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نامه سرگشاده به آقای ايرج مصداقی و »ھوا«داران سازمان مجاھدين خلق ايران
سخنی با آقای سعيد صارمی و نيروھای مترقی و چپ و کمونيست
)شکستن تابوھا(
گلزاد پاک

چندی پيش آقای مصداقی ،با دو نفر ديگر ،در برنامه »صفحه دو« بخش فارسی تلويزيون بی بی سی
فارسی ،پيرامون »خروج سازمان مجاھدين از ليست ترور دولت آمريکا«شرکت کرد .در اين مناظره،
ايرج مصداقی برای رفع »اتھام« تروريستی به سازمان مجاھدين ،ترورھای انجام يافته در دوره
حکومت سلطنتی را ،به بخش مارکسيست شده سازمان مجاھدين)يعنی مجاھدين مارکسيست ،وسپس
سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر( نسبت ميدھد .مصداقی در اين برنامه ،رھبر و فرمانده و
گروه عملياتی را با اسم و مشخصات نام برده ،و آشکارا اعالم ميکند که »دو نفرآخری در خارج از
کشور بسر ميبرند و کسی ھم با آنھا کاری ندارد!»
در اين نوشته قصد دارم به گفته ھای مصداقی در اين مناظره و ھمچنين ساير نوشته ھای ايشان در
اين رابطه بپردازم .سعيد صارمی ،با احساس مسئوليت قابل تحسين نسبت به سخنان مصداقی در
ھمين مناظره ،واکنش نشان داده است و در نوشته خود اشاره ای ھم به تغيير و تحوالت
ايئولوژيک درونی سازمان مجاھدين از اسالم به مارکسيسم نموده است .در ادامه نوشته به ارزيابی
اشاره وار صارمی به اين تغيير و تحوالت نيز خواھم پرداخت .در ابتدا الزم ميدانم نکاتی را به اطالع
آندسته از شخصيت ھا و نيروھای مترقی و چپ و کمونيست ،و تمامی کسانی که به »زاللی»،
«شفافيت«» ،غير امنيتی ماندن« و»پاکيزگی اخالقی و انسانی« فضای فکری-سياسی ارج می نھند،
برسانم.
 -١بر جامعه ايران بطور کلی ،و بر پيکره عمومی و سياسی آن)چه در حکومت و چه در بين
مخالفين حکومت ،از ھر طيف و دسته ای( ،فرھنگ منحط و عقب مانده ای حاکم است .اتھام و افترا،
برچسب زنی ،شتاب در داوری و قضاوت ،ناشکيبائی ،اصرار بر منفعت کوتاه مدت و گروھی خود،
غير مستند گفتن و نوشتن ،ترجيح منافع گروھی خود بر منافع کل جنبش ،خود-عقل کل پنداری،
برخوردھای کليشه ای و تکراری ،عدم انعطاف ،خودمرکزبينی ،دشنام گوئی و بد دھنی بجای نقد
جدی و سازنده ،عدم خوگيری به انديشيدن ،غرض ورزی ،مبالغه کردن ،گرايش قوی به تئوری
توطئه ،پارانويا)ھمه-دشمن پنداری( ،گرايش به ساده سازی پيچيدگی ھا ،شيعه زدگی و دينخوئی،
خرد گريزی و عقل ستيزی ،مدرک گرائی و مقام پرستی ،فرصت طلبی ،نپوتيسم)قوم و خويش
گرائی( ،پارتی بازی ،ريا و تزوير ،رشوه دھی و رشوه ستانی ،باستان گرائی ،قھرمان پرستی و
قھرمان جوئی ،حرص و آز و ولع  ،کاسبکاری ،پول پرستی ،چاپلوسی ،غيبت گوئی و چغولی خوانی،
نمامی و سخن چينی ،دوبھمزنی ،فرار از حقيقت ،خرافه سازی و خرافه پراکنی ،شايعه سازی،
رياکاری ،گرايش به افراط و تفريط ،گزنوفوبی)بيگانه-ھراسی( ،نژاد پرستی ،بدبينی ،ناموس پرستی،

زن ستيزی ،مرد ساالری ،رشک و بخل و حسد ،گرايش به کودتا و فتنه گری ،گزافه گوئی و الفزنی،
قدرت پرستی ،عقده گشائی ،مظلوم نمائی ،فردگرائی و جمع گريزی ،گرايش به تحميل ميل و نظر
خود،مخالف خوانی ،موقعيت و وقت نشناسی ،پيشداوری ،مسئوليت گريزی ،سياست زدگی بجای کار
سياسی و اينھا و خيلی ھای ديگر ،بخشی از عناصر متشکله کوفته کبابی ھستند که به آن »فرھنگ
ايرانی« ميگوئيم ،و دسر»ھنر نزد ايرانيان است و بس« را ھم رويش ميخوريم .ترديدی نيست که
ھيچ انسانی با اين خصلت ھای فرھنگی از مادر متولد نميشود ،.بلکه ھمه اينھا را در دوران زندگی
خود و در روند »اجتماعی شدن« کسب مينمايد .عناصر فرھنگی ،خصلت ھائی ذاتی ،طبيعی ،ثابت و
ماندگاری نيستند که خود را برای ھميشه و بعنوان »سرنوشت« بر رفتار ،کردار و گفتار انسانھا
حک کرده باشند .فرھنگ نيز بعنوان بخشی از »روبنای« ساختار بنيادی يک جامعه ،منشاء تاريخی،
اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی پيدايش خود را دارد .سطح و رشد تيروھای مولده و روابط توليدی،
چالش انسان با طبيعت ،با جامعه و با خودش ،سطح و ميزان بھره وری انسان از ييشرفتھای تاريخا
متعين دستاوردھای علمی بشر ،رشد جامعه مدنی و بسياری عوامل شناخته شده)و ھنوز ناشناخته
ديگر( در شکل گيری خصلت ھای فرھنگی دخيل ھستند .اما ،طوالنی بودن و سماجت تاريخی برخی
ساختارھای اقتصادی-اجتماعی ،چنان تاثير سنگين و فلج کننده ای بر جامعه  ،مردم و ذھنيت آنھا بر
جا ميگذارند ،که ھمين خصلت ھای فرھنگی تاريخا متغير ،عناصری »ثابت و ماندگار« بنظر ميرسند.
در حالی که چنين نيست ،و فرھنگ ھم ھمانند ھر پديده ديناميک ديگری ،تطور و تنوع خود را،
متاثر ازساختار تاريخا متعين اقتصادی-اجتماعی و مجموعه پيشرفتھای علمی بشر دارد .تا آنجا که به
جامعه ايران مربوط ميشود ،طوالنی بودن ساختار اقتصادی-اجتماعی فئودالی و شيوه زندگی قبيله
ای-عشيره ای و عدم رشد جامعه مدنی متشکل از پايه ای ترين نھادھای مردمی از پائين و در بطن
جامعه ،و شکل تقليدی و »مضحکی« از »مدرنيته« تحميلی و از باال ،به شکل گيری آنچنان فرھنگ
»سنتی« و ارتجاعی انجاميده است که مھر خود را برای دورانی طوالنی بر ذھنيت ميانگين انسان
ايرانی باقی گذاشته است .مذھب بطور کلی و اسالم بطور عموم وشيعه بطور ويژه ،بعنوان يکی از
مظاھر اين فرھنک سنتی ،و توجيه گر روابط فئودالی و متضاد با مدرن سازی روابط اجتماعی و
مملو از احکام نرينه نواز و مادينه ستيز،آفت »دينخوئی« را برای سده ھا چنان در فرھنگ ايران
اينتگره کرده است،که خونريزی ،خونخواھی ،انتقام کور و عقده ھای تلنبار شده را به بخشی از اين
»فرھنگ« تبديل کرده است.مدرنيسم ،زندگی مدرن و جامعه مدنی ،ھيچگاه در اين جامعه »نھادی«
نشده ااست .آنچه را محمد رضا پھلوی در دوران زمامداری خود بنام مدرنيسم »از باال و به تقليد«
در بخشھائی از جامعه ايران جاری کرد» ،شکلی مضحک« از مدرنيته بود و ھيچگونه »محتوائی«
از مدرنيته را دارا نبود» .جامعه مدنی« فقط يک سيستم بوروکراتيک مرکب از تعدادی ساختمان
لوکس و گماردن تعدادی آدم در آنھا بعنوان وزير و وکيل و نماينده و استاندار و فرماندار و شھردار
و بخشدار نيست .مدرنيسم و جامعه مدنی ،فقط مينی ژوپ پوشيدن عده ای از زنان و زدن روژ لب و
تعدادی رستوران شيک و ايجاد چند ھتل و سينما و محل دانسينگ در شمال برخی از شھرھا و ادا و
اطوار ھنرپيشگان ھاليوودی در آوردن نيست.جامعه مدنی و مدرنيسم ،اشاعه فرھنگ کاله مخملی و
داش مشتی و الت و لوتی فيلمفارسی نيست .ابتذال را در زرورق رنگی پوشاندن و بنام ھنر فروختن
نيست ،پر کردن جامعه از کاالھای رنگارنگ الزم و ناالزم نيست .تمرکز قدرت سياسی در دست يک
»خانواده« و »ھزار فاميل« و يک »حزب«) حزب » رستاخيز« برای محمد رضا پھلوی که ميگفت:
ھر کس که با اين حزب موافق نيست بيايد و گذر نامه اش را بگيرد و بھر بھشت يا جھنمی که
ميخواھد برود .و روح ﷲ خمينی که ميگفت :الکن ما فقط يک حزب داريم و آنھم»حزب ﷲ« است(
نيست .جامعه مدنی ،ايجاد سازمانھائی مخوف و سرکوبگر و خونريز و شکنجه گر به اسم ساواک و
ساواما نيست ،پاسداری و حفاظت از تداوم نھادی فئودالی-ارتجاعی بنام »حوزه علميه«)که بر خالف
نامش ،مولد و مبلغ جھل و خرافه و تاريک انديشی است( نيست.جامعه مدنی با اشاعه فرھنگ »مقلد
و مقلد«)آخوند بعنوان تقليد شونده ،و عامی بعنوان تقليد کننده( ساخته نميشود .جامعه مدنی با تمرکز
قدرت و ثروت در دستان عده قليلی از طبقات باال و پايتخت-نشين ،به قيمت فقر و محروميت ھای

چندگانه اکثريت مردم جامعه و مناطق ديگر  ،شکل نميگيرد.محمد رضا پھلوی ،تحت فشار روابط
مسلط سرمايه داری در جھان ،و ضرورت تاريخی رشد اين روابط در ايران ،سعی کرد با تمھيداتی ،و
با بھره گيری از نظريه پردازان سرمايه داری و بويژه آمريکائی ،با سياستی از باال ،با ايجاد آنچه که
خود و نظريه پردازانش »انقالب سفيد« ناميدند ،شرايط را برای رشد روابط سرمايه دارانه ھموار
سازند .محمد رضا پھلوی با کمک نظريه پردازان خود و حاميان آمريکائی اش در زمان ريچارد
نيکسون ،و با سياه کردن چندين صفحه کاغذ بنام »مأموريت برای وطنم« ،تالش در نشان دادن
ضرورت رشد روابط سرمايه داری در ايران را به عھده گرفت.
نام با مسمائی ھم بر »انقالبش« نھاد ،و واقعا ھم اين »انقالب« برای مردم ايران »سفيد و خالی«
بود و »جامعه مدنی «در بر نداشت .اما برای فئودال ھای سرمايه دار شده ،سرمايه داران پيشين و
شريک با دربار و »ھزار فاميل« معروف ،و شرکتھای سرمايه داری غرب و بويژه آمريکائی ،که سی
و پنج ھرار مستشار نظامی آمريکا و جاسوسان سيا و ساواک و موساد ھم به» پاسداری« از آنھا
ميپرداختند ،خيلی ھم «انقالبی« خوب و »رنگين« بود .اجازه بدھيد فقظ »اصالحات ارضی« آنرا در
نظر بگيريم .به برخی از دھقانان بی زمين ،قطعه زمينی داده شد .اما بر سر آنھا چه آمد؟ تخم و
بذر ،تراکتور و وسيله کشت ،کود و آب ،پول و وام ،مواد دفع آفات ،و آموزش کشاورزی و دل
خوشی ھم ،نداشتند که در روستا بمانند .از ھمه روستاھا به حاشيه شھرھا ،و بويژه به حواشی شھر
تھران ھجوم آوردند .زاغه ھا و کپرھا و حلبی آبادھا و حصيرآبادھا و حاشيه آبادھائی بر پاشدند ،و
اين جمعيت عظيم ،ھنوز ھم پائی در ده و روستا ،به مشاغلی حاشيه ای در حواشی شھرھا روی
آورده و گاری ھای لبو و آش و باقال و چای و ديزی و آبگوشت و نخود و لوبيا و بالل و انواع و
اقسام دکه و گاری و باری رونق يافت .تنھا تفريحشان ھم شب ھا ھجوم بردن به کاباره ھای الله
زار بود و يا رفتن به سينماھا و تماشای فيلمھای آبگوشتی و فردينی و صحنه ھای بزن بزن ناصر
ملک مطيعی و بيک ايمانوردی و و رقص ھای لوند فروزان و و ناز و غمزه ھای بھشته و
تغذيه فرھنگ »جوانمردی« و »داش مشتی« و »پھلوان پروری« و »لومپنی« و «موالئی« و »زن
ستيزی« و »مرد ساالری« و»خرافات پروری« و »الت و لوتی« و متخلفاتی از اين نوع .برنامه ھا و
سريال ھای راديوئی و تلويزيونی ھم چيزی غير از اين بمردم نمی دادند .اگر ھم انسان ھای
فرھنگساز مترقی يافت ميشدند که با احساس مسئوليت اجتماعی ،بفکر اشاعه فرھنگ و ھنر و
انديشه مترقی بودند ،با ھزاران سد و مانع روبرو بودند .يا گرفتار سانسور و مميزی شاه و شيخ
ميشدند ،و خود نيز ناچار به خودسانسوری ،و از محتوا خالی کردن تاثيرشان ،و يا گرفتار گزمه ھای
ساواک)واکنون ساواما( و زندان و شکنجه و اعدام ،يا ناچار به خروج از کشور .سالھا پيش نوشته
ای از يکی ازمنتقدين فيلم خواندم .در اين نوشته او به ھمين موضوع ميپرداخت .از جمله او به فيلم
«قيصر« اشاره کرد و به توضيح صحنه ای از اين فيلم پرداخت .به نقل از حافظه مينويسم .در اين
صحنه ،يکی از بازيگران چيزی باين صورت مطرح ميکند » :او را بدست قانون بسپاريم« و ديگری
با لحنی الت گونه پاسخ ميدھد» :قانون پانون را ولش کن ،می سپاريمش به حضرت ابوالفضل «.و
اين منتقد فيلم پس از يک تحليل جامع ،باين نتيجه ميرسد که ھمين فرھنگ »لومپنی« سرانجام به
تربيت نسلی انجاميد که پس از انقالب پنجاه و ھفت ،اکثر کسانی که به عضويت »کميته ھای انقالب
اسالمی« در آمدند ،از ھمين »لومپن ھای« حواشی شھرھا بودند ،و خيلی از مقامات اين حکومت و
جماعت کثيری از» متوليان« مساجد و امامزاده ھا و حسينيه ھا و زيارتگاه ھا ،نوحه سرايان و
»نقاالن« و »مداحان« و انجمن ھای زيارتی و سياحتی ،زندانبانان و شکنجه گران و بازجويان وپا
منبری ھا و «اوباش و ارازل« و »نيروھای خود سر« و »لباس شخصی ھا« و عوامل مختلف
اقتصادی و سياسی و آموزشی و فرھنگی اين حکومت ،از ھمين نسل اول لومپن ھای حواشی شھر
ھا بر خاسته اند .از آنجا که اين نسل از برکت ھمين حکومت به قدرت و ثروت و کارخانه و تجارت و
وزارت و سفارت رسيدند ،نسل بعدی خود ،يعنی فرزندانشان را ھم برای پاسداری از ھمين منافع
تربيت و سازمان داده اند .پژوھشگرانی که در مورد آخوند ھا و ربط و ضبط امور و زندگيشان به

تحقيق پرداخته اند ،به اين نتيجه رسيده اند که ،منھای موارد نادری در تاريخ ،اين قشر طفيلی و مولد
خرافه ،ھمانند برادران کشيش و خاخام و برھمن و بودای خود  ،ھمواره روابطی ويژه با لومپنھا و
ارازل و اوباش و التھا و جاھل ھا در جامعه داشته اند .حکومت پھلوی با ھرگونه تالشی برای شکل
گيری »جامعه مدنی »به ستيز بر خاست ،و با ساواک خود به سرکوب بيرحمانه تمامی نيروھای
مترقی وتحول خواه و انقالبی که در اين راه ميکوشيدند می پرداخت .جامعه ای با فرھنگی سنتی و
پيشامدرن و مصرفی و مبتذل ،که متاثر از روابط دير پای فئودالی و قبيله ای-عشيرتی از يکسو،
کودتاھای چندگانه و روابط سرمايه داری تقليدی و تحميل شده از باال از سوی ديگر ،که گوشه ای از
شرحش در باال آمد ،با زندان ھائی پر از زنان و مردان کمونيست و مجاھد و نويسنده و ھنرمند و
فرھنگساز مترقی ،اما مملو از مسجد و آخوند) که خيلی ھايشان ھم بعنوان عوامل و ذخاير ضد
کمونيستی از خود دستگاه سلطنت اجرت می گرفتند ( فقط ميتوانست آبستن »اژدھای خمينی« باشد.
چنين شد و اکنون اينجائيم .تا زمانی که جنبشی در اعماق جامعه ايران شکل نگيرد ،که در آن از
پائين ترين و پايه ای ترين نقاط زيست و کار و فعاليت انسانھا ،از مزرعه و کارگاه و کارخانه و
شيرخوارگاه و کودکستان و دبستان و دبيرستان و دانشگاه و بيمارستان و پادگان و ورزشگاه ،از ده
و روستا و شھرک و شھر و استان و کشور ،از توليد و مصرف و بازتوليد ،از پائين ترين تا باالترين
سطوح حيات اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و آموزشی جامعه در »نھاد ھای خودگردان« و با
شرکت تک تک مردم جامعه ،فارغ از تعلقات جنسی ،محلی ،قومی و ملی ،زبانی ،عقيدتی ،و بر
مبنای حق برابر ھمگان در بھره برداری از تمامی دستاوردھای مادی و معنوی جامعه ،و مسئوليت
آنھا در مقابل جامعه ،بوجود نيايد ،نمی توان سراغی از »جامعه مدنی مدرن« را گرفت ،و ما ھمواره
ناچار به »تکرار« تاريخ خواھيم بود ،گاه بطور تراژيک ،گاه بگونه ای کمدی ،و زمانی با ترکيبی از
ھردو.
در ابتدای اين قسمت ،از برخی عناصر و خصلت ھای ناخوشايند در »فرھنگ ايرانی »نام بردم .اين
عناصر ،اجزاء الزمه فلسفه وجودی ما نيستند و از خصلتی ھستی شناسانه )اونتولوژيک( برخوردار
نمی باشند ،بلکه در وقفه يا تأنی و کندی و يا انحراف از مسير مترقيانه توسعه تاريخی-اجتماعی
جامعه خود ،به آنھا «آلوده« شده ايم .جامعه ما و خود ما ،در برگشت به مسير مترقيانه توسعه
خود ،و باال بردن درک شناخت شناسانه )اپيستمولوژيک( خود از جامعه وھستی و طبيعت و زندگی و
انسان  ،اين فرصت تاريخی را خواھيم يافت تا تاثير اين خصلت ھای مذموم را بر ذھنيت و رفتار و
زندگی خود کاھش داده و در درازمدت از خود بزدائيم .علوم تندرستی و روانشناسی و بھداشت جسم
و روان ،نشان داده اند که ،ھر چقدر انسان ھا از اين خصلت ھا خالی تر باشند ،جسم و روانی
سالمتر و طول عمری بيشتر دارند و عقل سالم ھم در بدن سالم است .برای زدودن اين خصلت ھاھيچ
راھی بجز »انسانی کردن« جامعه وجود ندارد.
 -٢بارھا خوانده و شنيده ام که آقای ايرج مصداقی ،زمانی که در زندانھای جمھوری اسالمی بود،
»انزجار نامه« نسبت به مجاھدين نوشت ،و برای رھائی از زندان« ،تواب« شد .من از صحت و سقم
اين موصوع اطالعی ندارم ،و تا زمانی که با اسناد و مدارک متقن ،و اعتراف روشن خود مصداقی
روبرو نشوم ،در اين باره حق داوری بخود نميدھم .من حتی ترديد دارم که »متن فتوائی« که برای
کشتار «خاوران« به خمينی نسبت ميدھند  ،نوشته خود خمينی باشد .اجازه بدھيد توضيح بدھم .در
درجه سبعيت و بيرحمی و عفونت عقيدتی شخص خمينی ،ھرگز کوچکترين شکی نداشته ام .ھيچگاه
در زندگی ام مذھنی)بطور آگاھانه( نبوده ام واز ھمان کودکی ،تجاربم از آدمھای مذھبی اين بود که
انسانھای رياکاری ھستند  .قبل از اين که خمينی  ،قدم ناميمونش را بر خاک ايران بگذارد و ھنوز در
خارج بود ،در نگاه اول به صورتش در تصوير ،رذالت و بيزاری از انسان را خواندم ،و به ھمه
اطرافيانم ھمين را گفتم .من ھميشه در پس چھره ھائی که «زھد و پارسائی« را به نمايش
ميگذارند ،دو چھره ميديدم .يک چھره آن بود که خود را به بيرون از خودشان نشان ميدادند .چھره

ديگر ،ھنگامی بود که مشغول زندگی خودشان بودند.اين را از تجربه مستقيم زندگی کسب کرده بودم.
از نوشتن اين تجارب ميگذرم ،زيرا نوشته را بيش از حد طوالنی ميکند .اصال مھم نيست که چه کسی
»فتوای کشتار« را نوشته بود .مسئله خود جنايت صورت گرفته است .اما چرا ترديد دارم که آن فتوا
نوشته خمينی باشد؟ از روزی که اين حکومت بر سر کار آمد ،با دروغ خود خمينی کارش را آغاز
کرد .ھمه ميدانيم که او قبل از آمدن به ايران چه ميگفت و بعدھا چه ھا گفت وانجام داد .ديديم
که صحنه گردانان اين حکومت يکی پس از ديگری ،چگونه به اعتماد مردم خيانت کردند و سی و
چند سال است که ستمی توصيف ناپذير را بر مردم اعمال ميکنند .برای يک لحظه به شخصيت آخوند
»روباه صفتی« مثل ھاشمی رفسنجانی فکر بکنيد .آيا رفسنجانی راست می گفت که خمينی قبل از
مرگش ،خامنه ای را برای جانشين خود معرفی کرد؟ رابطه اين موضوع با مرگ احمد خمينی
چيست؟ چرا خمينی موضوعی به اين مھمی برای حکومت را ،فقط به رفسنجانی گفت؟ چرا خمينی
قبل از مرگ ،جانشين خود را به جامعه معرفی نکرد؟ خصلت بنيادی ھمه عوامل اين حکومت
«دروغ« است .بھمين دليل به ھر چيزی که نشانی از اين حکومت دارد ،نمی توان باور داشت .و تا
اين حکومت سقوط نکند و درب »تاريکخانه اشباح« بروی مردم باز نشود ،و حقايق روشن نگردند،
به ھيچ چيز اين حکومت و در اين حکومت ،نمی توان اعتماد داشت .ما با جماعتی دغلکار سر و کار
داريم ،که برای حفظ خودشان از ھيچ جنايتی فروگذار نيستند .رازھای سر به مھر در
لجنستان حکومت اسالمی فراوانند ،و تنھا پس از سرنگونی اين حکومت است ،که حقايق روشن
خواھندشد.
حاال فرض کنيم که مصداقی »تواب« ھم بود ،آيا ميبايستی از حوزه »انسانيت« ھم اخراجش کرد؟
مگر »توابان« انسان ھائی نيستند که «تواب سازان« با بھره برداری از نقاط »ضعف« آنھا ،در
صدد خاموش کردن نقاط «قوت« شخصيت انسانی آنھا بوده اند؟ چرا به جای حمله به »حاکم« ،به
سرزنش «محکوم« می نشينيم؟ من با احترام به حيثيت و شخصيت انسانی مصداقی ،نظرم را در
مورد محتوای مناظره ايشان و ساير نوشته ھای وی ،بطور صادقانه ،صريح و رک و بدون ھيچگونه
مصلحت و مالحظه ای ارائه ميدھم.
 -٣مصداقی در مناظره نامبرده ،در مورد خروج سازمان مجاھدين از ليست ترور آمريکا شرکت
کرده بود .خود سازمان مجاھدين از سالھا پيش در حال پيگيری »حقوقی« اين موضوع در دادگاھھای
آمريکا بود ،و ھرگز در رسانه ھای خود به جزئيات آن عمليات نپرداخت و اشاره ای به »ترورھا« و
چگونگی آنھا نکرد)دستکم من نديده ام( .اما ،مصداقی کاسه داغ تر از آش شده و وارد خود عمليات
نظامی شده ،فرماندھی آن ،نام افراد شرکت کننده در آن و ھمه چيز را ميگويد.
پرسشگر ،پرسشی در اين مورد از مصداقی نکرده بود .پس چه ضرورتی ايشان را وادار کرد که
خودسرانه و آگاھانه به طرح جزئيات بپردازد؟ مگر ايشان نميتوانست ھمانند خود مجاھدين ،به
توضيح »روند حقوقی« موضوع بپردازد و از وارد شدن به موضوعات اختالف برانگيز خودداری
کند؟ مصداقی سناريو را کامل تر ميکند و در نوشته ای با عنوان »چه کسانی مستشاران آمريکائی در
ايران را ترور کردند؟«)سايت گويا ٤ ،آبان  (٩١بطور مفصل به اين موضوع ميپردازد .در اين
نوشته ،مصداقی ترورھا را تقسيم کرده ،و از  ٦ترور موفق ،يک ترور را به مجاھدين مسلمان
ميدھد ،و پنج تا را ھم به مجاھدين مارکسيست)و بعدھا سازمان پيکار( .درست مانند »بقالی« که بر
سر بھای کااليش به چانه زدن با مشتری می پردازد ،مصداقی به شرح کامل و تک تک عمليات
پرداخته ،و نام ھمه جانباختگان و زندگان را با تمامی مشخصات و محل زندگی آنھا و ھر چه از آنھا
ميداند)و يا نمی داند و می بافد( بر مال ميکند .بعد ھم در پاسخ به پرسش احتمالی مخاطبش که ،چه
لزومی به افشا کردن نام و مشخصات محل زندگی اين ھمه انسان زنده وجود دارد؟ پاسخ
ميدھد:تمامی اين نامھا در ليست ساواک ،سيا ،اف بی آی و کنابھائی که جمھوری اسالمی نوشتند،
موجودند .پس آقای مصداقی به اسناد سيا و اف بی آی ھم دسترسی دارند .فرض کنيم که مصداقی از

