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 !ترکستان استمی روی به ه تو کعبه ای اعرابی ، اين ره  کبه نرسی ترسم 

 
 

 "ندانی  ره را  خودای که    ،   توانی   کی رهنمايی"        اله  آرش کمانگرپاسخی به مق
 

  !بخش نخست ــ بررسی  طرح
 

همانگونه که انتظار می رفت در " شورای ملی مقاومت ايران" طرح   اعالم
و چه در خارج ، چه در داخل مجموع  با سکوت  نسبی نيروهای سياسی 

از سويی خود طرح بقدری چارچوب همکاری را باز . کشور مواجه گرديد
گذاشته است که امکان خرده گيری تئوريک به آنرا تقريبا ناممکن گردانيده 

 ، آگاهانه به تمامی موارد اختالف ممکن ، نقطه ماده  دو  طرح، يعنی  است 
 .وارد می پردازمدر زير بطور خالصه به اين م. پايان نهاده است 

 
 ! رفرم  و انقالب  ــ  ١
 

 که مسئله هر گونه مهمترين مورد اختالف در ميان  نيروهای  سياسی ايرانی
         ،غير ممکن می نمودتا کنون     را يا ائتالف سياسی  و اتحاد مبارزاتی

  در گذشته  و در شرايطی  که که چرا .  بود  نيروها ی  موجود  " ماهيت" 
هر گونه نزديکی  نيروهای  اساسا   وجود  نداشت ،"چشم انداز سرنگونی " 

و نه به "   توجيه پذير "نه به لحاظ تئوريک  "  رفرميستها " انقالبی  به  
صرفنظر از آنکه  جريانات  سياسی  . بود" امکان پذير " لحاظ عملی  

"  المی سا  جمهوری  رژيم "در   رفرم   خواهان رفرميست ، بيش از آنکه
 !حاکم  بوده اند   جنايتکاران  " استحاله "باشند ، بدنبال  

 
به اين دوگانگی  پايان  داده عمال "   ماهيت  دشمن " و "  ودشرايط  موج "

 دليل آنهم  . برای  نزديکی  نيروهای  مذکور باز نموده است را و راه 
 : که دارد  واقعيت   در اين  کرده ام ، ريشه اشاره همانطور که در گذشته هم

 
 .می گذرد   "جمهوری اسالمی رژيم "   سرنگونی لاز کاناکنونی   رفرم  در شرايط  هر گونه 



 
  !  مسالمت آميز مبارزهنبرد قهرآميز ،   ــ٢
 

 ، اسلوبهای مبارزاتی را ناميسر می ساختی که هرگونه نزديکی مورد ديگر
و ناممکن بودن  "وب مطلق سرک" بدين معنی که بدليل واقعی بودن . بود

در برابر اعمال قهر عريان " مسالمت" هرگونه مبارزه سياسی ،اصرار بر 
به از سوی حاکميت ، بگونه ای اتوديناميک ، نيروی سياسی مربوطه را يا 

سازش با رژيم می کشانيد و يا در بهترين حالت به انفعال و پاسيويسم دچار 
به اين "  شورای ملی مقاومت " ن  در همين رابطه نزديک شد.  می ساخت

و "   رژيم جمهوری اسالمی " آلودگی  به ،قبيل  نيروها ، در بدترين حالت 
، رسوخ  روحيه انفعال  و سازش  با ارتجاع  در صفوف  در  بهترين  حالت 

 . مقاومت  مسلحانه  را الجرم  بدنبال  داشت 
 در جامعه از سويی  " البی وضعيت  انق"  بدليل  وجود    ديگر،" تهديد"اين 

به . و ريختن  پشم  و پيله  واليت فقيه از سوی  ديگر ، موضوعيت ندارد
رژيم  در کنار حضور گسترده  و  "  ريزش مداوم نيروِيی" عبارت  بهتر 
در خيابان  و از همه مهمتر وجود يک     "   عنصر اجتماعی "بی گفتگوی 

خود به خود نقش   در درون  جامعه ، افزايش يا بنده" گرايش  قهرآميز " 
. را  برای  نيروهای  سرنگونی طلب  ايفا  می نمايد " چتر حفاظتی" يک  

