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 "برون اندکی از ، درون اندکی از مجاهدين ، درونی انقالب به نگاهی ديگر" 
 

 )آذر (  باقرآبادی  شيرين ، " شهيد مجاهد خلق " ،م برای همسر
 

 می شد به ناگهان  سمبليزه ساده ايدئولوژيک در درون مجاهدين که در يک طالق وازدواجاعالم يک انقالب 
   حيرتدر حاليکه دوستان مجاهدين انگشت.  هيب تکان دادصحنه راکد سياست موجود را بمانند زلزله ای م

 ،دشمنان مجاهدين دست افشان و پايکوبان ريزش کاخ آمال وآرزوهايشان بودند ،نظاره گر، دهان گرفته به 
کيفيت   حجم موضعگيريهای جريانات سياسی و. بودند ايستاده را به نظارهآنان ! نابودی محتوم عم خود به ز

 جدا  . سياسی معاصر، اگر نه  بی سابقه  که ال اقل بسيار کم سابقه  بوده استدرتاريخ  ن مقولهبرخورد با اي
از  !حتی در محافل خارجی نی که بعضا ايراميان نيروهای   در که در بيرون  مجاهدين  و نه فقطاز هياهويی 

 جايگزينی "اما ، يک مجاهدين ، در درون  راه افتاده بودبغيره صدای اسراييل گرفته تا روزنامه لوموند و
  . بودمختصات آن در جريان  با تمامی  "ارزشی

 
هنوز نه مجاهدين  ! به سن بلوغ ، علی رغم رسيدن " انقالب ايدئولوژيک "عمرپس از گذشت هجده سال از

 مجاهدينبيرون  د  به توضيح غير ايدئولوژيکی  اين پديده  برای بيرون خود بپردازند  و نه توانسته انخود  
 بخشيدن به  آن در شکلهدين  و تاثيرات  بی ترديد مجا در روابط  درونی موفق به فهم ماهيت و کارکرد آن 

عشقی ، به سطح يک رمان " جايگزينی ارزشی"وند اين رتنزل  .گرديده است  نديگرا تنظيم روابط آنان با
مدعی نوز کم نيستند عناصری که ه. ست  نبوده انشريات نوع لس آنجلسیپاورقی نويسان تنها مختص 
اريوهای مبتذل فيلم های سبق از سنرابطه با اين موضوع در قه کارگر هستند ولی تحليلهايشان نمايندگی طب

.  مقوله نيستازاين سر پذيرش تحليل مجاهدين اشتباه نشود ، بحث بر.  برده است! طاغوت زمان آبگوشتی 
 انتقاد کرد ، به آنهاا می توان پذيرفت و يا رد کرد ، رمجاهدين ر جريان سياسی از جمله مواضع گوناگون ه

، سياستها  پرداخت ، بهوسازشکارانه آنها بزعم خود  ين يا آن برخورد ارتجاعی ،غيردمکراتيکبه افشای ا
در  "تحول کيفی" اما تنزل يک چنين.  تهاجم کرد حتیبه لحاظ سياسی  و تاکتيک آنها مواضع  و استراتژی 

سياسی  ان جري از سوی فالن !فراش  تجديد و ! تعويض همسر مراسم به بزرگ سياسی  يک سازمان درون
نداشته باشد ،  مسئله   کردن لوثدر جهتسياسی   مشخص، اگر ريشه در اهدافمدعی و يا بهمان تحليلگر 

 . نمايش می گذارد به را مربوطه    نهفته  در تحليلسياسیبالهت   تنها
 

 ری هایو موضع گي تحليلها ، ديدگاه ها  را در تمامی فصل مشترکرد پای يک   ،که بنگريم باالراازجريان 
تمامی  تحليلها ، اعم از   .مشاهده کرد   می توانمجاهدين انقالب ايدئولوژيک درونی با  گوناگون  در رابطه

 ان باشد هم پيمانانش  وو دوستان  مجاهدين  خود جانب و يا راست ، از ده باشدش بيان از موضع چپاينکه 
  و يا در نشريات خارجی  باشدانعکاس  مواضع استعماری آن ، کشوری انصار خارج  و اعوان و يا رژيم و

 :  که   دارند  توافق با هم  مقوله  در اين   همه  و همه ی  پس مانده های  سلطنت  مد فون  ،اظهار لحيه ها
 

  .  ديگر سازمان مجاهدين  پيش از آن تحول نيست،ک از انقالب ايدئولوژيدسازمان مجاهدين بع
 

مبنی  بر " ه ــ اکثريتتود" طيف  در   دخترخاله هايش و عموهاپسر تبع آن به و رژيم  تبليغات آنروزتمامی
 گروه در زندانها تحت عناوين  وسازمان  و راه انداختن  دستهاز خطوط  بنيانگذاران " اهدينمجانحراف "
به از موضع لی که آن  تحلي همراه با ،نيز و تبليغ آن در بيرون " راهيان خط حنيف"و" سیپيروان راه مو"

می کند ،  " فرقه مذهبی" يک به " سازمان سياسی"مجاهدين از قالب يک  تحول  صحبت از،اصطالح چپ 
 چه چيز پس ،د ندر درون مجاهدين  اعتراف نمی کن"  تحول کيفی " انجام  يک به  بی زبانی اگر به زبان 

 .ند بپرداز قضيه  !  جنسیتحليل  هم  به  حاال  اگر صد بار د ؟ندارد  بيان نرا می خواهديگری 
 

انفجار  " و " سوختن  زنگارهای ارتجاعی "  از .د دادنمیخبر " تولد جديد" از يک ،  اما خود مجاهدين
  با اينهمه    ......   اشاره  می کنندرهبری ايدئولوژيکرهايی  زن  و ضرورت  به  .سخن رانده اند "رهايی 
سطوحی  بجز درمجاهدين  در درون  و نهسر در می آورد چيزیدر بيرون مجاهدين  از اين مفاهيم  کسی نه

 !بود  برده يه  کسی  براستی  پی  به اصل قض  محدود
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.    صبر کنيد ، فهميداگر حاال نمی توانيد ب: "  می گويد ٦٤صراحتا  در مراسم نوروز "  مسعود رجوی" 
 " .خواهيد فهميد  ده سال  ديگر پنج سال  يا   نمی دانم ، يکسال ، يا

 
بيرونی انقالب و در سالگرد اعالم "  قجرعضدانلومريم" هجده سال از اعالم همرديفی اينک پس از گذشت 

  که نه  تحولی  بپردازم ليل  بی طرفاخواهم کرد تا حتی اال مکان  به  تحی مجاهدين تالش درونايدئولوژيک 
  گرديدبه اين تحول  پروسه ای که منجربه نگاهی  ورود به  قضيه ، با هم برای . را ديگر گونه کردمجاهدين 
 .  بياندازيم

 
که با از هم " ايرانخلق سازمان مجاهدين " ندردرو ١٣٥٤ نانه ومشکوک اپورتونيستی درسالخائکودتای 

،  را هموار کردنبش انقالبی مسلحانه ، راه به قدرت رسيدن ارتجاع مذهبی نده جکنپاشاندن سازمان رهبری 
  شاخص"  ضرورت  وجودی  يک    جز، چيزیآموزه  اين . به همراه داشتمجاهدين را برای بزرگی آموزه 

.  سياسی ــ ايدئولوژيکی  انباشته شده در تشکيالت نبودحفاظت  از دستاوردهای  منظور به " ايدئولوژيک 
سرقت هژمونی جنبش توسط  تبع آن و به سازماندم وجود اين شاخص ايدئولوژيک ، تالشی مقطعی ع

  به سازشو  کشيده شدهبه انفعال مجاهدين  پايين نيروهایبخشی از در اين پروسه  . بدنبال داشت راارتجاع 
 و يا علی رغم ازيدند ي تغيير ايدئولوژی دست يا به ، از اعضا بزرگتریبخش .  روی آوردند   شاهبا رژيم

 در تشکيالت  ماندن و کودتا گران با سازش جزراهی مبارزه  ادامهمجاهدين ، برای حفظ ايدئولوژی 
، بضاعت ناچيزشان رغمعليکردن وجود التقاط درتفکرمجاهدين ،  قلمداد بابسياری نيز .  نيافتند کودتاچيان ،

. اران سازمان دست زدند يانگذعقيدتی  بنر در بنيادهای تجديدنظ به وپرداخته ايدئولوژی مجاهدين تحليل به 
  و همپالکيهايش ، بيرون آمدند  که امثال بهزاد نبوی   ياو از ميان آنان عناصری همچون لطف اله ميثمی 

ی  با راستترين گرايشات ته خط  همکار تانگذاشتند و در اين راستا  بجای با انقالب را در ضديت هيچ مرزی
تشکيالت . نگرديدند   جنايتی رويگردانخيانت و  شراکت مستقيم در سرکوب انقالبيون ، از هيچ و ارتجاعی 

، در همه  اين  ! به حراج  گذاشته  شده  بود  صاحببدون  ، قربانی به مانند  گوشتمجاهدين و ايدئولوژی 
 . ، بسيار  نا محتمل  می بود " شاخص  ايدئولوژيک "  صورت  وجود  يک

 

  ١٣٤٤سال ايدئولوژيک اول ، انقالب 
 

ر ساده ، به بنيانگذاری سازمانی همت با يک  پيام  بظاه"  محمد حنيف نژاد" ل پيش از اين ، درست ده سا
پيام اين  . کندديگرگون و د  بکشان به چالش را اسالم موجودی سيستم ارزشقرار بود تماميت گماشت که 

 : فرموله شده بود  انقالب در ايدئولوژی  نبود ، چنين ع امر چيزی جز اعالم يک ساده  که  در واق
 

 .و استثمار شونده  می گذرد  استثمارکننده مرزبندی در پهنه اجتماعی ، نه ميان با خدا و بی خدا که از ميان
 

  می تواند گفت که آيا اسالم اساسا  به اين  پرسش ، پاسخ ن اين بود  که ابتدا بايستی متضماعالم اين مطلب 
 در ايران  و چه  در تمامی  جوامع     تلقی های  موجود از اسالم   چهپاسخ  تمامی يا نه ؟باشد  ضد استثمار

    .آری "  حنيف "   يک  نه  قاطع  بود  و  پاسخ اسالمی  به اين  پرسش
 

 تار و پود   ی تمام سيلی بنيان کن  ، بمانند" حنيف " اسالم  توسط  ت  ضد استثماری تثبيت  و اعالم  ماهي
 صف  می کند  و  دگرگون   راهم می پيچد ،  روابط  و مناسبات معمولرا  در اسالم  موجوددستگاه ارزشی 

!  سرمايه دار مومن  .   تغيير می دهدنيز رااهيم مف.  در هم می ريزدبندی های سياسی  و اجتماعی  را 
حرام  و .   همرزم  امروز  می گرددز  تبديل  به د  و ضد خدای  ديرومارکسيست  ملحديروز ، کافر امروز و 

يک  دستگاه  در   ، مفاهيم  ديروزتمامی   کات  و خالصه ز و جهاد ، نماز وحالل ، نجاست  و پاکی ، تقوی 
ص نمودن جايگاه  و با مشخ" دستگاه نوين ارزشی "  در اين .  معنا می گرددارزشی نوين ، دگرگونه
 . در دستور روز  قرار می گيرداز آخرين دستاوردهای دانش بشری ، ستفاده  ، اکارکرد علم  و فلسفه

 
  ١٣٥٤، سال  ايدئولوژيک دوم انقالب

 
  جانبه ای  همهمبارزه شاهتنهايی  و درزندان  به ،" مارکسيزماسالم ، چپ "  پيامبا اعالم" مسعود رجوی" 

عنصر " تعيين هويت   دوازده  ماده ای او ضمن  بيانيه درخشان. می کند  آغازرا برعليه کودتا  در سازمان
يعنی عنصر محوری  " عنصر ضد استثماری" تثبيت  ، بامرزهای چپ  و راست آن  و ترسيم  "مجاهد خلق

  .  دست می يازد" خلق جديد  "، به  يک  " انقالب ايدئولوژيک حنيف "
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  کسيزم تلقی می گرديد و تغيير ايدئولوژیاساسا مترادف با  مار" چپ"که آن زمان در فرهنگ حاکم خالفبر
" علم مارکسيزم"به " اليسم اسالم ايده " تقی شهرام ، گذار ازکودتا ، " پرچمدار"  به تعبير ياو سازمان

 اما ، کودتا را يک حرکت راست د، مسعو می گرديدقلمداد !    چپبه حرکتبطور طبيعی  ، بيرون سازماندر
  در بيرون   قابل فهم بودن ، برای  را کودتاچيان  و تحليل کرده   "راستستم اپورتوني"از موضع  و روانه 

  . می نامد " اپورتونيستهای چپ نما "
 

 تشکيالت   درون  نظير اعدام مخالفين  ،انسانی  به سياستهای ضد  ، علی رغم  تشبث کودتاچيانآنازگذشته 
 بدام به علنی شدن و بالطبعخفی که آنان را مجبورباط عناصر مو قطع ارت و لو دادن آنها به ساواک شاه 

 متقابل   شيوه های  تقبيح ضمن  و نکرده خلق تلقی خروج از صف معيارمی کرد ، کودتا را  ساواک افتادن
 .  از جنبش ، اعالم می دارد " انزوا و طرد کاملشان" با آنها را تا  زه افشاگرانه سياسیمبارمشابه ، يک 

   نه راجنبش  مرحله ای  تهديدمارکسيستها ،  باصطالح  رغم  وارد شدن ضربه از سوی علی  همهمهمتراز
  " عتقد به اسالم گرايشات ارتجاعی در ميان مجموعه نيروهای م و رشد بروز"  که   ، چپ  و مارکسيزم 
، ينی سياسی توسط  خم قدرت تصاحب اسالمی  و ارتجاع قدرت گيری .ارزيابی می کند  راست و مشخصا از

 . می رساند  به اثبات  جريان عمل در متعاقب قيام بهمن ، صحت اين ارزيابی را
 

 پيش  و چه    فهم  آن  چه  قادر به وطنی  هيچگاه"  چپ  م ــ ل  "  بزرگی  از بخشنکته  بسيار مهمی  که 
 . می باشد "هدينپديده مجا" ماهيت درست   تشخيص  ،ه استرابطه با مجاهدين نگرديددربهمن  قيامازپس 

ی خودی   از رفقابسياری ازفرسنگها جلوتر   ،دراين زمينه هم راست داخلی وهم طرف حسابهای بين المللی
 !می کنند سير 

 
  بنا به از خود  خارجماعی ، نيروهای سياسی در واکنش به فشارهایدر پروسه مبارزات اجتکه اين

 واقعيت    اين . در دنيای سياست  نيست  پيچيده ای مسئله  می کنند ، يا راست گرايش  و به چپ   ماهيتشان
چپ قطب  يک  مثال  وجود برای  .سياسی  نيز عمل می کند   گروه بندی های جامعه  و در خارج در درون 

در  ت سياسی  و چه  و انفعاال فعلبر روی  ، چه را   جامعه  تاثيرات  بال فصل  خود و راديکال  در درون
درت يابی  يک بديل  راست   ق  می دهد  و  و تقويت  راديکاليسم ، نشان  چپبه   هاايشات  توده با گررابطه 

زير فشارهای     ،ماهيت های  راست  .عمل می کند  قانونمندی  همينمللی  نيز  بين السطح  در. برعکس 
چرخيده   گری  ، به  راست انقالبی  و چپگرايی  برمبتنی  غال ظ ارتجاع  جهانی ، علی رغم ادعاهای شداد و

 اما  در واکنش  نسبت   ماهيت های  چپ .  رو می آورند   از باالپاخت    و سازش  با ارتجاع  و ساختو به 
 ، به  نسبت  حفظ  تعادلارتجاعی  از خارج  ، به لحاظ  درونی  راديکاليزه تر گرديده  و  برای   فشار های به

نمونه ها   از اين تاريخ  مجاهدين  . دنعنصر چپ  در داخل  می پرداز، به  تقويت فشار راست از خارج 
 .  ندارد  کم"  نمود  و ماهيت "  سياسی  کم  و بيش  واقعگرايانه   در مقوله   تحليل رسيدن  به  يک برای 

 
ست   در واقع  بحثی ا که"  نمود  و ماهيت " اين بحث   دور نشدن از بحث اصلی ، از توضيح  مفصل برای

 رابطه  درنمونه   سهدو به  خالصه طور  بسيار ضروری ، صرفنظر کرده  و بهتئوريک  بلحاظ   وپايه ای  
 .  می کنم بسندهمجاهدين   با 
 

شهرام  و "  درونی مشکوک عميق  کودتایبررسی بدون "  مجاهدين خلق ايران"ماهيت شناخت نسبی 
 بر مترتب  وخيم سياسی عواقب و سازمانغياب مرکزيت  وقت در )   آرام  تقی شهرام  و بهرام ( "  بهرام
  آلترناتيو انقالبی  يک ور شدن  زمينه  شکل گيریک و مردم ايران آزاديخواهانه  جنبش انحراف مسير  درآن

  شخص  برخوردسبک   درهمينطور کنکاش  قيام بهمن ،به منظور پرکردن خالء قدرت  سياسی در آستانه 
           .نيست  ذيرپ نامکا فاجعه ،  اينبا " مسعود رجوی " 
 

 اجتماعی  و نوع  های رفتار روانشناسی اجتماعی ، ماهيت  افراد از طريق  بررسی در پهنه همانگونه  که 
هيت  نيروهای سياسی  خود  را  مناسبات آنان  با ديگران  قابل  شناخت است ، در صحنه  مبارزه  نيز  ما

 نوع  تنظيم  رابطه  آن  با  ديگر نيروهای   از سويی  و جريان  مربوطه  با اجتماع شهای  کنش  و واکندر
  سوخت  باشد ، داشته   ممکن استدير و زود ماهيت   بروز اين.  نا خواه  نشان خواهد داد خواه  سياسی ،

 !ندارد  اما   سوز و
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براه انداخت  و بنفع   حيدری ــ نعمتی  جنگ عمل  متقابل  دست زد  و در واکنش نسبت به کودتا  می شد  به 
همانگونه  که  شبکه ماسونی  ــ  . سيستها کرد سمت  و سوی  مبارزه  را متوجه  مارکرژيم  پليد سلطنتی ، 
  کودتای    پرده اصلی  پشت ، ترديدی ندارم  که  طراحانعمل کرد حال رقيب دربارعينآخوندی همکار و در

سب برای بروز و رشد  بهتر از اين فرصت  و زمينه منا! ديگری را نداشتند ار چيز  جزاين نيز انتظ،مزبور
 .تصور نبود قابل "  ماهيت راست " بر يک مبتنی گرايشات ارتجاعی 

 
موجود  و بالقوه ارتجاعی مادی پتانسيل بی اعتنا  به  "مسعود رجوی! " برخالف انتظار  و رويه  معمول 

باز سازی  " وسی خيابانی م" و حياتی سردار شهيد خلق  بسيار با ارزش مايت  ح برخورداری از کمک  وبا
ساختن ی اغاز کرده وطرح ناتمام حنيف ، يعنی قاطعانه تمامی گرايشات ارتجاعدوباره سازمان را با تصفيه 

  ی و سازمانده تمامی عضو گيريهای سابق ملغی. را در دستور کار قرار می دهد" کادرهای همه جانبه " 
 . مجاهدين  زندانی  صورت می گيرد  اساسا  در ميان زندان  وجديد از درون

 
 کنار موفقيت  در" حنيف ايدئولوژی " ن مجاهدين و حفظ اسازم بازسازی در" مسعود رجوی" پيروزی
مان ساز" نام  کودتا گران  که  به  ايزوالسيون آنان  و رها کردن   افشاگرانه سياسی او بر عليه مبارزه خط

 را در ميان  نجاميد ، جايگاه  بی  جانشين او ا تجزيه  و انشعاب در ميانشان  و متعاقبا"مجاهدين خلق ايران
 .   به گونه ای  بی سابقه  تثبيت  می کند مجاهدين 

 
  به ضربه  کمرشکن  نسبتدر واکنش مقطع پس از کودتا  و بودکننده نااهدين زيرفشارهای مج

              .   نمی روند راست   ،  به چپباصطالح   وارده از 
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   شدهراه طی    :دومبخش 
 

 ! استکبار با !  بدنبال ساخت  و پاخت نائب امام زمان ! دولت امام زمان  ، ٥٧  بهمن٢٢عصر يکشنبه  
 طرح  ،پيشتر  از اين .   می گيردرا تحويل دولت فخيمه انگليس ،  قدرت  تحسين جهانی  و حمايت  شايان 

  بهمن  و تهاجم  چريکهای ٢٢ و٢١ حانه در روزهایورود عنصر مسلبدليل " انتقال مسالمت آميز قدرت"
شکست  مختصری  رژيم  ستمشاهی  با حمايت  و حضور  گسترده  مردمی ، فدايی  و مجاهد  به  پادگانهای 

  ارتش شيرازه.  امپرياليستم  را بهم  می ريزد ، ميز ارتجاع و توانشبه اندازه، جنبش مسلحانه . می خورد 
 . مسلح می شودخلق .  می گردد  گسيخته  م از هشاه

 
 ، ٦٠   در خردادقيام مجاهدين و   ٥٧  در بهمن  قيام  خلققيام ،  صحنه سياسی ايران  در فاصله ميان  دو 

 .ا  است ماهيته ميدان بروز
 

 و رديده گبارز  حاکم  بر سازمان  فدايی ، پس از يک مقطع  کوتاه  چپ نمايیر   رهبری و تفکراست ماهيت
عملکرد  .  به دامن  ارتجاع  می اندازدتماما  را اين سازمان " اکثريت " بنبال تحميل  يک انشعاب گسترده ، 

 بشدت  واپسگرا    در جنايات  يک رژيم شرکت  فعاال نهمرز  را  تا "  اکثريت "  ، جريان راستماهيت  اين
   . سوق می دهدو سرکوبگر ، 

 
  قيام پيروزی  در شرايطی  که  کمتر از يکماه  به زندان  مسعود رجوی  و موسی خيابانی  پس از آزادی  از

، وظايف شرايط  جديد   .   را آغاز می کنندخارج زندان در بازسازی سازمان  و عضوگيری  ، بود مانده
ی  در  بی هيچ  تجربه ا.  است  قرار دادهی جوان ، در صحنه  پيچيده  سياساهدين جديدی را در مقابل  مج

    .سياسیمبارزه مسالمت آميز   ميدان
 

 :کند ميمطرح  پوست کنده ورک خواستهای پدرش را " احمد خمينی"  با مسعود ، در مالقا تی
 
 خمينی پذ يرش  رهبری    ـــ

 شاه لحانه عليه اه  بودن  مبارزه مساشتبـــ  اعالم 
  کمونيستهامادگی  مجاهدين  برای  شرکت  در سرکوب آاعالم ـــ  

 
. کندد رجوی به اين خواستها ، خط سيربعدی مجاهدين در مصاف با ارتجاع را مشخص ميمسعوپاسخ منفی 

    لفظیپذيرشخمينی  توسط مجاهدين  صرفا  يک  ر پذيرش رهبری ببديهی است که خواست ارتجاع  مبنی 
برخورد  لفظی مجاهدين  با  خمينی تا  ! در اين  رابطه مجاهدين  مشکلی  نداشتند .  خشک  و خالی  نبود

منظور مشخص  خمينی از طرح  اين  خواسته ، .  سياسی  بود بسيار محترمانه  و ٦٠  خرداد ٣٠ مقطع
اعضای   مورد  تاييد  بودن ان  و و مشخصا  حضور نماينده  وی  در مرکزيت سازم داشتهمادیکامال  جنبه 

 برای  ،همان  نسخه ای را که  در آغاز  انقالب يعنی .  را مد نظر داشت !  انيت اين  مرکزيت  توسط  روح
مجلس  " پيچيده بود و يا  در مورد جريان  دست ساز " مجاهدين انقالب اسالمی" د ارتجاعی موسوم به بان

!  نبود چندان  ناآشنا برای مجاهدين   خواست اين.اجرا  درآورد مرحله  به " راق  انقالب اسالمی عاعالی
را کرده ، شرط  تاييد مجاهدين  باز  زبان  مجاهدين ، ارتجاعپس از کودتای درونی  ودر زنداناين  پيش از
روحانيتی که  تا اند کی پيش از همان ! نفر از روحانيت  در مرکزيت  مجاهدين  قلمداد  کرده بود  دو ورحض
 می کرد و زيرهژمونی اين سازمان ، بر انديشه وعمل ارتجاعيش   افتخار مجاهدينهواداریکودتا ، به ين ا

 . بود لگام زده  شده
 

گان ، و   بازريبرال تهران  در برابر دولت  ل   دانشگاه٥٧ اسفند  ٤مسعود رجوی  در مراسم   موضع گيری
 بر مزار پيشوای  فقيد   و فند همان سال در احمدآباد  اس١٤ اعالم مواضع مجاهدين  توسط  وی در اجتماع

 پيش از اين ، اولين  اندکی .  آب می کند آرزوی ارتجاع  برای کنترل مجاهدين را نقش برنهضت ملی ايران ،
 اسفند ، يعنی  ١١در  و اشغال نظامی آن "  تربت حيدريه"   به ستاد مجاهدين  درحزب اهللان داراچماقتهاجم 
.  مشخص می کند مجاهدين  را خط  برخورد ارتجاع  با پس از پيروزی  قيام بهمن ،   هفتهر از سه تنها کمت
خمينی  پاه ، نواری  با صدای س کميته ها  و  در سطح   و بدنبال  تصفيه  هواداران  مجاهدين ٥٨ در بهار

گرديده   مجاهدين  اشاره   ن مهدور الدم بودد که  طی آن  به  پخش می گرد کميته ها وسپاه  از وحیسطدر 
   . و خون آنان  مباح  اعالم  می گردد
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پخش می شود " مسلمان انشجويان دانجمنهای " ازمجاهدين درسطوحی ازتحليلیدرتابستان آن سال  متقابال
  تضاد خود با ارتجاع  ، کيفيت" مجاهدين"تحليل اين در . می گرددشناخته  "خط سرخ " که اصطالحا به 

مجاهدين می دانند که تضادشان  با ارتجاع نهايتا  .  می کنند ترسيم سازمان راشريح کرده و خطوط آتی را ت
 تعيين تکليف   که  می دانست اوج قدرت می ديد ، خوب ود را درکه خ خمينی .  خواهد شدبه تعارض کشيده 

گسترش    و  فرصت  رشديروها که پيش ازاينکه اين ن ميسر است با نيروهای  غير خودی ، زمانی  براحتی
 اول ، چه از طريق  لمپنهای  به همين دليل از همان روزهای.  نابود کردپيدا کنند ، انها را به لحاظ  فيزيکی 

 . بکشانددار و چه از طريق تحريکات سياسی تالش می کرد که اين نيروها را  به  درگيری های نظامی چماق
 موفق می شود  ، ٥٨  در کردستان  و متعاقب آن  در فروردين  ٥٧ه  در اسفند مادر برخوردهای مسلحانه 

  مجاهدين.  بدام بيندازد نيز را" سازمان فدايی  " ،" کومله " و   "حزب دمکرات کردستان " که عالوه بر 
 د آنان  اکيدا  از  برخور.  دمی گيرن ارتجاع  نقشه  نشکستدر هم  بهتصميم   ،دارندطرح اطالع که از اين 

خودداری   نيز تهاجماتدرمقابل " مشروع دفاع " از، حتی خيره کننده  یباطو با انض کرده بل خودداری متقا
 .  می نمايند

 
نهم  توسط  کميته مستقر  جاسوسی  برای شوروی ، آبه اتهام " محمد رضا سعادتی " دستگيری هدفدار 

شبکه پليد آخوندی ، با از ما بهتران پشت کوک  از ارتباطات  مشضمن آنکه  گوشه ای!  آمريکا در سفارت 
 .   نمی کشاند نظامیواکنش  به  يک  با اين حال  ، مجاهدين را ،  به نمايش می گذارد راپرده 

 
شکيل ميليشيا ، ت مناسب  بوجود آمده ، متعاقب اشغال  سفارت آمريکاستفاده از فضای  ، با ا٥٨ آذر ماه ٢

 ، مجاهدينستراتژيک اشعار  درراستاینيمه وقتچريکهای  سازماندهی اين. اعالم می گرددمجاهدين توسط 
اين  در شرايطی است که اکثر  .  کار قرار می گيرددر دستور " بسوی تشکيل ارتش خلق پيش" يعنی

  خود برگزيدهرا برای " کارگر بسوی تشکيل حزب طبقه پيش" قيام ، شعار جريانات چپ ، پس از پيروزی 
 . بودند

 
 مسعود  " باراولينبرای  . مجاهدين می باشد ارتجاع  با ی  در مناسباتعطفنقطه  ، ٥٩ خرداد ٢٢ ينگميت

نقاب از چهره در امجديه . نمايش  می گذاردبه آوردن توده ها حرکت در در ب،را  رجوی اعجاز کالم
در امتداد    و ليشياي م  به قيمت  مقاومت تحسين برانگيز" امت هميشه در صحنه" داران  موسوم به چماق

 همراه  هزاران  اسير و زخمی  و کتک خورده   چندين  شهيد  و با تقديم مسالمت آميز  که يک  مبارزه کامال
داری ، موضعگيری ق چماعليها  که نمايندگان مجلس ارتجاع از جمله بازرگان نيزتا آنج.  ، فرو می افتد بوده

   !پيونددداری  می قچمامخالفين  به صف  نناگهابه  ، نيزخمينی گرگزاده  . می کنند
 

. می شود دادهجاع ات ارتتهاجم مقابل در،د خودفاع ازاجازه بعد ، به نيروهای مجاهدين ، به مقطع امجديهاز 
مصممند   مجاهدين می دارد که اعالم  ، کشور با تشريح  اوضاع  وخيم  ، در مراسم  امجديه ،مسعود رجوی

حداکثر و گاز اشک آور ، باران گلوله  حتی  در زيرموجود ،  دمکراسی  نيم بند ين   همقطراتآخرين از که 
 . بکنند   را استفاده

 
اهرشدن  در تلويزيون   تير ماه ، خمينی ، تعارف را به کناری گذاشته  و با ظ٤بعد ، در روز ه از دو هفتکمتر

عالم  که  درست در شرق  و نه  درغرب   دردشمن  نه  .     خود  می پردازددشمن اصلیعلنی  به معرفی 
اينجا  به بعد بديهی  است  که خمينی  شمشير را  از .خانه کرده است ! در همين امجديه بيخ  گوش ما  در و 
ظامی   درگيری ناز يکپرهيز برای " مجاهدين"خمينی ،  در واکنش به اين موضع گيری . از رو بسته است

 به  " ميليشيا "  کرده  و در مقابل  با  فرستادن علنی  خود دفاتر  ومراکز کردن تعطيل زودرس ، اقدام  به 
 .  توده ها ، می پردازند اين  بار در قلب ، خوديی  دوباره  دفاتر بازگشا ميان  خيابانها ، به

 
اگر .   خمينی  بر هم می زندبه نفع موقتا    را موجود سياسی  ، تعادل ٥٩واخر  تابستان  اعراق  در تجاوز 

 در داخل ، برای  به درگيری مسلحانه کشانيدن  مجاهدين  شکست خورده است ، در رتجاع چه  تالشهای ا
.  مذکور را به دام اندازدتحريکات مداوم چند ماهه عليه عراق ، موفق می شود که  دولت خارج اما ، بدنبال 

به    تصميم مستقلدر صفوف مجاهدين  .  می کند پيچيده تر  به مراتب تجاوزعراق اوضاع پيچيده سياسی را
هجوم  و مزاحمتهای   حمله  و با از پشت سر نيز مداوما کهچه اگر.  می گيرندعراق  تجاوزمقاومت درمقابل 

 !  رژيم  روبرو هستند پاسداران
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ابل  در تق .  سياسی  جامعه  را وارد  مرحله نوينی  می نمايد آرايش نيروهای، بنی صدرت جمهوری رياس
 ارتجاع  عليه  ترقيخواهی ،  جبهه.جديد  در مقابل  هم شکل می گيرددو جبهه " مجاهدين " و "  خمينی" 

گرفته  تا  نادمين " حزب خوشنام توده " سياسی  تاريخ معاصر ايران ، از يکی متشکل از تمامی گندابهای 
حزب " حول  محور  همگی ،" حنه امتی های پشت ص" تا  گرفته" در صحنه امت هميشه " و از اکثريتی 

طی انتخابات رياست جمهوری   ترقيخواهی  که هسته آن اميت جبههتماما ، در مقابل .  "جمهوری اسالمی 
 "سازمان مجاهدين خلق" محور د رجوی  تشکيل گرديده بود ، حول  مسعو از کانديداتوری و در حمايت

متضاد از يک ايدئولوژی  اسالم و مارکسيسم با دو تلقی عجبا که در هر دو سو نيز مدعيان.  شکل  می گيرد
 .  قطب بندی نوين در صحنه سياسی  صورت ميگرد. انددر کنار هم  قرار گرفته 

 
 . شقه  کردن  حاکميت  دو گانه  ليبرال  ــ ارتجاعی ،  در دستور کار  مجاهدين  قرار می گيرد 

 
دوران د که می توانند برخالف دست پيدا کرده انست آنان اينک به چنان قدرت واعتباری در صحنه سيا

نيمه   ــ  مخفی نيروهای  نيمه .   داشته باشندتعيين کنندهتاثيرات آغازين انقالب ، در روند سياسی  جامعه  
 دفتر بنی صدر و، گرد همايی های می باشند " حزب اله" يالنه مجاهدين که همه جا زير فشارهای رذعلنی 

 .  می دهندرا عرصه  فعاليتهای خود قرار رياست جمهوری 
 

به  پشتوانه   ، فشار از راستدر مقابل  را " آزادی"مبارزه برای ناپيگير در می بايد که  ليبراليزم متزلزل  و
 .  اميدوار  ساخت اقتدار چپ

 
 امرتبط بعليه ارتجاع آميز سياسی ت مسالممبارزه است در پروسه ديگری عطف نقطه ، ٥٩اسفند  ١٤

 بزرگ  دانشگاه تهران  ميتينگدر تمامی  مراسم  سخنرانی  بنی صدر  ميليشيا  لمتشکنيروهای  .  استعمار
 را  داران لمپنچماق   بهاجازه تهاجم  که  برای اولين  بار"ميليشيا" در اين  روز .  در کنترل  خود  دارندرا 

از  نيروهای  سازمانيافته  مجاهدين  .  می کنداقدام ه  دستگيری  گسترده عناصر مهاجم دريافت  داشته ، ب
بنی صدر، بنی صدر، "   و "، بنی صدر ، حمايتت می کنيم  بنی صدر"   مانند يک سو  با دادن  شعارهايی 

داران تشويق چماقداری و حزب چماقمتوهم ارتجاع را به افشای جمهور  رئيس "افشا کن افشا کن ،
و مهاجمان  حزب اله   شناسايی  کميته  و سياه  از جيب  آوردن  کارتهای از سوی  ديگر  با درو   نمايندمي

 تغذيه به  از کف  داده است ، ديگر اختيار! حمايتهای  توده ای  سرمست  از اينهمه  که تحويل  به بنی صدر
 .   سخنرانيش  می پردازندسوی و تعيين  سمت او و

 
  آنهم داری ، واقعی  چماق به  مثابه گردانندگان "ی اسالمحزب جمهوری " سپاه و کميته  و شای گسترده اف

ی  توازن  قوا، رژيم  تلويزيون  از اين مراسم پخش همه مهمترازو! و فرزند امام توسط رئيس جمهور نظام 
 اسفند  يک  واقعيت  دردناک  ١٤ از فردای.  می کند  جديدی  در جامعه  را  وارد  مرحله    موجودسياسی

امت " داران  و چماقحزب خمينی  و واقعيت  شکست  نهايی  . می کند  حاکميت  ارتجاع  تحميل خود را به
وضعيت ، جامعه وارد  ٥٩ اسفند ١٤از فردای .  با مجاهديندر  مصاف سياسی " در صحنه اشهميشه 
  وقوع  آن زمان نظامی  با ارتجاع  که  تشخيص    درگيریامکانبحث  نه بر سر ديگر .  می گردد  انقالبی
  به   پليدش نظام جارو شدنادامه  وضع  موجود برای خمينی ، به  مثابه پذيرفتن  پيشاپيش  .   استمطرح

 .  می باشد مجاهدين   توسط ،  لحاظ  سياسی
 

 نی صدر پروسه  عزل  ب
 

،از  وترقی  انقالببع آن تمامی  نيروهای جبهه سرکوب نهايی  مجاهدين  و به تایتصميم  قطعی ارتجاع  بر
دادستانی  ارتجاع  که در  ده ماده ایاعالميه .  به اشکال گوناگون بيان می گردد،٥٩ اسفند ١٤فردای 

نات  اساس خطاب  به مجاهدين  صادر می گرددد ، در جوهر خود چيزی  نيست  جز  قرار دادن  تمامی  جريا
رتجاع از نوع  توده ای ــ اکثريتی آن  و يا يا  تسليم محض  دربرابر ا!   راه سياسی  جامعه  در مقابل  دو

  . سرکوب وانهدامو   آمادگی  برای  تصفيه
 

 ، عالوه بر هزاران  اسير و  را کامال  مسالمت آميز مجاهدين مبارزهپاسخ   ، ارتجاع  ٦٠تا اوايل  بهار 
 .   نفر از  هواداران  آنها ، داده است٥٠زخمی ، يک قلم  با  کشتن  نزديک به 

 
٧ 



برای انهدام  فيزيکی  ای بودن  طرح  توطئه ، خبر از درجريان در نهادهای حکومتی منابع نفوذی مجاهدين 
 عظيم تظاهرات .  می رود کاملو بيشتر به سمت  انسداد ز بيشتر روفضای جامعه هر  .  می دهندمجاهدين
فضای اختناقی را که خمينی با   آن سال ،هزار نفره  زنان  و مادران  مجاهدين  در هفتم ارديبهشت١٥٠
ن  تظاهرات ، در واکنش  به اي.  می خواست  بر جامعه مستولی  کند ، در هم می شکند!  سال قانون اعالم 

 .  کردرا تعيين خواهد  نهايی ارديبهشت خود ، علنا تهديد می کند که باالخره تکليف ١٠ خمينی  در سخنرانی
 

، خواهان  پايان دوران  اعالم می کنند  که به هيچ وجه  خمينی ، هبنامه ای  روز بعد مجاهدين  طیدو 
  . ندارند وصيتنامه هايشانجز نوشتن  نيز چاره ای او   نهايی تعيين تکليف در برابر ولی ، نيستند مسالمت 
ند  تا  يابخود ، اجازه    حسن نيت  برای  نشان دادنمی خواهند  که  با هوشياری  بسيار از او نيز در پايان 

،  طی يک سخنرانی در پاسخ  اين نامه خمينی  .بروند   !  حضور وی  به در جمارانبا هواداران  خود 
را هايتان  سالح  !بياييد  شما  الزم  نيست پاسخ  می دهد که خود خاص با هوشياری ضد انقالبی متقابال 

 ! شما  خواهم  رسيد خدمت  به من  زمين  بگذاريد ،
 

عنوان   به رئيس جمهور ارديبهشت ماه به آدرس ٢٥اريخ در ت نامه مفصلی است که ن ،پاسخ مجاهدي
تضمين  او قدرت   در صورتی که می خواهند  که از بنی صدر آن اجرايی  کشور می نويسند  و طی مسئول
ا اينکار ب . سالح هايشان هستند اجرای  قانون اساسی  را داشته  باشد ، مجاهدين  حاضر  به  تحويل  عملی
 .   قرار می دهند "مقام  رهبری" مقابل در  را  عمال   "است جمهوریريمقام "  به طرز ماهرانه ای آنها

 
، يعنی  طرح  قدم بعدی   برای را  ولی  زمينه.  دادن  چنين  تضمينی  را نداردبنی صدر توان   بود که معلوم 
مقابل  خمينی  تصميم در .   می کندآماده ،بنی صدرب اد  رفراندوم از جانپيشنه و  سياسی در جامعهبن بست
غير حکومتی   روزنامه های طيل  و توقيف تتمهتعو با می گيرد قوا  از فرماندهی کل بنی صدر خلع آخر را با

 آخونک  پليد  خوب  . شدن  قرار می دهدک پايه ترژيم  را در آستانه  " انقالب اسالمی"  و"  ميزان"نظير 
را رژيم  ، مسالمت آميز کامال به لحاظ  سياسی  و بگونه ای  ، مجاهدين اگر اندکی  تامل کند می داند  که

 .  استباخته  اين  سازمان بهکه   را  مدتی استبنی صدر   بر سر مبارزه  .  کردخواهند جارو 
 

کار  دستور جمهور را در سعدم کفايت رئيبنی  صدر ، مسئله  برکناری مجلس ارتجاع  به منظور حذف  و
بدنبال عزل بنی صدر و يک پايه  شدن  رژيم  ، مثل روز روشن است که مجاهدين رای ب.  خود قرار می دهد

  حال امکانکه به هرقطرات  همان آزاديهای نيم بندی نابود کردن  آخرين  يورش همه جانبه ارتجاع  برای 
 .  ت  فلج  سياسی  کامل  برده  می شوديک  مبارزه  سياسی  را می داد ، آغاز می گردد  و جامعه بسم

مجاهدين  در مقابل  اين   و ثقل اجتماعی آنهم  با گستردگی   مسئول مسلم است  که يک  نيروی سياسی
رئيس جمهور  و مقاومت ه  حذف توطئاين تصميم  به  مقابله با بنابر .  فاجعه  ساکت  نمی تواند بايستد

 . گرفته  می شود
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 می کنند مجاهدين  قيام   ، ٦٠خرداد سی  : بخش سوم 
 
  عمدتا وابسته  و ضد در صحنه  با  گروهکهایدر پوش تضاد مردم هميشه را قصد داشت که مسئله مينی خ

   سياست ماسونیاو اين  .  و از باال وجود داشته باشد ، بی آنکه نيازی به دخالت رسمی دهدفيصله ! انقالبی 
نافع  خودشان  را ،   و نا آگاه و استفاده ابزاری از آنها عليه  متوده های بی شکل  حداکثر  از  سوء استفاده

سياستهای  مجاهدين ، ته مرکزی  هس،در مقابل . دنبال کرده  بود  قدرت درايران ، بی وقفهپس از تصاحب 
 و و آگاه کردن  "  امت هميشه در صحنه " از پشت "  مقامات رسمی " بيرون کشيدن  خمينی  و بدنبال او 

اين دروغ بزرگ خمينی ،   در اينجا  نيز ضرورت داشت  که .بودبه صحنه  " مردم واقعی "ن رد آوبه ميدان
به مثابه آخرين   بزرگ توده ایيک تظاهرات   .  را نشان داد"واقعیمردم "بايد به هر قيمت .  فاش گردد
  .   مرکزيت مجاهدين قرار می گيرددر دستور کار آميز  مسالمتتجربه

 
با  ک پايگی ورد رژيم  در آستانه  ت  برخچگونگی  .حاکميت  ارتجاع  خمينی  وحجت سياسی  با  اتماميک 
کامال   يا  می توان ارتجاع را به شيوه ای . آن استمقابله  با  استراتژی  تعيين کننده بزرگ ، ت تظاهرااين 

 و يا رژيم  با  سرکوب قهرآميز خلق ، بر پايان يافتن   مسالمت آميز و با اتکاء  به  خواست  مردم ، کنار زد
  در کادر آن امکان  يک  داد  که   نشان خواهد عملدرمقطعی  خود صحه  گذاشته  و   مشروعيت  سياسی 

 . می يابد رژيم ، مشروعيت  آميزسرنگونی قهرکه   پس از آن است تنها . ندارد ديگر وجود مبارزه سياسی 
 

بزرگ  در نيمه دوم  خرداد ماه ، ورود يک يت فرماندهان  مجاهدين در براه انداختن يک تظاهرات عدم موفق
مرحله  ع برای قفل کردن جامعه وارد  ارتجاتدارکات.  جسته می کندرا بر  به لحاظ اجتماعی عنصر نوين

گروه های  نقاط مختلف تهران می گردند که درمجاهدين موفق به کشف مراکز متعددی  . جديدی گرديده است
 با تجهيزات  کامل ، آماده  سرکوب  هر گونه  اعتراض اجتماعی ، به  نفره  چماقداران مسلح ٥٠٠  تا ١٠٠
غلظت  سرکوب ، راه    ! می رسد   نفر نيز ١٠٠٠به  تعداد آنها  در بعضی از اين  مراکز .   نشسته اندانتظار

 . را بگيردمی رود  که نفس جامعه  مسدود کرده  وتنفس اجتماعی  را 
 

 خرداد  ، در برابر توپ و تشر خمينی  و مرتد ٢٥ در روز  برای  انجام  تظاهرات " جبهه  ملی "فراخوان 
اين  .   دارد  در پی   را  اليحه  قصاص ، شکستی  مفتضحانهبدليل  مخالفت  با " جبهه ملی " عالم کردن ا

سازمان   خرداد ، عاليترين ارگان ٢٦از روز  ! نمی گردد خيابانبه نيز نفر  کشانيدن  يک به  موفقفراخوان
روز   فنی  ،    و  سياسی  بداليل.  ردد کار  می گ  بزرگ  راسا  وارد  يک تظاهرات مجاهدين  برای  تدارک

  مردم  قبلیبدون اعالممی بايستی  که  .  داده  می شود تشخيص   تظاهرات  مناسب  خرداد  برای انجام ٣٠
  برای سرکوبی هرحرکت  ارتجاع  تصميم   و جامعه  قفل شرايط به توجه تصميم با  اين . به خيابان آوردرا 

 .  می مانست عجزه   مبه بيشتر  ، اعتراضی 
 

  يک  مجاهدين  با اتکاء  به  تشکيالتی  منسجم و در امتداد.   ، معجزه صورت می گيرد٦٠ خرداد ٣٠روز 
  ، ایصحنه  و فرماندهان " محمد ضابطی"  مسئولينی  چون  برخورداری  از  برکت  و به  خط اصولی 

نفر،  بيش از نيم ميليون ! می گردند  کنغيرمميک    به انجام موفق" سعيد غيور" و" محمد مقدم"  مانند
 . می ريزند به خيابان   دعوت علنیبی هيچ  فرا خوان  و

 

قرار گرفته است ، به   ميليشياه  تن های  بهم زنجير  شددر ميان  ديوار ستبری از  کننده  که جمعيت تظاهر
و در " بهار " ازآنجا به سوی  وطالقانی  راه سمت چهار   به مصدقاز چهار راه خروشان مانند سيلی 

ديگر فاصله چندانی تا خيابان سپه و جارو کردن .  می گرددبه سمت ميدان فردوسی روان " البانق" مسير 
همه چيز برای خيز نهايی به منظور تصاحب قدرت سياسی  ! ت آميز مجلس ارتجاع باقی نمانده اسمسالمت 

  بسر می برد  واز سوی  وضعيت انقالبی  سويی  جامعه در يکاز .  آماده استارتجاع  مذهبی  و سرنگونی 
   ديگر را بشدت  واقعی اکتبرانقالب ديگر ، طول وعرض  مجاهدين خلق ، اجازه  تکرار روايت ايرانی  يک 

  .  ندارند را  عنصر قهر  هنوز  قصد استفاده ازمجاهدين  !  ولی افسوس  . می نمايد
 

عدم از  و بوده خرداد ٣٠ در پاسخ به خبرنگاری که خود شاهد صحنه هایجویدر پاريس ، مسعود ر بعدها 
   : می گويد ، بودکرده   در آن روزابراز شگفتی از سالح هايشاناستفاده مجاهدين 

 
ز به خاطر اينکه  استفاده ا! جا که شنيده ايد مجاهدين در آن روزسالح داشته اند ، اشتباه شنيده ايد از هر" 

 خمينیبايد ابتدا شعار مرگ بر   چرا که بنظر ما . نداده بوديمهنوز فرمان آتش لقا ممنوع کرده وسالح را مط
 

٩ 



   .  عبور کندنی  و نظام  ارتجاعيش خمي توده گير شود  و آنگاه  پيشتاز ، مجاز است مسلحانه  از روی جسد 
  ....... "!  کرديم تمام  حجت را فقط ما آنروز

 

   که می توانست  باشدهيواليی    دوبارهخاک سپاری برای ب تاريخی   و آخرين  فرصت  اولين٦٠سی خرداد 
 .   دراورده  بود  گور تاريخی  خود نابهنگام  سر از

 

يافتگی  و تشکل پذيری  سازمان  درجه باالترين  و مظهربا پيشتاز انقالبی  خلق پيوند سی خرداد نقطه اوج
بازگرديد کننده انقالب  سازمان رهبری  وخلق ميانسی خرداد ی که از فردای زاويه ا.   بودانقالبیتوده های 

 .مانده است تا امروز پيوسته  گشاده 
 

 شهيد  ٢٥به   نزديک  . می شود کشيده  خون  و خاک  دژخيم به قيام مجاهدين ، بفرمان  عصر سی خرداد ،
رژيم  تکپايه از فردا . نقطه پايان  می گذارد ،مسالمت  پروسه  صدها اسير و زخمی  در انتهای آنروز به  و

در ظرف يک .  ار شروع می کندبی سابقه  و در کيفيتی غير قابل انتظ، شکنجه  و اعدام  را در ابعادی شده 
 حيرت انگيز  و  با شدت  و حدتیسياست ارعاب جامعه .  بسته می شوند تيرک اعدام صدها نفر بههفته 

کافر مرد و نه   و زن  نه خرد وکالن می شناسد ، نه  اعدامهای هر روزه . شودبه اجرا گذاشته می سبعانه 
اتمام    رسمی قاطعانه  برای مقاومت مسلحانه  و اعالمتا اينجای کار مجاهدين علی رغم تصميم ! و مومن 

 .   نگرديده اند وارد  مبارزه مسلحانهعمال    هنوز  مشروعيت سياسی  مقطعی  ارتجاع ،
 

غرش  " به مانند ٦٠ تير ماه  هفتم  يکشنبه ٩ ساعت  راس عمال " مسلحانه گسترده  و سراسریزه مبار" 
دار    رژيم  تازيانه  وبی آينده کردن هدف  .آغاز  می گردد" عمل بزرگ" با  و "   بی ابررعد در دل آسمان

  بر عليه" نه چريک شهری مبارزه مسلحا" استراتژی با   استراتژی شباهت عجيبی  است  ميان اين  . است
 .  باشد همراه "بزرگعمليات " با چريکیشروع مبارزه مسلحانه که  بود قرار نيز آنزمان !اهی ستمشرژيم 

 

 نيست ترديد بردار مقاومت قهرآميز 
 

رکوب  نظامی   سدر پايان  يک کشاکش  پر رنج  وشکنج  دو سال  و نيمه  سياسی  ، آنگاه  که  دشمن 
عرصه     در مقابله  قهرآميزلحظه ای  ترديد  در  خود  را در دستور کار قرار می دهد ،سياسی  اپوزيسيون  

  . داشت  خواهد  شکستی  مفتضحانه  را  بدنبال  ،  نظامی
 

نشينی  زبونانه  و تسليم خائنانه حزب عقب  تجربه  . بود  مسلما شکستی  سرفرازانه  نخواهدشکست اين 
نيروهای بدنه حزب  را  در مقابل  سرکوب    مصونيت رهبری  و   ،٣٢ مرداد ٢٨کودتای  با توده در مقابله 

 جريان وار و سيستماتيک  نيروهای   بر ندامت  گسترده  و انفعالوه عال.  پليسی  نظام کودتا  بدنبال  نداشت
دهه های     در  کهتا آنجا !  در هم ريخت  نيز  را "  پوزيسيون "  با " اپوزيسيون" ز بين مرحزبی ، 

   . داشت  قرار  در اختيار  ساواک  شاه  حزب توده  تماما "  داخل کشور" چهل  و پنجاه ، تشکيالت 
 

اينکه  مقاومت  . از جانب  ارتجاع  آغاز  گرديد  ضد انقالبی  قهر  اعمال ، ٦٠ خرداد ٣٠اينکه  از فردای 
  يک گزينش   تحميلحاصل  که راه از  ميان  چند ين  سرکوب ، نه  انتخاب   يک  راهقهرآميز  درمقابل 

، تسليم  محض  يا  مقاومت  مسلحانه  ، به مجاهدين    از ميان  تنها  دوامکان و خمينیاز جانب زود هنگام  
  مسببآغاز سرکوب  نظامی از جانب رژيم  و نه    متعاقبو خالصه  فهم  اينکه  مبارزه  مسلحانه ،  .  بود

استراتژی " نقدی  به   پايه های اساسی  هر  است ، آن بوده معلول   سرکوب که علتعبارتی  نه آن  و به 
 : ديگر به عبارت .   می باشد  ٦٠ خرداد ٣٠ پس از " مجاهدين

 
وی  مجاهدين  در فاز  نظامی  متخذه  از س"   گسترده  و سراسری مبارزه مسلحانه " استراتژینقد هرگونه 

 . هيچ  مشروعيتی  برخوردار  نيست ازز  صورت گرفته  باشد ، قهرآميضرورت  مقاومت  که بر اساس رد 
 

اين  تهاجمات  .  برد ، تهاجمات  نظامی  گسترده  مجاهدين ، رژيم را در الک دفاعی  فرومی٦٠سال  نتابستا
 مجاهدين  نی  که  به  اين  مع!  دارندخصلت  تدافعی  داشته  باشند ، سوی  سرنگونی  و سمت بيش از آنکه

  برای ضروریانتقاالت    و و نقل ، امکان  بستن  گارد  دفاعی  خود در شرايط  عقب نشينی  ارتجاع 
ير  غافلگ ديگر  نيروهای سياسی   ای  برای  فرجه ضمن اينکه اين تهاجمات. کنند را پيدا می مراحل  بعدی

 می توانست    رژيم  را  نيز  مستقيم  زير ضرب  خارج  شدن  از  و ودخ  در جهت  جمع  وجور کردن  شده
 .  دايجاد  نماي
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  امکان سرنگونی  کوتاه مدت  رژيم  را  توهم و حدت  ضربات نظامی  مجاهدين  بويژه به راس رژيم ، شدت
  .بود حافل  خارجی  نيز پراکنده  از ماسی  ايرانی  که  در ميان بسياریو نيروهای سيفقط  درميان مردم نه 

شانزده " می ديد ، به قدرت که خود را در يک قدمی  و با هنر، بنی صدر  پس از بدرک واصل  شدن بهشتی
   و خامنه ای يعنی " ! خمسه خبيثه " انده  از باقيم تن سهزدن رژيم  با کار  استدالل  می کرد  که" ! دليل 

و !    و بازگشت  به  دوران مرجع انقالب بود  خواهد  تمام ، توسط  مجاهدينموسوی اردبيلی  ورفسنجانی  
 .نزديک است  سواری ديگر بسيار يک  فقره  موج شراکت  در 

 
مسعود رجوی  .  خود مجاهدين را نيز می گيردسرنگونی کوتاه مدت رژيم ، دامن م  نسبت به امکان توهاين  
"  فرض عاشورا" ، از سازمان  به فاز نظامی درمرکزيت آستانه تصميم گيری نسبت به ورود مجاهديندرکه 

 اينکه ضمن اعالم ، در پاريس  بود سخن گفته ،يعنی پذيرش فرض نابودی فيزيکی  و تشکيالتی  مجاهدين 
   مدتسرنگونی کوتاه به درصدی برخوردار نيست ،در ايران از يک حمايت ده پانزده "  خمينیرژيم" 
 .   می کند اشاره"سال  و حداکثر  سه  يک سالحداقل "  در ظرف  رژيم

 

شود   میاين برقرار  ن  گارد  دفاعی ،و بسته شد ٦٠نظامی گسترده  مجاهدين  در تابستان پس از تهاجمات 
عيتی  سبرژيم  موفق  شده  بود که با ميان  در اين .  گردد " عنصر اجتماعی" که يکبار ديگر اقدام  به تست 
 مجاهدين  .  و کشتار ، خانه نشين  نمايدضرب  داغ  و درفش  بهرا  خودخون  به بی مانند ، توده های  تشنه

 . ندارد ديگر وجودشدهامکان به خيابان  کشانيدن مردم مرعوب .  بجا مانده اندميدان  در ميانه تنها   ويکه
 

مرگ بر خمينی  با شعار " تظاهرات  مسلحانه "  راه اندازی٦٠با اينحال مجاهدين از اواسط  شهريور ماه 
عنصر  " تست در نقطه  اوج  اين تظاهرات ،  نهايتا  ،  .   می کنند  آغازرامردم منظور به صحنه آوردن به 

گل سرخ ،  گذاردن  سيصد  ، با برجایميليشيا  علی رغم  رشادت بی انتهای ٦٠ ماهدر پنجم مهر" اجتماعی
  . پاسخ  منفی می دهد

 

ضربه  استراتژيک  !   نه  فقط  مجاهدين  را واغدار  می کند ، را  تا به ابد  دو نهايتا ضربه ای که مجاهدين 
 !  چريک  شهری درستی  جنگ پايانی  است  بر  ، نقطه ٦٠ بهمن ١٩

 

  اجتماعی  نبود جز تنزل يک  جنبش  عظيم  بواقع چيزی "مبارزه مسلحانه گسترده  و سراسری" استراتژی
 !م اندازی چش چريکی ، بی هيچ  محدودبه سطح  يک  مبارزه 

 

  !قديم  يعنی زندانی  کردن  يک  پتانسيل  بالفعل  سرنگونی  در چارچوب  تنگ يک شيوه  مبارزاتی  طراز 
.   دهيم قالب  تيم های نظامی  سازمان  محدودی  را در هایمی توانستيم  نيرو اين  استراتژی تنها در کادر 
 .  سازمان  را باال  می بردضريب  ضربه  پذيری ات  بيافزايد تهاجم  بر ابعادين  تيم ها  بيش از آنکهاازدياد  
تقريبا علنی   ده ها هزار کادر شناخته  شده  و  کردن  زمينی  از آن  در اين  کادر  اساسا  امکان  زير گذشته

  . شدنی  وجود  نداشتاف  ن در زير يک  سرکوب  وص نی  کوتاه  وآنهم  در  يک  فاصله  زما
 

