برجها  و  برخورد  هواپیماها   ۹۱۱۴سپتامبر   ۴۴پس  از  واقعۀ  

القاعده  در  شرکت داشتن  در  این  حادثۀ  تروریستی  به  افغانستان   و  با  متهم  نمودن  بن  الدن 

مود  ولی  در واقع  مبارزه با تروریسم به عراق  لشکر کشی ن  ۹۱۱۳حمله  کرد  وسپس  در  مارس 

توسعه برای  امپریالیزم  آمریکا  برای   لشکر کشی  به خاور میانه  در  جهت  سیاستهای    ای بهانه 

.استعمار گرانه اش بود طلبانه  و   

ر به بخوبی  در  افغانستان  و  عراق  میبینیم  که  ارتش  امپریالیسم  در  این دوکشو دلیل   به همین  

و عمالً  با  توسل به  ارتش  خود  این  دو کشور   بهانۀ  مبارزه با  طالبان  و القاعده  مستقر  شده  ، 

پرسنل  ارتش  در  افغانستان  با  وجود  ده  ها  هزار   .را  تبدیل  به  مستعمرات خود نموده است  

تولید   کشت  خشخاش  و  ،شند می با تجهیزات مدرن  وپیشرفتۀ  نظامی   که دارای  امپریالیستی

 درصد  هروئین  جهان در این کشور  تولید میشود  ،   ۲۱هروئین  همچنان ادامه دارد  و  بیش  از 

و ارتش  امپریالیسم  نه تنها  مزارع  خشخاش  و  کارگاه های  تولید  هروئین را نابود  نمیکند  بلکه 

ت مواد  مخدر  نا  به  شواهد  ومدارک  کافی   تجارب ! از  آنها  محافظت هم  به  عمل  می آورد  

و کنترل   ازارهای   جهانی  تحت  نظردر  افغانستان  و  فروش  آن  در  ب  وهروئین   و حشیش

.وسازمان  سیا  میباشد   سودا  گران  آمریکایی  خود حامد  کرزای  وبرادرش  و همچنین  

تا  مبارزات ضد امپریالیستی  مردم عراق  کشی  کرده   در  عراق نیز  امپریالیزم به  آنجا  لشکر  

چاه  های  نفت  عراق  را   در  کنترل  خود داشته  باشد  و  منافع  مردم  عراق  را سرکوب کند  و 

که مدتهاست  در   بلند گوی   طالبان بنابراین  مبارزه با  القاعده  و  .را هر چه بیشتر  غارت کند  

.گفته  میشود  دروغ  بزرگی بیش  نیست    ستیرسانه های امپریالی  

تحت سلطه  امپریالیزم  دیده  در  همۀ کشورهای  مسلمان "   هب شرکین مذ"  موارد  استفاده  از این 

ایران ودیگر کشورهای منطقه  رژیم  که  رژیم  آن  نیز  ماننداخیراً  در  عربستان  سعودی . میشود 

به دنبال  اوج گیری  قیام  ها  واعتراضات  خونین در  تمامی کشور  ،  وابسته به امپریالیزم  میباشد

" شورای  علمای ارشد  عربستان "  های  منطقه  و   انجام تظاهرات  اعتراضی  در خود عربستان  

 در  بیانیه ای   هر گونه  تظاهراتی  را  حرام اعالم کرد !   این علمای  ارشد  انجام  هرگونه  

بخوبی  میبینیم که   !دانستند اهرات  اعتراض  آمیز را  در تعارض  با  تعالیم اسالمی  دعوت  به تظ



علمای  خود فروختۀ  سنی  و مفتی ها  در  عربستان و  دیگر کشورهای مسلمان  چگونه  با  دادن   

وآخوندهای     علما  ومفتی  ها   .این  بیانیه  ها  وفتواها  در جهت منافع  امپریالیزم گام بر میدارند 

.می باشند "  توجیه  کنندۀ  وضع  موجود مذهب  شرکین  و دین " شیعه  که  در  واقع  مبلغ  و  سنی  

 