واقعی باشد ، اين  تنها  "  گرايش  جامعه به قهر  " به  اين ترتيب  اگر 
 تجزيه و تهديدهستند  که با  "  مبارزه مسالمت آميز" نيروهای  معتقد  به 

  . هند بود  روبرو خوایتالش
 
 !  پيشينه مبارزاتی  ــ ٣
 
طرح ، مسئله سابقه  "  ظرفيت  باالی  فراگيری" شاخص   مهمترين 

نيروهای  سياسی  درگير در صحنه سياسی ايران  می باشد  که اين  به جای 
يکصد ساله  اخير، کم  و  تاريخ  سياسی    به  که  آنهايی  تمامی خود برای

 .  بی سابقه است خود در نوع آشنايی  دارند ،  بيش 
 

 نيروهای جمهوری خواهی یتمام بروی " جبهه همبستگی  ملی " درهای 
به نفی کامل  نظام واليت فقيه  و همه جناح ها و دسته بنديهای م  التزاکه با 

درونی آن ، برای استقرار يک نظام سياسی  دمکراتيک  و مستقل  و مبتنی 



به هنگام  ورود به .   می کنند ، باز استبر جدايی دين لز دولت مبارزه
خط قرمز !  نمی گردد " سابقه پاک "يک  جبهه از کسی  تقاضای  ارائه 

تبليغ به سود حاکميت آخوندی  و هر يک از جناح های آن  و " تنها  
  .  می باشدحالدر "    با آنها رابطه   و برقرار کردن مذاکره

 
جبهه  " يک نه امرريانات سياسی ج افراد وپيشينه  در مورد  قضاوت
مستقل  يک  نظام  دمکراتيک  "  قوه  قضاييه   "  وظيفه که "  سياسی

 !  می باشد 
 
 !هژمونی   مسئله ــ  ٤
 

  رهبری ، پيوسته  در تمامی بيست  و چند سال  اخير ، بزرگترين مقوله
راست " گرفته  تا "  چپ سنتی " اپوزيسيون  ايرانی  از  مشغله ذهنی  

پروژه های  رنگارنگ  شکست  .  تشکيل  داده است  را  "وابسته به آمريکا 
ريشه  در همين  مشکل  استعماری  نيز بيش از هر چيز آلترناتيو سازيهای 

هدف علم کردن   با ١٣٦٢تالش  جدی  آمريکا  در سال  .  داشته  و  دارد
 در تقابل با  ،ر ــ  آرياناامينی ــ  بختيايک  آلترناتيو  استعماری  با شرکت   

و سازماندهی  بال  نظامی  آن  در مرز ايران  و "  شورای ملی مقاومت " 
، تحت  عنوان پر " معين زاده " در خاک  ترکيه  توسط  سرتيپ ساواک  

، جدای  بی عرضگی  ذاتی " آرا  "ايران  !   رهايی بخش ارتش طمطراق  
دليل  با  شکستی  مفتضحانه  روبرو پس مانده های  ساواک شاه ، بهمين  

 .گرديد
مواره سالمت اپوزيسيون ،  ه " رهبر بينی  خود"  آری ،  اين  ميکرب  

 .است   کرده  تهديدايرانی  را  
  

 برای  هر کس که از  حداقل  واقع بينی  سياسی  برخوردار  باشد ، بديهی  
 و نه  با  ادعا  و " صحنه عمل "  در بدون تعارف "  هژمونی " است  که  

يعنی  به عبارت ساده تر ، نهايتا  آن نيرويی  . قيام  و قعود  حاصل می گردد
بطور خودکار هژمونی را بدست می گيرد  که  موفق   " پروسه قيام" در 

  را ارائه بهترين  سازماندهی را  گرد آورده  و  بيشترين  نيروشده  باشد ، 
 . باشد زيده را برگمناسبترين شعارداده  و 

 



نه پذيرش  رهبری  فالن "  جبهه همبستگی ملی  " شرط  عضويت  در 
 توسط   طرح  اعالم شده ٢و سازمان سياسی  که  التزلم  به ماده   فرد