مبارزه  " با استراتژی بر عليه رژيم سلطنتی " شهری جنگ چريک " ی استراتژی ميان تفاوت اساس
چريک " در آنجا آماج  . عليه  رژيم  فقاهتی ، تفاوت  در آماجهای آنها  بود" مسلحانه گسترده  وسراسری 

  عبارتی  به . ب  حاکم  بر جامعه  بود گشودن  بن بست  مبارزاتی  و شکستن  فضای ارعا" جان برکف 
خود  بدان اشاره  دارد ، "   تئوری  دو مطلق  " در قالب"  امير پرويز پويان " که  فدايی شهيد  همانگونه 

"  رژيم  تثبيت  شده  شاه سرنگونی "  برداشتن  برای  رسالت  چريک  ، در آن  نقطه  مشخص ، نه  خيز
خواهم  می .      بودقدرت رژيم   و ضعف خود    شکل  يافته  توده ها  در موردکه  در واقع  شکستن ذهنيت

، جنبش  مسلحانه  در ميان  خطوط  استراتژيک  مجاهدين  و فداييان  بگويم  که عليرغم  تفاوتهای  بسيار 
نه  خود  را  در موقعيت   شاه  را  نشانه  گرفته  بود  و رژيم   "  واسطه سرنگونی  بال "   خود  نهتماميت

در راس  ر  جامعه  بود  و نه  مهمتر از همه د"   وضعيت  انقالبی" تقد  به  وجود نه مع.  يدآلترناتيو  می د
 . داشت قرار  "جنبش عظيم اجتماعی " يک 

 

در سازمان   "تدوين استراتژی جنگ چريک شهری"   که پروسه  دو ساله ١٣٤٨درست بر عکس  سال 
 جنبش "  در راس  يک  عمال  ، مجاهدين ١٣٦٠ خرداد گمنام  مجاهدين  به  پايان می رسد ، در سی هنوز 

 ترقيخواه  ونيروهای   تمامی و در محور يک جبهه  اعالم  نشده  سياسی  متشکل  از  " عظيم اجتماعی
   و منسجم   کادر رهبری يک   پوال دين  و تشکيالت يک  از  برخوردار  سازمانی  .  قرار دارند، انقالبی 
 سرنگونی  قهرآميزبرای نظير سياسی  و اجتماعی ، خيز برداشته کم  ر يک مشروعيت ب و متکی   ذيصالح
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  استراتژی .جايگزينی  آن دمکراتيک به منظور آلترناتيو  سازماندهی  يک مصمم  برای وارتجاعی  حاکميت
  !باشد نست نمی توا" ميکرو"  استراتژی  و تشکيالتی  مسلما  يک سياسیموقعيت  در اينچنين  سازمانی 

 

از عواملی  که مستقيما به انقالب ايدئولوژيک مربوط می شود ،  يکیمثابه موضوع  به  اين اگرچه بررسی
  آگاهانه  از بحث اصلی  دور نشدنبرایاستراتژی  در مقولهبحث مبسوط  از می باشد ، ليکنبسيار ضروری 

 .می گذرم  در
 

نقطه به آن از .  می باشد" مقاومت مسلحانه " رتجاع  به  ااولين  ضربه  استراتژيک"  سردار" شهادت  
  . می روندمی گيرد و مجاهدين درالک دفاعی فروموقعيت تهاجم  قرار دررژيم بعد ، 

 
.   رژيم بر مجاهدين وارد می آيددومين ضربه استراتژيک ، ٦١ ارديبهشت بعد، در دوازدهمتر از سه ماه کم
" محمد ضابطی"  و در راس  آنها فرمانده  با مسئولين  باالی آن سازمان  همراه " بخش اجتماعی " 

متعاقب اين ضربه ، ارتباط  با نيروهای  .  مسئول ستاد بخش اجتماعی ، در اين ضربه از دور خارج می شود
 . باقيمانده  مرتبط  در بدنه تشکيالت  گسسته می گردد

 
سياوش  "   شهادت فرمانده .نظامی ست صرفا ، ضربه ای ا٦١  مرداد١٠در  به  مجاهدين ضربهآخرين 
مبارزه "  بن بست  با اين ضربه ، پروسه. می دهد   استراتژيکخصلتنظامی ، به اين ضربه "  سيفی

با اينحال چاره ای  . می انجامدگرديده بود ، به نقطه عطف  خود   بارز ٦٠ بهمن ١٩که از " ریچريک شه
 "توده ها خانه نشين  شدن "با  زمينه اجتماعی.  متصور نيست نمجاهديبرای " به هر قيمتمقاومت "جز 
، اين  بن بست  شکستن برای .   موجود  نيست"تغيير خط " برای  شرايط داخلی  و بين المللی روهمينط

   تاکتيک دربه يک تغيير بنيادی " مبارزه مسلحانه گسترده وسراسری"مجاهدين ، درعين پافشاری بر خط  
مسئولين  و فرماندهان سازمان از خاک تحت حاکميت دشمن ،  باقيمانده با خارج کردن .  رو می آورند

  . اتخاذ  می گردد" هدايت از بيرون" تاکتيک 
 

ط  گوناگون استراتژيک ، بندی  يکساله  مقاومت مسلحانه ، ضمن  بررسی  خطودر جمع مسعود رجوی  
را در کنار شقوق  ديگر  و البته  بسيار  "  ازی منطقه آزاد س" و "  گونی ضربه ایسرن" دو خط  قاطعانه 

تفاوت  که  به    با اين . مستدل ، رد می کند  و بر مبارزه مسلحانه  گسترده  و سراسری  تاکيد  می کند
آن در " عامالن"شتار  و شکنجه ، متوجه ک"  آمران" نوک تيز مبارزه مسلحانه از جانب   تاکتيکی  لحاظ 

سطح جامعه بودند ، ر داختناقحاملين واقعی واقع در که " قطع سرانگشتان اختناق." ی گردد ميان جامعه م
در دسترس  بدليل  آن، سادگیتاکتيگ جديد يژگی اين و. مسلحانه  می گردد به تاکتيک محوری مبارزه تبديل

 تنها  رژيم  کهاالیمليات  پيچيده  بزرگتر بر روی مسئولين  بعخالف  برعملياتی  بود کهبودن  سوژه های 
مرتبط وغير مرتبط  با  عمليات از سوی تمامی نيروهای انجام امکان ،بود امکانپذير از سوی خود سازمان 

ر در ارتباط  با  توده ای  فراگي يک  پتانسيل از  می توانست  به  همين  دليل . تشکيالت را ميسر می ساخت
 اين تاکتيک   با اينحال .  برخوردار باشد "بارزه چريکیمپاشنه آشيل  "مسلحانه يعنی همان مبارزه شدن 

موفقيت ارتجاع چنين شيوه ای  گرديد ، عاملی  که  منجر به عدم  پيروزی مهمترين .  بردنجايی به نيز راه 
.  يک  سرکوب  وحشيانه  و کم نظير  بود از طريق اعمال در جامعه  " انقالبیوضعيت"  بهدر پايان دادن 

امکان  آن مقطع ارتجاع در .  رژيم بودی اجتماعمحاسبه مجاهدين در رابطه با پايگاهاشتباه  ديگرعامل 
 !ندارد را ديگر امکان آن وجههيچ  به امروز چيزيکه . داشت  راداده اشدست  از نيروهای سازیجايگزين 

 
طرح مالک و "   ارتجاع ، يعنیطرح های سرکوبگرانه.   است  رژيم خمينیتثبيت موقت ، سال  ١٣٦٢ سال
که  با به خدمت گرفتن عناصر  " لبيک يا خمينی" ا  طرح و نهايت" طرح گلوگاه های شهری" ،" تاجرمس

 می شوذد ،  کمر مبارزه   به پيش برده خارجی  سرويسهای  اطالعاتی  گستردها  همکاریشاه  و بساواک 
جنگ و سرکوب ، طی  دو تهاجم  کردن    کاسهبا يک  ، رژيمديگر  از سوی .را می شکند مسلحانه در شهر 

مستقر   و نظامی  نيروهای  سياسی  ، موفق به راندن  کليه جبهه  شمالیطريق به عراق از بهاره  و پاييزه 
 .  می گردددر داخل خاک کردستان  عراق" منطقه محرمه "  ايران  به  داخل  در کردستان

 
ر کنار  ژيم ، درمجاهدين  در سرنگونی کوتاه مدت موفقيت عدم .  بدتر استسياسی وضع از اينهم صحنه در 

بودن ،  " راتيک دمکتنها آلترناتيو " ی رغم  مدعیعل" ايران مقاومت شورای ملی " اين واقعيت که پروژه 
  .بود   سياسی  ضد شاه وشيخ  نگرديده  نيروهایتمامی موفق  به  جلب  هنوز
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بديهی  . می کند درون  شورا  وچه  از بيرون  آن ، متوجه  مجاهدين  فشارهای  طاقت فرسايی  را  چه  از 
 . نيست" مسعود رجوی" ص  تمامی  اين  فشارها  در  قدم اول  متوجه  کسی  جز  شخاست  که  نوک تيز
، به  بر خون مجاهدين  سوار شدن   از طريق به  قدرتسهل  وساده  در توهم  دستيابی  موج سوارانی  که  

به اصطالح       جذب  بهموفق " شورا" ه  بهانه  اينکه  بودند ، حال  که اين  ميسر  نگرديده ، بپيوسته شورا 
نيروهای  دمکرات  و استقالل طلب  و " با  "  ائتالف بزرگ " خواهان  يک ،  نشده است" ميانی اقشار " 

رات  ادعايی  حضرات  يروهای  دمکاين  باصطالح  ندر راس .   ، می گردندخارج  شورا " !  جمهوريخواه 
که  "  حسن نزيه " و "  احمد مدنی " يعنی ره های  پيشانی  سفيد استعمار ، نيست  جز مهنيز  البته کسی 

 .بودند  آمريکا ، به اجرای نقش  پرداخته پاخت  خمينی  و   و  حاصل  ساخت !دولت  امام  زمان  يکبار در
 

مهدی  " با امپرياليسم ، در درون  شورا ازطريق دالالنی چون " پاخت ساخت و " برای بر مجاهدينفشار 
ای  توسط  چهره های  وجيه المله را شوو در بيرون "  نيرومندبهمن"   شاگردشو" خانبابا تهرانی 

 در اين هير و  . ادامه  می يابد ... و "  عبدالکريم الهيجی "   و " علی اصغر حاج سيد جوادی " همچون 
ستاد همينطور  . خمينی  دست  می يابندخطاب  به ! رئيس  جمهور  منتخب مجاهدين  به نامه های ز  نيوير

حزب دمکرات کرستان  " برخی از مسئولين  از تماسهای  مخفيانه  خبرگه های مجاهدين درکردستان پيشمر
يجاد  يک آلترناتيو  رای  ااز سوی  ديگر زير  فشار آمريکا تالش  ب. با مقامات محلی  رژيم می دهند" ايران 

آغاز " ارتشبد آريانا " و"  شاپور بختيار"  ، "ينیعلی ام " امپريايستی از طريق يک اتحاد نمايشی  ميان
،  سلطنت طلب گرديده  و در همين  راستا  دولت  ترکيه آمادگی  خود  را برای مستقر شدن نظاميان  فراری

مرز ترکيه  با در" سرتيب معين زاده" به  فرماندهی " آرا"ان  پرکن ارتش رهاييبخش ايردهانتحت عنوان 
با   . می باشد  مجاهدين  فراهم راست به چرخش يک  در يک کالم همه چيز برای .  اعالم می داردنايرا

 :اينحال 
 

   .فشارهای  طاقت فرسای  داخلی  و بين المللی  به راست  نمی روند مجاهدين  زير 
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 و برون درون  تعيين تکليف با : چهارم  بخش
 

  و ايدئولوژيک  سياسی  ــ  نظامی ، استراتژيکنهايی  در تمامی  صحنه های   تعيين تکليف ، سال٦٣سال 
 و عدم امکان  سرنگونی  کوتاه  مدت  رژيم ، که  در  مسلحانه بن بست  سياسی  و نظامی  مقاومت  . است

.  دهدميقرار مجاهدين   را در مقابلراه حلدو  بود ، محرز گرديده  ٦٢ارز و در طول  سال ب ٦١اواخر سال 
داخلی     تمامی  تبعات  با  پذيرش و يا  شد"  کار سياسی " شرايط  واقعی  حاکم گرديده  و تسليم يا بايستی 

، گرايش   "هر آميز رژيم سرنگونی  ق" است و خو"  مقاومت مسلحانه "  پافشاری  بر روی و بين المللی  
   بازتابهای ،ه حلها مسلم  بود  که  گزينش  هر يک  از اين  را.  شد "راديکاليزه " چپ  را برگزيده  و به 

            . می گذاشت  بجا   ايدئولوژيکی  و  سياسی اگونگون های در پهنه خود را  خاص 
 

نهان  و پبروی کارگزاران آشکار " ی ملی مقاومت ايرانشورا" در هایبود  که !  ، عاقالنه سياسیبه لحاظ 
"  عقب نشينی نظامی" بر آنکه  جبران عالوه  " ! سياسیگشايش " اين . ارتجاع  و استعمار گشوده گردد 

 . آماده  می نمود " فراگير جديد ائتالف " نيز از  زمينه  حمايت  آمريکا  را را  می کرد ، 
 

در چارچوب  استراتژی "   مسلحانه  انقالبی مبارزه " که  مجاهدين می بايستی     نيز ، استراتژيکبه لحاظ
م ، بر اساس رهنمودهای  و با پذيرش امکان  استحاله رژيرا به کناری گذاشته " عمومیرهايی بخش قيام " 

ی جمهور" باغ وحش  در!  مدره بدنبال جذب جناح های  !مردم خب  و منت"انديشه راهنما " داهيانه 
 . بيفتند " اسالمی

 
زمينه های   ، که  شامل  ابعاد  سياسی ، نظامی ، تشکيالتی  و ايدئولوژيکی  بود ٦٣جمع بندی های  سال 

 در راستای را  فراهم  کرده  و  جهت گيری  سياسی    مجاهدين  در صحنه چپچرخش به يک  شکل گيری  
  . می گردد"  سياست انبساطی " ،  جايگزين  " انقباض  موقت " 
 

جريان مجاهد " فدای  حيرت انگيز  و تمام عيار  جانفشانی های  بی دريغ  و واقعيت  آن بود  که علی رغم
در حول  و حوش  ه  در ميان  نيروهای سمپاتيزان  چه  در بدنه  تشکيالت  و چ  ، راسچه در، " خلق

بازنشدنی ،   پيچ  استراتژيکمثابه  يک  به همچنان " توده ای کردن مبارزه مسلحانه "  معضل مجاهدين ، 
رژيم  در فاصله  يک    و زمانبندی  سرنگونی  کوتاه مدت مانده  بودباقی " مقاومت مسلحانه" روی  دست 

  مورد اينبحث استراتژيک در . بود شده مواجه ا سه سال ، در پايان موعد  سه ساله  با  شکستی  آشکار ت
هم  بازمسئله ای است  که   ، چريک شهری وجود  دارد  يا  نهی شدن  جنگآيا اساسا  امکان  توده اکه 

در  ن مجاهديمواضع خود   به نمی شوم  و به  اشاره ای کلی د آن موضوع  اصلی  وار از  دور نشدنبدليل 
 .  اين  مورد  بسنده  می کنم

 
از  سه فاز  " اييبخش عمومیقيام ره" یاستراتژی اعالم شده مجاهدين برای سرنگونی رژيم خمينی ، يعن

شد ، شامل  زدن  ميده  می نابی آينده کردن رژيم  اصطالحا  مرحله  فاز اول  که   . تشکيل  می شديا  مرحله 
  . داشتند  نقش  محوریرژيم  در سلسله مراتب و شهرستانها  بود  که در تهران  ارتجاع ، مهره های کليدی

و چه به اعتبار  سياسی تشکيالتی ،بدليل توانايی های چه  ،" تیبهش" فی المثل  مهره پليدی مانند 
   تنها  نامبرده ،استعماریپيوندهای عميق خاطر  و از همه مهمتر  به   قدرتسلسله مراتبجايگاهش در 

زدن     پيوند امکان وحوش ارتجاع  حول محور خود وگردآوری  کليه    توانخمينی ، بود که در غياب کسی 
به   نهايتا کهچيزی .   سرمايه داری  جهانی  را داشت  گسسته  از  موقتا خورده  وضربه  ستم سي دوباره
  کوچکتر ، محوری  را  البته در ابعادی نقش  همين .   می انجاميد"جمهوری اسالمی"  بی ثبات  رژيمتثبيت

عمليات  هدف   ٦١  و ٦٠  ديگرانی  که  در سالهای و " دستغيب " و  " صدوقی"  دژخيمانی  همچون
ه ها  توان  تصميم  اين  مهریبودان . داشتند  عهده  مناطق  خود  به در گرفتند ،  انتحاری  مجاهدين  قرار 

 . دامن  می زد های  موجود  درون  سلسله  مراتب ارتجاع را پايين  آورده  و به  تضادگيری در باالی رژيم 
 
 به صحنه د  که  در صورت موفقيت  در  ناميده می ش قيامتدارک استراتژی ، اصطالحا  مرحله  اين  دوم فاز

 سرنگونی ،  و پيوند آن با سازمان  رهبری کننده قيام به  پايان  رسيده  و جنبش"عنصر اجتماعی" آوردن 
  .   می گرديد قيامپيروزمندانه  وارد مرحله  پايانی ، يعنی  
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حل  راه  .  قيام  درجا می زدمرحله  تدارکنه  هنوز  در ت  مسلحاسه سال ، مقاوماينک پس از گذشت  
هدايت  از  بيرون ، علی  رغم  موفقيت های  مقطعی ، " از  طريق  "  هسته های  مقاومت " سازماندهی  

به اين  خاطر  . پاسخی  در  خور  بگويد" معضل  توده ای  کردن  نبرد  مسلحانه " نتوانسته  بود  که  به  
ميان هسته های مقاومت  پيوند "  معضل حل به بعد نظامی ، ، در ٦٣حث  جمع بندی های سال  امبز يکی  ا

 شدن  توده ای" يابد ، چيزی که به اعتقاد  رهبری مجاهدين ، مقوله می  اختصاص  "نظامیو تيم های 
قويا  در ارتباط  با    "تيمهای  نظامی"  در حاليکه  که چرا .   بر اين  لوال  می چرخيد" مبارزه  مسلحانه 
   .عميقا  رو به  توده ها  داشتند " هسته های  مقاومت " سازمان  بودند ، 

 
مجاهدين  که نا اميد از عدم توانايی " ايران  کرستاندمکرات حزب"  با تکليفتعيين  مسئلهسياسی ،  بعددر

، يکی    رژيم  روی  آورده  بود در  سرنگون  کردن  رژيم  خمينی ، به  مذاکره  با  مهره های  دست چندم
 . از  مباحث  ديگر  جمع بندی ها   را شامل  می گرديد

 
ی  در آن  مقطع  خاص ،  به  مرحله ای  از  بلوغ  خود  رسيده بود  که  يا می بايست  در   سياستعادل قوای

يا  در مقابل  آن  و   خيد چرراست و به   تسليم  شد بين المللی  مقابل  فشار های  طاقت فرسای  داخلی  و
 سياسی   صحنههر چند مختصر ، به  اشاره ای  بد نيست ،  برای  فهم  موضوع .    شدراديکاليزه ايستاد  و

  .بياندازيم  آنروز 
 

 مبارزه مسالمت آميز   شده  بودند  که  طی  يک  پروسه  همانگونه  که  قبال  اشاره  کردم ، مجاهدين  موفق
مقام  رياست  وزنه  سياسی  ژيم  دو پايه  ليبرال ارتجاعی حاکم را  شقه کرده  و نهايتا  راع ،ارتجسياسی با 
 ،  مطالبات  انقالبی  و دمکراتيکپايين آمدن  از   بدون  بين المللی  را ،  بويژه لحاظ  داخلی  و   بهجمهوری
  تمامی  جذب  قابليت ضمنا و داشته  بی انقال  ــ  دمکراتيک  خصلت  آلترناتيوی  بگذارند  که بايستی در کفه

که  برخی  از  نکته  بسيار جالب  توجه ای  .   خمينی  را  نيز  دارا  باشد ضد  شاه  و  وابستهغير نيروهای 
  تاريخی  درون که  جايشان  به  لحاظ "  فدايیاقليت " مانند سازمان  ، آنروز ی سياسی مارکسيستینيروها

 خالی کردن از زير بار شانه   بهانه   را شورا  در " بنی صدر" وجود    ولی بود  "مقاومتشورای ملی " 
دمکراتيک عنصر هژمونی "  فصل  مسئله  بسيار غامض و ، حل بودند، بدان بی توجه  مسئوليت می کردند

 طمطراق موضع  پر در "بنی صدر" جای گرفتن  عليرغمکه  معنیبدين   . بود  شورا درون در "  ــ انقالبی
چکترين نفوذی بر ترکيب تنها  کو نه ، نامبرده  اجرايی به لحاظ ،"  شورا و دولت موقت  رئيس جمهور" 

رای گيريهای    درعملی شرکت جمهوری از رياست  مقامزمانی  فرا سانقشبا تاکيد برکه موقت  نداشت  دولت
  یحق وتو  در شورا ، ازفردی صفت    به  بدليل عضويت وی از سوی ديگر.  بود   شورا نيز معاف ونیدر

 . نيز، برخوردار نبود  بود  برسميت  شناخته شده و ، تشکلهای عضبرای  تمامی   مصوبات شورا  که 
 

راه  به  ين  گرديد  که  در تحليل  نهايی با مجاهدميان  وی تنشهای بعدی همين  مسئله نهايتا  منجر به 
  در لفافه جانب اطرافيان  وی ، ازمی  برد  که  ز  وزرای  دولت  موقت نيمی  ا يعنی  تعيين    اصلیدعوای 
 . بودده گردي فرموله   ! آقاتوسط  ليست  وزراتصويب

 
 براه افتاده  بود  و در ٦١در بيرون شورا ، روند  رو به  گسترش انتقاد  به مجاهدين  که  در طول  سال 

 به  يک  رويارويی   ،ين گذشته  بود ، در پروسه  رشد خود  با مجاهدتقابل    از  يک  نقطه عطف٦٢سال  
 نيرويی  که  تا اين  رويارويی حيرت انگيز  خصمانه  با .   ، می انجامد٦٣ با  مجاهدين  در سال عيار تمام 

    اصلیدشمن می بايست ،    قاعد تا با  رژيمی  بود  که  عيار تمام خونين  وفرق سر غرق در يک  مبارزه 
  نظير بوده  وکه  حداقل کم  نه  بی نظير، اگرمی  اجزاء  اپوزيسيون  باشد ، در تاريخ  معاصر ايران تما

 !هست 
 

شدن  تئوريک  در گير ضمن  آنکه  تا آن  مقطع  مجاهدين  به جز  در موارد  نادر و ضروری  اساسا  از  
 . آغازگر هيچ  برخورد  سياسی  نمی شدند ، حتی المقدور  خودداری نموده و خود ابتدا به ساکن با ديگران
 جدای از اين  و يا آن انتقاد  وارد  به عملکرد مجاهدين  و سبک  برخورد  و   بود کهمعلوم بنابراين 

سمت   و   مشخصسياسی مضمون  دارای   کليت خوداستراتژی  و تاکتيک  آنان ، اين تهاجم  خصمانه  در 
  اين  تهاجمات  همه مضمون  سياسی  .  استارخوردر  ب معينیهدف از و هدايت  شده ای بوده   وسوی

"  انقالبی رت  هژمونی  عنصر دمکراتيک ــ ضرو" اصل  جانبه  وادار  کردن  مجاهدين  به پايين  آمدن  از 
ين  اه  تحقق  ادر پروسه  انقالب دمکراتيک  و  کنار گذاشتن  مبارزه  انقالبی  مسلحانه  به  مثابه  يگانه  ر

  . بودهژمونی  و تثبيت آن در چارچوب آلترناتيو 
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 ورود به  برایآمادگی  اعالم قع آنروی سکه در وای قدرت سياستصاحب  قهرآميز ضرورت   کوتاه آمدن از 
مه ، از  مهره های  پيشانی  ه بدليل  باز بودن  درهايش  بروی  بود که می بايست البته يک ائتالف فراگيری

   داخلی  واز حمايتهای غير حاکم  درون  رژيم ، جريانهای گرفته  تا  "احمد مدنی " ياليسم  امثال  امپرسفيد
  . گرددبرخوردار !   ضروری  بين المللی

 

 آماده   قابل کنترل  و به يک جريان  رفرميستی  ،راديکال  نيروی انقالبی  استحاله مجاهدين  از يک هدف
 !م  بود خت  و پاخت  با  امپرياليسسا

 

سياسی  ائتالف  ادامه  که" تنها آلترناتيو دمکراتيک " ی موجود  با  توجه  به  اختالفات  درونادامه  وضع 
 شکست  استراتژی  نا ممکن  می کرد  از سويی  و انعکاس تبعات  جبری   حاضر را به منوال سابق شکننده

ين حال  پراکنده  در سرتاسر جهان مجاهدين، درون  تشکيالت  وسيع و درعرژيم  در سرنگونی کوتاه مدت 
  آن  مقطع  بداليل  تاکه   عراقمسئله حياتی استفاده  از امکان   کهد بويژه پذير  نبواز سوی ديگر ، امکان 

 .   قويا  در  دستور  کار  مجاهدين  قرار داشت سياسی  صرف  بدرجات  بسيار  در شرايط  قفل  کامل  بود ،
در روزنامه  "عزيز دروغ های طارق" با انتشار مقاله قلم  واکنش مجاهدين در رابطه  يک  کار اينجایتا 

 نهايتا مجاهدين ،  بدنبال  يک  دوران  طوالنی شکيبايی ،٦٢ اسفند ١٧ناشر افکار بنی صدر، درتاريخ 
 آلترناتيو ،  درون  "انقالبی  ــ عنصر دمکراتيک " را به نفع  حفظ  هژمونی! تخب منجراحی رئيس جمهور 

 .   بدنبال  داشت
 

 قعرا مسئله
  

زرگترين ب از در جريان بود ، يکی  شدت  و حدت در شرايطی  که جنگی  خانمانسوز با  به عراق ، رفتن
 لحاظ  سياسی    شدن بهوانست  بدون  واهمه  از  سوختهايرانی  می تريسکهايی بود که يک نيروی سياسی 

 خونينی را به مجاهدين  تحميل کرده   تا آن تاريخ  پرداخت  بهایامکاناز اين ه  عدم استفاد. گرددوارد آن 
  کردستان  در شمال  و منطقهنيرو در جنگلهای سلحانه ، مسئله تمرکز مآغاز مقاومت در المثل  فی.  بود
ن ترييم به نظر من درسترژ"  سرنگونی ضربه ای"خط که پس از" آزاد سازی منطقه"ستای استراتژی را

مبارزه " به گزينش خط  مجبور مجاهدينبود و ه رد شد" دررو خارجی" ، بدليل نبودن  خط ممکن بود
آنرا   که تجربهبود ای   شکل مبارزه مسلحانهتنها که در واقعها ، در شهر" سراسری مسلحانه  گسترده  و

   .  بودند  ، گرديدهقابل  پيش بينی آنو خونين تبعات تمامی  با پذيرش و البته  داشتند
 

وجود مو عقب رانده  شدن تمامی نيروهای  رژيم در بهار و پاييز آنسال  بدنبال دو تهاجم و٦٢سال در طول 
فاده از امکان عراق خود را  استمنطقه محرمه  واقع  در کردستان عراق  نيز، ضرورتدر کردستان  بداخل 

 امکان اده ازاين استف٦٠  تفاوت  که  اگر  در سال با  اين.  مقاومت  مسلحانه  تحميل  می کردتمام  قد  به 
هيچگونه  مشروعيتی  برخوردار  نبود  و مجاهدين  قويا از " متجاوز" داشتن عراق در موقعيت قراربدليل 

قرار داشت " دفاع " در موقعيت رژيم عراق  نه تنها  ،٦٣، در اين  تاريخ ، يعنی سال آنرا  رد می کردند 
و صدور " سعود رجویطارق عزيز ــ م"  ٦١ ديماه ١٩ ر برمبنای مالقاتکشوآن ا دولت بطه راب که اساسا

، رابطه ای بود  همانسال  اسفند ٢٢در مقاومت ،  بدنبال آن  طرح صلح  شورای ملی   وصلح بيانيه مشترک
ه  موضوع  العاد با اين حال بدليل حساسيت  فوق و مبتنی  بر يک  مشروعيت  سياسی ،رسمی  و ديپلماتيک 

غم واضح  بودن  ضرورت  و حقانيت آن   ، علی راستفاده  از  امکان عراق و باال  بودن  ريسک  مربوطه ،
عالوه بر اينها   . جستجو می گرديد ديگری انداخته  می شد  و راه های مجاهدين ، همچنان به  تعويق  برای 
د که  تحت ندامن  می زقويا  به فتنه ای   ری استعمامشخصخط يک که مجاهدين  روشن  گرديده  بود برای 

  که سوزانيدن  مجاهدين  و تصفيه  حساببود ، قرار " با دشمن همکاری "   و "وطن به خيانت " عناوين 
 . آزمايش  کندطريق  از اين رانهايی  با آنها 

 
احوالی که در اوضاع  ويچيده تر  بعدی ، آنهم  پغرنج  و تدارک  ورود به  مراحل شرايط  بمقابله با اين

 را در مقابل  مجاهدين   عمل  نمی کرد ، رهبریمللی  بسود  مقاومت  مسلحانهلتعادل قوای داخلی  و بين ا
 سرنوشت   که برای آنان  ترديدی وجود نداشت . خطير  و سرنوشت ساز  قرار می دهديک  تصميم گيری 

 . داردسازمان رهبری کننده اين انقالب بستگی شت سرنوچيز به بيش از هر " انقالب نوين مردم ايران " 
 معتقد  آنها. بود "  اظهر من الشمس  "  مجاهدين هم قبول  نمی داشتند ، برای  خود   تمامی  دنيااين را اگر

 از   پيروزی انقالب نوين ، جدایمنوال اين بر .    انقالب  ايران  استصورت مسئلهبودند  که سازمانشان  
   : بنابراينو  نبوده هدينمجا پيروزی
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يون    و  واکسيناسکردنمصون جز   راهی   ، هيچاستعماری    و ارتجاعی  تعرضاتحفاظت انقالب از برای 
 . تالشی   وجود  نداردنهايتا    و انشعابآن  در مقابل  رهبری کننده سازمان 

 
مرکزی آن زمان مجاهدين ، که اکثريت  ه سياسی  و کميتميان خيل اعضای دفتر ازيکنفرفقط  کافی بود که

 در کوله بار سنگين مبارزاتيشان  نيزرا درخشان مبارزه تمام عيار با دونظام   سابقهيکآنها قريب به اتفاق 
 بزير راچريکی  استراتژی ناموفق مبارزه مسلحانه ، گونه ای علنی و به ديگر برگزيدهداشتند ، راهی 

سعيد " و "  پرويز يعقوبی" عناصر مسئله داری همچون  های  پايين تر ،در رده  . عالمت  سوآل  می برد
.  کفايت می کردند برای  به  صدا درآوردن  زنگهای خطر در درون تشکيالت ديگرو برخی " شاهسوندی

  گوشت  وتمامی  با مجاهدينی  که تلخی آنرا هنوز از خاطر    ٥٤ايدئولوژيکی  سال تجربه درد ناک ضربه 
 .  بودند ، نرفته  بود کردهن  احساس پوستشا

 
 . مسلح  گردد" شاخص علنی" يک به روری بود که ايدئولوژی  جوان مجاهدين ، ض
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  ايدئولوژيک رهبری  ،بخش پنجم
 

  فردکی   درخشان   پيروزی  سياسی  ــ ايدئولوژي و٥٤ی  سازمان مجاهدين  در  سال بدنبال  کودتای  درون
ی  دوباره بازساز   از ايدئولوژی حنيف که به کردن  کودتا گران  و حفاظت در  منزوی" مسعود  رجوی " 
  بيش، مجاهدين در ميان   اوبی رقيبجايگاه  انجاميد ) هيچ فی الواقع ( هيچ  از"خلقمجاهدين  سازمان "

و پيشبرد  فراسازمانی جنبش سياسی يکبه چريکی  نظامیسازمان  سريع تبديل . بودده گردي تثبيتازپيش 
به    مجاهدين ،علی رغم تحريکات مستمر ارتجاع  برای وادارکردنآميز سياسی مبارزه تماما مسالمتيک 

ه  يک تشکيالت چند ده چند صد نفره  چريکی  بدرگيريهای  زودرس نظامی  و خالصه تبديل  يک  سازمان 
ت  دوپايه  و  سياسی  حاکميکردن شقه يليونی  و نهايتا  مسمپاتيک اجتماعیسياسی  با يک مالء  نفره رهزا

  رهبری مسعود  در ويژهنقش تثبيت  خمينی ، همه  و همه چيزی جز دامانرئيس جمهوری ارتجاع از کندن 
 ر ايدئولوژيک ورود بهخطي  تصميم به تنهايی  او قادر بود آنگونه که.  را بدنبال  نداشتمرکزيت سازمان
رابطه .  کندرا ، قاطعانه اتخاذ ) کی سازمان فيزيفرض انهدامپذيرش يعنی ( عاشورا فرض مبارزه نظامی با 

سياسی ــ تشکيالتی  صرف رابطه   به  آرامی مرزهای متعارف يک مسعود  با اعضا  و هواداران  سازمان ،
 او نامين با مجاهدهدای که شه ای بگون.   بودعرفانی بخود گرفتهيک  پيوند ت گذاشته  و حالسر را  پشت 
نقطه مقابل   در. می کردند  به او شکنجه ها  را تحمل اعتمادبا   اعدام بوسه  می زدند و اسرايشان بر تيرک

 در  اوبهاعتماد  و شکستن لجن کشيدن  نام او رژيم ، به چه در شکنجه گاههای و نيز چه در سطح جامعه
  اين  نيروها  مقاومت شکستن    در راستای  درهم ارتجاع  را  تشبثات  محور ، نيروهای  مجاهدين ذهنيت 

 . تشکيل  می داد
 

درجه ای  از بلوغ  سياسی  و تشکيالتی  خود   جايگاه  مسعود رجوی  با  سازمان  مجاهدين  به   اين همانی
آن   تثبيت   می آمد  و رسيده  بود که  ضعف  يا اقتدار  يکی ، معادل  ضعف  يا  اقتدار ديگری  به حساب 

 .   راه  می برداين  يکی  الجرم  به  تثبيت  ديگری
 

جدی  بسيار تهديد   خود  را  با يک  ،واقعيت  آن  بود که  سازمان  مجاهدين  در مقطع  انقالب ايدئولوژيک 
 ضد امپرياليستی    انقالبی ونيرویا تنه ايران حاظ بين المللی ، جنبش مقاومت مسلحانهبه ل.  روبرو می ديد

 نمونه های ، برخالفجماهير  شوروی اولين بار پس از پيروزی انقالب  اکتبر و تشکيل اتحاد برای   که بود
 نه تنها حمايت  امپرياليستی ، اردوگاه ا ، نيکاراگوئه  و غيره ، در مقابلبسياری نظير چين ، ويتنام ، کوب
 لجنزار سوسيال ــ رفرميستی    که  در  بيشتر  موارد از قضا ، خود  نداشتقاعدتا طبيعی اتحاد شوروی را با

غرب عالم   که  شرق  و به عبارت ديگر در شرايطی .  داشت  نيز  خوددر مقابلشرق  را   به  بلوک ومموس
را حمايت  و پشتيبانی  می کردند ، "  اسالمی جمهوری "   نه شرقی ــ نه غربی  مختلف ، نظامانحاء به 

از  ، آنهم  در شرايط  گسست اجباری را"  ه مسلحانشعله مقاومت " ،   تنهايیبه   می بايستی که مجاهدين
 ايرانی ، نيروهای  سياسیدشمنی های  از ایسلسله در ميان و " مردم ايران"قطه اتکاء خود يعنی يگانه ن
   . دارند  نگه زنده

 

  . نزديک قرار داشت  انداز قدرت سياسی  در چشم  تصاحب امکان پذير بود که امکانتحمل اين  فشارها  تا آنجايی 
 

  دور  از  دسترس  گذشته  ،  بسيار  حفظ  چارچوبهایدر صورت  ٦٣ سالچيزی بود که در پايان  همان اين
 ايران چند باره  مبارزات مردم  از شکست  برای حفاظت از انقالب نوين و جلوگيری پس.   دمی رسينظر به 

لحاظ   سازمان  رهبری کننده  آن  به    استراتژيک تماميت  و استحکامواستعمار ، بايستی  که  ستم  برعليه 
ديده های  اجتماعی پغالب   درمادهوتحول پروسه تغيير در  مجاهدين ،به اعتقاد که چرا  . گردد تامين درونی

 . عمل  می کنند  وامل  درونیعهمواره  به اعتبار    تاثيرات  بيرونی شرط  ومبنايی  ، در يک  رابطه و 
   ،"شورای ملی مقاومت"   آن  در درون  سياسیانعکاس   و  داخلی  و بين المللیفشارهای مجموعه 

  تحميلی جدايی  ، در سازمان مجاهدين  آن تشکيالتیانعکاس   و چريکیمبارزه مسلحانه شکست استراتژی 
  عراقضرورت استفاده از امکان  ه  مهمتر  از همه مسئله خالص  در مفهوم  عام  خود  وپايگاه  توده ایاز 
 مجاهدين مبنی بر ارتقاء استراتژی قبلی ، به ماکرو که عليرغم ادعایميکرو آن  تغيير استراتژی  تبع و به

 تبديل  سازمان مجاهدين  به ت  کهنه  بود ، همه  و همه  ضروردر واقع  اعتراف به  شکست  استراتژی
ت ترين شرايط  داخلی  و سخرا ايجاب  می کرد که  در    ايدئولوژيکمی صد در صد  تشکيالت هريک

،   مقاومتگرز گرانخلق  و گره کرده مانند مشت  به محتمل ،گسست  و انشعاب خارجی ، بدون هراس ازهر
 . باشد ور تعيين کننده  داشته  حضقدرتعامل يک مثابه   به هر شرايطیدر و بتواند  فرود آوردن بودهقابل 
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حل معضالت  اين سازمان به  رهبریپاسخ  مشخص" ايدئولوژيک درونی  مجاهدين انقالب "براين بنا
 در   بوده  و مخاطبهای آن  نيز  به مراحل  پيچيده  بعدی و آمادگی  برای  ورود   مجاهدينخود مرحله ای  

 .  ددن  بونيروهای خود مجاهدين  که  مردم ايران    نه  مدت کوتاه
 

 " مجاهدين  درونی انقالب  ايدئولوژيک "  به تحليل می پردازم ا اين  تفاصيل ب
 

  در ايدئولوژی و يا  بعبارتی  وقوع  ارزشیجايگزينی يک   معنی بهانقالب ايدئولوژيک  در مفهوم عام خود 
 بديهی است  . هاو معيارزشها  ارانقالب دريعنی .  می باشد  مشخص ارزشیدستگاه يک    در بنيادیی تحول

  تمامیشامل  دامنه تغيير وتحول در آن ، در ايدئولوژی بطورعام   دستگاه ارزشیين  ا  بنيادینقش که بدليل
 . می گردد  اجتماعی  و سياسی  گسترده و سازمان در پهنه هایفرد   رابطه هایتنظيم  و واکنش ها و کنش

 
را برای  ی  و ايدئولوژيک داشت  يک چيز  تشکيالتامی ،سياسی ، نظ  که ابعاد٦٣ سال پاييز جمع بندی های

با  ساختارهای  در کوتاه مدت  و " رژيم خمينی" روشن نمود و آن اين بود که سرنگونی رهبری مجاهدين  
  با  سازمانیبرون سو  و مناسبات  سياسی    موجود ، از  يک سازمانیدرون  تشکيالتی    ویايدئولوژيک
  تضمينی هيچ  از همهمهمتر . نيست امکان پذير،سوی ديگرياسی داخلی  و خارجی ، ازت گوناگون سگرايشا

ل  ضروری بعدی ، يعنی  تغيير در استراتژی ، استفاده از امکان عراق ، به  مراحوجود نداشت  که با ورود 
و خالصه گذار "  آلترناتيودولت " موضعاتيک  با جهان  امپرياليستی  از گسترده  به  مناسبات  ديپلمورود 

  جريانات  تمامی سازمان  مجاهدين هم  به  مانند  در آينده ،از پيچها  و گردنه های خطرناک سياسی بسيار 
  حفظ  تنها تضمين نشان  می داد  که  ٥٤ سال تجربه  .   و چند پارچگی  نگرددانشعاب سياسی ديگر ، دچار

و يا  به    زمينه های انشعاب  محتمل ، کور کردن نی هر گونه  گسست  درواز و جلوگيری  سازمانتماميت 
 اين  منظور بهبرای رسيدن   . است تشکيالت  در درون  انشعابامکان از  ميان  برداشتن  عبارت  بهتر 

 از  وقت سازمان مجاهدين ، رسما و علنا"    و کميته مرکزیدفتر سياسی"   اعضای تمامیمی بايست  که  
نظر در رابطه  با ايدئولوژی    سياست گذاريهای کالن و هرگونه اظهارتعيينبا  ابطه  ردر  حقوق خود تمامی

 تمامیموجود ، صرفنظر کرده  و و تشکيالتی  سياسی   صالحيت ايدئولوژيک ،باالترين نفع  ، به سازمان 
را   تنهايی  مجاهدينکفايت کسی  بگذارند  که از قضا  به کف با آن ، در   تبعات تمامیپذيرش  اختيارات را با

کميته مرکزی آنروز سازمان  درک سياسی  و  دفتر   اعضایهمه آيا  اينکه.  بوداز هيچ  به آنجا  رسانيده 
 با اين   که  نيست  در اين  ترديدی    ليکن. ترديد استخود داشته اند ، محل  اين  تصميم  تبعات روشنی  از 

   . نمودند بيمه   يک  دوران ، ی برا را  مجاهدينسازمان  يکپارچگی  کار 
 

 . می دادوژيک را تشکيل ايدئول ، هسته مرکزی انقالب فصل مسئله رهبری حل و تفاصيل اين با
 

 واقعی    رهبری  در دراز مدت  پاسخ فصل  مسئله و پرداخت  به آن  حل   که  بدون   بسيار مهمینکته
 طرح  هشيارانه  مسئله    مسعود  رجوی  با .  بود  "انقالبپيش برنده نيروی بالنده " مقوله   نمی داشت ، 

 باشد ،   بايستی  بدنبال  داشته میرا  نيز الزاما "  مردان  رهايی " که  در بطن  خود  "  رهايی  زنان " 
 . ايدئولوژيک  می پردازد انقالب  پيش برنده و فصل  مسئله  نيروی  حلبه  

 

   مسئله زنان 
 

 و فشار مضاعف  اعمال شده  بر زنان  در کنار يک تحقير  مستمر  روانی  توسط  ارتجاع  سرکوب وحشيانه
کيل می دهد ، از سويی  و اساسی ترين  پايه های  عقيدتيش  را تش  يکی از ضديت با زناناسالمی ، که  

  و چه  در انه  زنان  مجاهد خلق  چه  در ميانه  ميدان  مبارزه مسلحجريان وارحيرت انگيز  و مقاومت 
سياسی ،    رژيم  از سوی  ديگر ، در کنار شرکت  گسترده  و بی سابقه  آنان در مبارزه سياه چالهایاعماق 
 تحول  بنيادی  روابط  و  محوری  در هر گونه  تغيير وخواه  نا خواه  به  يکی از عناصر را    زنانپارامتر

بالنده ای  آن  نيروی مستقيمی  با رابطه ،هر انقالب پيروزی را که اين.  کرده  استمناسبات اجتماعی  تبديل 
اهميت  آنچه که  .  نمايد ، همه می دانند  آن انقالب را مشخص استراتژيکنقطه اتکاءدارد  که  می بايست ، 

يعنی .  می باشدقالب انرهبری کننده  توسط  جريان  بالنده   درست آن نيرو و يا  نيروهایتشخيصدارد ، 
حاکم  و ب با  روابط  و مناسبات  توليدی   در هر جامعه  برخوردار از  شرايط عينی  انقالب ، متناساينکه

مثال  در  يک  روابط  برای  .  صورت بندی های  اقتصادی  و بافت  طبقاتی  حاکميت ، اين  نيروها  متفاوتند
 قابل  اتکاء  قرار  دارد  و در يک  جامعه  ، نيروی  دهقانی  در  جايگاه  نيروی  بالنده و مناسبات  فئودالی  

 .  اينها کمپرادوری  شاه ،  هر دوی    ــ سرمايه داری  کالسيک  طبقه  کارگر  و  در حاکميت  بورژوا
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دهقان را  به مثابه    وکارگرپ  م ــ ل  ايران ،  طبقه چ آن زمان مجاهدين هم  به مانند  غالب  نيروهای  در
  ايران ، در دوران  بعدی انقالب  ضد سلطنتی مردم . ارزيابی  می کردندب ايران   انقالتژيکنيروهای استرا

ارتجاعی  و ضد انسانی ، انکشاف  نيرويی  درون   بغايتايدئولوژی  خشن  نظامی  و حاکميت  يک سرکوب 
توانسته  بودند   ش  او حو گله های  آخوندی  حول  وخمينی  و  .  بود نوينی  نموده ه را  وارد مرحله جامع

در .  هم  زنند  بر موقتا  حاکميت ، صف بندی  طبقاتی  درون  جامعه  را ويژگی  مذهبیکه  با  استفاده  از  
و نظام الهی  "  امام" نمايندگی  خدا  و مستضعفين  تواما  برای  راستا  همانگونه  که  در روستاها ، اين

 را نيز  کارگرازماندهی  در ميان  طبقهسه  مقولبود ،  شناخته  شده ان  به  رسميتروستائياو ، از جانب 
نيز ، در آورده  و ضمن  سرکوب نظامی نيروی مدافع طبقه کارگر ، خود او را  بود از انحصار  چپ توانسته

 و يا  خيابانها  بکشاند به  " مرگ بر منافق "  و با  فريادهای   خود اين جهانیيا بر عليه  منافع  طبقاتی  
 .  نمايد "حق عليه  باطل"   ، روانه  جبهه های  نبرد آن  جهانیمنافع  در آرزوی  دستيابی  به  

 
  سازماندهی   و  شناختبدنبال   " شتر گاو پلنگ " رژيم روری  بود  که  برای  پيروزی  بر اين ضبنابراين 

 . دبو  جهل  توده ای بر سوار اين  ارتجاع  مذهبی   "تاريخیضد " 
 

ارتجاع  اسالمی ، يگانه  نيرويی هستند  "  ضد تاريخی" به  مثابه  "  زنان " يدان نوين مبارزاتی دراين م
 ! بجز زنجيرهايشان  هيچ چيز برای از دست دادن  ندارندکه در مبارزه انقالبی ، 

 
 متعلق   زنانرف بمضاعوامع بشری  و در تمامی نظامات سياسی  و ستم جفشار تاريخی بر زنان در تمامی 

موتور " به  ر زمين مساعد استبداد  دينی ، را  د  فنر فشردهدر اين  به طبقه فرودست ، انرژی متکاثف 
نيرويی که  پتانسيل آزاد سازی اين در اين راستا ، آن  . ما تبديل کرده است، در عصر انقالب  " محرکه
   جامعهذهن و عينمعادالت  موجود  در   بسياری از در برهم زدن  ، به مراتب ی متکاثف را دارا باشدانرژ
  .برنده انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدينپيش نيروی حياتی   به مقولهبرمی گردم .  بودتوانا خواهد  نيز

 
 آنان   قرار گرفتن ، "انقالبموتور محرکه "  و "  خمينيسم ضد تاريخی " کشف  پارامتر زنان به مثابه 

  داليل  مستحکم بهسوی ديگر از  . می سازدی اجتناب ناپذير بدل ضرورتبه  را "  انقالبموضع رهبری" در
  هسته مرکزی  عامل  پيش برنده  و تثبيت کننده مناسبترين، "  زنانه عنصر" و اجتماعی ، همين  تاريخی 
ی که  عنصر.  ز بود،  در  درون  خود  مجاهدين  ني"  عقيدتی رهبری " ايدئولوژيک ، يعنی  مقوله انقالب 
 را در عقيدتیتئوری رهبری  و پياده  کردن   حمل ظرفيتدرونی  خود ، پتانسيل عظيم رهاييبخش  کنار در

اين دليل   به .   برای اين  رهبری باشدتهديدیمناسبات  تشکيالتی  دارا  بوده  بدون آنکه  هيچگاه  تمامی 
  نخورده  باشد ،  زنان  بهم نفع در  جامعه ، به"  ارزشیادلعت"  لحاظ  تاريخی  تا  زمانی  که  ساده  که به

 

 .   استرهايی  که  رهبری نه    خودکليت   مسئله  زنان  در 
 

لوژيک ، انرژيهای  به هدر رونده  در روند يک    در موضع  رهبری ايدئوذيصالحزن گرفتن  بنابراين  قرار
راستا  در اين   . می سازد  مبدل رهايید کننده  در مسير متح  را  به  نيروی رهبریمحتمل  بر سر  جدال 

سازمان توسط  مسعود رجوی درهفتم بهمن " همرديف مسئول اول" به عنوان " مريم عضدانلو " معرفی 
مثابه   به وی  جانب بود ، از ٦٣ييز بنديهای  پا جمع تصميم متخذه  در  ، که  در واقع اعالم  بيرونی٦٣ماه 

 ، چه زن  فردبرای هر نی باالترين موضع قابل دستيابی يع(   ،رهبری ايدئولوژيک  جايگاه  برسميت شناختن
 با  اين  وجود  تنها  به رسميت  شناختن  .قلمداد  می گرددی   تشکيالترين  زن ذيصالحيت برای  ) و چه مرد

از  زنان ذيصالح  برای  تصاحب    نسلی  جريان وار بدون  تربيت    بود  ولی الزماين  جايگاه  اگر  چه  که  
در اين  .   نبود  کافی عقيدتی ،   زن  به  جايگاه  رهبری سياسی ــ تک نمودمواضع  رهبری کننده ، ورود  

را  بگونه ای  جدی    خود"  جنسيت  تضاد "تاريخ  بشری ،  يعنی   تضاد الينحل قديميترين  که  استنقطه
 .  نشان  می دهد

 
 حالت بهترين   در ، ايدئولوژيک رهبری زن به  جايگاه ی  ورود،  تئور "جنسيت  تضاد " حل و فصل بدون

 تضاد "حل   . ضد خود  تبديل  می گرديد  به نهايتا  نيز  باقی  می ماند  و" فرماليزم مبتذل " در کادر يک 
امکان پذير نيست  در طول  تاريخ ،  انسانی جنسی  در جامعهتبعيض نيرومند  ريشه های  بدليل"جنسيت 

ی  ارزشدستگاه   انسانی  ودر ذهنيت جامعه اين  تبعيض   ارزشیهم کوبيدن  پايه های درمگر از طريق  
 !آن حاکم  بر
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 سيستم ارزشی 
  

تعريف با اين   !  بد  و خوب هاساده  يعنی  زنجيره  به هم پيوسته ای  از  سيستم  ارزشی  در يک تعريف 
 .   چه  بخواهد  و چه  نخواهد از يک  سيستم ارزشی  مشخص و معينی  برخوردار  استهر انسان  دوپايی 

آدم  تفاوت    .ديگر   بد به  يک  سری  چيزهای  کسی  به  يک  سری  چيزها  می گويد  خوب  و يعنی  هر
 و خوب های   ، بد  قاعد تا آگاه  در اين است  که عنصر) ی واقعی کلمه معناآگاه  به  ( عنصر آگاه  با  عادی
 بد  و  ،بداندبدون آنکه خود ،   بر می گزيند ، در  صورتی  که  آدم عادی  آگاهانهبر ذهن  خود  را ،حاکم 

جوامع  سنتی  که عنصر   بر خالف .  می گيرد به عاريت ،  حاکمی ارزش  و دستگاه جامعهاز خوب هايش را 
  ، تشکيل می داده است ،  اجتماعیآداب  و رسوم  و سنتهای، را " ارزشها" تعيين کننده در انتقال  وتثبيت 

، قرار " يا مد" و يا  باصطالح "  سيستم رسانه ای "  با کفايت در کف! امع  مدرن ، اين  وظيفه در جو
  اصلی اين  حامل اينها ، يعنی  هم  در جوامع  مدرن  و هم  در جوامع  سنتی ، در هر دوی . استه  شده داد

 .  می باشد " واحد  خانواده "  ارزشیانتقال
 

شکستن   ، از کانال " فرد" به " سيستم " از "  ارزش  "انتقال  بالواسطه  تالش  برایبنابراين هرگونه 
و بوجود "  فرد" ايجاد شده  در " تعادل ارزشی"  بهم زدن  ديگراز سوی .   می گذردخانوادهقداست واحد 
  است  بسيار پروسه اینمی باشد ، اما ممکن ، اگر چه  به هيچوجه غير ين جايگزتعادل ارزشیاوردن  يک  

 همزمان  داشتنبه معنی در اختيار   (  سياسیقدرت مطلقهطريق تصاحب   ازمدت  که  يا دشوار و دراز 
  ! وارد آوردن  شوکبا  .............  ميسر  است  و يا )قدرت اقتصادی  و رسانه ای 

 
 !پيرامون دنيای  با ديگرتطابق   برای پذيرش يک  و آماده کردن فردموجودتعادل  ختنريه منظور درهم ب

 اما   ارزشیجايگزين . است " تعادل موجود" بهم زدن و تنها  در بديهی است که کارکرد شوک ، تنها 
 .  ديگر استمقوله ای 

 
  محتوایاز  بود  که  جدای "  يکالب ايدئولوژانق" در "  طالق  و ازدواج " رد  اساسی کارکاين  همان  

مناسبات  به عاريت گرفته شده  از "  ارزشی  تعادل"تنها راه  برهم زدن ) که به آنهم خواهم پرداخت ( آن 
                                                                                .  در ذهنيت  مجاهدين  بود ،ارتجاعی  حاکم  بر جامعه 
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  جنسيت تضاد  :ششم بخش 
 

کاذب اجتماعی  و يک تنظيم رابطه استثماری را   کار ، يک تقسيم" زن"  به مرد ساالرجامعه تاريخی  نگاه
ماندگاری ضد تاريخی  . بشری تحميل نموده است جامعه در ظريفترين و درعين حال شنيع ترين شکل خود به

 .   اجتماعی  ميسر بوده است  در ذهنيترابطه  به ارزش تبديل  رابطه استتثماری  تنها از طريق اين  تنظيم 
 

را   اين  ضد ارزش  در ذهنيت جامعه تثبيتتوان  و قابليت  "  مذهب" هيچ عاملی  به اندازه راستا  در اين
 نقش به ذهنيت اجتماعیدادن ملی  به  اندازه  دين  و مذهب در شکل  عاهيچ چرا که ! و نيست دارا  نبوده 

که بسياری از  اين  .نيستارزشی  دستگاهدر تماميت خود چيزی جز همان " دين " چرا که  .ندارد 
جز ادامه حاکميت همين  به هستند ، دليلی !  ند مذهبی باش" ماترياليست" ، بيش از آنکه ما مارکسيستهای 
، اين مسئله خودش را درعريان ترين شکل خود.  باشدداشته   نمی تواند  آنانوعينذهن  شی بردستگاه ارز

  مرد آيا  شعر و شعارهای  بايد ديد که. نشان  می دهددر جامعه " زن" با " مرد "  مستقيم برخورددر
 ، ش خواهر، شمادر با  اودر روابط  و مناسباتزن ، و آزادی  مورد حقوق  مذهب ، درضدروشنفکر و 

  پی واقعاآيا  ؟ چطور !  ناموسی مقوالت در رابطه با! يا نه است جاری و ساری ،  ش  و دخترشهمسر
 ، رديگمردی    و  يا  حتی  مادر فرضا  بيوه اش  با ش و يا  خواهر شدختر! نا مشروع رابطه بردن به 
از جانب پسر ، برادر  و مان گونه رابطه از پرده  برون افتادن  ه در او  بر می انگيزد  که احساس را همان

کانون   "   دارد کهحق او  مهمتر آيا  همسر  از همه  می شود ؟  او در کجا  جريحه دارناموس!  پدرش 
کرده  و راه  ) درست يا غلط ( م عيار سياسی  و نظامی   يک  مبارزه  تماانتخابرا  فدای  " خانوائدگی گرم 
در کجا    جامعه ناموس راستی  کشيده  می شود ؟ زن  در کجا   حقوقمرز    اصال  کند ؟جدا را  خود

 جريحه دار می گردد ؟ 
 

 ورود  به  صحن  حرم  حرم امام رضا  به هنگام فرض کنيد پيش از سقوط  شاه ، يک  روز صبح  ، زائرين 
در ايران  می افتاد ،  آن  قب تصور اينکه  چه  اتفاقی متعا! می شدند با  تصوير عريان زنی بر ديوار مواجه 

بر  ديوار حرم  خودنمايی    سالها بی هيچ  واکنشیعکس  محمد رضا  شاه ، اما ، !  نيست کارچندان سختی
  ارزشیدستگاه  حاکميت اين  بدون   بوده اند ؟  برانگيزترواکنش براستی  کداميک قبيح تر  و  ! می کرد 

اين  ميسر  بود  و نه مبارزه تمام عيار با سطايی  خمينی  در ايران ارتجاعی  نه  پذيرفتن حاکميت  قرون  و
 .، امکان پذير می بود   آن  سيستم ارزشیبدون  درهم ريختن  بنيادهای   حاکميت ،

 
 برسميت  شناختن   . در جامعه  ميسر است  قانونطريق  تصويب  و اجرای    زن  و مرد  از حقوقی برابری

مگر  .  نيستاما ، با هيچ  قاعده  و قانونی امکان پذير) زن   مرد  و چه چه( جامعه ت   در ذهنيواقعيتاين  
ارند  که  ده ها گروه  و متساوی  برخوردرد در مقابل قانون  از  حقوق  نادر همين  جوامع غربی ، زن  وم

 رفرميستی ر لجنزار  زن  ومرد  به  فعاليت  مشغولند ؟  مگر  دبرای تحقق  برابری ميان سازمان فمينيستی
اخته  نشده  بود ؟  پس جای خالی  شن حقوق  برابر زنان ، برسميت!سوسياليسم سابق موسوم به اردوگاه 