اسرائیل   جنگ   جهانی  دوم  دولت در خاور میانه  پس از   طلبی خود  توسعه  امپریالیسم  در ادامۀ

تا  اسرائیل  مانند  .  د ن  به  وجود آورفلسطی  مردم و قتل  عام   وکشتار فلسطین  را   با  اشغال  

کنترل  منطقه را  زیر  نظر داشته باشد  ، مردم  فلسطین  در  طول  پادگان  نظامی  خود امپریالیزم 

و مبارزه  بوده اند    ولی  فلسطین  مشغول  نبرد صهیونیزم  و امپریالیزم  در جبهۀ  سالیان  دراز با 

با  امپریالیسم   در  کشورهای  خاور  میانه  این جبهۀ  جنگ   خلق  فلسطیناخیرآ   با  تداوم  قیامها  

جبهۀ  جنگی  ضد  صهیونیستی  .  به  تمام  کشورهای اسالمی  کشیده خواهد شد   وصهیونیصم 

با  تداوم  قیام خلقهای  مسلمان . واقعی  که  اسرائیل به تنهایی  به هیچ  وجه نمیتواند  با آن مقابله کند 

وپادگان  صهیونیستی  آن  یعنی اسرائیل  هر چه بیشتر  به  خطر می  در منطقه   سلطۀ  امپریالیسم 

    .افتد 

از  سوی دیگر  رژیمهای  وابسته به امپریالیسم   در منطقه  حتی رژیمهایی  مانند  جمهوری اسالمی 

عمالً  نشان  داده اند  که   در ایران  که  گهگاهی  عربده ها  و  شعارهای ضد   صهیونیستی میدهند 

نه  تنها  به دنبال محو  ونابودی صهیونیسم  نیستند  بلکه  با آن  نیز  سازش کرده اند  ،  در همین  

ز حزب هللا  لبنان  وحماس  حمایت  و  رابطه رژیم  جمهوری اسالمی  بارها  نشان داده  که ا

وحزب هللا  جریاناتی هستند که نه  تنها از    پشتیبانی  میکند  ولی  دیگر  همه میدانند  که حماس

جمهوری  اسالمی  بلکه  از  خود  امپریالیسم  پشتیبانی  میشوند  تا مقاصد  شوم و منافع  امپریالیسم  

.اجرا  و تأمین  کنند   منطقه ائیل  واسر  وصهیونیسم  را در  مرزهای  

     

 

 

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

 

 

!مرگ بر همۀ رژیمهای دیکتاتوری وابسته به امپریالیزم  

!پیروز باد  قیام  خلقهای عرب  

    !پیروز باد انقالب در همۀ  کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

 

 



 

 خالصۀ نتایج 

 

ریالیسم  در  ایران  می ایران  در  ادامۀ   توسعه  طلبیها  وسیاستهای  امپژیم  جمهوری  اسالر .۰

وقتی  .  به  قدرت  رسید  ومانند  رژیم  گذشته  یعنی  رژیم  شاه  وابسته به  امپریالیسم  می باشد 

میگوییم  رژیم  جمهوری  اسالمی  وابسته  به امپریالیسم  است  یعنی  اینکه  این  رژیم  به طور  

است  و  دولت  این  رژیم  واجزای  ارگانیک  جزیی   از   نظام  سرمایه داری  جهانی  شده 

.میباشند   به  امپریالیزم  سیاسی  ،اقتصادی  ،  تجاری  و  نظامی  این  دولت  کامالً  وابسته  

 

از   به  همان  امپریالیزم  و  رژیم  جمهوری اسالمی  بخاطر  ماهیت  وابسته اش امپریالیزم    . ۹

و   آمریکا  در  تهران  نند  مضحکۀ   تسخیر  سفارتابتدا  با  دغلبازی  و  فریبکار یهایی  ما

دست زدنده اند  تا حقیقت وابستگی  جمهوری   به جنگ  کاذب  و   دروغینی   رویدادهای دیگر

به  این جنگ  زرگری ودروغین همه   .از  دید  مردم  ایران  مخفی  بماند  به  امپریالیزم  اسالمی