طريق تعقيب پرونده مجاھدين در روند دادگاه ،از اسناد سيا و اف بی آی با خبر شده باشد ،آنگاه
پرسش آنست که چه انگيزه ای در اين فاش گوئی و کنجکاوی بيمارگونه وجود دارد ،که ھويت
انسانھای زنده را با ھمه چيزشان انتشار عمومی ميدھد؟ آيا مصداقی برای عمومی کردن زندگی
انسانھائی ،که شايد خود عالقمند به عمومی شدن وبر مال شدن ھمه چيز زندگيشان نباشند ،اجازه
گرفته است؟ و اگر ايشان چنين اجازه ای را نگرفته باشد ،اين عمل وی تجاوز روشن به حريم زندگی
شخصی انسانھا نام دارد .سازمانھای جاسوسی آمريکا)سيا و اف بی آی( و ساواک سلطنت و
ساوامای حکومت اسالمی ،کارشان جاسوسی بود و ھست ،و برای حفظ حکومت ھايشان ،جاسوسی
که ھيچ ،شکنجه و قتل و جنايت و کودتا و ھر عمل ضد انسانی و شنيعی را ھم روا ميدارند و به
منظور خاص و معينی دست به جمع آوری اطالعات و جاسوسی ميزنند .پرسش اينست که مصداقی
شکنجه شده ما ،چرا پا جای پای سازمانھای جاسوسی می نھد و خودش تمامی اين اطالعات را يکجا
جمع ميکند و در اختيار ھر کس و ناکسی قرار ميدھد؟ مگر مصداقی تمرين جاسوسی ميکند؟ از
خواننده تقاضا ميکنم به جمله زير از ھمين نوشته ايشان توجه کند.
«در واقع از نقطه نظر تاريخی ،کسانی]يعنی مجاھدين مارکسيست[ که اين  ٥آمريکائی را به قتل
رساندند ،ھمان کسانی ھستند که مجيد شريف واقفی و صمديه لباف ،دو تن از رھبران بخش مذھبی
مجاھدين را ترور کردند».
بحث من در اينجا بر سر درست بودن يا نبودن اين جمله نيست ،بلکه بر سر »پيوندی« است که
مصداقی بطور ھدفمند و آگاھانه بين ترور آمريکائی ھا و اعضائی از خود مجاھدين بر قرار ميکند.
مصداقی ،آمريکائی ھا و مجاھدين را در کنار ھمديگر قرار ميدھد ،و مارکسيست ھا را در مقابل آنھا
قرار ميدھد .آيا مصداقی در »ضد کمونيسم »آمريکائی نميدمد؟ آيا مصداقی قصد پيوستن به »مک
کارتيسم« جديد را دنبال ميکند؟ برای لحظه ای تصور کنيد که مصداقی يکی از شرکت کنندگان در
دادگاه رفع اتھام تروريستی از مجاھدين بوده باشد .در اين صورت ،اين انتظار طبيعی از مصداقی
ميرود که که خطاب به آمريکائيھا بگويد :ما مجاھدين و شما آمريکائيھا ،ھر دو قربانی عمليات»
تروريستی« مارکسيست ھا ھستيم .در مورد «بقالی« مصداقی با استخوانھای پوسيده روانشادان
شريف واقفی و صمديه لباف و شھرام و انقالبيون مجاھد و مارکسيست  ،جلوتر بتفصيل خواھم
نوشت.اجازه بدھيد در اينجا خط فکری مصداقی را دنبال کنيم .او مينويسد:
«تکذيب ترور  ٥آمريکائی توسط سازمان مجاھدين ،زمانی مورد پذيرش قرار ميگيرد ،که اين
سازمان ضمن پذيرش مسئوليت عملياتھای صورت گرفته در سال ھای  ٥١و  ،٥٢گذار به دوران
جديد را اعالم ميکند و گر نه نمی توان اعتماد سازی کرد».
اگر به عبارات »مورد پذيرش قرار گرفتن« و »گذار به دوران جديد« و »اعتماد سازی« دقت شود،
آنگاه متوجه ميشويم که مصداقی بطور آگاھانه سرنوشت آمريکائی ھا را با سرنوشت مجاھدين گره
ميزند ،تا بگويد که به» دوران جديدی« پا گذاشته ايم و بايستی با آمريکائی ھا» اعتماد سازی«
کنيم ،تا آمريکائی ھا)توجه شود که منظور دولت آمريکاست و نه مردم آمريکا( »تروريست نبودن »
مجاھدين را »مورد پذيرش« قرار دھند .آنھم به قيمت حمله به مارکسيست ھا و «اعتماد زدائی«
مارکسيست ھا از خود مصداقی .منطقی ساده است که ،ھر کس بخواھد به آمريکا نزديک شود ،الزمه
اش دشنام دادن به کمونيسم است .آنھم آمريکائی که در قوانين مھاجرتش ،بايد »سوگند« بخوريد که
»کمونيست« نيستيد.
اما مصداقی بدنبال چيست؟ به ادامه نوشته ايشان توجه شود:

«من تالشھای مجاھدين ،فدائيان ،حزب توده ،پيکار ،اتحاديه کمونيستھا ،راه کارگر ،رنجبران و ديگر
گروھھای سياسی و روشنفکران ايرانی برای دامن زدن به «مبارزه ضد امپرياليستی« پس از انقالب
و بويژه در سالھای  ٥٨تا  ٦٠را خدمت به رژيم و ارتجاع دانسته و آن را موجب بسته شدن فضا بر
عليه نيروھای انقالبی و مترقی ميدانم .چرا که رژيم خود از موضع عقب ماندگی و ارتجاع به اندازه
کافی »ضد امپرياليست« و »ضد غربی« است».
توجه خواننده را به چند نکته در اين مورد جلب ميکنم.
نکته اول  -به اينگونه تحليل و نگاه به رويدادھا و وقايع گذشته و تاريخ ،در تئوری استدالل،
ميگويند» کنترا فکتوال« .اين شيوه از استدالل که »خالف واقعيت« است ،بمعنای آنست که  :با
نگاه و نياز و منفعت کنونی و امروزی ،به گذشته برويم و امکان وقوع رويدادھا را به صفر
برسانيم .و اين ھم البته نه تنھا واقعيت ستيز و غير علمی و ناممکن است ،بلکه ناسازگار با عقل
سليم ھم ھست .يعنی مصداقی نميتواند »دامن« جريانھای نامبرده ،و از جمله مجاھدين خودش را ،از
مبارزه ضد امپرياليستی »پاک« کند.
نکته دوم -خلط آشکار مصداقی اين است که نيروھای سياسی نامبرده در فوق را در يک کيسه
ميريزد ،و بر تفاوت آشکار موضع آنھا در رابطه با حکومت اسالمی ،پرده ساتر ميکشد .اما او برای
»اعتماد سازی« نسبت به آمريکا ،به اين اختالط نياز دارد .از نيروھائ سياسی که ايشان نام ميبرد،
دوتای آنھا ،يعنی حزب توده و سازمان فدائيان ،که پسوند »اکثريت« را ھميشه يدک ميکشد ،از روز
اول تشکيل حکومت اسالمی ،به حمايت آشکار از آن پرداخته ،و در ھمکاری اطالعاتی-امنيتی با اين
حکومت ،وابستگان به جريانھای ديگر را به عوامل حکومت لو ميدادند و ھمين حاال ھم به حمايت از
اين يا آن جناح حکومت مشغولند ،و کانديدشان ھم برای مجلس اسالمی در آن دوران»خلخالی« بود،
و خط تماس مستقيم ھم با الجوردی ،جالد معروف داشتند .ساير نيروھا ھم مواضع متفاوتی داشتند .
مجاھدين مصداقی برای ديدار با »امام عزيز« به آب و آتش ميزدند،و کانديد رياست جمھوريشان ھم
ابتدا »امام امت« بود .بعد ھم که در انتخابات مجلس ،کانديداھائی از مجاھدين و فدائی ھا و پيکاری
ھا شرکت کردند و رای باالئی ھم آوردند ،و در برخی جاھا ،کانديداھای مجاھدين و احتماال فدائی ھا
ھم ،رای کافی آوردند ،اما ارتجاع از ورود آنھا به مجلس جلوگيری کرد .بعد از  ٣٠خرداد  ٦٠ھم
مجاھدين به تاکتيک غلط مبارزه مسلحانه در غلطيد ،که جلوتر به آن خواھم پرداخت .حزب رنجبران
ھم به بنی صدر و روزنامه »انقالب اسالمی« اش چسبيده بود .اتحاديه کمونيست ھا ھم يک روز
حرف از جنگ ميھنی و خط امام و «دفاع از ميھن« ميزد و از ياران خود ميخواست که در کنار
پاسداران به دفاع از ميھن بپردازند ،و روز بعدش فوری پريدند آمل و لباس »سر به داران »پوشيدند
و با پاسداران جنگيدند .ميماند پيکار و چريکھای فدائی و راه کارگر ،و اينھا نيز عليرغم
تفاوتھايشان،ھر چه در توان داشتند برای افشای ماھيت ارتجاع اسالمی و عقب مانده خمينی و
يارانش بکار بردند .پس آقای مصداقی بيھوده سيب و پياز و خيار و خربوزه و خرما را در يک کيسه
ميريزد .اما ھدف مصداقی نياز او به »جھت گيری جديد« و »اعتماد سازی« در رابطه با امپرياليسم
و بويژه آمريکاست.
نکته سوم -آقای مصداقی با سر بر روی زمين ايستاده است .اگر بخواھيم او را بر گردانيم تا بر روی
دو پايش بايستد ،آنگاه مصداقی بخوبی در خواھد يافت که اگر جامعه ايران اسير ارتجاع اسالمی شد،
ريشه در شرايط اجتماعی و تاريخی ايران در دوران حکومت سلطنتی از يک سو ،و دخالت ھای
سرمايه داری غرب و بويژه آمريکا در روند تحوالت از سوی ديگر دارد .يعنی خالفت اسالمی امروز،
نتيجه منطقی حکومت سلطنتی ديروز است ،که اين نيز خو با دخالت و کودتا ھای چند گانه آمريکا بر
سر کار آمد .و يکی از اھداف اصلی انقالب  ٥٧اتفاقا پايان دادن به ھمين سلطه آمريکا ھم بوده

است ،که سيا و ساواک و ديکتاتوری پھلوی آنرا بر مردم ايران تحميل کرده بودند .و اگرگروه و
سازمان و حزبی مبارز با امپرياليسم را در برنامه خود نداشت ،فلسفه وجودی خود را از دست ميداد،
بويزه اگر اين را ھم در نظر داشته باشيم که حکومت اسالمی از موضعی ارتجاعی با آمريکا مخالف
بود و ھست .ھيچ جريانی ھم بغير از حزب توده و فدائيان اکثريت مجذوب چرنديات حکومت
اسالمی و مبارزه باصطالح ضد امپرياليستی اش نشده بود و ھمين حاال ھم نميشود .اما ،چرا مصداقی
که ھمه اينھا را ميداند ،آگاھانه با کله بر زمين می نشيند؟ تنھا ميتوانم باين بسنده کنم که :آنچه
شيران را کند روبه مزاج  /احتياج است احتياج است احتياج
نکته چھارم -اين احتياج کدامست؟ اجازه بدھيد از اينجا شروع کنم .در تاريخ ھمه ملت ھای جھان ،و
برای برخی از جنبش ھای مترقی و آزاديخواھانه و انقالبی ،مقاطعی پيش آمده اند که به داليل و علل
مختلفی ،پيروزی قطعی و نھائی آنھا ،با نوعی نياز به کمک گرفتن از بيرون ،آسان تر ميگرديد.
مطالعه اين موارد نشان ميدھند که ھمواره شروطی بر گرفتن اين کمک ھا حاکم بوده اند.
شرط اول -جنبش کمک گيرنده از مشروعيت مردمی و پايگاه اجتماعی الزم در جامعه خود برخوردار
بوده باشد.
شرط دوم -کمک ھا گرفته شده مشروع بوده ،و قرارداد فيمابين بطور شفاف و روشن در معرض ديد
و داوری مردم قرار داده شود.
شرط سوم -گرفتن کمک ،بھيچ عنوان استقالل کمک گيرنده در مقابل کمک دھنده را زير سئوال نبرد
و مغاير با اھداف استراتژيک کمک گيرنده نباشد.
ھر گروه ،سازمان ،حزب و جنبشی ،که بفکر کسب قدرت سياسی برای واقعيت بخشيدن به مطالبات
خود ميباشد ،در تصميم گيری برای کمک گرفتن از ديگران ،سه راه در پيش رو دارد.
الف – چنانچه اين جريان شرايط فوق را دارا باشد ،آن را با شفافيت به جامعه و مردم و پيکره
سياسی آن اعالم کرده و حق پنھانکاری و پوشيدن اھداف و نظرات خود را ندارد .
ب – چنانچه اين جريان شرايط فوق را دارا نباشد ،و صرفا برای رسيدن به قدرت به ھر وسيله و
کمکی متوسل شود ،دست به خودکشی سياسی ميزند .چنين جريانی نه تنھا مشروعيت خود را در بين
مردم از دست ميدھد ،بلکه نام او در تاريخ بعنوان خائن به منافع مردم ثبت خواھد شد.
ج  -چنانچه يک جريان سياسی ،با شناخت درست از جامعه خود و توازن قوای موجود ،بخواھد
مشروعيت خود را در جامعه و در بين مردم خود حفط کند ،تنھا راھش وفاداری به فلسفه وجودی
خود ،به اصول بنيادين خود و آرمان ھائی است که تشکل خود را برای ماديت بخشيدن به آنھا ايجاد
کرده است .در اين صورت نيز ،اين جريان به مبارزه خود در ارتباط ارگانيک با مردم خود ادامه داده،
و برای رسيدن به مطالبات خود پابپای مردم ،و با استفاده از وسائل مشروع پيش ميرود.
مصداقی و مجاھدين بايد برای مردم ايران و کل پيکره سياسی آن روشن کنند که در »کجا« قرار
دارند .اما تا آنجا که به مصداقی مربوط ميشود »،سر نخی« بدستمان ميدھد .او در ادامه نوشته خود
می نويسد :

«ترديد نبايد داشت چنانچه در اوھام خود قصد فريب »امپرياليسم« را داشته باشيم ،ھم چوب را
خواھيم خورد و ھم پياز را ،و چنانچه به مشکالت دنيا و کشورمان از زاويه ديگری نگاه می شود،
آنگاه بايد بھای آنرا پرداخت».
خوب ،موضوع روشن است .آمريکا را نميتوانيم »فريب« بدھيم .بايد با آنھا »صادق« باشيم.
به »مشکالت دنيا و کشورمان« ھم بايد »از زاويه ديگری نگاه بکنيم« ،يعنی از زاويه ای که کارت
آمريکا روی بورس است ،گزينه روی ميز و زير ميز و اينور و آنور ميز ھم که فراوان دارند .در
عراق و افغانستان ،و در ليبی و سوريه ھم دارند از دريا و زمين و ھوا »شکالت حقوق بشر و
دمکراسی« پخش ميکنند ،پس برويم و از آمريکا عذر خواھی کنيم و و از» ترور«)نه اعدام انقالبی(
جاسوسان و مستشاران غارتگر آنھا و مزدوران ساواکيشان اظھار پشيمانی کنيم .کجا را ديدی ،شايد
يک پست دربان سفارت احتمالی ھم نصبب مصداقی ما شد!؟ دلم برای مصداقی ميسوزد که از سال
 ٦٠تا سال  ، ٧٠ده سال از عمرش را در ساھچالھای حکومت اسالمی گذراند ،و حاال از ھمه ما
ميخواھد تا بر گرديم به »جای اول« .اگر راست باشد که مصداقی درحکومت اسالمی »تواب« شد،
ميتوانم او را »بفھمم« و حتی او را «ببخشم« ،زيرا که در زير فشار و شکنجه حاکمان اسالم ،ميتوان
از اين يا آن «ضعف« او در برابر »تماميت انسانی« قابل احترامش ،اغماض کرد،اما با »تواب »شدن
او بدرگاه سرمايه جھانی و بويژه آمريکا ،و آنھم در شرايطی که در اقيانوسی از »ليبراليسم« شنا
ميکند و ھيچ فشاری ھم بر او نيست)يا اگر فشاری ھم بر او باشد ،ما از آن خبر نداريم( ،چه کنم؟
نکته پنجم – مصداقی ،مجاھدين ،فدائيان ،حزب توده ،پيکار ،اتحاديه کمونيستھا ،راه کارگر ،رنجبران
و ديگر گروھھای سياسی و روشنفکری ايران را متھم ميکند که مبارزه «ضد امپرياليستی« آنھا
»خدمت« به حکومت اسالمی ايران بوده است .برای برخی از اين جريانھا ،اين »اتھام« شما به
آنھا»،افتخاری« ھم ھست که شما به آنھا ميدھيد .ھمانھا که آگاھانه به خدمت حکومت در آمدند و
نانش را خوردند ،و سپس چوبش را ھم ،ولی ھنوز ھم دست بر دار نيسنتد از خدمت به حکومت.
مگر ھمين حاال نمی بينيد که آقای فرخ نگھدار ميخواھد روی آقای خامنه ای کار »سياسی »کند تا
شايد بتواند او را به عضويت »فدائيان اکثريت« در آورد؟ او حتی حاضر به» فداکاری« ھم شده است
و عليرغم »بازنشستگی«،آماده باز گشت به صحنه و گرفتن »مقام« ھم ھست .پول و »اقتصاد« خود
و خانواده اش ھم ،در شراکت با پول و اقتصاد علی اکبر ھاشمی رفسنجانی بھرمانی ،در ايران و
ونزوئال و جاھای ديگر کار ميکند» ،سياست« آنرا ھم يک جوری با »رھبر معظم« با ھم کنار می
آيند .سری به »پيک نت« بزنيد تا ببينيد که از اوراق انحصار وراثت يک سده پيش از روستاھای
آذربايجان ،برايتان سند رو ميکنند که پدر و پدر جد مير حسين موسوی ،از »انقالبيون« سلحشور
بوده اند ،و حيدر خان و باقر خان و ميرزا کوچک خان و ميرزاتقی خان و ديگران بايد بيايند و نزد
ميرحسين لنگ بيندازند ،و از عمامه و عبای خاتمی و موسوی خوئينی ھا و ناطق نوری و روحانی
وامثالشان »دمکراسی و حقوق بشر« فراوان تراز »لوح کورش« بر جامعه و مردم ايران تابيدن
گرفته است .تا حاال نميدانستم که مصداقی و دھھا ھزار نفر ديگر ،برای »خدمت« به حکومت اسالمی
به زندان رفته اند .واين ھمه انسانھا برای ھمين »خدمت« قتل عام شده اند .خوب حاال اين جريانھائی
که مبارزه »ضد امپرياليستی« کردند ،و نمی توانيم به گذشته بر گرديم و »کرده ھا« را پاک کنيم ،چه
بايد بکنند؟ آيا جريانھای سياسی نامبرده بايد »ندامت نامه« خود را به آقای مصداقی بدھند ،يا به
دولت آمريکا؟ يا به خانم مدوالين آلبرايت ،وزير خارجه دولت کلينتون بنويسند ،که بطور صريح و
آشکار از انجام کودتای  ٢٨مرداد سال  ٣٢بوسيله دولت آمريکا و سيا اعتراف کرد؟ يا اينکه به
سازمان سيا بنويسند ،که اسناد آن ،خود حکايت روشنی از اقدام مستقيم اين سازمان جنايتکار در
کودتا دارد؟ يا اينکه منظور مصداقی اينست که اين جريانھا ،به زير ميز دولت آمريکا پناھنده شوند،

تا شايد با گزينه ھای روی ميز ،در «فردائی تراژيک« آنھا را به »مناطق پرواز ممنوع« ناتو در
»کردستان« ايران بفرستند تا با اخذ »مقام« شايسته بوسيله »ارتش آزاد ايران« به ساير مناطق
ايران ارسال گردند .قدرت اينقدر »شيرين« است که برايش به ھر وسيله ای بايد چنگ زد؟
نکته ششم – ميگويند »شرم ھم احساسی انقالبی است« .اما مصداقی از انقالبی بودن
»پشيمان« گشته است .بنابراين نيازی به »شرم« ھم ندارد.
او با ھمين »بيشرمی«از وابستگان به سازمان پيکار ميخواھد :چرا به عمليات «ترور« آمريکائی
ھا ،اقرار و اعتراف نميکنيد ،و اگر آنھا را »افتخار »ميدانيد ،چرا آنرا اعالم نميکنيد؟ اينک من
بعنوان يکی از پيکاری ھا ،پاسخ خودم را خدمت مصداقی ارائه ميدھم .اما قبل از آن باطالع ايشان
ميرسانم که قصدم را برای نوشتن اين نامه به مصداقی ،با دوستی در ميان نھادم .پاسخ او اين بود که
»:توجه کنيد مطالبی جنجالی که برخی برای اھداف خاص خودشان مطرح ميکنند ،خام و مغرضانه
است و پاسخ نمی خواھد «.من با اين دوست موافق نيستم ،بھمين دليل ساده که مبارزه طبقاتی ،از
جمله در عرصه فکری و نظری ،از وظايف تعطيل ناپذير مارکسيست ھاست .بويژه ھنگامی که انسان
بطور مستقيم مورد خطاب ھم قرار ميگيرد ،نميتواند سر در زير برف فرو کرده و »مصلخت گرايانه«
از مسئوليت بگريزد .از مارکسيسم آموختم که در پس»جنجال ھا« و «اھداف خاص« و »اھداف خام
و مغرضانه« انسان ھا ،نيازھا و عاليق و اغراض و منافع طبقات و قشور مختلف اجتماعی را
جستجو کنم .بنا براين من بعنوان يک پيکاری ،بدون اينکه برای کسی تکليف تعيين کنم،خود را
مسئول و موظف به پاسخگوئی ميدانم .
آقای ايرج مصداقی عزيز! بايد به عرض شما برسانم که ما پيکاريھا فراوانيم ،در ھمه جا ھم ھستيم.
چه در ايران و چه در ساير نقاط جھان ،ھم در مبارزات جاری شرکت فعال داريم و ھم مشغول کنکاش
فکری و نظری برای کمک به شکل دادن به »جنبش نوين کمونيستی ايران »ھستيم .اھل ھو و جنجال
ھم نيستيم .سرمان پائين است و کار خودمان را ميکنيم .در ھر جائی که بوديم و ھستيم ،ھرگز مصالح
گروھی خودمان را مرجح بر منافع و مصالح جنبش کارگران ندانستيم و نميدانيم .در ھر تعاملی با
ديگران ،ھمواره بر نقاط اشتراکمان تاکيد کرده ،و بر نقاط افتراقمان سرپوش ننھاده و با شيوه ای
اصولی و دمکراتيک و با رعايت موزين اخالقی آنھا را مطرح کرده ايم ..خود را قطره ای کوچک از
اقيانوس پھناور مولدين ثروتھای مادی و معنوی جامعه بشری ميدانيم  .ما بخش بسيار کوچکی از
طيف وسيع مارکسيست ھای دنيا و ايران ھستيم .من از نظر سنی و سابقه زندگی و مبارزه ،به پای
بنيانگذاران و اعضای مجاھدين مسلمان و مارکسيست نمی رسم .قبال نوشتم که ھرگز در زندگی
مذھبی)بطور آگاھانه( نبوده ام و ھمه انسانھای مذھبی را رياکار ميدانم ،چه خود به آن آگاه باشند و
چه نباشند ،چه خود اعتراف بکنند و چه مذبوحانه انکار کنند .اين درسی است که خود زندگانی بمن
داده است ،قبل از اينکه آنرا در کتابھا بخوانم .من خودم را مسئول ميدانم تا به پرسش »رندانه« شما
پاسخ دھم .من در مقابل بزرگی و عظمت مرضيه احمدی اسکوئی ،منيژه اشرف زاده کرمانی  ،صديقه
رضائی ، ،مجيد شريف واقفی ،مسعود احمد زاده ،تقی شھرام ،بھروز دھقانی ،تقی ارانی ،حميد
اشرف ،ھوشنگ تره گل ،موسی خيابانی ،حنيف نژاد ،محسن ،بھرام آرام ،امير پرويز پويان ،بديع
زادگان ،مرتضی صمديه لباف ،صفائی فراھانی و ھمه کمونيست ھا و پيکاری ھا و فدائی ھا و
مجاھدينی که بر ظلمات ساواک »آريامھری« و اربابان جاسوس و مستشاران نظامی آمريکائی آنھا
شوريدند و آنھا را »اعدام انقالبی« کردند ،سر تعظيم فرود می آورم ،و عمليات انقالبی آنھا را
برگھائی زرين از تاريخ پر افتخار اين جامعه ميدانم .مبارزات رفقای پيکاری ام را در »اعدام انقالبی«
عوامل سيا و ساواک و مستشاران نظامی سرمايه داری آمريکا ،باعث افتخار خود ميدانم .آنھا
»تروريست« نبودند ،بلکه «انقالبی« بودند .تروريست ھای واقعی ،عوامل و عمله و اکره سرمايه
داری ھستند که با نظامی کردن و کاالئی کردن ھمه چيز و ھمه کس و ھمه جا ،شب و روز به ترور