 تی و مقامات عاليرتبهاحزاب  کمونيس رهبری کننده در سطوح) وار و نه تک نمود  بگونه ای جريان (زنان 
 که علی رغم  تنها تصادفی است بوده است ؟ آيا اين قانونی اشکال و ياتئوريک  معضل حصول کدام، مدولتی 
انقالبات   رهبری در  روسه  مبارزاتی  و درمتن تمامی انقالبات  دنيا ، سهم آنانتمام عيار زنان  در پ شرکت

جنبش شکوهمند کارگری در دويست سيصد ساله نيست ؟ قابل رويت ! مسلح با چشم غير پيروز، اصال 
 ارائه  داده است ؟ "  زتگين کالرا" و "  لوکزامبورگ  ا رز" چند نفر مثل ، اخير

 
 جامعه ، يعنی  اجرايیمواضع    تک نمود ، در باالترين  زنان،" مرد ساالرجامعه " واقعيت اين است که در 

 از  اگر غير!   را به عهده  ندارند  مردان   قانون اجرای   جزکارکردینيز ، نقشی  و درمقام رياست  دولت 
در "  باندرانايکه " در هند ، "  اينديرا  گاندی " در انگلستان  ، " مارگريت  تاچر " بود ، حکومت  اين

  !می زد  زنان  در جامعه  بهم   نفع به تعادل  قوا را    اندکیدر  ترکيه ، " تانسو چيلر " سری النکا  و 
 

  دگرگون  ذهنير  بيابد ، می بايست  که  در   تغيعين  در جامعه ، پيش  از  آنکه  در معادله  قدرتچرا که  
 . چيزی که  بدون  يک دگرگونی  بنيادی در دستگاه ارزشی ممکن نيست! گردد 

 

، زنجيره بهم پيوسته ای " دستگاه ارزشی"بودم که کرده  اشاره " .زشی اردستگاه " به مقولهبرمی گردم 
  مشخص های درون جامعه و" رل " تعييندستگاه  اجتماعی  اين کارکرد  عمده ترين .هاخوب و بد است از
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  تثبيتصورت  می گيرد  و "  واحد  خانواده " ها  درون  " رل  "   اينابالغ.   آنها است عملحيطه  نمودن
 .  عملی  می گردد"  رل" اجرای "  تمرين " و "  مشاهده "  دراز مدت  و  از  طريق   در يک  پروسه آن

  در حيطه  رلموضوع  می گردد که " مغز"   از مشخصیبخش شدن  آن   ، سبب  فعال ممارست  در تمرين
 . فعاليت  آن  می باشد

 
شهر بن در آلمان  سمينار  سه  روزه ای  شرکت  داشتم  که  در  چند سال پيش  از سوی  دانشگاه  کلن  در 

مينه  کارکرد بخش های گوناگون   داده های علمی  در زسمينار بررسی  آخرين موضوع  . شده بودبرگزار
علمی ، بر مبنای اين  داده های .   به  موضوعات  متفاوت  بودمغز انسان  و اختصاص داشتن  هر بخش

برای  .    فرد ، بدنبال  داردتثبيت کاراکتر  و رفتار اجتماعی  مغز ، تاثيرات  مستقيم  درفعال کردن هر بخش 
، اختصاص  " سياست"   و "  منطق " ، " رياضيات " قوالتی  چون  بخش چپ  مغز  به مثال درحالی کهم

" س احسا" و  " شعر" ، " هنر" ، " فرهنگ" مسائلی  همچون  به  ختص راست  مغز ، مبخش دارد ، 
  "رل "روی کودک ،  والدين  بر ژنتيکی کنار تاثيرات از  اين  بخش ها ، در  يک فعال کردن هر  . می باشد

 . جامعه  مشخص  می کند  در آينده  او را
 

دات  موجواين واقعيت علمی ، نه فقط  شامل بخشهای گوناگون مغز که در رابطه  با  ديگر ارگانهای بدن 
ينا ، ضرورت  فعاليت مستمر برای  مثال  در مورد افراد  ناب. مصداق  می کندنيز ) در اينجا  انسان ( زنده  

يی ، چشايی و المسه ، برای پرکردن خالء بينايی ، توان  احساسی  ، شنوااحساس ديگری نظير حس بويايی 
صدق   افرادی  موضوع  در موردهمين .   با افراد  بينا  به  مراتب  افزايش  می دهدآنان را  در  مقايسه 

ام  انجبدليل  فعال نمودن جبری پاهايشان موفق به  دست  داده اند  و دليل  ازهر به ا ر که دستان خودمی کند
 !  چندان  آسان  نيست سالم  نيزبا  کمک  دست آدمهای  کارهايی  با  پا  می شوند  که  انجام  آنها  گاها 

 .  می زنممطلب  مثالی   بيشتربرای  تفهيم  
 

"  روزمرهمشاهدات " دختر و پسر اين خانواده در .    درنظر بگيريد سنتیجامعه يک  خانواده ای را  در 
.   خانه  می باشد  رونيب در     خانه  و ايضا  آشپزخانه  و جای پدردروندر    مادر جای که  خود  می بينند 

   و  م گيرندهتصميعنصر  خانواده  و   !  ناموسحفظ  خانواده ، مسئول  نان آور  خانواده ، اتکاءنقطه 
خدمت ه  و در  يک کالم  مسئوليت  تر و خشک  کردن  خانوادپدر  و    در مناسبات  خانواده تعيين کننده

 .  مادر است   با گذاری
 

  مادر  برای  تحقق   شيوهاست  و و  کتک    اعمال  زوربردن  نظرات  و  اميال  پدر  از  طريق     پيش راه
دختر  و ياری  عهده    ، برخانهدر آشپزخانه  و کارهای  وظيفه  کمک به مادر  !   اشکريختنخواستهايش  
کردن  دختر جهت  رسيدن  به  در حاليکه گريه . در بيرون  خانه ، برعهده  پسر  خانواده  استدادن به  پدر 

احساسات  و  بطور  سيستماتيک  جلوی  نشان دادن   در مقابلجلوه  می کند ،  ! طبيعیخواستهايش  کامال  
!   است ه کردن  کار دخترانگري" ين  باورند  که ر ، بر امادهم  پدر  و هم  .  گرفته  می شود   پسر عواطف

عدم   ، مهر طلبی ، متکی  بودن ،  عاطفی  بودنبه  ديگر  سخن  عامل  اساسی   ! " نمی کندمرد که گريه 
ه  و نه  دوبنان   آفعال  بودن  مستمر بخش راست  مغز ،  زنان......    و مسئوليت  گريزی ، اتکاء به نفس
 چپ  اليت مستمر  بخشبل  فعمقابخش راست  و در اليت اندکفعموضوع ، يعنی عکس اين ! چيز ديگری 

تداوم  اجتماعی  اين   .  می گردد!   به  اصطالح  مردانه سبب  بروز  خصايص   با  مردان ،رابطهدر   ،مغز
 ومرد  گرديده  که  ن  رفتارهای اجتماعی  گوناگون  در  زنگرفتفرايند کاذب در  طول تاريخ  موجب  شکل 

ی  بی عقلی  زن  و احساس  " !طبيعی بودن "  ، مردانه ارتجاعی  و   منشاء تئوريک تفکراگونی ،اين  گون
 به  در پهنه اجتماعی  و  با اتکاء تفکری فاشيستی  که آگاهانه .  برخورد کردن  او با  مسائل  می باشد 

آنان   عدم صالحيت  ووت زنان  در قضا اعتماد بودن نبودن  و غير قابل، جدی " سيستم  ارزشی " همين 
  . را  نتيجه  می گيرد  در تعيين  سرنوشت  جامعه شان شرکت  مستقيمحکومت  ودر 

 
ت  که  گروهی  از  نوزادان  خصائل  زنانه  و  مردانه  کافی  اس  ناشتدطبيعی  منشاء  اثبات  بطالن برای

نگاه   حاکم  بر جامعه  دور" سيستم  ارزشی " به  سن  بلوغ از  دايره  تاثيرات را  تا رسيدن  پسر و دختر
  که  در آن سيستمی .  دهيمکامال  متضاد  با جامعه  قرار " سيستم ارزشی" داشته  و تحت  تاثير يک 

 پسران  جايز  و برای ....   و  تحت الحمايه  بودنضرورته  ،  انجام  کارهای  خان ،    احساساتنشان دادن
سيستماتيک  گيری شکل شی  چيزی نخواهد  بود جز ازماي اين  پروسه  نتيجه . باشد ممنوع دخترانبرای 

 ! در مردان  "زنانه  "  گرايشاتدر  دختران  و  " مردانه " خصايص 
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 .  سياسی  پرداختپهنه   مسئله  در اين   تئوريزه کردن می توان  به تفاصيل  با اين
 

به  دستيابی  هيچ انقالبی موفق انسانی ،   حاکم بر جامعهارزشیسيستم     در  دگرگونی  بنيادیيک دون ـ  بـ
  .  اجتماعی  نخواهد  شدآرمانهای خود  در  پهنهبه  اهداف  و 

 

 .    وجود  ندارد ارزشیسيستمجامعه ، امکان  تغيير    در سياسیتصاحب  قدرت   بدون  ــ
 

  امکان  انقالب ارزشیزمايش سترگ يک از آمدعی رهبری انقالب  پيروزمندانه نيروی  بدون گذار ــ
 . وجود ندارد  ، سياسیبه فرض تصاحب قدرتدگرگونی  دستگاه  ارزشی  جامعه ، 

 

تحقق مراحل  کننده انقالب ، در گرو سازمان  رهبری " آزمايشگاه " ر دگرگونی ارزشی دــ  پيروزی اين 
  : بود رزيضروری 

 

 !حاکم  بر جامعه " سيستم ارزشی " تاثير پذيری ه  کردن  بدنه  تشکيالت  از حوزـ  دور١
 

 .طريق  وارد آوردن شوک   از تشکيالتمرتبط با و برون  نيروهای درون  "تعادل ارزشی" برهم زدن   ـ٢
 

  !هکهن"  سوزاندن  ديدگاه" نوين ، از  طريق "  دستگاه  ارزشی "   جايگزينی  يک  ـ٣
 

 هدين  توسط  مجاريزاسيون  فضای سياسی پوال
 

 ، پس از  ٦١روند  رو به  گسترش انتقاد به  مجاهدين در سال  کرده بودم  که خش های  گذشته  اشارهدر ب
 انگيز  خصمانه  با  مجاهدين   ، به  مرحله  يک  رويارويی  حيرت٦٢سياسی  در سال تقابل گذشتن از يک 

" دشمن اصلی"  مشخص نبود  که  باالخره ی  بيرونتا آنجا که  برای يک  ناظر  .  رسيده  بود ٦٣  سالدر
! " جمهوری اسالمی" جاهدين  هستند  يا  رژيم ، م بسياری از جريانات  و خرده جريانات سياسی ايرانی

  نيروهای سياسی  مجموعه ، با  سياسی  مجاهدين" تعيين  تکليف"   يک زمينهاين  واقعيت اسف انگيز 
 کليت فضای سياسی ايران ، در رابطه  بامنفی آن  جنبه های غم  تمامیجود آورده بود  که عليرورا  بجامعه 

   . تسهيل  می کردبه مراتب   را ،حاکم زمينه گسست پيوندهای ارزشی نيروهای مجاهدين با  سيستم ارزشی
 

 رژيمبا حزب اين بدليل  مذاکره   "کردستان ايران   دمکرات  حزب" اخراج  در مورد تصميم گيری  قاطعانه 
وسط   ترانسياسی  ايفضای   بندی قطبپروسه   ،  ٦٣ سال   هایجمع بندی ، بدنبال "اسالمیجمهوری "

شورای  " در مقابل "  رژيم خمينی"  ، حول محور "انقالب نامتحد ارتجاع  و ضد جبهه " مجاهدين به 
ايرادی    عيب  ورای هراين  قطب بندی به  لحاظ  سياسی ،  دا .، را  شکل می بخشد " ملی مقاومت ايران 

 نيروهای  برای  پهنه  سياسی  ايران  شفاف شدنبرخوردار  بود  و آن  باشد ، از يک حسن بزرگ  بوده که
ها  و مخالف خوانی های آنان ، در مقابل جوسازيبرای " مصونيت  سياسی" ايجاد   بود که ضمن مجاهدين

نيز  تحرک  باالی  تشکيالتی  اين  نيروها  را    ،بيروناز انتقاد هر  گونه   بالمال    ومجاهدين"  اضداد " 
 .  بدنبال  داشت

 

 راديکاليسم  در مبارزه  انقالبی  با  شفافيت  در سياست رابطه  
 

مبهم  بودن  .   بودن  دوست  و دشمن  می باشدمشخصيکی از عمده ترين  پارامترهای  مبارزه  انقالبی ، 
 .  کاهد  می تيزی مبارزه از  اندازهان که باشد ، به همان  ميززه انقالبی به هراين عامل در جريان يک  مبار

  اهميت   رزمندهنيروی باال  برای   پارامترباشد ،حاال اگر اين مبارزه در پهنه  نظامی جريان داشته 
خلی  و چه  در اين چنينی  ، چه  به لحاظ  دای در اين  زمينه  در سالهای اخير نمونه ها! مضاعف  می يابد 

 . سطح  بين المللی  اندک  نيستند
 

اومت  مسلحانه  فلسطين    فلسطينيها  و دولت  وقت  اسرائيل ، مقبدنبال  امضای قرارداد اسلو ميافی المثل  
 . بودود کشيده  شده  رکو  جنبش انتفاضه  برای  مدت چندين سال  در سردرگمی  بسر می برد  و به

بودند  که  سياستهای  سرکوبگرانه  و  فاشيستی  موفق  شده " اهود باراک" نبال  او و بد"  اسحاق رابين"
 عمومی  دنيا  و افکار  فلسطين اهی  بپوشانند  و جنبش  آزاديبخشخود  را  در  زرورق  يک  صلح طلبی و
الت  و پليدی   رذ که  تماميت " آريل شارون "  آمدن روی  کار.  را  سالها  بواقع  عالف  خود نگاه  دارند

تازه  به  انتفاضه    به نمايش  می گذاشت ، نه فقط  جانی شفافيت کاملبا   نژاد پرست  را يک  دين  و دولت 
 .  را  نيز راديکاليزه  کرد "عرفات ياسر " ه  سازمان فتح  و  شخص  داد  ک
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ی رغم  صعوبت  غيرقابل  تصور  علبا خمينی شمشير کشيده  سالهای آغازين  دهه  شصت ،  نظامی مبارزه
 حمايت  کم نظير  توده ای  اواخر  دهه   آن ، بسيار  ساده تر  از  درافتادن  با  هيوالی  دجال  متکی  به  يک

 .  پنجاه  بود
 

ت  در غياب  يک  بديل  انقالبی  حاضر در ميان جامعه ، نه  فقط  شارالتان  او  توانسهمانگونه  که  شاگرد  
 در  باغ وحش    ! مدنیود  را  به  دنبال  سراب  جامعه  به اصطالح  اپوزيسيون  درمانده  خگی ازبخش بزر

سر بدواند  که  بخش  فعال  و راديکال  جامعه  را  نيز در گرد  و خاک  " جمهوری  اسالمی "  مقدسنظام 
.  کامل  نگه  دارد  شرايط  قفل طل  و  باطل  و  درتساهل ، مدتها  عا گفتگوی  تمدنها  و سياست  تسامح  و

 ٢ سياسی  پس ازه صحنه  گرد آلود  ايران  و شفافيت بخشيدن  براديکاليزه  کردن  جنبش انقالبی  مردم 
 ذوب شدگان  در  واليت آقا ،.  بود امکان پذير  "  خاتمی"  مستقيم خرداد ، فقط  و فقط   با  نشانه  گيری 

را  ، در هر حال  بر دوش  خود   چه  بيشتر  به  نظام مقدس يت دادن هر شفاف!  تنهايی  رسالت خود  به 
 !   حمل  می کنند 

 
  با  بيرون  خود  پرداخته  تکليفتعيين به  "  متحد ارتجاع  و  ضد انقالب جبهه  نا " مجاهدين  با  اعالم  

  ترکيب "يگر  با معرفی سوی  د از .می گردند" ديگران"   خود ، در مقابل دفاعیبستن گارد و  موفق  به  
تحقق   ، ٦٣سال  عضدانلو  در هفتم  بهمن مريم " همرديفی " که  به دنبال  اعالم " رهبری نوين سازمان 

انقالب دمکراتيک نوين خلق قهرمان  "   رهبری مدعی رسما  تعارف  را  به  کناری  گذاشته  ويافته  بود ، 
 . می گردند"  ايران

 
اعمال هژمونی  ضرورت  انقالب  نوين  که  در  بطن  خود  اعالم کردن مرحل"  دمکراتيک "مفهوم سياسی 

در   آشکار مجاهدين چپگرايش به را  نهفته  داشت ، چيزی  جز يک  " عنصر دمکراتيک ــ انقالبی " 
 .  نبود " تعادل قوای مشخص  داخلی  و بين المللی" متن 

 
حسابهای  قابل فهم  باشد ،  برای  طرف "  چپ  داخلی "  آنکه  برای م بيشتر و  پيشتر از هيزی که بازچ

  چرا که  دعوای سياسی عناصر بقول مجاهدين ميانه باز   !بين المللی  مفهوم  بود داخلی  و  "  راست " 
  و فشارهای بين المللی مجاهدين مقاومت  با ملی  شورای درون  و برون " اقشار ميانی  " مدعی نمايندگی

به روی عناصر "  آلترناتيو " عمدتا  حول  همين  مسئله  يعنی  بازکردن  در های  روی  آنان ،بی وقفه بر 
عنوان  تحت "    با راستتقسيم هژمونی" و" !  فراگيراتحاد " ياليسم جهانی ، زير پوش مورد حمايت امپر

   . می چرخيد" !  دمکراتيزه  کردن  شورا " 
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 ازدواج  طالق  و :بخش هفتم 
      

 خلق ايران ،سازمان مجاهدين   دفتر سياسی  و کميته مرکزی اطالعيه ، ٦٣ يک هفته مانده  به پايان  سال
 انقالب  و اعالم  يک  "ايرانقهرمان خلق و انقالب دمکراتيک نوين زمان سامعرفی رهبری نوين "مبنی بر

 تن از ٩توسط  عضدانلو با مسعود رجوی ، که ابتدا مريم  ازدواج برایدرونی  و تصميم گيری ايدئولوژيک 
 اسفند ١٩واقع  در کردستان عراق ،  در تاريخ  مرزی "  رمه محمنطقه " دفتر سياسی مستقر  در اعضای 

 شده بود ،ده فرستامختلف  و نهايتا  به پاريس کز مراماه ، صادر گرديده  و سپس برای تکميل  امضاها به 
،   تا  ذيلو از صدراز باال  تا پايين  می پيکره  تشکيالتی مجاهدين را طالعيه ، تمااين ا.  می يابدانتشار 

قالب  دربی سابقه  و تمام عيارش !  ارکت مش، عليرغم اما ن   مجاهديبيرون .  می طلبدچالش رحمانه  به بي
 .   دارد"  حاشيه ای"   در اين  رابطه  تنها  اهميتیمجاهدين ، تهاجمات تبليغاتی عليه و موضع گيری ها  

 
  رهبری " به زياننه لحاظ  درونی به  اين رابطه ،در ياری از اين موضع گيريها بس بغايت ارتجاعی مضمون
جبهه نا "اعالم را در "  رهبری " اينپايه های استدالل!  اتفاقا  به مثابه مائده اسمانی که مجاهدين  "نوين

 نيروها  و جريانات  استداللی که  معيار ارزيابی .  می نمايدهرچه مستحکمتر" متحد ارتجاع و ضد انقالب
  و  عملکرد که    ،ملی گرايی و مابی دمکرات  ،ی  اي نممبنی  بر  چپ آنان  ادعاهای  نهمختلف را  سياسی

 .  ، قلمداد  می کرد شده  آنانسياسی اعالم  مواضع  مشخص
 

 مجاهدين مرکزی مضمون واقعی اطالعيه  دفتر سياسی  و کميته 
 

  : اساسی  می چرخيد اطالعيه مذکور بر دو محورواقعیمضمون 
 

 !و ابا     بيعت  مو اعال"  مسعود رجوی "  مامت  اپذيرشـــ  
 

  !   امام    در موضعزن  جايگاه شناختن  به رسميت ـــ 
 

 . ارزشی  نيست   دارایبخودی  خود ! می باشد  دو در اينجا تنها  دارای  يک نقش درجه و ازدواج طالق 
 می کند ،  محور  و موضوع  اصلی دعوا بر سر انقالب ايدئولوژيک درونی  مجاهدين  تبديلبه آنچه که آنرا 

 ،  آنان يه  دفترسياسی و کميته مرکزی مجاهدين  و مواضع اعالم شده بعدی خودمحتوای اطالعاساس   برنه
افراد   انديشه آن درحاکم بر جامعه  و انعکاس عينی" دستگاه ارزشی"   درهمان زنجايگاه  ناشی  از  که

   بود  نه بر جستهانچه  که  .  ک اجتماعی  بودبه  زن  در  پراتي   آناننگاه موجود  و  و جريانات  سياسی 
   و يا  تاثيرات شگرف اجتماعی  و   فرددست فی المثل تبعات سياسی  و تشکيالتی تمرکز قدرت  مطلقه  در 

 ازدواج  غايرت اينمجامعه و  ! عمومیاخالق  شدن   به رهبری انقال ب که  جريحه دار  ورود  زنفرهنگی 
 !بود   جامعه ايرانی  ، در معرض تهديد قرار گرفته ناموسکالم     در يک خالصه.  د بو !  عرف معمولبا  

 

 در اين   درون  طيف  باصطالح  چپ  ،  سياسی برخی  از  موضعگيری های  نيروهایبه  نگاهی  مختصر 
 .رابطه  بسيار  آموزنده  و  روشنگر  می باشد 

 
 ١٣٦٤  فروردين  ٩  :نشريه  راه  کارگر  

 

  و اعتراضتقبيح 
 

صاعقه ای  بسان  )  عضدانلو مريم (    مهدی  ابريشمچی  همسرازدواج  مسعود  رجوی  با  ـــ  خبر 
صراحت    خلق و کميته  مرکزی  سازمان  مجاهدين اطالعيه  دفتر سياسی  . همگان  فرود  آمد بربار فاجعه

خالقی  بسر  ی  سازگاری  عقيدتی  و  سياسی  و ادر منتها" ابريشمچی  و  مريم  عضدانلو دی مه دارد  که 
 او ترتيب  داده  شده  مسعود  رجوی  با  ازدواج   منظور   صرفا  بهشوهرشمريم  از و طالق "  می بردند 

"  افتخار " يم عضدانلو  و حتی ابرازه  توسط  مهدی ابريشمچی  بعنوان  همسر مرشيو تاييد اين  .... است 
عميقا   را  عمومیاخالق  را  بشدت  مبهوت ، و ، افکار عمومی" در اين  تصميم گيری  شرکت " وی  به  
  نيروهای  حيثيتقبال  بخاطر عواقب  سياسی  اينگونه  بی مسئوليتی  در .......    ساخته است دارجريحه 
اخالق  افکار   به نسبت  خلق  مجاهدين يح  بی اعتنايی رهبران سازمانتقبی  و انقالبی ، نمی توان در مردم
 .... کرد    کوتاهی عمومی
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می   که  در درجه اول برای سازمان  مجاهدين خلق  ببار فاجعه باریاثرات به  ماجرای اخير را با  توجه 
اگر اين ماجرا  و .    نمی توان نام  داددستگاه  رهبری اين سازما"  عمليات انتحاری" آورد ،  چيزی جز 

  سازمان مجاهدين خلق  نباشد ، لرزش  دست رزمندگان  حيثيت تير خالصی بر آن دارپيامدهای دنباله 
عوارض  و  شکنجه  و اعدام ، از مجاهد  بر ماشه ها  و  ضربه بر انگيزه مقاومت اسيران مجاهد  در قبال

 .....   بود  آن  خواهد حتمی نتايج
                                                                                

  )راه  کارگر  ( انقالبی ايرانسازمان کارگران 
 

 ١٣٦٤  فروردين٩
 من است  ازتاکيدات

 

 "  تئوريک  ــ  سياسی کار"  ه نشري
 

اعتراض   مهدی ابريشمچی ، در دو هفته  اخير موجب  خبرازدواج مسعود رجوی با  مريم  عضدانلو  همسر
  معمولعرف   و انقالبیمغاير با اخالق عملاين . ترقی  و افکار عمومی  گرديد  می و  نيروهای انقالبخشمو 

  عمومی  را  برنيمه  دهه  هشتاد  قرن  بيستم  نمی  تواند  اعتراض  و  انزجارامروزه  در ...... جامعه  در 
  ، اخالقف خاليست  وعمل ناشا می شود  که  اين  از  آن جهت  برانگيخته  عمومی اعتراض..... نيانگيزد 

 سابقه  مبارزه  که  دارای  می گيرد  سازمانی صورت ه چهارده  صفحه ای با امضا  و تاييد رهبری بيانيطی 
 استبداد  انقالبی  چندين ساله بوده و مدعی رهبری انقالب و جنبش انقالبی و رهايی مردم ايران از يوغ ستم

عنوان     و ارائه  درک انحرافی از رهبری ، به زنمقام به  ی  نتچنين اها اينکه  يک  و.   مذهبی  می باشد
 ...... عنوان  می  گردد    زن مقامارتقاء   انقالب  ايدئولوژيک  و

 است  من تاکيدات همه جا از                                                                              
    

 ١٣٦٤سال چهارم ،  فروردين   - اقليت خارج کشوررگان کميته  انشريه جهان
 
 نمی گذشت  و ضدانلوعهای مريم  و معرفی وانتشاراولين نوشته" ارتقاء مقام زن مجاهد"ازخبر هفته سه

روز  سوژه ای  ايام  نودر که ناگهان داغ  بود هنوز بازار تبليغاتی مجاهدين برسر اين تازه ترين  سوژه 
بر سر " برادر ابريشمچی " و همسر  اال نتصاب جديد همرديف  با مسئول اول واج داغتر ، يعنی  خبر ازد

 برای نيز آنرا  شايعه سلطنت طلبان بعضی !  تلقی  کردند  "  سيزدهدروغ "  ابتدا  آنرا مردم   . افتادزبانها 
  از  خود  می پرسند  مترقی   ومبارز  و سياسیافراد    مردم ، خاصه. ......مجاهدين  دانستندسازی عليه جو

 نمی داند  چه می کند  و    شده  است  وديوانهمجاهدين   ، آيا  رهبری  استممکنچيزی چنين چگونه آخر 
 در  از اينها  و  دعواهای سياسیترباررسوايی   آيا  مسائل........  ؟   !  خود  می زند  ريشهتيشه به چطور

 مجبور شديم باور کنيم  که  شگفت زدگیو    تحير  می گذشت  با  چهاما هر ..  ...... است  پشت پرده نهفته
 را  گرفت ،  و  تحير ناباوری   چند  روز  جای   بعد ازبهرحال  آنچه .  کرده اندا  چنين واقع آری مجاهدين 

   روا  داشته اند  زن  به مجاهدين  نسبت   که توهين  و تحقيری از    است  کهانزجاری   و  خشماحساس 
 .........نشات  می گيرد  

 

  من  استهمه جا  از "  واقعا " و "  اول مسئول " به غيراز   تاکيدات                           
 

بازيگران   جورواجور و موضع گيری های!  ل تحلياينها  فقط نمونه ای است از خروار خروار مطلب  و 
که  نشان   برگزيده ام  چپ سی  متعلق  به طيف مدعی سيای ها از  نيرو عمدا  نمونه  ها  را. ايران  سياست

   فرد  به  جامعه  و   نگاهانقالبی  و  ترقيخواهانه ای  ،  انچه  که   در دهم  ورای  هر ايدئولوژی  و  تفکر 
ه  به عاريت  گرفته  شد"   ارزشی سيستم"    دارد ، همان  تعيين  کنندهروابط  ومناسبات  اجتماعی  نقش  

  نگاه در   به همان اندازهغير معمول"  طالق  و ازدواج  "   دليل  يک  به همين.    استحاکمی ايدئولوژاز  
 در  کند  که   جلوه  می  بارفاجعه  و  ناشايست ، خالف اخالق ، قبيح انقالبی گری ،  يک  عنصر چپ  مدعی

 دربررسی تحليلی   !   و حيثيت  خلق الهناموسرفتن   بربادمرتجع  و نگران اولترا راست مخيله يک آخوند 
 ، خارج از طيف  نيروهای هوادار و يا نانبا  مراجعه  به ادبيات  خود آ سياسی  موضع گيريهای  نيروهای

با مقوله    در برخورد نهخود  را  ه  موضع گيری  گرانيگا را  نيافتم  که   نمونه ایهيچمجاهدين ، حامی 
  جايگاه محتوايیمقوله    از  دو مجاهديننوين   درکاساس  بر   که"  و ازدواج  طالق " فرعی   وشکلی

  ! داده  باشد تمرکز " پروسه انقالب" در"  نقش زنان " و "  عنصر رهبری" 
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" طالق وازدواج"يش ازهرچيز، مقوله پ" انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدين"بهاشاره هم هنوزکه هنوز
 : بهتر به عبارت .    تداعی  می کند  عمومیدر اذهان را
 

  "دمکراتيکسانتراليزم " اساسیاصل ، يک سازمان انقالبی ،معاصراينکه برای اولين بار درتاريخ انقالبات 
 انقالبی     را که دستآورد صدها سال تجربيات مبارزهارزشهايیبزرگترين   ، يعنی  يکی از  خودمورد پذيرش

  می سپارد  "راهبری " به  راتماميت خود ، ) غلطدرست يا  ( و کناری گذاشتهبه می باشد ، سازمانيافته و 
  ،  استدر مقابل  خدا مسئول  که تنها

 
 ، تصور قابلقدرتموضع  باالتريندر "زنانهعنصر"گرفتن قرار،بشری  مدون تاريخدربرای اولين بار هاينک
يک سازمان  " يدتی عقراهبری " و علنی  دررسمی شراکت  ، يعنی قدرت سياسی گرفتن فراترازبدست بسا 

"  دستگاه ارزشی" در زن  "ضعيفگی "  ارزشضدتاريخی در انهدام چه تاثيرات تعيين کننده ای ،  مسلمان
 ! می باشند  ! دو و  درجه  ! فرعی "  طالق  و ازدواج "  ، تماما  نسبت  به  باشدجامعه می تواند  داشته 

 
با  آويختن  تصوير برهنه زنی در يکی از اماکن  جامعه ای است  که  همان  اعماق  برآمده از واکنشهااين 

 همان . به  ميدان می آمد!  حفظ  بيضه اسالم  ارتجاعيش به جوش می آمد  و برای ! رگ غيرت ! مقدسش 
نيدن  ، بسا بيشتراز ش" ن هنر شيرازجش" در جريان   خيابانی !پخش خبر نمايشات  قبيحه  جامعه ای  که 

 بجز  اين چگونه ممکن بود   .دار می کرد را جريحه  ناموسش خبر شکنجه و اعدام  بهترين فرزندان خلق ،
 چگونه امکان پذير  مشتاقانه  بپذيرد ؟   را ، وسطی  به  قرونمتعلق  تاريخی که  واليت يک  هيوالی ضد 

 بی هيزم نگذارد ؟ ور جنگی  او را  لحظه ای  تن در  زندانها ،  با کشتار بی وقفه  فرزندانشکه همزمان بود
 ،  دمکرات پناهی و  چپ نمايی  ، ملی گرايیدر پوش  ، اينبارخمينی  ديگری چه تضمينی  وجود داشت  که 

 نگيرد ؟ بازی   به ، "عرف معمول"   و  " عمومی اخالق " حفاظت  از در راستای را اجتماعی  ناموس
 

 . می گرفت قرار خود    واقعی جايگاه در  بايستی عهجام اموسن ه گرانيگا آری ،  
 

 . جامعه  راه  به  جايی  نمی برد" دستگاه ارزشی " عظيمی  که  بدون  يک  دگرگونی  بنيادی  در پروژه 
سازمان  مدعی  رهبری درون  لوله  آزمايش  اين  دگرگونی  ارزشی  ابتدا  به ساکن  می بايستی  که  در  

دستگاه  " به " عناصرنوين " وارد کردن موفقيت آميز .  می پذيرفتصورت  "يک نوينانقالب دمکرات"
، کهن "  تعادل  ارزشی"  از  طريق  برهم زدن فقط ،  فقط  و " ارزش " کهنه  و تبديل آنان به "  ارزشی

هم   ب" شوک "آوردن  فقط  و فقط  از طريق  وارد "  تعادل ارزشی کهنه   " اين.   امکان پذير  می باشد
  . باشد تبعات جبری بهم ريخته شدن اين  تعادل ارزشی  می از" فرهيختگی  "  يا و"ديوانگی . "  می ريزد

    مالء   با فرد  تطبيق اوليه تگی ريخيکی بدنبال  درهم  که يی  است آنجاتفاوت ديوانه  با  فرهيخته  در
  اوليه  در  عامل  نيز مورد دو هر در !و ديگری آری ندارد  " آلترناتيو ارزشی جايگزين" پيرامون خود ، 
.  به  معادالت  فرد ، می باشد ی  ناگهانی  روانضربه   و  " شوک "يک  آمدن      واردتعادل  بهم خوردن

بديهی   ! فرهيختگی   نه  ديوانگی  ميسر است  و نه  "تعادل اوليه " برهم خوردن  آن  خن  بدونسکوتاه 
، بی رسيدن پوچی نيستند ، به " زشی اوليه  تعادل ار "شدنريخته بهم  تنها  تبعات وداين  که ت اس

را  نيز  می توان  به  صف  طوالنی ...  گرايی  محض  و و همه کس ، تقدير اعتمادی مطلق  به همه چيز 
 .افزود "  تبعات " اين  

 

 " !دواج از طالق  و "کارکرد  شوک درمقوله 
 

 بر روی  مجاهدين   و انعکاس  آن بر  ام  که   مجموعه  فشارهای  داخلی  و  بين المللی  کرده قبال  اشاره 
 به راست کشيده شدن مجاهدين  در عرصه  ، ضرورت " شورای ملی مقاومت " مناسبات  درونی آلترناتيو 

 را  " وابسته بورژوازی ضد انقالبی" با  "  تقسيم قدرت "   و "مبارزه  مسلحانه نفی " سياسی ، يعنی 
، سايه  وهم " مسلحانه  چريکی مبارزه " اين  فشار طاقت فرسا  در متن  شکست کامل  .  ايجاب  می کرد

فضای  در  " ماندنچپ " برای  . بودمجاهدين انداخته کادرهای  را  در ميان  نهفته   "ترديد  "يک  انگيز 
تماميت    و برای  حفاظت از يم امپرياليسم مستقير تيغ، آنهم  ز" ضد انقالبی بورژوازی " حاکميت

 در آينده  اما ،  نياز  به  يک   سياسی ورود  به  معادالت  پيچيده ــ  تشکيالتی  سازمان  در ايدئولوژيکی  
آتشی  هر  که با اتکاء  به آن بتوان بی هراس از سوختن و خاکستر شدن ،  در يقينی.   بودبازيافته "يقين "

 از  ساکنمی بايست که ابتدا  به " يقينی "   به چنين  دستيابیبرای.   کردهر تنگه ای  گذر  شد  و از وارد
 .   باشد"ايمان " شهر به  شکی که  دروازه  ورود.    آغاز  کرد "شک "
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دستگاه  در  که(را   "مسعود" فرد  با نيروهايشو خود  رابطه خاص  ماهرانه ،جاهدين بگونه ای مرهبری
 .   می فرستد"با  زنمرد   " عامرابطه با   جنگ  به)   بود   گرديدهارزشجاهدين ، تبديل  به   مارزشی

 
ن اشکال  خود حتی ، در محتوا ، نگاهی است  زن  در چپ تريبه   نگاهحاکم ،  " یسيستم ارزش" در کادر 
شکستن  اجازه . ندارد دش  تعلق به  خو  عواطفش.   ذات  نيستئم به اين  ديدگاه ،  زن  قادر!  کااليی 

خانه  " اگر هم  اجازه  انتخاب شريک زندگی خود را در.   را  ندارد"   معمول عرف!  " حصارهای مقدس 
ين  اجازه نامه  را  با  دستهای خود   که  ابايستی "  خانه  شوهر" رود  به  وداشته باشد ، پس  از " پدر

 خود  "  زندگی شريک" ن عرف معمولی  که  به  زن  اجازه انتخاب آ از .  باد  بسپاردپاره پاره کرده ،  به 
مسير "  ، می توان  انتظار داشت  که  حق  صرفنظر ناکردنی او را در گزينش  را  نمی دهد هر شرايطیدر 

  ،  به  رسميت  بشناسد ؟   هر شرايطیدر  خود   "  زندگی 
 

،     معمولارزشهایرا بر پيشانی  حافظان  و حامالن   ! شرمآنچه که عرق " طالق  و ازدواج " در داستان 
خشم   " کهآنچه .  است" مسعود"، توسط  " مهدی" به  !  متعلق" کاالی" روان می سازد ، دزديده شدن 

بر می انگيزد ،   !  "اخالقیناشايست  و غير " عمل  را نيز ،  نسبت به اين !  برخی از رفقا  " و انزجار
آنچه که البته هيچ .   استردی ديگربه  م!  متعلق " ناموس" به !  يک  عنصر زن باره    جنسینگاه  
 !هاست و بستان در اين بگير " کاالی ناموسی"   خود اين نقشندارد ،   از اعراب  محلی

 
  تصميميک  و اعالم يک طالق انجام شدهبا" جاهدين دفترسياسی  و کميته مرکزی ماطالعيه " کاراينجای تا 

 يک  را دچار نيروهای خودی را برهم زده  و آنان"  تعادل ارزشی" که  شده  برای ازدواج بعدی ، موفق 
 .  نمايد "  خالء ارزشی"
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 "  ايرانیگريزی به عرفان"  بخش هشتم ،



 
تعادل  " در بهم ريختن   نقش  آنو طالق  و ازدواج  داستان در    شوککارکرد   پيشين  بهدر بخش های

کرده  اشاره  درونيشان" انقالب ايدئولوژيک"  سرآغاز اعالمدر  مجاهدين نزديکو دور نيروهای" ارزشی
پر "  نوين ارزشی نصر ع"  يکآمده ، می بايست  که  با بوجود "  خالء ارزشی" يهی بود  که بد  . بودم

جود آورده  شده  بر  بو"خالء ارزشی " ،   قيمته هرب  بودقرار ارزشی  که    اين عنصر نوين.می گرديد 
م  بيشتر ،    نه  يک  کال." مريم "  نبود  جز    چيزیرا  پر نمايد ،"  طالق  و ازدواج " روانی   اثر ضربه
در  ذهنيت  مجاهدين   بايستی ابتدا  به ساکن " مريم " اين    در اين  بود که عمده اشکال. کمتر نه يک کالم

.  بوداز اساس  منتفی " جايگزينی ارزشی " امکان  يک گردد ، وگرنه  "  ارزش "    تبديل  به قيمتبه هر
ر اين مقوله نيز ، عميقا   مجاهدين  ،  د سياسی  و  کميته  مرکزی  وقت  سازمان  اعضای  دفترتماماينکه  

ف گرديد  معرو"   مريم ئولوژیايد" که  بعدها  به  " عنصر نوين ارزشی " به  تبعات جبری حاکميت اين 
 اما  ترديد   در اين! دانم آتش سپرد ، آگاهی داشته اند  را نمی به  آنان را  نيز خود از و بال  بسياری و پر 

"  ارزشی جايگزينی " يک     پروسه  به هر قيمتمجاهدين  نهايتا  موفق  می شود  که   رهبری نيست  که
 .ساند مندانه  به  پايان  رپيروزرا  

 
 محتوای  طالق  و ازدواج 

 
اختالفی  نيز  با وی  داستان  اين  بود  که يکی  از کادرهای مجاهدين ، همسر خود  را که  ضمنا  هيچگونه 

جامعه  " ولين چيزی که به  ذهن ا.  می کندبا  مسئول اول  سازمانش  ازدواج     و می دهدنداشته ، طالق  
يا حاصل  .  باشد   بيشتر  نمی  تواند  داشته انگيزه دو  !جرمارتکاب اين که است  اين می زند " مردساالر

زن " برای نشستن  در جايگاه " جاه طلبی  حسابگرانه " است  و يا محصول  يک " عشق ممنوع " يک 
 " انزجار"اعالم  دومی  و است" سنگسار" اولی  کمترين مجازات  گستاخی  .مجاهدين  ! در اداره "اول
"  خرق عادت "   با  يک . شکسته  شده بود"  نظم معمول" يک  " تقدس"  هر چه  بود  ! عمومی ارافک

آنچه که در بيرون مجاهدين اتفاق افتاد  موضوع  بحث من نيست  ، به .  النه  مورچگان  افتاده  بودآب  در 
مان  ه از  بدرجاتی منبعث  که  الجرممواضعی .     به  نوعی  در اين  رابطه  موضع  گرفتهرکسیحال هر
 تاثيرات   اما   مهم!دگری  بيشتر در  کمتر ،   در يکی.مردساالر  بود جامعه حاکم  بر " ارزشی دستگاه " 

مدارهای  از کادرها تا دورترين " هدين  مجاخودنيروهای مجموعه " اين طالق و  اردواج  بر روی  
 . رهبری  مجاهدين  می باشد"   اصلین مخاطبا" همان  سمپاتيک  آنان  ، يعنی  

 

 .  است  و يک  پيوست طالق  و ازدواج  ،  بيان  سمبليک  يک  گسست لحاظ  محتوايی  به  
 

که  پيوند  زده  می شود ، آنچه . است "  عواطف  فردی " گسسته  می شود  ، رشته های قطور   آنچه  که
 نماد  "مسعود " و    می شود سربريدهست  که  عواطفی  اسمبل  آن  " مهدی   " .است " ايدئولوژی "

شگر  ،  شور مريم  در اينجا  .  خورده  شود  پيوند ويژه ای  است  که  بايستی  با  آن   ايدئولوژی آن مادی 
بنيادهای نظام ارزشی کهن را  نشانه    !هم  می شکند را  در"  خانواده تقدس " سنت شکنی  است  که  
اوست   گزيند  و را  بر می"  مردش " هم اوست  که  .را  طالق  می دهد "  مردش"می گيرد ، اوست  که

 . را  جاری  می کندعقدش که  خود  خطبه 
 

داده  و  يکی ين ، کااليی  قلمداد  می شد  که  مجاهدبيرون  غازحليل های  صد من  يک  تآری هم او که  در
طالق  زنی حساب  می آيد ،   ، کااليی دست دوم  به تهطالق گرفزن جامعه ای که  در !بودش ديگری گرفته 

را  خود " واطف ع"   زنی  که  گستاخی  را  تا  به آنجا  رسانيده  که . می گيرد  جايگاه امام قراردر  گرفته
  .  زن  را  به  تمسخر گيرد" ضعيفگی تقدس " بدر آورد  و "  مردش  ! " از  تملک  مقدس

 
  دفتر ٦٣ اسفند ١٩اطالعيه   اشاره !  ازدواج  با  مسعود  الگو برداری  بود  و نهنه طالق مريم غير قابل

واج  ازداين  طالق  و بودن  برداری  الگوقابل  غير  مبنی  بر  سازمان مجاهدين کميته مرکزی  و  سياسی
ت  می گرديد  و  ر  تشکيالقضيه ، يعنی  تکرار  موارد  مشابه  در  سطوح  ديگتنها  شامل  جنبه  فيزيکی  

يدئولوژيک  طالق  و ازدواج   بر می گشت ، مريم  پايه گذار  مفهوم  ا تا  آنجا يی  که  به    وگرنه .الغير 
 ،  تمامی مجاهدينجانب  دين گرديده  بود  که  می بايستی  طابق النعل  بالنعل  از تشکيالت  مجاهسنتی در 

 !   می شد الگوبرداریاتفاقا  دقيقا  
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 مجاهدين با مسعود ، به مثابه يگانه سمبل  ک  تکت"  ازدواج  ايدئولوژيک  " طالق از عواطف  فردی  و
   " . مجاهدين ايدئولوژی"  و  نماد مادی

 
  "طالق  و ازدواج الگوی " الزم  بود  که  چند سال ، تنها نبودکسی  روشن  عمق  قضيه برای  اگر آن روز

از هر مجاهد خلق ، معيارتعيين تکليف   همسر و فرزندمطالبه  را  در نوردد  و تماميت  تشکيالتی  مجاهدين
 :  بود مسعود  خود مگر نگفته.   قلمداد  گرددايدئولوژيک با آنان 

 
 !فهميد ا  پنج سال يا  ده سال ديگر خواهيد نمی دانم ، يک سال ، ي.   کنيد، صبر  بفهميدرحاال نمی توانيد اگ
 

 ر تشيع مسئله  امامت  د
 

  ،  در ايدئولوژی نوين" دستگاه ارزشی " تولد  تشيع  در اسالم  در نقطه ای  صورت  می گيرد  که  نهال 
  قرار  می ، در معرض  شکسته  شدنتثبيت  شده  کهن "  نظام  ارزشی " مواجهه  با  تهاجم  قدرتمند  

 و  حفاظت  "  م  کهن نظ"   تهاجم  طبقاتی  در  مقابل"  مکانيزم  دفاعی "  تشيع  چيزی  جز  يک  .  گيرد
 .  ايدئولوژی  اسالم  ناب  نيست از
 

کرده  و تشيع نه چيزی از اسالم کم !   نه  يک کالم  کمتر ،  نه يک کالم بيشتر است ،اصال همان اسالم ناب 
  .ه است تيز  و  مشخص  کرد آنرا  " ارزشی شاخص های " فقط  !   است زوده افچيزی  بدان   نه 

 
  . امامت   آويختن  به ريسمانعدل به   طريق  رسيدن  است  وعدالتاصالت با    اينکه در صحنه  اجتماعی

 در  يک  کالم  .تماعی  عادالنه  امکان پذير است   و اجتنها  در  يک  مناسبات  اقتصادی   واقعی  نيز آزادی
فريب است  نها يک بدون  آزادی  ت  ، عدلجامعه   و  نيستعدالت  اجتماعی  ،  رويايی  بيش آزادی  بدون  

 ...... و " نمی ماند بی حجت  هيچگاهخدا زمين " و خالصه  اينکه   .هيچ و ديگر 
 

 اساسا   يعنی همان مرکز ثقلی که. است  هدايتمسئله  هسته  مرکزی تمامی مقوالت  باال  در تفکر شيعه ، 
  و  هدايت   در اين  سنخ  انديشه ،  بدون  دخالت عنصر.گرفته  است حول  آن  شکل   ايرانی  نيز ، عرفان

  ،  پيرر ،راهب ، معلم   به عبارت بهتر بدون. بدست  نمی آيد دفی  هيچ  چيزی تصابه گونه ای  خودجوش  و
   عرفان ايرانی در اين راستا  آنقدر پيش.ناممکن  است   آزادی  و آگاهیحصول  زی ، مرک  و مرجع ، شيخ

در   آملی  شمس الدين ! جايز  نمی شمارد   را  نيز دليل  راهکار  راهبر  و  چرا  در  چون  ومی رود که  
 :خود  تصريح  می کند نفايس الفنون  

 
  بورزد  شيخ  را  به   اعتقادسالک  وظيفه  دارد ، کمال .  سلوک  نبايد  چون  و چرا  به  ميان  آورد  در "

و مالزم      بشماردهمه کامل تر  و  و  تهذيب  از   تاديبد از  بابت  تربيت  و  ارشاد  و خوو او را در عهد 
منقاد  و راضی  شود به هيچوجه چه در   فرمايدچه    و به هرگردد   اوتصرفاتتسليم باشد  و  صحبت او 

 " ! ندهد  کارهای  اوبر    به خود  مجال اعتراض  در باطنچهو ظاهر 
 

 :مدعی  می شود ين هم پيش تر  می رود  تا جايی  که  مولوی  از ا
 

)  شمس تبريزی (    ، تسليم  تيشه نجار تکه چوبیهمچون  ه  بايد  خود را  ارادهر گونهسلب  سالک با " 
  " !     دهدشکل د  و  بتراش   خواهدکه  او  مینمايد تا هر جور 

 

 : می گويدآنجا که 
 

              خالف  تيشه ،  نينديشم مثال  تخته  بی  خويشم      
 !نشايم ، جز که  آتش را                   گر از  نجار  بگريزم 

 
ی نشيند  که  برای يافتن  مرغانی  م خود ، به شرح  جمع آمدن  و سفر " منطق الطير"عطار نيشابوری در

چرا که  .  قيقت  به  راه  می افتند حعشق  و"  قله قاف" ،  به  سوی " سيمرغ " ار  خود ، و شهريراهبر 
چتر  و قرار گرفتن  زير " سيمرغ " ه  برا تنها با  پيوستن " سعادت " و "  رستگاری" آنان دستيابی  به 

   طلب ، عشق ، وادیهفت را  در  که  می با يست  آنان "  سيمرغی" همان . دانند می   آن ، ميسر هدايت
 . رهنمون  گردد"  رستگاری " و  "  سعادت " به  سوی  )  فی اهللا ( ا معرفت ، استغنا ،  توحيد  و  فن
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  اسالم ايرانی در   مامتا با درک از اصل   ، تا کجا منطبقعرفان ايرانی   در اينهدايتمقوله  اينکه درک از 
باور ه که به همانقدر می دانم  که همانگون! موضوع بحث من نيز نيست !  می باشد را نمی دانم ) تشيع (  
در  تازه  " دستگاه ارزشی" اظت  از آن برای  حف" مکانيزم دفاعی " چيزی نبود  جز  يک " تشيع " من ،
" سيستمم حفاظتی" نيز چيزی نبود جز تعبيه يک امامتکهنه ، " ارزشهای طبقاتی"  هجمه بيرحمانه مقابل

 ، شکست  و اضمحالل جنبش  انشعابدگی،  ، عليه ازهم پاشي فشارتحت  ضعيف  و اقليتی مستحکم از جانب
  آن در  تداومنهايتا  نوين  و " دستگاه  ارزشی " ز همان  نهال  حراست  ااعتراضی  نوپا  و در راستای  

  .تاريخ طول 
 

  سپرده  می شود  که نه تنها  بيشتر و  امامیجنبش  بدست    بود  و نبود زمام "  دستگاه ارزشی" در اين 
!  ار  و معمار آن  می باشد که  اصال  خود  بنيانگذه  دارد   احاط"دستگاه ارزشی" گران  به اين بهتر از دي

 . است   کمتر ايدئولوژيکتصميم گيری هایدر  م  درجه  خطا پذيری  اين رهبری  هدرست به همين دليل 
 

 ايدئولوژيک   تصميم گيری های  تفاوت تصميم گيری سياسی  با 
  

.  می شوند اتخاذ  قواتعادل  معموال با اتکاء به داده های سياسی موجود  و براساس مقوله تصميمات سياسی
تصميمات   مقابل ،در .   است  نتوانستن هاتوانستن ها  و  کادر اين گونه تصميم گيری ها اساسا  در حيطه

 سياست   يز در دنياین دليل  به همين.ست  ابايد ها  و  نبايد هآن  حيطه ! نيست  تعادل قوايی  ايدئولوژيک ،
در اين رابطه  برخالف نتايج  تصميم .   حساب  می آيندغير منطقی  ، ديوانگی  و کوته فکرانه  به معمول ، 

د ، بارز شدن  نتايج  تصميمات ايدئولوژيک ،   می شونگيری های سياسی که معموال در کوتاه مدت مشخص
تصميمات نوع اول  نهايتا  می تواند به ضربات استراتژيک  خطای . به مدت زمان بيشتری نيازمند است 

سوآل    جريان مربوطه را بزيرعالمت نبودبود و   بعضا ،منجر گردد ،  در صورتی  که  اشتباهات  نوع دوم 
 می باشد ،    قابل جبران سياسیضربهترميم  و     قابل نظامیضربه رابطه   اگر چه     در اين  .می برد 
 .و  اضمحالل   را  بدنبال  دارد    نابودی  دئولوژيکضربه  اي

 
 :  مثالی  می زنم تفهيم  موضوعبرای 

 
با همکاری بخشی از ارتش مزدور  " سيا " اده شده توسط  عوامل سازمان د رجاله های ٣٢ مرداد ٢٨روز 

  در برابر کودتا  مقاومت تنها جريان سازمانيافته موجود که توان .  می کنندشاه ، خيابانهای تهران را قرق 
بر عدم مقاومت  در برابر کودتا  در  حزب  مبنی  تصميم رهبری  وقت  اين .  را داراست ، حزب توده  است 

 بدنبال  دارد که   را  ايران  ساله  ارتجاع  و امپرياليسم  در٢٥کادر تعادل قوای موجود  ،  نه تنها حاکميت  
 مرداد ، ٢٨از فردای .  می کندمدت زمانی اندک ، تبديل به يک الشه سياسی تماميت تشکيالتی  آنرا نيز  در 

 مالی   حزب توده پارازيتی است  که تنها  در البالی شکاف  ميان  نيروهای سياسی ايرانی  و به برکت تغذيه
 کادرهای  ايران نيز ، داخلدر . حاد شوروی ،  به حيات ننگين  سياسی خود در خارج ايران ادامه می دهد ات

 اداره خود را درکف  مسئوليت حزب ،  بمانند  تشکيالت تهرانباالی آن  يا  به خدمت شاه  می گروند  و  يا 
اخرش هم  معلوم  !   شهرياری معروف به  مرد هزار چهره  می گذارند  و امثال  عباسبا کفايت ساواک شاه

   عملیهمکاری داستان !  حزب  توده  ساواک  در   يا وده  در ساواک  نفوذ  کرده  بودحزب تنمی شود  که 
ب  و راپرت دادن   سرکوشان  در " اکثريتی "   نيروهای حزبی ، همراه با عموزادگان شدهاعالم  رسمی  و

جمهوری اسالمی نيز هنوز در حافظه تاريخی جامعه ايرانی    !  نيروهای انقالبی  به رژيم  ضد امپرياليستی 
  . است آن  ثبتيروهای سياسی  نو 
 
 در واليت را   خمينی ، نه  فقط  نيروهای  ذوب شده  ، پذيرش قطعنامه آتش بس  از  جانب ٦٧  تيرماه  ٢٧

هاج  و  واج  بر جا  می گذارد  که  صحنه سياسی  ايران  و نيروهای سياسی  آن  از جمله مجاهدين را   
" ارتش آزاديبخش ملی " ر استراتژی  خود  به  تشکيل مجاهدين که بدنبال  تغيير د.   می کندنيز غافلگير 

    شکنیپوستهيک   ، به ٦٦بی شکست  در طول سال اقدام کرده بودند ، با پشت سر گذاردن يکصد عمليات 
ر تصرف  سه روزه شهر غير د"  چلچراغ  " عمليات موفق.  تهاجمات  متمرکزشان  دست  می زننددر 

   نقطه عطفيک  شان را از  ارتش آزاديبخش، مجاهدين  و ٦٠سال ر پس از مسکونی مهران  برای اولين با
تهديد  ی  تبديل بهايذايارتش کوچک  يک نقطه ای که در آن ، ارتش آزاديبخش از قالب. گذراند می 

 .  بودقطعنامه  ضربه پذيری رژيم  در  باالترين نقطه خود  مقطع  پذيرش  در.   د  می شوسرنگونی
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پذيرش   ، نفس جبهه هادر  امی  پی در پی ارتش عراق ضربات  نظ انزوای  بی سابقه بين المللی و جدای از
 روی   اگر  کسی  صلح  می خواهد  بايد اول از می گفت ،  که  تا ديروز دست  دژخيمیقطعنامه  و باال رفتن

 دهد ،  ادامهنفربانی  شدن آخرين رين  خانه  و قررا  تا  خرابی  آخو يا  ملت  بايد  جنگ  بگذرد  جنازه من
   .  بودمعضل بزرگ ريزش نيروِيی  و  ياس  و انفعال  بی سابقه ای  کردهاجه با مورا نيروهای خلص رژيم 

 
 يک  شرايط  جامعه  در.   سالح هايشان  ادامه  داشت ها  و  رها کردن جبههجريان وار  سربازان  از فرار 

 اساسا  پياده ــ مکانيزه  نفره  وچند هزار ميان ارتش سو  در تعادل  قوای در اين .  می بردانفجاری بسر 
ش  زرهی  و پوشش هوايی  رژيم  هر گونه  پرش به عمق  و  سپاه  و ارتآزاديبخش بدون  پوشش هوايی و
اين   فقط. ود  وامی گذارم  زمان  خبررسی عمليات  فروغ را  به!   خردانه  بود   عملی  بیلحاظ  نظامی به

وهرگونه محاسبات می خواهم  بگويم که  تصميم گيری برای فروغ  ورای هر شدن و نشدن سياسی را 
خلق " به همان کهايستی  ببدون  فروغ ، مجاهدين .  بودتماما ايدئولوژيک تعادل قوايی ، يک تصميم گيری 

سازمان  و   عا  و ارتش  وهمه ادآن شما  با نزديک  حساب  پس  می دادند  که   در فردای" قهرمانشان 
 دست  گذاشتيد  و  کاری  ضعف  دژخيم  ،  دست رویاوج    و در لحظهمناسب ترين امکانات ،  چگونه  در
   . خود  بجایعراق  بودن  ارتش نکرديد ؟  اتهام  زائده

 
  "ان ايرانخلق قهرم"   ، بی ترديد  مجاهدين  هزارهزار الشه سياسی تحويل فروغبدون  ،  فردای آتش بس

 !  کودتا همانگونه  که  حزب توده  در فردای .  می دادند 
 

جدای  ( بر می گردد ، عصمت امامان شيعه  با اين تفاصيل تا آنجا  که به جايگاه امام معصوم در تفکر شيعه
م گيری  اساس به خطا ناپذيری آنان در همين زمينه  تصميدر )   دارندايمان  بدان  عوام الناسکه از آنچه 
اينکه    بر اعتقاد مبنی!  ود  در  عالم انسانی  موجدر تمامی زمينه های   ايدئولوژيک  برمی گردد  و نههای

در اين تفکر ، نشاتدهنده ضرورت تقسيم  " پيروان امام بايستی شرايط عصمت وی را  فراهم نمايند "
در  امری که  .  است عناصر  ذيصالح ديگر، در ميان )  ايدئولوژيکی ( مسئوليت های  خارج  از اين حيطه 