دامن  زده   و سردمداران آن صدا وسیمای  خود رژیم  و های امپریالیستی رسانه روزه  توسط 

.میشود   

 

خلق  ایران  ونیروهای  انقالبی  بر علیه  استثمار  وتضاد  طبقاتی  است     واقعی  ی  مبارزۀ. ۹

نظام  سرمایه داری  وابسته به   حاکمیت  رژیم  جمهوری اسالمی که  پاسدار  که  منشاء  آن

به  همین  نکته  یعنی  مبارزه   با  سلطۀ امپریالیستی  اشد ،  توجه داشتن  می ب  است امپریالیسم 

در ایران  باعث اتحاد  وتشکیل  جبهۀ  مشترک  در  بین نیروهای  انقالبی  با  هر  عقیده  و مرامی 

  .خواهد  شد  

                               

خاورمیانه وشمال آفریقا  از  افغانستان  و با توجه  به  این  که بقیۀ  رژیمهای کشورهای .  ۳

فقیر  که  جوامع  آنها  دچار  تضاد طبقاتی   پاکستان   تا   مراکش وبقیۀ  کشورهای  محروم  و

اصلی  در  این  کشور ها     است  مانند  ایران  تحت  سلطۀ  امپریالیسم  می باشند بنابراین   تضاد

بسته به  امپریالیسم  حاکمند تمام  این  کشور ها  رژیمهای  وا  در.  تضاد  خلق  با امپریالیسم است 

برای ادامۀ  حکومت خود  مجبورند  فضای  سانسور  و اختناق  در  جوامع  خود  این  رژیمها  و  

اتحاد  همچنین  و .بر  قرار کنند  و هر  اعتراضی  را  به  وحشیانه ترین  وضع  سرکوب نمایند  

.امپریالیسم  جهانی  ضروری  است  خلقهای  مبارز  این  کشور  ها  در مقابل   

 

و  همچنین    مذهب   شناسان  خود جامعه  شناسان  و امپریالیسم  با  کمک محققین  و.  ۵

چه  سنی  و ) اسالم ،در  کشورهای  مسلمان   بکارگیری  برخی  روحانی  نمایان و افراد سازشکار

               را  به  صورت  یک   مذهب   توجیه  کننده  و ارتجاعی  و در  اصل همان  (چه شیعه 



بهترین    یکی  از ع موجود  و  سرکوب  قیام ها  در آورده   ،برای  توجیه وض"   مذهب شرک" 

ایدئولوژی هایی  که میتواند این مذهب شرک را  بشناسد  و با آن مبارزه کند  " مذهب  توحیدی " 

پریالیسم  به  برای  همین  رژیمهای وابسته  وخود  ام.  می باشد    "اسالم  توحیدی " یا  همان 

   " غفاری اسالم  ابوذر"   و"  اسالم  سلمان  فارسی"  و ("   ع)م  علی اسال"   خوبی  میداند

می   هاچه  خطر بلقوه   و  چه  آتش  زیر  خاکستری  بر علیه  سلطۀ   امپریالیستی  و  منافع  آن

!باشد   

 

 

 

 

 

 

!نیروهای انقالبی  و مترقی  متحد  شوید  

! لقهای تحت  ستم استزنده باد مبارزۀ  مسلحانه که  تنها راه آزادی خ  

!مرگ بر  رژیم  وابسته به امپریالیزم  جمهوری اسالمی در ایران  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هرگز  نمیرد  آن که دلش زنده شد به عشق

 ثبت  است   بر  جریدۀ    عالم   دوام    ما
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www.ketabfarsi.com 

 

اسناد  سخن  میگویند ؛   -پیام  فدایی   -چریکهای  فدایی خلق ایران  انتشارات    سیاهکل ؛ سایت . ۹

جمهوری  از   در حمایت"   حزب توده " و "سازمان  اکثریت "  نگاهی به  مواضع ضد  انقالبی 
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      www.siahkal.com 

 

قبل    ایران ،  اولین  ستون از  سمت چپ  آثار  مجاهدین  خلق  اسناد آرشیو ؛ پیکار  اندیشه  و  .۹
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