مردم دنيا مشغولند .آقای مصداقی! اين را ميدانم که جامعه فردای ايران نميتواند جامعه ای بسته باشد
و خود را بروی تمامی دنيا ببندد .اين را ميدانم که برای ساختن جامعه ای مدرن ،بسيار پيشرفته و
مرفه) و از نظر من سوسياليستی( و استفاده از آخرين کالم تکنيک ،ميبايستی بتوانيم از تمامی
دستاوردھای انسانھا در ديگر جوامع ،که محصول کار طبقه جھانی خودمان ھستند ،بھره ببريم .اين
را ميدانم که شکستن فضای بسته کنونی در جامعه ايران ،متالزم با نوعی گشايش رابطه با غرب ،و
فروکاھيدن از تشنج موجود در اين رابطه ،و بھره گيری از برخی امکانات تکنيکی و علمی مورد
نياز جامعه برای نوسازی صنايع فرسوده موجود در کشور است .من خودم را فردی از جنبش  ٩٩در
صدی ميدانم ،که بسياری از مردم دنيا و از جمله مردم آمريکا را ھم در کنار خود و طبقه ام دارم .با
حرفھائی که شما ميزنيد ،و موضعی که در رابطه با حکومت آمريکا ميگيريد ،از قرار معلوم شما
خود را در کمپ  ١در صدی ھا قرار داده ای .در جامعه آزاد فردای ايران ،ديپلماسی مخفی و پنھان و
پوشيده و مرموز ،نميتواند وجود داشته باشد .در جامعه فردای ايران ،ھمه مردم بايستی اين حق را
داشته باشند که بر ھمه چيز جامعه ،ناظر و نافذ و ناقد باشند .آقای مصداقی! امپرياليسم برای من يک
نيروی مرموز شيطانی که گويا بر سر مرزھا سنگر گرفته است  ،نيست .امپرياليسم ،رابطه اجتماعی
مسلط سرمايه داری حاکم بر جھان کنونی ماست ،و مبارزه با آن ھم در عرصه جھانی ،و در ھر
جائی جريان دارد که با کمک ارتش و جاسوسان و نيروھای سرکوبگرش مردم را از دخالت
مستقيم بر سرنوشت خود منع نموده ،وراه بھره جوئی مولدين ثروتھای مادی و معنوی جامعه را
از دستاوردھای خودشان سد مينمايد .شکل و چگونگی اين مبارزه را ھم شرايط مشخص تاريخی،
اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی ھر جامعه ای تعيين ميکند .
 4بازی موش و گربه مصداقی با مجاھدين ھم برای خودش داستانی دارد .مجيد خوشدل با مصداقیدر مورد دادگاه ايران تريبونال مصاحبه ای کرده است)سايت عصر نو ٣٠ ،مھر  (٩١و از مصداقی
رابطه اش را با مجاھدين ميپرسد .مصداقی بصراحت ميگويد که از مجاھدين جدا شده است .اما در
تمامی نوشته ھای ايشان خط حمايت از مجاھدين ھويداست .از قرار معلوم ،اعتراضات و انتقاداتی که
پس از مناطره با بی بی سی ،و ساير نوشته ھای مصداقی ،برايش ببار آورد ،بازی موش و گربه او
را با مجاھدين بيشتر نمايان کرده است .مجاھدين که متوجه اعتراضھا و مخالفت ھای شديدی که به
رفتار مصداقی در فضای عمومی شده است ،خود را ناچار ديده است که بنوعی ،حال تاکتيکی يا
واقعی ،از گفته ھا و نوشته ھای مصداقی فاصله بگيرد .مصداقی در نوشته ای با عنوان »آيا
مجاھدين و دشمنانشان فرھنگی مشابه دارند؟«)سايت گويا ١٠ ،آبان  ،(٩١خود به اين موضوع می
پردازد .مصداقی در ابتدای اين نوشته به واکنش جداشدگان از مجاھدين نسبت به نظرات خود
ميپردازد .او ھمانند خود مجاھدين ،جداشدگان از اين سازمان را وابسته به دستگاه اطالعاتی و امنيتی
رژيم ميداند .آقايان محمد کرمی ،حامد صرافپور و مسعود تقی پوريان ،از اعضا و فرماندھان سازمان
مجاھدين ھستند که از اين سازمان جدا شده اند .اين سه نفر ،در مورد آقای مصداقی و مواضعش
اظھار نظر کرده اند .ھر سه نفر ،مصداقی را انسانی ميدانند که تنھا انگيزه اش »پول و دالر« است،
و اتصالش به مجاھدين و ھدفش از نوشتن کنابھای قطور را ھم فقط بخاطر عالقه مصداقی به
«پول« ميدانند  .آقای مصداقی ھر سه نفر را وابسته به اطالعات حکومت اسالمی معرفی ميکند .آيا
مصداقی داليل و مدارک و اسنادی برای ھمکاری اين افراد با حکومت ايران دارد؟ اگر آری ،چرا
احساس مسئوليت نميکند و آنھا را انتشار عمومی نميدھد تا پيکره سياسی ايران مورد ضربات
احتمالی آنھا قرار نگيرد؟ اگر نه ،چرا مصداقی بخود اجازه ميدھد که با حيثيت و شخصيت انسانھا
بازی کند؟ در ھمين نوشته ،مصداقی از مجاھدين گله ميکند که »نمک نشناس« ھستند و قدر حمايت
او را از خودشان نميدانند .و بازی موش و گربه ھمچنان ادامه دارد .
 « -٥تروريست« يا »انقالبی«؟  -ھمه ميدانيم که در ھر نقطه ای از اين گيتی ،مردم تحت
ستمی که برای رھائی خود از چنگال سرمايه داران و ديکتاتوريھای وابسته يا ناوابسته به اين

سيستم ويرانگر ،به اجبار دست به اسلحه ميبرند ،از جانب اين سيستم انسان ستيز ،متھم به انجام
»ترور« و عمليات »تروريستی« ميشوند و نام »تروريست« به آنھا داده ميشود .اما واقعيت چيست؟
واقعيت اينست که سرمايه داران و در نوک آنھا سرمايه داران آمريکا ،ھمانھا که برای حفاظت از
سود سرمايه ھای خود ،دنيا را به زرادخانه ای بزرگ تبديل کرده اند ،و علم را ،و زمين و دريا و
فضا راھم کامال ميليتاريزه کرده اند ،خود از بزرگترين تروريستھا ھستند .ديکتاتوريھای وابسته يا
ناوابسته به اين سرمايه داران نيز ،برای سرکوب مردما ن کشورھا ،دست به ترور آنھا ميزنند .ترور
يعنی ايجاد فضای رعب و وحشت با ھر وسيله ای که در اختيار است .چه با چوب و چماق)چماقداران
شاه و شيخ( ،چه با موتور سواران خامنه ای و شتر سواران حسنی مبارک ،چه با گستردن پايگاھای
نظامی در تمامی نقاط کره زمين ،چه با ھواپيماھا)با خلبان و بدون خلبان( و تانکھا و توپ ھا و زير
دريائی ھا ،چه با سالحھای شيميائی و بيولوژيکی و اتمی ،ھمه و ھمه اينھا ،در تمامی لحظات زندگی
بشر  ،در حال ايجاد رعب و وحشت ھستند .ھمه اينھا يعنی ترور .و عاملين اينھا که سرمايه داران
جھانند ،تروريستند.ھمه انسانھای آزاديخواه و عدالت طلبی که در حال مبارزه با اين عوامل ترور
ھستند ،نامشان »انقالبی« است ،و نه »تروريست« .مصداقی ھم با روايت سرمايه داران آمريکا
ھمراه شده ،و انقالبيون را »تروريست« مينامد .اين يک امر داده شده معلوم و مشخص و اثبات شده
است کهَ ،اين حکومت ھا ھستند که »شکل« مبارزه را به مردم تحميل ميکنند .انقالبيون ھمواره
تالش ميکردند که مبارزاتشان ،با کمترين تلفات انسانی ھمراه باشد .کارخانه ھای اسلحه سازی را
خود سرمايه داران و برای کسب سود و حفاظت از سودشان در مقابل جنبش ھای مردمی ،ميسازند.
جنگھا را خود سرمايه داران برای تضمين منافع خود و تقسيم مناطق تحت نفوذ خود بر پا ميکنند.
طبيعی است که انقالبيون ھم از سالح ھای توليد شده برای حفاظت از خود و مردم خود استفاده
ميکنند .مردم دنيا جنگی با ھم ندارند ،بر عکس ،آنھا ميخواھند در صلح و آرامش زندگی کنند .چه
کسی امکان زندگی صلح آميز و آرام را از مردم دنيا سلب ميکند؟ خوب است مصداقی بودجه نظامی
آمريکا را با مثال بودجه بھداشت و درمان و يا بودجه آموزش و پرورش مقايسه کند ،تا در يابد که از
امکانات خود مردم بر عليه خودشان و ساير مردم دنيا سوء استفاده ميشود .کارخانه ھای اسلحه
سازی را ببندند ،آنوقت مردم دنيا ھم به »رمانتيسم« انسانی خود رجوع کرده و بجای »گلوله« ،برای
بيان نيازھای انسانی خود با دسته ھای »گل« بسراغ حاکمان ميروند!.؟
مصداقی در اين مناظره ،بطور آشکار آن عمليات را ،نه اقداماتی انقالبی عليه جاسوسان و
جنايتکاران سرمايه ،بلکه تروريسم مينامد ،و ھمبستگی خود را در »تروريست« ناميدن «انقالبيون«
به سرمايه جھانی اعالم ميکند .او به اين ھم بسنده نکرده و انقالبيونی مانند شريف واقفی و صمديه
لباف را ھم در کنار جاسوسان سيا و ساواک قرار ميدھد.
مناظره در باره خروج مجاھدين از ليست ترور حکومت آمريکاست ، .اگر حمله آمريکا به عراق و
شخم زدن و ويرانی آن جامعه و کشتار مردمش تنھا دستاورد اين حمله تروريستی بود ،اگر سرنوشت
وابستگان به سازمان مجاھدين ھم به نتايج آن حمله گره خورد ،اگر در آنجا ھم جسدھای تکه تکه
شده اشان بوسيله خود آمريکائی ھا و مرتجعين اسالمی ،قلب ھمه ما را بدرد آورد،اگر آمريکا جای
عراق را گرفته است تا سرنوشت اين سازمان و آينده اش را رقم بزند،تبريک و تھنيت وابستگان اين
سازمان برای خروج از ليست ترور آمريکا ،و وارد کردنشان به ليست آمريکا برای رسيدن به قدرت،
سران اين سازمان و مصداقی را به شوق آورد ،و اين مناظره ھم در خدمت به ھمين سرنوشت
دردناک است .مريم بانو ،فوری »بھم خوردن توازن قوا در ايران« را اعالم فرمودند .يعنی در حال
حال حاضر و در ايران ،دو نيرو در مقابل ھم صف کشيده اند .در يک طرف حکومت » دجال« خمينی
و رزيم »آخوندی« ،و در سوی ديگر مجاھدين ،که توازن قوا به نفعشان تغيير کرده و ھمه مخالفين
اين حکومت ،گوش بفرمان دستور حمله از زبان »مريم رھائی« ھستند تا دمار از روزگار اين
حکومت آخوندی در آورند.ھمين مريمی که خود و خواھرانش حجابشان با پيروان خمينی «دجال«

تفاوتی ندارد و ھمانند اطرافيان رژيم »آخوندی« ،با مردان ھم دست نميدھند.اينھا ميخواھند بشارت
دھنده رھائی برای ميليونھا زن آزاده ايرانی شوند ،که در زندگی روزانه اشان اسالم و خرافاتش را به
تمسخر ميگيرند .در مراسم تبريک و تھنيت اين سازمان ،چھره و تصويرمسعود ،و نه خودش ،بر
روی پرده ظاھر شد ،و با ھمان جمالت و شيوه بيان سانتيما نتالی)مثل ھمان حرفھائی که در ميتينگ
ھای دانشگاه تھران در دوره جوانی ميزد( و يک در ميان تالوت آيات قرآنی ،تبريکاتش را برای
خروج از ليست ترور آمريکا ،به حضار اعالم ميکرد .معلوم نيست که چرا خودش در مراسمی به اين
»مھمی« حضور فيزيکی نداشت .در خالل اين تبريکات مسعود رجوی ،اطالعات و داده ھائی ھم در
مورد امام رضای ايشان نصيب ما شد .او گفت که بسياری از سرزمين ھای خراسان متعلق به امام
رضا بودند .پس معلوم ميشود که امام رضای ايشان ھم ،يکی از فئودال ھا و زمين خواران بزرگ
بودند ،و حاال ھم البته ھمان زمين ھا و بيشتر از آنھا و خيلی از چيزھای ديگر ھم ،در اختيار خانواده
آخوند واعظ طبسی ،فرزند برومند امام ھشتم ھستند .در اسالم نيز ،ھمانند ھمه اديان يکتاپرستانه،
برای پاسداری و حفاظت از مالکيت ھای »دنيوی« ،تقدس سازيھای »الھی« صورت می گيرد.
عناوين »پيامبر« و »امام« و »روحانی« و »آيت ﷲ« و »حجت االسالم« و «ثقته االسالم« و صدھا
عنوان خود-اھدائی و جعلی و عوامفريبانه ديگر ،برای حفاظت از ھمين منافع زمينی است که خلق
ميشوند وبرايشان دست به خونريزی و ھزاران جنايت و قتل و کشتار ميزنند .دين و مالکيت
خصوصی و سود و سرمايه ،قداستشان را از ھمين جا ميگيرند .دين و سرمايه و مالکيت خصوصی
ھمزادند .دين ،اختيار عقل انسان را از او ميگيرد و به تملک آسمانی در می آورد ،و سرمايه ،اختيار
کار انسان را از او ميگيرد و به تملک زمينی در می آورد.
سازمان مجاھدين خلق ايران ، ،ھسته اوليه اش در سال  ١٣٤٤شکل گرفت ،ولی تا سال 1350
ھيچگونه عملياتی انجام نداد .سال ھای اوليه را صرف مطالعه ،تدوين نظريه ،تدارکات ،اعزام اعضا
به فلسطين و ظفار برای آموزش و تھيه سالح و مقدمات اوليه مبارزه نمودند .از سال  ١٣٥٠است
که وارد مرحله عملياتی ميشوند .آنھا ھفت تھاجم نظامی به جاسوسان سيا و مستشاران نظامی
آمريکا انجام دادند .دو عمليات در دوران سازمان مجاھدين مسلمان ،و پنج عمليات در دوران
مجاھدين مارکسيست .و اتفاقا ،معدوم کردن برخی از ھمين جاسوسان و مستشاران نظامی آمريکا
بود ،که پرده از واقعيت مزدوری و سرسپردگی حکومت محمد رضای پھلوی به آمريکا برداشت.
بدنبال ھمين عمليات مارکسيست ھا و مجاھدين بود ،که برمال شد که سی و پنج ھزار مستشار
اقتصادی و نظامی و جاسوس آمريکائی برای حراست از منافع سرمايه داران آمريکا و غرب ،در
شراکت با ھزار خانواده سرمايه دار و زمين دار پيرامون خانواده پھلوی ،ثروت مردم ايران را ھمانند
زالو می مکند ،و اکثريت مردم ايران در فقر و فالکت بسر ميبرند.معلوم شد که ،نه تنھا سرمايه داران
آمريکائی و اسرائيلی و ھمه جائی ،دسترنج کارگران و مردم ايران را به غارت ميبرند ،بلکه سازمان
سيای آمريکا و موساد اسرائيل ،در ھمکاری با حکومت پھلوی ،ساواک مخوفش را بر پا کردند ،در
زمينه تعقيب و مراقبت و جاسوسی و شکنجه آموزش دادند و بجان مردم ايران و فرزندان انقالبی آن
انداخته ،و سکوتی گورستانی را بر جامعه حاکم کردند .اتفاقا پس از ھمين عمليات انقالبی بود که
جنايتھای رژيم شاه و امپرياليسم آمريکا ،افشا و رسوا گرديد ،و تمامی رسانه ھای جھان از آن
نوشتند .حاال آقای مصداقی تشريف آورده است تا اين بخش از تاريخ ايران را »پاک« کند .جاسوسان
سيا و انگلستان و درباريان و چاقوکشان و التھائی از قماش شعبان جعفری ،با کودتای خونينی در
 ٢٨مرداد  ،١٣٣٢محمد رضای پھلوی ديکتاتور را دوباره بر مردم ايران تحميل ميکنند ،و مصداقی
از ما ميخواھد که »حافظه تاريخيمان« را پاک کنيم و به »دريوزگی قدرت« برويم.
اما داليل و علل اين ھمه دروغ و تحريف و دغل چيست؟ بگذاريد از اينجا شروع کنم .برخی از
نيروھای مختلف سياسی ايران ،بر اين باورند که سازمان مجاھدين جريانی بی ريشه ،فاقد پايگاه
اجتماعی در بين مردم ايران ،منفور و فاقد ھر گونه آينده سياسی در ايران است .من با اين درک و

داوری ،مخالفت عمودی دارم ،و اين باور و نگاه را ،بيش از آن که ريشه در واقعيت داشته باشد،
ناشی از انتظارات و اميال طرح کنندگانشان ،و سرخوردگی آنھا از اعمال و رفتار و موضع گيری ھا
و جھت گيری ھای مجاھدين ميدانم .اين داوری در مورد مجاھدين ،نه علمی و واقعی است و نه
منصفانه ،و در ضمن خطرناک ھم ھست .علمی و واقعی نيست ،زيرا که ديالکتيک رابطه ذھن و
عين ،تفکر و ھستی ،و تاثير متقابل اين دو ايجاب ميکند که ھر گروھی از انسانھا که بدور ھم گرد
آمده اند و ايده ھا و نظرات و برنامه و تاکتيک و استراتژی ای را مبنای جمعی حرکت اجتماعی و
مشترک خود قرار داده اند،پراتيک جمعی آنھا الجرم به منافع و عاليق مادی و معنوی قشور و
طبقاتی در جامعه)جامعه بمفھوم وسيع آن( ربط پيدا ميکند .ھر جريانی که دارای تاريخ است ،و
ديسکورسی)گفتمانی( را بدرون زبان جاری کرده است ،و اين تاريخ و گفتمان ،از طريق زبان به
ِ
شکل گيری ادبياتی انجاميده است و اين ادبيات به بخشی از فرھنگ تبديل شده است ،و اين فرھنگ از
طريق تکرار و تجسم عينی در کل روندھای موجود در جامعه ،و بشکل نھادھائی ممتد و ماندگار،
مرتب در حال بازسازی خود است ،چنين جريانی نمی ميرد .حتا با حذف کامل فيزيکی آن ھم ،نمی
ميرد .چرا ارسطو ھنوز زنده است؟ او فقط يک فرد بود .با وجودی که فيزيک او و درک او از کيھان
بکلی علط بود؟ .او زنده است زيرا که دستگاه مفھومی و مقوالتی را وارد زبان کرد ،که جنبه ھائی از
تفکر او را چنان در علم و فلسفه ادغام نمود ،که به بخشی جد ائی ناپذير از زندگی و فرھنگ اروپا و
غرب تبديل گرديد و مارکس از او بعنوان » بزرگترين انديشمند ھمه تاريخ »نام ميبرد.
مجاھدين ھم ،عاليق و منافع قشور و طبقاتی را در جامعه ايران نمايندگی ميکنند .در ايران ھم دارای
پايگاه اجتماعی قابل توجھی ھستند.واقعيت را بايد درست ديد ،و اسير خيال و توقع و انتظار و آرزو
نبود .اما ،ناديده گرفتن و ھيچ-انگاری مجاھدين ،منصفانه ھم نيست و خطرناک ھم ھست .بيش از
دو-سوم کسانی که به جوخه اعدام سپرده شده و قتل عام شدند ،از وابستگان به مجاھدين بودند .آيا
کسی ميتواند اين واقعيت دردناک را منکر شود که الجوردی جالد ،پس از بنمايش گذاشتن اجساد
اشرف ربيعی و موسی خيابانی و آذر رضائی و ديگران در تلويزيون و بردن ساير زندانيان برای
ديدن اجساد آنھا  ،و بمنظور نشان دادن قدرقدرتی دستگاه خالفت اسالمی و تضعيف روحيه مبارزه
جوئی در بين زندانيان ،و در آغوش گرفتن چندش آور مصطفی ،فرزند مشترک اشرف ربيعی و
مسعود رجوی ،و قتل عام دھھا ھزار زن ومرد و حتی کودکان وابسته به خانواده بزرگ اين سازمان،
چه کينه و نفرتی از دستگاه خالفت اسالم را در دل و جان مردم ايران کاشت؟ ميدانم ھمين حاال در بين
خوانندگان ،اين پرسش به ذھن خطور ميکند که ،مگر تعداد شھيدان يک جريان ميتواند مشروعيتی
برای آن جريان ايجاد کند؟اين پرسش البته بجا و درست است .اما در مورد مجاھدين اين واقعيت را
نبايد لحظه ای فراموش کرد که مجاھدين در اپوزيسيون ھستند و نه در حکومت .جالب و در عين حال
دردناک است که برخی از کسانی که مجاھدين را بی ريشه در ايران ميدانند ،برای مجيزگوئی و عکس
انداختن با رضا پھلوی ،گوی سبقت را از يکديگر ربوده اند .انگار از نظر اين حضرات ،رضا پھلوی
بيشتر از مجاھدين پايگاه اجتماعی و مقبوليت و مشروعيت دارد .اينھا گويا فراموش کرده اند که
بنيانگذاران ھمين سازمان و ھزاران انسان مترقی و انقالبی و کمونيست را ،حکومت پدر ھمين »آقا
رضا«سالخی کرده بود .از سوئی ديگر ،ناديده انگاری مجاھدين ،و دلخوشی بيمورد در بيريشگی
آنھا ،سھل انگارانه و خطرناک است .خيل وسيعی از وابستگان به اين سازمان ،روزی و روزگاری
برای رسيدن به يک جامعه انسانی ،به اين جريان پيوستند ،مبارزه کردند ،خون دل خوردند ،زندان و
شکنجه و معدوم و مقتول و آواره و سرگردان و تبعيد شدند .زندگی ھايشان متالشی گرديد .بسياری
از جان بدربردگانشان ،چه در خود ايران و چه در خارج و در اقصا نقاط عالم ،به فعاليت ھای سياسی
و علمی و اقتصادی مشغول بوده و ھستند ،و دارای امکانات و توانائی ھا و سرمايه ھای معنوی و
مادی ای ھستند ،که در فردای رھائی از چنگال فاشيسم شيعه ،ميبايستی در خدمت بازسازی جامعه
قرار بگيرند .کسانی که چشم ھای خود را می بندند و ميگويند مجاھدين در ايران بی ريشه ھستند و
پايگاه اجتماعی ندارند ،به باور من ،قياس بنفس ميکنند و غير مسئوالنه حرف ميزنند .مجاھدين ھم