 !   صورت  تحقق ، درجه  خطا پذيری  امام  را  هرچه  کمتر می کند 
 

  تصميم  جسارت
 

راه  " بود و نبود " وارد ،  به مسئله حياتی  از  مميمات  ايدئولوژيک ،  در بسياری تصهمانطور که گفتم  ،
نکه   آشما بايستی  وارد  معامله  پر ريسکی بشويد که درعين)  صرفا  درعالم مثال ( فرض کنيد !  می برد 

وارد ال يکموقع نياز به حا!  نيست برای پيش برد  کارتان ضروری است ، نتيجه اش اما قابل  پيش بينی 
يکوقت .   بگذاريد ريسکسرمايه را به تمامی  مجبوريد يکموقعداريد ، سرمايه تان  از بخشی نمودن

تصميم گيری دومی هر چه را که !  صد  يکوقت  بين  صفر و  پنجاه  تصميم  بگيريد ، وچهلمجبوريد  بين  
                                                                                . است ازمندنيبه جسارتی  بی انتها الزم نداشته باشد ، 

 
قرار طالق  و ازدواج  ،  " شوک" گفتم که !  مجاهدين   درونیمی گردم  به  پروسه  انقالب ايدئولوژيکباز
اما نياز به پروسه ای  " جايگزينی ارزشی! " دين  را  برهم زند  مجاهنيروهای" تعادل ارزشی"   که  بود
 . نبود عروف  شد ، چيزی جز اين م"نشستهای انقالب " دی  که  به    مادی  رونکردکار   . داشت ديگر

 
 !نماند در ميان مجاهدين باقی "  انقالب ناکرده ای "   که   بودينر بر اقرا
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  نشستهای انقالب   ،بخش نهم
 
شستهای ن" سلسله نشستهای موسوم به .  است ، سال تعيين تکليف تماميت تشکيالتی مجاهدين ٦٤ سال
براه افتاده بود ، در روند گسترش  که از آغاز سال ، در باالترين سطوح تشکيالت گسترده مجاهدين " انقالب

ردد  درون  نيروهای م.  می گيرد خود در پايان آن سال ، تا دورترين مدارهای سمپاتيک مجاهدين را  در بر 
کم  و بيش در انتظار ازهم پاشيدگی محتوم سازمان آرمانی خود  می باشند ، همگی  و برون  مناسبات  که 

هايی  می يابند  که  پيشتر از آن به   با  صحنه خود  را  در مواجهه مستقيمبناگهان در جريان اين نشستها ، 
مانگونه  که  ه"  مردان" ر آن  ،  که  دصحنه های  حيرت انگيزی!  مخيله شان نيز خطور نمی کرده است 

ود ، خ درونتخليه به " چه خواهند گفت " و ديگران "  چه خواهد شد" عدا  به اينکه ب، بی اعتنا" زنان" 
برای  در اين  نشستها  .  هايی  که  گاه  شامل  صدها  نفر  نيز می شد ، می پردازند" جمع " در مقابل  آنهم 

خود  "  دمر" نه  هيچ  زنی  برای باز می شوند  که  تا پيش از آن  " صندوقچه های بی کليدی " باراولين 
 ! خود  گشوده است "  زن" و نه  هيچ  مردی  برای 

 

 !می گذارد "  فرد "   مقدسخلوت ،  قدم  به   " جمع " برای  اولين  بار ک  کالم  ، در ي
 

خته  و انعکاس  خرد  و کالن  اندارا به جان " آتش انقالب " در ادبيات مجاهدين  که " آن  شب" اشاره به 
 بيان حال فرد  در  ،  چيزی نيست  جز" رهبری نوين "   منتشره  به نامه های  سيستماتيکبيرونی آن  در 

   و  احساسی صرفا   ، در يک  واکنشفردهمين  نشست ها  که  طی  آن  ای  در جريان  يکی از " نقطه " 
 تشکيالت  بيروندر اين نامه ها .   می گشايد  بازمحضر جمع  ، خود را در موجودفضای تحت تاثير

اين  ليکن .  سبت به آنان بيش از پيش می افزايند مجاهدين ، نه تنها  مسئله ای حل نمی کنند  که  بر دافعه ن
!  ز  دست  داده است ا  ، دير زمانی است که ديگر هر گونه  مشروعيت  خود را  در چشم  مجاهدين بيرون

ن  صف خلق  و انزوای سياسی  غير ضروری  در درواشتباه مهلکی که در دراز مدت ، راه به انشقاق
 .  بی امانشان  می بردمجاهدين  ، علی رغم   مبارزه 

 

 صندوقچه های  بی کليد 
 

   حمل  می کنيم  که حاصل  منطقیاتی  را نا منسجمی  از  تناقضهر يک  از ما  در  درون  خود ، مجموعه  
"   ذهن ات  مستقل  ازواقعي"   با    جامعه  و  خودحاکم  بر   ارتجاعی "سيستم  ارزشی " تضاد  ميان  

  گانهشخصيت  دو آمدن  يک  شهای اجتماعی  فرد ، باعث  بوجود کن اين  تناقضات  در عملکرد.می باشند 
هر به  زبان ساده تر .   تمامی  مناسبات  فرد  با  جامعه  حضور  دارداين  شخصيت  دوگانه  در.  می گردد

حاکم ، قابل " زشی سيستم  ار"    بنماياند  که  در کادر بيرونکسی  تالش  می کند که  خود را  جوری  به  
ساخته  و پرداخته   " سيستم ارزشی" هر چه که تضاد ميان آن !  قبول باشد  و نه آنگونه  که بواقع  هست 

 جامعه   .  تر است مناسبات  اجتماعی  ،  رياکارانهباشد ، ربيشت"  ذهن واقعيت مستقل از "  ، با اين ذهن
 آنان  گذاشته  عهده تنها  بازيگر نقش هايی هستند  که  بربه  صحنه نمايشی تبديل می شود  که اجزاء آن 

جريانات تا  !  ت  نيس  هيچکس در جای خود .کلی  نيست  اين قاعده  ازدنيای سياست نيز جدای!  می شود 
  دمکراتهای آزاديخواه رلبازی  می کنند ، مستبدين  بالفطره ،   را چپ  نيروی  رل ،  راستاستخوان  بن 

درون   از .ه عهده  می گيرند ب  ناسيوناليستهای  دو آتشه را رلملی  ،  خره  ، وطن فروشان  ضد را  و باال
 :بهتربه عبارت .  نمی آيد بيرون  چيزی  جز اين بستهجامعه

 

 .   استجامعه بسته  در واقعيت عينی  با  ارزش ذهنی  محصول  بالفصل  تضاد  ميان  رياکاری
 

واقعيت  " حاکم بر  ذهنيت اجتماعی با  آن " سيستم ارزشی " ر قدر تضاد ميان درست  در نقطه مقابل ، ه
  در  .سبات  اجتماعی  صادقانه  تر است همان  ميزان  ،  روابط   و  منا،  به ر  باشد کمت"  ذهن مستقل از 

 باز ،  چه  در  جامعهته  و  بس  با  اين  وجود  چه  در  جامعه .  وجود  دارد بازيگرینيازی  به  اينجا کمتر 
نه  کسی را  يارای  بازکردن  د  که  حمل  می کنصندوقچه ای  را  خود ،در اعماق  سينه   ،  آدم  دوپايیهر

آنقدر   بعضامحتوای اين صندوقچه ها  ! می خورد  هم  بر سادگیآن  می باشد  و نه ترکيب محتوای آن  به 
به  و نابخشودنی است که حتی  صاحب صندوقچه  نيز تمايلی  ، شنيع  فردخود   از نظر چارچوبهای ارزشی
يا    وکندنابود ذهن  خود  در اين  رابطه  يا بايستی محتويات آن را  تماما  در .  بررسی محتوای آن  ندارد 
 :مثالی  می زنم برای تفهيم موضوع .  فصل  تناقضات حاصل از آن  نمايد حل  و بخش اعظم ذهن را درگير 
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 در ذهنيت زن که در واقع همان   . قرار می گيرد د تجاوز پدر خود مورنی ،جواض کنيد زنی  در دوران نوفر
، آنی  !   گناهکار .است  اين  جنايت فجيع  گرديده نيست  که  مرتکبذهنيت اجتماعی  است ، گناهکار آنی 

تا  را زن ، بعضا  !  اين گناه  قاصدر بسياری  از موارد  اگر چه ت!    شده است لکه داردامنش  است  که 
ت  زندگی خود  پس می دهد  و اگر چه  تماميت  مناسبات جنسی او  تا به ابد  مختل می شود ، اخرين  لحظا

دفون  م"  آن  صندوقچه "   تنها  قربانی  آن  بوده ،  در اعماق را  که  خوداما  راز اين  تراژدی  انسانی 
 طی  يک    را  شايد  بتوان با  توسل  به  دانش  روانشناسی  وفرد معضل  اين  .می کند  و کليدش  را  نيز 
 پايه های    اما ،  بدون درهم کوبيده شدن جامعهدرمانی ، حل  نمود ، معضل  پروسه  دراز مدت  روان 

   . نيست ارتجايی  ،  حل شدنی "  ی ذهنيت  اجتماع" ارزشی  آن  
 

 داغ  و درفش ، در کنار کابل  و!  نظام  مقدس  جمهوری اسالمی قرار گيری در شيوه های  رايج  ايکی  از 
غيرقابل  دراز مدت روانی تاثيرات .   با  اسرای  سرفراز مقاوم  بوده است  ارتباط درتجاوز جنسی توسل به 

  می گردند ،  ی  زنان  و  مردانی  که به  نحوی آزادنمی شناسد ، بر روتصور اين جنايت پليد که مرد و زن 
  به مبارزه  روی  که  دوبارهدر اين رابطه  آنانی .  وا نمی گذاردبعضا تا  آخر عمر نيز آنان را  به حال خود 

  به اين  عمدتا  ، سازمان  خود  می پيوستند ، به هنگام  دادن  گزارش  دوران زندان خودبه می آوردند  و 
نشان ، بيشتر از آثار  روح  و رواتاثيرات منفی  وارده بر   بعضااعمال  شده  که  بخش از شکنجه های 

حداقل اگر به  مقاومت  در مقابل شکنجه  با  کابل  . د ، اشاره ای نمی کردند  پاهايشان  می باشکابل برکف
کم  نبوده  و  ! ند دانستتن  در مقابل  تجاوز جنسی را  فضيلت  چندانی  نمی  کنند ، نشکسممکن بود  افتخار

اين   مبارزه  داشته اند ، اما  دريی  که  خود نيز به  نحوی  از انحاء  ،  دستی  در آتشو مادرهاستند  پدر ني
    .نشود تجاوز واقع  ليکن  مورد بميرد ،ند ، حاضرند  فی المثل  دخترشان  مشخص  می گويمورد

 

"  دستگاه ارزشی"  در کادر آن  .را  شامل  نمی شود " صندوقچه " ست  که اينها تمامی  محتوایبديهی ا
  وگرنه  درميان خرت  و پرت های  .می دهد بخش آنرا  تشکيل !  رين تو ننگين!  ارتجاعی ، تنها  کثيفترين 

 شکنجه  تا  همکاری احتمالی  با رژيم ، از فرار   از  بريدن  زير.متاعی  يافت  می  شود موجود همه جور 
همراه  ديگران  شهيد  احساس گناه به  خاطر تانه  و  تنها گذاشتن همرزم  درگيری مسلحاآگاهانه  از  فالن 

جز  در درون  تشکيالت ، چيزی نيست "  صندوقچه ها "   مادی اين کارکرد هست ،  هر چه !  نشدن
 بيماری های  بی درمان  ناآگاهانه  تناقضات  گوناگون ، انواع  و  اقسام   دوگانگی  با بيرون ، حمل احساس

"  انرژی"   بخش بزرگی  از قفلکه  در  نهايت  ....  افسردگی  ، شهادت طلبی های  بی محتوا  و روانی ، 
 .آن  تشکيالت  را  بدنبال  دارد فرد  و به تبع 

 

 . ايدئولوژيک  بود   انقالب اولمرحله اساسی   مضمون"  صندوقچه ها " ردن اين  کباز
 

 ، ٥٤يکبار ديگر به مانند سال . نام  می گرفت " انقالب کردن"جاهدين اين همان چيزی بود که در ادبيات م
 با هيچکس . می شوند   عضوگيری نواز  می شوند  و  تک تک  افراد دوبارههای  گذشته ، ملغی  عضوگيري

 با در آنجا  معيار عضويت ، مرزبندی ايدئولوژيک . نمی شود " نشست های انقالب "  ، وارد  رده
 ! است " درونارتجاع  "کردن  بيرحمانه  در اينجا معيار ،  دراز .  بود  "يرون ارتجاع  ب"
 

به لحاظ  ی  که  بدعت.   ارتقاء  می يابند   ردهچندينپذيرفته  می گردد ، گاه  تا  "  انقالبشان " آنانی  که 
 . گذاشته  می شود" مجاهدين  خلق سازمان " تشکيالتی ، برای  اولين بار  در 

 

اعم    نفره است  که  تک تک آنان ٥٧٥مرکزی  ، يک  شورای " نشست های انقالب " ل  اولين  دور حاص
 از وقت مجاهدين  تا  معاونين مرکزيت  و مسئولين  نهاد ها ، پس مرکزی ياسی  و کميته از اعضای  دفتر س

 .   می گردند گيری، عضو" مريم "   تشکيالتی يتارشدو  پذيرش  "   رجوی مسعود"   با  بيعت
 

 . قرار می گيرد"  مجاهدين  خلق سازمان "   در راس  دفتر سياسی  عمال"   رجوی مريم" 
 

از سوی مهدی ابريشمچی    " الب ايدئولوژيکانق" مقوله همزمان نشست هايی در جهت توضيح  و تشريح 
مان ،  برگزار می شود  که  عضو دفتر سياسی  وقت  مجاهدين  ، برای بخشی  از نيروها  و هواداران  ساز

  ديگر  هواداران  و پشتيبانان مجاهدين ، برایمنظمی   طی  نشست های جهان گر نقاط  ديويدئوی آنها در 
می گردند  " ست های انقالبنش " همين نيروها  نيز  وارد  پروسه بدنبال آن  بتدريج .  داده می شودنمايش 
مرکزی مجاهدين    يا  کميتهوسط  يکی  از اعضای  دفتر سياسی  و ت  اين  طيف ، به دوری و نزديکیکه نظر

 .رابطه  بياندازيم در اين جا بد نيست که نگاهی نيز به  توضيح  خود  مجاهدين  در اين .  برگزار می گرديد 
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 مجاهدين خود توضيح 
 

جاع خمينی نياز به استفاده از  ين  نتيجه  رسيده ايم  که  برای سرنگونی  ارتبه  امجاهدين می گويند که ما 
 ، نهفته  زنان   انديشه ارتجاعی خمينی ، يعنیضد تاريخیتر  در  اين  پتانسيل  باال. پتانسيل  باال تری داريم 

يروی نهفته در آنانرا   نبه زنان در جامعه ما ، نسبت مضاعف  و تحقير مداوم که  فشار به اين معنی.  است 
 .  را  تغيير خواهد  دادره جامعه  صورت  آزاد  شدن  ، چه در آورده  است  که  در  فشرده ایفنرمثابه  به 

 
 است  ،  جه  زدن  به دامن  سرمايه  داریجامعه ،  شيرنان در زی  اين  تحقيرها نسبت به خود بخودبازتاب 

  . نيست  انقالبهر چه  هست .  ست و پيکر ايويسم  زنان است ، فحشای  بی در رشد  فمينيسم  است ، پاس
 

اين   .  آن  سمت  و سو دادبهمين دليل  بايد  در مقابل  اين  ديناميزم  و اين  فنر فشرده ،  راه  باز کرد  و به
 . برمی آيد" نوينانقالب " کننده رهبری  از عهده  سازمان مهم  تنها

 
راه حل هايی  شبيه  . ه  را  شناخت برای بازکردن اين راه ابتدا بايد اصلی ترين سد  و اساسی ترين  مانع را

هم  هست ، اما   اگر چه بسيار خوب و  مفيد   ، جامعهزنان  در ساختار سياسی ــ  اجتماعی " سهيم کردن" 
تاريخی  بنياد  مشکل ،  تبديل  شدن .  ت  جای  ديگری اس  چرا  که  بنياد  مشکل  در.نيست   بنيادیراه حل 

   .است ٢زن  به  موجود  درجه 
 

  نيافتهمردان  شکل ذهنيتنها  در ت  بودن ،٢ درجه   اين .نمی شود نشود ،  مسئله ای حل شکسته تا اين 
ها در ذهنيت  زنخيلی از . زن  می باشد  خود  در ذهنيت ضد ارزش دردناک تر از آن  حاکميت اين ست ، ا

بيشتر    می بينند  و به  مردها ٢رجه  د را  اگر  مدعی  برابری  باشند ، باز هم  زنخود ، حتیناخودآگاه 
سئله  بايستی     است ، پس  مارزشیبنياد  مشکل  ،  اساسا  بنابراين  با  توجه  به  اينکه    .  دارند عتمادا

 آنچه    ديدگاه  مجاهدين  ، ايدئولوژی  در اساس  چيزی نيست جزچرا که  در.  حل  شود ايدئولوژيک مان  
.   می باشد   حرکتتئوريکبستر به عبارتی  ايدئولوژی  .   تعيين  می کند   تضادها را  حلو سویسمت که  
   صورت  پذيرد ،  عين  در يخی  مسئله  نابرابری ، پيش از آنکهحل  تار.   آينده  است   حرکت رو به فلش
 . جا انداخته  شود   ،ذهنبايستی  که  ابتدا  در  می 

 
اين   .  ،  بدست  يک  زن  سپرده  شود   و  واقعی مادی بطور  رنوشت انقالب راه حل  آن بود  که اهرم  س

بدون  هر گونه  فرماليسم ،   و  همرديفی  که  بايد  به  گونه ای  واقعی . بود "  همرديفی " همان  معنای 
 . و  رهبری  کند فرماندهی 

                                                                      

  رهبری  سازمان  يک  مشکل  خودش را  نشان    مريم  به  رأسمادیو    عينیبالفاصله  پس  از  ورود  
  ! انقالبمعادله رهبری حل  مشکل .  ر مقابل  يک گزينش  قرار می دهد دمشکلی که مجاهدين  را . می دهد 

 
بسيار پيچيده ، حساس و ويژه ای حاکم  است که  به نظرمجاهدين ، بر اين موضع  رهبری انقالب ،  قوانين 

 به اين معنی  که اگر اين  معادله  درست حل نشود ، .  است انقالبپيچيده ترين مسئله اين  قواعد ،  کشف 
 فاسد  اصله سازمان را ، بالف استرهبری نقطه تبلور ايدئولوژی اين  چارچوب ارزشی  از آن جايی  که در

نداشته    وجود صالحيتعنصر حاکم  باشد ، يعنی  اگر  در  رأس  رهبری ، فرماليسم  برای مثال .می کند 
البته  اين اشکال  در هر جای سازمان  که باشد  بد است ،  .  سازمان  نابود کننده  است باشد اين  برای  
 .  است کنندهنابود   رهبری  فقط  بد  نيست ،  بلکه  ولی  در  رأس

 
اين  رهبری    بودن  مشروطنا، " رهبری ايدئولوژيک" سخت  حاکم  بر معادله  پيچيده يکی از قوانين  سر

 بايستی  ،) در اينجا مريم ( وارد می گردد "  جايگاه رهبری" يعنی عنصری که  در اين  .    است  پايينبه
   پايينبه  سمت را    تعينی   هيچ رهبریبهتر  به عبارت .     باشد غيرنامشروط به    و  متعينغيرعنصری  

 . يرد نمی تواند  بپذ
 
  است  و محتوای مسئوليت رهبری را فرماليسم ، قانون رجه پايين آمدن  و کوتاه آمدن  از اين  ديک

"  مريم " بنابراين .  ليسم  براه  انداخت سازمان  ،  فرمانمی  توان  در  رأس  رهبری  .  مخدوش  می کند
خود  زمان  قرار  می گرفت  و  فی الواقع   مثل  ساو شرط  ، در جايگاه  رهبری يا  می بايست  بدون قيد  

 ! گرفت نبايد انجام  می  می بود  و يا  اينکار انقالب   به  خود مشروطصرفا   "  مسعود " 
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 بايستی   يا. ض  ايجاد  می شد تناق  خانوادهمسئله با    يعنی سادهبسيار  در اين جا  بود که  با  يک  مسئله 
چندين  " رهبری ايدئولوژيک " ورود  وی  به  جايگاه به همسری  را که پيش  از " مريم" ط  بودن مشرو

عدم تعين  " پايين تر ، بدرجاتی  پذيرفت  و  بدين ترتيب  اصل  چندين  مداره  و حاال  بودمدار باالتر از او 
"  رهبری ايدئولوژيک"   را  يدک کش  فرماليستی همسر  را  نقض  کرد  و يا   يک "  پايينرهبری  به 

 ، می باشد ترين  ارزش حاکم بر آن يدئولوژیباالکه  ظاهرا برای سازمانی  عضل ،فصل  اين محل  و  !نمود 
)    پيوند خانوادگی  يکدر اينجا( يعنی از سر راه برداشتن يک مانع  کم اهميت تر ، !  بسيار ساده بايد باشد 

)  به پايين نا مشروط  بودن  رهبری در اينجا  ضرورت   (اهميت تر ، تضاد  پر   و فصل  يک به منظور حل
 !  سر بر می آورند غولاست  که  يک  سری  همين نقطه اما  درست  در ! سادگی به همين 

 
  به   .تبی آبروسجامعه    در زن  طالق گرفتهآنکه    ديگری . است  خانوادهتقدس  غول ها   يکی  از  اين 

 اين وسط  تکليف  بچه مريم  و مهدی  چه  می شود ؟  گذشته  .باشد که  شوهر دومی هم کرده آنخصوص 
  اجتماعی  که  بر مبنای  آنها ، همسر نزديک ترين  رفيق آدم ، درست مثل  سنتهایاينها ، تکليف  آن   از 

 معادل  به همسر رفيق را!   که  نگاه ناپاک   جامعه اخالقبا  آن  خواهر خود او می باشد  چه  می شود ؟  
 جامعه  توضيح داد ؟  اصال  چگونه بايستی  برای   همه را  اين بايد کرد ؟قلمداد  می کند ، چه بی ناموسی  

دام  هستند ؟  مگر هر کاصال  برای خود  مجاهدين  چگونه بايد توضيح  داد ؟  مگر  مجاهدين بچه های خدا 
   و  ذهن،  کم  يا  زياد  در  حاکم  بر جامعه  را " دستگاه ارزشی" ا  پايين ، بدرجاتی  همان آنها  از باال  ت

    خود  حمل  نمی کنند ؟ عين
 

  يعنی  سوزاندن عناصر ارتجاعی  .حاکم "   دستگاه  ارزشی "ن  بر   عصيا. است پاسخ مجاهدين يک چيز
 ! يعنی  تولد جديد " . رزشی دستگاه ا" نقالب  در آن  ا  يعنی  .ديدگاهدر  

 
 :   می  گويد تولد  جديدمسعود  رجوی  در  توضيح  اين  

 
فجار ، از  تولد  رهبری ، از انفجار  اناز  يک . خبر از يک انقالب  است .  صحبت از يک تولد  جديد است " 

و  اشتعال چيست ؟  اشتعال  می دانيد  که   فرق  انفجار  . صحبت از  انفجار  است  و نه  اشتعال . رهايی 
ک   ذرات  يوقتی در يک  لحظه  تمام.  عنی  سوختن  ناگهانی  يانفجار .  يعنی سوختن تدريجی  و  ذره ذره 

اشياء انفجاری معموال  يک خرج  مقدماتی  دارند  و يک خرج   .  زند ، انفجار  رخ  خواهد  داد  بسوشيئی
که  راننده  و  "  سائق" و "  چاشنی " يند  آن  می گوست  که   بهخرج مقدماتی  همان  چيزی  ا.  اصلی  

.  ان. اين  خرج اصلی  يا  تی حال.  لی  منتقل  کند  خرج  اصر را  به انفجاکه بايد موج.  رهبری کننده است 
 . "بود  چيز ديگر اينجا هم  طالق  و ازدواج  خرج اوليه و مقدماتی اين انفجار هراست  يا ديناميت  و ياتی 

 
همانگونه که در سطورباال مشخص است ، .  است مجاهدين خود توضيحعصاره و مضمون اينها در مجموع 

 . مجاهدين  می باشند  خود مخاطب اين توضيحات نيز فقط  و فقط  نيروهای
 

 است پس از  که  قرارهمين ها  نيز هستند  ! ره متولد  شوند  دوبا بايستی  بسوزند  و  بميرند  و هکاينانند 
 جامعهرا به خرج اصلی يعنی انفجار ار اجتماعی  شده  و موج اوليه انفج به خرج لخود ، تبديمتحول کردن 
 ! کنند ايرانی منتقل 
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 کهنه ديدگاه  سوزاندن از طريقرزشی  اجايگزينی ،دهم بخش 
 

مجاهدين  ،  در درون  و برون  سازمان  ٦٤با پايان پروسه  نشست های موسوم به انقالب که در طول سال 
  کار سبک  پايان  سال  به  اتمام  رسيد ،  بدعت  يک   آن  با  نزديک شدن  بهمرحله اولجريان  داشت  و  

 . گذاشته  می شودمجاهدين  الت  تشکينوين  در
 

ت ، تفاوت چندانی با  تا پيش از انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدين ، پروسه  تغيير نيروهای درون  مناسبا
اين    به .سطح  بين المللی ، نداشت ه  در در سطح  داخلی  و  چاحزاب  و سازمانهای انقالبی ديگر ، چه 

  .مشخص  صورت  می گرفت  دو مجرای   آموزش  بر روی  نيروهای  تازه  وارد ،  در کارمعنا  که  
 

 ـ  کار معرفتی  ـ١
   ــ  کار  خصلتی ٢
 

 مهم ، اين.  داشت  فرد  در دستور  قرار آگاهیتئوريک  داشت ، رشد  اولی ، که  اساسا  جنبه در چارچوب 
   روند اين معنی  که  در جريان  يکبه . انجام  می پذيرفت "  پروسه  مطالعاتی " معموال  از طريق  يک  

ارچوب منابع  مورد  پذيرش  البته  در  چ( ی گرديد  که  بتدريج  آگاهی های فرد مستمر آموزشی  تال ش  م
 چهار  اين  پروسه  آموزشی در رابطه با  سازمان  مجاهدين  ، مشخصا .   بيابدارتقاء ) سازمان مربوطه 

 :از  شامل  می شد  که  به  ترتيب عبارت بود زمينه  اساسی  را 
 

 .  سازمان  ايدئولوژيک  فرد  با  ــ  آموزش های  ايدئولوژيک  ،  با  هدف  احراز  وحدت١
 

موزش های سياسی ــ  اجتماعی ، برای آشنايی  فرد  با  علم مبارزه  و  تجربيات انقالب های ديگر ،   ــ  آ٢
 . سازمان سياسی  ــ  استراتژيک با  مواضع برخورداری از توان تحليل  مسائل سياسی و  خالصه آشنايی 

 

ادی  و  ريشه ها  و علل  بحران های اقتصادی  و   ــ  آموزش های اقتصادی ، برای شناخت  مسائل  اقتص٣
   .نظر ام  اقتصادی  مورد ی  نظالگوآنها   و خالصه  برخورداری از  نحوه برخورد  با

 

کيالتی  ــ  امنيتی  ، با هدف  آشنايی  فرد با  تشکيالت  و اصول حاکم برآن  ،  شيوه   ــ  آموزش های  تش٤
آشنايی  با  مسائل   سازمانی ،  نحوه حل  تضاد  فرد  با سيستم  و  خالصه حل  تضادها  و تعارضات  درون 

 ... و  خورد  با  پليس  و حفظ  افرادر  برامنيتی  د
 

 برخورد  با  تئوريک  در  جهت جدای  آموزش های ( پراتيک داشت    جنبهعمد تاچارچوب  دومی ، که  در 
تالش می گرديد  که    دراز مدت، طی  يک  پروسه   ) غيرانقالبی ــ  خود سازیمسائل  و خصلت های 

 همراه  خود  وارد  تشکيالت  بی را  جايگزين  آن خصلتهای طبقاتی  نمايند  که  فرد انقال  خصلتهایتدريجا
   و عمدتا  در کادر مسئول  و تحت  پايينباال به  اساسا  از  فرد ،  خصلتهایاين برخورد  با.  نموده  بود
 هيچگاه  در حضور کادرهای پايين تر ، مسائل  خصلتی  کادرهای  باالتر  نيز.   می پذيرفتورت  مسئول  ص

 . نمی گرديدآنهم  در ميان جمع  مطرح  
 

که " پايه های ارزشی " ه بدون  درهم  ريختن  آن ک به اين معنا کار  يک ايراد  اساسی  داشت ،بک ساين 
يعنی به محض آنکه .   نخواهد بود پايدار جايگزينی  خصلتی   مجموعه خصلتی است ،  هر قالبو   ظرف
به همان  ردد ، دوباره  گدا شده  و دوباره  وارد جامعهجز مجموعه روابط  و مناسبات انقالبی  افرد

  .  می کندرجعتسابق  خصلتهای 
 

شير  بروی  ياران  خود  که  يا  در پروسه  انقالب  ، شميا  پر است  از  انقالبيونی  تاريخ  انقالبات  دن
   را  اينبار در لباس انقالب  بهکشيده اند  و يا  پس  از  تصاحب  حاکميت  ، رسالت  ناتمام  نظام  واژگون

جالد  ضد انقالبی  امروز  و يا  همدست  ارتجاع  فردا ، تبديل  شدن انقالبی  ديروز به  .  اتمام  رسانيده اند
"  فرخ نگهدار"   توليد جرثومه ای همچون.لساعه  و  اجتناب  ناپذير نيست  ااصال  و  ابدا  پديده ای  خلق

همينطور ! اصال عجيب نيست " چريکهای فدايی خلق "توسط  يک سازمان انقالبی همچونش رفقايو 
  نتيجه  داغ  و درفش   تنهارا  نيز  نمی توان " سازمان  پيکار" از  درون "  روحانیحسين"بيرون آمدن
  اپوزيسيون هر  دوی  اينها  و  بيشمار عناصر  شبيه به اينان  در  بازار مکاره.   اسالمی   دانستجمهوری

متضاد  " دستگاه ارزشی" نحال حامل  دو ن  داشته اند ، با ايپوزيسيو با  شاه  و شيخ ، هر اختالفی هم  که
 ! نيستند و يا  حتی  متفاوت  نيز نبوده  و
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 !       است  دگراما ، حکايتی  انقالبنمودن آرمان هایگرديد ، محقق پيروز او د بتوان بربا ارزشهای دشمن شاي
 

گذاری    نوين  در درون  تشکيالت  مجاهدين  بدعت کارسبک  ،  يک  "نشست های انقالب"  گفتم که با 
"  کار خصلتی "  به  حاشيه  رانده  می شود ،اندک  اندک  "  کار معرفتی " ه   شرايطی  کدر.   می شود

 .  برده  می شود  ميان  جمعبه 
 

دراين  کادر آنچه   "  ! کار  ديدگاهی" بنام   باز می کند  مجاهدين  راهپديده  جديدی  در  ميان  تشکيالت 
به  همراه آورده  شده  توسط  اين  و  " خصلت طبقاتی " گيرد ، نه  اين  يا  آن   می که  مورد  تهاجم  قرار

"  مجاهد خلقی "  بر.   هدف  قرار  می گيرد فرد " دستگاه  ارزشی " کيالت  که  تماميت ون  تشبدرآن  
آ شکار  " نشستهای  انقالب " که  تا  ديروز  خود را  در نوک پيکان تکامل  می ديد ،  امروز در جريان  

در !  حمل  می کرده  است را  همواره  با  خود  " انديشه  دشمن " می گردد  که  کم  و بيش  بخشی  از 
 :  گفته  بود ٦٤  خرداد  ٣٠در  "  مسعود  رجوی !  " اين  رابطه  هيچکس  در امان  نيست 

 
ه  روزه  غذا  ک  فقط  يک  من .ا گه  بده ،  کمشم  بده !  ماره خمينی  چيه ؟  ستمه ،  استتثمگه  شاه  و "  

 ! "   باطله   لب  به  نمکم  بزنی  روزه ات رو  نمی شکنه ،
 

شان  همچون  مسئوليت تحت  جمع  و در حضور خيل  کادرهای مسئول مجاهدين  در ميان  باراولينبرای 
تشکيالت  در هاله ای   زمانی   برای  بدنه  مرکزيتی  که!  ديگران ،  انديشه  خود  را  به  صالبه  می کشند 

  ستاره ها  ،  .قابل  مسعود  به  خاک  می افکند   م با  دست  خود  و  درتقدس  قرار  داشت ،  خود  رااز 
 ! سياره  می شوند 

 

با  بی رنگی  چهره ها ،  زمينه  .    يکی  پس  از ديگری ،  در  ذهنيت  بدنه ،  بی رنگ  می شوند چهره ها
 . انشعاب   در آينده  دور  و  نزديک  نيز  کور  می شود

 
حاصل  اختالفات طبقاتی   ح بندی های درونی  ، اگر چه  ممکن  است  ای  دنيا ، جناسازمان هدر احزاب  و 

باشند ،  اما  در تحليل نهايی  و  به  لحاظ  مادی   و    و  يا  خطوط  سياسی  متضاد  يا  ديدگاه های  متفاوت
 مادی  متفاوت ها  ،  تجس    شکل  می گيرند که  به  آن  اختالفات  و چهره هايی،  اساسا  حول   ملموس 

 و رون  يک  تشکيالت  دارای  جناح بندی د جدای از ميزان  واقعی بودن  تفاوتها  و اختالفات  .می بخشند 
معادله  در   !  جمعمنافع    است  بر فرديت  منافع   است ، ارجحساسا  آنچه که  محور ا  ... فراکسيون  و 
 به  محض  اينکه  بوی  کباب قدرت  . افع  خلق  است اب   ندارد ،  من از  اعر  که  اصال  محلی قدرت آنچه

  ،  قطاب   و  اچهره هابه  مشام  برسد ، جهش  )   و  چه  در  ابعاد  اجتماعی چه در بعد  تشکيالتی (  
 !   آغاز می شود خودبرای  تصاحب  قدرت  برای  

 

 .لح  مردم  و نه  مصااب  می آيد  قدرت  به حسمنافع سازمانی  در معادلهدر اين  مسير نه 
 

به اندازه کافی   " سازمان چريکهای فدايی خلق ايران "  تجربه  دردناک سرگذشت راه  دور نمی روم ، 
الب  انق  با  پيروزیال روشنفکران  چپ  ايران  بود  و آم  اين سازمان  که زمانی  کعبهمرکزيت!  ست گويا

فجر  می گردد  و  منو می ديد ، به  مانند  نارنجکی  ده ای  روبررا  با  اقبال  توضد سلطنتی  به  ناگاه  خود 
  جريان را از باال  که  نگاه  کنی  در ميان   .می  گيرد جديد  قرار ! هر  ترکش  آن  در  راس  يک سازمان 

  ، جدای از انشعاب)  غير رسمی ها  به  کنار (  اب اعالم  شده  رسمی  اين  جريان انشعنزديک  به  سی 
ائا  منشا  ايدئولوژيک  و سياسی  داشت ،  فدايی  که استثن ميان  اقليت  و اکثريت سازمان٥٩بزرگ خرداد 

ی ، کدام اختالف  طبقاتی  و  کدامين  جا  می مانی  که  به  واقع  کدام  تفاوت  ديدگاهگيج  و حيرت زده  بر 
 که  تفاوت   است ؟ هيچ  معلوم هستها  بودهايی جدضرورت  سياسی و  مبارزاتی  ،  عامل  و انگيزه اين  

حسين  " با "  اکبر کاميابی  ــ  توکل " کجاست ؟  اختالف  در "  فرخ  نگهدار" با  "  شتگر علی ک" 
الف  ــ  " با  فی المثل  "  مستوره احمدزاده  ــ  اعظم " بر سر چه  بوده  است ؟  دعوای "  ــ  بهرامزهری 
وژيکی  می چرخيده  است ؟  برگبار بستن همديگر در جريان  ــ  ايدئولم  مقوله سياسی حول  کدا! "  رحيم  

محرمه  واقع  در خاک عراق  که  و در  منطقه  "  گاپيلون  "   در  روستای٦٤درگيری فاجعه بار  بهمن  
ن منافع  پرولتاريا  مصالح  خلق  و دفاع  از کداميبجا  می گذارد ، در  راستای  کدامين  يک قلم پنج قربانی 

صورت گرفته است ؟  خالصه کالم  حاصل انفجار درونی  يکی از  دو  ستون  جنبش مسلحانه  مردم ايران  
  ايران ، بوده  است  و يا  برعليه آن ؟مردم  و پرولتاريایکالن ،  در مجموع  به نفع  در يک بررسی

 
٣٩ 



 مبارزاتی  بخشی از  بهترين پتانسيل های خلق و انقالب  پاسيويسم  سياسی  و  و پاسخ  موج موج  انفعا ل 
رکزيت  سابق  سازمان  فدايی ، اکنون  کجا بدهد ؟   راستی   خود  ترکش های  مايران را  چه کسی  بايد 

  تکرا ر تجربه  سازمان فدايی  ايران  دارند ؟ آزاديخواهانه مردم  جنبش  در روندمداخله ایهستند  و  چه  
مقابل  ارتجاع  خونخواره  را  قاومت  شکوهمند مردم  ايران  در مسلحانه ، م  جنبش ستون  ديگردر ميان 

  به  محاق  می برد ؟    يا   برای  يک  دوران ارتقاء  می داد
 

 های انشعاب  در منطقه  زمينهتست 
 

 ،  ٦٣ اسفند  ٢٧ر  سازمان مجاهدين د"  دفتر سياسی  و کميته مرکزی" بالفاصله  پس از صدور اطالعيه 
  در  پايگاه  منصوری  واقع  در  وبغداد ،  کرکوک  نشست های  مشابهی  در مراکز مختلف مجاهدين  در 

شده  و در عين حال  قدرتمند     شناخته چهره های و با  حضور روستای کهريز  در منطقه محرمه  مرزی 
، همچون  سياسی  دفتر  نشست ها  اعضای  مقتدردر اين .   دفتر سياسی  سازمان ،  تشکيل  می گرددعضو

و   "   زيسيون پو" در  دو قالب  ...  محرابی  ،  عباس  داوری   و   حسن حياتی  ،ابراهيم  ذاکری ، محمد 
اعضا  و کادرهای سازمان  نيز  طبيعتا  هر يک متناسب  با  !    می گردند مسعود ،  ظاهر"  ا پوزيسيون " 

اين  گردهمايی های   .     قرار  می گيرندجناحدو   مضمون  اطالعيه ،  در  يکی  از د  از خودرک  و تحليل 
وصل  می گردند ،  جدای از روند  حاکم  بر آنها  ، يک  "  ب نشست های  انقال" به  اوليه  که  متعاقبا  

 :می کنند واقعيت  نهان را  برمال  
 

 !   داشت  و هم انگيزه آنم  زمينه انشعاب  وجود اهدين ، ه، در سازمان مج٦٣در مقطع  سال 
 

رای هميشه  ب، می بايست که  مجاهدين  يکبار " شهرام  و بهرام "  دهه پس از تجربه  دردناک  يکدرست
 !شدند  .......  رويين تن  می شدند  و "  درون ضربه از " در مقابل 

 

  ابهام  پروسه  رفع
 

بر  نفوذ  احتمالی  سه نفر از  از سوی  تشکيالت  خبه ناگهان  "   انقالب نشستهای" در گرما گرم  زنجيره 
به همين مناسبت ، کليه  .   مناسبات  درونی  سازمان  اعالم  می گردددر "  عبداله پيام " اعضای شبکه 

 يک  انه مختاروصل  دوباره  به  سازمان را  داشته اند ،  می بايستی   و نيروهاِيی  که  يک  پروسه  قطع 
 .   بگذارند  دستگيری  عوامل  نفوذی ،  پشت سر را   تا روشن  شدن  قضيه  و"شت موقت بازدا" مرحله 

وارد  پروسه  موسوم  به   "  پايگاه  منصوری" فراد  پس از آورده  شدن  به در اين رابطه همگی  اين  ا
 .    می گردند"  ابهامرفع " 

 

  پيام  چه  بود ؟لهشبکه عبدا
 

  ،  که  در تمامی  طول تابستان  آنسال  ، ٦٠ر ماه تي ٧ربات مرگبار اوليه  مجاهدين  پس از  ضبدنبال  
بالوقفه  دامه  داشت   و  کابوس  سقوط  و نابودی ، تماميت رژيم به تازگی  تک پايه شده  را  در نورديده  

مت مسلحانه ، دست  بدامان  شرکای سابق  بل  مقاو مقابود ، سردمداران  ارتجاع  برای حفاظت از خود  در
ضد صهيونيستی  ــ  ضد  "  امام " در اين رابطه  .   حاميان  مشترک  خارجيشان  می گردندخود  و 

کار  سابق  را جملگی به شاه  می افتد  و  ساواکيهای "  کساوا " به فکر سازماندهی  دوباره! امپرياليستی 
"  موساد " غ بی دري حمايتهای  از ضمناسازماندهی  که اين اوليه  مراحل  ،٦٠زمستان در .  دعوت می کند

 .  می کند" نظامی ــ  پليسی"   جمهوری اسالمی  را نظامیی رسد  و  رژيم   به پايان  منيز برخوردار بود ،
 

 پليسی  مجاهدين  در تحليل  ماهيت  سرکوب  در  کادر رژيم خمينی ، برخالف رژيم  شاه  که آنرا يک رژيم
 .    بودندبودن  رژيم حاکم " نظامی  " می کردند ،  معتقد  بهتحليل  

 

"  عنصر نظامی"   بر سرکوب عريان واساساخود  معنای اين تحليل اين است که نظام حاکم برای حفاظت از 
تژی  و  ديهی است که  متناسب  با  اين تحليل ،  نوع  برخورد  با رژيم مربوطه  و استراب.   است متکی

ساواک  شاه  و پيوند   در اين  راستا ،  رژيم  پس از بازسازی . متناسب  با  آن  اتخاذ  می گردد تاکتيکهای 
 ساواک شاه عليه جنبش   "عقيب  و مراقبتت"  آميز   نوپای امنيتی  خود ، تاکتيک موفقيت آن  با  دستگاه

 .  می کند مستقيم  نظامی  مسلحانه را ،  جايگزين  برخوردهای 
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 از  مشکوک  ی اين  سيستم  تازه در اين  بود که  برخالف سابق که  پاسداران  رژيم  بالفاصله  پسپيچيدگ
اينجا  فرد  پس از  شناسايی شدن  توسط  نيروهای امنيتی ،  آنان  تهاجم  می کردند ،  در  افراد ، به  بهشدن

 مورد  تعقيب   منتها  تا  کشف  تمامی  ارتباطات  فرد ،!  شد خود  گذاشته  میدستگير نمی گرديد و  به حال 
  تا   مشکوک  ابتداردفی المثل  تعقيب  ف.  می گرفت   گوناگون  قرار بزار ا و افراد توسط   و مراقبت  دائم 

  نفر   آن  ساکن  بود  توسط   يک  نفر  صورت  می گرفت  و  در ادامه  بهشناسايی  منطقه ای  که  در
 . بعدی  حواله  می گرديد

 
اده  از وسايل  نقليه  متفاوت  استفاين  شيوه  تا  شناسايی  محل سکونت  فرد  توسط  افراد  گوناگون  و  با 

 نمی شد   پس از آن  نيز فرد  دستگير .و  يا  پياده  ادامه  می يافت )   اتوموبيل ، موتورسيکلت ، دوچرخه (
پس  .   گرددرفت  تا  تمامی  ارتباطاتش  کشف می گ   تحت  تعقيب  قرارين شيوه به هم مدتها  ، آنقدر تا  و

بی مربوطه  و  کشف  کامل  ارتباطات  افراد ،  در شرايطی که روی  شبکه های ارتباط  از  تکميل اطالعات 
  " شنوددستگاه " همگی  برخوردار از  يک مجاهدين ، پايگاه های (  سکوت  کامل  برقرار بود سيميشان 

 بی سيمی   می ناميدند   و  با  کمک  آن ، کليه  ارتباطات "  صامت  "   که  مجاهدين  آنرا  اصطالحا ندبود
خود   به  مراکز مختلف  استقرار مجاهدين    زنجيره ای  به  ناگهان  تهاجم) پاسداران را کنترل  می کردند 

اسداران  در   پجوم  را  توسط  اليه های  متعدد مورد  ه که  کل  مناطق  را بطور هم زمان   و  در  شرايطی
 .  کامل  داشتند ، آغاز  می کردندمحاصره  

 
  ٨٥به  دستگيری بيش  از    که  منجر ١٣٥٠ ربه  نظامی  گسترده  ساواک  شاه  به مجاهدين  در سالض

ه بنيانگذاران سازمان   تشکيالت   و  صد  در صد  اعضای  مرکزيت  وقت  مجاهدين ،  از جملکلدرصد 
آنزمان  دستگاه  ساواک  در .   همين  سيستم  نوين  توسط  ساواک  بودگرديد ، نتيجه  مستقيم  بکار گيری

 مرداد ، ٢٨ای   پيش  از کودتکه "  شاه مراد  دلفانی"  توده ای  شناخته  شده  به  نام گيری  يک با  بکار
 در    در کرمانشاه  بوده  و بعد هم  پس از آزادی از زندان"حزب  خوشنام  توده " مسئول  ارتباطات 

 موفق  می شود  که  با  حزب  خوشنام  فعاليت  داشته ،  در  رابطه  با  شاخه  مخفی  ٣٨سالهای  قبل  از 
ا  فرد  مذکور، در  زندان  آشنا گرديده  ، عضو  مرکزيت  وقت  مجاهدين ، که  ب" ناصر صادق " شناسايی 
وپای مجاهدين را  کشف  و پيش از  بود ،  کليه  ارتباطات  سازمان  نريق  او  بدنبال  تهيه  سالح  و از ط

شهريور ورود  آنان به  مرحله عمليات  مسلحانه ، اقدام به دستگيری های گسترده   و   ضربه   کمرشکن  
 .   نمايد ٥٠

 
رسمی کميته  مرکزی ر  و با  پشتگرمی  اطالعيه ان وابه  گونه ای  جرين همين داستان ، منتها  اين بار عي
با دستگاه امنيتی رژيم ضد  امپرياليستی    " توده ای ها" همکاری که رسما  و علنا خواهان "  توده حزب" 

در  با اين  تفاوت که اينبار .  ر  می گردد تکراگرديده  بود ، " ضد ا نقالب   "  در  سرکوبامام  خمينی 
!   دارند را  نيز  در  کنارخود "  اکثريتی "  و  دوستان  تنها  نيستند " قدرت " دستگاه  خدمتگذاری  برای

 اساسا  فعاليت   ، ٦٠  خرداد  ٣٠که  تا  مقطع  پيش  از  نقش فعال  اين  نيروها  در  شناسايی  عناصری  
ربات  در ض  امنيتی  رژيم  ه ها  و  دستگاهکميتن  همکاری  گسترده  با  سپاه  و  همچنيعلنی  داشتند  ،

به  مجاهدين   و  ديگر  نيروهای  انقالبی  ،  در  حافظه  تاريخی  مردم  ايران ، همواره   نظامی  پاسداران  
 . ماندگار  خواهد  ماند 

 
  نقشدر اين ضربات ،  در ايفای"  عنصر توده ای"  ه  و شيخ ، رژيم  شاز تاريخ را ببين که درهر دو طن

راديکاليزم  شان از آنچه  که  نو دشمنی  با  هر "  قدرت حاکم" در همکاری  و همدستی  با خود ! تاريخی 
يک  ايران آزاد ،  به  تک تک  اين  باشد  که  در فردای  !  و انقالب  داشته  و  دارد ، هيچ  کم نگذاشت 

تاريخ  همواره آغشته  ی عبرت م گيری  که  برا انتقابه منظورجنايات در يک دستگاه  قضايی مستقل ، نه 
 .رسيدگی  گردد   ايران ، خيانتخون  و   به
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  ايدئولوژی مريم ،بخش يازدهم 
 

 ،  ٦٠  بهمن  ١٩  استراتژيک  بويژه  سه  ضربهوارده  توسط  رژيم ، در پی  مجاهدين بدنبال  ضربات  پی 
از . پی  می برند غيير کيفی  در سازمان  سرکوب   ، اندک  اندک  به  اين  ت٦١ مرداد ١٠  ارديبهشت  و١٢
استفاده  " عبداله پيام  " کد ه  به وجود  شبکه ای  پی  می برند که در ارتباطات   بی سيمی  خود از جمل

 .   می باشدبعدا معلوم  می شود که اين کد در واقع  نام  مستعار سرکرده  شبکه مذکور .  می نمايد
 

 احساس  ه می شود که در ترددات خود به محض آنکهدادهای عملياتی مجاهدين دستور دراين رابطه به تيم 
راد مشکوک  نموده  و آنها را با  دستگيری فرد  يا  اف گرفته اند ، قاطعانه اقدام  به د تعقيب قرارکردند  مور

به  گونه ای  ستگيری ها  ر جريان  اين  موج  دد.   خود  منتقل  نمايندحفظ مراتب  امنيتی   به  پايگاه های 
داستان از اين قرار بود که  سه  .  وارد  تور مجاهدين  می گردد "  عبداله  پيام "  کامال تصادفی ، شخص 

سط  يک تيم عملياتی  دستگير  می شوند  که   پس از انتقال  به  پايگاه های مجاهدين ،  مشخص  تونفر 
العات   خود ،  تمامی  اطآنان در جريان بازجويی  از . است " م عبداله پيا" می گردد که يکی از آنان خود 

. ين  می گذارند مجاهداکز و اسامی  عوامل خود را در اختيار با  کروکی  مرمربوط  به  اين  شبکه ، همراه 
عواملی که  در هر محله  و کوچه  و  خيابان ،  در هيئت بقال  و سبزی فروش  و  کفاش  و ميوه فروش  و 

 . بودند ره  به تنيدن  تور اختناق  و سرکوب  مشغول غي
 

که  پليد جنايت  و  شب  اينمجاهدين  اقدام  به  نابودیعملياتی تيم های  ،  يمتقذيطالعات ابا اتکاء به اين 
.  می گردند آنان  جاسوسی نموده  و با اعدام  شماری از آنها ، موفق به  وارد آوردن ضربه  کمرشکنی  به 

ال و کفاش و سبزی فروشی  که  رژيم آگاهانه و برخی از نيروهای سياسی ناآگاهانه ، زمانی مجاهدين  آن بق
را در رابطه با اعدام  آنان تقبيح  می کردند ، عمدتا اعضای فعال  و حرفه ای همين شبکه جنايت  و  

 .  بوده اندسرکوب 
 

عالم  نفوذ  سه تن از عناصر شبکه عبداله پيام   نبال  ابدهمانطوريکه اشاره کردم ! برمی گردم به منطقه 
  و  وصل  دوباره  به  سازمان را  داشتند ،   پروسه  قطع ، کليه نيروهايی که  يکمجاهدينبدرون مناسبات 

جدای از  . می گردند " چک امنيتی "   شده  و  وارد  يک  پروسه احضار" پايگاه  منصوری " همگی  به 
  درگير يک جنگ  تمام عيار با يک  ضمنادر کادر يک  نيروی انقالبی  جان برکف که  ضرورت انجام اينکار 

  برخوردنوع با اينحال رف  می باشد و دراين راستا  بايد کامال طبيعی قلمداد گردد ،متعاوحشی  و غيررژيم  
،  " ی ارزشانقالب "ه  گدازان  يکدر  کوربا اين نيروها آنهم در گرماگرم ورود تماميت تشکيالتی مجاهدين 

 !  می رسيد   امنيتی  به نظر صرفايک  مسئله     داشت  که  بسيار فراتر از  حل  و فصل  آماجینشان از  
 

نياز به شناسايی   " ايدئولوژی حنيف"رهبری مجاهدين  در راستای جايگزينی و تثبيت عناصر نوين در
!     را  نداشته  باشد او  آنان به"  اعتماد " ردن  در    خلل  وارد کتوانی  عاملهيچ  داشت  که  نيروهايی 

،  مشکوک  قلمداد  گرديده  و  حتی  اگر به  ناگاه  از  سوی  سازمانی  که  کعبه  آمال  و آرزوهايشان است 
 !موقتا  بازداشت  گردند 

 
نيروهای   خودی  در   با    اشتباهبرخورد  سبک  يک  نوع ی پايه ها" پروسه رفع ابهام " هر چه بود با 

 . گذاشته  شد تشکيالت  مجاهدين  
 

ی ، منافع استراتژيک سازمان رهبری کننده  ي نيرو  نه به لحاظ سياسی  و نه از جنبهمدتدرازدر  چيزی که 
 .نداشت انقالب نوين مردم ايران را  دربر

 
  ايران ی سازمان مجاهدين خلقمرکزانحالل  دفتر سياسی  و  کميته 

 
 درو  لحاظ  تشکيال تیه خود را بهاولين  ثمر" رهبری نوين" ايان يافتن مرحله اول نشستهای انقالب ، با پ

سازمان مجاهدين  " کميته مرکزی و دفتر سياسی" نحالل  ، مسعود رجوی ، ا٦٤بهمن ١٩روز .  می کند
ان ها  در نهاد جديدی بنام هر دوی اين ارگ.    بود ، اعالم  می کند ٦٤دی های  پاييز جمع بنرا که حاصل  

 . ادغام می شوند " هيئت اجرايی سازمان مجاهدين خلق ايران " 
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  عمال مجاهدين ،   اگر چه بدليل تفاوت  کيفی شخص مسعود  با ديگر اعضای رهبری تحولتا پيش از اين
ين  خطوط  سياسی   ،  تعيتئوريک لحاظ  زده  می شد ، ليکن به توسط  او  حرف آخر  در درون تشکيالت 

يعنی  .  داشت الذکر قرار  فوق ارگان و تشکيالتی  و سياست گذاری های کالن  ،  در محدوده اختيارات  دو 
ياسی سازمان  در س و در راس  آن  دفتر اعضای کميته مرکزی  از يکهر صالحيت    لحاظ  تشکيالتی ،به 

 مورد  آنها ،  به  سازمان   و يا  اظهار نظر در مسئول اول  شده  توسطيا  پذيرش خطوط  اعالم رد  و 
 . رسميت  شناخته  شده  بود

 

ه  اين ترتيب انقالبيونی که  هر کدام سابقه درخشان مبارزه ای راديکال  و سازش ناپذير  با دو رژيم را در  ب
ترين    و بحرانی  حساس ترينکوله بار  خود  داشتند ، آگاهانه  سکان  کشتی انقالب ايران را  در يکی از

"  آزمايش حاکميت"  در اختيار  ناخدايی  می گذارند  که  اگر چه هنوز  تماما لحظات تاريخ معاصر ايران ،
اه  پر پيچ  و خم  ررهبری  خود را  در  انتهای  يک "  صالحيت "  تاريخ  را  از سر نگذرانيده ، اما  تا آن

آن  مقطع ، دقيقا  به آنچه  که  اينکه   تک تک  آنان  در.    بود رسانيدهده ساله ، در جريان عمل  به اثبات 
در سالهای آتيه پيش می آيد  و سرنوشتی  که  در انتظار خود آنها  می باشد  نيز آگاهی داشته اند ، محل  

 ! نيست ليکن  در يک چيز ترديدی!  ترديد بسيار است 
 

ياستمداران آن مصالح  جامعه و منافع ملی    س جامعه ای که اولين بار در تاريخ معاصر ايران ، آنهم دربرای
که علی رغم آنکه بيش  يافت  می شوند را براحتی  فدای منافع حقير  فردی خود  کرده  و می کنند ، کسانی 

 اصال   بگويمچه!   می خواهند  سهماما  ،  پرداخت  کرده اند  ،  کمتر از همه   بهاانقالب از همه برای 
  .می خواهند سهم  ن

 
تعيين  خطوط  استراتژيک ،  ، وظيفه  سياست گذاری  و " هدين  مجاهيئت اجرايی سازمان" با  تشکيل  

   شدناجرايی  قرار می گيرد  و پروسه"  رهبری نوين"و به تمام  و کمال در حيطه  اختيارات و علنا  ما رس
 ! می گردد تماميت تشکيالتی  مجاهدين  آغاز 

 
ان عضو  همديگر فاصله ميان  يک  کانديدای عضويت با  يک عضو ساده بسيار بيشتر از فاصله از آن پس 
مجاهدين  از آن پس تفاوت ها  در درون تشکيالت !  است " هيئت  اجرايی " ضای   اعيکی از با مذکور

وضع  نه  رتقاء  ما  از  آن  پس ديگر  گرفتن  رده  و .اجرايی  است  و  الغير ليت های  مسئوتنها در کادر
" زن " شکيالتی  که از کانال  به  خاک افکندن  خود در  مقابل  يک و  تبر اساس  صالحيت های سياسی  

!   می گيرد  قرار"  امام" جايگاه  تاريخ  شيعه  ،  در  که  برای  اولين بار  در "زنی " ! محقق می گردد 
  .ذارد   بگحنيفايدئولوژی ی  را  بجا است  ايدئولوژی  خود که  قرار"  زنی " 
 

 يم  به جای ايدئولوژی حنيف  مرايدئولوژی 
 

"  ارزشها " ئولوژيک اشاره کرده بودم که اين انقالبی بود در ايددر آغاز بحث ، در رابطه  با مفهوم انقالب
 که    ايدئولوژی يعنی آنچه که بايد تغيير می کرد  و تغيير کرد نه خود. موجود  کادر همان ايدئولوژی درولی
 . بدان  بود   نسبتدرک

 
يف ،  يعنی  ايدئولوژی  مجاهدين  و نقطه  فصل  و  سيمای  ستون فقرات   ايدئولوژی  حناصل محوری  و 