 .استشورای  ملی  مقاومت  ايران  
 

 !وضعيت  انقالبی  
 

" موقعيت انقالبی  جامعه" بررسی عمقی  اين طرح ، بدون  شناخت  درست 
و  انتزاعی  ی است مجموعه  معادالت  حاکم  بر مجاهدين  و شورا  ، تحليلو

به همين  جهت  تمامی  تحليل هايی  که به  بررسی !  بنابراين  غير واقعی 
، نهايتا  ضعف طرح ، مستقل از شرايط  به شدت متحول  داخل  می پردازند 
! تيجه  می گيرند مجاهدين  و  انزوای  داخلی  و بين المللی  شورا  را  ن

بالهت  نهفته  در اين  تحليل  را  در بخش  دوم  مقاله  و در پرداختن  به 
ا بتدا  تحليل در اين  بخش  .  کرد آشکار خواهم "  آرش  کمانگر" مقاله  
   . را  بيان می کنم   خودم

 
داشتن  جامعه  در يک  وضعيت انقالبی  را  اگر تحليل  مبتنی  بر قرار

  با  اين  تطبيق  فعالمختصات  و رعايت  الزامات   ، آنگاه  توجه  به بپذيريم
 جدای  از اين  اصل  کلی  که  در  .   داردجنبه  حياتیوضعيت ، برای  ما  

اين  وضعيت  ، بااليی  ها  نمی توانند  حکومت  کنند  و  پايينيها  هم  ديگر  
از ويژگی های  اين يکی   نمی خواهند  وضع موجود  را  تحمل  کنند ،

  بر هم  خوردن" و  متعاقب  آن  "  شتاب گرفتن  سير تحوال ت " مرحله  
در اين پروسه  و در  .   است "مداوم  صف بندی های  سياسی ــ اجتماعی 

راستای   راديکاليزه تر شدن  هر چه  بيشتر فضا ی  سياسی ، فعل و 
در همين  شرايط است  که درست  . انفعاالت  نيرويی  نيز  شدت  می گيرد

درست ترين  و  اصولی ترين  خط  و سياست  انقالبی ، حرکت  در جهت  
 " جذب  حدا کثر" راس  هرم  ارتجاع  حاکم  و "  کثر نزوای  حدا ا"

بنابراين  در يک .  به  صفوف انقالب  می باشدبدنه دشمن   نيروهای
آنروی  سکه  تالش  در  ،  ماکزيمم  منزوی  کردن  دشمنرويکرد منطقی ، 

و "  پتانسيل انقالبی  و ترقيخواهانه  جامعه حداکثر" جهت  استفاده  از 
 . بالطبع  نيروهای  سياسی  آن  می باشد

 



 با عطف  به مسائل  باال ، برخالف  تصور  بسياری  از نيروهای  سياسی 
بيش  از "   جبهه همبستگی ملی " سمت  و سوی ،مقيم  خارج  از کشور

  و ظرف  آنکه  رو  به خارج  داشته  باشد ، متوجه داخل  کشور بوده
سرخ  های  ، اتحاديه   تشکلهای  راديکال دانشجويیتشکيالتی  مناسب  برای

خالصه مشارکت   جوانان  و کارگری ، انجمنهای گوناگون  معلمين ، زنان ،
 در صحنه ولی درگير !  بی شناسنامهگروه ها ی  سياسی  تازه شکل گرفته  

اينها  .می باشد.....   و واقعی  سياست  و نه بر روی  صفحات  اينترنتی 
. آنها  بستفصل مسائلی  نيستند که از موضع ضعف بتوان کمر به حل  و 

اگر  مجاهدين  و  شورا  در موضع  ضعف   "مهدی سامع" رفيق   بقول
 .  گردد ی  شورا  تالش بودند ، فقط  اعالم  اين  طرح  می توانست  منجر به

 
آری  اين  را  تنها کسی  می فهمد که  خود  برای  يکبار هم  که شده  تجربه  

 . باشديک  ائتالف  سياسی  را  در هر بعدی  از  آن  پشت سر داشته 
 
 

     !                                                            پايان  بخش  اول 
 
 
 
  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 