از مردم ما ھستند .با ھمه خوبی ھا و بدی ھايشان .صورت مسئله را نميتوان پاک کرد .بايد کاری کرد
که اين نيروی بالقوه موجود در اين تشکيالت ،بھدر نرود و نسوزد.
پس اشکال کار در کجاست؟من ،اشکال کار مجاھدين را در سياستھا و تاکتيکھای بغايت غلط،
خطرناک و ويرانگر رھبری آن ميدانم .آنھا بجای متکی شدن و بسيج و سازماندھی نيروھای خود در
جنبشھای اجتماعی ،مسيری متنافر با منافع عمومی مردم ايران را بر گزيده اند .پس از پايان جنگ
سرد و دنيای دو قطبی ،و پيدايش دنيائی چند قطبی ،و تالش مذبوحانه آمريکا برای اعاده نقش از
دست رفته ھژمونيک خود در دنيا ،ھمه آن جرياناتی را که مانند »بيد به ھر بادی ميلرزند« وادار به
تجديد نطر در نگاه خود به جھان ،باز تعريف ھستی فکری و سياسی خود ،آرمانھا و ايده آل ھای
خود نموده است .البته ھر بازنگری و باز تعريفی از نظرات و ايده ھا ،لزوما اشتباه و نادرست نيست.
اما تحول مجاھدين از نوع ديگری است .بنطر من ،رھبری مجاھدين خشت را از موقعی کج گذاشتند
که راھی عراق شدند و سرنوشت خود را با رژيم صدام حسين گره زدند ».خشت اول چون نھد معمار
کج  /تا ثريا ميرود ديوار کج« .خالصه کنم .اگر اينھا به عراق نمی رفتند ،نيروی انسانی عظيمی را
از دست نميدادند .اين نيروی انسانی بزرگ ،ميتوانست رشد کند ،از نطر علمی و تحصيلی و فکری و
سياسی و مبارزاتی ،پشتوانه عظيمی برای فردای جامعه ميشد .ھمين نيروی عظيم ميتوانست در
غرب تظاھرات و ميتينگھای و مبارزات دھھا ھزار نفره انجام دھد ،و لزومی نميشد باينکه امروز
رھبری مجاھدين بدنبال جمع کردن سياھی لشکر ،به ھر اقدام مشروع و نا مشروعی دست بزند.
رھبری مجاھدين با سياست ويرانگر خود ،ھزاران انسان با آينده را ،در ماجراجوئی ھا و ارزيابی
ھای علط خود ،به کام مرگ کشاند .اگر اين ھمه جوانانی را که اين سازمان به درگيريھای زود ھنگام
با اين رژيم کشاند ،در ايران ميماندند ،امروز سازمانگران فعال و شايسته ای برای جنبشھای
اجتماعی ميبودند.ھمه اين امکانات انسانی را  ،که وجودشان چه در داخل ايران و چه در خارج،
ميتوانست در خدمت توانمند کردن بنيه علمی ،سياسی ،فکری و مبارزاتی جامعه ايران عمل کنند،
رھبری قدرت طلب اين سازمان ،از جامعه و مردم ايران ربوده است .زمانی که رھبری مجاھدين
سرنوشت اين سازمان و انسانھای مترقی و انقالبی آنرا با سرنوشت دولت صدام حسين گره زد،
عراق که بوسيله آمريکا اشغال شد و حکومت صدام حسين سقوط کرد ،سرنوشت رھبری مجاھدين
ھم بدست آمريکا افتاد .اين رھبری از اين سرنوشت غم انگيز باز ھم درس عبرت نگرفت ،و تصميم
گرفت تا اين راه اسارتبار را تا آخر طی کند .ابتکار عمل بدست آمريکا افتاد تا با رھبری مجاھدين ھر
بازی ای که ميخواھد بکند .از آنجائی که سرمايه داری انحصاری)امپرياليسم( ھم از آخور می خورد
و ھم از توبره ،و از انجائيکه برای تامين منافع دراز مدت خود به سياست »چماق و ھويج« متوسل
ميشود ،چماق و ھويج را بتناوب ،به حکومتھای مستقر ،و مخالفين قدرت طلب و مستعد کارگزاری
خود ،نشان ميدھد ،تا در اين بده-بستانھای پی در پی ،راه را برای رسيدن به مطلوب خود ھموار
کرده و به مراد خود برسد .حکومت آمريکا نيز در وارد و خارج کردن مجاھدين به ليست ترور خود،
مشغول ھمين بده-بستان بوده است.
آيا رھبری مجاھدين ميتواند و يا ميخواھد از ادامه اين مسير خود داری کند؟ بنطر من ميتواند،
مشروط باينکه به پايگاه اجتماعی خود در جامعه ايران باور داشته باشد ،و اعتماد بنفس اجتماعی را
در خود و در آنھا بيدار کرده و آنھا را در پيوستن به جنبشھای اجتماعی ،و بويژه جنبش کارگران و
محرومان جامعه ،جنبش زنان ،جنبش دانشجويان ،جنبش آموزش و پرورش و جنبش مليتھای زير
تبعيض ،فعال کرده ،و در يک کالم،اگر رھبری مجاھدين ،خود ،اعتماد بنفس داشته باشد و در يابد که
مردم ايران ،سلطه ھيچ قدرتی را بر سرنوشت خود نخواھند پذيرفت .اما ،آيا رھبری مجاھدين
ميخواھد از ادامه اين مسير خطرناک و ويرانگر امتناع کند؟ بدبختانه به اين انتخاب رھبری مجاھدين
چندان خوشبين نيستم.سازمان مجاھدين ،از نياکان سازمانی ما پيکاری ھا است ،و ھمانند »خانه مادر
و پدری »برايمان عزيز و قابل احترام .عزيزان مجاھد ،اين فرصت تاريخی را دارند که بر

»دايلمای«)دو راھی( گذشته و حال خود ،يا در واقع بر تناقض درونی »سنت و مدرنيته« در افکار
خود غلبه کنند .سنت ،آنھا را به توجيه اسالم و ارزشھای منسوخ و پوسيده سده  ٦و  ٧ميالدی
ميکشاند ،و مدرنيته ،آنھا را به سوی مارکسيسم ،بعنوان دستگاھی فکری ،رھائی بخش و برای
ساختن جھانی انسانی و آزاد و مرفه و مدرن دعوت ميکند .ھر »مجاھد« آزاديخواه و عدالت طلب و
مدرنی ،يک »پيکاری بالقوه« است .
پرسش ھائی در مقابل »ھوا« داران سازمان مجاھدين خلق ايران قرار دارند که نياز به پاسخ دارند.
پرسش ھائی مانند:
چه اتفاقی افتاده است که سازمانی که روزی بنيانگذارانش آنرا وسيله ای برای تيل به آزادی و
عدالت اجتماعی ميخواستند ،به وضعيت امروزی در آمده است؟
آيا بھای بسيار گزافی که با ھمسرنوشت کردن شما با حکومت صدام حسين پرداخته ايد ،درسی برای
عبرت گيری برايتان در بر نداشته است؟
آيا اين واقعيت را متوجه شده ايد که در بخش وسيعی از مردم ايران ،و تقريبا تمامی سازمانھای
مترقی و دمکرات و انقالبی و چپ ايران ،نسبت به رھبری سازمان مجاھدين ،عملکرد آن ،و جھت
گيريھای جديد آن ،دافعه ای شديد وجود دارد؟
آيا اين واقعيت را دريافته ايد که بسياری از مردم و نيروھای سياسی ،بر اين باورند که رھبری اين
سازمان ،آنرا به يک فرقه و سکت بسته ،غيرپاسخگو ،ناشفاف ،تک رو ،وشيفته محض قدرت تبديل
کرده است؟
آيا آثار نوشتاری اوليه اين سازمان را ،که رھبری کنونی آن ،آنھا را از دسترس شما خارج کرده
است مطالعه کرده ايد؟
آيا ھرگز از خود پرسيده ايد که اين سازمان از نظر مبانی اعتقادی در کجا قرار دارد و بنيادھای
فلسفی باورھايش را  ،از نظر علمی ،چگونه مستدل ميکند؟
آيا ھرگز آثار نوشتاری و گفتاری کسانی را که در اين سازمان تغيير ايدئولوژی داده اند ،مطالعه
کرده ايد ،و به استدالل ھای آنھا برای کنار گذاشتن مذھب ،توجه کرده ايد؟
آيا به اين موضوع فکر کرده ايد که ،مردم ايران سی و چند سال است که ،بطور مسيقيم و با استناد
به اسالم و اصول عھد حجری شيعه ،جزئی ترين و شخصی ترين زوايای زندگيشان مورد تجاوز و
سرکوب قرار گرفته است؟
آيا به بيزاری بسيار وسيع مردم ايران و بويژه زنان و جوانان از اسالم انديشيده ايد ،و باين واقعيت
فکر کرده ايد که مردم ايران رو به آينده دارند و نه گذشته؟
آيا آندسته از شما که نگاھتان نه به سرمايه داران و طبقات باال ،بلکه به طبقات پائين و مولدين
ثروتھای اجتماعی است ،و خودتان از طبقات زحمتکش جامعه بوده و يا جھت گيری فکريتان بسوی
آنھاست ،ھرگز به مطالعه نظرات مارکس پرداخته ايد؟

آيا ھرگز به حرفھا و انتقادات جدا شدگان از اين سازمان ،گوش فرا داده ايد؟ آيا رھبری اين سازمان
راست ميگويد که ،انتقادات ھمه مخالفين به خود را ،توطئه وزارت اطالعات حکومت اسالمی ميداند؟
اگر به مطرح بودن ھمه اين پرسشھا واقف ھستيد ،آنگاه تصميم شما برای برون رفت از اين
مخمصه ای که در آن گرفتار آمده ايد چيست؟
 -٦تخصص خود-اھدائی آقای مصداقی ،در مورد زندان ھا و زندانی ھا و زندانبانان است .کارش
بجائی رسيده که از شماره شناسنامه ،روز تولد ،محل تولد و روز عروسی و تعداد بچه ھا و اسم
باجناغ و شوھر عمه و نوه پدری و مادری آدمھا را ھم ميداند و مينويسد ،يا تظاھر ميکند به اينکه
ميداند و آنھا را ميبافد .راست و دروغ و ھمه چيز را بھم ميبافد .انسان از خود می پرسد که اين ھمه
اطالعات را آقای مصداقی از کجا می آورد؟ گرد آوردن ھمه اين داده ھا ،فقط از کسی ساخته است که
با تمامی سيستم ثبت احوال ايران و در تمامی شھرھا و روستاھا و ده کوره ھا در تماس باشد و کسب
اطالعات کند ،و از ھمه زندانھا و جاھائی که روابط ويژه ای را طلب ميکنند ،تماس و ارتباط خاصی
داشته باشد تا بتواند به اين ھمه اطالعات دست يابد .آيا نوعی کنجکاوی بيمارگونه وجود دارد ،که
آقای مصداقی را وادار می کند که در تمامی سوراخ سنبه ھای زندگی خصوصی و شخصی انسانھا
دخالت و پرس و جو وفضولی کند؟ البته اثبات صحت و سقم داده ھائی که ايشان در مورد مردم
مينويسد ھم کار ساده ای نيست .شبيه ھمان مثل مالنصرالدين و ميخ طويله خرش و مرکز زمين
است .از مال پرسيدند مرکز زمين کجاست؟ مال رفت و ميخ طويله خرش را در نقطه ای در زمين فرو
برد و گفت مرکز زمين اينجاست .پرسيدند :مال از کجا ميدانی که مرکز زمين آنجاست؟ مال پاسخ داد
که مرکز زمين ھمان جاست که ميخ را در زمين فرو بردم ،اگر شما قبول نداريد ،بفرمائيد اندازه
بگيريد!
آقای مصداقی شده مرکز سنجش حقيقت .اوست که تصميم ميگيرد چه کسی زندانی بوده ،کی نبوده،
چه کاری را کرده ،چه کاری را نکرده .در زندان ،چه گفته و چه نگفته است .بارھا ھم گزارشات
ايشان در مورد ديگران ،مورد تکذيب و اعتراض قرار گرفته است ،اما ايشان به روی خود
نياورده وھمچنان به دست اندازی و تعدی به زندگی ،آبرو و حيثيت انسانھا ادامه ميدھد .آيا ماموريت
سنجش حقيقت را آقای مصداقی از کسی يا جائی دريافت کرده است ،يا ايشان حقيقت يابی مادر زاد
است؟ آيا آقای مصداقی با ھدفی استراتژيک ،در زندانھای جمھوری اسالمی و ھم اکنون ،دست به
جمع آوری اطالعات زده است تا در روزی مبادا از آنھا استفاده ابزاری بکند؟اطالعاتی که مصداقی
در مورد افراد و قوم و خويش و وابستگان آنھا ميدھد ،گاھی پر از حرفھای »خاله زنکی« است.
ھمين جا از زنان آزاده ميھنمان برای بکار بردن اصطالح »خاله زنک« ،که در زبان عاميانه کاربرد
دارد ،پوزش ميخواھم .برای بر قراری تعادل جنسيتی ،اصطالح »عمو مردکی« را پيشنھاد ميکنم ،که
داللت بر مردانی دارد که چغولی ميکنند .البته مصداقی مجاز است که در يک کتاب رمان و با اسامی
مستعار ،ھر چه دلش ميخواھد بنويسد .اما در يک گزارش مربوط به زندان و زندانی و امور زندگی
او و وابستگانش ،چه ضرورتی دارد که ھمه چيزشان گفته شود؟ آيا مصداقی برای بر مال کردن
اينھمه داده ھای شخصی و خصوصی از انسانھا ،و در صورت غيبت آنھا )بويژه اگر از جان
باختگان باشند( ،از وابستگان آنھا اجازه ميگيرد؟ مصداقی در مطلبی که بمناسبت زادروز زنده ياد
بيژن جزنی نوشت ،باز ھم طبق معمول با انبوھی از اسامی افراد و اماکن و مناسبتھا و مراودات و
مباحثات از عمه و عمو و خاله خودش تا باجناغھا و ھمکاران و دوستان و ھمسايگان و فک و
فاميل و بر و بچه ھا و ھر کسی که دم دستش آمد ،ھمه را گزارش داد .جالب است که در ھمين
نوشته ،تعلق طبقاتی خودش را ھم روشن ميکند .معلوم ميشود که برخی از ھمين وابستگان نزديک
و درجه اول و فک و فاميل ايشان از صاحب منصبان و سران ارتش آريامھری و مقربين سلطنت و از
اون باال باالئی ھا بوده اند .گزارش او از يک کرونولوژی در ھم ريخته و ناسازگار ،و تا حدی

متناقض تشکيل شده است .به يکباره از نوجوانی که کنجکاو بوده و تشنه دانستن ،بدون ھيچ مقدمه
ای سر از آمريکا در ميآورد .ھمين که پايش به آمريکا ميرسد ،فوری سياسی ميشود .بعداز اشاره به
پدر توده ای زنده ياد بيژن جزنی ،ونارضايتی بيژن از برگشت پدر از شوروی ،و ھمسر روسی
پدرش و کيف کردن اين خانم روسی از ارزانی و فراوانی لبوی ايرانی نسبت به لبو در حکومت
بلشويکھا در شوروی ،و بر شمردن حال و روزگار توده ای ھائی که به »عفو ملوکانه« مفتخر شده
و از راه تقرب به دربار ،به مال و منال و ملک وميراث و مقام رسيدند ،آقای مصداقی دوباره ھم
»پيراھن عثمان« را بتن کرده و استخوانھای زنده ياد شريف واقفی را وسط ميدان پھن ميکند و
تعزيه و روضه ای ديگر ھم مھمانمان ميکند .گويا شريف واقفی برای مصداقی ،ھمان خاصيت »امام
حسين« را برای آخوند معاديخواه دارد ،که ھميشه بايد از او نام ببرد و بسان عاشورا ،يک روضه
سيدالشھدا ھم برايش بر گزار کند .روزگاری بود که مجاھدين ،برای نشان دادن تفاوت اسالم خود با
اسالم بقول خودشان »آخوندی« ،سنن و شعائر و مناسک آخوندھا را رد ميکردند و آنھا را ارتجاعی
ميدانستند .اسالم آخوندھا را »اسالم شکلی« و مال خودشان را »اسالم محتوائی« ميناميدند .پرسش
از آقای مصداقی اينست که فرق شما با آخوند معاديخواه در چيست؟ اگر در زمانی بسيار دور،
روسای چند قبيله ،بر سر مال و منال و مقام و حکمرانی با ھم در گير شده و گويا ھفتاد و دو نفر از
يکی از اين قبايل کشته شدند ،چه ربطی بمردم ايران و زمانه کنونی ما دارد؟ چه تعداد ديگر از مردم
ايران )و جھان( بايد فدای اين سنن عشيره ای-قبيله ای و عقب مانده ارتجاعی شوند ،تا احساس
سرخوردگيھا ی سادو-مازوخيستی جماعتی عقب مانده ارضا گردد؟ در جائی خواندم که روزی ،يک
خبرنگار خارجی به ايران رفت .زمان سفر او مصادف بود با ماه محرم و روز عاشورا .اين خبرنگار
ضمن گشت در خيابانھا ،شاھد صحنه ھای سينه زنی و زنجير زنی گروھھائی در خيابانھا بود .او
شاھد بود که مردم بر سر وروی خود ميزنند و خون از سر و رو و پشت کمر مردم جاری است .او که
به ديدن چنين صحنه ھائی عادت نداشت ،متوحش و مبھوت و دستپاچه ،بسراغ مردی که در پياده رو
و بموازات مردم درحرکت بود ،رفت و در مورد اين رويداد از او پرسيد .مرد به خبرنگار گفت که
يکی از امامان ما کشته شد ،و مردم برايش سوگواری ميکنند .حبرنگار پرسيد :اين امام چه زمانی
بقتل رسيد؟ مرد پاسخ داد :ھزار سال پيش .خبرنگار پرسيد :چرا در کشور شما اخباراينقدر دير بمردم
ميرسند؟ نميدانم روايت اين خبرنگار واقعی است ،جوک و شوخی و ساختگی است يا نيست .اما،
نفس طرح اين روايت ،خود بقدر کافی گوياست.در کدام سنت ارتجاعی و عقب مانده ديگری ،بغير از
اسالم و بويژه شيعه ،چنين رسم و رسوم وحشيانه ای رواج دارد؟ حتی در حوزه جغرافيائی
کشورھای عربی ھم ،که خاستگاه اصلی اسالم است ،اين سنن اينگونه بربرمنشانه اجرا نميشوند .در
اين مورد ھم مانند بسياری موارد ديگر ،ايرانی ھا کاسه داغ تر از آشند .
در بخش پايانی اين نوشته ،مصداقی فرضيه ھائی را در مورد قتل عام گروه  ٩نفره مطرح کرده ،و
بامتدی مقايسه ای و تطبيقی ،با استفاده از احتماالت و امکانات واقعی و منطقی و ممکن ،به مقايسه
و ارزيابی روايت پرويز ثابتی از سران ساواک در مورد آن تراژدی ،با روايت ھای ديگر در مورد آن
کشتار ميپردازد .مصداقی بدرستی و مستدل نتيجه ميگيرد که آن کشتار ،قتلی عمدی و آگاھانه و با
برنامه بوده ،و بيژن و ياران را در تپه ھای اوين به رگبار بستند .شنيده ام آقای مصداقی بيماری
جسمی دارد .اميدوارم ايشان سالمت جسمی خود را بازيابد .برايش شفای کامل آرزو دارم .بويژه
خيلی آرزومندم که ايشان به سالمت عقالنی و فکری ھم دست يابند ،و بدانند که مردم آزاری ،دروغ،
بازی با شخصيت و حيثيت انسانھا ،وزير پا گذاشتن پايه ای ترين ارزشھای اخالقی ،برای ھيچ کس
سرمايه ای نميشوند ،که با توسل به آنھا ،بتوان يک زندگی »شرافتمندانه« داشت ،تا چه رسد به
»شرافت سياسی ».
مصداقی که به پرنويسی ھم مبتالست ،نوشته ديگری ھم دارد با عنوان »تاکسی زرد رنگ پژو ٤٠٥
و ترور پاسدار فريدون عباسی«)تارنمای آزادی بيان ٦ ،نوامبر  .(٢٠١٢مصداقی شيوه ھای

ژورناليسم بورژوائی را ھم برای انتخاب »تيتر« برای نوشته ھايش ،بخوبی ياد گرفته است ،تا بتواند
جلب مشتری کند .اين کار او ،مرا بياد»تيتر« يک خبر در يکی از روزنامه ھا انداخت .تيتر اين خبر
اين بود» :کبوتر زائيد« .خواننده تعجب ميکند که يعنی چه؟ کبوتر پرنده ای تخم گذار است و بچه نمی
زايد .اين چگونه کبوتری است که بچه ميزايد؟ زورناليست باين صورت اشتھای خواننده را برای
خواندن يک خبر معمولی بر می انگيزد و مشتری جلب ميکند .نويسنده بعد از سياه کردن نصف
صفحه روزنامه ،و اشاره به دھھا حرف و موضوع بيربط ،سر انجام فاش ميکند که »کبوتر« نام زنی
است در يکی از روستاھای آذربايجان ،و چند شب پيش وضع حمل کرد و بچه ای زائيد است .در اين
نوشته ھم مصداقی با انتخاب »تيتر» ،مشتری جلب ميکند .او در اين نوشته به ترور دانشمندان ھسته
ای می پردازد .اما از ھمان ابتدای نوشته ،به شرح زندگی زن و مردی بنام نشمين زارع و ھمسرش
فوالد فرامرزی ،خانواده آنھا و اعضای آنھا ميپردازد .به نام واقعی ،نام پدر ،تاريخ تولد ،مشخصات
اعضای خانواده ،عروسی ،تحصيل ،کار و زندگی و ھمه چيز آنھا ميپردازد .براستی چه انگيزه ای در
پس اين »کنجکاوی بيمارگونه »مصداقی برای دست بابی به خصوصی ترين مشخصات انسانھا ،و
انتشار عمومی آنھا وجود دارد؟ آيا از اين انسانھا ،برای افشای اين ھمه اطالعات از آنھا و
زندگيشان ،اجازه گرفته است؟ اگر اجازه گرفته است ،چرا آن را در نوشته ھايش اعالم نميکند؟ اگر
اجازه نگرفته است ،عمل او تجاوز و تعدی به حريم شخصی و خصوصی انسانھاست .حتی اگر
مصداقی اين اطالعات را ،به نقل از منابع ديگر بياورد ،باز ھم مستلزم اجازه از آن منابع ،و در نتيجه
اجازه از دارندگان اين مشخصات است ،زيرا ممکن است که منبع اول ،بدون اجازه آنھا مشخصات
آنھا را بر مال کرده باشد ،و خود با افشا شدن داده ھای زندگيشان مخالف باشند .نوشتن در باره
ديگران بايد مسئوليت پذير باشد ،وگرنه سنگ روی سنگ بند نخواھد شد .اينترنت ھمه را نويسنده
کرده است .نه تنھا اين ،بلکه پرنويس ،ياوه نويس ،گزافه نويس ،دروغ نويس ،تھمت نويس و»ھمه
چيز نويس« کرده است .زمانی بود که مردم اول »می انديشيدند« و بعد »مينوشتند« .حاال ،اول
مينويسند ،بعد ميخواھند فکر کنند که چه نوشته اند .وتا بيايند و بفھمند که چه نوشته اند ،آبرو و
حيثيت ديگران ،و در نتيجه آبرو و حيثيت خود را ھم برده اند .

سخنی با آقای صارمی و نيروھای چپ و کمونيست

آقای صارمی ،در نقدی که به سخنان آقای مصداقی در مناظره نامبرده بی بی سی ميکند ،بر اين
باور است که گفته ھای مصداقی» :عالمت سئوال بزرگی در مورد زوايای »شخصيتی و اخالقی«
آقای مصداقی قرار می دھد« و اين عمل مصداقی «خوشرقصی برای صاحبان قدرت است ».