اصل    اين.  است " نفی استثمار" داشت ها  و تلقی های  موجود  از اسالم ، مقوله برمميزه آن  با  تمامی  
 اسالم ، تفاوت  ازديگر تفاوت ها  با قرائت های حذف  کنيد ، باقین   مجاهديوژی اگر از ايدئولی  رااساس
 خاطر مجاهدين  اگر خود  را  نوک  پيکان  تکامل می دانستند ، نه به!  ی  و نه کيفی کم است  صرفا  هايی
 !شهادت مسلحانه شان  بوده  و نه  از جهت تحمل  اسارت  و  شکنجه  و يا  پذيرش  مبارزه

 
 بودن  يک سازمان  چپ  ی  نه  دليلبه تنهايهستند ،  اما  بوده  و  "  ارزش " تمامی اينها  اگر چه همگی

سياسی  است  که  وی   و  سمت  و سوی  يک  نيرآماج ها  .  بودن  آن مترقی حتی  مبارز می باشد  و  نه 
اينکه مجاهدين  خود را چپ ترين    .   می کندجامعه  مشخص   راستو  چپ  را  بر روی  طيف وجايگاه  ا

، بعنوان  " مارکسيسم چپ "  فقط  و فقط  به اين دليل بود که آنان خود را در  جامعه  می دانستند ،نيروی 
 ! غير   تلقی  می کردند  و  ال فردپيگيرترين نافيان استثمار  فرد از
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 ها  و  سنگ مزار  تمامی  مجاهدين  بوده  و   نيز که  آ ذين  وصيت نامه"جامعه بی طبقه توحيدی" آرمان 
   کسهمه  و    را کارهمه    را  و چيزهمه سوی  که  سمت  و " فلشی " هست ، چيزی نيست  جز همان 

اضافه کردن  . در  جامعه بشری ،  مشخص می کند "  نصر استثمارع"   و نابودی محورا ،  در  راستای 
ين  دليل  ا  به که آرمانی    به مفهوم  تاکيد  بر اسالمی بودن آن  جامعهنهطبقه  واژه توحيدی بر جامعه  بی 

"   جامعه بی طبقه"   به ساختن قادر را ،  "ايدئولوژی مارکسيسم " بود که بنيانگذاران مجاهدين در اساس 
الم ،  اس  در استثماریعنصر ضد يعنی کشف "  حنيف" برعکس  با اتکاء  بر کشف بزرگ .  د نمی  دانستن

   هدايت را  برخوردار  از  آن  ديناميزم   و  پتانسيلی  می  دانستند  که توانايی " خود ايدئولوژی " تنها 
 .را  دارا  می باشد " جامعه  بی طبقه " ستثماری  و  ساختن   بسمت  مناسبات  غير اجامعه بشری

 
کفايت   "  فدا" در مقوله  " حنيف ولوژی ايدئ" ، سقف  " خمينيسم "  واقعيت آن  بود  که  در جنگ  با 

.    داشت عيارفداي تمام مبارزه  با  ارتجاع  مذهبی  ،  نياز  به  پتانسيلی  باالتر  و    صعوبت  .نمی کرد 
 باشد ،  بيشتر  از آنکه  سياسی  حاکم ، ين   مبارزه  با  رژيم  آدمخوار برای  مجاهددليل آنهم اين بود  که  

  ، ارزشیلحاظ   به  بر ارتجاع مذهبی ضرورت  داشت  که خاطر برای پيروزی به همين !ک  بود ايدئولوژي
 در اينجا  ديگر صحنه .خالی  ساخت  در ذهن  و عين ، "  ارتجاععناصر ايدئولوژی" خود را  تماما از شر 

   مسلمانان  ،فرهنگ  لغت   يعنی همان جنگی که  در  .يابد  جريان  میه  در  درون کمبارزه ، نه  در برون 
 .نام  نهاده اند "   اکبر جهاد" بدان 

 
 يعنی همان   .  می کرد فايت ک  برای چريکفيزيکیشهادت مسئله   برای مبارزه با  رژيم سياسی شاه ،  حل 

  .محقق  می گردد "  جهاد اصغر "  اسالم نقطه ای  که  در
 
هر ن است  که  شهادت فيزيکی آخر خط مبارزه  ايبت ازصحهمه جا ت پيش از انقالب مجاهدين  ادبيادر

را  نيز که  گوش  مجاهدين خلق  از مجموعه سرودهای  سازمان " دت شها" سرود . خلق است مجاهد 
   "  . پايانخط شهادت  ــ  شهادت  ،  بود   :  "  آمده  است  که   مکررا کنيد ،  می بينيد  که در آنجا  نيز

 
 .شهادت  فيزيکی  بسته  می شد در ،    مقوله  فدادر  "  حنيف  ايدئولوژی" سقف 

 
  دربود کهايدئولوژی    از درک  نوينیاما ، نياز  به  "  ايدئولوژی  خمينی " عليه برای  ادامه مبارزه  بر

ی که    درک نوين. برای  مجاهدين   باشد خط  آغاز  تنها  می بايد  کهفيزيکی ، تنها  و   شهادت  قالب  آن
  بديهياتاز  برتر که   و فضيلت ارزشنه  يک   سازماندرون در  فيزيکی در قالب آن  حل مسئله   شهادت 

 .  می رودبودن  بشمارمجاهد 
 

نوين  از  در قالب  درک  .   بشمار می آيد  شهادت  در ذهن   که  عينشهادت  درفضيلت  نه  نجا ديگر ايدر 
 مطالبه  روان   از جان ، ،  تنها مطالبه  جان نمی شود ، فراتر" مجاهد خلق "   ايدئولوژی ، ديگر از همان

 و  عزيزترين     انسانی عواطف کفايت  نمی کند ،  عاليترين  ی فيزيکخود از  اينجا ديگر گذشتن!  می شود 
  خودعواطف  که  آنچه که بايد  سر بريده  شود ،  نه  فيزيک  خود  .   فردی نشانه گرفته  می شود عالئق
 .  ميزنمبرای تفهيم بيشتر مثالی.   سازمان  پذيرفتنی  نيست درونديگر در  کمتر از اين   .  می باشد

 
 قرار  عبيه  گرديده  ، تفرض کنيد ميمونی را  همراه  با  بچه خود  در  يک  قفس آهنی  که در زير آن اجاقی

قفس    پس از مدتی که کف . قفس  کنيم  به گرم کردن  می و  شروع  بعد  اجاق را  روشن  کرده .می دهيم 
  . می کند  ورجه  وورجه  در  قفس  و  شروع  به  ميمون  بچه خود را  بغل کردهاندکی  داغ  می شود ،  

با داغ شدن کامل کف قفس فکر می کنيد  که ميمون  چه کار می کند ؟ در آزمايشی که عينا توسط  
  يارای تحمل  داغی  کف قفس را ديگر   که  مشاهده می گردد  که نهايتا  ميمون گرفته ، انجام  دانشمندان 

 !  می ايستد تمام  بچه  خود را  زير پا  قرار می دهد  و  بر روی  او !  ندارد ،  با قساوت  
 
 را    نوزاد  کوچکش  فرضا  يک مادر و. پذيرد   انجام مورد  آدمها  در آزمايش  کنيد  که اين تصور حاال
  .هوش  چندانی  ندارد   نياز  به ماجرا  تخمين  پايان .کنيد  آزمايش فوق را  تکرار کنيد  و همانرد قفس وا

مادری که جان خودش را  فدای فرزند می کند ،  . اين همان مرز ميان  دنيای حيوانی  و  جهان انسانی است 
انسانی  عواطف .  خود را  بارز کرده است  انسانیر جوه  طبيعی واکنشتنها   نا آگاه ، چه آگاه باشد  و چه

 !  حکم  می کند  اينگونه او
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 نه کيفی  واست خود ، تفاوتی " فدای عواطف " و "  فدای خود "   ميان  دو مقوله  با اين حساب  تفاوت
 و دنيايی  که  در آن  ه  در آن  مادر ،  خود را  فدای  فرزند  می کند  ک دنيايی  !دنياست  حکايت  دو !  کمی 

.  می کند " آرمان " فدای خود را    عواطف    وتمامی  عاليقمادر ، هم خود  را  و  هم  فرزند  را  و هم  
 کجا ؟ ،  دنيايی  است  انسانی  اما  ، اين  کجا  و آن دنياهر دو 

 
    به  مثابه  نقطه  محوری  ، می بايست" مقوله  فدا "  در  که سربريدن عاطفه  ، همان سقف نوينی  است 

  !بر آسمان  مجاهدين  زده  شود  از  ايدئولوژی ،  تازهدرک 
 
!  می کند ديگرگون  ام  می گيرد و همه چيز مجاهدين را  ن" لوژی مريمايدئو" ها که بعدان درک نوينی هم
 .  می آورد   به همراه مجاهدين را نيز با خود برای "مقوله رهبری"، درک نوينی  از " ايدئولوژی مريم" 
 

در اينجا  اما  مسعود  .  مجاهدينند   اول  سازمان  مسئولين  ، " مسعود "  و "  حنيف  " کهنهدرک در  
می توان  آنرا  با خود به     آنقدر نزديک است که  مسئولرهبریکهنه ،  در  درک .  است"  نقطه وصل " 
 ستبر دور است  که  برای رسيدن  به او ابتدا  بايد از سد  آنقدر  یرهبری عقيدت اما  ،  در اينجا!   کشيد زير
 !  گذشت " مريم " 

 
"  مسعود "  آورنده  و گرونده  به ايمان  دتی  و  اولينعقيهمانکه اولين  کاشف جايگاه نوين  اين  رهبری 

 . است
 

"  ايمان"ازه اما ، تعيين کننده   در درک ت ."آزادی " است  و "  آگاهی " دردرک کهنه  ، اساس  و مبنا  
 ! هم  آگاه به رهبری  که هم آزاد است  و "  اعتماد "است  و 

 
است  و آنچه که بايد  اندک اندک   " ايدئولوژی حنيف" در يک کالم  در  اين  انقالب  ، آنچه  که  می رود  

 .است "  مريم ايدئولوژی " جايگزين گردد ،  
 

  راندمان ها  و  پتانسيل ها  که  در رمان آ   وصولنه  در ا"  ايدئولوژی" يک    از درکدو تفاوت  اين  
زينی   يک  درک  ديگر  مطلقا  به معنی  بی ارزش   و  جايگ  در  اينجا  کنار زده شدن  يک  درک .هاست 

گوی   پاسخقلمداد کردن  درک سابق نيست ، اتفاقا برعکس  چسبيدن  قشری وار  به  درک  ديروزی که  
 .  به بار  نمی آورد کردن  آنچه  که  مقدس  کرده ايم ،روز  نيست ، نتيجه ای  جز  خراب معضل  ام

 
 . می زنم مثالی مطلب فهم  برای 

 
.   بود کرده برقرارسال  حاکميت  مطلق العنان خود را  برعالم فيزيک ، سال های " اسحاق نيوتن" قوانين 

برای حل مسائلی که در  .  باشدمی حيطه سرعت های  پايين تر از سرعت نور قوانين  در  اينمنتها  کارکرد
اره ای چدارند ، قرار  هزارکيلومتر در ثانيه ٣٠٠االتر ازسرعت نور يعنی بيش از بحيطه سرعت های 

، مسلما به " انيشتينلبرت آ" قانون نسبيت نهادن به گردن!  ببريم پناه " انيشتين" به قوانين نيست که 
خواهد  حفظ خود تلقی نخواهد شد بلکه احترام آن قوانين نيزدرجاي" نيوتن" کردن اعتبار قلمداد  بی نایمع

  .شد 
 
"  مارکس"اراعتباز چيزی  تنها ، نه" ارکسيزمم" نوينی ازدرکبه مثابه " ينيسم لن" پذيرشهمين رابطهدر

 .  است افزوده نقالب نيز ، بسا ر پراتيک مبارزه  و ا دش و اعتبار آن که اتفاقا بر ارزکم نکرده
 
ذهنيت مجاهدين دراالبلندتر از پيش  ببر شاخساری بسا" حنيف"  وجودی واقعيتزينی ارزشی ، جايگاين در
 .می بندد ش نق
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 ق عراز به پروا ،زدهم دوابخش 
 

مجاهدين ر روی وزيسيون ايرانی  و بويژه باپ در شرايطی آغاز می گردد که فشار دولت فرانسه بر ٦٥سال 
 اتکاء  به  يک سرکوب  سو  بايک که از "  اسالمیجمهوری" رژيم  .می شود يک نقطه عطف نزديک به 

 با  جبهه های جنگ در جامعه  و نيروهای سياسی آن گرديده  و از سوی ديگر  کاملکم نظير، موفق به قفل
سطح  در !   قدرت نمايی ديپلماتيک فقره يک  است ، اقدام به پيدا کردهنيز به يک  تعادل نسبی دست  عراق

 . نمايدمی بين المللی  
 

اتباع  " گروگان گيری" هان سومی ، ابزاردولت ج جنگ جهانی دوم ، يک پس ازبرای اولين بار در تاريخ 
خود درعلنی ترين شکل  به مثابه يکی از پايه های سياست خارجی" تروريسم دولتی" خارجی را در کنار

وده است ببرای تمامی دست اندرکاران سياست بين الملل ، همواره مثل روز روشن !  می گيرد ممکن به کار
در تهران ی در لبنان ، نه در بيروت که گروگانهای خارجکره  و معامله برای آزاد سازی المثل  مذاکه فی 
 !   انجام  پذيرد بايستی

 
در مناسبات  ! ارتجاع  مورد حمايت دولت فخيمه بحث مفصل در رابطه  با تاثيرات  و کارکردهای سياستهای 

به تنها . ی گذارم م وابه بحث حاضر به  زمانی ديگر يل  نامربوط  بودن آن  دلبهرا "  سرد جنگ  " دوران
در لبنان ، چه ه کارگيری سياست گروگانگيری اتباع خارجی چه در ايران و  بکنم  کهمی  اشاره اين  مختصر

"   تاچريسم"و" ريگانيسم"يدنرسبه قدرت ترين ابزارهای  بر ايران ، يکی از مهمحاکم" يسمخمين"توسط 
 ،  های تحت رهبری ژاک شيراکدست راستيانسه نيز فرهمانطوريکه در! د  بودرصحنه سياست بين المللی
ران مديون براد!   نه چندان کمی نوع ميترانی را نيز تا حدود!  سوسياليستهای پيروزی مرحله به مرحله بر

  .هستند " جمهوری اسالمی"  خود در حاکميت ماسون
 

در کشورهای مربوطه ابتدا به ساکن توسط  سيستم رسانه ای  " مسئله گروگانها"قضيه ازاين قراربود که 
نبال آن  بد.  می گرديد " حيثيتی مسئله" ه تدريج  تبديل به يک  ببرده  می شد  و" رای دهندگان"به ميان 

"  اصلی تم"به عنوا ن " نتخاباتیمبارزات ا" در"  اپوزيسيون" ی گروگانها توسط موضوع آزاد ساز
 . مطرح  می گرديد 

 
، آزادی گروگانها  " جمهوری اسالمی" رژيم و" اپوزيسيون"نهانی ميان اين پتوافق يک متعاقب آن بدنبال 

 !  می گرديدند  تحويل دولت جديد که نهايتاتا بعد می شد  انداخته تعويقانتخابات به در تا شکست حزب حاکم 
 

"   گروه ريگان" هواپيمای حامل گروگانهای آمريکايی  در تهران ، دقيقا همان روزی به پرواز  درآمد  که  
اين هواپيما ، علی رغم آنکه  کامال  آماده   ست  کهاينجا جالب !را  تحويل بگيرد " کاخ سفيد " قرار بود  

 مشاوران کارتر  . می ماند   منتظر  اجازه  پروازمهرآبادروی  باند  فرودگاه لی ساعتها  بود ،  وپرواز 
ل  گروگان ها  را  پيش از  ترک کاخ  شدن  هواپيمای  حاماميدوار بودند  که  به هر قيمت  حداقل  خبر بلند 

خرين عضو دولت   که آمی شودزمانی صادر   اجازه پرواز اما  تنها. آمريکا  برسانند  اطالع  مردم بهسفيد 
 ! را  ترک  می کند سفيد کاخ کارتر ، 

 
آمريکايی  و ان های  فرانسوی  در کنار چند گروگاينبار . ماجرا در مورد فرانسه اتفاق می افتد مشابه همين 
 !تبديل  می شوند گر  در لبنان  به  موضوع  معامله  انگليسی  دي

 
"  تری وايت" انگليسی  به نام ! کشيش انساندوست که  يک  است  ع  لبنان ظاهرا آنقدر  شير تو شيراوضا

گرفته   های انگليسی به لبنان رفته است ، خود نيز به گروگان مورد  آزادی  گروگان در نيز که برای مذاکره
 بيروت  عنی اينکه اگر مذاکره کننده ای  می خواهد خود  تبديل به گروگان نشود بايستی به جایي!  می شود 

 !  تهران  گردد راهی  
 

وی  را که پيوسته پس از استقرار " استرداد مسعود رجوی" خواست مشخص " جمهوری اسالمی" دولت 
"  گليستهای" با همکاری   ، شرطیسياساوضاع  و احوال مناسب  يک  در فرانسه دنبال می کرده  درمتن

 . قرار می دهدفرانسوی  گروگان ٨ فعال  در اپوزيسيون  در جهت کمک  به آزاد سازی
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هژمونی  بورژوازی  " در تحميل  "غرب"حاصل بالفصل شکست " اوضاع  و احوال مناسب سياسی" اين 
شدن   و راديکاليزه "به چپ رفتن" و " شورای ملی مقاومت" تيو آلترنابه مجاهدين در کادر" انقالبیضد 

 . بود "  درونيشانانقالب  ايدئولوژيک " اين  سازمان بدنبال  ورود  به  پروسه  
 

بين المللی  طرف حسابهای با    رابطه مجاهدين  ماهيتبود ،  " اصل " آنروز هم همانند  امروز ، آنچه که 
 باشند  ، تنها  زير  مجموعه  اين معادله  قدرتمند  بوده  و  که  مهم  و همهر قدر " فاکتورها "  بقيه . بود 

 !   می باشند تاثير گذارندهصرفا  عوامل      که   کنندهتعيين  نقشاصلی  می باشند  و  در اساس  نه  
 

"  جمهوری اسالمی" با دولت " اپوزيسيون" دولت  فرانسه  رسما خواستار پايين کشيده شدن فتيله مبارزه 
"  مسعود  رجوی " می شود  و در يک  اقدام عملی ، اسکادران  ژاندارمری  مسئول  حفاظت محل  اقامت 

  . عقب  می کشد "اور سور اواز " طراف را از ا
 

 در صدر کراسی مهد  دم! و مستقل ! توسط سيستم رسانه ای بی طرف " مسئله مجاهدين" ناگهان به 
ادی  و فرهنگی   هره  مشهور  اقتصدو  چ  آنچنانکه مرگ  ناگهانی  .می گيرد ت  دولت فرانسه قرار معضال

  و  صنايع  هواپيمايی  ميراژفرانسوی  و  صاحبين  سرمايه  دار  بزرگتر" مارسل  داسو " فرانسه  يعنی 
 دادن    قرارتحت الشعاع به  نيز ،  موفق  فرانسه  ته   برجسفيلسوف  و  روشنفکر "  سيمون  دوبوار" 
!   می کند خارج  نبرنامه های خبری  تلويزيونها   و  صدر  از  صفحات اول  روزنامه ها  ونگرديده  آن

"  فرمان  موريس " حتی  صدای !  می گردند " امنيتی  تهديد" به به هم زدن  تبديل  ين  دريک چشممجاهد
  نفر از اهالی   ١٦٠ياناتی  در  حضور می آيد  که  طی  ب نيز  در CDS دبير ملی و !    لبنان SOS رئيس

وند   لومعد  در روزنامهو  با شرکت  شهردار  و  اعضای انجمن  شهر  که  عينا روز ب"  اور" شهرک  
"  ربرت پاندرو" مت  مجاهدين  شکوه  نموده و  به نقل از مقاو! کشيده  شدن منتشر می شود ، از  بدرازا 

  . است در دست بررسی ايران  نسه خبر می دهد  که تحت نظر  قرار دادن  رهبر اپوزيسيون امنيت  فراوزير
 

صد متری   چندو در " اور سوراواز " ی روی پل  راه آهن    بمب٦٥ فروردين  ١٣ همزمان  چهارشنبه شب
  ٣٠ ارديبهشت  ، حدود ١٢در روز ماه  بعد  نيز  و  يک  منفجر  می گردد "  رجوی مسعود " اقامتگاه  

 شهرداری  نفر از اعضای  باند اقليت فداييان ، بدنبال  يک بسيج  سراسری يکماهه ، خود را به زنجيرهای
"  مسعود  رجوی"   خواستار  اخراج  ! ايران  جلوگيری  از  تکرار تاريخ  در ندند  و  برایمی ب"  اور " 
ر اين  ماجراجويی   د"  اکبر  کاميابی  ــ   توکل" علی رغم  مشارکت  تام  و تمام   !  می گردند " اور" ز  ا

زهری حسين  " يعنیی  اقليت ، مافيايدست  چهره نخ  ماجرا  در سرمئز کننده ، با اين حال مشضد انقالبی 
 ! می باشد "  ــ  بهرام 

 

بعدها  نيز در ارتباط  داشت  بلکه   سرويسهای جاسوسی غرب قرار ارتباط  با  تنها  درکه  نهچهره پليدی 
شور مشغول  کرژيم در خارج به شستن  پولهای مقامات ريز  و درشت اين " جمهوری اسالمی" با رژيم

همکاری با  در پاريس  و  در " صرافی  صديقی " نباز کردطريق ا عنصر نامبرده  از اين کار ر! می شود 
چند  .می دهد ده است ، انجام بو رئيس آن"  اشتری" بعدش بنام ساليان پاريس که  رفيق سپه شعبه بانک 
.   می شوند مخفیو  پولهای بانک سپه را باال کشيده "اشتری"  به همراه  هفتادههم  در اواسط  دهبعد سال 

منتشر  "  ايران سازمان چريکهای فدايی خلق"  نيز بنام طه  اعالميه ایراب  در اينبود  که  ویجالب اينجا 
 !می گردد  " اسالمی  جمهوری" رژيم ولهای پ! انقالبی می کند  که طی آن  مدعی  مصادره 

 
اصل  العاده  و جدی بودن آن ، دری از حساسيت  فوق جدامجموعه فشارهای موجود  بر مجاهدين ! بگذريم 

طير  خ  برای اجرای تصميم  سياسیزمينه که  چرا . بود !   يک  موهبت الهی برای مجاهدين  در آن  مقطع 
 !دهد ميقرار به مراتب آماده کرده  و توجيه مناسبی را  در اختيار مجاهدين را انتقال رهبری به خاک عراق 

 
روشن  بود که  تنها    روز مثل همه مجاهدين ، راس در وارزه  مسلحانه  ست اندر کاران مببرای تمامی  د

   مستقيمرو دررويی   از طريققدرت سياسی ،  تصاحب   امکان تنهامثابه مبارزه  به راه  ادامه اين  شق از 
 خاک  داخلدر  يا مستقيم رو دررويی  اين !  ايران امکان پذير است  و الغير بر  ماشين نظامی رژيم حاکم با

 ، مهم اين بود که کدام  کدام  مرز از مهم  نبود!  ايران ی مرزها صورت  می پذيرفت  يا  در بايستیايران 
 را  شاعملی  استقاللهم  ومت مسلحانه  ای می گذارد  که مقا  را  در اختيار امکان کشور همسايه ،  اين

 .   اش  را سياسیاستقالل هم   می خواهد  و
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يک حاضر به  پذيرش استقرار !  يستی سوسيالنه  شوروی .   نه پاکستان بود و کار يه حاضر به ايننه ترک
 اسالمی  بود  و نه اجازه  جمهوری!  ستی  خود  با  دولت  ضد امپرياليمرزهایدر " ارتش آزاديبخش " 

 .افغانستان  می داد دست نشانده  خود  در  به  دولت  اينکار را
 

عين  درآنکهبگذارد ، ضمن ر اختيار مجاهدين قيمت را د ذيکه اين امکان فوق العادهبود ده عراق آمادولت 
.  ی  آنان را  نيز  که  بسا  مهمتر از  هر چيز ديگری بود ، به  رسميت بشناسد سياساستقالل عملی و حال  
دليل بلکه به اين  ! کرد میتحسين ين  داشت  و  مقاومت  آنانرا را اهدمج به خاطر که عالقه ای اين نه به

  امکانات استراتژيک  يک کشوری با چند غير متعارف  که در مقابل  يک  رژيم  وحشی  و کهساده بسيار 
   دولت مربوطه سرنگون کردنهدف   اختيار خود گرفته و رسما با را  درذخاير مالی  و انسانی عراقبرابر 

 را  دشمنشجنگی  ماشين   درهم کوبيدن  پتانسيل کهتازهه جبهشدن  يک  به جنگ ادامه  می داد ،  به باز 
 .خواهم  پرداخت   بيشتر استراتژیمبحث تغييردر  به اين مسئله  .بود    نيازمند باشد ، عميقاداشته 

 
له  مسئ بررسی ، به ٦٥ ارديبهشت  ماه ٢٣ فوق العاده  خود  در  روز اجالس در" قاومتشورای ملی م" 

به عراق منتشر " مسعود  رجوی" ی اطالعيه ای  که  پس از  ورود  ط  وپرداخته  عزيمت مسئول شورا
" نزديکانقالب از های مسلح نيرو سازماندهی گسترش  و" و " ه های دشمنئتوطخنثی کردن " می شود ،

 . اعالم  می کند عزيمت اين را به  مثابه  داليل
 

  فرودگاه پاريس را به مقصد بغداد  ٦٥د  هم  خردا  روز هفد١٥ ساعت   درهواپيمای  حامل  مسعود رجوی
آماده  سالح  بست  مبارزه  مسلحانه  را در هم  بشکند  و لوله که  می بايست  بنپروازی .  ترک  می گويد 

 به  اشتباه ه  نمی کشد  که  ارتجاع  مذهبی  هفتيک .  اند برگردمت  خود  وی  سشليک رژيم خمينی را  به 
 منطقهدر "  منصوریپايگاه " ار با  هدف  بمباران ب را  برای اولين  خود رد  و  فانتومهایخود  پی  می ب

پيش از که قدر هم از نتيجه  بمباران  مطمئن است آن.  می کند  روان  عراق محرمه  واقع  در خاک کردستان
هوايی با  تهاجم .  می کند  را از راديو اعالم نفر در جريان حمله هوايی٤٠٠ ابودینبازگشت هواپيماهايش ، 

 . شود ميمجاهدين سبب خير دشمن  برای .   گذشته است کارار از ک . روبرو ميشودفتضحانه ای مشکست 
 

جريان  اعزام  .  بيش  آنان  اختصاص  دارد و  تمرکز  نيرو  و  آموزش  کم  و  به  تجمع  ٦٥تمامی  سال  
در حالی  .  می دهد قرار   تمامی  کارهای  ديگر  را  تحت الشعاع  خارج  کشور به عراق ،نيرو از  داخل  و 

چريکی  و هوای مبارزه يالت همچنان  در حال تشک است ، پايين "بحثهای خطی"الی سازمان درگير  باکه
  ابتدا" بحث های خطی" د تمامی تشکيالت  به از  ورو پيش.   ندارد هنوز  موضوع مشخص کاریاست  و 

مرحله ای که به  .   وارد  مرحله دوم انقالب ايدئولوژيک گردد کيالتی  مجاهدين  تشتماميت می بايست  که 
  .بودمعروف گرديده "  رفرميستیبورژوا " د ضانقالب 
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 بورژوازی ضد  انقالب ايدئولوژيک ، انقالب مرحله دوم ،بخش سيزدهم 
 

واقع  ورود به يک دنيای تازه    ،  به آنهای جدای از آماج مجاهدين به مرحله دوم انقالب درونيشان ،ورود 
 . ند آن  معنی  می دادبا تمامی عناصر ناشناخته ای بود که هر يک به گونه ای به 

 

واضح  بود  همينطور  . چه چيز هستنددنبال به ز آغاز راه  مشخص بود که ابی ترديد برای رهبری مجاهدين 
 . باشند گی پرداخت  هر گونه ای بهايی را  داشته  آمادالبشان ، بايستی  انقهایکردن آماج که برای محقق 

 

 .    بود" اين دنيای نوين بر حاکم قانونمندی های " مانا هآنچه که از آغاز مشخص نبود  
 

 انسان نيز از آغاز بر ) ز ذهن  اجهان مستقل ( بروندنيای بر همانگونه  که شناخت  قانونمندی های حاکم 
   معادالت .  کرد کشف  را  تنها می بايستی آنها .  کرد وضعرا  نمی شد  ا ه اين قانونمندی .نبود آشکار 
 .نيستند دا بافته ای نبوده  و جمسلما  تافته    نيز دروندنيای 

 
    ايدئولوژيکدوم انقالب کارکرد  مرحله مضمون  و 

 
  با  تکليفتعيين  هدف اعالم  شده  رهبری مجاهدين از ورود  به مرحله دوم انقالب ايدئولوژيک درونيشان 

در ميدان مبارزه   مسئولين سازمان و نمود مادی آن ميان در درون مناسبات ، بويژه در" بورژوايیعناصر" 
 .  بود  دشمن بيرونی  با در نبرد "  عدم قاطعيت " يعنی 

 
مسئولينی   باالترين کردن آماج  آن  درازشدن  زاويه ای  بود  کهله اما ، فی الواقع بازمرحاين عملی  کارکرد

   ويژه ایجايگاه از   ٥٤  اپورتونيستی  سال   در مقابل  کودتایمقاومت  ويژه اشان  است که اتفاقا  به دليل
 !  برخوردار  بودند   نيز در درون  سازمان

 

ارکسيستی  کمر به انهدام سياسی  و     و  ممدعی  چپاز  يک  موضع    ، که ٥٤اپورتونيستی سال کودتای 
 سته  بود ، بسا  فراتر از  نابود کردن  سازمان رهبری کننده  جنبش مسلحانه   و بايدئولوژيکی  مجاهدين  

موجب  به هنگام فروپاشی رژيم سلطنتی ، " آلترناتيو چپ  و ترقيخواه" کورکردن امکان  شکل گيری  يک 
   نيز چه  در سطح  جامعه  و چه مهمتر از آن در ميان صفوف    ارتجاعیراستجريان   زودرس يک بروز 

 .  بود مجاهدين  ، گرديده 
 

تمامی  دستاوردهای     وارد شده  بود ، قصد داشت تا  چپ بنام که ريان  با بهانه قرار دادن  ضربه ای اين  ج
 . بريزد   ارتجاعی   راستترقيخواهانه  مجاهدين  را  به  حلقوم 

 
 ، تهديد   چپاز در اين رابطه  که علی رغم وارد آمدن ضربه"  مسعود رجوی"  درخشان  موضع گيری

ی  ارتجاعگرايشات راست  ان  را ،  بروز زود  هنگام اهانه  مردم  اير ترقيخومرحله ای  جنبش انقالبی و
در بسياری از اعضای باقيمانده براست  .  نمی نمودقابل هضمد ، در آن  شرايط بغرنج چندان قلمداد  می کر

 گرديده  روانبدنبال او و مسعود را گرفته " ارکسيسم مچپ اسالم "  محدود پيام قليتی اتنهاو يده بودند غلط
 .  بود

 

مسعود  و " از آزادی  پس  ثريت قريب به اتفاق مسئولين مجاهدين بدنبال اعالم موجوديت دوباره سازماناک
 .   بودند برگزيده  شده" اقليت " از زندان آريامهری ، تماما از ميان همين  " موسی 

 

يمتی   ذيق  مايهسر به  و پس از آن ، در پروسه زمان تبديل ه  با ارزش اين اقليت در مقطع  کودتا پيشين
 !می کرد هموار   را ويژهجايگاه  ن آبه گرديده بود که  راه 

  

 . بود مجاهدينئولوژيک  ايد مرحله دوم انقالبرين آماج مهمت اين سرمايه ها ، مصادره
 

ده بورژوازی  خر" ی که به لحاظ طبقاتی ارتجاعپايه تئوريک  قضيه  از اين قرار بود که مخالفت با راست 
ا  نمی بايستی  که از يک موضع انقالبی   لزوم نمايندگی  می کرد ، را" شات غليظ فئودالی با  گرايسنتی 

.   بورژوازی نيز به همان اندازه  می توانست که ضد ارتجاع باشد .  مبتنی بر نفی استثمار ، برخواسته باشد 
 کدامين  ابتدا به ساکن از  راستضديت با  خص  می گرديد  که مشبا اين حساب  پيش از هر چيز بايستی  

 !استه  بوده  است برخگاه طبقاتی  استخ
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گرايشات   انقالب ايدئولوژيک  به کشف  دوم  مسئولينی که در جريان نشستهای مرحله شدنخلع سرمايه
  بندیدر رده که  هرچند . وضيح مفصل  نخواهد  داشت تئل می شدند ، مسلما نيازی به ناخود در  بورژوايی

 . می گرفتند باالتری قرارديد ، در نقطه ج
 

بود ،   شده هدايت  پايينسمت سازمان  به  موجی که در مرحله اول انقالب ايدئولوژيک  مجاهدين  از باالی 
 .    بازگردانده  می شد باالسمت   دو چندان  به قدرتی  انقالب  ، با  دوماينک  در مرحله 

 
 نوينی  گذاشته  بودند که فتح آنرا يگانه راه حفاظت از سازمانی می پنداشتند  آگاهانه قدم به دنيایهدين مجا
 حساب   بهناجوریوصله   ، المللی بين لحاظ لحاظ  داخلی و چه بهبه عادالت سياسی  موجود  ، چه مدر که  

. داشت  ارهای طاقت فرسا  قرار  و  فش از تهديداتبه همين دليل نيز در معرض انبوهیمی آمد  و درست 
 قانونمندی های حاکم برآنرا اما ،  قدم به. ديدی  نداشتند تر  ورود  به اين دنيای جديد مجاهدين ضرورتدر 

 ! باشد مسلما  بدون  تلفات نمی توانست  پروسه ای که .  قدم  می بايستی  که  خود کشف  می کردند 
 

 . می گيرم با  ذکر مثالهايی چند مطلب را  پی 
 

ز عواملی که تصور می شد مانع رشد افراد  به   ا  انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدين ، يکیولمرحله ادر 
"  خود کم بينی" طور عام  و زنان  بطور خاص  در  جامعه  و  به تبع آن  در تشکيالت می گردد ، خصلت 

فراد حتی االمکان  راه  باز  معضل  فردی  منطقا  ، می بايستی که  برای اينگونه امقابله  با اين  برای . بود 
   مسئوليت   به همين  دليل هم  در يک  پروسه به چنين افرادی! داده  شود کرده و به آنها ميدان مانور 

 .  کمک  می گرديد  کشيدن آنهاداده  می شد  و به باال
 
م کخود" ضا  خطر   که  از  قشف  می گردد،  ک"  رفرميسم بورژوا" با    و در متن مبارزه  دوممرحله در
 ! نيست "   خود بزرگ بينی"به هيچ  وجه  کمتر از "  بينی

 
 !    ديد " زياد  " و يا"  کم"   که در قدم بعدی  آنرا قائل  بود"  خودی"  ساکن  بايد اول  به بهکه ابتدا  چرا

 
  کشفراه برای  راستا درهمين.   بود "خود"   قرار می گرفت ، دقيقا همين هدف  که بايدآنچه با اين حساب 

 !  می گردد در کادر مناسبات انقالبی گشوده  " فرد ازجمع" و" استثمار فرد از فرد " از پيچيده تری اشکال 
 
از اهداف   مستقل (  آنها را از اين مقوله  شناخت خواه ناخواه "خود" شدن مجاهدين بر روی اين ريز

  يک  پديده ،  شناختکه  چرا . ر کيفی ارتقاء  می دهد مداک انقالبيون ، ي به ديگر نسبت) رهبری مجاهدين 
 .باشد  مربوط بدان ميهایتضادحل   در راستایتقيم  با آن پديده و تالش  و مس مداومبرخورد  حاصل منطقی

 
از   عنصر انقالبی  که  دوریبدين معنی .  می باشد صادق  س آن عکقانونمندی  نيز در نقطه همين  عين
عه  جام با آن نيز به همان ميزان برشناخت  مستقيمبرخورد  مثابه يک پديده مادی  و عدم امکان   بهجامعه

ن  پيروزی رژيم های سرکوبگر نيز بزرگتري. انقالب ، تاثيرمنفی  می گذارد نيروهای  وفادار به توسط  
 !نيست    توده ها    از پيشتازعنصر چيزی جز موفقيت  در  جدا کردن 

 
ده   کننی  بسا  فراتر از  شکنجه  و کشتار نيروهای متشکله  و عناصر رهبریانقالبجنبش   يکخفه کردن 

  .   جنبش  مذکور  می گذرد ايزوالسيون  اجتماعیموفقيت  در  آن  ،  در اساس  از کانال  
 
مناسبات  ر   اشکال پيچيده تری از استثمار دکشف به ، مجاهدين  موفق " خود"  با اين  ادامه  برخورد در

 .خود  می گردند 
 

 طرفتوسط  "  نيروی مولده"وی  از س شدهتوليد" فیارزش اضا"ود به ربودن خاستثمار درمفهوم کلی 
قاعدتا مقوله " روابط  و مناسبات توليد"  از اين خارج.  اطالق می گردد " مناسبات توليدی" ر در ديگ

  و  احزابچارچوبدر و " مناسبات انقالبی" ک بويژه دري!  استثمار موضوعيتی نبايد داشته باشد 
بايد سنگی  قاعدتا  به  تساوی تقسيم  گر چرا که در يک سازمان انقالبی ، نان  و !  استثمار نيروهای نافی

 .گردد 
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را  از قضا  بايستی که  در  "  فرد از جمع" و "  استثمار فرد از فرد " رين  اشکال   پيچيده تبا اين وجود ،
 دنيای  "اشکالی که  وقوف بر واقعيت  وجوديشان ، بدون گام نهادن  به !  بات  سراغ  گرفت مناسين هم

   .نيست    ،  اساسا  امکان پذير "درون 
 

 :مثالی  می زنم برای تفهيم مطلب 
 

 افراد  تحت مسئوليت   بافرض کنيد که در يک سلسله مراتب تشکيالتی ،  فرد  مسئول  در پروسه کاری
 . برد  توانايی های ويژه برخی از آنان  می  بهخود  پی 

 
  و  دادن  مسئوليتهای   مسئولفرد شکوفا  شدن  اين  توانايی ها  مستلزم  ميدان  دادن  به  آنها  از  سوی  

 چيزی که  در نهايت .   باالتر می باشد آنها   به  مدارهای بيشتر و از همه مهمتر  انتقال   توانايی های  
 آنجايی  که   تا.  باال کشيدن فرد  و يا  افرادی  از آنان را  در سلسله  مراتب تشکيالتی   بدنبال خواهد داشت 

 .  گيرد   در جايگاه  پايينتری نسبت  به آنها  بايد  قرارفرد  مسئولحتی   
 

  بهو  داوطلبانه اش ه    آگاهانتن دادن   و  مسئولفرد پيشبرد  اين  پروسه  ضروری ، آنهم  توسط  خود   
  مدار تشکيالتی  در پايين او قرار دارند ، بدون  مبارزه ای بی امان   که بعضا  حتی  چندصالحيت  باالتری 

می فهمند  را تنها کسانی پروسه  اين  صعوبت! نيست پذير  ذکر شد ، اساسا امکانکه درباال " خودی"با آن 
نگونه  که مفهوم بمباران  همادرست .   بوده اند مسئوليت دارای چارچوب يک تشکيالت انقالبی در که خود

.  فته  باشيد  گرهواپيما  و موشک قرارهم  که  شده  زير آتش   يکباررا فقط  موقعی  می فهميد  که  برای
 .. …نيز  بودن  را  نيز ، عمليات انتحاری را  مفهوم  شکنجه  را نيز ،  زير اعدام

 
  . ايران  و جهان  بياندازيد   درمعاصردعی  انقالبی گری  دوران سازمان های  مب  و نگاهی گذرا  به احزا

  رهبری سياسی  و ايدئولوژيک  آنان بيشتر  به  برج  و باروی  استواری می ماند  که  در مقابل هر ترکيب
   !تغيير  چيزی منعطف  می نمايد  اال

  
زی  فالن  سازمان ، تنها  زمانی حاضر به   مرکضو کميتهعفالن عضو دفتر سياسی  بهمان  حزب و بهمان 

!    از تشکيالت را  نيز همراه  برده باشد تکه ای د  می گردد  که  همراه با خود خو!  طبيعی  ترک جايگاه  
 !   هست  خارج بهداخل  از     باشد  پايينباال  به آنکه  از  بجای"  تغيير در باال " يعنی  روند  

 
  توانايی ها   استثمارنيست  جز    چيز  ی  تشکيالت ، هيچ باال   توسط  پايينبرتر  ن  به  صالحيت تن نداد

 !از  پيچيده ترين  اشکال  خود و  پتانسيل های  پايين  در يکی 
 

  در مبارزه با گرايشات  و تمايالت  !نمی شود عمق  رفته    زياد به مرحلهدراين  در پايين تشکيالت اما ،
تها  و گرفتن کدهای مربوطه ، افراد  به طور گسترده ای به  دورکردن  نشسرژوايی ، جدای از شرکت در بو

هرکس  تالش می کند  که  اشيايی را که برايش با . ظواهر دنيای سرمايه داری از خود مبادرت  می ورزند 
آنچه  که اهميت  دارد نه  .  کند ار واگذرا  به  سازمان   و آنها   از خود  دور کرده بسرعتارزش بوده اند ،

از اشياء قيمتی  .   و عالقه افراد نسبت بدانها  می باشد  خاطرتعلق بهای مادی  اشياء  مربوطه  که  ميزان 
 . خود دواج ازگرفته تا  يادگاريها  و از ابراز آمادگی  در گذشتن از همسر و فرزند گرفته  تا تقديم حلقه های 

 
چه  .  خود   در اشکال  گوناگون است" عنصر مالکيت " که به چالش کشيده می شود ، در يک کالم آنچه 

 "  !  ذهن  "  و  چه  در"  عين " در 
 

بورژواِيی   رده  خ رنگارنگ بورژوايی و گرايشاتاز " خودانديشه " در همين رابطه مجاهدين  به پااليش 
خود ،  به جنگ با  " اسالم  ضد استثماری " دن  به  بخشيکردن  و  شفافيتراستای  تيز  رداخته  و  در پ

 . می روند" انديشه شريعتی " 
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       "  انديشه شريعتی" تعيين تکليف با 
 

  به نام اسالم  به ثبت رسيد ، همراه با  ولیانقالب ضد سلطنتی  که برای آزادی  و استقالل ايران آغاز شد  
هر اين چهار گرايش عمده که  . را  به  صحنه سياسی ايران آورد خود چهارگرايش عمده تحت لوای اسالم

"  ستيناسالم را"  نمايندهرا  به تنهايی خود و برداشتشان از اسالم ، خود طبقاتی  م متناسب با جايگاه کدا
 . بودند ،  به  ترتيب زيرمی دانستند 

 
 "  مهدی  بازرگان "  ــ  گرايش بورژوايی  به  نمايندگی  ١
 
 "خمينی " ـ  گرايش خرده  بورژوازی سنتی  با  تمايالت غليظ  فئودالی  به  نمايندگی  ـ٢
 
 " شريعتی " روشنفکرانه  به نمايندگی  ــ  گرايش خرده بورژوازی مترقی  با  تمايالت ٣
 
 "محمد  حنيف نژاد "  ــ  گرايش انقالبی  و ضد استثماری  به  پرچمداری ٤
 

"  رفرم" ست رسيده بن ب  با جريان به سياسی از  مرزبندی   ،  جدای١٣٤٤سال  در بنيانگذاری مجاهدين  
"  گرايش بورژوايی " ايدئولوژيک با تفکرات نوع بازرگان  و "  تعيين تکليف" در جامعه ، به معنای يک 

ما هنوز  درآن زمان مجاهدين عليرغم  داشتن مرزهای استوار با  دو گرايش  ديگر ، ا. معتقد به اسالم بود 
 .نداشتند با  دو گرايش ديگر  قرار "  تعيين تکليف" ه مرحلدر 
 

گرايش خرده  "  يعنی  دومگرايش با  "تعيين تکليف"    ،  زمان ١٣٥٤سال  کودتای درونی مجاهدين  در 
 حاظ  ايدئولوژيک  لبه "  روح اله  خمينی " به  سردمداری  " ليظ فئودالی غبورژوازی سنتی با تمايالت

در درون  تشکيالت  به  حيات خود  " تعيين تکليف ناشده " همچنان   گرايش  سوم در اين مرحله .  بود 
 .دهد ادامه  می 

 
ش  گراي" نهايی مجاهدين  با " تعيين تکليف"  ، زمان ١٣٦٤مجاهدين  در سال  انقالب ايدئولوژيک درونی 

از  اسالم  " طبقاتی "  و "  غير توحيدی " برداشت   با جاذبه ترينحال  يعنی آخرين  و  در عين "  سوم 
 .بود در درون  تشکيالت  

 
"  ارتجاع  " در جدا کردن نيروهای مسلمان  از"  دکتر علی شريعتی" واقعيت  آن بود  که  نقش  کم نظير  

 دکتر همين  نيروهای آزاد شده  توسط . هيچکس از جمله  خود مجاهدين  ، انکار کردنی نبود از  سوی 
برای سازمان مجاهدين در دوران  " جذب نيرو" شريعتی ، يکی از بزرگترين  و با ارزشترين منابع 

.  بود    نيروهای  جبهه  ارتجاع  آزاد  سازی در  " شريعتی " کارکرد  .  ی  بودند  ستمشاهحاکميت  رژيم 
شناس  شريعتی يک جامعه .  توان  وی   اين نيروها  نه  در حيطه کاری او قرار داشت  و  نه در سازماندهی

    انقالبی يک   او نه" .ايدئولوگ " و  يک سازمانده  بزرگ  و  يک  اسالم شناس  ارزنده  بود   و  نه  
 جايگاه "  مشخص کردن.     داشتق  بزرگی  بر گردن  انقالبيون بود  که ح  ترقيخواهی  روشنفکر که 

 .       ارزش  او نمی کاهد انقالب ايران هيچ  چيز ازصفحه مختصات    بر"شريعتی  واقعی 
  

فراز  مرحله  دوم انقالب ايدئولوژيک    در  درون   تشکيالت  ، آخرين " انديشه شريعتی" تعيين تکليف با 
تغيير  " ی ورود تشکيالت مجاهدين  به  پروسه  براپس از آن همه چيز. درونی مجاهدين  می باشد 

 .  نظر  می آ يد بهاده آم   ،" استراتژی 
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 استراتژی  تغييربخش چهاردهم ،
 

مقاومت شدن چشم اندازهای نوينی بر سر راه گشوده  سال .هست نيز " تغيير خط "  ، سال ٦٥سال 
به برکت   تغيير استراتژی  خطرگردنه پراز   مجاهدين دردسربدون و  ميز ور موفقيت آعبمسلحانه و سال 

 . می باشدمرحله دوم  انقالب ايدئولوژيک  درونيشان  نيز 
 

"   رجوی مسعود" اعالم شده  از سوی مجاهدين خلق که به گفته  " قيام رهاييبخش عمومی" استراتژی
 :بود مرحله   دارای  سه   که  صورت  می گرفتمی بايستی  ) سال يک  تا  سه ( در کوتاه  مدت  

 
 استراتژيک خمينی  که امکان  و توانايی  جمع  و  جانشين  تنها حذف  رژيم  از طريق   کردنبی آينده  ــ  ١

 ا  جانشين استراتژيک که بدليلتنهاين .  بود خود  دارا ر محو را  به گرد جور کردن  کليه  وحوش نظام
، " یفراماسونر"  گسترده اش در کادر تشکيالت ن المللیبيخود و مهمتر از آن ارتباطات   ويژههای توانايي

کسی    را دارا  بود ، مسلما رژيميت تثب و نهايتا  از انقالب پيش گرداندن سيستم حاکم به  وضعيت امکان باز
 .باشد  نمی توانست "بهشتی" جز 

 
عدم  . " پيشتاز" و پيوند  دوباره  آن با "   اجتماعی  عنصر"  از طريق  به ميدان  آوردن قيامتدارک  ــ  ٢

انداختن تظاهرات موضعی با  براه يق  از طر" عنصر اجتماعی " موفقيت  مجاهدين   در به ميدان آوردن 
" مسعود رجوی"که به عقيده )  ٦٠مهر سال خونين  پنج شبيه تظاهرات  ( حفاظت تيمهای نظامی مجاهدين

مرحله  می شود  که  عمق جامعه امکان پذير نشده  بود ، سبب  در سطح  و " تور اختناق "  لت وجود به ع
 . دنبال  گردد "  رژيم سرانگشتان "  قطع  تدارک قيام از طريق

 
پود  حيات اجتماعی شدن  تور اختناقی  که  رژيم  در تمامی  تار و استدالل مسعود اين  بود  که  بدون  پاره 

م  توسط  خمينی  اين اختناق ه.  جود نداشت و" عنصراجتماعی "  به ميدان آوردن  ، امکانود بجامعه تنيده
د  برخور   اين  اختناق  در حامالنو    عامالن اعمال نمی شد ،رفسنجانی  در  سطح جامعه و خامنه ای  و 

 ميته   و  لباس  شخصی ها   اعم  از  سپاه  و  بسيج  و  ک با  مردم  همانا  نيروهای  رژيم  خمينی بالواسطه 
 . می باشند "  سرانگشتان  رژيم   " و   خالصه  در  يک کالم

 
فضای اجتماعی  را  .....  دارات  دولتی   و  کارخانه  و  احذف اين حامالن اختناق  در  کوچه  و  مدرسه  و 

 .را  آماده  می کرد "  جتماعی عنصر  ا " ايط   به  ميدان  آمدن  و  شربرای تنفس مردم   باز کرده 
 
رژيم ضد بشری " ميز تام  و تمام  قهرآسرنگونیبه شهری که نهايتا  می بايستی   ــ  قيام سازمانيافته٣

 .بيانجامد "  خمينی 
 

 مجاهدين  مدتدر اين . جا می زد در"  قيامتدارک" مرحله قاومت مسلحانه هنوز در ، م سال٥  پس ازاينک
تا تشکيل "  شهریچريک جنگ " از . موده  بودند   آزمی فهميدند که  ا  تا  آنجا  رممکن  راه هایتمامی 

 ......  جنگل   و از  کوه  و در "  نگهای پارتيزانی ج"    تا و از عمليات انتحاری"  ی مقاومت هسته ها" 
 

اندهان   فرم" ريق اعزام ط شهرها  از  داخلدر"  تيم های نظامی" گسترش جاهدين برایمآخرين تالش 
هسته ها   رژيم  بدرون ذ نفودليل  به   عمليات افزايش  تصاعدیراستای  به  داخل  در " عملياتی تيم های 

گرديده  ب آبرقش از مدتی  نور نيز  پس کش  تماسهای تلفنی  بخش ارتباطات سازمان  با  داخل کنترلو  
نهايتا    تله دشمن ، وگذشتن  از دهها  تور   کشور که پس ازاندهان اعزامی  به داخلفرمچه بسيار .  بود 

 !ند  ديد منتظر  مواجه  میسداران پاشان  با  خود را  در  محل  استقرار
 

.   داده  بود قراردر دسترس مجاهدين را  " تسليح " و "  تمرکز"  امکان فوق العاده با ارزش جديدشرايط 
 . آماده  است " ماکرو"  به  "  ميکرو  " زلق  اخمجاهدين "  سازمان رزم " همه چيز  برای  تبديل  
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 "  نوين جنگ آزاديبخش" استراتژی 
  

ه  از  سوی  يک  نيروی  می گردد  ک  خود  اساسا  به  جنگی  اطالق  کالسيکمفهوم  جنگ آزاديبخش  در 
  واحد  و  صد البته   فرماندهیخلق  ، با   يک  درون  صف نظامی  متمرکز  و  متشکل  از  اقشار  و طبقات  

   خودیخاک از  بخشی "  آزاد  سازی" با "  ارتش خلق " بنام "  حزب طبقه  کارگر " مونی  هژتحت 
به  تصرف  قدرت سياسی   آزاد کردن  مناطق  ديگر  ،  منجر    با مدتنبرد دراز يک  آغاز گرديده  و  طی 

در  تئوريزه  گرديده  و "  مائو" که عمدتا  توسط     استراتژیاين .  و  حاکميت کشور مربوطه  می گردد 
، بيشتر  در  کشورهايی  نمونه های  موفقيت آميز  چين  و  ويتنام  ،  به  محک  تجربه  گذاشته   شده  بود 

  عرصه   روستاهاهم يت  ،  يک  بافت  فئودالی  می باشد  و  برهمين  اساس  حاکمکارايی  دارد  که  بافت
نيروی  اصلی   .  وستاها  صورت  می پذيرد در  ر  اساسانيز  "  ارتش  خلق "   بوده  و تشکيل اصلی نبرد

به همين علت نيز   .  باشند "  توده های  دهقانی "  و ستون فقرات  اين ارتش   نيز  منطقا  بايستی  که  
 .  می باشد   زمينوابستگی به"   آزاديبخش  کالسيک جنگ " ويژگی  عمده  

 
با ايران  چه به لحاظ  بافت  سرمايه داری وابسته  سيستم موجود  به طور عام   رابطه واضح  است  که  در

تن در روستاها ، امکان  به  کار گرف   و  پايگاه  قدرتمند  آنو چه  به  لحاظ  ماهيت  مذهبی استبداد  حاکم 
به همين  دليل هم  مقاومت  .  ی  بود از اساس منتف"  ش کالسيک آزاديبخجنگ" استراتژی " کليشه ای" 

که ضمن بکارگيری امکان ويژه عراق به  مقوله  کامال  نوينی کارهای راه ا چاره  ديگر جز يافتن رمسلحانه 
 . پاسخ  دهد ،  نبود  نيز  " تمرکز نيروی کالن " 
 

 با هدف  برهم زدن "  تمرکز نيروی کالن" ين  به مسئله مجاهد   ويژهپاسخ " نوين ش يبخآزادجنگ " 
بود که هيچ ربطی  به "  عراقامکان "  استفاده  ضروری از و" برترآتش "  ،  به کارگيری نيرومعادله 

 . نداشت"   خلق جنگ" استراتژی کالسيک  
 

،  در رابطه با  تشکيل   نوع  کالسيکشمهمترين  و  اساسی ترين  ويژگی  اين  استراتژی  و تفاوت  آن با 
  ،  "آزاديبخش خلقارتش "  بر خالف در همين رابطه  اين ارتش  .    بود "غير خودیخاک  " ارتش در

 .نبود "  زمين  چسبيده  به "
 

 و  فداکارترين  که  اساسا از ميان  آگاه ترين"  توده های دهقانی" يل دهنده  اين ارتش نه  تشکنيروهای
    آن  ،  نهفرماندهی و ستون فقرات  و مهمتر  از همههسته اصلی  .  برگزيده می شوند  انقالبیروشنفکران 
مبارز متعلق به اقشار و طبقات گوناگون  نيروها   و  سازمانهای   وحدت  فرماندهی  ميان  حاصل  جمع

 . می شوند برگزيده     مجاهدينکادرهای  ميان  از خلق ، که اساسا
 

کما  بيش از " رتش آزاديبخش ملیا"  پس  از  تشکيل تمامی  اين  موارد   بارها   و  به  عناوين  مختلف 
 مفهوم  در" ارتش خلق " اينکه اين ارتش ،  به هيچ  وجه ربطی  به .  سوی  مجاهدين  بيان گرديده بود 

است ،  " ملی ارتش آزاديبخش" که  " خلقارتش " آن  ندارد ، به همين  دليل هم  نام آن  نه يک کالس
می باشد    "  نوينآزاديبخش جنگ "  که "کالسيک  جنگ  آزاديبخش"  مجاهدين نه اينکه استراتژی جديد  

مشخص  نيروی از حزاب  و سازمانهای  برخوردار  اارتش  نه از جانب اينکه  بنيانگذاری اين و  خالصه  
رای   است  ،  قاعدتا  می بايستی  که ب پذيرفته صورت" سازمان مجاهدين خلق" قيما توسط  مسته کینظام

 کوتاه   گريزیوجود  با اين  !   روشن باشد  "  استراتژی  و تاکتيک " هر جريان سياسی  آشنا  با  مقوله  
 از   و ميزان  فهم  و  دريافتشان  استراتژی در  برخورد  با اينانقالبی گری  مدعی  نيروهای  به  مواضع 

 .می کنم  اکتفا   يک  نمونهتنها  بهدر اينجا ، !  ت  از فايده  نيسلیخاآموزش اين  مقوله ،  فقط  از منظر  
 

 اشرف   "وابسته به رفيق"  چريکهای فدايی خلق "  ،  جزوه ای  از  سوی ٦٦سال   در  تابستان  ـ  پاييز
 استراتژی ، شکست  در(  عنوان تحت" ملی ايران ارتش آزاديبخش " اعالم  تشکيل در رابطه  با " دهقانی

 .  منتشر  می شود )   در تاکتيک "جلو فرار به " 
 

 !آورده  می شود   بدون  شرح در زير قسمتهايی  از آن عينا   و 
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از آنجا که با توجه  به  تمرکز  قدرت  دشمن  در شهرها   و  نقش  توده های دهقانی  در اين  مرحله  از  " 
از طريق     جز دهقانیيطی  توده هایاواقعيت  که در چنين  شرکل  آنها  و اين  تشانقالب  و  ضرورت 

اساسا  در  مبارزه مسلحانه  متشکل  نمی شوند  ،  روستاها عرصه  اصلی  نبرد بوده  و ارتش خلق 
 شهرها ،   در در  روستاها  با  حمايت مبارزه  مسلحانهمسلحانه  پس مبارزه  .  روستاها  ايجاد  می  شود 

قدرت آتش خود را  باال برده   به  تدريج  آن خود  و  شرکت  توده ها  درجريان  رشد   در می تواند  و  بايد
مبارزه ای  که  با آزاد کردن مناطق ، می رود  تا در پروسه .  گردد  مسلحانه  توده ای  تبديل  و  به مبارزه

پرياليسم  م اطوالنی خود ، سراسر کشور را از لوث  وجود  دشمن پاک سازد  و در نتيجه  ،  تضاد  خلق  و
 ..." اصلی  مبارزه  يعنی  جنگ  توده ای  طوالنی  حل  گردد از طريق  مبارزه مسلحانه  به  مثابه  شکل