صارمی اشاره ای ھم به روانشادان شريف واقفی و صمديه لباف و شھرام کرده ،و بدون وارد شدن
به آنچه که در جريان تغيير و تحوالت ايدئولوژيک در دھه پنجاه در اين سازمان رخ داده است ،فقط
به تکرار کليشه ای کامال آشنا پرداخته است .من بعنوان يک پيکاری و يک مارکسيست جستجوگر
امروز ،توجه صارمی گرامی و ھمه کسانی را که ھنوز ھم ابھام و پرسشی در اين مورد دارند ،به
پاسخ خود جلب ميکنم .
صارمی مينويسد:

«اينجا بگذاريد يک موضوع مھم را توضيح دھم ،تا ابعاد اين قضيه روشن گردد .از زاويه نگاه
انسانی ،و حتی سياسی ،عمل »تقی شھرام« در ترور »مجيد شريف واقفی« و »صمديه لباف« جای
ھيچگونه توجيھی ندارد .به زبان آدميزاد ،کاری که »تقی شھرام »کرد ،جنايت بود .والسالم! از نظر
نگارنده اين سطور ،يکی از مھمترين عوامل روی کار آمدن ارتجاع در ايران ،ھمين عمل غيراخالقی
بود .اين عمل غيراخالقی ،ھم به وجھه مجاھدين ضربه زد و ھم به مارکسيت ھا .از يادمان نرود که
«خمينی« و طرفدارانش چگونه اين قضيه را به پيراھن عثمان تبديل کردند و چگونه در بوق و کرنا
کردند که »مارکسيسم« يعنی اين! به ھمين دليل ،اين موضوع را در اينجا بايد متذکر می شدم تا اين
شبھه بوجود نيايد که نگارنده ،ھيچگونه سمپاتی به »تقی شھرام« داشته باشد»
 -١انگيزه صارمی در نوشتن اين مطلب ،اعتراض به عمل مصداقی است .به بيان ديگر ،صارمی،
مسئوالنه و بدرستی ،لزوم پايبندی به »ارزشھای اخالقی« را در رفتار سياسی يادآور ميشود .اما،
اگر بپذيريم که در جامعه طبقاتی  ،اخالق نيز طبقاتی است ،و ھرفرد يا جمع ،حامل بار طبقاتی اخالق
معينی است،و اگر ارزشھای اخالقی را ،نه فقط در سپھر »فردی« بلکه در قلمرو »جمعی« ھم مورد
توجه و ضروری بدانيم ،آنگاه برای توضيح مشکالت ،فقط بدنبال »مرتکب فردی« نيستيم ،بلکه »
مرتکب جمعی« را نيز ،مطمح نظر داريم .ھيچ جرمی فقط فردی نيست ،بلکه جمعی ھم ھست .در جرم
شناسی ،نه تنھا انگيزه فردی ،بلکه علت يا علل متفاوت اجتماعی وقوع جرم را نيز مورد کنکاش و
بررسی قرار ميدھند .به بيان ديگر ،بجای پرداختن صرف به» مدلول و معلول« ،مھمتر از آن،
پرداختن به »دليل و علت« است که ما را به ريشه مشکل ميرساند .درنقد رفتار غير اخالقی مصداقی،
صارمی بايستی در نظر داشته باشد که ،مصداقی ،ضمن داشتن »فرديت« ،متعلق به يک »جمعيت«)
يعنی سازمان مجاھدين( نيز ھست .بنابراين اگر صارمی نگاھی طبقاتی به مقوله «اخالق« داشته
باشد ،نقدش را نميتواند فقط به عمل غير اخالقی فرد مصداقی محدود کند ،بلکه بايستی نقد خود را
به اخالقيات سازمان مجاھدين و محتوای طبقاتی اين اخالقيات نيز بکشاند .فقط در چنين صورتی است
که صارمی موفق ميشود دليل و علت رفتار غيراخالقی مصداقی را توضيح دھد .ھمين امر در مورد
برخورد با شھرام نيز صادق است .ديالکتيک رابطه »فرد« و »جمع« و درک رابطه تاثير گذاری و
تاثير پذيری متقابل اين دو ،ايجاب ميکند که صارمی ،برای درک آن تصفيه ھا ،به سازمان مجاھدين
در حال تحول در دھه پنجاه ،به عوامل متنوع و متفاوتی در جامعه آنزمان بپردازد .در توضيح کوتاه
صارمی ،تقی شھرام در نقش «مرتکب فردی« ظاھر ميشود ،و از پرداختن به »دليل و علت« خبری
نيست).خودم فکر ميکنم اين کمبود بخاطر غير اصلی بودن اين موضوع در نوشته وی ميباشد ).
صارمی بخوبی ميداند که موضوع ،بھمين سادگی و راحتی نبوده است که شھرام،بطور فردی و
خودسرانه و بدون مشورت با جمع و رسيدن به تصميمی جمعی ،دست به عملی زده باشد .او حتما
ميداند که رويدادھا و پديده ھای اجتماعی ،بر خالف پديده ھای طبيعی که کور و ناوابسته به سوژه
آگاه عمل ميکنند ،پيچيده و چند-عاملی بوده ،ودر تحليل از آنھا ،بايستی تمامی عوامل دخيل را وارد
محاسبه کرد .به اين موضوع در ادامه خواھم پرداخت.
 -٢وقتی صارمی مينويسد» :يکی از مھمترين عوامل روی کار آمدن ارتجاع در ايران ،ھمين عمل
غير اخالقی بود« ،درکی نادرست و سطحی ،غيرمارکسيستی و غير علمی را ارائه ميدھد .اين درک
ناراست  ،سھل انگارانه و غير واقعی است .اين درک ،تقليل دادن زمينه ھا ،داليل و علل روی کار
آمدن حکومت اسالمی است .ما بايد علل روی کار آمدن جمھوری اسالمی را در عوامل مختلف
تاريخی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرھنگی و ايدئولوژيک موجود در شرايط مشخص جامعه ايران در پيش
از انقالب و در شرايط اجتماعی تحت حکومت سلطنتی ،و در مختصات فکری-ايدئولوژيک و منشاء و
پايگاه و جايگاه اجتمائی -طبقاتی کسانی که رھبری آنقالب را به چنگ گرفتند ،و در شرايط جھانی
حاکم بر آن دوران تاريخی ،جستجو کنيم .درکی که صارمی ارائه ميدھد ،مانند اين است که بگوئيم :
علت کشتار انقالبيون در سالھای شصت و بويژه سال شصت و ھفت و جنايت فاشيستی خاوران،

انجام عمليات نظامی بوسيله مجاھدين بود .يا مانند آنست که بگوئيم  :علت بروز جنگ جھانی اول،
بقتل رسيدن شاھزاده اطريش بود .يا مانند آنست که بگوئيم :علت شکل گرفتن جنبشی که در دو سال
پيش منجر به سقوط ديکتاتوری »بن علی« در تونس گرديد ،اين بود که ميوه فروشی بنام
»بوعزيزی« خود را به آتش کشيد .در ادامه ھمان نقل قول ،باز ھم صارمی ،اخالق مورد نظرش را
در مقياس »فردی« می بيند ،که گويا عمل «غيراخالقی« شھرام ،يکی از عوامل روی کار آمدن
ارتجاع بود .به نقش فرد نيز در ادامه خواھم پرداخت.
 -٣آنچه در سازمان مجاھدين روی داد و منجر به تصفيه افرادی ھم شد ،حتی »بھانه و دستاويز«
روی کار آمدن ارتجاع ھم نبود ،تا چه رسد به يکی از عوامل و علل آن .بھانه و دستاويز ،در
ھمپيوندی فعال و تشديد کننده با عوامل و علل است ،که ميتوانند نقشی بازی کنند .قبل از انقالب کی
شريف واقفی و شھرام را ميشناخت؟ شايد تعداد کسانی که از ماجرای درونی سازمانھا خبر داشتند،
به چند ده نفر ھم نميرسيد .ھيچگونه رابطه علت-معلولی و بھانه-دستاويزی ،بين تصفيه ھای
مجاھدين وروی کار آمدن ارتجاع وجود ندارد ،و ھر کسی چنين ادعائی بکند ،حرفش غيرعلمی و
نادرست است .اما ماجرای »پيراھن عثمان« :فکر ميکنم منشاء پيدايش ،مصاديق عملی و واقعی،
طول و تداوم تاريخی استفاده و يا سوء استفاده ازاين اصطالح ،و بويژه خود نام »عثمان« ،بيانگر
آنست که ھيچ »پيراھن عثمانی« برای خمينی و دستگاه فکريش ،بھتر از » شھيد شدن امام حسين
در صحرای کربال« و »روز عاشورا« وجود نداشته است .مگر اينکه واقعه کربال را ھم ،يکی از علل
و عوامل روی کار آمدن ارتجاع اسالمی در ايران بدانيم ،بجای آنکه علل و عوامل پديده ھا و
رويدادھای اجتماعی را در بطن خود جامعه ،جستجو کنيم .قوی ترين و بزرگ ترين «پيراھن عثمان«
برای خمينی ،خود پيراھن عثمان يعنی ھمان »شھادت حسين« بود ،که از دوران قبيله ای-عشيره ای
برايش به يادگار مانده بود  .او را چه نيازی به »بھانه«ھائی مثل شريف واقفی و شھرام و سايرين،
که سالھا قبل از انقالب و زمانی که در نجف بود،و تکيه داده بر بالش به زندگی آخوندی-انگلی خود
ادامه ميداد ،ھمه آنھا را »گمراه« ميدانست !؟ يک ماترياليست ،برای تبيين علمی پديده ھا و
رويدادھای اجتماعی،عوامل »عينی« و »ذھنی« شکل گيری آنھا را  ،در بستر زمان و مکان)يعنی
تاريخ و جامعه( مورد مطالعه و ارزيابی قرار ميدھد .اگر ھم نيروھای ارتجاعی و ميرنده جامعه ،با
سوء استفاده از اشتباھات)اجتناب پذير يا اجتناب ناپذير( انقالبيون ،قصد بھره برداريھای فرصت
طلبانه دارند ،و از اشتباھات آنھا »پيراھن عثمان« ميدوزند تا به مقصود رسند ،انقالبيون ما از جمله
صارمی ،چرا با بيان مکرر و بجا و نا بجای آن «،دکمه« بر » پيراھن عثمان« ميدوزند ؟ و با اين
کار رضايت چه کسانی را جستجو ميکنند؟ صارمی مينويسد :تصفيه درون مجاھدين ،ھم به وجھه
مجاھدين ضربه زد و ھم به وجھه مارکسيستھا .من اطمينان کامل دارم که صارمی و صارمی ھا
کوچکترين ضربه ای به وجھه مجاھدين وارد نکرده اند .مجاھدين خودشان ،بزرگترين ضربه را به
وجھه خود زده اند .رھبری مجاھدين ،با اتخاذ سياست غلط و تاکتيک ويرانگر ،از  ٣٠خرداد ٦٠
ببعد ،و شروع مبارزه مسلحانه زودرس ،و آنھم در شرايطی که حکومت ھنوز از مشروعيت نسبی
برخوردار بود ،خود بزرگرين ضربه را  ،در کنار سرکوب وحشيانه حکومت ،به اين سازمان زده
است .سياست علط رھبری اين سازمان ،در دست زدن به برخورد مسلحانه زودرس ،نه تنھا بسياری
از ھواداران اين سازمان را از بين برد ،و نه تنھا با دست زدن به ترورھای کور ،برخی از مردم
بيگناه را ،آنھم در اوج مشروعيت نسبی رژيم ،با عنوان ساختگی «سرانگشتان رژيم«)که در واقع از
متوھمين درجه چندم حکومت بودند( به قتل رساند ،بلکه به صلبيت و بسته شدن فضای سياسی
جامعه ،و شدت حمالت رژيم به ھمه نيروھای مخالف ،و از جمله به خودشان نيزمدد رساند.
بزرگترين ضربه را به مجاھدين ،انتخاب علط خود رھبری مجاھدين زد .سازمانی با پايگاه وسيع
اجتماعی ،راه عراق در پيش گرفت و انسانھای بسياری را در ارزيابی ھای غلط  ،در ماجراجوئی
ھای قدرت طلبانه رھبری خود ،بکام مرگ کشاند .سرنوشت خود را با ديکتاتوری چون صدام حسين
گره زد ،و با رفتن صدام حسين ،اين سرنوشت بطور خودبخودی بدست اشغالگر عراق ،يعنی آمريکا

افتاد .در اين پروسه دردناک دو سه دھه ای ،بسياری از نيروھای پشتيبان اين سازمان ،از آن دور
شده ،و برخی نيز آن را ترک کرده و به افشای عملکرد رھبری آن پرداخته و ميپردازد  ،و اين قصه
سر دراز دارد .کار بجائی رسيده است که آقای مصداقی ميگويد  » :از طال بودن پشيمان گشته ايم /
مرحمت فرموده ما را مس کنيد »
از «ترور« کردن مستشاران آمريکائی پشيمانيم .اصال ما نبوديم .يک عده کمونيست بی خدا اين کارھا
را کرده اند .راستش را بخواھيد خود ما ھم قربانی اين بی خدايان شديم .برادران خودمان را ھم ھمين
مارکسيست ھا کشتند .ھم برادران آمريکائی و ھم برادران مسلمان خودمان را مارکسيست ھا کشتند.
حاال مرحمت کرده و ما را از »ليست ترور« خارج کنيد .تنک يو وری ماچ .آقای صارمی! تو و من و
ھزاران مارکسيست ايرانی ،ھيچ نقشی در اين »وجھه زدائی« از سازمان مجاھدين نداشته ايم؟
اما در مورد »وجھه مارکسيست ھا«؟ پرسش من از صارمی اينست که مارکسيست ھا بدنبال کسب
»وجھه« در نزد چه کسانی بودند؟ مگر صارمی و من و ھزاران مارکسيست ايران ،اينھمه سالھا
بدنبال کسب» وجھه »در نزد آخوندھای ريز و درشت مرتجع ،عمامه به سرھای شکم گنده و مفتخور
که در تار عنکبوت و آخوری در قم بيتوته کرده اند واعوان و انصار معمم و مکال و کراواتی اينھا ،و
نيروھای کھنه و تاريک انديش جامعه ،و گروھھا و جريانات مرتجع و عقب مانده و خرافه پرست ،و
مال پرستان و سرمايه داران و تجار يقه چرکين بازار و اناگل جامعه بوده اندا ؟ يا بالعکس  ،کسب
وجھه واقعی خودشان را در افشای ماھيت مرتجع و پارازيتی وفاشيستی اينھا  ،و در نزد نيروھای
مترقی ،مدرن ،بالنده و مولدين ثروتھای مادی و معنوی جامعه ،کارگران و زحمتکشان ومردم مترقی
جستجو ميکردند؟ آيا برای کسب چنين وجھه ای  ،از کشته ھايمان پشته ھا و خاوران نساختند؟کسی
که بدنبال اينست که دل »ھمه« را بدست آورد ،که مقبول »عموم« باشد ،که ھمه و ھر کسی او را
دوست بدارند  ،که ميخواھد ھمه او را آدم »خوبی« بدانند ،که نميخواھد کسی را »دلخور« کند ،که
بين دو صندلی مينشيند ،که سياستش »نه سيخ بسوزد ،نه کباب« است ،که »خواھی نشوی رسوا،
ھمرنگ جماعت شو« راھنمای اوست ،که »بوقلمون صفت« است ،که نان را به »نرخ روز« می
خورد ،که عشق بيمارگونه ای به »قھرمان« شدن دارد ،که «تشخص« خود را در »جاھل«
پنداشتن ديگران می بيند ،که منفعت فرد و گروه و سازمان و حزب و فرقه و سکت خود را ورای
منفعت طبقات و قشور مترقی و بالنده جامعه قرار ميدھد ،چنين کسی را ميگويند  :پوپوليست،
اپورتونيست و غيره .چنين کسی ،ھر چيز ديگری ميتواند باشد اما مارکسيست نيست .مارکسيسم،
مبانی خود را بر دستاوردھای علمی بشر ،مستقر و مستدل کرده است و ھمواره چنين ميکند .حقيقت
علمی ،ضمن داشتن نسبيت تاريخی  ،از خصلتی انقالبی برخوردار است .حقيقت علمی ،انقالبی
است.حقيقت علمی را به رفراندوم نميگذارند ،مصلحتی را برنمی تابد .ذرات ميکرو در ھسته اتم ،و
ذرات ماکرو در عمق کھکشانھا ،و مکانيسم سود آوری سرمايه در ھمه جھان ،و رابطه بيگانه ساز
استثمار کار انسان ،ھمه و ھمه اينھا ،از قوانين علمی و عينی خود تبعيت کرده ،راه خود ميروند و
زحمت ما ميدارند .کمونيستھا ھميشه ملزم بوده اند که اھداف و نظرات خود را با صراحت و روشنی
بيان کنند ،و اين اولين جمله «مانيفست کمونيست« است .
 -٤تمامی تجارب تاريخی بشر نشان داده اند که ،در ھر نقطه ای از اين کره زمين ،و در ھر دوران
تاريخی ،که مذاھت يکتاپرستانه توانستند کوچکترين نقشی را در حکومت داشته باشند ،اعمال سلطه
اشان فقط با قتل و کشتار و خونريزی ھمراه و ممکن بوده است .تجربه جمھوری اسالمی ،تنھا
ميتواند تاييد کننده اين تجربه عام بشری باشد .يکتاپرستی ،با مطلقيت ،انحصار حقيقت ،دافعه نسبت
به غير،قبضه کردن ھمه چيز ،ھمراه است .ھمين تجربه زنده سی و چند ساله فاشيسم شيعه ،اين امر
را بروشنی بيان ميکند .اين حکومت ،مدام از خودش نيرو به بيرون استفراغ ميکند .ھمه کس و ھمه
چيز را به »خودی« و »غيرخودی« تقسيم ميکند .مدام از دامنه» خودی ھا« کاسته ،و بر وسعت

»عيرخودی ھا« ،افزوده ميشود .منطق متافيزيکی مذھب ،باور به دوآليسم «خير« و »شر« و
»تجمع ناپذيری« اين دو در کنار يکديگر است .اين خصلت ،در ماھيت چنين نگرشی به ھستی و
زندگی و انسان و جامعه نھفته است ،و نيازی ھم به بھانه و دستاويز و »پيراھن عثمان«)يا آخرين
ترانه ليدی گاگا ويا آرايش جديد موی جنيفر لوپز( در بيرون از خودش ندارد .اين باور دينی  ،پديده
و مقوله مدرنی مانند »ملت« را به مفھومی مربوط به دوران قبيله ای-عشيره ای ،يعنی »امت« تبديل
کرده است .از تمامی باورھای موجود در جامعه بشری ،فقط مذھب .از تمامی مذاھب ،فقط اسالم.
ازھمه شاجه ھای اسالم ،فقط شيعه .از ھمه شعب شيعه ،فقط شيعه اثنا عشری ،از شيعه اثنا عشری،
فقط ملتزمين به حکومت،از ھمه ملتزمين به حکومت ،فقط طرفدار واليت فقيه ،از ھمه طرفداران
واليت فقيه ،فقط »ذوب شدگان « در واليت  ،از ھمه ذوب شدگان ،فقط آنھا که »بصيرت »دارند .و
ھمينطور برو باال تا برسی به خليفه .آيا نمی بينيم که در طی ھمه مراحل فوق ،قتل و کشتار و
خونريزی ،از اجزاء الزم اين دگرديسی متوالی و منحصر و متمرکز ،بوده اند؟ نيش عقرب نه از ره
کين است /اقتضای طبيعتش اين است .اينست منطق ارتجاعيت تھفته در مذھب ،اسالم و بويژه
شيعه .
 -٥صارمی مينويسد  :رژيم سلطنتی و جمھوری اسالمی ،مجاھدين را »مارکسيست اسالمی« و
»التقاطی« و »منافق« ميناميدند .از واژه» منافق« که حکومت اسالمی برای تحقير و اھانت به
مجاھدين بکار ميبرد و ھنوز ھم می برد ،و باری منفی ھم دارد ،ميگذرم .اما ،اطالق دو عنوان ديگر
به مجاھدين،
که دارای بار منفی ھم نيستند ،چندان بی مسما نبوده و نيستند ،و چه بسا در دوران بنيانگذاری اين
سازمان ،از جمله ويژگی ھای فکری اين سازمان بوده اند .توضيح ميدھم .سازمان مجاھدين ،در بدو
تشکيل خود در سال  ،١٣٤٤دارای يک سيستم فکری و ايدئولوژيک تعريف شده و منسجمی نبود.
آثار متفاوتی مورد مطالعه قرار ميگرفت .ھم آثار اسالمی و ھم مارکسيستی .آنھا ،مطالبی را از قرآن
و نھج البالغه و ديگر منابع اسالمی که بدردشان ميخورد ،ميگرفتند .مفاھيم و مقوالت و مباحثی از
مارکسيسم را ھم ،که مورد نيازشان بود ،بر ميگزيدند.اين تکه ھای برگزيده از اسالم و مارکسيسم را
در» ديگ بزرگ« منافع و مصالح بازار و بازاری ھا)که بيشتر پايگاه طبقاتی -اجتماعی آنھا را
تشکيل ميدادند )مخلوط کرده و می جوشاندند ،و سپس از»صافی« مصلحت و مشورت با مھدی
بازرگان و نھضت آزادی و پدر طالقانی و علی شريعتی و جامعه ملل اسالمی و مدرسه رفاه و غيره،
عبورميدادند ،و اين معجون و آش شله قلمکار را »ايدئولوژی« مجاھدين می ناميدند .ايدئولوژی
برای مجاھدين ،مفھومی مذھبی مثل آخوند ھا نداشت ،ھر چند که خود مذھبی ھم بودند .آنھا خود را
قبل از ھر چيز ،مبارز ميدانستند .مارکسيسم را بعنوان »علم مبارزه« قبول داشته و مطالعه ميکردند.
در اين مورد تابوئی ھم نداشتند .التقاط و تناقض ھم ،درست از ھمين جا سر چشمه ميگرفت .
مجاھدين در منگنه بين سنت و مدرنيته گرفتار آمده بودند .دو نيروی متنافر و مختلف الجھت ،فشار
خود را بر پيکره سازمان وارد ميکردند .از يک سو اسالم بعنوان سنت ،ايده آليسمی متافيزيکی که با
علم سر دشمنی دارد ،سنتی که بر خاسته از تجربه دوران سده  ٦و  ٧ميالدی و زندگی صحرانشينی
عشاير و قبايل بدوی سرگردان در شنزارھا و شبه جزيره عربستان است  ،و از ديگر سو،
مارکسيسم بعنوان نظريه ای مدرن و مبتنی بر علم و رھائی بخش که الھام بخش مردم بسياری برای
برپائی جامعه ای انسانی است .اين التقاط نميتوانست تا ابد ادامه يابد.از رنده ياد مسعود احمد زاده
نقل ميکنند که روزی ميگفت :ديدگاه سازمان مجاھدين ،ماترياليستی است با پوسته ای ايده آليستی.
اين پوسته دير يا زود کنار ميرود)نقل به معنی( .تقی شھرام با ھمه محدوديت ذھنی ناگزير خود ،و
سھمی از اشتباه ) و نه ھمه اشتباه(که در اين راه مرتکب شد  ،سواد و توانائی و جسارت دريدن اين
پوسته ايده آليستی را دارا بود .او ميوه ممنوعه را خورد و از بھشت رانده شد .اگر تقی شھرام و در

آن مقطع زمانی ،مبتکر آن تغيير و تحول نميشد ،کس ديگری و در مقطع ديگری ،به اين کار ھمت
می نمود .خود تحول اجتناب ناپذير شده بود .
 -٦روند تحول ايدئولوژيک مجاھدين از اسالم به مارکسيسم ،بر خالف آنچه که نيروھای اسالمی
مرتجع و کينه جو عنوان ميکنند» ،نفوذ کفار« نبود .بر خالف روايت خود مجاھدين مسلمان ،حاصل
»کودتای اپورتونيستھای چپ نما« نبود .بر خالف تصور برخی مغرضان فرصت طلب و تنگ نظر و
فرقه گرا ،تصميمی فردی و يکباره نبود .اين تغيير و تحول ،ريشه در عوامل مادی-عينی شرايط
جامعه ايران و جھان در مقطع وقوع آن از يک سو ،و تو سعه فکری و ذھنی عناصر رزمنده پيشرو
درون آن سازمان ،و ضرورت پاسخگوئی به نيازھای مبارزاتی مدام فزاينده آنھا  ،از سوی ديگر
بود .ھيچ تغييری ،بدون بوجود آمدن شرايط عينی و ذھنی وقوع آن ،در ھيچ پديده اجتماعی قابل
تصور نيست .تغييرو تحول ايدئولوژيک سازمان مجاھدين نيز ،از اين اصل عام ديالکتيکی راه گريزی
نداشت .اما ،بدبختانه ھمانند برخی از زايمانھای دردناک ،تحول در سازمان مجاھدين ھم با درد ھمراه
بود .تمامی سازمان و اعضائی که امکانات ذھنی اين تحول را تشکيل ميدادند و در چگونگی انجام
آن ،راه اصولی و مقبولی را در پيش نگرفتند ،در ارتکاب اشتباه سھم خود را دارند .نه ھمه اشتباھات
مربوط به يک نفربود ،و نه کسی مبرا از ھر گونه اشتباھی  .يک ماترياليست ،يک لحظه ھم نميتواند
رابطه ديالکتيکی بين »فرد« و «جمع« و تاثير متقابل اين دو را بفراموشی سپارد .افراد نيز بر حسب
نقش و جايگاھی که در جمع دارند ،مسئوليت می پذيرند .ھر که بامش بيش ،برفش بيشتر .سھم زنده
ياد تقی شھرام بخاطر نقش مسلط فکری-نظريش ،از ديگران سنگين تربود ،چيزی که خود در »ياد
داشت ھای زندان« نوشته شده در زندانھای جمھوری اسالمی ،بدان معترف ،و با شھيد ناميدن ياران
تصفيه شده و احترام به مبارزه آنھا ،به ترميم حيثيت و شخصيت آنھا و پاسداری از شرافت و
وجدان انسانی و انقالبی آنھا و خود پرداخت.
اين يک اصل ساده و پذيرفته شده انسانی است که ،ھر کس عمل ميکند ،اشتباه ھم ميکند ،و ھر چه
عمل بزرگتر باشد ،اشتباه ھم ممکن است بزرگتر باشد .تنھا آنکسی اشتباه نميکند که ھيچ عملی انجام
نميدھد ،که اين نيز خود ،بزرگترين اشتباست .ديکته نانوشته ،غلط ندارد.