 
يروهای  تشکيل دهنده اش  و  هم  وحدت   نی  افراد  و تهم  تنوع  طبقا خلق  ارتشکيلتشبنابراين  در "  

تبارهم ، در يک انقالب  ضد  امپرياليستی نمی توان    و  به همين اعشودفرماندهی  آن  بايد  در نظر گرفته  
 خلق  ايجاد کند اگر هر سازمان  و گروهی  بخواهد  برای خود  يک  ارتش . بيش از يک ارتش خلق  داشت 

 نه تنها  درکی از مفهوم ارتش  کهد ،  در  حقيقت نشان  داده است خلق  بنامارتشو  يا  خود را  کودکانه  
 .......  " نموده   مهمترين  مسائل  انقالب  ايران را  مخدوشکه  با  عملش  يکی  از خلق  ندارد  بل

 
ببينيم  که  با  اين  توضيحات  حال  می  توانيم ارتش آزاديبخش مجاهدين را  مورد  بررسی  قرار داده  و " 

 "  ارتش خلق  بنامند ؟مجاهدين  آيا  می توانند  و محق  هستند  که  سازماندهی  جديد  نيروهايشان  را
 

 !بدون  شرح                                                           
 

 تاکيد  زير جمالت از من است 
 

 "  خلق سازمان مجاهدين "  با  "  ارتش آزاديبخش ملی " تفاوت 
 
گرفتن  مجموعه کان دربر  زدند که امظرفی  ايجاد  دست  بهسازمان  دادن ارتش آزاديبخش ،جاهدين  با  م
مقوله   آنان  پايبندی داشتند  و نه از ايدئولوژیبه   که  نه اعی آزاد شده ای را  داشته باشد روهای اجتمني

  سازمان مجاهدين  ظرف در   اين  نيروها سازماندهی. ر می آوردند سر د خاص الخاص مجاهدين رهبری
سه  مبارزه   پرو و چه  درر  زمان حاکميت  رژيم  ستم شاهی شته  چه  د گذالبته  در.  بود از اساس منتفی

.  وجود  داشته است مجاهد  غيراز عناصر  ميکرواستفاده از  مواردی،  مسلحانه  با  رژيم ستم شيخی
جاهدين   مبه مدارهای باالتری در تشکيالتارتقاء هيچ وجه از امکان رشد و منتها اين عناصر به 

می احزاب  و سازمانهای انقالبی  در مجاهدين نمی گرديد بلکه تماامل تنها  شمقوله  اين. نبودند برخوردار 
 . می گرفت  در بر را  نيزايران  و جهان

 
 ابطه  با  احزاب  و  سازمان هایر چه  در  ومجاهدين  با سازمان ر گذشته ، چه  در رابطهرابطه  د اين در

 ديد  که  جدای از  برخورداری  از  تمامی  ويژگی های  يک   به  فردی اطالق  می گرعضو،  ديگر یانقالب
  استراتژیپذيرش    ، ايدئولوژی ناظر بر عضويت  ،  يعنی  پذيرش گانه  ، اصول عام  سه حرفه ایانقالبی 

 .  باشد قبول  داشته    را عمال  دمکراتيکسانتراليزم  و گردن نهادن  به 
 

رهبری مقوله  ميان  مجاهدين  و طرح  در از انقالب  ايدئولوژيک   پس دمکراتيکسانتراليزم  حذف اصل 
گنجيدن خود امکان ناپذير کرده بود که حتی  را مجاهدرغي ، نه تنها  استفاده از عناصرخاص الخاص
  !   در درون  سازمان  در ابعادی مشکلتر کرده  بودنيز مجاهدين  را 

 
کالن  نيروهای يز روی ميز مجاهدين نمی بود ، فعال کردن  حتی اگر مسئله ضروری تشکيل ارتش نبنابراين 
نيروها  را  اندهی  اين  بزرگتری داشت  که  پتانسيل   سازم ظرفايجاد اجتماعی  بی ترديد  نياز به در ابعاد 

  اين مسئله.  آورد    سازمان   مادر لطمه ای  وارد  مناسباتروابط  و   و ترکيب دارا می بود ، بی آنکه به 
کار را مجاهدين پس از پيروزی قيام همينعين . تازه  نبود ين  هم به  هيچوجه مجاهدخود  در رابطه  با

" جنبش" تفاوت آن .  منتها در ابعاد سياسی انجام  داده بودند "  مجاهدين ملیجنبش " بهمن با تشکيل 
 ! مشخص  نبود ، چندان  هدينسياری ، حتی  خود  هواداران  مجا ببرای"  سازمان"نيز در آن روزها با 
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ين   اشود  و  فراگير ، بايستی  ذکر مانیفراسازرابطه  با  اينگونه  تشکل های   مهمی  که  در  نکته بسيار
"   اجتماعی عنصر"    دارد  که  يا  زمينه  کار با کارکرد تشکيالت  مربوطه  تنها  در  شرايطی   است  که 

  و  ٦٦ مانند  سال(  باشد در دوران اعتال " خط " و  يا )  يط  پس از قيام  شراندمان( وجود  داشته  باشد 
  از   بالفعل خود را  به صورت تشکل  مذکور  فونکسيون   غير اين صورت در )  !  ٦٧نيمه  اول  سال 

   بالقوه  از  يک  پتانسيل"  موضوع کار" هر چند که  تا  تغيير شرايط  و  بوجود  آمدن .  می دهد دست  
 .اين  رابطه  بعدا  بيشتر  توضيح   خواهم  داد   در .برخوردار  باشد 

 
  ارتشو  تشکيل تغيير سازماندهی  

 
  در   خاک .  تحويل  می گيرند از عراق  می خواهند   چيزی را که ،  مجاهدين ، با ارزشترين ٦٥ان تابست

 . می گيرد اختيار مجاهدين  قرار 
 

 روی  بر. شکل می گيرد "  عربی" در درون  خاک "  ران ي امجاهدين خلق"   استراتژيک   قرارگاهاولين 
ل  زندگی  ختمانی که  بيشتر  به  انبار می ماند  تا  محساو  ماسه لخت وعور  و با  چند شن  درياچه ای  از 
 . ناميده  می  شود "شهر اشرف " که  امروز   همانی!  برای  انسان  

 
و  در  راستای  اهداف  پليد  گی  ارتجاعی  که  تماما  بر عليه  منافع  خلقهای  ايران   و عراق  در اوج  جن

شکل  گرفته  ميان  دو خلق  ،   زمينه  يک  نفرت ن  داشت  و برامپرياليستی  ــ  صهيونيستی  ،  جريا
بعد     که  از آن به کیخا . پرچمهای  سه رنگ  ايران  در اعماق  خاک عراق  به اهتزاز در می آيند 

 پيدا  می کرد  و از  سوی  را "  يران  اخاک"  و  ديپلماتيک ، موقعيت حقوقی   سياسی  بايستی  به  لحاظ 
 .انجام  می پذيرفت "   ايران سفارت"  همچون  معامله با   آن  معامله ایعراق  بادولت 

 
هيچ   بی کنارآنبه سادگی از   کهآنچه، ورای تمامی  محاسبات سياسی  و درست  و غلطهای تئوريک 

حرک  بی وقفه  يک  نيروی  انه  استراتژيک  حضور  و  تاشاره ای  گذشته  می شود ،  تاثيرات  روانشناس
"   لفارسیعدو ا" مواره تنها  به صفت  ه را در ميان اعرابی است که انسان ايرانی"  دشمن غير  " ايرانی

 !شناخته اند 
 

نام مهمترين شخصيت    می باشدنيز"  بنيادارتش نو"ضمن قرارگاه مرکزی در  مجاهدين کهقرارگاهاولين 
جاع   ارتنظامی بادر نبرد مجاهدين " فديه" نام بزرگترين !  ندارد خودبر را "حنيف "تاريخ مجاهدين يعنی 

بر  دو  "  سردار " و "  حنيف " نام !  ا  نيز  برتارک  خود حمل  نمی کند ر" موسی"پليد آخوندی يعنی 
هستند   استراتژيک نقش دارای يک" آزاديبخشجنگ " در ه  ديگری  گذاشته  می شود  که اگر چهقرارگا

 !   اشغال  نمايند دئولوژيک  را  نمی توانستند  که اي از انقالبمجاهدين پس" قلب" اه جايگاه اما  هيچگ
 

پيش برنده  نيروی حياتی  که قرار است  نقش " زنی. "   را  بر خود  دارد زننام  يک  مجاهدين  ،   قلب
 . عهده  بگيرد  درونی مجاهدين را بر ايدئولوژيک انقالب

 
 که  چرا.   انقالب  در عصر ما  تبديل  گردد موتور محرکهبه    که  می تواند  و  بايد  فشرده ای فنر همان 
برای از رزه انقالبی ، هيچ مبا هستند  که  در ، يگانه  نيرويی اسالمی جاع  ارتضد تاريخیمثابه   به زنان

 ندارند ، دست دادن 
                                                                                     

   ......... جيرهايشانزنبجز                                                                                                       
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  "نوينزاديبخش  آجنگ "  پانزدهم ،بخش
 

 صحنهتماما  ،  ٦٥سال  حنيف  و سردار ،  در نيمه دوم ه ارتش آينده مجاهدين ، اشرف  ،  اوليقرارگاهسه 
   صعوبت  پروسه. منظم  می باشد ارتش    قالببهاز ساختار چريکی رزم مجاهدين سازمان گذار پرصعوبت 

در اين پروسه شرکت می فهمند که خود  تنها کسانی را انقالبی  به سربازان ارتش منظم یپارتيزانهاتبديل 
انهای رزمی   گروه بر تن و در هيئت متحدالشکل ، لباس ر چريکهای مجاهد خلق بابرای اولين ! داشته اند 

 ! می کنند    گم  جمع  ا  و  فريادهای در هياهوی  گامه را  نيز خود   فردنفره  ، ته مانده های  پنجاه 
 

نيز يکی در خطوط  مقدم جبهه های جنگ " ت صام" همزمان مقرهای کوچک مرزی برای استقرار تيمهای
سيمهای  رژيم  و کار عمده اين تيمها  حضور مداوم  بر روی  سيستم  بی .  کل  می گيرند شديگری پس از 

بزودی  تيمهای  شناسايی  نيز به منظور .  خمينی   بود ارتش  و ه  سپادر آوردن  کدهای رمز مورد استفاده
 اهداف اوليه مورد تهاجم گروهانهای رزمی مجاهد خلق ، در آوردن مختصات نظامی منطقه و  شناسايی 

            .بداخل خاک ايران فرستاده می شوند
 

مجاهد خلق رزمی   گردانهای اينک  در کادر ات ايذايی  نيروهای جديد  که تهاجم ، ٦٥نهايتا در اسفند ماه  
  ٦٥يعنی  از اسفند  ماه ٤ مدت طی موفق  می شوند  که اين گردانها . ، آغاز می شود سازماندهی  شده اند 

 آزاديبخش   نبرد اولمرحله ،  موفق  رشته عمليات٤٥ با انجام  "آزاديبخش ملی  ارتش" تا اعالم تاسيس
 .برند پايان به  را

 

نيمه سنگين   و )سی . کی .  سبک  بی کالشينکف  و  تير بار( نهای مذکور عالوه بر سالحهای سبک گردا
  و  ٨١ آتش پشتيبان  توسط  خمپاره اندازهای    از  قابليت ،٦٠بار دوشکا  و  خمپاره  کماندويی مثل  تير
 .  برخوردار  بود  ميليمتری  نيز ١٢٠

 
 عراق  استراتژی عمومی ارتش تضاد استراتژی جنگ آزاديبخش  با 

 
 پشت ا برای بازگشت بهخود ر را تخليه کرده و آمادگی کامل  ايرانخاکاعظم بخش  که عراق ٦١از خرداد 

ی تدافعاستراتژی يک  بود استراتژی نظامی عراق رده اعالم  کعادالنهمرزهای بين المللی و پذيرش صلح 
و  اقسام   مين گذاری گسترده  مناطق  مرزی  و ايجاد انواع   استراتژی ارتش عراق  بامتناسب با اين. بود 
قيها خاص عراکه اين آخری را ( تله های انفجاری و بشکه های انفجاری ع و خاکريزها و بکارگيری موان

دفاعی  وهای خود را در پشت  استحکامات نير)  بسيج درست کرده بودند وگله ای نيروهای سپاه تهاجمات 
 . بود نه رژيم  نشستهظار تهاجمات  ساالچيده  و به انت

 
يروهای اين ارتش     بدين ترتيب که ن. بود  تهاجمیاستراتژی  يک" ارتش آزاديبخش " برعکس استراتژی 

برای اينکار ابتدا  . ارد ايران شوند و   کرده و سوراخ  راعراق  استحکامات  دفاعی می بايستی که به کرات
شده  عبور رزمند گان را مين روبی  می کرد  تا  کسی  روی  مين های کاشته بايد  يک افسر عراقی  محل 

 انگاری  طرف عراقی  در  بعضا هم  مواردی  پيش  می آمد  که اشتباه  و  يا  سهل. (  توسط  عراق  نرود 
 . )  بود  جراحات  و خساراتی  نيز به رزمندگان ارتش شده آمدنمحل عبور ، منجر به وارد  کامل پاکسازی

 از موقعيت ،  رژيم ايران  با استفادهاستحکامات  دفاعيشان ،عراقيها  می ترسيدند  که بدنبال  سوراخ شدن 
رد عراق نموده  و    همانجا  وا نيروهای ارتش آزاديبخش ، ازبدنبال  تهاجم  را خود  ارتشنيروهای سپاه  و
  يکعبور اندازه ه  نيز  مسير را تا  مدتها  تنها  بهبه همين  دليل ساد. در هم  بريزد  آنان را خطوط  دفاعی

 !  پاکسازی  می کردند  نفر
 

 ارتش آزاديبخش ، ات موفقيت آميز نيروهایرشته عمليک سال زمان الزم  بود که بدنبال نزديک به يکصد ي
ارتش ين  ، برای عبور ا١٣٦٧  فروردين٧ بار عراق ، طی عمليات آفتاب در نيمه شب يکشنبهای اولين بر
 . نمايد باز "  جاده " 

 

.   مسعود رجوی اعالم می شود توسط "  ملی ايرانارتش آزاديبخش "ا بنيانگذاریرسم ، ١٣٦٦  خرداد٣٠
اعالم  " خلقگردانهای رزمنده مجاهد" ليات عمتحت عنوان  ، هموارهاين تاريخ عمليات چهارماهه گذشته تا 

 . می شد 
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  پس ازکه تا  سه ماهرزمی  گردانهای .   است  ارتش آزاديبخش ملیش  مداومگستر سال اعتال  و ٦٦ سال
تيپ های   به اين ارتش بودند ،  در مهرماه آنسال جای خود رايل ارتش آزديبخش ، همچنان يکان پايه تشک
روهای  ني عمل  که  توسط  اين تيپ ها انجام می گيرد ، ميدان٦٦با عمليات گسترده  آذر  .  می دهند  رزمی

گسترش  يافته  و  "ذواالنوار" و "  سعيد محسن "  جديد قرارگاه دو شدن ارتش آزاديبخش  نيز با اضافه 
اين .  هد  می دنج  فرماندهی  قرارپوشش  پ کيلومتر  نوار مرزی ايران  و عراق را  زير ١٢٠٠تمامی  

 ترين نقطه مرزی در جنوب  خوزستان فرماندهی ها که به ترتيب از باالی نوار مرزی شروع شده و تا پايين
را شامل می شوند عبارت بودند از فرماندهی منطقه کردستان وآذربايجان غربی که محل عملياتی  نيروهای 

در  قرارگاه مستقر کرمانشاه  که  زير پوشش رزمنگان رماندهی منطقه فگاه سردار بود ، قرارمستقر در 
هی  در ماندهی منطقه خوزستان  و نهايتا آخرين منطقه فرمانداشرف بود ، فرماندهی منطقه ايالم ، فر

پوشش ير زتمامی  نوار مرزی را " ذواالئوار" ندازی  قرارگاه جديدالتاسيس اجنوب خوزستان  که با  راه 
 .بود قرار داده 

 

ه دارد   را  نيز به همرامتعاقب  آن ، سه قربانی سرشناسخطی  و نشستهای مرحله دوم انقالب ايدئولوژيک 
کننده   رهبریدر شمارمقتدرترين عناصر سازمان مجاهدين ، مرکزی سياسی و کميته  دفترقطع انحاللمتا که 

 انقالب ايدئولوژيک  پی گيرترين مدافعان  مرحله  اول آنها ازهر سه. ه شمار می روند  بجاهدينمتشکيالت 
 .   بودند رجوی اد  به  شخص  مسعود  افرنزديک ترين درونی مجاهدين  و 

 
ه مرکزی  کميتکه تا مقطع انقالب ايدئولوژيک  مجاهدين  و انحالل متعاقب  دفتر سياسی  و " زرکشعلی " 

شکستهای  مسئول   مجاهدين ، جانشين  مسئول اول سازمان  و فرماندهی داخل مجاهدين را برعهده داشت ،
بعد  .  رده  می شودشده  و خلع،  قلمداد  تشکيالت  به خطوط رهبری  و انتقال  نادرستگذشتهاستراتژيک 

 . بود ، منتقل  می شود هم بدون  سر و صدا  به  قرارگاه  بديع زادگان  که محل  اقامت رهبری سازمان 
 

به چند   هد ، جدای درستی  و غلطی آن ، بی هيچ ترديد  راهددر هرحزب  و سازمانی که رخ  اتفاقی چنين
 ايدئولوژيک انقالب! نمی خورد   ميان مجاهدين  اما آب از آب  تکاندر  . الت مربوطه می بردتشکيپارگی 

 . می نشاند عمل  به  بار و بر مجاهدين اولين ثمره خود  را  در
 

 !  بيشتر  ندارد " يک چهره " مدتهاست  که  سازمان مجاهدين 
 

.  بخاک می افتد بود ، کرده روغ جاويدان شرکت فعمليات در" رزمنده ساده" که بعنوان " علی"يکسال بعد 
 ! باد  يادش گرامی 

 

  !  می شوند نيز البته  با  فواصل  زمانی  گوناگون  دراز"  حياتیمحمد " و "   مهرابی حسن" ل او بدنبا
کناره  ک مجاهدين  بود پس از چندی بدون  سر  و صدا ايدئولوژيباالترين  عناصر  که  از" حسن مهرابی" 

 .ريس  بر می گردد  پاو بهمی گيرد  
 

عهده  فرماندهی  قرارگاه  حنيف را بر ديبخش هنوز آزاتاسيس ارتش نيز که در بدو ) سياوش ( محمد حياتی 
 . دارد مجاهدين قرار س از افت و خيزهای بسيار ، هنوز در شمار مسئولين  داشت  ،  پ

 

احمدی ، احمد    محمودنژاد ،مد  حنيف اح.  چنان  ادامه  دارد همف مسئولينی  که خلع  رده  می شوند ، ص
 ..........،  مهدی  خدايی صفت   و  افشار 

 

جز هيچکدام !    سازمان مسعود باشد مدعی نيست  که " چهره ای" در ميان اين صف طوال نی اما ، هيچ  
!   ست  اعتالجنگ آزاديبخش نوين در دورانی ظفرنمون  استراتژ.نمی کنند  سازمان را ترک کیاندتعداد 

   . است آمدندر شرف باال "  ب آفتا" . می گردند باز ينک  از آن نيز رفته بودند ، احتی آنانی  که  پيش
 

              آفتاب عمليات
 

 تيپ رزمی  و  پشتيبانی  ارتش آزاديبخش  که برای  اولين بار   ١٥ ،  ٦٧  فروردين  ٧  يکشنبه  شبنيمه 
 جبهه  ٩ر سه محور و  را  د زنان را  شامل  می شود ، عمليات  گسترده خود يک  تيپ  زرهی  و  دو تيپ 

آغاز     خراسان که  در منطقه غرب  شوش مستقر  بود ،٧٧ کيلومتر ، بر  روی  لشکر ٣٠بطول  جداگانه  
 .عهده  دارد بر" مسعود رجوی " فرماندهی اين عمليات را  خود .  می کنند 

 
٥٨ 



با .   عراق  بود نظامی  مربوط  به  جنگ  ايران  واز  تحوالت ارتی  سرآغاز بسياری مليات آفتاب  به عبع
.  می شوند بديل به يکپای معادله قدرت در ايران  ،  ت٦٠سال اين عمليات مجاهدين  ، يکبار ديگر پس از 
عراق مان را به وضوح تمام درمقابل چش" جمهوری اسالمی" اين عمليات ، شکنندگی دستگاه نظامی رژيم

راتژی تدافعی چندساله خود استدرکمتر ازسه هفته بعد از اين عمليات است که عراق . به نمايش می گذارد 
)  فاو ر نظي( را تغيير می دهد  و به تهاجمات نظامی  پی درپی با هدف بازپس گرفتن مناطق اشغال شده اش 

 .      عراق  می ريزد با اين عمليات  ترسدر يک کالم  .  توسط  رژيم حاکم  بر ايران  دست  می يازد 
 

 ليات بزرگ چلچراغ عم
 
در    تيپ  رزمی ارتش آزاديبخش عملياتی را ٢٢ ، ٦٧ خرداد ٢٨ب  شاعت  يازده و بيست  دقيقه  شنبه س
ومی  مهران آغاز  عم زرهی قزوين مستقر  در منطقه ١٦ کيلومتر ، بر روی لشگر ٥٠محور  به طول ٤

.  نام دارد " پرش شير" رد که می بتاکتيک جديدی را بکار   "ارتش آزاديبخش" ، عمليات ين ادر. می کنند 
ع ، مستقيما  و مدافهای  نيروه شدن خط ، نيروی مهاجم  بجای  پاکسازی افقیشکستپس از تاکتيک در اين 

به قلب  " نيزه" نند يعنی  درآغاز ما.  اندهی دشمن اقدام  می کند  فرممرکز تسخير بدون اتالف وقت  برای
 .پردازد مدافع ، به پاکسازی کل منطقه مينيروهای ز فرماندهی مراکدشمن فرو ميرود و فقط پس از تسخير 

 
اين مهم پس از ساعتها ،  . مهمترين بخش اين عمليات شکستن خطوط  مستحکم دفاعی نيروهای رژيم است 

   سماجت شگفت انگيز  خط  شاهدرانه  در  پشت در مقابل  چشمان حيرت زده  افسران عراقی  که  ناباو
ساعت   ١١ .   نداردبقيه عمليات به زمان زيادی نياز.   می پذيرد صورت،  بودندرزمندگان ارتش آزاديبخش 

پيروزمندانه  وارد شهر   خرداد٢٩روز يکشنبه دقيقه ی سو ١٠ ساعتدر ارتش آزاديبخش  ، نيروهای بعد
 .ند  می شو"مهران " مسکونی غير

 
 ارتش  جدای از مقوالت  حاشيه ای همچون غنايمی که  بدست.  بود   عطف هنقط عمليات چلچراغ  ، يک

چهره  " آفتاب" که در احتمال  ی که  اسير می شوند ، با اين عمليات يک نفر١٥٠٠تد  و آزاديبخش  می اف
 :می شود   يقين  نشان داده بود ،  تبديل به

 
به  " عامل ايذايی" از يک "  ايران  آزاديبخش ملیارتش" طه  تبديل نق ترديدی ،عمليات چلچراغ  بی هيچ 

 .بود "  تهديد سرنگونی" 
 

هه های   در پی نظامی  در جببر کاکل  شکستهای  پی "  اسالمی جمهوری "  اين عمليات ،  رژيماز فردای
 ريشه کن  بالفعل پتانسيل رو است کهرده سياسی  در ابعاد جهانی با عاملی روبگستجنگ با عراق  و انزوای 
قدرت و   بين المللی ، با تمامیو منطقه ای که  پارامترهای ا چر.   نظر  داراست نمودن نظام پليدش را از هر

که  در  مقابل ، آنچه .   نمی بردند راه "   اسالمی جمهوری" رژيم  اهميت خود ،  در نهايت  به  براندازی  
ابزار " برخوردار از  ضمنا بود  که " آلترناتيوی"تلقی شود ، وجود  مادی " الفصلتهديد  ب" می توانست 

 !     باشد نيز"  سرنگونی 
 

تنها  در  " تعادل قوا "   .مسکونیدی هيچ چيز ديگری نمی توانست  باشد  جز تسخير  شهرهای بععمليات 
 .   می خورد در پيوند  مستقيم  توده ها  با  پيشتاز بود  که بهم شهرها  و 

 
 "  !  کرمانشاه "  يا  می توانست  باشد  و"  اهواز " هدف بعدی  بطور اتوماتيک  يا  

 

حيرت انگيز    قوی و هوشياری ضد انقالبی غرايزیبا  او حيوانی بود  !  ولی  خمينی  پيش دستی  می کند 
 .می داد نشان  " واکنش" آن را بو می کرد  و  متناسب  با " خطر " " . دشمن  دوست  و" در تشخيص 

 
  آبروی  ناداشته اش را  .می دهد نشان  "  واکنش " ينی ،  خم"  مهران کنش " پس از اندی  سه هفته و 

   .باال  می برد   و  دستهايش را  به  معامله  می گذارد " خدا" با  
 
همگان    و حيرت بهت در ميان   شورای امنيت سازمان ملل را ٥٩٨ ، رژيم خمينی قطعنامه ٦٧ تيرماه  ٢٧

نمی کند ، تماميت  خودش را آچمز ايدئولوژيک  خلص  نيروهای  فقط دجال  پليد  با  اينکار .   می پذيرد
 . جای  می گذارد  به دهان  بر  را  نيز  انگشتاپوزيسيون  خود
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  آتش بس ميان دو کشور ،  برقراری و ١٣٦٧  تير ٢٧نيست ، از فردای برای خمينی  يک چيز ترديد بردار 
  و  تلقی شده " آتش بسنقض " به مثابه  عراقهرگونه عمليات نظامی ، بزرگ يا کوچک ، از درون  خاک 

طاقت فرسای بين المللی  را که تا آنروز بر روی رژيمش متمرکز   سياسیفشارهای   تمامیبطورخود کار  
 .  رد  کشده  بود ،  تماما  بر روی عراق  سر ريز خواهد

 
 شده بديهی بود عراقی هم که  تا آنروز برای خاتمه جنگ  به هر دری می زد  و تمامی  قطعنامه های صادر

بود ، وارد  چنين     پذيرفته  ذيربط  جهانی  را  نيز  در جا  و  پيش از خشک شدن مرکب آنهاتوسط  مجامع  
يون مسلح  دولت همسايه  اجازه تعرض نظامی از  ريسکی  نمی بايستی  بشود  که  از آن به بعد  به  اپوزيس

 .   را  دهد خاک خود
 
هم ايزوال سيون خود را در ابعاد جهانی   !  را  زده  بود جال حيله گر با  يک  تير دو نشان دين ترتيب بد

خيز  برای سرنگونی نظام پليدش  که  نقطه ای را  درست در  خود  اپوزيسيون  مسلحهم شکسته بود  و 
فرصت  صلح ، بس هم  در مذاکرات آتی آتش ریبرقرانگ  و  جبعد از خاتمه.  کرد قفل  می رداشته  بود ، ب

قفل  نظامی  و ارتش آزاديبخش  سر  وجه المصالحه کردن مجاهدين ه  با طرف مقابل  برکافی برای معامل
 !   وجود  خواهد  داشت شده شان  

 
  ليبراليزه کردن  امکان ،راديکال سرنگونی طلب خود اپوزيسيون غياباز سوی ديگر به لحاظ داخلی نيز در

.  فراهم خواهد  شد خارجی بود ، نايی هر گونه سرمايه گذاری فضای سياسی  داخل  که شرط  مبفرضی 
آتی  ،   نجومی  سودهای  و" باز سازی"  صبرانه  در انتظار نشستن  بر سرسفره گشاده بی!  جهان متمدن 

 ! می کرد  شماری دقيقه
 

يارای  برهم  که  کسی    به  نظر  نمی رسيد  . آماده  شده  بود   ــ  استعماری چيده  و  ارتجاعیميز  معامله
 !را  داشته  باشد زدن  اين  ميز 
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 فروغ جاويدان  ، شانزدهمبخش 
 
بر  مينی ، يک ضربه  مهلک ايدئولوژيکی   ملل متحد  از سوی خ"شورای  امنيت " ٥٩٨يرش قطعنامه پذ

 قطعنامه  ،   اقدام  به پذيرش اين.نبود دگی  قابل جبران سابه وارد  می ساخت   که  نيروهای وفادار به  او 
يم  بود  که  می توانست  نتايج  مرگباری  را    رژخودیدر ميان  نيروهای  "  ای اقدام  ضد انگيزه " يک  

 .  باشد ل  داشته برای ارتجاع  بدنبا
 

متحد  و     حافظ  صلح   وابسته   به  سازمان  ملل ميان  پذيرش  قطعنامه   و استقرار  نيروهایفاصله در 
بسته شدن  قطعی مرزها ، ارتش عراق برای دست باال  پيدا کردن در مذاکرات صلح احتمالی آينده ،اقدام به 

ی را برماشين سنگين  مختلف  مرزی  نموده  و ضربات و درنقاط" عمق کم"تهاجمات نظامی متعددی در 
وضعيت جبهه ها بکلی درهم ريخته  و رها کردن سالح  و فرار رو به گسترش .  د می نمايد وارنظامی رژيم 

، می رود  " تک نمودها" سربازان ارتش خمينی و عناصری ازسپاه و نيروهای بسيج ، اندک اندک ازقالب
 .  است را  خدشه دار کرده  "رژيم تازيانه و دار"  ، ابهت پذيرش  قطعنامه.   شود  تبديل" جريان" که  به 

 
   ٦٠ خرداد ٣٠پس از  "عنصر اجتماعی" آوردن  صحنه بهو" توراختناق" شکاف دادن برایعينی شرايط 

از  " بی قهر ضد انقال"  و  قدرت اعمال   اين آمادگی نه ، هيچگاه  بهمسلحاو در تمامی هفت سال  مبارزه 
همه  تر از بهاينرا خمينی  !  مت  سوآل  نرفته  بود عالسوی حاکميت ، هيچوقت  به  اين اندازه  به  زير 

سلح  سازمانيافته  ممقاومت بدون حضور عينی  يک که   بدون شک  اين را هم  می دانست  اما .می دانست
 حال  راه  به  شکسته شدن  ک باشد با اين ،  شرايط  حساس  موجود  هر چند هم که خطرناعهجامدرون در 
  قفل شدندر تماميت رژيم .  در درون جامعه نخواهد برد "  معادله قدرت " و تغيير  "   سرکوب ساختار" 

 .نمی دادند قطعی مجاهدين وارتش آزاديبخششان ، ترديدی بدل راه 
 

مقابله  به  شده  بود ، تصميمافلگير غمل انجام شده ، بسختی يک ع در آنسو رهبری مجاهدين که در مقابل
 يا   در کادر استراتژی جنگ آزاديبخش نوين ، اساسا جايی برای صلح  و کهواقعيت آن  بود.  ی گيرد م

"  ق مطلضعف"  شرايط  و  رژيمش  جز درمجاهدين  معتقد  بودند  که  خمينی  !  وجود  نداشت آتش بس 
 نيز تنها زمانی  "مطلقضعف " شرايط   به سمت رژيم  بردن .  جنگ  نمی باشددادن  به حاضر به خاتمه 

 توان عملياتی   به  لحاظ  نيروی انسانی ،  قدرت نظامی  و" ملی زاديبخش  آارتش" بود  که امکان پذير 
 ، قرار سياسیتصاحب قدرت   اجتماعی  واختناقتور کرده  پاره و  ی نظام ماشين شکستن هم در نقطه  در
 .  باشد چندان  دشواری  نمی توانست بدون شک کار  ،  تماميت رژيمدر آن نقطه ، جارو کردن .  گرفته باشد

 
در استراتژی ، نمی توانست جايی داشته   "   جنگخاتمه" از "  سرنگونی" بنابراين پيشاپيش جدا کردن  

ع  تببه جنگ  و   خاتمه و    آتش بس احتمال مجاهدين ، پيش از اين  در نشستی  با  حضور رهبری.  باشد 
در آنجا  مسعود  پاسخ  را  به  .   مطرح  شده  بود"  مسعود  رجوی "  به  آن  واکنش  مجاهدين  ،  خطاب 

:  ارجاع  داده  و  پرسيده بود )  حميد ( محمود عطايی  " ستاد فرماندهی ارتش  آزاديبخش"  وقت رئيس
 . رفت عيت  پاسخ  داده  بود  که  به  داخل  خواهيمو نيز  با  قاط احميد  چه  خواهيم کرد ؟  و

 
  پيش   يکسو  دشمناز. مجاهدين  فرا رسيده  بود  رهبری برای "  لحظه  تصميم " ديگر و اينک  يکبار 

   دهد  و  از سوی ديگر  ،  می خواست  که  به  جنگ  خاتمه" استيصال  مطلق " از  رسيدن  به  نقطه 
 درز  هنو چه از منظر  توان عملياتی  و  قدرت  نظامی  ،و به لحاظ  نيروی انسانی  چه     آزاديبخشارتش
 .  نبود  " سرنگونیعمليات" نقطه 

 
 مجاهدين پاسخ  اينبار .  دهدقرار مقابل  مجاهدين   دررا خرداد ديگری  که سی بودده شموفق دوباره خمينی 

 !صرف نمی توانست باشد " تعادل  قوای" در معادله ادر ک  و " سياسی ـ نظامی"  صرفا  پاسخینيز اصال
 . ايران  بگيرد تاريخدر را ديگری  مرداد ٢٨ تکرار قيمت جلوی به هر کهمی گيردی مجاهدين تصميم رهبر

 
 ،  رهبريعراق. به اطالع  دولت عراق می رسد " نیعمليات  سرنگو " برای"  خيز" تصميم حيرت انگيز 

بديهی بود که  در پايان .  برای  ورود  به ايران  می دهد فرصت  "  ش آزاديبخشارت"  به  هفتهک تنها  ي
 !شد د ،  ديگر مرزها  بسته  خواهد متحنيروهای  حافظ  صلح  ملل اين مهلت  و استقرار 
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 فرمان آماده باش عملياتی  خش ، آزاديبفرماندهی  کل ارتشبس  توسط  رژيم  ،  آتش قبولاز بالفاصله پس 
"  طرح  سرنگونی "  پيش  ،   توجيهی عمليات  درست ،  در  نش٦٧مرداد  در  شب  اول .  می کند ادر ص
شناسايی برای چنين عملياتی اگر نه کار ماه ها  .  می رسد  اطالع  هزاران  رزمنده  پر شور ارتش آزادی هب

" تعادل قوا "  کسی به  فکر کمتردر اين  نشست بزرگ ، اين حال  با . فته ها  می بود هکه  حداقل  کار 
" رفتن " ه  جز هوای فرياد های  رزمندگانی  کهم هست  مسلما  در ميان اشکهای  شوق  و گر ا.  است 

 .يافت برای طرح  آن  نخواهد فضايی  هيچ  در سر ندارند ، 
 

  ،  ٦٧  مرداد  ماه  مسوتا  روز  دوشنبه  "  عمليات سرنگونی " آماده سازيها  و  تدارکات  و آموزشهای 
عيد قربان   وز  که  اتفاقا  مصادف  با   همانر  دقيقه  بعد از ظهر٣٠ و ٣ساعت  .  بی وقفه  ادامه  می يابد 

با  تهاجم  " فروغ جاويدان " ز بر می دارد  و عمليات   خي بزرگقربانیبرای  يک  ارتش آزاديبخش  بود ، 
 .           ، آغاز  می گردد " سرپل  ذهاب " ب غرانهای  پيشاهنگ  ارتش آزادی  در يک
 

  و  نشان  می دهند  که  را  نقض  کردهآتش بس "  ارتش آزاديبخش ملی ايران" يکانهای  پياده ـ مکانيزه  
اگر چه ممکن  است  که  جنگ  بين  دو کشور همسايه  به  پايان رسيده باشد ، جنگ واقعی اما ، که همانا  

بوده  و هست ،  ژيم  سر تا پا  جنايت  و  خيانت حاکم بر ايران با ر  و مقاومت خونبارشان جنگ مردم ايران
 .تا  روز  سرنگونی  محتوم  آن  بی هيچ  ترديد ، بی وقفه  ادامه  خواهد  يافت 

 
م   مابين  ارتش عراق  و نيروهای نظامی  رژيم حاک درگيريهای  گذشته ،  قبل از آن  در" سرپل ذهاب" تا  

نيز ين خاطر هم به .، خارج گرديده بود نی   و  سپاه  خميبر  ايران  ، تماما  پاکسازی   و  از  تسلط  ارتش 
 سر گذاشته  و تهاجم  را پشت قصرشيرين خسروی  و بدون هيچ  درگيری ، سرعت  وارتش آزاديبخش  با 

 از  تنها  سه ساعت پس ای  است  که  اندازهسرعت  پيش روی  به.  پل ذهاب آغاز  می کند سرخود را  از 
از   تراتژيک  کل داوود  و گذشتن اس از فتح ارتفاعاتول ارتش آزادی پس يکانهای پيشقراعمليات  ،شروع 
 می شوند  و پس از"  کرند" وارد  شهر هفت  بعد از ظهر  پيروزمندانه  ه پاتاق ، پيش از ساعت گردن

 . ميان  خلق  می روندبه سالها  
 
که  پيشروی  نيروهای ارتش آزاديبخش با  سرعت    گوناگون  سياسی  ــ استراتژيک ،  قرار  بود  يلبدال

  را  مجاهدين   اين  داليل. تا  هر کجا  که  ميسر  باشد  بالوقفه  به سمت  تهران  ادامه  يابد هرچه تمامتر  و 
ه  ک  کيلومتر  در ساعت  می بايستی ٢٠  درطرح عملياتی ، يک سرعت  متوسط.  هيچگاه اعالم  نکرده اند 

ترين  مسير  و از طريق جاده   از  کوتاهبه همين خاطر  نيز  پيشروی  می بايستی  که .  رعايت  می گرديد 
 که  در طول  سه  روز نبرد  خونين ، بهای سنگينی را   اشتباه نظامی مهلکی.  معمولی صورت  می پذيرفت 
نه  به  جاده  بی باکادی  که  بدون  پوشش هوايی  راه  خود  را  بر  روی  آزاش به دالوران  جان برکف ارت

  ايجاب  می کرد  سرعتاصل  و  رعايت  همين خط  پيشروی از طريق جاده . جلو می گشودند ، تحميل کرد 
چشم های شنی دار و کاتيوشا  تانککه  از تسليحات بسيار ضروری  و صرفنظرناکردنی  در جنگ منظم مثل 
 معادله   بهتانکهايی  که اگر چه  . پوشی شود و  بجای  آن  تانکهای سبک چرخدار تندرو جايگزين گردد 

 آسانی  سرعت  پاسخ  می دادند  اما  در جريان درگيری  سنگين  و  زير آتش مداوم دشمن ، طعمه  سهل  و
" قناسه " ن  توسط  تفنگهای  دور زن  هدف  قرار دادن  چرخهای آنادازانی بودند  که  بابرای  تک  تيران

 .  حرکتشان را  بسادگی  متوقف  می کردند
 

وارد کردن   به  آنکه رژيم  موفقبه عمق پيش از   در تاکتيک ،  رسيدن سرعتاصل  يتارجح دليل مهمترين
ارامتر پ" تمال ورود  احضمن اينکه. جبهه به صحنه نبرد بشود بود   خود از نقاط  مختلف  زرهیلشگرهای

 ! نکرد  محاسبات  خود  وارد  دررا  نيز  نمی شد   بيگانهظامی نيروهای دخالت  ن به صحنه و" خارجی 
 

 رژيم   پذيرش  يک شرق  و غرب عالم  يکدل  و يک صدا  و با  صراحت  تمام ،  به هيچ  وجه حاضر به 
م جبهگی هبر معادالت منطقه که حاصل  آن يکی مترتب  برتاثيرات  ژئوپليتانقالبی  و  راديکال  در ايران  و 

 اسراييل  می بود ،  ابلمقدر متعاقب  آن  و  صفبنديهای  ضروری "   و عراق ايران " و قدرت  منطقه ای د
بنی بر مبه  دولت عراق " ارجه آمريکا خوزارت امور " دار بسيار جدی فکر  نمی کنم  که  هش .نبودند 

دادن  خودداری عراق از  آغاز  عمليات ،  در همانش ملی به ايران در از ورود ارتش آزاديبخجلوگيری 
 !  است پوشش هوايی  به ارتش آزاديبخش ، بی تاثير بوده
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 شهرآغاز  تهاجم ،  وارد  ساعت از ٧از بخش در کمتر آزادي شب  روز دوشنبه  نيروهای ارتش١٠اعت س
 .گيرند دست  می را  در اد  شده  و  کنترل  شهر اسالم آب

 
پنجشنبه ششم مرداد ماه  که تهاجم ارتش آزاديبخش با  شکست نظامی  از  صبح  سه شنبه  تا  غروب  

که   مستمری درگيريهای پراکنده  وصادر می شود ، به غير از عقب نشينی  مواجه  شده  و فرمان سنگينی 
يرد  که  ف  درگير  صورت  می پذطرميان  دو  رشته  نبرد  اساسی  ٩ مجموعا  بی وقفه جريان  داشت ، 

 . به  جنگهای  تن  به  تن  می انجامد در  بسياری از  موارد 
 

دشمن در  . ر مقابل  يکديگر  بود طرف  دويژگی  اين جنگها  قرارگرفتن   نيروهای خلص ايدئولوژيک  دو 
ز طريق هوا  استفاده  می کرد ، حاليکه  از نيروهای ارتش خود  تنها  در کادر آتشباری  و از راه  دور  يا  ا

در به عبارت ديگر .  ی فرستاد  آزادی  مرا  به  مصاف  رزمندگان  ارتشج  خود  بسيتنها نيروهای سپاه  و
نيروهای  هم کرده بود از اعزام  ! نيروهای سپاه  از جزاير تنب  و ابوموسی آوردن   به  که  اقدامطی شراي
 .داشت رد ، اکراه  نب  کيلومتری ٥٠  از فاصله ارتش

 
   کالنابعاد   قابل  جايگزينی  در   ک  دوراندست  داديم ،  ديگر  برای  ينيروهايی را  که  ما  در فروغ  از 

عين همين  .  بودند " همن قيام ب" ی  بوجود آمده  بدنبال انقالبشرايط نيروها  برآيند  چرا که  اين !  نبودند 
ديگر ژيم از دست داد  رنيروهايی را  نيز که.   می کرد صداق  پيدا  مشمن با  دمسئله نيز ،  در رابطه 

 .هيچگاه  موفق  به  جايگزينی  آنان  نگرديد 
 

   !ترديد بردار نيست فروغ جاويدان ، 
 

   فصلهدف بال   به مثابه تهراندادن قرار. به صراحت يک  شکست نظامی  بود " جاويدانفروغ  " عمليات 
،  رها کردن نيروهای رژيم پس از تسليم شدن .   درتاکتيک ، يک اشتباه محض بود کرمانشاه نظامی به جای

بسياری  .  د ه  شکسته  می ش کرمانشادر لی که  تنها   تعاد.بود اشتباه " تعادل قوا " شدنکسته شپيش از 
.  صحنه گرديدند  وارد آزاديبخش رزمندگان ارتش  برعليه،نيروهای رژيم  به وصل دوباره پس ازازاين افراد

 اشتباه  نبردن تانک  و کاتيوشا .  وايی  بر روی جاده ، اشتباه بود هقراردادن  ستون نظامی  بدون پوشش 
 ........ بود 
      
و يک آزمايش  استراتژيک  ک  پيروزی سياسی  ،  بی ترديد  ي٦٧ انقالبی سه مردادعين حال تعرض در

  مجاهدين  و انقالب نوين با  فروغ.   و  شخص  مسعود  رجوی  بود اهدين ايدئولوژيک  بی بديل برای مج
در    فروغبدون .    کيفی ترين  سازماندهان  انقالب  در راه  را از دست می دهندمردم ايران ، صدها تن  از

تقديم   "   سياسیال شه" هزار هزار نقالبی  مردم ايران بی ترديد  ، امه اما ،  جنبش اقطعنفردای  پذيرش 
  سنگين  نظامی ضربهمتحمل  يک     مجاهدين  با  فروغ.  می کرد "  جمهوری اسالمی " تثبيت شده  رژيم

 . که باشد چه  به سختی  ولی  قابل  جبران  می توانست  اگر می شوند  که
 

  ی دادند  که  ــ  استراتژيکی  سهمگينی  مسياسی به  يک  شکست    مجاهدين  می بايستی  تن فروغبدون 
ماميت اپوزيسيون  راديکال   هدين  نمی گرديد  بلکه  تمجاتشکيالت  خود شامل    تنها ديگر رگبار آنمنتايج 
 .نداشت ديگر مشروعيتی عراق   اصال  حضور درفروغبدون .  بر می گرفت حاکم  بر ايران را  نيز  در نظام

 
  با  کودتای شکست خوردهسياری جهات می توان در  بجامعه  بر  را از  منظر شرايط  حاکم ١٣٦٧ر  تي٢٧
ی اول ،  از يک سو  شکست  کودتا آنجا  فرار شاه از کشور  پس از   در.  مقايسه  کرد  ١٣٣٢ مرداد  ٢٥

انگيزه  و  داشت ،  موقتا  از هم پاشانده  محور آن  قرارجبهه ارتجاع  و ضد انقالب وابسته را  که وی  در 
  خود  می رساند  و از سوی ديگر شرايط  تصاحب  قدرت سياسی  و   نقطهپايينترينرا  به  ننيروهای فعال آ

 انقالب و ترقی    خود  و انگيزه  نيروهای  جبههنقطهآماده ترين   در  خيز برای  سرنگونی  قطعی  سلطنت
ظ  آرايش نيروهای سياسی  راينجا  نيز ، هر تفاوتی  که  به لحاد.  دهد می   خود قرار  نقطهباالترين را در

شرايط  ه  دارد ، در يک نقطه عينا همان اشته  باشد  کشاه  و  شيخ  وجود  ددو رژيم و  جايگاه  و ماهيت  
قرار " تعيين تکليف " ر مقابل يک نقطه ای  که  جامعه  و  نيروهای سياسی آنرا د!  قعيت حاکم است و  مو

ت  و  يا بايد  بی هيچ ترديد  و روند  اوضاع  نشساند  و به  تماشای    ممنفعل يا بايد دراين نقطه. می دهد 
 .   کرد تعرض تزلزلی 
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است  " محور"    واکنش نيروی سياسی ماهيت!  محوری  ندارد نقش عمده  و "  تعادل قوا " در اين نقطه 
  مقابل در حزب  توده خائنانه    و  تسليم   انفعال. جامعه  را  برای  يک  دوران  رقم  می زند سرنوشت که 

 ،ی آنروزاز درون  شرايط  انقالب فواحش ،ل  و اوباش  و   اراذ و مشتیی از ارتشی  بخشضد انقالبتعرض 
  تسليم  و  انفعال.  بيرون  کشيده  بود دوران  تاريخی   يکسلطنتی را  برای   رژيم  تثبيتمرداد  و   ٢٨

بدنبال   خود حزب  که  توجيه رهبری وقت  بود را  نيز  تشکيالتی  و فيزيکیرذيالنه ای  که حتی مصونيت 
  ! نداشت 

 
"  مقاومتشعله " خاموشی! ا بسته بود ر" پوزيسيوناپوزيسيون توسط  " نروز ، نطفه حرام هضم آ تسليم

 ساختار  در تحليل رفتن  توجيه.  بود   در ميان اپوزيسيون  شاه تسليممشروع کردن .  جامعه  بود در درون 
 . شکنجه  و  سرکوب  بودو  شراکت  در قدرت  

 
 و  مشارکت  در شکنجه  و سرکوب  دستگاه  واليت ، ١٣٦٢حزب توده  در سال  رهبران اقارير تلويزيونی 
 ،  شدتثبيت   ١٣٣٢ مرداد  ٢٨"  تکليف نقطه  تعيين "  ويژه ای  که  در با  آن  ساختار اصال  بی ارتباط  

 .   باشد  نمی توانست
 

ی   انقالب تعرض ضدمقابل  ضاد آنانرا نيز در  ،  واکنش  مت و  حزب  تودهماهيت عميقا متضاد مجاهدين خلق 
 .  پی  دارد   تير ،  در٢٧

 
اپوزيسيون    نيروی محوری  استراتژیبا  ماهيت  و    متناسب   پاسخ ، ٦٧ مرداد    سومانقالبیتعرض 

 .ماه  آنسال  است   تير٢٧  ازی   و متزلزل  پس انقالبشرايط  نظام واليت مطلقه فقيه ، به
 

 فاصله   با  فروغ  بسياری از آنانی  که  در.  دم  ايرانند مرمخاطب  اول   . دارد فروغ  ، مخاطب های بسيار
  اميدیگونه   ،  در زير يک  سرکوب  کم سابقه ، هر ٦٧  مرداد ٣  تا  ٦٠  خرداد٣٠هفت  ساله  مقطع  

لرزه  " جمهوری اسالمی  از دست  داده اند ،  برای اولين بار !  مدت به  تغيير  و  تحول   در  نظام  ابد را 
پيام  " فروغ  .   چشم  می بينندبهپيکر رژيم    بر ٦٠ز سی خرداد ارا  يکبار ديگر  پس "  سرنگونی 

 فعاليت سياسی  به   تبليغات  و  هيچ    هيچ .را  تا  دورترين  نقاط  ايران  می برد "  اميد " و "  مقاومت 
مجاهدين  را  ، لخت  و عريان ، آنگونه  که  بودند   و  نه  آنگونه  که  می گويند ، به  ميان  اندازه فروغ  ، 

 !        نبرده  است نيافتنی  ترين   توده های  خلق  دورترين   و  دست  
   

 . است " اسالمی جمهوری " مخاطب  دوم ،  رژيم 
 
فروغ  برای سردمداران رژيم  در يک  کالم  ، اعالم  نا ممکن بودن هر گونه کاله برداری سياسی تحت   پيام

يعنی  آنکه  فضای  کاذبی  را  که  تو با  !  بود "  واليت مطلقه فقيه " عنوان رفرم  و  استحاله   با حفظ   
   راديکاليسم!  نمی کند  و اصالح طلبی پر  ليبراليزميی ،  نمااد ايجعقب نشينی  اندکی  در جامعه می خواهی

 .  خواهد  کرد و انقالب  پر 
 

پارامتر  "  با فروغ  موفق  می شوند  که  خود را به مثابه يک مجاهدين . مخاطب بعدی ، دولت عراق است 
کنار رح ط ه با  توطئلهمل  ضمن مقابعگرفتن  ابتکارت  با  بدسکرده  و "  منطقه معادالت " وارد  " رتقد

توسط  دولت عراق  را  "  وجه المصالحه  شدن" مربوط  به آينده ايران ، احتمال رات  مذاکازگذاشتن  خود 
 . نمايندنيز کور 

 
مخاطبهای بعدی  ،   !بود واهد نخسر مجاهدين  اصال  ساده   مشخص  می شود  که  معامله  بر  فروغبعد از

 :  است پيام  مجاهدين  برای آنها  در يک کالم  اين !    می باشد طرف حسابهای بين المللی 
 

 می توانيم  بلوکه   کنيم ، اوضاع  سياسی  را  که   را نتوانيم  سرنگون " اسالمی  جمهوری " رژيم اگر ما
 !  ممکن  نخواهد  بود  دور زدن  ما  بسادگی  بعد از  فروغ  ديگر !  نماييم 
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 زنان نی هژمو ،وژيک له سوم  انقالب ايدئولحمر ،بخش هفدهم 
 

 هم  هم برای مجاهدين  و!  برزخ  دارد  يدان تا  مرگ خمينی بيشتر حالت جاودوران  پس از عمليات  فروغ
حالت  يک علی رغم  نياز حياتی هر دو رژيم ايران و عراق به حفظ آتش بس ، با اين حال هنوز . رای رژيم ب

ارتجاع رژيم عراق اساسا هيچگونه اعتمادی به . بر دو سوی جبهه ها حاکم است نه جنگ ، نه صلح کاذب 
از سوی ديگر براساس تحليل اعالم شده خود . می دانند  بهتر از همهاينرا مجاهدين . ان ندارد يرام بر کحا

شدن  ه شکست، رژيم پا نگهدارنده سربه مثابه عوامل بر" جنگ  و سرکوب"عامل مبنی بر قلمداد کردن دو
زيابی ارتای تضعيف حاکميت  راسدر مجموع  در راشاخ جنگی ارتجاع ، که خود نيز در آن  شريک بودند 

 آنکه علی رغم شکست سنگين بويژه.    می کنند آمادهخود را برای  وارد آوردن زدن  ضربه نهايی و کرده 
   رژيم خمينیکردن سرنگون امکان   کهروز روشن شده بود عمليات فروغ جاويدان ، ولی مثل درنظامی 

با شکسته شدن ابهت سرکوب ،    .داشتاز بيرون کامال وجود  ايیهو زرهی  و با  پوشش  ارتشتوسط  يک
پاسخ ضد . شود " انقالبیشرايط " وارد که   و عمليات فروغ ، ميرفت از اعالم آتش بسپس  فضای جامعه
   !گذارد يار نمانتظ اما  ، جامعه را زياد  در انقالبی خمينی

 
   سياسی ، يک  نسل کشی  کم نظير قتل عام  زندانيان

 
کشی   به  ابعاد  واقعی  اين  نسل  .  رفته  است ،  سخن  بسيار ٦٧يخی  تابستان  در  رابطه  با  جنايت  تار

 آنجايی اما تا!  نه همشايد ، ، پی  توان برد  رژيم  جمهوری اسالمی ها پس از  نابودیتن شايد ، ضد انسانی
 موفق  کورکردن  قطعی  چشم انداز  قيام  و انفجاراجتماعی  برمی گردد ، خمينیو " قفل جامعه " که به 
.  خرد ب دوباره عمر پليدش با اينکار حداقل  يک  دهه رژيم  خود را  بيمه نموده  و برای بازماندگان شد که

ترديد بسيار بی نيز  و در آينده بسيار بوده و کشتاردر طول تاريخ بشری نسل کشی  و  قتل عام  و کشت 
کسانی . ر  که کم نظيری  برخوردار است  اگر نه  بی نظي از يک ويژگی٦٧ کشتارحال اين با .  بود خواهد 
 دستگيری يکی   شاه را به خاطر  داشته باشند ، به خوبی می دانند  که چگونه دانشجويی  زمان مبارزاتکه

 .  داشت  را در پی حرکتدانشجويی ، بالفاصله خوابيدن مقطعی کلحرکتهای   سازماندهان از  دو نفر
  

 انقالبسازماندهان که   عادی  زندانيانهزاران نفری کرده بود که نه متوجه راوک تيز خود ن،  ٦٧کشتار 
  خودینيروهار قتلعام آنسال که صدای اعتراض سبعيت بی حد  و حصر دژخيمان خمينی د. بودند   آتی
عزم پيام  تنها  نيروهايی  که    مخاطبان  اين.بود برای همه  وی  يک  پيام حاجاع را  نيز بدنبال  داشت ارت
 شامل اين تماميت جامعه تنها .  بود   داشتند  نبود ،  تماميت جامعه مخاطبرژيم راکردن   سرنگون جزم

با  نيروهای نهايی  تعيين تکليف جور يک.   می شد شاملرا  نيز  رژيم خود نيروهای نبود ،اکثريت مخالف 
 : بود   پيام اين. بود مردد  خودی نيز

 
 بايد  ميدی  به استحاله انه.  زمان ديگری جزم است هر  از   هر صدای مخالفی  بيشسرکوبعزم رژيم در 

 !   سياسی  و نه امکان  باز شدن  فضایداشت 
 

    !  زبان  زور .وجود  دارد    زبانتنها يک    رژيمو تفاهم با اين  تفهيم برای
 

 !بی انقال قهراعمال. جود  دارد    وراهتنها يک وحشی    توسط اين جانوران انقالبیقهر ضد اعمال مقابلدر
 

 خمينی  مرگ 
 
درک   به  ، بودده، دجال خون آشامی  که  به نام خدا ، جوی خون خلق را  جاری کر ١٣٦٨  خرداد ١٤

يم  می باشد ، فرمان  حال  دژخند  روز قبل  در جريان وخامت  چجاهدين  که از  رهبری م.می شود واصل  
باالی  بر اساس تحليل اين رهبری ، احتمال . ر کرده است  را  صاد"ارتش آزاديبخش ملی" آماده باش 

  شرايط  را  برای  ورود ارتش آزاديبخش  ، جانشينخمينی بی    در ميان بازماندگان قدرتجنگ گرفتن  در
ر داده  و بهترين فرصت را  قرااميت رژيم را دريک موقعيت ضعيف کرده  و مرگ خمينی  دوباره تمآماده 

 .  کرد برای مداخله ارتش آزاديبخش  فراهم خواهد 
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اويدان  ج فروغسران رژيم که  لرزه سرنگونی را در جريان عمليات  !  اين تحليل درست از آب در نمی آيد 
 از  سره  تن  می دهند  و بدين ترتيبدو دارند ، اندکی  پس از مرگ دژخيم ، به  يک رهبری ر  بر پيکهنوز
ه باش آمادبه حالت  نيز  ارتش  و سپاه را.می کنند جلوگيری ی  درون خود شدن  تضادها تعارض  کشيده به

که آشکارا به " یآزاديبخش ملارتش " ديگر مخالفت دولت عراق با تهاجم دوباره  سوی از.  در می آورند
  می شود  باعث حاکميت جديد در ايران به  حساب  می آمد  ، معنی نقض آتش بس  و آغاز دوباره جنگ  با

 . حواله  گردد "س" و  ساعت "  ر" به  روز  "  گونی سرنعمليات " که  موضوع  
 

 تاکيد بر  باموجود ادامه  وضع .    می دهد  يک  انتخاب  جديد  قرار را  در مقابلشرايط  جديد  ، مجاهدين  
بماند  و بايد " ملی " ت   و  نه امکانپذير که  ديگر  نه  صالح  اسهک"   آزاديبخشی ارتش " نقش محوری

 ! " نوين جنگ آزاديبخش "   و کنار گذاشتن  خط  استراتژیتغيير .....  و  يا   گردد  "  لوژيک ايدئو" که 
 

جنگ ميان  دو کشور   شرايط ازخط  ويژه برآمده "  آزاديبخش نوين جنگ "استراتژی  که  واقعيت آن  بود
وجود  داشت  ورت   وجود  جنگ  ص در   استراتژی  تنها  و  تنها امکان  تحقق  اين.   بود ايران  و عراق

حقق    ،  مطرف  جنگ طلبکشيدن   زير  ميان  دو ملت را  با  به صلح   آمده  بود  کهاين ارتش!  ير  ال غو
 .داشت  را  نيز خمينی     رژيمپاياندقيقا  همان  معنای     پايان  جنگ استراتژی  ،  در کادر آن .  سازد 

 
طلب ،  سرنگونی ه  نيروی منظم نظامی ک  بود وضعيتیادامه  بيرون ، فقط  در گرو  از تحقق امر سرنگونی

 هماناين واقعيت ! شته  باشد و الغير داحاکم را   رژيم  حافظ  درگير شدن  مداوم  با  نيروهای منظم امکان
 .می کرد امکان پذير " جنگ" را تنها  با وجود " ارتش صلح  و آزادی"  پيروزی که  بود " پارادوکسی"
 

 جنگ آزاديبخش"  استراتژیسقف  در واقع  را"  اويدان فروغ  ج" عمليات  که  من به همين اعتبار است 
 .    را  ضروری  دانسته ام  استراتژیتغيير   وارزيابی  کرده  " نوين 

 
 را در جيب  دارد ،  قاطعانه تصميم به  حفظ  و ارتقاء "بيمه نامه فروغ " مجاهدين ، که با اين حال رهبری 

 . می گيرد  پی تمامتر با جديت  هر چه  آن  را کردنزرهی و  پروژه  می گيرد  " آزاديبخش ارتش " کيفی 
 

 خلق پيشتاز و رابطه او با  نسبت به مقوله انقالب  و نقش د  يک تغيير کيفی  در درک مجاهديناز اينجا به بع
 !   نيست   توده ها  از اينجا  به بعد ديگر انقالب  امر.  به نظاره  نشست را  می توان  

 
 !   را  سرنگون  کرد می توان  و بايد  رژيم  خمينی ،  با همين ارتش آزاديبخش 

 
،  مجاهدين  " مسئول اول"  جمله معروف  که  از زبان مريم و در آستانه   قرارگرفتن  او در جايگاه با  اين
کارکرد ارتشی .  شود  میگذاشته" پيشتاز" رژيم برعهده سرنگونیمی شود ، رسما  و علنا  رسالت اعالم 
سيده  را همين جمله به پايان را بگشايد ، ب" قيام شهری" را شکسته  و  راه  " طلسم اختناق"  قرا بود که

  .عهده اش  گذارده  می گردد بر"  سرنگونی" و  رسالت 
 

استراتژی يکبارديگر! نيز   تفاوتهای بسياری.دارد  ٦٣با شرايط سال بسياری  ، شباهتهای ٦٨شرايط  سال 
سياسی  رهای فشا ديگر  يکبار.يکبارديگر چشم انداز سرنگونی دور می شود . به زيرعالمت سوآل می رود 

  صلح  وارتش" بی شکست جمات  تهاتاللودر  زير شير زبانهايی  که  و شماهدين باال می گيرد مجبر روی 
 .  ند می شوکشيده  بيرونرفته بودند ، از غالف فرو ،  موقتا  در نيام  " ادیآز
 

 بيرون از ايزوالسيون  شده  ومدرهليجک خمينی ، م قرار است  تحت رهبريهای رژيم  تازيانه و دار هم که
 از  نيروهای خود  و  بدورل  حضور رهبری مجاهدين  در ميان   تفاوت بزرگ  شرايط  اين سا!شود رده آو

  .نيست هم  کمتر از آن  سالها وجه  هيچ به هرچند خطر . امپرياليستی است قدرتهای  دسترس 
 

"   منقبض"  را به کناری گذاشته  و دوباره طانبساسياست ديگر  يکبار "  مجاهدين خلق ايران "بدين ترتيب
 خود  "انقالب ايدئولوژيک درونی " مرحله  ديگری  از   تشکيالت  مجاهدين  وارد   يکبار ديگر.می شوند 
 .می گردد 
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  زنان هژمونیولوژيک ، انقالب ايدئمرحله سوم هجدهم ، بخش 
 

جانب  از " مسئوليت " ، پروسه انتقال " ن مجاهدين ول سازماامسئول " جايگاه در" مريم" با  قرارگرفتن 
  زنانی مجاهدين رزميده  بودند ، به  تشکيالت  مواضع ترينباالدر ظام  و  ن   که سالها  در برابر  دومردانی

 !    گردد ا  آغاز می رسممبارزه  گذاشته  بودند ،  قدم  به  "  انقالب " مدتا  با  عکه 
 

  "زن مجاهد خلق" به "  سياسی ـ  تشکيالتی ايدئولوژيک ـ " ی بديل  انتقال مواضع چرخه  ببدين ترتيب ، 
"  مريم " در مفهوم عام  آن  که  در آغاز انقالب ايدئولوژيک  درونی مجاهدين  تنها  و  بطور خاص  در 

در  "  مثبت عيض تب" ی  و  تشکيالتی  بخود  می گيرد  و  تئوری  شده  بود ،  ابعاد  گسترده  مادسمبليزه 
 .نشيند   آنان  ،  به  بار  و بر  می  و  در  پراتيک  روزمرهسراسر تشکيالت مجاهدين 

 
حل  زير  را  می توان  مرادر تشکيالت  مجاهدين ،  زنان با  يک جمع بندی  کلی از روند انتقال مسئوليت  به

 : تئوريزه  کرد بدينگونه 
 

"  رهبری عقيدتی " مجاهدين  که  با  به  رسميت شناخته شدن  جايگاه  ــ  در مرحله اول انقالب درونی ١
 مجاهدين که اکثريت قريب به اتفاق مسئوليتهای کليدی   مردان ، آغاز می گردد ، تمامی" فرد مسعود" برای

 ، ياراخت   و باگاهانه خود  داشتند ،  آو  مواضع  تعيين کننده  را  در سرتاسر تشکيالت مجاهدين  دراختيار
کرده   ، صرفنظر " رهبری عقيدتی " در موضع "  مسعود "   خود  به نفع ايدئولوژيک  حقوق  تمامیاز  
 .  می کنند " سلب صالحيت"   اظهارنظر در مورد  ايدئولوژی مجاهدين گونههر  را  از ای هميشه  خودو  بر

 
 اسالم حنيف ، برای هيچکس ه اش ازدر تفسير ويژ" مسعود" يت  و صالحيت يگانه  ، ارجحدر اين مرحله

ژی  ايدئولو" ، چيزی بنام " مسعود " دون  ب می دانند کههمه.  گذارد نمیمحل ترديدی در ميان مجاهدين 
 . اعراب  نداشت از اساس  محلی  از" مجاهدين 

 
 آغاز  مجاهدين  سازمانمرکزیکميته سياسی  و يدئولوژيک  که با  انحالل  دفتر  اانقالب ــ  در مرحله دوم ٢

 ،  بودند   مداخله در تعيين سياست های کالنحقاز   که  برخوردار مردان  مجاهديناز ش بخمی شود ،  آن 
 در  رابطه با تعيين   که آغاز شده  بود ، کليه حقوق خود پروسه ای   الزامات  و ضرورت به   و بنا آگاهانه
به مسئوليتهای   وکردهگذار وا" مسعود و مريم" موضع را به نفع    سازمان مجاهدينسياسیخطوط  خط  و 

 . قناعت  می کنند  صرف تشکيالتی 
 
بر تمامی اعضای دفتر سياسی  و کميته مرکزی  " ارشديت مريم" ه لحاظ  تشکيالتی  بچهاين مرحله اگر در

  صالحيت  کسب  تا  اين حال  تصاحب  اهرمهای  تشکيال تی  توسط  زنان  با می گردد ،اعمال، مجاهدين 
 .تعويق انداخته  می شود عمل  به آنان  در  جريان 

 
غاز  آ مجاهدين"مسئول اول" ن  مريم  در جايگاه گرفت انقالب ايدئولوژيک که با  قرارسوممرحله   ــ  در ٣

  نهايی مجاهد خلق ، به بلوغ  به  زنان تیتشکيال مسئوليتهای  می گردد ، پروسه واگذاری تمام  و  کمال
 .  می رسد 

 

مجاهد برای زنان   از نسلی  بنيانگذاری سازمان مجاهدين خلق ،ازبدين ترتيب  درست  يک ربع قرن  پس 
خود   انقالب  و سياست  در مفهوم خاص   در باالمداخله از   معاصر ايران ، پا به عرصهدر تاريخاولين بار 

تمامی !  نيز نمی توان سراغ گرفت ای تاريخ جهان  را درهيچ کجنظيری که مشابه آنی بپديده .  می گذارند 
با اين تفاوت .  خته  شده  دنيا ، تماما حکايت از مداخله زنان دارند انقالبی  شناتاريخی  و  تحوالت تجارب 

 انقالب ،   پيروزی از و  پس   جريان داشته   پاييندر اساسی که اين  مداخله همواره   و در همه جا  تماما 
 و شرکت بعضا  گسترده  کار ر صورت ماندن  در اردوی و يا  د به آشپزخانه ها  باز گشته وباره  يازنان  د

 .    قناعت  کرده اند پايينمداخله از سهم   اسی   و  اجتماعی  ،  به  همان  مناسبات  سيدر 
 

اينجا  و آنجای زنان در  در  مواضع  قدرت  سياسی  که  خود را  در  قرار گرفتن    تک نمود  زنان  مداخله 
   و  يا  عضو فالن  دفتر سياسی  و  اجرايی قدرت  ميان  زنجيره  بی پايان  مردان ،  فی المثل  در راس 

 ،    کجاهيچدر    و هيچ  وجهبه فالن کميته مرکزی  و بهمان  اتحاديه کارگری  نشان  داده  و  می دهد  نيز 
 !    نخواهد  هم  زد   برهم نزده  و ساالر مرد جامعهرا  در  " معادله قدرت" 
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تاثير گذاری   ی توانا دارتی کهدول در راس ، آنهم" مارگارت تاچر" مانند  جهان که بعضا  زناننتريمقتدر
  را  نداشته  و مردانقوانين هيچ  کارکردی  جز اجرای  جهانی  می باشد  نيز در تحليل نهايی  معادالت بر 

  مردانه مقننهقوه   وظايف   کالن جزء   و  تعيين سياستهای قانونگذاریشرايطی  که  که در چرا  ! ندارند  
صد  به  تشکيل  يک  کابينه  صد  در  حتی اگر  بر فرض محال موفق  مجريهقوه   ،  کار رياست  زنانهاست 
بهتر به عبارت .  هد  بود نخوا   مردانقانون  به  مویاجرای  مو ز گرديده  باشد ، چيزی بيشتر از  نيزنانه

زد ، کار برهم روی  نينفعبه   را  تعادل ،  بدون  يک انقالب اجتماعینظام  سرمايه داری ، اگر بتوان در
نيز به نفع  مردساالر را  جوامع  موجود  در   تعادل،  ارزشیانقالب می شود  بدون  يک بطريق اولی 
 ! داد تغييرعنصر زنانه 

 

   رهبرزنان تربيتبه  مجاهدين  که تماما ويژگی حيرت انگيز اين برهه از حيات ! سئله برمی گردم به اصل م
در يک پروسه  کار "  داده دستمسئوليت  از " که  مردان  مجاهد دارد ،  اين  است  برای آينده اختصاص 

ی ها ،  تجارب  و وانايمجموعه  ت،  سياسی  و  ديپلماتيک ، تمامی  زمينه های تشکيالتی عملی  فشرده  در 
 اکنون  در  موضع  مسئولشان  قرار  گرفته اند ، بی  هيچ  چشمداشتی  ،  به  زنانی  که   خود  راآگاهی های

 . حال  خود نمی گذارند   به منتقل  می کنند  و آنان را در هيچ  شرايطی
 

 و  نه  تربيت  بود ن پذير  اساس  امکااز"  زنانهژمونی " تحقق  بی گفتگويی  که  بدون  آن  نه  ضرورت
      . داشت  آينده ای "زنان رهبر" 

 

 در جامعه انسانی    به ضرورت برابری جنسیعيار مردان آگاهرده و تمام گستبدون همکاری بهتر عبارت به 
 به   در راستای آن  نيز قويا حرکت کنار ،   به  آرمان  برابری تحقق دست  دارند ، مواضع کليدی را  درکه 

 !سوآل  است زير عالمت 
 

همراهی  که  تنها  از طريق و مرد  ضروری برابری طلبی زنان نه درتقابل ميان زن جنبشپيروزی بنابراين 
اين  همکاری  و بدون .  بی  قيد  و شرط  بخش  آگاه  مردان  و اعتماد  به نفس زنان  ، امکان پذير است 

 !  برابری   را  می توان  داشت  اال  ن هر چيزی آمدار  بيرونانتظ" فمينيزم  ضد مرد" همراهی  از ميان  
 

ای سازماندهی مستقل  بر، به مفهوم جنبش " فمينيزم" که قدر ر پهنه اجتماعی ، همان دبه همين اعتبار 
 وری  و حمايت کردنی است ، ،  ضراق حقوق  پايمال  شده  خود در جوامع  مرد ساالر  احقدر راستایزنان 

 جز  ضد انقالبی  که حاصل آن چيزیحرکت آن  به مثابه يک " ضد مرد " سير تف اندازه نيز به همان
 نمی باشد ،  طرد  کردنی  و  نفع دشمن به   انحرافی  و باز کردن  يک  جبههتضعيف  صفوف  جبهه  خلق  

   .  است  ايزوالسيون شايسته
 

مجاهدين خلق  مردی را  در سازمان هيچديگر   ، نانقالب ايدئولوژيک درونی مجاهديبا  پايان مرحله سوم 
      . نباشد تحت مسئوليت  يک زنيافت  که   موضعی را که قبال  داشته  است  نمی توان هربا 

 
دين  و متوجه  مجاهه مسائل داخلی  بتماما  معطوفکه  ل  و  دوم  انقالب ايدئولوژيک  بر خالف  مراحل  او

ی  تشکيالتمرزهای  فراتری است  که ارای ابعاد سوم  دآنها می شد ، مرحله نيروهای درون و برون  خود
زدن تعادل هم   راه برتنها ور من ،بامجاهدين را  درهم  می نوردد  و به  مثابه  يک  راه حل  تاريخی  و به 

روز ،  امجامعه ای که  در دنيای پيچيده.   شود طرح  می"  ساالر مردجامعه" تاريخی عليه زنان بر تارک 
 .نخواهد  داشت  بدون اين  راه حل  هيچ  آرمان انسانی را  در خود  تاب

 

  خود  انقالب ايدئولوژيک  خاصمنظر  يکی از.   از دومنظر  می توان پرداخت " زنان هژمونی" مقوله به 
برابری  مقوله  نا  عاممنظراز مشخص  رهبری مجاهدين  و ديگری  تحقق  اهداف  در چارچوب کارکرد آنو

پيچيده  حل اين تضاد  ر و به  مثابه  يک  راه حل  راديکال در راستایميان  زن  ومرد  در جامعه  مرد ساال
 ! ايدئولوژيک  مجاهدين ا  می پردازم  به  کارکرد  درونی  اين  مقوله  در  کادر انقالبابتد  !تاريخی  

 

مجاهدين را تشکيل   ايدئولوژيکسته مرکزی انقالب قبال اشاره  کرده ام  که  حل و فصل  مسئله رهبری ، ه
ده  و بوحل  و فصل نهايی  اين مقوله  که  پاشنه آشيل  تمامی  جنبش ها  و انقالبات عصر حاضر .  می داد 

 رهبری   سازماندرون و  تثبيت  آن  در "  ئوری امامت ت" کردن اده فقط   و  فقط  از  طريق  پيهست  ، 
 در رابطه  را    که بدون آن  تشيع  شورشگر  مفهوم  خود اصلی.  پذير  می بود ين امکان کننده انقالب  نو
 . دست  می دهد   مثابه  ايدئولوژی  طبقه  حاکم ،  ازبا تسنن  به
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تئوری ها   آن  بهترين بدون .  دارد "  محمل" و تحقق  مادی هر تئوری ، درعالم واقع  نياز به   شدن پياده
 .  نمی گردند تبديل"  ماده" راتر نگذاشته  و هرگز  به ف"  ايده "  ترين  نظرها ،  قدمی از حيطه و  درست

 
انقالب ايدئولوژيک توسط رهبری مجاهدين ،  " نيروی پيش برنده وتثبيت کننده" کشف پارامترزنان به مثابه

 .ممکن  را  پی  می ريزد "  محمل" مناسبترين 
 

"  هژمونی زنان "    مقوله  رهبری  خاص الخاص  ،  بدون  اعمال  ضروریآماج  تحققآينده نشان داد که 
 . نمی بود ر  از اساس  امکان پذيرابزا به مثابه  مناسب ترين 

 
بوده  مجاهدين    سازمان درون در  "   امامت تئوری" يگانه  کانال تحقق  " هژمونی زنان " در يک کالم 

 !   و  هست 
 

  هيچ  در مخيله خود راه نمی دهند  خدمتجز  ارند ، د"  مسعود  "   خود را ازهمه چيز  که"زنان رهبری"
شان  ،  هايبر گرده " سابقه" که سنگينی  کوله بار " زنان  بی نامی. "رد ک  نخواهند خيانتاو   به و هرگز

 ! نمی زند انرژی هايشان را  قفل  
 

  را  در درون  رهبریسر    يک  جدال محتمل  بر ر  رونددانرژی های  به  هدر رونده  " هژمونی زنان" 
به  چرا که .    می سازد   مبدلرهايی کننده  در مسيرمتحد انقالب  نوين ، به  نيروی  کننده  سازمان  رهبری

 نخورده  باشد ،در جامعه  ،  به  نفع  زنان  برهم  " تعادل ارزشی" ا  زمانی  که  تاريخی   تلحاظ 
 

    است رهايی  که   رهبریخود  نه کليت  در زنانتضاد 
  

واقعی  مسعود  که تا آن مقطع  تنها برای  " جايگاه " درونی مجاهدين ،  با مرحله سوم انقالب ايدئولوژيک
از اينجا به بعد ديگر  . گذاشته  می شود "  بدنه " اهدين  ،  قابل  رويت  بود  به معرض ديد مج" سر" 

.  می خواهد " قطه وصل ن" . رسيدن به  او ديگر بالواسطه نيست .  اهدين  نيست  مج" طرف" مسعود ، 
به  مسعود  و  ،  رسيدن  بدون  ذوب  در مريم .  دين  است مجاه"  طرف "  است  که  از اينجا  به بعد مريم

 ذره بين   زير  کهدراينجا بيش  از همه ، رهبری سابق  مردانه  مجاهدين است. درک مسعود  ممکن نيست 
 ! افتادنی تر "  خاک" دارتر ،  به "  سابقه " هر چه  .  شود گذاشته  می 

 
.    در سازمان مجاهدين  برای هميشه  کور می شود انشعاب زمينه های  با پايان اين مرحله ، امکان  و

مهمترين  يند و ميوه خود را می چ  لذيذ ترين ،سهمگينانقالب  ايدئولوژيک مجاهدين  با  پذيرش ريسکی  
 .  می کند مادهخود  را    آماج

 
که  بر اين  تحول  شگرف ،  "  اليت  سياسی " اينجا  می ماند  بالهت  رقت انگيز  آن  دسته  از  باصطالح  

 !می بستند رهای  فرويد يستی  و  تحليل های جنسی  تفسي
 

وصل به  نيز تفهيم  ميشود  که " نه بد" ه مجاهدين ب" سر" اين  مرحله ، جدای از  گفتم  که در  ،بگذريم
 ! غير  ال  ممکن است  و مريمذوب در  از  کانال   مسعود

 
درعالم واقع اين است  که  تک تک افراد اين  سازمان  بايستی  که  الگوی مريم را   مقوله  مفهوم مادی اين

"  مريم"مريم با انجام آن  می کردند  کهن  کاری را بايد  هما يک  کالم  در.  در خود  جاری  و ساری  کنند 
 !  شده  بود 

 

 و   طالق و  سمبل  آن ، يعنی همان    به  ايدئولوژی    پيوستن و   از خود  و  عواطف  خود گسستن يعنی 
 .   آن   قابل  الگو برداری  نبودفيزيکی   که  از  جنبه  ازدواجیهمان  

 

را بيرون   بودند ، حلقه های خود"  گرفته " را  که مسئله سازمانبطه  اولين موج از مسئولين  در اين را
 . هديه  می کنند آورده  و به رهبری 

 
 .  جاری  و  ساری  می گردد لتا  در باالی  سازمان  مجاهدين  عجا" مريم " الگوی
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 رويا ؟ يک زدهم ، برابری ،نوبخش 
 

.  ی گيرد  شکل  م مالکيتمقوله ای  بنام    می شود  که    در جامعه بشری  در آنجايی بستهنابرابرینطفه  
يعنی همان  نقطه ای که بشر اوليه  در امتداد  قانون حاکم بر  . است " قدرت فيزيکی" مبنای اين نابرابری 

تفاوت   . ر جهت تصاحب  حاصل کار عنصر ضعيفتر بکار می گيرد را  داجداد حيوانی  خود ، قدرت  مذکور 
 تجاوز به  ماهيت در ن اين استفاده از قدرت فيزيکی ميان بشر اوليه  با  نياکان حيوانی  خود  نهاساسی ميا

  قوی  فقط  به   حيوان نی  که معبه اين .  جاوز  می باشد ت  کارسازمان  حقوق عنصر ضعيفتر  که  در
زيرا که   !  يگران  بجا  می گذارد   خود از  الشه شکار شده استفاده  می کند  و  باقی را  برای د نياز اندازه

ن توان  ايولی  بشر اوليه  برخوردار از قدرت فيزيکی ، از .  نياز خود را  ندارد اضافه  بر توان انباشت  
ود  می آورد  که  انباشته  کردن افزون  بوجرا  "  سازمان کاری " برخوردار است  و به همين دليل  هم  

 . ضعيف  شکل  می گيرد قوی بر"  مالکيت" اينجا است  که  . د ي ميسر  نمابر نياز را  نيز
 

فقط   و فقط  "  قدرت "   از پيوند  خوردنش به مقوله جدای، " مالکيت " تثبيت  و  تداوم  تاريخی  مقوله 
جامعه  و  به تبع آن  مشروعيت بخشيدن به اين رابطه  " دستگاه  ارزشی"  به  از طريق  وارد کردن  آن 

 .بوده است ذهنيت  اجتماعی  ميسر در 
 

الب گرفته در آنجاست که تمامی تحوالت اجتماعی در طول تاريخ  بشری ، از انق" مالکيت بر زن " تراژدی
وارد  " مرد  و زن"   رابطه  استثماری ماهيت به  درشت ، هيچگاه  و رمهای ريزرفتا  جنگ  و  کودتا  و 

  . نبرده اند عالمت سوآله زير  ب رابطه  را اين!  تقدس نگرديده  و 
 

 اساسی   مشکل. زنان  نيست  اعمال مالکيت برو جامعه مرد ساالر  به کنترل  تمايلمشکل اساسی فقط  در 
بر مردان ، ود زنان  ، به همان اندازه  که   ذهنيت خ است  که  درگرفته ایشکل "  دستگاه ارزشی"در آن 

، نابرابری  يک  پای ثابت  و جزء  الينفک آن  " دستگاه ارزشی "  اين در.  چرا  دارد حاکميت بی چون  و 
!   ندارند که با مردان برابرند باور اصال   اکثريت قريب به اتفاق زنان !قوله ای است  بديهی  و طبيعی و م

يچيدگی  پ.  می باشد مدرن  شتر از آن  معضل  جوامع  بي سنتی  نمی گردد ، اين فاجعه تنها  شامل  جوامع
و  وجود   که  در جوامع مدرن بدليل  شرکت گسترده زنان در مناسبات  اجتماعی  جاست  اين  مسئله  در  اين

ه  در سطح  که  نرا نابرابری  معضل  ناباوری  زنان  به خود  و واقعيت  وجودی با  مردان   حقوقیبرابری 
 . سراغ  گرفت در عمق جامعه  بايستی  

 
. می کند ارز  درون  خانه  بدرار و  زن  با مرد  در محيط  کرابطهتنظيم در  را   خود رزشیا اين  نابرابری

 .   استهم جنس  خود از  کارفرمای  قابل اعتماد ترو آنجايی  که  رئيس مرد  برای زن  شاغل پذيرفتنی تر 
ن  چهار مرد  و صالحيت  آنجايی که  زن شاغل برای اثبات  صالحيتش  و تحميل  خود  به  مالء  خويش  توا

در  قالب عدم اعتماد  اين  ناباوری به خود  را که ! )   دارد که بعضا  هم. ( اشته  باشد دو مرد را بايستی  د
 با  برخوردخيابان  تا    از رانندگی  در . جا  می توان  سراغ  گرفت  همهمی کند ، در  پيدا به نفس بروز

 آزاد  نباشد  آزادی    رابطه  جنسی  زن  و مرد  هم  در جوامعی  که هر چهحتی!  والت  فنی  و  تکنيکی  مق
 !نيز  ،  رابطه ای  برابر  نيست  برقرار است  لق جنسی  مط

 

 !  برای  تفهيم  موضوع  مثالی  می زنم  
 

نه  و  خار  جوامع غربی  ، مسئله  تجاوز جنسی  به خرد  و کالن  در مهمترين  معضالت  موجود  ديکی از 
  موضوع  بحث   وتجاوز به  کودکان  که  سير صعودی  دارد بار  جدای  از  روند  فاجعه  .می باشد خيابان  

طول  زندگی  خود  با  اين  پديده  حيوانی  روبرو  نشده   را  می شود  سراغ  کرد  که  در زنی نيست ، کمتر 
نظورم  اصال  م!   صورت  می پذيرد رهای خانه ها ديوادر  درون  اکثريت  قاطع  تجاوزات جنسی !  باشد 

غرب نيز نام تجاوز برآن " سيستم ارزشی" آن  تجاوزی را می گويم  که در کادر! تجاوز  به عنف  نيست  
 .نمی شود نهاده 

 

با   ميل  خودو علی رغم  در يک کالم  روزانه  ميليونها  زن  در سراسر  دنيا ، تن  به همخوابگی  اجباری 
جنسی  نيز  به  مخيله شان  تجاوز   ناميده  می شوند ،  بدون  آنکه  تصور  که همسرشانمردانی  می دهند 

 افتد ، می اتفاق از خانه  خارجکه  در تجاوز جنسی تنها به آنچه "  دستگاه ارزشی" در اين !  خطور نمايد 
 !غير اطالق  می گردد  و ال
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 دست  رويايی  آزادی که  حاکم  بر جامعه  ،  آرمان  برابری  همانگونه "دستگاه ارزشی " در بدون تغيير 
 . نيافتنی  خواهد  بود 

 

!  متحول   گردد "  ن ذه" بيابد  می بايستی  که  در تغيير " عين" پيش از آنکه در " معادله قدرت " 
 .    خود  دست  نخواهد  يافت نهای آرمابدون اين هيچ  انقالبی  به 

  
جامعه اگر بدون آن .  است "  عی انقالب  سياسی  ــ  اجتما" جزء  جدايی  ناپذير  هر "  رزشی  االبانق" 

  می ماند ،  ستم  و  تجاوز جای هم  بطور مقطعی  پيشرفت داشته  باشد ،  در دراز مدت اما ، آنچه که  بر
"  ارزشها " کهچرا .  ند  گشت هخواز بايروز  در لباس انقالبيون  امروز گران  داستثمار.  مار  استث  وستا

 هدف قرار  که استثمارگر است عنصر. ميان برداشته  شود  از  مقوله استثمار نيست که بايدخود.  مشترکند 
 دستيابی  ، نه آرمان برابری متحقق خواهد  شد  و نه "  استثمار " دن شميان برداشته  بدون از .می گيرد 

  درکه  به معنی حقوق متساوی برابری  چوب  کبريتی  رابری  نه  به  مفهوم ب.    است به  آزادی  متصور
 انسان  بی نژاد ،  رای  انسان  ، انسان  بی رنگ  ،برای  همه  ،  باستفاده  از امکانات موجود  در  جامعه  

 !فقط  انسان 
 

   از منظر انقالب اجتماعی " هژمونی  زنان" 
 

اهداف مشخص رهبری   در رابطه با  پيشبرد خاص آنی از کارکرد ،  جدا" نی زنانهژمو"  مقوله کهگفتم 
ان ، دارای  يک  نقش تعيين کننده  در   سازمانشدر درون" دگرگونی ارزشی " مجاهدين در راستای يک 

 .  نيز می باشداجتماعی  مقدر آيندهتحوالت 
 

 ونه يک (  اجتماعی انقالب امکان  يک  در شرايط  پيچيده  سياسی  موجود ، بدون  پارامتر  زنان ،اگر 
  در جامعه باشيم  بنيادی دگرگونی های  خواهانرا از اساس منتفی بدانيم  و به جد  )  سياسی تغيير وتحول 

 انرژی  ی شود ،اعمال  م بر زنان  ايران  فشار  و  سرکوب ويژه ای  که  دربدليل باشيم  که  و اگر پذيرفته 
 ، چاره ای  شگفتهرز نرفتن  اين  پتانسيل برای به مرکز گرديده است ، بنابراين متن می درآناانفجاری عظي

 .سازمان  دادن  آن  نيست جز 
 

ضد انقالب   آن سراب بسيار قويتر از!  رد ندادر مقابل اين نيروی تعيين کننده ،  تنها  گزينه انقالب قرار 
برای  جذب اين  .  ته  است گرف  و  تبليغاتی  آن  قرارو  قدرت  مالی   با ارتش عظيم رسانه ای  بورژوازی

  چشم انداز شکوه مند  برابری  . کفايت  نمی کند نيرو تنها استفاده از شيوه های  متعارف سازماندهی  نيرو
با .  را  می بايست  در پراتيک  روزمره  آنان  و  نه  در شعار  که  در مقابل  چشمانشان  به نمايش گذاشت 

 انقالبی   نی تربيت  شده  و در جريان مستمر عملصعب  و طوالکه  طی  يک  پروسه " رهبریان زن" 
 .  کسب  صالحيت   کرده اند 

 
ايش   به  نمترناتيوی  را آل  جامعهگونه  که  در مقابل  کل هماند انقالبی  در مقابل زنان  ، ض بورژوازی

ضمن    آلترناتيو جذابی  که  در .ی  است   دسترسقابل   حالمی گذارد  که  اگرچه  سرابی بيش  نيست  با اين
ای  رسانه قدرتمند  سوار بر اسبهای شام   تا که از بام"الگوهايی. " دارد  را  نيز  ای خاص  خودهنماينده 

اين آلترناتيو هرعيب  .    می گذارند نمايش بهشت  بورژوازی  را  در مقابل چشمها به می تازند  و  پيشبه 
 .  قابل  دسترسی  است  اما   ايرادی که  داشته باشدو
 

  ضعيفگی زن درابعاد  ضد ارزش. کند  از اين قانونمندی نمی تواند حرکت نيز خارج" آلترناتيو انقالب" 
که است   اين ارزش  تثبيت  برابری  که  در  مبارزه  در  راستای    ارزش طرح  را  نه صرفا  با اجتماعی

 هستند  دسترسیالگوهای قابل  همان"  زنان رهبر"   در اين  روند ضروری ، .کشيد الش می توان  به چ
را   برابری" آرمان " و عينی بودن يافتنی  بودن   بودن ،  تحقق شعر  و شعاری  ،  واقعیاز هر که  فراتر 

نقالبی  مدافع جنبش  هيچ  عنصر ا.  ند به نمايش  می گذارن همانگونه که مردان  ، در  مقابل  چشمان  زنا
تفاوت  بی "  زنان رهبر" در مقابل  پديده که  داشته باشد ، نمی تواند احساس مسئوليت برابری که  ذره ای 

ن  مرد  و عمده تريی  زن  و بودن  ايده  برابرواقعی  "  شاخص"   مثابه به" فنومن " بدون اين .  باشد 
موجود   اجتماعی   برابری  در  ذهنيت ارزش تثبيت امکان    ،"ايده " تحقق اين " ابزار" و اساسی ترين  

 .نيست 
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   در  ذهنيت  ارزشمثابه    آن  به  تثبيتطريق غيير و تحولی  در پهنه اجتماعی ، تنها از ت هر ر ماندن پايدا
 !غير جامعه امکان پذير  است  و ال

 
 بدان!  تحسينی وفاداری  قابل  با انقالبی  ضد زی ع  مذهبی  و هم   بورژوا ارتجااين قانونی  است  که هم 

 . عمل  کرده  و  می کنند 
 

 رياست جمهوری  طر زن بودن  شايسته احراز مواضع رهبری ،خابه ارتجاع حاکم بر ايران  ، زنان را تنها 
  وسطايی نظری اين ديدگاه  قرونئوريک  در  زمينه  اثبات بطالن تکار  ک  خرواري.   قضاوت  نمی داند و

  جامعهدرون  قرار گرفتن همان زن  در جايگاه رهبری ، رياست جمهوری و  قضاوت در  جويک اندازه  به 
در  جامعه  آزاد شده  برای احراز مواضع  کليدی ! نخواهد کرد  تغيير بنيادی  در  ذهنيت  اجتماعی  بهکمک 

واقعی  آن  مواضع  اره   ادنی  است  که  صالحيتزنالی از نسبه ن ، نياز زنا ارتجاع   فردا توسط از بندهای
   می بايست عملدرمردم  پيش  چشمهای  در جامعه  و رو در روی نی  که  زنا.  جامعه  دارا  باشند در را 
.  آن گردند در  و  طاليه دار تثبيت ارزشهای نوين  دادهضد زن حاکم  بر جامعه  را  ترک" سيستم ارزشی " 

  و  در آنجاست.  خود  خواهد  شد  آس های کردنرو  بهبرابری طلبی ، مجبور ضروری آنجاست  که جنبش 
 آنکه  جنبش يا !  نخواهد  داشت  " بررهزنان " استای منافع  خود  چاره ای جز مراجعه به همين که  در ر

 ! خواهد  گماشت همت  "  رهبرزنان "   خود  راسا  به  تربيت  مستقل  زنان  ،  دستها   را  باال  زده  و
 
بورژوازی   و رها نکردن آن درچنگال انقالبسازماندهی اين  پتانسيل عظيم اجتماعی در مسير چه هست  هر

 .  خواهد  بود "  سازماندهان  زن " تنها   اجرايی  آن نيز تنها  و  ابزار و ضد انقالبی  ، رسالت خود  زنان 
 

نه ، امکان  بد در نهرهبری  و حضور زنان  در يران  بدون حتی  اگر امکان  يک  انقالب اجتماعی  در ا
 کليدی    انقالب ، بدون حضور مستقيم آنان در مواضع تداومحفظ  و  پذير باشد که نيست ، با  اين حال

 بدون اين  حضور مستقيم .  د  بوجامعه  و  در راس هرم  قدرت سياسی  و اقتصادی ، امکان پذير  نخواهد
نيز بی هيچ يل نخواهد شد که موجوديت انقالب    تبدماده   برابری ، هرگز به ايدهنه  تنها  و بالواسطه ، 

 . رفت ترديدی  به زير عالمت سوآل خواهد 
 

  تهديددست  رود ،  ايران  از در "  انقالب موتور محرک " به مثابه  سازماندهی زنان   فرصتاگر  
برعليه انقالب نوين ،  دير  و  زود اگر  " د انقالب جهانی ض" فردای آنان توسط اعتراضات  سازماندهی 

 ! نخواهد  داشت  داشته باشد  سوخت  و  سوز اما 
 

 .مجاهدين  سازمان در  درون"  زنانهژمونی " بر می گردم  به  مقوله 
 

، وژيک ايدئول انتقال قدرت چرخه" مسئول  اول  مجاهدين  " موضع در "  مريم " گرفتن رقراه با گفتم  ک
خود   از  مسئولين مرد به مرحله بلوغ  قدرتسلبزنان  بسته  می شود  و پروسه  سياسی  و تشکيالتی به 

  شدن  اين  هژمونی  مسلما  ماده!   بديهی  است  که  اين  پروسه   به  سادگی  طی  نمی شود .  می رسد 
 .بدون  تلفات  نخواهد  بود 

 
         . است"صالحيت " له مسئمرحله  رخ  می نمايد ، ن اي عمده ترين  مسئله ای  که  در

 
به لحاظ  صالحيتهای هده گرفته بودند عبر را " رهبران مرد" واقعيت آن  بود که  زنانی که  مسئوليت 

همين  واقعيت  نطفه يک .  ايين تر  بودند مسئولشان  پ از  مردان  تحت يالتی ، چندين مدارسياسی  و تشک
 زنان  که  يک  سو برای  مسئولين مرد مثل روز روشن بود از!  بسته  بود سو  را  در  هر دو "  ناباوری"

علی رغم  پذيرش  و  بنابراين نداشته    و  تشکيالتی  را معضالت  سياسی  فصل مسئولشان توانايی  حل  و 
 و  شده گی  ، متوقف    و هماهنمديريت هژمونی  آنان ، اعمال  اين  هژمونی  می بايستی  که  در مرز

ين  حيطه  بدون  برخورداری  از  صالحيتهای   ورود  زنان  به  اکهچرا .  آنان نشود حيطه  تخصصیوارد  
 .را  فلج  خواهد  کرد  کار   شدن  تشکيالت  برده  و  پيشرفتالزم  و  ضروری ،  راه  به قفل

 
 درميان .زنان  مسئول  بود در ميان  "  به  خود ناباوری  "   مهمتر از آن  .نبود  اينسو مشکل  فقط  در

  عمق اينان نيز همين اشراف به عدم صالحيت خود نسبت به مردان تحت مسئوليتشان ،  ورود آنان  را  به 
 :  بايد  جا  می افتاد يک چيز!  نگاهشان  می داشت     سطحدر متوقف  می کرد  و 
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ق  عمبه  جز  وارد شدن هيچ  فرمول  پيچيده ای راه  کسب آن  نيز !  اکتسابی  صالحيت  مقوله ای  است  
 . را  ندارد جهت حل  آن  تضاد  و  تالش  در 

 
نه  را  اين راه حل.  ائه  می دهد را  ار جدی ،  راه حل  خاص  خود اين  معضل رهبری مجاهدين  برای  حل

 !فت سراغ  گريستی  که  د  می با خوبيرون در  درون   که  در  
 

،  نريخته است  فرو "دستگاه ارزشی" ر  و  يا  همان  ساال فرهنگ  مرد که  پايه های در يک کالم  تا جايی
 اکتفا  نمی کند  و به همين  نوين ،طراز" دستگاه ارزشی "  موفق  به   برای  گذاردرونیپتانسيل های 

  نيز چيزی"ديناميزم بيرونی" اين.  يابد ضرورت حياتی  می " ناميزم بيرونی دي " خاطر  استفاده  از  يک
 .کردن  مردان خاک جز تمسک  به  رهبری عقيدتی   و اتکاء  به آن  در نيست 

 
خود  يی  که به  پشتوانه  پدر و مادر مجاهدين ، درست  مانند  بچه هابه اين ترتيب زنان تازه مسئول شده 

مسئولين  " جنگ در عقيدتی خود به ما اتکاء به پدر و ی کشند ، بام و شانه  شاخ بزرگتر  از خود ها برای 
 . می روند "  مرد 

 
 زنان به  تمام عياريری از ورود جلوگ سوی مردان  و  ازواکنش متقابل چيزی نيست  جز بستن گارد دفاعی

بی صالحيت    درهيچ کجای دنيا ، سپردن کار به آدمهای منطقیهيچ در يک کالم . حيطه تخصصی خود شان 
ورود   صالحيت  جز اين هيچ راهی هم  برای  کسب از سوی ديگر . ح  را نمی پذيرد ز سوی عناصر ذيصالا

که  پارادوکسی  .  موجود  نيست  و تالش در  راستای حل آنها نيز مستقيم خود اين آدمها  به عمق  تضادها 
گرفته  تا  "   سازمان کار"  از  زيانهای مقطعی  در بسياری زمينه ها و  ضرر ذيرش پيشاپيش تنها  با  پ

 .  باشد می تواند دم و نيروهای بيرون ، قابل درک نيروی خودی گرفته  تا  مربا  و از برخورد "سبک کار" 
 

  ٦٤سال  ايدئولوژيک که با  انقالب   بودن راهی را بی بازگشت  سلسله نشستهای مرحله سوم انقالب ،
حاميان آن انقالب بودند  و بدون همراهی مختارانه آنان و ود بانيان به مردانی  که خ آغاز گرديده  بود ،

از ، يک پاسيويسم  آغحاصل کار در.  می کند !  يم  تفه ، صورت  نمی پذيرفتانقالب ايدئولوژيکی اساسا 
 .  است  مسئولين مجاهدين گسترده  درميان باالترين

 
ژی  ايدئولو" عناصر از اين نقطه است که !  ه رهبری   خود بسپردنيا  سازمان است و  ازخروج يا تنها راه

ديگر  نوين ، عناصر اصلی  درک دراين.  در باالی سازمان راه باز می کند و جا انداخته  می شود " مريم 
 . که  سکاندار  قافله  مجاهدينند   هستند  اعتمادو    ايمان تعيين  کننده اند ،   نيستند  که اختيار و    آگاهی

 
به مثابه هسته مرکزی " سربريدن عاطفه" و "  فدای تمام عيار"  اعتمادی که بدون آن ومان اي
 !             نخواهند  يافت هرگز  پاسخی "  مريميدئولوژیا"
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 !  صليب :بخش بيستم 
 
باند  رفسنجانی  که  .  ست مجاهدين  او سال  انقباض "  هوری اسالمی جم "  انبساط  رژيمسال ، ٦٩ سال

کرده بود ، مطلقه  اقتصادی تاختن آغاز   تصاحب  قدرت سياسی ــ امنيتی  و به  قصدسوار بر مرکب  قدرت 
 ساکن  ضرورت  موفقيت  اين  پروسه ابتدا  به.  ند می کاعالم  را!  سازندگی  پروسه و شروع!  ختم انقالب 

خانه نشين   "  خط امام"با مجلس چهارم . است " خط امام  " باغ و خارج  از قلع  و قمع  نيروهای  متوهم
ی  به  شياطين  بزرگ  و کوچک از جمله  در اين  رابطه  سياست  نزديک. با خمينی  خداحافظی  می شود  و

عربستان سعودی نيز برخالف شکرخوردنهای امام راحل  در وصيتنامه سياسی ــ عباديش  که تاکيد کرده  
که  در اين  بديهی  است  .  گرفته  می شود  از  آل سعود  نه ، در پيش می توان  گذشت  ولی  صدام  بود از

مجاهدين  کردن ک  رذل  در تعيين تکليف شيخ.  عراق  جايگاه  ويژه ای  دارد سياست ، نزديکی  به دولت 
ن  مجاهدي  از  خود  به  يکیسالها  پيش  در زندانهای  سلف .   استفاده  از  شرايط  موجود  ترديد  ندارد با

 "  !  کشت آخرين  نفر ما  آخرين  نفر شما  را  خواهد " گفته  بود  که  
 

از  .    پرواز  در می آيد باالی  سر  مجاهدين  به شدن  ، بمانند  جغدی  شوم  بر " وجه المصالحه" تهديد  
شيده  می شود  و تعطيلی  نشريات ارگان  کتيله تبليغاتی مجاهدين  پايين  فيکسو به  خواست دولت عراق ،

می گردد  ی سيمای مقاومت نيز  تلويزيون نوشتاری  شامل  پخش  برنامه هایعالوه  بر نشريات مجاهدين  ، 
،  پای  ديپلمات  ــ  تروريستهای  دستگاه  زگشايی  دوباره  سفارتخانه های  دو طرف ديگر  با  باو از سوی 

رفت  و آمد  مقامات  دو طرف  .   اماکن  استقرار  مجاهدين   باز  می گردد   و حوالیبغدادبه نجانی  نيز رفس
 . و نزديکی  عراق  به  رژيم  حاکم  بر  ايران ،  پيامهای  خوشی  را  برای  مجاهدين  به  ارمغان  ندارد 

 

صورت  می گيرد ، رژيم  ا   به  کويت ،  که  با  چراغ  سبز  آمريکاييهن  اوضاع  و احوال  با  تهاجم ايدر 
اينده  اياالت  متحده در  در آستانه اشغال  کويت ،  نم.  خود  وارد  دام  آمريکا  می گردد عراق  با پای 

 ملل  متحد ،  در  مقابل  سئوآل  خبرنگاری  که  موضع  آمريکا  را  در رابطه  با  اختالفات  مرزی  سازمان
است  و " مسئله  داخلی" ، پاسخ  داده  بود  که  به  نظر ما  اين  يک   ميان  کويت  و عراق  پرسيده  بود

اشغال  کويت  ايزوالسيون عراق ، نه  فقط  در ميان   با!  ما  تصميم نداريم  دخالتی  در آن  داشته  باشيم 
از رژيم  اين  ايزوالسيون  روزافزون  ني. عربی  نيز شدت  می يابد کشورهای غربی که در ميان  کشورهای 

بيش از  پيش افزايش  "  جمهوری اسالمی  " دشمن  سابق خود  يعنی  رژيمرا به حمايت " صدام حسين" 
 .ارتش آزاديبخششان  مجاهدين  و :  در صدر درخواستهای طرف مقابل هم يک چيز بيشتر نيست . می دهد 

 

           نشست صليب  
 

ارتش " شست  شورای مرکزی  و متعاقب آن نشست عمومی مدت  کوتاهی  پيش از شروع  جنگ ، ابتدا  ن
مسعود رجوی  .  با حضور رهبری مجاهدين  در قرارگاه  مرکزی اشرف برگزار  می شود " اديبخش ملی آز

 احتمال  قريب  به  يقين  شروع  جنگ  عليه  عراق  ،  به  تشريح  موقعيت  ارتش آزاديبخش   با اشاره  به 
 . می پردازد  ای  که  متوجه  مجاهدين  است وهو  تهديدات  بالق

 

نيروهای  خود   تکليف  باارتش آزاديبخش ،  به  تعيين " ن وجه المصالحه  شد" او  با  اشاره  به احتمال 
 : مسيح  می گويد  زد  و با  اشاره  به   داستان  می پردا

 

 ! مرا  نفروشيد مرا نکشيد  و 
 

می خواهد  برود ، هر کس  که  .  ليب  بکشند  به   صرا از اينجا  تا  تهران ممکن  است  که  تمامی  ما  "  
 . "  ولی  هر کس  که  می ماند  بايد  صليب  خود  را  برداشته   و  بدنبال  من  روان  شود .  آزاد  است 

 

عقيدتی  ه در دستگا. در برخورد  با نيروهای  خودی است  " عطفنقطه "  يک    به اعتباری  اين  نشست
 که  می گويد آنگاه  که  حسين  چراغهای  خيمه  و  خرگاه  را  .   را  دارد  حکم  پيش از  تاسوعا مجاهدين 

از  اينجا  به  بعد  فقط  کسانی  بايد  بمانند  که  .  تکليف  با  يارانش  می نشيند خاموش  کنند  و  به  تعيين 
 . هيچ  در  سر  ندارند "  خود  سپاری  محض   " هيچ  در سينه   و  جز" فدای مطلق " جز  

 

.  که راه  می گشايد است  "  عشق  و  ايمان . " کارايی  ندارد "  منطق عقل  و "  اينجا  به  بعد  ديگر از 
 !   عقل مدار نند  و  نه  اسالم  آورندگان  می ماحسينند   که  " عاشقان " 
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ولی هر که  . زند فربا همسر  و .    می خواهد  برود هر که.   می کند را  طلب و  مسعود  قلب  مجاهدين 
چه  هر .    کسی  باشد مالنمی ماند  که  اصال  ديگر چيزی . می ماند  بايد که همه چيز  خود را  بدهد 

 آنان    ، بروند  به  دنبال خانه  و خانمان  خود  ومی کنندفکر آنان  که  .  هست  متعلق  به  رهبری  است 
"  مجاهد  بال اسکان. "   ،  بی خانه  و خانمان  ، بی همسر  و  فرزند بورزندشق عمی مانند   بايد  فقط  که 

 .است  که  می ماند 
 

مسعود  " عقيدتی  چرا که  بعد  از اين  ديگر  و برای آنانکه  به  نقش  و جايگاه .  ر که  می خواهد  برود ه
نی  پيمان شک.   است خيانت!   نيست ی  از مبارزه بريدگ  تنها  ن سازماا کردن پی  برده اند ، ره "  رجوی
 . است "  امام عصر" ها  و  بی ياور  گذاشتن   سياسی  نيست ،  تنرها کردن  مبارزه  صرف. است 

  

   ازساکن  بهنکه  می ماند  بايد که ابتدااما آ. چه  تنها  و چه  با همسر  و فرزند .  هرکه  می خواهد  برود 
عشقی  جز عشق  به  رهبری عقيدتی   سينه مجاهدين  ديگر  ميهمانسرای هيچ .  رزند  دل بکند و  فهمسر 

 .نخواهد  بود 
 

که افتخار ساليان مجاهدين  " سياست درهای باز خروجی"چرا که بعد ازاين ديگر . هر که می خواهد برود 
تری تشبيه  کبونه  های  المواره  به  دريچهرا همجاهدين زمان درهای سا .به  پايان  برسد  بايد که ،بود 

رود به  سازمان مجاهدين  هر چه  که  درهای  و. از  دريچه های قلب انسان  بود عاريت گرفته می کردند که 
براين پاشنه . بود ! سهل الخروج آن  گشاده  و  خروجيهای  صعب العبور بود ،  به همان اندازه تنگ  و
 ! نخواهند  چرخيد "آن  درها  " ديگر ،

 

 ، می کند  که البته  اضافهبا اينحال.  آماده  کند " ه شق  سيا" مسعود ، مجاهدين را  می خواهد  که  برای 
 حسين  با  صدامپيش از اين در آخرين مالقاتی که . بود قدرها هم  نگران کننده نخواهد اوضاع  و  احوال  آن

آخرين  کرد  و بواقع  تا  معامله  نخواهد  سر مجاهدينکه هرگز بربود تاکيد  کرده " سيد الرئيس"  داشته  ،
د  که  پيشنهاد  از  صدام  می خواه در اين  مالقات  مسعود .ه  قول  و قرارش  وفادار  ماند هم  بروز 

عراق را که الحاق  منطقه بسيار نفت خيز  بوبيان  به  مقابل فرانسه  مبنی بر عقب نشينی  از کويت در
يب  مانع  اجماع  بپذيرد  و  بدين  ترتيان  کويت  و عراق  بوده  است ،  موضوع  مورد  اختالف  مهمواره
 .  معلوم  است پاسخ  صدام  البته  که .   گردد عراق رای  حمله  نيروهای  ائتالف  به بجهانی  

 
گزار می شود  که  فقط  برهبری مجاهدين   صليب ، نشست  ديگری  با  حضور رمدتی  کوتاه  بدنبال  نشست

انادا  ، کت  تصميم سازمان  برای  انتقال کودکان  مجاهدين  به اروپا نشسدر اين .  خاص  پدر و مادر هاست 
ا  بسياری  خواهان  ماندن  بچه ها  هستند  با  اينحال  مسعود  بحث  ر.  گذاشته  می شود و آمريکا  به بحث 
بديهی است  که  تنها  آنهايی  .    به  اجماع  می رساند  پايان  ظاهرا  همه  راهد  که  درآنقدر  ادامه  می د

آنهايی که خواهان رفتن بودند  . ص  شده بود  که  ماندنی هستند قبل  مشخدر نشست  شرکت  دارند  که  از 
 .  شده اند  قبال  به بغداد منتقل

 

را  نی   زنااز  يکسو  مردان  و. تراژدی  انسانی  شکل می گيرد يک  در اينجا حماسه ای کم نظير  در کنار 
را در پيکرهای خود  که تمامی عواطف انسانی خود  ، نه  انسانیوی  مرزهای  طاقت فراسمی بينی  که  در

" فدای اسماعيل" مت عظبايد تنها پدر و مادر بود  تا .  آرمان می روند به  دنبال اخالص می گذارند  و طبق
 .  باشی شده " ابراهيم"  که  يتی  بی ترديد  اول  می بايستی ظرفبرای رسيدن  به چنين .   فهم کرد را 
 

به  جز اين هيچ  . می کند انتخاب  را    فدای حداکثر آگاهی  اوج   است  که  درآزادیابراهيم  سمبل  انسان  
نمی گذارد ،  راهيمی   پا  به  عرصه  حيات  هيچ  اب. ری  تکاملی  نيست يهيچ  تغي.  نيست انتخابی  پايدار 

 .در  گلوی  اسماعيل  فرو  نيز  کرده  باشد حتی  اگر  تيغ  را  
 

عمل  به  انه  و  يا  تا  کجا  مبتنی برآزادای  مجاهدين  تا  کجا  آگاهانه  و آنروز  پدر  و  مادرهاينکه  فدای 
نمی دانم  که  .  نمی دانم  را    به  تشکيالت  بوده  است داعتما  به  مسعود  و ايمان مبنای    و  برضرورت

"  عنصر خارجی" الصه  نقش تشکيالتی ، تن  دادن به  قضا و قدر  و ختاثير فضای حاکم ، نقش  مناسبات 
در يک کالم  بر روی آنان  چگونه بوده است ؟   با اينحال هر چه  بود  يک  پديده  نوين  در تاريخ  معاصر 

. آن  بنشينيم يم  بی ْ آنکه  لختی  به  تماشای  آن  گذشته ا بود  که  چه ساده ،  چه  بسادگی  از  کنارايران 
 .اينان  در هر حال  چه  پدر ، چه  مادر  و چه کودک  بازيگران  اصلی آن  حماسه  کم نظيرند 
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 انقالبی درها  و مادرهايشان مبارزه ه  پناهی  ندارند  جز آنک را  می بينی  که هيچ  گاز سوی ديگر کودکانی
کودکی  صدها .  باشند آنکه  نظر آنان را برای فدای حداکثر پرسيده  ترجيح  داده اند  بی جويی عافيت را  بر 

.   نه چندان دلپذير خواهند شد تسليم  سرنوشتی  بی هيچ  چشم انداز روشنی ، که  در ميان  دريايی  طوفانی 
.  به کرده باشی  تا  عمق  اين  تراژدی انسانی را فهم کنی سرنوشتی  را  تجر   چنينوبايد  کودک  بوده  
را   و  ترس  و  خشم  چنين  کودکانی باشند  تا  درد  کرده  و بدست  نامادری سپرده بايد  از مادر جدايت

 مغز   قلب  وله ای  که تا  اشک  و  آهت  را  تبديل  به  خنجری  کنی   و   خشمت  را  به  گلو.   درک  کنی 
ضرورت     درباشد  که  دمی.   که  مسببين  اصلی  تمامی اين  فجايع انسانی هستند نشانه رودرا دژخيمانی 

 .  دار  ترديد  به  خود  راه  ندهی بی چون  و چرای  سرنگونی قهرآميز   تام  و تمام  رژيم  تازيانه  و 
 

 جنگ  آغاز 
 

 ، تهاجم  هوايی گسترده نيروهای ائتالف  به عراق ،  ١٩٩١م در پانزدهم  ژانويه  با پايان زمان اولتيماتو
بمبارانهای   ژانويه  آغاز  می گردد  و  بدينترتيب  می رود تا يکی  از  مهيب ترين  ١٦  صبح  ٢ در ساعت

 . توبره  بکشد تاريخ ، خاک عراق  را  به 
 

آزاديبخش ، شامل  واحد های   ، بخش  ارکان ارتش ٦٩ال از شروع  جنگ ، يعنی  در پاييز سمدتی  پيش 
ه  سازی  محل  استقرار  لشکرهای مهندسی  رزمی  و  يکانهای  ترابری  و  حمل  و نقل ،  برای  آماد

سنگرهای  مورد   چادرهای  عظيم ،  کانالها  و عمليات  بزرگ  ساختن منطقه  کفری می رود  و ارتش  به
و  محل  استتار  تانکها  و  نفربرها  و  تسليحات  سنگين   را  در دل  کوه ها  و  شيار  نياز  و  پناهگاه   

 . تپه ها  آغاز  می کند 
 

ش  نيز  بترتيب  در محلهای  خود  مستقر شده    آزاديبخر زمستان  آنسال ، لشکرهای ارتش ارکان ، دبدنبال
در نزديکی اين منطقه  قرارگاه  . استتار می شود  محل  استقرار  به  شکل  روستاهای  معمولی  و باالی

 که  يلومتری  مرز  ايران  قرار داشت  ک٦٠  کيلومتر مربع  و در ١٠٠٠با  مساحت  تقريبی  بزرگ حنيف  
 .  برای  تمرينات  رزمی  ، مورد  استفاده  ارتش  آزاديبخش  بود ٦٦از  سال  

 
شرح  اين  زندگی  سنگری  در  ميان  .   سنگرها  می گذراند   را  ارتش  آزاديبخش  در ٦٩ تمامی  زمستان

سوز  و  سرما   و  آماده باش  ممتد  و  در  زير  بارانهای  سيل آسايی  که  گاها  تمامی  سنگر  را  بر  سر  
    و  تداوم  آموزشهای  مستمر نظامیغذا تامين  آب  و .  د ،  حکايتی  دگر  است ساکنين  آن  آوار  می کر

 حداقل    جنگ افزارها  در شرايط  استتارمطلق  وسايردر کنار حفظ  و  نگهداری  و تعميرات  زرهی ها  و 
 . ارتباطات  بجای  خود 

 

.   حدود  چهل  روز  بمباران  مستمر  بی آنکه  صدمه ای  به ارتش آزاديبخش  وارد  شود  بپايان  می رسد 
 .عراق  تسليم  می شود  

 

سربازان   معمولی  .  دولت  در  آستانه  فروپاشی  است .  را  فرا  می گيرد   سراسر عراق هرج  و مرج
حسين  از آن سو  صدام . ها  کرده اند  در  همه  جا  ولو هستند عراقی  در  حاليکه  سالح های  خود  را  ر

ا  در  بغداد  و ست  را  تمامخود  تشکيل  شده  ا رياست  جمهوری  که  از  نيروهای ويژه  وفادار  به گارد 
و  شيعيان  طرفدار  مخالفين  صدام  بويژه  کردها  صحنه عراق  برای  ترکتازی .  حومه  آن  مستقر می کند 