 -٧تصفيه و بر خورد خشونت بار با ياران خود ،بدبختانه ،فقط منحصر و محدود به سازمان
مجاھدين نبوده است .اجازه بدھيد فقط تعدادی از آنھا را مرور کنيم تا پرده از چھره رياکار برخی
«روشنفکران« باصطالح چپ کنار رود و آئينه ای در مقابل آنھا قرار گيرد ،تا خود واقعيشان را در
آن بھتر ببينند .
اول -ھمه ما فلسفه وجودی و چگونگی تشکيل حزب توده را بخوبی ميشناسيم .از زمان تشکيل اين
حزب ،ساواک حکومت پھلوی در صدد نفوذ در اين حزب بود .و اين حزب نيز بدنبال نفوذ در ساواک
بود .بطوری که بين اين حزب و ساواک ھمواره متابوليسمی وجود داشته است .برخی از توده ايھا،
ساواکی ميشدند ،وعده ای از ساواکی ھا ھم ،توده ای ميشدند .اين جاسوس بازی ھا ھم البته در
چھارچوب جنگ سرد و دو قطبی آمريکا-شوروی صورت ميگرفت و توجيه ميشد .ساواک حامی
منافع آمريکا ،و حزب توده حامی منافع شوروی بود .برخی از انسانھائی که صادقانه و برای مبارزه
کردن ،توده ای ميشدند ،بوسيله توده ايھائی که به ھمکاری با ساواک ميپرداختند ،رندگيشان به
تباھی کشانده ميشد .در دوره ای که سازمان مجاھدين اوليه بدنبال تھيه سالح بودند ،به تور يکی از
ھمين توده ايھا افتادند که با ساواک ھمکاری ميکرد .ساواک آنھا را دستگير کرد و زير شکنجه و
اعدام برد .از روی کتابھا و خاطرات و نوشته ھای خود توده ايھا ،و آنھا که از اين حزب جدا شده و

دست به افشاگريھا زده و پرده از روی بسياری از رازھا بر داشته اند ،بخوبی پيداست که اين بده-
بستان بين ساواک و حزب توده ھمواره وجود داشته است .برخی از توده ايھای صادقی که واقعا
برای مبارزه به اين حزب پيوسته بودند ،يا بوسيله توده ايھای ساواکی شده از بين برده ميشدند ،و يا
لو داده شده و بوسيله حکومت پھلوی شکنجه و کشته ميشدند .خوانندگان احتماال اعترافات شخصی
بنام يزدی را ،که در برنامه »بعبارت ديگر« بی بی سی ،عنايت فانی با او مصاحبه کرد  ،بخاطر
دارند .يزدی که پدرش از رھبران حزب توده بود ،خودش از ھمان اول در آلمان شرقی مستقر و
برای ساواک جاسوسی ميکرد .آيا ساواکی ھا يا به بيان ديگر ،توده ايھائی که به ھمکاری با ساواک
ميپرداختند ،در درون اين حزب ،در حال تصفيه و اعمال خشونت بر توده ايھای صادق و مبارزی که
به اين حزب پيوستند ،نبودند؟
دوم -در سازمان چريکھای فدائی خلق ايران  ،در زمانی که در حال مبارزه با حکومت پھلوی و
ساواک آن بودند ،قتل ھائی درونی صورت گرفتند و ھمه ما ھم از آنھا مطلع ھستيم .آيا آن قتل ھا
تصفيه درونی و اعمال خشونت بر ياران خود نبوده اند؟
سوم -حزب توده و سازمان چريکھای فدائی خلق)اکثريت( از ھمان آغاز حکومت اسالمی ،به حمايت
از آن و به ھمکاری اطالعاتی-امنيتی با حکومت پرداختند ،و برخی از ھوادارانشان به تبعيت از
اطالعيه ھای اين حزب و سازمان ،در دروازه ھای ورودی و خروجی شھرھا ،در ھمکاری با
پاسداران ،ھواداران مجاھدين ،پيکار ،چريکھای فدائی خلق ،فدائی اقليت ،راه کارگر ،رزمندگان، ،
اتحاديه کمونيست ھا ،توفان ،کومله ،سھند ،رنجبران ،آرمان مستضعفان ،ملی گراھا ،ليبرال ھا و
غيره را به عوامل حکومت لو ميدادند .و ھمين لو دادن ھا باعث دستگيری و شکنجه و اعدام آنھا
ميشد .آيا اين عمل حزب توده و سازمان چريکھای فدائی خلق)اکثريت( باعث تصفيه و اعمال خشونت
بر مسلمانان و مارکسيست ھای انقالبی و ملی گراھا و ليبرال ھا و غيره ،با وجود ھر اختالفی که با
آنھا داشتند ،نشد؟
چھارم -در آمل که جريان اتحاديه کمونيست ھا)سربداران( يک عمليات نظامی انجام دادند)فعال درستی
يا نادرستی اين اقدام مورد بحث نيست )ھمين حزب توده و سازمان چريکھای فدائی خلق) اکثريت(
درست در کنار حکومت قرار گرفته ،اطالعيه داده و نيرو فرستادند و ھمراه با نيروھای حکومت به
کشتار سربه داران پرداختند ،و بعد ھم با انشار اعالميه به اين اقدام خود افتخار ھم ميکردند ،و از
زخمی ھا و احيانا کشته ھای خودشان ھم در اين درگيری ھا نام ميبردند ،و با لحنی قاطع از ھواداران
و وابستگان خود دعوت ميکردند که برای سرکوب »ضد انقالب« با ھمه توان و امکان به مراکز
حکومت مراجعه کرده و پابپای »برادران پاسدار« و برای سرکوبی »ضد انقالب« به ھمکاری با آنھا
بپردازند .در سرکوب جنبش کردستان و جاھای ديگر به ھمکاری با حکومت پرداخته ،و خواھان
»مسلح شدن پاسداران به سالح ھای سنگين« شدند .آيا عملکرد حزب توده و سازمان چريکھای
فدائی خلق) اکثريت( تصفيه و اعمال خشونت بر ساير انقالبيون نبود؟
پنجم -آقای فرخ نگھدار در ھمان دوران بده-بستان اطالعاتی-امنيتی خود با نيروھای حکومت ،وخط
تماس مستقيمی که با الجوردی معروف داشت ،نويسنده يکی از سرمقاله ھای نشريه »کار« را )گمان
ميکنم زنده ياد ھليل رودی( که از کادرھای سازمان خودشان بود ،کت بسته تحويل الجوردی
انسانکش ميدھد و زنده ياد ھليل رودی بھمين راحتی اعدام ميشود .آيا اين عمل آقای نگھدار تصفيه
و اعمال خشونت برياران خود نبود؟
ششم -حزب دمکرات کردستان ايران ،که در اسارت افکار قبيله ای-عشيره ای بود و ميخواست
»قلدر« و »کدخدای« سراسر کردستان باشد ،بسياری از کمونيست ھا) کومه له ايھا ،پيکاريھا و

ساير کمونيست ھا( را بقتل رساند .اين حزب که در حال زمينه چينی برای مذاکره مخفيانه با ارتجاع
اسالمی بود ،پيشمرگان کومه له و کمونيست ھا را در منطقه اورامانات قتل عام کرد .اين حزب ،
گردان  ٢٢اروميه کومه له را که حکومت اسالمی ھم حريفش نشده بود ،قتل عام کرد .اين حزب
تعدادی از پيشمرگھای سازمان پيکار را سر بريد)بمعنای واقعی کلمه ،سر اين پيشمرگان را از تن جدا
کرد( .اين حزب که برای مطامع قدرت طلبانه اش به ھر وسيله ای متوسل ميشد ،رھبران خود،
قاسملو و شرفکندی را در سر ميز مذاکره در خارج از کشور به عوامل حکومت اسالمی سپرد ،تا
آنھا را بقتل برسانند .آيا اين عمل حزب دمکرات)که خود آغاز گر حمله نظامی بديگر نيروھای انقالبی
در کردستان بود( تصفيه و اعمال خشونت بر انقالبيون و کمونيست ھا نبوده است؟
ھفتم -در سازمان چريکھای فدائی خلق)اقليت( در مناطق آزاد کردستان ،بين تعدادی از پيشمرگانش
اختالف نظر پيش آمد .دو طرف اختالف ،بروی يکديگر اسلحه کشيدند وتعدادی از ياران خود را
کشتند .آيا اين عمل تصفيه و اعمال خشونت بر ياران خود نبوده است؟
ھشتم  -سازمان مجاھدين خلق ايران  ،پس از سی خرداد شصت ،دست به عمليات مسلحانه زود رس،
و آنھم در اوج مشروعيت نسبی حکومت زد .در عمليات مسلحانه خود ،برخی از انسان ھای بيگناه
را که برای لقمه نانی به ارگان ھای رژيم پيوسته ،و از عوامل درجه ھيچم بودند،تحت عنوان « زدن
سر انگشتان رژيم« ترور کرده و کشتند .رھبری مجاھدين از ايران خارج شد و در فرانسه اقامت کرد.
اين رھبری ،بدون شناخت شرايط جديد و درک توازن قوا ،به عراق رفت و نيروھائی از پشتيبانان
خود را ،از داخل و خارج از کشور در عراق جمع کرد ،ارتشی تشکيل داد و سرنوشت خود را به
سرنوشت صدام حسين گره زد .با محاسبات غلط و با عجله برای خيز به سوی قدرت،در چند عمليات
ماجراجويانه جنگی ،چند ھزار انسان خوش آتيه سازمان را در اين جنگھا قربانی کرد .با حمله
آمريکا و متحدينش به عراق ،عرصه بر انسانھای باقيمانده اين سازمان در عراق ھم تنگ گرديد.
برخی از آنھا بوسيله بمبارانھای خود آمريکا ،و برخی نيز مظلومانه و در حمالت عوامل حکومت
ايران و عراق ،وحشيانه بقتل رسيدند و ما ھم در غرب و با ديدن بدن ھای تکه تکه شده برادران و
خواھرانمان بر روی صفحات تلويزيون ھا ،تنھا کاری که به آن قادر بوديم ،اشک ريختن بود .صدام
حسين و حکومتش سقوط کرد ،آمريکا عراق را اشغال کرد و سرنوشت مجاھدين را نيز بدست
گرفت .باز ھم رھبری مجاھدين ،بجای تالش برای خارج کردن اين انسانھای اسير در »اشرف« و
انتقال آنھا به خارج از عراق ،خود و نورچشمی ھايشان از عراق خارج شدند ،و باز ھم حمالت
عوامل ايران و عراق به اين انسانھای بيگناه و خلع سالح شده ،وباز ھم بدن ھای تکه تکه شده
خواھران و برادران ما و اشکھايمان در جلو تلويزيونھا .برای محبوس کردن اين ھمه انسان در آن
محيط،رھبری مجاھدين باز ھم بفکر بازی کردن با آنھا در قمار سياسی ديگری ،پرداخته و ميپردازد.
در تمامی سالھای اقامت در عراق ھر انکس که مخالف سياست ھای اين رھبری بود ،يا ناچار به
فرار بود و يا آنھا را به نيروھای عراق تحويل داده ،و عراقی ھا ھم آنھا را به زندان ابوغريب
ميبردند و از آنجا ھم تحويل به ايران و سرنوشت شوم بعدی .برخی از فراريان ھم در خارج ،پرده از
آنچه بر آنھا رفت و ھنوز ميرود ،بر داشته اند و ھنوز ھم بر ميدارند .زندان و و توبيخ و طرد و
دربدری و بی پناھی مجاھدينی که با انگيزه ھای شريف انسانی به اين سازمان پيوستند ،و کودکی و
نوجوانی و جوانی و ميانسالی و کھنسالی خود را در کوره »قدرت طلبی« اين رھبری
سوزاندند،افسانه ھائی نيستند که بزعم رھبری اين سازمان ،ساخته و پرداخته «سازمان اطالعاتی
آخوند ھا« باشند .ھمه اين ھا را جداشدگان از اين سازمان با صدای بلند فرياد ميزنند.
آيا تمامی انسان ھائی که در اين دو-سه دھه ،چه مستقيم و چه غير مستقيم ،قربانی سياست ھای
قدرت طلبانه و ارزيابی ھای غلط رھبری سازمان مجاھدين شدند ،تصفيه درونی و اعمال خشونت بر
ياران خود نبوده است؟

يک مسئله حساب کالس چھارم ابتدائی برای آقای مصداقی :با توجه به داده ھای غير قابل انکار و
مستند فوق ،محاسبه کنيد تعداد »شريف واقفی ھا« و»صمديه لباف ھا« و »شھرام ھا«ئی را که در
اين چند دھه ،بوسيله رھبری مجاھدين خلق »تصفيه« شده و بر آنھا خشونت اعمال شده است.
نکته واجد اھميت اينست که بيشتر موارد فوق در شرايطی آزاد تر از دوران تصفيه درونی مجاھدين
دھه پنجاه ،صورت گرفته اند .اگر حنيف نژاد و شھرام و شريف واقفی و اشرف و پويان و احمد زاده
و ديگر انقالبيون در زير مھميز ساواک و فضای بشدت بسته و مختنق ،و محدويت ھای ناگزير
نظری-فکری خودشان در دھه پنجاه ،کمبود و اشتباه و خطائی داشتند ،بيشتر مواردی که در فوق بر
شمردم ،در فضائی بسيار آزاد تر از دھه پنجاه مجاھدين صورت گرفتند ،و افراد درون تشکيالتی که
نام بردم تاريخا می بايستی از درک فکری و نظری ،باالتر ،و از تجارب مبارزاتی بيشتری برخور
دار بوده باشند ،و از آن تجربه تلخ تصفيه درونی مجاھدين ،درسی آموخته باشند .
به تمامی کسانی که مدام از ماجرای شريف واقفی و شھرام» ،پيراھن عثمان« ميدوزند ،فقط ميگويم :
گر حکم شود که مست گيرند

در شھر ھر آنکه ھست گيرند

کسانی که خود در خانه شيشه ای نشسته اند ،بديگران سنگ اندازی نميکنند .معروف است که
ميگويند :ديگ به ديگ ميگه روت سياه.
اتفاقا تنھا جريانی که به گذشته خود انتقاد کرده است ،سازمان پيکار بود .ھيچکدام از جريانھای
نامبرده در فوق ،ھيچ نقدی به گذشته خود نکرده اند .اگر کسی قبول ندارد ،نقد خود به گذشته اش را
بما نشان بدھد تا حرفش را باور کنيم .در غير اينصورت کسی حرفشان را جدی نميگيرد .اما،
روسياھی فقط به ذغال نمی ماند ،بلکه ھمه ما روسياھيم .جلوتر چرائی انرا توضيح خواھم داد.
يک پيشنھاد به آقای مصداقی :در نقل قولی که قبال از نوشته مصداقی آوردم ،ايشان مينويسد:
« در واقع از نقطه نظر تاريخی ،کسانی]يعنی مجاھدين مارکسيست[ که اين  ٥آمريکائی را به قتل
رساندند ،ھمان کسانی ھستند که مجيد شريف واقفی و صمديه لباف ،دو تن از رھبران بخش مذھبی
مجاھدين را ترور کردند».
حال که مصداقی «جاسوسان سيا و مستشاران نظامی آمريکا «و »شريف واقفی و صمديه لباف
مجاھد »را در يک اردو قرار داده ،و مارکسيست ھا را در اردوی مقابل آنھا ،وبرای جاسوسان و
مستشاران آمريکائی دل می سوزاند ،و بر عليه مارکسيست ھا آگاھانه نفرت پراکنی ميکند ،پيشنھاد
خودم را به صورت زير به مصداقی اعالم ميکنم .اگر آقای مصداقی با آمريکائی ھا به توافق رسيد که
در فردای حکومت مورد توافق فيمابين ،به مصداقی ھم پست و مقامی برسد ،به ايشان پيشنھاد ميکنم
که روز از بين رفتن زنده ياد شريف واقفی را ،روز عاشورا اعالم کند ،و نامش را بگذارد»آيران-
آمريکن-عاشورا« ،و اين مراسم ،ھم در ايران و ھم در آمريکا برگزار گردد .اين کار چند حسن دارد.
اول اينکه ،مصداقی ھمبستگی عملی خود را با »برادران« آمريکائی بطور »ايمانی« نشان ميدھد.
دوم اينکه ،ھمين »صداقت« مصداقی نسبت به »برادران« آمريکائی ،خود تضمين کننده صعود سريع
ايشان به مقامات باالتر است .سوم اينکه ،مصداقی ظرفيت »ضد کمونيستی »خود را که خصلت

»ايمانی« سرمايه داران آمريکائی است ،به بھترين صورت به آنھا نشان ميدھد .چھارم اينکه .اعالم
روزی مشترک بنام روز»آيران-آمريکن-عاشورا« برای ما مردم ايران ھم يک »افتخار« می آفريند .
توضيح ميدھم .محمد و مسلمانان پيرو او برای اشاعه و گسترش اسالم ،به خونريزيھا و جنايات
بيشماری دست زدند ،و تاريخ کشور خودمان ھم مملو از خونريزی آنھا و مقاومتھای مردم در
مقابل اين وحشيگريھا بوده است .تاريخ مسحيت ھم مملو از جنگھای صليبی و کشتار بوده است.
ميدانيم که انگيزاسيون و تفتيش عقايد و دادگاھھای آن در قرون وسطا در اروپا چه جنايتھا که
آفريدند .گاليلئو گاليله ،يوھان کپلر و نيکوالس کوپرنيکوس را بخاطر نظرات علمی آنھا در مورد
اجرام آسمانی به دادگاھھای تفتيش عقيده کشانده و محکوم کردند .جوردانو برونو را فقط بخاطر
اينکه باورعلمی به اليتناھی بودن کيھان داشت ،زنده در آتش سوزاندند .ھيتلر مسيحی ،يھوديان را
کشت  ،و يھوديان صيھونيست ساليان درازی است که بر فلسطينی ھا ستم روا ميدارند .چرا راه دور
برويم .ھمين خمينی  ،روزی با شعار »راه قدس از کربال ميگذرد« کودکان را به روی مين ھا فرستاد
و قتل عام کرد .خمينی ميخواست اسالم خود را به ھمه جا و از جمله به بالد »کفر« صادر کند .اسالم
و مسيحيت و يھوديت برای اشاعه خود جنايتھا کردند .حاال مصداقی ما با اعالم يک روز عاشورای
مشترک ايرانی-آمريکائی ،اسالم را بدون خونريزی به آمريکا صادر ميکند .چه »افتخاری« برای ما
ايرانی ھا از اين بھتر!؟ پنجم اينکه ،يک موضوع بسيار مھم را ھم بايد در ھمين جا روشن کنم ،و
آنھم تعداد »شھدای عاشورا« است که بايستی  ٧٢نفر باشند .ھمانطور که تعداد کشته شدکان دفتر
حزب جمھوری اسالمی در بعد از انقالب را ھم به  ٧٢نفر رساندند .مثل اينکه عدد  ٧٢ناندانی خوبی
برای وارثان اسالم است .فکر ميکنم که تعداد جاسوسان و مستشاران آمريکائی و ساواکی ھا و
شکنجه گرانی که بوسيله مجاھدين مسلمان و مجاھدين مارکسيست ) و بعد ھا پيکار( و
سازمان چريک ھای فدائی خلق اعدام انقالبی شدند ،به ھفتاد نفر برسند .مصداقی ھم مشکل و
شرمی ندارد که زنده يادان شريف واقفی و صمديه لباف را در کنار جاسوسان آمريکا و ساواک قرار
بدھد ٧٠ .باضافه  ٢ميشود  ،٧٢و باين ترتيب مشکل تعداد شھدای عاشورا را ھم حل کرده ايم و
ھمبستگی مصداقی با آمريکا ھم صورت »شرعی« پيدا ميکند .ميماند غذاھائی که در روز عاشورا
ميپزند و خيرات ميکنند» .حليم« و »شله زرد« و »حلوا« را ميتوان ھمراه با »دونات« و «بيگ
مک« و »فرايد چيکن« در اين روز مشترک »آيران-آمريکن-عاشورا« در ھر دو کشور تھيه و
خيرات کرد .البته اين اقدام جسورانه و تاريخی مصداقی ،مزايا و محاسن ديگری ھم دارد ،که فعال از
اشاره به آنھا ميگذرم و منتظر «شيرينکاريھای« بعدی ايشان ميمانم .
8در سال ھای مشرف به انقالب» ،شورای مسئولين مجاھدين مارکسيست« تشکيل شد ،و پس ازمباحث وسيع و سنگين در مورد رويداد ھای درونی سازمان بدنبال تغيير مواضع ايدئولوژيک ،به نقد
ھائی از رويدادھای پيشين رسيد ،و تقی شھرام از سازمان اخراج گرديد .در آستانه انقالب ،اکثريت
اعضا و کادرھای مجاھدين مارکسيست ،گرد ھم آمده و» سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر« را
بنياد نھادند .اين سازمان در اولين اقدام خود ،به نقد ريشه ای نظرات و رويدادھای گذشته پرداخت.
تصفيه درونی را محکوم کرد .از زندگی و مبارزه شريف واقفی و صمديه لباف و ديگران اعاده
حيثيت شد و نامشان بعنوان انقالبيون شھيد ثبت گرديد .مشی و بينش چريکی ،بعنوان مبارزه
مسلحانه جدا از توده مردم ،مورد نقد قرار گرفت .اين سازمان بسوی سازماندھی کارگران جھت گيری
کرد .در فضای نسبتا آزاد يکی دو ساله اول انقالب ،سازمان پيکار توانست از پايگاه نسبتا وسيعی در
ميان کارگران و زحمتکشان و زنان و دانشجويان و دانش آموزان و فرھنگيان بر خوردار گردد .در
سراسر ايران و در بسياری از کارخانجات ،دوش بدوش کارگران و ھمراه با سازمان ھای انقالبی و
کمونيست ديگر ،در ايجاد تشکل ھا و شوراھای کارگری ،کار و فعاليت ميکردند .در جنبش معلمان،
زنان و دانشجويان نيز فعال بودند .در حمالت مزدوران حکومت به دانشگاھھا ،زير عنوان »انقالب
فرھنگی »به دفاع از سنگر آزادی پرداختند ،و چند نفر از پيکاری ھا به جوخه اعدام سپرده شدند.
من خود از مرگ رھيدم .پيکاری ھا ،يکی از مبتکران اوليه تشکيل «سنديکای کارگران پروزه ای

آبادان و حومه« و سپس در ھمه خوزستان و »جنبش بيکاران« در شھرھای مختلف و در
ھمکاری با ساير کمونيست ھا ،بودند .در افشای ماھيت ارتجاعی جنگ ايران و عراق ،در سراسر
کشور فعال بودند و تعدادی از پيکارگران نيز بوسيله خلخالی جالد و در عرض دو دقيقه تيرباران
شدند .در اسکان دادن به آوارگان جنگ ،جنبش اشغال مساکن خالی را بر پا کرده ،و در جابجائی
جنگ زدگان آواره ،که در معرض بھره برداری عده ای سودجو قرار داشتند ،با تمامی امکانات خود
فعاليت ميکردند .زمانی که مردم جنگ زده از آبادان و خرمشھر سراسيمه بسوی اھواز روان بودند،
و بسياری از سودجويان برای انتقال آنھا به مناطق امن ،از آنھا اخاذی ميکردند ،ما پيکاری ھا با
وسايل نقليه دوستان و آشنايان و ياران خود ،و با بنزين کوپنی ،جنگ زدگان را بطور مجانی جابجا و
به اماکن امن و يا در بين خانوادھا و آشنايان خود و ديگر خانواده ھای انساندوست انتقال ميداديم.
ھمان زمانی که امام جمعه ھای شھرھای خوزستان مردم جنگ زده را کافر و ضد انقالب ميناميدند ،و
مردم را بر عليه آنھا تحريک ميکردند .جنبش »اشغال مساکن خالی« موفق شد تعدادی از آوارگان
خوزستانی را در مساکن خالی ذوب آھن اصفھان در فوالد شھر اسکان دھد .در سيل خوزستان که
خيلی را از روستاھا زير آب رفتند ،به جمع آوری امکانات زيستی و غذائی و داروئی و پزشکی
پرداخته و بياری مردم شتافته و ھفته ھا با زدن چادر در کنار مردم بوديم و به آنھا کمک
ميکرديم .در تمامی اوقات شبانه روز و از ھمه کانال ھای موجود و ممکن ،برای جمع آوری
کمکھای داروئی و تدارکاتی برای جنبش انقالبی کردستان در تالش بوديم در تمامی اين فعاليتھا برخی
از پيکاريھا دستگير و زندانی و شکنجه و اعدام شدند  .سازمان پيکار در کردستان ھمدوش با مردم
کردستان و ساير تيروھای انقالبی به مبارزه مسلحانه پرداخت  .تعدادی از پيشمرگان پيکار در
درگيری با نيروھای حکومت جان دادند .تعدادی از پيشمرگان پيکار نيز قربانی »قلدر منشی ھای«
حزب دمکرات شده و »سر بريده شدند».
ھر چند که حکومت اسالمی سرمايه ،از بدو تشکيل خود ،سرکوب آزاديخواھان و کمونيست ھا را
شروع کرده بود ،اما در سال ھای ٦٠و حمالت گسترده و سراسری حکومت به ھمه نيروھای
مخالف ،اعضا و وابستگان و کادرھا و رھبری اين سازمان نيز مورد حمالت وحشيانه قرار گرفته و
حدود چھار صد-پانصد نفر از وابستگان به اين سازمان بوسيله عوامل اسالمی سرمايه قتل عام
شدند .دستگيری و قتل عام رھبری اين سازمان ،فعاليت سازمانيافته وابستگان به آنرا متوقف کرد.
جان بدربردگان اين سازمان ،چه در ايران و چه در تبعيد ،به فعاليت ھای عملی و فکری خود ادامه
داده و ھمچنان ادامه ميدھند .افراد و جمع ھا و محافل مختلفی از بازماندگان اين سازمان ،در ايران و
در خارج ،ضمن شرکت فعال در مبارزات مردمی ،به کنکاش فکری و نظری خود مجدانه ادامه داده،
و کمک به شکل گيری جنبش نوين کمونيستی را در چشم انداز خود دارند .
 -٩سرنوشت تقی شھرام :شھرام مصداق واقعی اين شعر بود ):ما زنده به آنيم که آرام نگيريم( –
)موجيم که آسودگی ما عدم ماست(.او که ميوه ممنوعه را خورده و از بھشت رانده شده بود ،عافيت
طلب واھل رفتن و چسبيدن به زندگی شخصی و اين حرفھا نبود .در انقالب شرکت فعال داشت و به
آب و آتش ميزد تا انقالب به پيروزی برسد .با وجوديکه ميدانست نسبت باو حساسيت ھائی ،بويژه در
نزد فاشيستھای شيعه وجود دارد ،در ھر متن و ربط و جمعی حاضر ميشد .عاقبت ھم در يک رابطه
توطئه گرانه ،او را دستگير و به زندان ،يعنی به ھمان جائی که درحکومت سلطنتی سالھا مھمان
بود ،انداختند .با وجودی که او را به سلول انفرادی انداخته و کامال ايزوله کردند ،ولی دست از
انديشيدن و نوشتن بر نداشت .کتاب »ياد داشت ھای زندان« او ھم اکنون در دسترس است .نگذاشتند
وکالی مترقی از او دفاع کنند .او صالحيت دادگاه حکومت را رد کرد و به اعدام محکومش کردند.
حکومت اسالمی با اعدام او و خيلی از زندانيان سابق حکومت پھلوی ،کار نا تمام حکومت سلطنتی
را به سرانجام رساند .حکومت اسالمی از او ميخواست که يک »کلمه« را بر زبان آورد و از اعدام
رھائی يابد .از او خواستند که بگويد مجاھدين »منافق« ھستند .شھرام با پذيرش گلوله ھای فاشيسم

شيعه بر جسم خود ،داغ اين آرزو را بر دل گزمگان اسالم حک کرد .اين عمل شھرام را در روياروئی
بامرگ ،مقايسه کنيد با عمل مصداقی در باره انقالبيون .شھرام يک »مارکسيست« بود و حاضر نشد
برای نجات جانش ،مجاھدين را »منافق »بنامد و آنھا را محکوم کند و وسيله ای تبليغاتی در دست
رژيم بر عليه مجاھدين شود .و مصداقی يک »مسلمان« است و در بنگاه سخن پراکنی بی بی سی و
نوشته ھايش ،مارکسيست ھا را »تروريست« معرفی کرده و بدون کسب اجازه از خودشان ،ھمه
چيزشان را افشا کرده و انتشار عمومی ميدھد .آنچه را که شھرام در دھه پنجاه خورشيدی به آن
رسيد و فرموله کرد و جانش را ھم عاقبت برايش داد  ،اکثريت مردم ايران در اين سی و چند سال با
گوشت و پوست خود لمس کرده و حاال به آن رسيده اند ،و آنھم عمق ارتجاعيت و فاشيسمی است که
در مذھب بطور کلی ،ودر مذھب شيعه بطورويژه نھفته است .بی دليل نيست که نوشته ھای محمد تقی
شھرام مورد استقبال مردم ،بويژه جوانان و زنان قرار گرفته اند .در ھمان زمان گسست از اسالم و
گرويدن به مارکسيسم ،شھرام ميگفت :ما حق نداريم به مردم دروغ بگوئيم .حقيقتی را که ما به آن
رسيده ايم ،ميگوئيم ،حتی اگر صدائی که بما بر ميگردد ،پژواک صدای خودمان باشد).نقل به معنی(.
پژواک اين صدا ،ھم اکنون در سراسر ايران طنين انداز است .
 -١٠چرا تصفيه درون سازمانی و چرا جشونت بر ياران؟
در جامعه ای که مرد ،زن را ميزند ،والدين ،کودکان را ميزنند ،برادر بزرگتر ،برادر و خواھر
کوچکتر را ميزند ،معلم ،دانش آموز را ميزند ،غنی ،فقير را ميزند ،رئيس ،مرئوس را ميزند ،سفيد،
سياه را ميزند ،زيبا ،زشت را ميزند ،قوی ،ضعيف را ميزند ،شھر روستا را ميزند ،باال شھری ،پائين
شھری را ميزند ،فارس زبان پايتخت نشين ،آذری و کرد و عرب و لرو بلوچ و ترکمن و گيلک و
حاشيه نشين را ميزند ،با سواد ،بيسواد را ميزند ،ھشيار ،مست را ميزند ،سالم ،بيمار را ميزند،
غربی ،شرقی را  ،و شمالی ،جنوبی را ميزنند ،آسمان ،زمين را ميزند  ،دين و خرافه ،عقل و خرد را
ميزنند ،سرمايه دار ،کارگر را ميزند ،زمين دار ،کشاورز را ميزند )......،شاه و شيخ ،مردم را
ميزنند( ،در چنين جامعه ای ،تضاد ھای اجتماعی فعال و در کار ،و خشونت ھای نھفته در آنھا،
نھادی شده اند .در چنين جامعه ای احمد زاده و شھرام و طبری و اشرف و سپاسی آشتيانی
ودانشيان و مصطفی سلطانی و پويان و خيابانی و اشرف زاده کرمانی وکمانگر و گلسرخی و
شکوھی و ھليل رودی و علوی شوشتری و سلطانپور و احمدی اسکوئی و ھمه آن يارانی را که
ارتجاع و سرمايه از ما گرفتند ،قديسين و معصومينی نبوده اند که از سياراتی دور دست و بناگاه بر
سرزمين ايران فرود آمده باشند .در ھمين »پلشت آباد« زاده شدند ،کودکی و نوجوانی و جوانی و
پيری کردند ،و خود از قربانيان ،عامالن ،شاھدان ،قاريان و ساريان ھمين »دوگانگی ھا« و »تضاد
ھا« و »خشونت« ھای نھفته در عمق روابط اجتماعی بوده اند .تمامی پاکی ھا و پلشتی ھای اين
روابط را با خود داشتند و حمل ميکردند .آنھا کسانی بودند که برای زدودن پلشتی ھا از زندگی پا به
ميدان مبارزه گذاشتند .در فرھنگ دينخوی جامعه ايران)ھم در زمان حکومت پھلويھا و ھم بويژه
اسالميھا( ،روحيه »تنزه طلبی« رياکارانه ،چنان بر جامعه مستولی ميشود ،و دواليته مذھبی »خوب«
در مقابل »بد«» ،خير« در مقابل »شر«  ،از طريق تربيت و فرھنگ شيعی ،چنان در بافت نھادھای
باصطالح مدرن جامعه ،اينتگره ميشود ،که گويا انسانھا يا خوب خوبند و يا بد بد .در اين فرھنگ
کسی حق اشتباه کردن ندارد .اگربه ھمين يادنامه ھائی که برای ياران از دست رفته امان ،مينويسيم و
ميسرائيم و ميخوانيم ،نگاھی بيندازيم .کلمه ای بد و ناخوشايند و رنجاننده و باصطالح منفی نمی
بينيم؟ از دالوری و جسارت و روحيه سرشار از اميد و مبارزه و دلسوزيشان برای زحمتکشان
ميگوئيم ،ازاحساس مسئوليت بااليشان ،از علم و حلم فراوانشان ميگوئيم و تا بخواھيد صفات و
خصلتھای مفيد و مثبت و بی نظير بارشان ميکنيم .آيا اين تصوير واقعی است؟ آيا ياران ما انسانھائی
جامع االطراف و عاری که از ھر خطائی بودند؟ آيا اين نگاه ،قھرمانانه و »تقديس قھرمانی« نيست؟
ھمان نگاھی که »چريک« و يک «ناجی« بيايد و ما را نجات دھد ،نيست؟ فرھنگ شيعه ،از روزی

که زاده شديم ،چنان در تار و پود شخصيتی ما درونی و تنيده شده است ،که کمونستھای ما ھم
«بطور ناخودآگاه« شيعه ھستند .مطلق گرائی ،نگاھی مذھبی است .مذھب يکتاپرستانه است که مدعی
»حقيقت مطلق« است ،که در حقيقت خود اين درک »دروغ مطلق« است ،زيرا که مذھب خود ،يک
اسطوره سازی ،و نگاھی غيرعلمی به ھستی است .نگاه علمی ،ھيچ مطلقيتی را برسميت نميشناسد.
حقيقت علمی ،حقيقتی نسبی است .اما ھمين » مطلق انگاری« را که نگاھی مذھبی است ،در نگاه
برخی از کسانی که خود را »کمونيست« ھم ميدانند و مينامند ،شاھد ھستيم .عنصر »مرده پرستی«
در فرھنگ ايرانی  ،فقط محدود به يارانی که از دست داديم ،نيست ،بلکه به يک سنت جا افتاده و
ديرپائی ھم تبديل شده است .ھمين رفيق و دوستی که در سازمان يا حزب کناری ما زندگی ميکند،
مورد بد ترين رفتار ما قرار ميگيرد ،و در فردائی که او را از دست داديم ،برايش چگامه می سرائيم
و »اشک تمساح »ميريزيم و بر سر مزارش نطق ھای غرا بلغور ميکنيم .گاھی اوقات اين گرايش
قوی را در خودم احساس ميکنم که کمونيست واقعی زمانی در ايران متولد ميشود ،که مردم ايران
برای دو-سه نسل در فرھنگی غير مذھبی تولد يافته و تربيت يافته و رشد کنند .اين را ھم ميدانم که
اين گرايش يک »ايده آل سازی« بيش نيست.انسانھائی که در يک جامعه معين زاده شده و رشد
ميکنند ،ھر چقدر ھم فرھيخته ،با سواد ،دانا و فھيم و دانشمند و مسئول و مبارز باشند ،مھر ھمه
چيز آن جامعه )مثبت ھا و منفی ھا( را بر پيشانی دارند .تمامی عناصر و مختصات آن جامعه از
طريق روند »اجتماعی شدن« در نھادھای مختلف جامعه)خانواده ،شيرخوارگاه ،کودکستان ،دبستان،
دبيرستان ،دانشگاه ،محيطھای شغلی و ورزشی و تفريحی و فرھنگی و روابط و مناسبات
اجتماعی و (...درآنھا درونی شده و به بخشی ازشخصيت ،منش ،رفتار و کردار و داوری آنھا تبديل
ميگردند .در تمامی اين روند »اجتماعی شدن« از زادن تا مرگ ھم ھست که »خوب آموزی ھا« و
»بد آموزی ھا« بر سر راه انسان صف کشيده اند ،و انسان در عبور از آنھا ،تجربه می اندوزد ،و از
طريق »آزمايش و خطا« به پراتيک زندگی ميپردازد .اينجاست که ھمه خصلتھای انسانھا ،مشروط به
درجه رشد و توسعه جامعه معينی است که در آن زاده شده و رشد کرده اند .بقول مارکس :انسانھا،
محصول محيط خود ھستند ،اما نه در شرايطی خود گزيده .و ھمو بود که ميگفت :اگر سجايای انسانی
ثمره محيط است ،پس ابتدا بايد محيط را انسانی کرد .ھمه ياران کمونيست و مجاھد ما ھم برای
»انسانی کردن« محيط داوطلب شده و به مبارزه پرداختند .اما خودشان عاری از پلشتی ھای محيط
نبودند .دوستی که امروز عضو يکی از سازمانھای چپ است ،تعريف ميکرد که :در خانواده ای از
طبقات زيرين جامعه متولد شدم .فقر سايه اش را بر زندگی ما گسترده بود .تنھا تفريح و سرگرمی ما
اين بود که بچه ھای محل جمع شويم و تعداد زيادی سنگ جمع کنيم ،و در سنگ اندازی به سگھا ،با
ھم مسابقه بدھيم .يا گربه ای را از دو پا به شاخه درختی ببنديم ،و ضمن کيف کردن از جيغ و داد
گربه ،از راه دور به گربه سنگ بزنيم .يک روانشناس خبره ،ميتواند چگونگی تاثير اين »تفريح« را
بر شخصيت دوست ما و زندگی او مورد بررسی قرار دھد .ھمين دوست تعريف ميکرد که ھمسرش را
کتک ميزده است .که برخی رفتارھا را در زندگی از خود نشان داده است که ،حاال که به آنھا فکر
ميکند ،بدنش ميلرزد و غمی سراسر وجودش را فرا ميگيرد .در دورانی که حکومت اسالمی به ھمه
مخالفان حمله ور شد و به قلع و قمع سازمانھا و نيروھای سياسی ميپرداخت ،شبی در تلويزيون،
اعترافات برخی از وابستگان به حزب توده را نشان ميدادند .با دو نفر از دوستان نشسته بوديم و به
اين »شو حکومتی« نگاه ميکرديم .با ديدن اين صحنه ھا ،اشک من جاری شد .اما دوستی که حاال
يکی از اعضای يک جريان چپ است ،بما ميگفت  :برای اين خائنين اشک ميريزی ،مگر ھمين ھا
نيستند که به ھمکاری با رژيم ميپردازند و ھمه نيروھا ی ديگر را لو ميدھند؟ دوست ديگر به کمک
من آمد و ھر دو بشدت با او مخالفت کرديم .من گفتم:بنظر تو اگر آنھا اشتباه يا خيانت کردند ،ما ھم
بايد مرتکب اشتباه شويم ،و اشتباه را با اشتباه پاسخ بدھيم؟ تو نميتوانی اين را بفھمی که يک انسان
تنھا ،در مقابل يک دستگاه سرکوبگر قرار دارد ،و با تھديد و شکنجه آنھا را وادار به اين کار
ميکنند؟ دوستی که حامی نظر من بود ،به صدا در آمد و گفت :شايد ھم دوستان خودشان آنھا را لو
داده اند تا دستگير شوند ،اما باالخره ھر چه باشد اينھا را ھم باسم کمونيست دستگير و محاکمه

ميکنند ،وما نميتوانيم نسبت به اين موضوع بيتفاوت باشيم .دوستی که با ما مخالف بود ،سر انجام
گفت :من از اين ھومانيسم آبکی شما سر در نمی آورم.
قصدم از آوردن اين نمونه ھا اينست که بگويم  :من با اين گفته استالين که » کمونيستھا از سرشت
ويژه ای ھستند« ،بشدت مخالفم و اين درک را »متافيزيکی« و غيرعلمی دانسته و آن را ابزاری
ميدانم که ھر کس به آن باورمند باشد» ،فاجعه« می آفريند .باور به »ويژگی« فاجعه آفرين
است .استالين خود با ھمين باور ،فاجعه آفريد و »غيرويژه ھا« را از بين برد .آيا ھيتلر با باور به »
ويژگی نژاد آريائی« فاجعه نيافريد؟ آيا خمينی با باور به » ويژگی شيعه« فاجعه نيافريد؟ آيا نظام
سرمايه داری انحصاری غرب ،با باور به » ويژگی دمکراسی« ،ھم اکنون در حال فاجعه آفرينی در
سراسر دنيا نيست؟
کمونيستھا و انقالبيون نه» سرشتی ويژه« دارند ،نه تحفه نطنزند ،نه انسانھائی بی عيب و نقصند،
نه ھم رسالتی دارند .توجه شود که وازه »رسالت« از »رسول« می آيد ،و رسول يعنی »فرستاده« و
مسلمانان آنرا برای محمد بکار ميبرند که گويا »فرستاده خدا« است .و ھمواره بعنوان اسم فاميل
محمد آنرا تکرار ميکنند ،و ميگويند» :محمد رسول خدا«.اين واژه در ادبيات چپ ھم بدبختانه بکار
ميرود .کمونيستھا طلبکار از ،و بدھکار به کسی ھم نيستند .انسانھائی کامال معمولی ھستند ،که
مجموعه شرايط عينی و ذھنی خودشان و جامعه اشان و جھانشان ،در آنھا نوعی »احساس
مسئوليت« متبلور کرده و آنھا را وادار به يک »انتخاب اجتماعی« کرده است تا نسبت به واقعيت
موجود «منتقد« و »معترض« باشند و برای تغيير آن ،دست به مبارزه بزنند .واژه «ويژه« بمعنای
»مخصوص« است و مخصوص ،باب مفعول خاص و خصوصی است ،و کمونيسھا اتفاقا ميخواھند
ھر چه را که »خصوصی« است» ،عمومی« کنند .ابزار توليد و مبادله را ،و» نان را ،باغ ملی را،
شربت سياه سرفه را ،و نمره مريض خانه را «)فروغ فرخزاد( .کسانی که ميخواھند »ويژه« را
بردارند ،خود نميتوانند «ويژه« باشند ،و اگر باشند ،فاجعه می آفرينند .
کمونيستھا ھم مثل ھمه مردم ،صفات و خصوصيات خوب و پسنديده و بد و ناپسند دارند .اشتباه ھم
کردند و ميکنند .ھمه کسانی که به نوارھای گفتگوی بين دو سازمان مجاھدين مارکسيست به
نمايندگی تقی شھرام و چريکھای فدائی خلق به نمايندگی حميد اشرف ،که در دھه پنجاه خورشيدی در
خانه ای تيمی در تھران اتفاق افتاد ،بدقت گوش داده اند ،اگر با نگاھی تا حد ممکن غير جانبدارانه،
به داوری بنشينند ،به نقاط قوت و ضعف ھر دو طرف بحث پی برده اند .من فقط به يک مورد می
پردازم .حميد اشرف بشدت »سکتاريست« ظاھر ميشود ،و فکر ميکند که سازمان خودش مرکز عالم
است ،و ھيچ جريان ديگری وجود ندارد .اشرف در پاسخ به شھرام که ميگويد :جريانات ديگری ھم
مبارزه ميکنند ،عده ای در مناطق لرستان در حال مبارزه مسلحانه ھستند ،عده ای از سياسيون چپ
در حال کار کردن در کارخانجات برای کار سياسی و سازماندھی کارگران ھستند ،گروھھائی از کردھا
سالح دارند و اگر اوضاع کمی در آينده تغيير کند ،مبارزان کرد به مبارزه مسلحانه خواھند
پرداخت)پيش بينی شھرام ،صحت خود را بعدھا دقيقا نشان داد  ).در مقابل ھمه اينھا ،حميد اشرف
وجود ديگر جريانات را رد ميکرد .ھمين سکتاريسم در تمامی عمر جريان فدائی با آن ھمراه بوده
است .با وجود تبديل شدن جريان فدائی به شاخه ھا و شعب متعدد ،اين سکتاريسم ھنوز ھم در شاخه
ھای مختلف آن به بخشی از ھويت اين جريانات تبديل شده است ..اما تقی شھرام چه؟ کمی دقت در
گفته ھای او ،روشن ميکند که او بعنوان يک عقل کل ،ھمه چيز دان و ھمه چيزخوان ،ظاھر ميشود،
و نمی خواھد اين را متوجه شود ،که تغيير ايدئولوژی سازمان مجاھدين ،و شيوه انجام آن ،اصولی
و درست نبوده است .به اعتماد حميد اشرف و ديگر نيروھا آسيب رسانده است .در حالی که اين
تغيير و تاثير آن در روابط بين سازمانھا ،کدورت ايجاد کرده است ،شھرام مصرانه بر وحدت و
جبھه ونزديکی سازمانھا اصرار دارد ،در حالی که زمينه ذھنی آن ،عليرغم نيت پاک وی،ھنوز

موجود نيست .شھرام ،در مقابل درک درست اشرف ،که بايستی جدا ميشديد و سازمان جداگانه خود
را تشکيل ميداديد ،با لجاجت تمام ميخواھد مارکسيست باشد و نام مجاھد را ھم برای خود حفظ کند.
ھم خدا را ميخواست و ھم خرما را .شھرام بنادرست ،سازمان مارکسيست شده را  ،ادامه منطقی و
تکامل سازمان اسالمی پيشين ميداند.او در مقابل راھھای محتمل حل اصولی مشکل ،يعنی جدا شدن
و اعالم سازمانی جديد ،و يا ماندن بعنوان مجاھدين مارکسيست در جبھه ای با مجاھدين مسلمان،
سماجت و لجاجت ميورزد.
ضعف اشرف ،سکتاريسم ،و ضعف شھرام ،لجاجت بود .اما قوتشان چه؟ جسارت و احساس
مسئوليت و شھامت انقالبی ،راديکاليسم و باور به تحول و طغيان بر عليه وضع موجود و حرکت
برای تغيير آن  .اشرف و شھرام و ھزاران تن از يارانمان را ،شاه و شيخ سرمايه از ما گرفتند ،اما
آنھا با شورش خود ،شمعی را در درازنای تاريخ روشن کردند ،تا راھمان را برای ماديت بخشيدن
به جامعه ای انسانی بھتر ببينيم .
دنيای پس از شھرام و اشرف ،تغييرات شگرفی را بخود ديده است.دنيای دو قطبی ،منسوخ و جھان
به قطب ھای چندگانه ای تقسيم شده است ،که »ھمگرائی« و »واگرائی« منافع و عاليق قطب ھای
مختلف ،به عواملی که مدام در تغييرند ،بستگی پيدا کرده اند .در معادالت سياست و منفعت ،فاکتور
»ثابتی« وجود ندارد ،ھمه عوامل »متغيرند » .آمريکا در رويای نقش ھژمونيک از دست رفته خود،
دست و پا ميزند .سازمان نظامی »ناتو« که بعنوان بازوی نظامی سرمايه داری غرب ،موجوديت
خود را در مقابل سازمان نظامی »ورشو« بعنوان بازوی نظامی سرمايه داری دولتی شرق ،توجيه
ميکرد ،امروزه بعنوان سازمانی کامال »تروريستی« و اشغالگر در عرصه دنيا عمل ميکند .توسل
دنيای سرمايه داری غرب به »جنگھای نيابتی«،در منحرف کردن جنبشھای مردمی) که خود را در
جنبشھای مردمی خاور ميانه و شاخ آفريقا نشان داده و ميدھد( ،نشان از »استراتژی باز
و منعطف«ی است ،که اين قطب از سرمايه داری در ادامه و اشاعه سياست »نئوليبراليسم« خود
دنبال ميکند .يعنی ضمن اينکه ،تمامی دنيا را پر از پايگاھھای نظامی کرده و »ناتو« را مجھز به
آخرين سالحھای پيشرفته ،بعنوان »ژاندارمی شرور« بر باالی سر مردم دنيا حفظ ميکند ،متحدان
منطقه ای خود در عربستان و ترکيه و قطر و بحرين و شيخ ھای نگھبان چاه ھای نفت را بجان مردم
منطقه انداخته اند .قطب سرمايه داری دولتی نيز ،که خود را در بلوک شرق)شوروی سابق ،بعنوان
مادر و زرادخانه تئوريک-ايدئوژيک اين بلوک ،اروپای شرقی ،چين ،آلبانی ،يوگسالوی ،آمريکای
التين ( نشان ميداد ،عدم کارآئی خود را باثبات رساند .ھمه کشورھائی که روزی به »خوکچه ھندی«
تئوريسين ھای شوروی سابق برای آزمون »راه رشد غير سرمايه داری« و »گذار مسالمت آميز به
سوسياليسم« تبديل شده بودند ،امروزه در جلو چشم ما ھستند .ليبی ،عراق ،افغانستان ،سوريه و
غيره ،از موارد کنکرت و مشخص شکست سرمايه داری دولتی در ھمين دھه ھای اخير ،و در نتيجه
آن ،شکست»مارکسيسم روسی« ھستند .اين واقعيت البته حرف تازه ای نيست .اگر من خود را ناچار
به تکرار آن ميبينم ،بخاطر اينست که ،ھنوز ھم ھستند جرياناتی )ھم وطنی و ھم در عرصه جھانی(
که ھمچنان عمرشان را در نوستالژی دوران سپری شده «دو قطبی« پيشين ميگذرانند .بھر رو،
پارادايم مارکسيسم روسی بپايان رسيده ،و پارادايم جديدی آغاز شده است،که ھمچنان سفيد و
نانوشته  ،و يا بھتر بگويم در حال نوشته شدن بوسيله جنبشھای نوين ضد سرمايه داری است که
مختصات و اشکال ويژه خود را دارند ،که مجال پرداختن به آنھا در حوصله اين نوشته نيست ..از
مشخصه ھای اين پارادايم ،بحرانی است که به »بحران کمونيسم« يا «بحران جنبش کمونيستی«
معروف است .کمونيسم بايد »باز تعريف« شود .اما ،مبارزه طبقاتی که يکی از مبانی نظری و عملی
تحليل مارکس از جامعه است ،تعطيل پذير نيست و طبقه کارگر و مردم مورد بھره برداری منتظر
نميمانند تا کس يا کسانی تعريفشان را ازکمونيسم ارائه دھند و سپس به مبارزه طبقاتی بپردازد.
مبارزه طبقاتی ھمواره و ھمه جا در جامعه جاريست .بنظر من ،کمونيستھای باورمند به »بحران«

در جنبش کمونيستی  ،دو کار را ميبايستی بموازات ھم پيش ببرند .آنھا ميبايستی از يک سو به
»توليد انديشه »بپردازند ،و از ديگر سو با پراتيک راديکال به جنبش ضد سرمايه داری کارگران
پيوسته و خود را در آن ادغام کنند .من کمونيست ھای ايران را مشغول به اين کار نمی بينم .اکثر
کمونيستھای ايران ،ھنوز ھم يا در ھمان پارادايم «مارکسيسم روسی« مياندشند ،و يا با »نفی« ) و
نه »نقد«( آن تجربه و يادگيری از آن  ،به موضع توجيه سوسيال دمکراسی غرب پرداخته و بھمين
دليل ھم ،در حال تکرار خود ھستند .توليد انديشه اندک است اگر نگويم ھيچ است.در عدم وجود
پراتيک راديکال در جنبش کمونيستی موجود ،انسان حسرت دوران احمد زاده و شھرام و اشرف و
پويان و حنيف نژاد را ميخورد .درست است که کمونيستھای امروزی ،در مقايسه با دھه پنجاه،
اطرافشان پر از کتاب است ،و بقول معروف تئوری زياد بلدند .اما دو خصلت کامال بارز کمونيست
ھای آنزمان ،آنھا را از کمونيست ھای امروزی متمايز ميکند .دو خصلتی که کمونيستھای امروز يا
فاقد آنھايند ،و يا ادايشان را در می آورند .اولين خصلت ،راديکاليسم آنھا بود .آنھا انسانھائی
جستجوگر ،ناآرام ،جسور و با شھامت ،پرکار ،اھل پيوند با مردم و به محک گذاردن دانسته ھا و
يافته ھايشان بودند .دومين خصلت آنھا ،که در بين کمونيست ھای امروزی حکم کيميا را دارد ،باور
آنھا به »انتقاد« و بويژه »انتقاد از خود« بود .مبارزه ھزينه داشت .انقالبی بودن خرج از دل و جان
داشت .به کارشان عشق ميورزيدند ،و مدام با انتقاد و انتقاد از خود ،فضای مبارزاتی خود را تلطيف
ميکردند و از آن نيرو ميگرفتند .کمونيست امروزی ،اشتباه نکرده ،اشتباه نميکند ،و ھرگز اشتباه
نخواھد کرد و ھميشه حق با اوست .او اھل انتقاد از خود نيست و وقتی ھم که از ديگری انتقاد
ميکند ،دشنام دادن را با انتقاد کردن معادل ميگيرد .کمونيست امروزی بجای توليد انديشه ،به »ميرزا
بنويس اينترنتی« تبديل شده است .نوشتن و پر نوشتن به وظيفه روزانه او تبديل شده است .سايت ھا
بايد پر شوند از نوشته ،اگر حتی نوشته امروزی ،در مجموع ھمان نوشته چندی پيش است ،با
تغييرانی در ديکته و انشای نوشته قبلی .تا زمانی که کمونيست ھا انديشيدن در پارادايم مارکسيسم
روسی و سوسيال دمکراسی را ترک نکنند ،و به نقد )ونه نفی( آنھا نپردازند ،قادر به توليد انديشه
جديد نيستند ،بلکه ناچار به تکرار خويشند .کمونيسم امروز نياز به شکل گيری »گفتمان نوينی«
دارد ،که از »نقد« ،و نه »نفی »مارکسيسم روسی و سوسيال دمکراسی ،حاصل ميشود .آزاد شدن
زنان پس از انقالب اکتبر  ،ھنوز ھم ھانقدر قابل دفاع است ،که باال رفتن دستمزد کارگر آلمانی و
کسب شرايط بھتر زندگی .ديناميسم تاريخ و منطق حاکم بر توسعه روندھای اقتصادی-اجتماعی
جوامع ،چيزی بدھکار »ناشکيبائی« و »عجله« روشنفکران جرده بورژوا ،که ھر تغييری را اراده
گرايانه و در دوران عمر خود ميخواھند ،نيست .راديکاليسم کمونيست امروزی ھم شده اين يا آن
تظاھرات و چند شعار و خواست دمکراتيک و بر گشت به پشت کامپيوتر .در زير سر نيزه ساواک و
شرايط بشدت مختنق حکومت سلطنتی ،که با سطح تکنولوژی آن دوران ،نوشتن و پخش کردن يک
اعالميه ھم با تنگناھای فراوانی ھمراه بود ،که تھيه يک کتاب ،خود چالشی سنگين بود ،که تردد
معمولی ھم برای انقالبيون با ريسک دستگيری و شکنجه و اعدام روبرو بود ،کمونيستھا به
جستجوی ھمديگر پرداخته و با ھزاران دلھره و در خانه ھای تيمی و تحت تعقيب ،به بحث متين و
جدی و صادقانه با ھم ميپرداختند .اما کمونيستھای امروزی ،با استفاده از تکنولوژی بمراتب پيشرفته
تر و آزاديھای ليبرالی فراوان موجود ،نه تنھا بسختی در اين راه گام بر ميدارند ،بلکه مدام ھمانند دو
خط متناقر از ھمديگر دور شده و تجمع چند نفره اشان ھم به تحليل رفته و با انشعابات متوالی
ميروند که به »اعداد اول »تبديل گردند .اگر ھم گھگاھی نشستی حضوری يا پالتاکی دارند،ھر کس
حرف خود را تنھا حقيقت موجود دانسته و از بحث و حرفشان چيزی حاصل نميشود .اينگونه رفتار،
ھمان گفته معروف را به ذھن متبادر ميکند که :دو سلطان در ملکی نگنجند و ھزار درويش در گليمی
بخسبند.
خط اصلی بحثم را در اين قسمت پی ميگيرم .صحبت از تصفيه درونی و خشونت بر ياران خود است.
ميخواھم حرفی را بزنم که چالش بر انگيز و ورود به منطقه ممنوعه است .حکومت اسالمی از اولين
روز رسيدن به قدرت ،انسانکشی را آغاز کرد و تا ھمين لحظه به قصابی خود ادامه ميدھد .ذھن ساده

نگر ،درست ھمانند ذھن عوامل ھمين حکومت ،ھمواره بدنبال اشاره به »مرتکب فردی« است .کم
نيستند کسانی که ھنوز ھم در مورد جنايت »خاوران« و ھمه جنايات و قتل ھائی که اين حکومت
مرتکب شد و ميشود ،به نامھائی مانند »خمينی«» ،خلخالی«» ،الجوردی« » ،ريشھری«» ،مقيسه
ای»« ،پورمحمدی«» ،گيالنی« و غيره اشاره کرده ،و برای نشان دادن انزجار و نفرت خود از اعمال
شنيع و ضد انسانی انجام يافته ،واژه »جالد« را ھم بعنوان پسوند به آخراين نامھا می افزايند .اگر
نخواھيم به »مرتکب فردی« يک جنايت بسنده کنيم ،و بخواھيم به »زمينه ارتکاب« و »علل و داليل«
و »چرائی« ارتکاب بپردازيم ،و بويژه اگر قصد ما نه »خونخواھی« بلکه »دادخواھی« باشد ،و
بدنبال از بين بردن »پشه ھا« نباشيم  ،بلکه خشکاندن »مرداب« را در نظر داشته باشيم ،آنگاه به
دنبال محو ريشه ای جنايت ھستيم.
.اگر به برخی از »واژه ھا« که برخی از نيروھای انقالبی و چپ و کمونيست و مترقی در باصطالح
انتقاد از يکديگر بکار ميبرند ،دقت شود ،در می يابيم که ھيچ بعيد نيست که در روز خودش ،اين
»واژه ھا« جايشان را به »سالح« بدھند .و ھر چه اين واژه ھا به تھمت و افترا و
دروغ »نزديکتر« ،سالح ھای استعمالی فردا ھم «سنگين تر« .بنابر اين در درون ھر يک از ما ،يک
خمينی و خلخالی و الجوردی يطور »نھفته و بالقوه« مسکن گزيده است ،و فقط به مقدار کافی »آب«
الزم دارد تا ما را به »شناگر« قھاری تبديل کند .ھمه انسانھای مترقی ،انقالبی و چپ و کمونيست و
شکنجه شده  ،و ھمه مرتجعين و بازجويان شکنجه گران و قاتالن سياسی و ميليونھا زن و مرد
ديگر ،در محيطی بدنيا آمده اند که نامش «ايران« است .ھمه از »يک ظرف« ارتزاق مادی و معنوی
کرده اند .در اين ظرف يعنی »جامعه« ايران چه گذشته است که در آن ،چنين انسانھائی با نقشھائی
متفاوت ظاھر شده اند؟ ممنتوم فردی و جمعی اين انسانھا در مکان و زمان (يعنی جامعه و تاريخ(
چگونه بوده است .؟ ھر کدام از خود ما)چه در مقياس فردی ،و چه در مقياس جمعی و در شکل
گروه و سازمان و حزب يا شخصيت موثر( در بوجود آمدن شرايط معينی در آن »جامعه« چه نقشی
داشته ايم؟ ما ھيچ ابزار ديگری بجز علم برای پاسخگوئی به اين »داليل و علل« و »چرائی ھا« در
دست نداريم .جامعه شناسان ،روانشناسان ،اقتصاددانان ،تاريخ پژوھان ،فيلسوفان و ھمه
پژوھشگران عرصه ھای تاريخی و اجتماعی و انسانی ،مسئول يافتن پاسخ اين «چراھا« ھستند.
يعنی ما نياز به شکلگيری يک »فرھنگ علمی«)در مقابل فرھنگ منحطی که در آغاز اين نوشته،
عناصری از آن را بر شمردم( داريم .ما نياز به يک »تحول فرھنگی« در تمامی عرصه ھای زندگی
داريم .ما تا رسيدن به چنين فرھنگی فاصله زيادی داريم .فرھنگ ما عقب مانده ،دينخو  ،پر از خرافه
ھای باستانی و اسطوره ای و دينی ،مملو از خود بزرگ بينی ھا و غرورھای کاذب و سرشار از جھل
است .ما به »انديشيدن« عادت نکرده ايم .دانسته ھا و محفوظات را انديشه می پنداريم .در يادگيری و
حفظ کردن ،مغز »منفعل« است و دريافت کننده ،اما در انديشيدن ،مغز »فعال« است و خالق و اختراع
کننده .ھمان گونه که در »ديدن« چشم منفعل است و دريافت کننده ،اما در »نگاه کردن« چشم فعال
است و جستجوگر و يابنده .ما در برخورد به پديده ھا و موضوعات و مسائل ،ھمواره بدنبال پاسخ
ھای ساده  ،کوتاه و راحت ھستيم .از انديشيدن به پيچيدگيھا ،احساس عجز ميکنيم .شرط الزم
پيشرفت و سعادت ھرفرد و گروه و ملتی ،کشف ضعف ھای خود و برسميت شناسی آنھا ،و شرط
کافی اين پيشرفت و سعادت ،انديشيدن به آنھا و تالش عملی برای غلبه بر آنھاست .فرھنگ ما،
فرھنگ انکار است .ما براحتی خود را)و در نتيجه ديگران را( گول ميزنيم .ميگوئيم :با فتوای
»خمينی جالد« در مرداد و شھريور شصت و ھفت ،پنج ھزار مجاھد و کمونيست قتل عام شدند.
خوب ،اين را که ھمه ميدانند .اما چرا؟ چرا خمينی مرتکب چنين جنايتی شد؟ ميگويند خمينی در نجف
که بود ،درب اطاقش را باز ميکرد تا پشه خارج شود ،و از آزار رساندن به پشه ھم ابا داشت ،يا
احساس گناه ميکرد .چه اتفاقی افتاده است که جان پنج ھزار »انسان «برايش به اندازه يک »پشه«
ارزش نداشت؟ کسی که به »معلول و مدلول« اشاره ميکند ،فقط پاسخ «يک بار مصرف« را به
مخاطب خود ارائه می دھد .و اين درست ھمين کاری است که ھمين حکومت در حال انجام آنست ،و

با قصابی کردن و کشتن يک به يک «قاتل«ھا خيال ميکند که به » قتل« پايان ميدھد .اما اگر کسی
به دنبال کشف «علت و دليل« باشد ،آنگاه به مخاطب خود کمک ميکند تا بدنبال خشکاندن ريشه قتل
و جنايت باشد.ما ھمواره بدنبال »مرتکب فردی« ميگرديم .ھيچ جرمی فقط مرتکب فردی ندارد ،بلکه
»مرتکب جمعی« ھم دارد .قبال نوشتم که ھمه ما روسياه ھستيم .خمينی را »خود ما « ھم »خمينی«
کرديم» .فيلسوف« ما و »چريک پير »ما و »رمان نويس مطرح« ما و »فيلمساز« ما و »شاعر« ما
»خواننده خوش صدای »ما ،و »ما«)تو و من( در »خمينی کردن« خمينی نقش داشته ايم .فقط ميل به
ديکتاتوری نيست که فردی را ديکتاتور ميکند ،بلکه ميل به »ديکتاتور پذيری »مردم ھم ھست ،که
ديکتاتور می پرورد .در جرم شناسی ،فقط به »انگيزه فردی »نمی پردازند ،بلکه بدنبال عوامل و علل
در درون جامعه ھم ميروند .عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فرھنگی ،سياسی ،و حتی بيولوژيک-ژنتيکی
را در بررسی جرم مورد توجه قرار ميدھند .نارسائی و کمبود ترشح اين يا آن ھورمون ،يا ترکيب و
ترادف ناھماھنگی از اسيد ھای آمينه سازند پروتئين ،يا اختالل در اتصال مولکول ھای اسيدھای
ھسته ای سازنده »دی ان آ« ھم ،ممکن است فردی را وادار به انجام عمل مجرمانه ای بکند .فرھنگ
ھم ميتواند عاملی در بروز جنايت شود .يک آدم گرسنه ھم ميتواند شکم بدرد)عامل اقتصدی جرم( .
در ھمين غرب ،فردی که به عمل مجرمانه ای دست زده بود ،او را مجازات سبکی دادند و استناد
دادگاه به »سابقه فرھنگی« فرد بود .رک و پوست کنده بگويم :جرم سبک بود،زيرا که استدالل شد
که فرد از يک »پيشينه اسالمی« برخوردار است و از نظر فرھنگی عقب مانده است و تطبيق خود با
فرھنگ »غربی« برايش مشکل بود و دست به اين جنايت زد .در حالی که ھمين فرد ،با جرمی
بمراتب سبکتر ،در ايران و عربستان و اين قبيل جوامع ،و حتی در» مھد دمکراسی« يعنی آمريکا،
مجازاتش اعدام است .معلوم است که جنايات جمھوری اسالمی را نه می بخشيم و نه فراموش
ميکنيم .ھمه کسانی که به جنايت دست زدند ،تماميت اين حکومت و از جمله کسانی که به اين
حکومت کمک کردند،بايستی با برگزاری دادگاھی مردمی ،به محاکمه کشيده شده وعاملين و آمرين
آن جنايات در تاريخ ثبت شوند .اما موضوع بسيار مھمتر از آن ،خشکاندن »ريشه جنايت« است .من
در فوق به لزوم پژوھش ھای تاريخی و اجتماعی و اقتصادی و مردمشناسی و جامعه شناسی و
روانشناسی و انسانی در »علت يابی« رويداد ھا اشاره کردم ،لزوم جايگزينی فرھنگ »منحط »ايرانی
را با فرھنگی »علمی« يادآور شدم .ھمين جا موضوع ديگری را ھم بايستی اضافه کنم .ھر چند
ماھيت خود علم و يافته ھای يقينی آن ،که از روندی طوالنی وپی در پی از »تجربه« و »تجريد« و
»باز آفرينی« واقعيت در انديشه ،عبور کرده و »راستی« گزاره ھای خود را به شکل قوانين علمی
نشان داده اند ،طبقانی نيست ،اما »کاربرد علم« طبقاتی است .علم نميتواند مبانی بنيادين و متديک
خود و کاربرد خود را خودش تعيين کند .اين کار وظيفه فلسفه است .قوانين علم کورند و زندگی
نيازمند به قوانين بيناست .فلسفه بايستی نقش بينائی را برای علم ايفا کند .کار برد طبقاتی علم،
استفاده از آنرا به دو جھت متفاوت سوق ميدھد .استفاده »ابزاری« از کاربرد علم ،که مبتنی بر
»خرد ابزاری« است و نسبت به زندگی انسان نامتعھد و نامسئول و يا دستکم بيتفاوت است .و
استفاده »انسانی« از کاربرد علم که مبتنی بر »خرد نقاد« است و نسبت به زندگی انسان متعھد و
مسئول و دستکم جانبدار .در اولی انسان در خدمت ابزار است ،و در دومی ابزار در خدمت انسان .در
استفاده از کاربرد علم ھم ،ھمانند ديگر جنبه ھای حيات ،دو طبقه در مقابل ھم صف کشيده اند .اقليتی
که «تصاحب خاص« را بر دارائی ھای مادی و معنوی بشر ميطلبد ،و اکثريتی که آنھا در »تصاحب
عام« ميخواھد .از آنجا که روابط اجتماعی مسلط موجود در جھان ،سرمايه دارانه است ،استفاده
ابزاری از کاربرد علم نيز استيال دارد .به ھمين دليل ھم سرمايه داری راه پيشرفت علم را در شاخه ھا
و شعبی بيشتر ھموار ميسازد ،که تضمين کننده تداوم استيالی ھمين روابط باشد .ميليتاريزه کردن
علم ،بويژه در آمريکا از ھمين واقعيت ناشی ميشود .نه تنھا علوم طبيعی به جھتی سوق داده ميشوند
که ھر چه بيشترسود آور باشند ،بلکه علوم اجتماعی و انسانی نيز در جھت توجيه ھمين کاربرد از
علم جھت داده ميشوند .اين واقعيت البته بمعنای آن نيست که طرفداران استفاده »انسانی« از کاربرد
علم ،دست روی دست گذاشته و ساکت نشسته اند .مبارز طبقاتی در عرصه کاربرد علم ھم ،ھمانند

عرصه ھای ديگر ،شب و روز جاری است و جرايد و رسانه ھا مملو از آنھاست .پژوھشگران و اھل
علم ھم ھمانند دو طبقه در مقابل ھم صف کشيده اند .اردوی پژوھشگران محافظه کار و خواھان حفظ
و تداوم وضعيت موجود ،و اردوی پژوھشگران مترقی و انساندوست و انقالبی ،که شرايط موجود را
بر نمی تابند و در مقابل محافظه کاران ايستادگی ميکنند .ھمگی شاھد حضور نوع محافظه کار اين
پروفسورھا و دکترھا که ھر روزه در رسانه ھا  ،برای ليسيدن ته مانده سفره سرمايه داران از سر و
کول ھمديگر باال ميروند ،ھستيم .پژوھشگران مترقی را کمتر اقبالی برای استفاده از اين تريبون ھا
موجود است ،مگر آنکه در آنھا تمايلی به کاسه ليسی سراغ بگيرند .اما خوشبختانه پيشرفتھای علمی
و تکنولوژيکی بدرجه ای رسيده اند که صدای پژوھشگران مردمی و انقالبی ھم به گوش مردم
ميرسد .
با سپاس از شکيبائی خوانندگان اين نوشته ،با چند کلمه ای خطاب به مصداقی ،آنرا بپايان ميبرم.
آقای ايرج مصداقی عزيز! در لحظاتی که بر صندلی دادگاه ايران تريبونال در الھه نشسته بودی ،و از
آنچه بر تو و يارانمان رفت ،ميگفتی  ،و از شدت درد و بيماری ،بالشی سفيد رنگ را در يک طرف
بدنت قرار دادند تا بتوانی ادامه بدھی ،از طريق رايانه ،جريان دادگاه را نظاره ميکردم .درد را در
چھره ات ديدم ،و قطرات اشک برای پياده روی بر پھنای صورتم ،از من اجازه نگرفتند .اگر در اين
مطلب ،چيزی نوشتم که دردت را افزون کند و ترا برنجاند ،صميمانه پوزش ميخواھم .تو
مبارزه کردی تا من حرفم را بزنم و خودم را سانسور نکنم .چند پرسش تقاضا مانند انسانی از تو
دارم که آنھا را برايت مينويسم.
اول –آيا زمان آن نرسيده است که »بازی« با استخوانھای پوسيده مجيد و مرتضی و تقی و ديگر
ياران را متوقف کنيم ،و از آن تجربه ھای تلخ ،درسی برای سلوک و زندگی بھتر بسازيم؟
دوم – آيا ميدانی که گفته ھا و نوشته ھايت ،صدای اعتراض بسياری را برانگيخته است ،و خيلی ھا
بر اين باورند که شما با شرف و حيثيت انسانی آنھا بازی ميکنی؟
سوم – آيا بھتر نيست که ،بجای تسليم در برابر وسوسه محاط بر اکنونت  ،آنجه را که در پشت سر
داری ،باعث افتخار خود بدانی ،و آنرا به دينار و درھمی نفروشی؟
چھارم –آيا نميدانی که ھمه ما انسانھا جايزالخطا ھستيم ،و ميتوانيم تصميم بگيريم و از خطاھای
خود بياموزيم ،و گل اتحاد ،نه خار تفرقه ،بر زمين زندگی بکاريم؟
برايت آرزوی تندرستی و شادی و پيروزی در ھمه عرصه ھای زندگی را دارم .
با شعری که نميدانم از کيست ،اما از آن خوشم می آيد ،ھمه چيز را بپايان ميبرم.
ياد داری که وقت زادن تو
ھمه خندان بدند و تو گريان؟
آنچنان زی که وقت مردن تو
ھمه گريان شوند و تو خندان!