با  حمايتهای  در بصره  و ديگر  شهرهای جنوب عراق شيعيان .  ود  آماده  می ش"جمهوری اسالمی" رژيم
کربال  در .    در ايران  مستقر  بودند  بر همه جا  مسلط  هستند و  حضور  مستقيم  سپاه بدر  که لجستيک

عراق  وضع  در شمال .  عراق جريان دارد و  مخابرات ار  نظاميان  و اعضای حزب  بعث و  نجف  نيز کشت
 . هم  گرفته اند ک  را کردها  تا  کرکو.  از  اينهم  بدتر  است 

 
برای  تحقق  شعارهای  ظاهرا  همه  چيز .  يز  نمی ديد واب  نرا  به  خچنين وضعی " جمهوری اسالمی " 

اهللا کبر  " ن ستراتژيک  حزب اهللا  را  يادتان هست ؟  هما اشعارهای.  ظام  الهی  آماده است استراتژيک  ن
ا  حاکميت خمينی  ب!  شعار  نبودند  ؟  ايتها  فقط  شعر  و را" و  صدام منافقين  بر  مرگ ــ خمينی رهبر ـ

جا  تکرار  را در هرن  خود  اعالم  می کرد  و آنقدر آنها   و  برورا  به  دروناين شعارها ، استراتژی خود 
 . خودی  گردد می کرد  تا  ملکه  ذهن  نيروهای 
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  و سياسی خود   عقيدتیرهبری ،  "  رهبر خمينی "   خود  و  با  ايدئولوژی،  " اکبر اهللا "  حزب اهللا  با  
بر ديگری    خود  و مهمتر از همه اولويت يکی دشمنان  استراتژيک"  منافقين  و  صدام مرگ  بر "   با  و

 . عراق  را  فرياد  می زد يعنی  مجاهدين  بر
 

سال  از  به  درک  واصل  شدن  خمينی  ،  زمان  تحقق  شعارهای  به  دو  شدن  نزديک  و  حاال با سپری
  .  ديگری  در  چشم انداز  قرار داشتهر  زمان نظام  مقدس  بيش  از  

 
بديهی  بود  که  برای  دولت  رفسنجانی  مفهوم  لشکر کشی  به عراق  به  لحاظ  بين المللی ،   آنهم  در  

 ائتالف  تحت  رهبری  آمريکا  بود  و همينطور ه  بيش از  نيمی از آن کشور در دست  نيروهایشرايطی  ک
مفهوم  اينکار  .  وشن  بود مثل  روز  ر  حضور علنی  نيروهای نظاميش  در آن  کشور  ناخوشايندعواقب 

  اينبار  طرف  متجاوز  جنگی  که.  معنی  شروع  دوباره  جنگ  بود نقض صريح  قرارداد  آتش بس  و  به 
وز  مستقيم نظامی  ا خط  درست  بجای  تجبنابراين .   عراق  که  دولت  ايران  قلمداد  خواهد  شد نه  دولت

 خاک عراق ، حمايت گسترده لجستيک ازآن بخش ازنيروهای اپوزيسيون وابسته  بهسپاه ولشکرهای ارتش 
 دست  رژيم ايران به برای اين منظور هم.   آنان  است  ، اطالعاتی  و نيرويیمالیو تامين  راقعبه خود در

ر   همينطوو" سپاه مزدور بدر" زمانيافته درساشيعه يعنی جدای از نيروهای عراقی .  بود اندازه کافی پر 
 نظامی  نيروهایعراق  نيز ، در کردستان " ب  اسالمی عراق مجلس اعالی انقال"  وابسته  به  نيروهای

 يا  عراق "  اتحاديه  ميهنی کردستان  " در اختيار داشت  که  در  چارچوبقابل  توجهی  را در ميان  اکراد 
 .فعاليت  می کردند "  جالل  طالبانی "   به  رهبری )انی يه کتی  نيشتم( 
 

  ،  ٦٣  و ٦٢ در سالهایرژيم عراق و "  يه کتی  "  روابط  ميانبدنبال  تيره شدنکه بود واقعيت اين 
ر درار داشت ،  قواحی  هم مرز با  کردستان  ايران آن  در نمناطق استقرار  نيروهایکه "  يه کتی" جريان 
  حياتینياز "جمهوری اسالمی" جود ، به حمايت گسترده رژيمقوای موعراق و در کادر تعادل رژيم  تقابل با
 .کرد رژيم را آغاز ر اسبه  خود به سمت اين  چهاحرکتنيز به همين جهت .  داشت 

 
  ی غير خودجريانات ايدئولوژيک  مطلق گرا اين است  که  در تنظيم رابطه با  نيروهای ی ويژگی هايکی از 
بر تنظيم  حاکميعنی  قانونمندی . نمی شناسند   رسميتنام استقالل ديگری را بهب مقوله ای خود ،به  نزديک 
.  رو نداشته باشند  پيش دو گزينه بيشتران ايجاب می کند که نيروهای سياسی غيرخودی ديگرآنان با رابطه 

  . نيست  راه  وسطی  !يا  ضديت کامل  و  يا  دنباله روی محض  
 
 خارجی  نيز که به نحوی  هاینيروه فقط  مردم ايران که تمامی  ننه  بارز اين  تفکر را مردم  ايران  ونمو

. اند  ديده " خمينی روح اهللا " سيمای و نزديکی  بوده اند ،  در به  تعامل  از انحاء  با اين  تفکر مجبور 
.  نبود "   همکاردوست  و"  منطقه ای  بدنبال  نه  در سطح نه  در  سطح  داخلی  و تفکری که اساسا  

 .      کالم  بيشتر نه  يک کالم  کمتر  نه  يک  !  امام  بود  و  بدنبال  ماموم 
 

...    و افغانستانان  که  در لبنان  و فلسطين  و عراق  و  فقط  در ايررا  نه" همه با من" امامی که سياست 
  جمهوری"جنبش  شيعه امل را که  در دوستی  و همراهيش  با . بود اره با جديت دنبال  کرده  همونيز

را  بوجود  " حزب اهللا " خود شکی  نبود ، متالشی کرده  و از ميان آن  جريان  تماما  وابسته  به " اسالمی
 !  نيز   تعيين  کند  و  سياستهايش  را می اورد  که  رهبريش  را  تهران

يانات اپوزيسيون عراقی نيز ميشد  شامل  آندسته از  نيروها  و جر خدشه ناپذير يهی  است  که اين  قاعده بد
 شيعه نام  معارضيناين نيرو خواه .  بودند "  می جمهوری اسال"  به  که  به هر دليلی  خواهان  نزديکی 

دستان اتحاديه ميهنی کر" را بر خود داشته باشد يا " مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق" متشکل  در 
.  زندانها  با  توابين  می کرد همان  تنظيمی را  می کرد  که  در  اسالمی  با  او وریجمه!  را  " عراق 

دن  تير خالص  به همرزم  ديروز خود  جدای  از زرژيم  از طريق  شرکت مستقيم  در يعنی  جلب  اعتماد  
 .....اطالعاتی  ،  جاسوسی  ،  خبرچينی  و  همکاريهای 

 
شرط  . به رهبری  جالل طالبانی نيز از اين قاعده مستثنی نمی توانست  باشد" يه کتی" ان جريم بودکه مسل

  البته  برای  آنها  نيز  جنبه حياتی  داشت ،  چيزی جز  گروه  طالبانی  کهاز " جمهوری اسالمی " حمايت 
تا چه  اندازه به  قول  و  "  جالل  مام"  آينده نشان داد  که . نمی توانست  باشد   آوردن  سر مجاهدين

 .  ماند قرارهای  خود  با  ام القراء  وفادار 
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 مرواريد :  و يکم بخش بيست  
 

تن  داشت  و نهايتا  به  پذيرف جريان ٦٢با دولت عراق که در سال " ديه  ميهنی کردستان اتحا " گفتگوهای
 )  ١٩٨٣ دسامبر ٢٤ ( م ديماه  همانسال سو تاريخ در"  صدام حسين  " توسط  شخص"  جالل طالبانی " 

 اساسا  حول   که  در آنزمان منطقهرا  در رابطه  با  سلسله مراتب تضادهای انجاميده بود ، جريان  يه کتی  
پيام  ال  بدنبو  قب  اين  ديدارمتعا.  نزديک  می کند ، به مجاهدين  عراق  شکل  گرفته  بود يران  وجنگ  ا
 ، نامه ای  در تاريخ  سيزدهممی شود    فرستاده  برای  يه کتی" مسعود رجوی"   ای  که  توسط دوستانه
مواضع   در واقع بيان که    ارسال می شود، توسط   طالبانی  برای رجوی) ١٩٨٤ مارس سوم ( ٦٢ اسفند
 ميان  دو کشور گرد جن  با  رژيمهای  ايران  و عراق ، چه  در مورابطهچه  در  ، آنروز آنها سياسی

 . ، می باشد  عراق  در مناطق  کردنشينتقرمسرابطه با  مجاهدين  و اپوزيسيون ايرانی چه  در و همسايه  
 

موفقيت در " برای مجاهدين  و آرزوی "  سالمها  و بهترين آرزوها  "تقديمضمن طالبانی  نامه  در اين 
، صراحتا  "   است خلق  برادر ايران  تسلط  يافتهکه  بر مبارزه عادالنه آنان برعليه  دار و دسته  مرتجعی  

ارزيابی  کرده  و می نويسد  که  "  در خدمت  استعمار  و صهيونيزم  و ارتجاع " جنگ  ايران  و عراق  را 
سلطه ديکتاتوری  مطلق اش  زير پرده  واليت  فقيه عليه خلقهای   تالش باند مرتجع خمينی  در تحميل"  

تشان  سرنوشينحق  تعيقها برای  آزادی  و  دمکراسی  و  اين  خلخطر بزرگی را عليه مبارزاتمسلمان ، 
 به در  جهت  زندگانی  پيشرفته  عصر و ترقی  و پيوستن  اين  خلقها توسط  خودشان  و  چشم انداز

        . " جهانی  بوجود  می آورد اروان  تمدن ک
 

های  رهبری اتحاديه ميهنی  با  دولت عراق  در جهت   دستيابی  گفتگو" وی  همچنان  ضمن  اشاره  به 
  عراق  را در آنصورت کردستان "وعده می دهد  که  "  به  دمکراسی  و  خودمختاری  برای  کردستان 

 . "   قرار  خواهيم  داد  مترقی ايرانیمايت  برای مبارزات  تمامی  نيروهای  پايگاه  پشتيبانی  و ح
 

)  ١٩٨٥ژانويه (   ١٣٦٣  آن  در ديماه عراق  که  به  قطع  کاملرسيدن اين  گفتگوها  با دولت ن به نتيجه
اين در . م بر ايران می کشاند حاک" و دسته مرجع  دار" ريان  يه کتی  را بناچار  بسمت جمی انجامد ، 

هده دار  را عم رياست جمهوری در آنروزها مقابه  خامنه ای ، از وی  که  رابطه  طالبانی  با ارسال نامه ای 
يد موضع باشما  ابتدا "   در پاسخ  ، خامنه ای  می گويد  که .تسليحاتی  می گردد بود ، خواستار  کمکهای 
ا  آمده ايد  تا  ما هم  کمک  در اختيار   که  بطرف  مکنيداثبات  ما  روشن  کرده  و خودتان را  در رابطه با

 "   دهيم شما  قرار 
  

به  منتظری  به مناسبت اعالم  خبر جانشينی  من  شامل نامه  تبريک  طالبانی  نامه نگاريها  که  در  ضاين 
"  تقديم تبريکات" کتی  در قم به منظور يه   هيئتی  از طرفدرخواست  پذيرش  آن وی طی   نيز کهخمينی 

افته  و از  پاييز آن سال  رفت و آمد    ادامه  ي٦٤تمامی  سال ،  در  می گردد   را  نموده  است به  منتظری
  گروه هايی  که  نهايتا  به  استقرار می گرددحل استقرار يه کتی  نيز  آغاز  منيروهای رژيم  ايران به منطقه

  .  آنان  می انجامد دفتر سياسیسپس  در مقر    و "بيتوش" عاتی  رژيم  ابتدا  در اطالعوامل از  سپاه  و 
 

منطقه  " فشار بر نيروهای اپوزيسيون ايران که  در "  جمهوری اسالمی "رژيم ه  خواست در اين راستا  ب
 واگذاری   خواست يه کتی مبنی بر  تخليه  و١٣٦٤د  اسفن٢١در .  ساکن هستند ، شدت می گيرد " محرمه 

.  می گردد  ، به مجاهدين ابالغ  در مناطق قاميش  و  گالله"  تدين" و "  جليلی" موسوم  به مقرهای 
که  مخالفين نمايندگان  يه کتی صريحا  می گويند  که مهمترين شرط رژيم ايران برای پذيرفتن آنان اين است 

دو مقر  و   اين  مجاهدين با  منفجر کردن. د  هست  ، حضور  نداشته  باشنکه  يه کتی  آن  رژيم  در مناطقی
 . خاتمه  می دهند را   موقتا  مسئله  ، محرمه عقب نشينی  از منطقه

 
پايگاه " لی در حوا ،  يک هنگ آموزشی مجاهدين که ٦٥ سال  فروردين١٤سه هفته بعد از اين جريان  در 

  قرار می گيرند  که   يه کتی هدف  حمله  دوباره  نيروهای  مشغول  بود ،به  تمرين  تيراندازی"  منصوری
که مسئول وقت  ) کاک صالح ( م ذاکری ابراهيآن بدنبال .  چهار نفر آنان  زخم سطحی  برمی دارند 

دارد  نهايی  گرديده  و اعالم  می کردستان مجاهدين  بود ،  طی  نامه ای  به طالبانی خواستار  تعيين تکليف
ست  جديدش  با شما  خواهان  مطلع شدن  از موضع رسمی شما  در  تنظيم  سياکه  رهبری مجاهدين  برای 

 . ديد  می باشد  اين  تهاجم  جقبال
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جاده سليمانيه  درانسال يک خود روی مجاهدين هم تيرماه ٢٣در!  زياد بطول نمی انجامد "  يه کتی" پاسخ 
شت دختر ه"  عاصفه " نفر سرنشينان آن  تنها ٥ و از طالبانی  قرار  گرفته تهاجم  افراد  کرکوک  مورد  ـ

 .  به سالمت  می برد هفته نيز نگذشته است ، جان عراق  دوهنوز از آمدنش به که" فاطمه  زائريان" ساله 
 

تهاجم  يه کتی ، در  دوم  مرداد ماه   بعد از اين  روزدر عوض  چند  .  مجاهدين  باز هم  سکوت می کنند 
علی رغم  در اين  پيام  ضمن تاکيد  بر اين  موضوع  که مجاهدين  تا  آنروز .  برای آنان  پيامی  می فرستند 

 با  آنان  نداشته اند ،  برای  گفتگو، هيچ  قدمی عليه آنان  و  منافعشان بر" يه کتی " کردهای  تمامی  عمل
 . آمادگی  می کنند ابراز

 

تصميم خودش را  مدتهاست  که گرفته  است  و جايگاه  خود را  در  قطب بندی  "  اتحاديه ميهنی " ولی 
آنان   بنابراين  پاسخ  .  تعريف کرده است  "   اسالمیجمهوری" شکل گرفته  در منطقه  در کنار رژيم  

نشان دادن حسن برای !  نيست فا پاسخی  جنائی صر اما پاسخ اينبار.   زنی  است ل  گمانهپيشاپيش  قاب
 .از آن  يک  پاسخ  سياسی  است   فراتر .نيست هم " جمهوری اسالمی"به رژيم نيت خود 

 
 نفره  از  يک  واحد عملياتی مجاهدين  که  ١١ ،  به  يک  گروه  ١٣٦٥ مهر ماه ١٥تهاجم  روز  سه شنبه 

اعضای    و  با آتش  آنان   ده نفر  از داشتند"  يه کتی " پوشش   به ايران  را  در منطقه  زير قصد  ورود 
خود  به  ی  را با می بازند ، يک  پيام  سياسجان  "  پشت آشان  " واحد  در جريان عبور  از  روستایاين  

از منطقه  "  جمهوری اسالمی" اينکه  از اين  به  بعد هر تهاجمی  به  خاک  تحت  حاکميت  . همراه  دارد 
 . را  بدنبال  خواهد  داشت "  يه کتی " کردستان عراق ،  واکنش  نظامی  

 

  با باقر ٦٥ آبانماه ١٧  و در می رود ادامه  منطقی  اين  روند ، طالبانی  به  تهران  يکماه  بعد هم  در
بدين ترتيب  .  رژيم  نيز پخش  می گردد روز  بعد  از  راديوی قاتی انجام می دهد  که  خبر آن  در مالحکيم 
 "جمهوری اسالمی! " ، سفره اش را که با  گل " يه کتی" ! " تجاعی ضد امپرياليستی ــ  ضد ار" رهبری

 . تکميل  می کند "  سپاه  بدر" و ايضا  "  عال  امجلس" آراسته  بود ، با  سبزه  
 

  و  موضعگيريهای  شداد  و غالظ  عليه  خودل  اينبار هم  مجاهدين  علی رغم  شکستن  سکوت  با اينحا
برعکس با  عقب .  بازهم  بجز افشاگری  کار ديگری نکرده  و به عمل  متقابل دست نمی زنند " يه کتی " 

 آنها  از  ورود  به  درگيری نظامی  با حضور دارد ، در آنجا " اتحاديه ميهنی  " نشينی  از مناطقی  که
 .خود داری  می کنند 

 

 !کرد کشی 
 

جمهوری " درآنجا تردد داشتند و ضعف " اتحاديه ميهنی" حضور مجاهدين  در مناطقی  که نيروهای عدم 
 درگيريهای  ری  متعاقب  آن ، عمال  زمينه دوران  پايانی  جنگ  و  پذيرفتن  آتش بس  اجبادر " اسالمی 

 .  بعدی  ميان  اين  دو  نيرو را از ميان   بر می دارد 
 

بری آمريکا  که تضعيف  همه جنگ  و اعالم  آتش بس  ميان  دولت عراق  و  نيروهای ائتالف  به رهايان پ
ب  می گردد ، نيروهای  اپوزيسيون  بی سابقه  را  سب"  خالء  قدرت "  و  به تبع آن  يک جانبه رژيم عراق

پيام  .  حرک  وا می دارد قومی  ــ  مذهبی  عراق  را  که اساسا  توسط  رژيم  ايران ، هدايت می شوند  به ت
 رژيم   مردم عراق را  به  قيام  عليهجمهوری  وقت آمريکا  که  طی  آن  صراحتا رئيس "  جرج بوش " 
اين  اپوزيسيون  به مثابه  کارت  دعوتی  برای  تصاحب  ه تنها  در ميان دعوت می کند ، ن " صدام حسين" 

را  دارد  " چراغ سبزی" نيز  حکم "  رفسنجانی "  برای  دولت سياسی  درعراق  تلقی  می شود  کهقدرت 
 " جمهوری اسالمی " ،  يعنی  دست سازی  يک " نظام  مقدس" که  راه  را  برای  تحقق  رويای  ديرينه  

بر رهايی  استراتژيک  ارتجاع  وحشی حاکم رويايی  که  تحقق  آن  .  ديگر  در عراق ،  باز کرده است 
 . خواهد داشت ايران از دست عمده ترين  و جديترين اپوزيسيون  خود  يعنی  مجاهدين را  نيز  قاعدتا  در بر

 
ضمن اشاره " ارتش آزاديبخش " ه رزمندگانطی  پيامی  ب"  مسعود رجوی"  ، ١٣٦٩جمعه  سوم اسفند 

"   مجاهدين و ارتش آزادیهم چنينخطيرترين دورانهای حيات کل مقاومت ايران  و " به پشت سر گذاشتن 
با  شرايط  پيچيده  برای  برخورد  و ضرورت آمادگی تمام عيار "  سرفصل  جديد " سخن از ورود به يک 

 . باشد می شونده ای  می راند  که  درانتظار مجاهدين 
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ماموريت " برای نخستين بار  به "  به خود می گيرند از اين پس  حوادث شتاب  بيشتری " اينکه او با ذکر
 .    است  قرار داده" ق ايران  بر دوش تک تک مجاهدينخدا و خل" اشاره می کند که " و رسالتی

 

در جهت بر ايران گسترده  رژيم حاکم ج   بسينسبت  به ، مجاهدين طی اطالعيه ای ٦٩ اسفند ١٨ شنبهز رو
اگر چه . درعراق ، هشدار می دهند " مزدوران  خود"  تدارکات به نفوذ به عراق  و  رساندن  مهمات  و

ندارد ، با اينحال  مشخص است که "  مزدوران" اطالعيه مجاهدين هيچ  اشاره  صريحی  به هويت اين 
اتحاديه ميهنی "، مخاطب اصلی" عراقانقالب  اسالمی الی مجلس اع" و "  سپاه بدر " جدای از عناصر 

 در همکاری با رژيم  مشعشع است  که مستقل از آن سوابق"  دار و دسته طالبانی" يعنی همان" کردستان
حنيف  و که در شمال غربی  قرارگاه "  طوز"در شهر ، هم اکنون  نيز با استقرار " جمهوری اسالمی " 

  در صدد  به  محاصره  "سليمان بک " تهاجم به تصميم  برای بغداد قرار داشت  و   شمال   کيلومتری٢٠٠
 .ميباشد"قرارگاه حنيف" يعنیعليه عراق " ائتالف" رطول جنگ ل استقرار ارتش آزاديبخش دمحدرآوردن 

 

 هيچ  که اساسا "  ی يه کت" گيری گسترده  با  نيروهای از يک  درمجاهدين  يکبار ديگر  برای خودداری 
قرارگاه  " و عقب نشينی به سمت " قرارگاه حنيف " نداشتند ،  تصميم خود مبنی بر تخليه آن  منفعتی  در 

به  اطالع  نيروهای  محاصره کننده  رسانيده  و  متعاقب  آن  ستونهای  منظم  ارتش آزاديبخش  را " اشرف
 . به حرکت  در می آورند " قرارگاه اشرف" را  به  سمت  

 

و نفرات  همراه  او  "  رضا کرم علی " قرار گرفته شدن  يکی از  فرماندهان  ارتش  آزاديبخش  بنام  ف هد
 او  و   اسفند ماه ، که  به  کشته شدن٢٠  در روز  دوشنبه"  يه کتی " در اين  عقب نشينی  توسط  

 گسترده    يک  مصاف نظامی ه ناچار وارد مجاهدين  را بمی شدن تنی چند از همراهانش  می انجامد ، زخ
"  جمهوری اسالمی" تهای  لجستيکی  ـ  اطالعاتی  بيدريغ  حماي  نيرويی  می کند  که  اساسا  با اتکاء  بهبا

آنهم  با  نيروهايی  که  حتی  به  سالح  . وراند را  در  مخيله  می پرقصد  تصاحب  قدرت سياسی  در بغداد 
جمهوری " بديهی  بود  که  بدون .  ته اند هيچ  نياموخ جنگ  پارتيزانی   نبوده  و  جز مسلح سنگين نيز 

ال    اينحبا. واقعی  می نمود  ، بسا  غير  بغداد  نيز  برای  اين  جريان عشيرتی حتی  تصور  فتح"  اسالمی 
 ! ی گذرد م" اشرف" به بغداد از " يه کتی" رگيری  واضح  و مبرهن  بود  که  راه دبرای  تمامی طرفهای 

 

راق  به جای نمانده  و  سربازان عراقی  عدر شرايطی  که  در منطقه  اثری از نيروهای  وابسته  به رژيم 
جمهوری " رژيم ويی  گريخته اند ،  نيروهای اطالعاتی کرده  و هر يک  به سسالحهای خود را  رها 

آنان  که  مرکز تجمعشان  .  می گردند تقر داخل  خاک  عراق  مسهر روز بيشتر از روز پيش در " اسالمی 
سالح   و  قرار داده اند ، با  گسيل کاروانهای  طويل  تدارکات  و "  کالر" را  در مرکز  استخبارات  شهر  

مهمتر از آن  پيشروی  نيروهای مسلح  به سالحهای  .  می پردازند "  کتی يه " مهمات  به  تغذيه  دائم  
 نيز  کاتيوشای  رژيم ايران ون  آتش  پشتيبان سنگين توپخانهنيز  بدو"  ه کتی ي"  نيمه سنگين  سبک  و
 ! امکان پذير  نيست از اساس

 

باشند ، مجهزميخود به سالحهای سنگين خش که برخالف حريف های ارتش آزاديبدرگيريها ، نيروبا شروع 
 . می نمايند اقداممنطقه   تصرف  نقاط  استراتژيکبهگسترش  يافته  و کيلومتری ١٥٠در يک نوار

 

از می گردد ،  آغ١٣٧٠ فروردين ٥  بامداد  روز دوشنبه ٥ در ساعت مهمترين تعرض ارتش آزاديبخش  که
 کيلومتر در منطقه عمومی قره تپه ـ  جلوال  ٥٠ کيلومتر  و عمق ١٥٠ محور  و  در نواری  به طول ١١در 

 .     می گيرد نام  "  ١مرواريد " و خانقين  آغاز می گردد ،  
 

 فاحش نيروهای  شکستکه بدليل " هوری اسالمیجم" رژيم پاسداران يک هفته بعد نيز با تهاجم مستقيم 
محور و  ٤ را  در گسترده ای تهاجم اينبار خود راسا" ١ مرواريد " درعمليات" يه کتی " مشترک سپاه  و 

شهر   در ارتفاعات مرواريد  در شمال قع آزاديبخش  وامواضع  ارتش  عليهدر منطقه  مرزی  قصرشيرين 
"  ٢مرواريد " کرده بودند ، عمليات تدافعی نقين  آغاز خارتفاعات  آق داغ  صغير  و  شمال شهر جلوال ، ا

يتا   همانسال  ادامه می يابد و نها فروردين٢٣ ، آغاز  می گردد  که  تا  ٧٠فروردين  ١٢روز دوشنبه  در 
 .   گل گرفته می شودز راه  اشرف  تا اطالع  ثانوی ادروازه ورود به بغداد

 

زنندگان  اتهام ! دکشی کر! می گردد م ديگر نيز به پرونده قطورمجاهدين اضافه  اتها مرواريد ،  يک ازپس
هام سياسی بودن اين ات" .  اتحاديه ميهنی کردستان عراق "و "  جمهوری اسالمی "  رژيم .مشخصند 

  که  درهمانگونه ، اند نکشته اند  که  کشته  مرواريد  کردیاينکه  مجاهدين  در نه !  نيازی به اثبات ندارد 
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صفوف دشمن  به  و بلوچی را نيز که  در بسا  فارس  و آذری  و لر  " جنگ آزاديبخششان" ساليان  طول 
 نه   " ٢  و ١واريد مر" ان  عمليات  جريدر "  طرفهای  درگير" ماهيت  .  ه اند کشتمصافشان  آمده بود 

سازمان  و نه  نيروهای ائتالفنه برای .  ايران م بر  ارتجاع  حاکيم عراق  مجهول  بود ، نه برایبرای رژ
ردستان  کحزب دمکرات"  کردستان عراق مثل مانه در رای نيروهای سياسی ديگریب نه حتی وملل متحد 
 را شده مجاهدينافراد قطع ودند که بعضا  بنشدهده کشيدين مجاهبه درگيری با تنها هيچگاه  نه که " عراق

است  که بنابراين بديهی .  بودند کرده  خارج نيز از معرکهرگيريها  فی المثل  در سليمانيه دهمين در جريان 
 تنفسی مجاهدين  کردن  فضایمنظور  تنگ به  کردستان عراق آگاهناتهام هدفی  جز تحريک توده های ااين 

 تحقق   ابزاری در جهته مثابرا به بشر  که  حقوق المللی  معلوم الحالی مجامع  بين بدستو  بهانه دادن 
 .    ندارد ی  خود  می پندارند  ، نداشته  وسياساهداف 

 

نشدن سرنگونی  قهرآميز  عملی انه  و مسلح اينک  پس  از  ده  سال  مبارزه .  است مرواريد  يک سرفصل
تا  اينجای  .  ازند  نوين در  استراتژی  بپردمجاهدين  می بايستی  به گزينشی، " جمهوری اسالمی " رژيم 
چه  در  استراتژيک  خود رهبری مجاهدين  يک انتقاد  به خود جدی را  در رابطه  با اشتباه در تحليلهایکار 

وپاشی با  تئوری فرو  چه در رابطه " شهری جنگ چريک " و  استراتژی "  مدتسرنگونی کوتاه" زمينه 
 .است نبال  پذيرش آتش بس  و يا مرگ خمينی ، به  نيروهای خود بدهکار محتوم رژيم  بد

 

 اولين بار و پس از  ده سال تهاجم  برای" عمليات مرواريد "کناردر " تدافعی" ندن لفظ نشاديگر از  سوی 
که  اين عمليات  اساسا  عيت مستمر ،  جدای از اهداف البته  بسيار مهم آن  مبنی  بر برجسته کردن اين واق

ی را  اينحال  يک  واقعيت  نوينبا ديگری ، ت  ارتش آزاديبخش را داشته  و نه چيز موجوديماهيت دفاع  از 
  و انبساط  و فرو  تهاجممرحله به "  اسالمی جمهوری"  رژيم  دارد  و آن  بيان  ورود مستتر خوددر نيز 

 !  بيشتر   مستمر  و به تبع  آن انقباض هر چهدفاع دوران  به  يکرفتن مجاهدين  و ارتش آزاديبخششان  
 

 با .  هست  ــ  سياسی   برای  مجاهدين  هم نظامی يروزی  خيره کننده  يک  پ"  مرواريد " در عين حال 
 عراق  که  ماندن   چه  رژيم.    مجاهدين  در عراق  سفت  می شوداستراتژيک،  پای استقرار " مرواريد " 

"  رانخلق ايمجاهدين " خود  را  در حاکميت  تا  حدودی به مجاهدين  و مقاومت  آنان  مديون است  و چه 
استراتژيک  پيمان منطقه ای  همصرف ، يک  تعادل قوای  متکی  به برای اولين  بار  در اين  دنيایکه 

 سرد  ال  به جا مانده  از دوران جنگيک رادجريانات  انقالبی  ومعدود   تحمل  يکی  از ظرفيتيافته اند  که  
نيز   چه به لحاظ  بين المللی  و منطقه ای   لحاظ  به بهای سياسی آن چه  را بوده  و آماده پرداخت را  دا

 مجاهدين  نشان  داده  .  می باشد ، هر دو در چهره  طرف مقابل  سيمای  يک متحد استراتژيک را  می بينند 
رابطه در "  پارامتر قدرت " به مثابه  يک   بلکه اعتمادندقابل فقط  هم پيمانشان  نه بودند  که در رابطه با 

 .  قابل  محاسبه اند منطقه  نيز فعل  و انفعاالت ا  ب
 

 استراتژی  به  يک  سرمايه و بدين ترتيب  رهبری مجاهدين  به جای رفتن  در وادی انتقاد از خود  و تغيير
رچوب الزامات  ژئوپليتيک  منطقه  پرداخته  و با  استفاده  از  وضعيت  مناسبی  گذاری  استراتژيک  در  چا

ارتش  بيشتربوجود آمده است ، به تقويت هرچه   ارتش آزاديبخش و برایدر عراق"  مرواريد"  بدنبال که 
 . و  تزکيه  سازمان  خود  می پردازد 

 

رهبری .  است اهدين  فرا رسيدهمج"  ژيک  درونی  ايدئولونقالبا" ياده کردن مهمترين آماج پاينک زمان 
"  کمی" ه  اتفاقا  خود  بدنبال  تصفيه نيروهای ندارد  ک"  ريزش نيرويی" مجاهدين  نه  تنها  هراسی از 

  جز مسئله داری   تدافع دوران  بسا  سودمندند  ولی  در  تهاجم در  شرايط  نيروهايی که اگر چه. نيز هست 
 .کرد  نفعی عايد  تشکيالت  نخواهند و مسئله سازی 

 

"   سازمان  حنيف " .  جاهدين  ملغی  اعالم  گردد  تا  کنونی  ممامی عضويتهای  تيکبار ديگر  می رود که 
.  متولد  می شود " ان مريمسازم" به  جای آن  رده  می شوند  و منحل  می شود  و اعضای  آن  نيز  خلع 

.   است انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدينچهارمين  مرحله جديد گذشتن  از معيارعضويت در اين سازمان 
نيز فرا رسيده " ارتش آزاديبخش ملی " زمان انحالل . ست  که  بايد  منحل  شود اينبار  فقط  سازمان  ني

 تواند  نمی"  ملی "لد  شود ، هر چه  باشد ، ديگر متوسابق  خاکستر  آن  ارتش   بايد  از کهآنچه ! است 
ارتش " ت عضويت  در ارتش  جديد  يعنی   انقالب  کرده است  که  صالحيخلقمجاهد اينک  فقط  !  باشد 
 !  الغير را  دارا  خواهد  بود  و"  مريم

 

 .رسيده است مجاهدين  فرا  تشکيالتی ماميتدر ميان  ت مريم" طالق و ازدواج"لگوی  و ساری  شدن  اجاریزمان 
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 ،  طالق حله چهارم انقالب ايدئولوژيک مر:  دوم و بيستبخش 
 
 انقالب به آخرين مرحله" ارتش آزاديبخش ملی ايران" يالتی تماميت تشک، سال ورود ١٣٧٠ سال

نی مجاهدين با طرح جاری و ساری کردن  انقالب ايدئولوژيک دروتئوری.   است مجاهدين ژيکايدئولو
مجاهدين ،ابتدا " مسئول اول" اين با قرار گرفتن او در  موضع که  دوسال  پيش از مريم " طالق" الگوی 

سازمان  و ميان بدنه در   وقت آن  پياده  شده  بود ، "شورای مرکزی" درباالی سازمان و درميان اعضای
ت  در راستای پياده   اسمجاهدين گذشت ، تالش  مداومیفتاد بر هدههآنچه که در . ال می رسد کم به ارتش

 و بی اعتنا  و مستقل  خود ين  جريان  در مناسبات درونی   امبارزاتی"  پراتيک" در"   تئوری"شدن اين 
 !پيرامون  خويش  از مالء  اجتماعی  

 
سيستم " ه تاثيرپذيریاز حوزبدون دور کردن بدنه تشکيالت که دربخش ششم کتاب حاضر اشاره کرده بودم 

 .باشد  نمی توانست  داشته جوابی از  اساس " ی ارزشیايگزينج" جامعه ، امکان  يک حاکم بر" ارزشی
 

راق ، فرصتی استثنايی در اختيار رهبری مجاهدين قرار عو اينک با سفت شدن استراتژيک پای مجاهدين در
و  بدور از آن   را  در آزمايشگاه  جامعه  کوچک تحت  حاکميت  خويش  خود گرفته بود  تا  تئوری انقالب 

 .  آزمايش  زند کم  بر جامعه بيرون ، به  محک حا" سيستم ارزشی "    قدرتمند ميدان  مغناطيسی
 

  که  تمامی  مختصات  و ساختار سياسی  يک  جامعه  واقعی را در ابعاد  می بايستی"  کوچکجامعه " اين 
از ارتش  و  و "  پارلمان در تبعيد" گرفته تا  " رياست جمهور" از دولت در سايه  و . ميکرو داشته باشد 

يی  و راديو تلويزيون دولتی و نشريه و بولتن خبری واز دستگاه   قضانيروی پليس و زندان گرفته تا  محاکم
 " !کوچک جامعه " تيکی  تغذيه کننده اين لجسديپلماسی  تا سيستمهای ويژه مالی  تا  دستگاه عظيم 

 
"  دنيای کهن" ز مکتب مجاهدين از دروازه می بايست  که طاليه دار گذار انسان طرا" کوچکجامعه "اين 

ماقبل  ! است " دنيای حيوانی" تا پيش از اين هرچه هست اجتماع انسانی نيست ، . به اجتماع انسانها باشد 
گاه مجاهدين تاريخ حقيقی فرزند انسان از آنجايی آغاز می گردد  که  بر مقوله استثمار  ديددر .  تاريخ است 

برای  فتح  قله های استثمار فرد از فرد پيش از هر چيز می بايست که به  .  ان زده شود فرد از فرد مهر پاي
صالبت  اپذيری که طی قرون و اعصارهمواره جز بر نفوذ نحصارهای . خاکريزهای خط مقدم آن تهاجم کرد 
"  حم حيوانی ر" ن حصارهايی  که  بند ناف  نوزاد انسان را به  هما. و سختيشان افزوده نگرديده  است 

 . می ستيزد   از آن فصل و  با    نگه  داشته وصل خود  منشاء 
 

 جنسيت  فرديت و 
    

يولوژيک موجود زنده در طول زمان نشان می دهد که ادامه حيات  در سراسر روند  روبه بمشاهده حرکت 
"  حفظ نسل"و "  حفظ خود ":  وابسته بوده است کنندهتعيين  دو عامل  پيچيدگی آن همواره و بالاستثنا به

 !خود 
 

و در گذار به  "  عناصر  و مواد آلیتکامل   "  پيروزمند  از مرحلهپس از عبور "  ماده "  معنا  که به اين
، محال  " حفظ نسل" و " حفظ خود " ی قدرتمند  دو پا به  ، بدون مجهز شدن"تکامل بيولوژيک " دنيای 

لی رغم  آنکه  به  ع" ماده" در اين مرحله .  برساند " کامل اجتماعیت" که خود را به  دروازه های بود 
"  حيوان " هنوز دست يافته و بر روی  دوپای خود  ايستاده ، با اينحال  خودپيچيده ترين شکل بيولوژيکی 

 !است 
 

 تطابق  نوينی دست می يابد که به او امکان" ظرفيت " دراين نقطه است  که اين موجود  راست قامت ، به 
برای اين  پرواز  .  از  به  اوج  را  می دهد  پروکه  به او توان " ظرفيتی .  " د را  می بخشد جديبا شرايط 

" .  آزادی" و "  آگاهی " دوبال .  نيرومند  نيازمند است " بال" به  دو !  کفايت  نمی کند ديگر دو پای او 
.  دست می يابد " ظرفيت تغيير"   و در آنجاست  که  به به  معراج  می رود" انسان" دو بالی که با آن 

 .   است  انسانواين همان  مرز  بين حيوان   .  کند  و  تغيير  دهدتغيير می تواند  که   يعنی  
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ز که بگذرد خر همان سال  نيهزاران . حيوان نه می تواند خود را تغيير  دهد و نه  شرايط  پيرامون خود را 
 .  است   می کردهبايدسال  پيش    و  زنبورعسل  نيز دقيقا همان کاری را  می کند  که هزاران دکه  بواست 

 
   "   آدم  و حوا"گريزی به افسانه 

 
از   به يکی  است  ، گريزیکه  انسانشغله ذهنيش  نه  خدا  که  ممی خواهم از نگاه  يک  آدم غير مذهبی 
افسانه ای  .  او بزنم ويژگی های توضيح  چگونگی خلقت انسان  و قديميترين افسانه های مذهبی تاريخ در

 اسالمی  ــ  مسيحی ، که اگر آثار تجاوز ارتجاع  يهود را  از چهره آن  ،  همچون  بسياری سنتهای ديگر
 .بزداييم  حکايتی  خواهد بود  که  ارزش  انديشيدن  دارد 

 
"  آدم" که  گويا  از دنده هفتم " ضعيفه ای "  يعنی همان "حوا " ه ساکن  می بايست  پديده خيالی بابتدا 

ندارد  و تنها  " نرينه وحشی" هم  جز پاسخگويی  به  نيازهای جنسی  و روحی اين ! پديد آمده  و رسالتی 
ا  ساخته و  پرداخته ذهنيت بيمار ايدئولوژی ارتجاعی  و مرد ساالر يهود است را ازاين افسانه بيرون  تنهو 

!  همان مقوله بی اهميتی . به ميان نيامده است " حوا" ز ا  نيز نامیقرانهيچ کجای  در ضمن اينکه .  کشيد
 !گرد  می شود دارد  و با  شنيدن آن  چشمهايش اطالع  که البته  کمتر مسلمانی  از آن 

 
به   " آگاهی" و " یآزاد" است که با  دوبال "  حيوانی" اولين "  نماد" در نگاه  سمبليک قرآن  "  آدم" 

 .  است عروج  کرده) بهشت اوليه ( دنيای انسانی  
 

  بر  عصيان   او از خدا  که از قضا نتيجهاطاعت آدم  نه  بخاطر  در داستان"  انسان"به " حيوان" تحول 
 !می باشد خدا 

 

 :  داستان  بيندازيم اصل نگاهی  به  با هم
 

ز  انی  و خالیحيوابه او پيشنهاد  يک  زندگی )  مرد نسان است  و نهکه به معنی  ا( خدا  پس از خلق آدم  
بدون آنکه  ) جنسيت و فرديت (  او طبيعی  غريزی  و  که  در آن  نيازهایمی دهد را ) بهشت اوليه ( تضاد 

" وعهدرخت ممن" در مقابل از او می خواهد که به . قاء  داشته باشد ، فراهم خواهد بود  باحتياجی به تنازع
 .  نچيند کيت يگانه خود  او بود نزديک  نشود  و ميوه ایمالتا  آن مقطع   در  ای  که

 
   تواندمي تازه  صرف خواستن خدا از آدم برای انجام  ندادن کاری ، صراحتا به معنای اين است که اين  پديده

بودند کامال  در  " بورمج" د که خو يعنی بر خالف همنوعان تا کنونی.   ، انجام دهد بخواهد اگر آن کار را
است  که " مختار" زندگی کنند ، او ) فرشتگان ( خود  بر قانونمنديهای طبيعی حاکم  به  فرمانچارچوب  و

و او  بر خواسته  خدا  برمی تابد  و ميوه ممنوعه    !  آنها  سر بپيچدبدان  قانونمنديها  عمل بکند  و يا از 
  و  بدين ترتيب  با  فعليت بخشيدن  به  ويژگيهای بالقوه خود  و صدعجب که با  چيندمیرا  بر )  آگاهی ( 

 !متولد  می شود عصيان  بر خداست  که  انسان 
 

 قضا  فرشتگان  نمی شود  که خدا از !  سنگسار از فرمان خدا سرپيچی نه تنها بجرم " انسان"عجيبترآنکه 
 .    مقابل  او  واميدارد را  نيز به سجده  در ) ر طبيعت   بحاکممظاهر نيروهای طبيعی  و قانونمنديهای ( 
 

، بجای مانده از دنيای  " حفظ نسل " و " حفظ خود   " بالفعلغريزه  و بدين ترتيب  موجود جديد  ، با  دو
   يعنی. سخت  واقعيتها  فرود  می آيد ،  بر زمين " اختيار "  و "  آگاهی   " بالقوهويژگی   کهن  و  دو 

به  "  حل تضاد " به  تنهايی  به  جنگ  تضادها  برود ،  در  پروسه   نفس گير همانجايی  که  بايد  خود  
 .  بخشد  مسير به  پتانسيل  و ظرفيتهای محيرالعقول  خود  فعليت بيابد   و  در اين دست "  شناخت " 
 

.   يان غرايز حيوانی و نيازهای انسانی  تاريخ انسان  در چارچوب فلسفه فوق چيزی نيست جز تقابل مداوم م
"  شدن " طلق تکامل  ،  آماج نهايی مخدا  به  مثابه  مطلق آگاهی  و آزادی ، .  و شيطان  خدا  تقابل ميان

انسان   " ماندن" انسان  و  شيطان ،  سمبل غرايز کور  و  خود بخودی ،  فرديت  و جنسيت خلص  و دليل 
 ! حيوانی  خود در  دنيای 
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  ز  چيهيچ  يا يا همه چيز
 

بردن  سيکل  تئوری    کردم ، به  پايان  ،  همانگونه  که  در باال  اشاره٧٠حاصل  سلسله  نشستهای  سال 
ب  ايدئولوژيک  با طرح  ضرورت  جاری  و ساری شدن الگوی طالق  و ازدواج مريم درميان نه فقط  انقال

مجاهد "از اين نقط به بعد تنها . ی  اعضای ارتش آزاديبخش می باشد اعضای مجاهدين  که  در ميان  تمام
 .بماند است که بايد " لقخ
 

است که متولد  "  ارتش مريم!  " ديگر  وجود خارجی  ندارد "  ارتش آزاديبخش  ملی" از اينجا به بعد 
!  و يا بيرون " د بالاسکانمجاه" رزمندگان ارتش سابق دو راه بيشتر ندارند ، يا  تبديل شدن به . می شود 

 .مريم بيرون روابط  و مناسبات ،  بيرون ارتش  و سازمان .  ت کجا ، فقط  بيرون نيسمهم 
 

تا پيش .  دچار يک تغيير کيفی می شود )  تمامی مجاهدين ( مجاهدين " تنظيم رابطه" از اين نقطه به بعد 
با  " توان تنظيم رابطه" مجاهدين در قالب  تشکيالتدر ميان " توان ايدئولوژيک " از انقالب ايدئولوژيک 

 .تعريف  می شد و با  همرده ، )  تحت مسئول ( ، با پايين ) مسئول ( باال  
 

 تنظيم  توان" تکامل عنصر انسانی را من  هيچ چيز جز "  معيار" درعالم واقع  و در دنيای بيرونی نيز 
  و آموخته های   آگاهی ، تجربهعصاره  و  فشرده  تمامی. م ی دان نمبا  مالء اجتماعيشانسان  "  رابطه 

 .ماده  می شود رخورد  درست  و  با راندمان  با بيرون خود است  که بهرکس در تحليل نهايی  در 
 

يعنی از پس حل  .  نظيم  می کند  خود  ت به عبارت بهتر انسانی متکامل تر است که بهتر با مالء اجتماعی
 ميان انسان  با  انسان ، انسان  با  جامعه  ، انسان  با  موضوع کار و خالصه  انسان با   تضادهای طبيعی

"  دستگاه ارزشی " مقوالت اجتماعی  همچون  مبارزه ، رابطه  با  قدرت  و  مهمتر از همه  برخورد  با  
 او  توان کنترل مستقيمی  با   انسانی  رابطه ر  يک  کالم  ميزان تکامل  عنصرد.  بر می آيد ...    و  حاکم 

يعنی همان چيزی  .  ای پيرامونش دارد وابستگيهاو از   درجه رهايیبر کنش  و واکنشهای اجتماعيش  و 
 !بگذريم .  گرديده است سان  قلمداد  برتری ان معيارنام  گرفته  و" تقوا " که  در فرهنگ قرانی 

 
 رابطه  چهار سويه پيشين  تبديل به  يک  . می کند نيادا تغيير ز انقالب ايدئولوژيک اين  تنظيم رابطه بپس ا

سر و "  مسعود " ابطه  مجاهد خلق  است و سر  ديگر آن   اين  ريک سر.  رابطه  سه سويه  می شود 
به  رسميت شناخته  " حائلی " بين اين  دو سر هيچ  . ه  در بيرون اين  دو جريان دارد   کآنچههرسوم ،  

بيشتر ندارد ، همه چيز  و همه کس  با  اين شاخص  "  شاخص"  اينجا عنصر مجاهد خلق  يک .نمی شود 
هدين هم  ديگر  دوسويه نيستند ، مجاه  بعد  دوستی ها  و  دشمنی های باز اين نقطه . ارزيابی می شود 

 .  ينند  مجاهد مجاهدين  و  دشمنان  او  دشمنان ،  دوستان "مسعود " دوستان .  سه سو دارند 
 

 !  را  می خواهم  من  قلب شما 
 

به مثابه  ) ازدواج (  با اين  شاخص  همهو پيوند )  طالق (  از همه چيز همهکه  گسست  در اينجاست 
يعنی همان کاری  .  يشتاز ، ضرورت  می يابد   در ميان  پتغيير ارزشیروند بنيادی  نه تضمين موفقيت يگا
"  رهبری عقيدتی"، درجايگاه " ايمان آورنده " و با انجام آن  به عنوان اولين را پيش از اين  " مريم"که 

 .   بود مجاهدين  وارد کرده
 

بريدن   و  با  سر" ابراهيم" گاه عقيدتی   جاي درکمی کند  که  با را بازی " اسماعيلی" در آنجا مريم نقش 
جايگاه " ، رسالت شناساندن  و  تثبيت آن ) ان ج  ( خود فيزيکیفدای  ،  فراتر از )  روان   ( عاطفیخود 

 . دار  می شود در ميان مجاهدين را  عهده"  عقيدتی 
 
"  اختيار"   در داستان ابراهيم  وهم در آخرين مرحله انقالب ايدئولوژيک مجاهدين ، عنصرغالب اساسا هم
 . است " اعتماد" و" ايمان"   مبتنی  بر درکيک  .  نيست "  آگاهی" و 
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دستگاه "  در ذهنيت  تشکيالتی  و، می توانداز پايين " کنترل " از باال  و "  هدايت"   که  تنها  با  درکی
در دراز ،  )عمليات جاری(مستمر ذهنی دنبال  آن با  يک تمرين شود  و  بمجاهدين  جا انداخته "  ارزشی 

 .  نوين  گردد ارزش به  مدت ، تبديل 
 

  ساکن کليه پيوندهای باال  کارآيی  داشته  باشد ،  ضرورت  دارد که ابتدا بهاز " دايت ه" برای اينکه اين 
اين گسست  تنها  جنبه فيزيکی ندارد ، فراتراز آن  .  شود   گسسته ارزشهای  تا  کنونيش  عالئق  وفرد  با 

نظر  پاک کردن از ذهن مد. ند فرزند کفايت نمی کو  همسر تنها  جدايی فيزيکی از. ابعاد گسترده  روانی دارد 
اين . شود ارزش خارج  بايد  سلب نمی شود ، از کل جهان نيز  تنها  شامل همسر و فرزند  آن  حيطه.است 
 . گردد   جايگزين آلترناتيوارزش دارد  که  با  موفقيت   ی  تنها  زمانی امکان ارزشخلع

 
  مجاهدين  پيوستطبيعی  بنابراين  بطور .  نيست "  مسعود رجوی" آلترناتيو هم هيچ چيز بجز اين ارزش 

  قطعی  آنان از مجموعه عالئق  و عواطفی  بايد باشد  گسستسکه  ،  آنروی )  ازدواج ( به رهبری خود 
اينجاست  که   در .  ، که همگی شاخصهای ارزشی  جهان خارج از مجاهدين را نمايندگی  می کنند ) طالق ( 

 .بخورد پيوند " هادی "   فقط  و فقط  بايستی  به  سمت باال  باشد  و  با    عنصر مجاهد خلقتعين
 

عنصر غالب در اين فرايند نه  .   برخوردار باشد منطقیروند  بديهی است که اين  پروسه  نمی تواند از يک 
"  خودسپاری"که  "  بحث و اقناع"ابزارهای آن نه " . احساس"  است  و "عشق" که " عقل و منطق" 

 .طلب  می کند هم اينجاست که  مسعود  قلب مجاهدين را . است 
 

 عقل  بازاری  بديد  و  تاجری  آغاز  کرد  
 عشق  ديده  آنسوی   بازار  او  بازارها  

 
هموکه به مثابه نيروی پيش برنده انقالب  . است " زن مجاهد خلق" برعهده " کنترل از پايين" رسالت 

دين ، در اين آوردگاه هيچ چيزی برای از دست دادن ندارد  بجز  زنجيرهای قطور  ايدئولوژيک درونی مجاه
تعداد  زنانی  که سابقه  .  بی هيچ ادعايی  و با سابقه ناچيز مبارزاتی . خون آلود  خود پاهای يک تاريخ  بر 

کمتر کسی از  . ست مبارزه آنان  تا زمان رژيم ستمشاهی  کشيده  شود از تعداد انگشتان  دو دست افزون ني
اکثريت قريب به اتفاق آنان  . خود  به مبارزه پيوسته است  فقط  قائم  به  اراده  ميان آنان نيز با پای خود  و

ی ، پدری  و همسری  به  ميدان مبارزه روان شده اند که رهبری بالفصل عقيدتيشان را چه تا   برادربدنبال
.  برعهده  داشتند " مردان " همينقضا از آن تی تا آخرين مرحله پيش از انقالب ايدئولوژيک و چه بعضا ح

 .  آنان  می توانستند  که  بروند با آنان  و بدنبال آنان آمده بودند  و با آنان  و بدنبال 
 

،  در ذهنيت خود " مرد" ، ميدان آماده ای می يابد که با گسست از آن مردقائم به "  مهر طلب" دراينجا زن 
که در مرحله دوم انقالب ايدئولوژيک مجاهدين و با به  " مردان رهبر"شکستن اسطوره .  گردد ذاتبه قائم 

 .  بود خاک افتادن آنان  يکی  پس از ديگری همراه  بود ، زمينه اين  گسست را به  لحاظ  ذهنی آماده کرده
 

 !  سياسی  ی  و نه حتی  شعور يت  تشکيالتدارد ،  نه  صالحاتی اصالت  مبارزدراين ميدان ديگر نه سابقه
 

 جايگاه درک. می کند ، تنها يک درک ساده کفايت " خلق زنان رهبر" م نويسی  در پروژه نابرای 
  تبلور مادی آن  فهمی  که. مريم " طالق  و ازدواج   " فهماز  طريق  "  مسعود  رجوی " ايدئولوژيک 
 . بود پيشاپيش  رفته" مريم  "  دهد  که طی  همان  مسيری  نشان  میخود  را  در

 

فهيمه  " انتخاب . در ميان مجاهدين است "  هيچکس" اولين زنی که اين  مسير را طی  می کند ،  يک 
"  مردان رهبر" است  که  به نسل شوکی ، آخرين  "  مجاهدين جانشين مسئول اول" به عنوان " اروانی 

 . ميان  مجاهدين  وارد  می آيد در 
 

تعادل " انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدين با هدف برهم زدن" ئوریت" رتيب همانگونه که و بدينت
 ،  شوک آخرکردن   نيز با  وارد  آغاز شده  بود ، در اينجا شوکيک  نيروهای مجاهدين ، ابتدا با " ارزشی

با  همکاری  و بدست    که  شوک اولتفاوت  که  برخالف  با اين .  می گذارد "  پراتيک " طه  حيقدم  به 
"  بدنه "  ،  نه فقط شوک آخر سوی  اين  وارد  شد ،  اينبار اما  سمت  و"  بدنه " بر " باالی مجاهدين" 

 ! است " مجاهدين باالی " ز قضا دقيقا همان  اتشکيالت  که
 

٨٥ 



فهيمه ، يکبار  با . در سازمان مجاهدين شليک می شود"  مردان رهبر" قدرت به با فهيمه ، آخرين تير 
گزينش فهيمه بر باالی سر . در سازمان مجاهدين سلب قدرت می شود " مردان رهبر" برای هميشه از 

کادرهای "  و"  صالحيت" دين  ضربه ای است  جبران ناپذير  بر درک سابق مجاهدين از  مقوله مجاه
 " . همه جانبه 

 
ف  کوتاه مدت خود يکی از مهمترين اهدابه " اهدينمج انقالب ايدئولوژيک درونی "فهيمه  با هست ،هرچه 

از اين نقطه . دست يافته است " مردان رهبر" سلب ارزش کردن از  زمينه انشعاب از طريقيعنی کورکردن 
 .  است سلب مشروعيت کردهخود  با دست  خود از  بپذيرد خودرا برکه ارشديت فهيمه به بعد هرکس 

 
انقالب  ئولوژيکی فهيمه يعنی نفی تمامی آن ارزشهايی که تا پيش ازپذيرش ارشديت تشکيالتی  و ايد

، نفی الزام  "ارزش" به مثابه يک  مبارزاتیسابقه نفی  يعنی . ازمان مجاهدين حاکم  بود سايدئولوژيک در 
ل باالبرنده ای عوامنفی   برای ورود به ارگانهای رهبری کننده تشکيالت ، سياسیصالحيت  برخورداری از

 محبوبيت درتشکيالت و خالصه نفی مقوله چهره بودن درجامعه وواخته شدگی ، زندان کشيدگی شن چونهم
 .  تغيير قابلابه يک  اصل  خدشه ناپذير و غير مثهب" دمکراتيکسانتراليزم "
 

  در جايگزينی ارزشیمعنی  يک  کرده بودم که انقالب ايدئولوژيک در مفهوم عام خود به اشاره پيش ازاين 
انقالب   يعنی .  مشخص  می باشد    ارزشیدستگاهيک    در بنيادیتحولی وقوع  و  يا بعبارتی ايدئولوژی 

   !ارزش ها  و معيارها در 
 

در ايدئولوژی  بطورعام ، دامنه  تغيير و تحول  دستگاه ارزشی   است  که  بدليل  نقش  بنيادی اين  بديهی
 سياسی   پهنه های گسترده سازمان  در  فرد  و هایرابطه تنظيم و  و واکنش ها    کنش تمامیشامل  در آن 

 .می گردد و  اجتماعی  
 
که  قرار بود را "  نوينیارزشهای " طراز نوينی  است  که  "  مجاهد خلق " حاال  فهيمه ،  نماد  آن  و 

 . شوند ، سمبليزه  می کند جايگزين 
 

اعتبارش را  نه  از زندانهای  .   را  نمايندگی  نمی کند ی فردارزشاست  که  هيچ  "  هيچکسی" او يک 
نه سخنور قهاری است  و نه  يک ! شاه  و شيخ  آورده  و نه از ميدانهای  خون  و آتش  در داخل کشور  

از  در يک کالم هيچکدام !  هم  نيست " مرد"او حتی . دوجين عنوان  و مدارک تحصيلی  در خورجين دارد 
که  مجاهدين  بدنبال انقالب  "  ارزشهايی"  همان بعضا يعنی  .   ندارد را بر جبين" شته گذارزشهای" 

ا بدليل  فقدان آنها ، غاصبان رهبری انقالب  و خود   رضد سلطنتی ، بدرستی خمينی  و کفتارهای همراه  او
 . انقالب  می دانستند را بدليل  برخورداری از آن  ارزشها ، شايسته رهبری

 
زن  رها شده ای است  که  . طراز انقالب  ايدئولوژيک  مجاهدين است "  ارزشهای" ينحال او حامل با ا

مسر  و فرزند  و پدر و  ه.   است را  در ذهنيت  خود  به گور سپرده" ضعيفگی" ابتدا به ساکن  ضد ارزش 
با پاهای خود  حرکت  .  است گفته است  و اعتبارش  را از مريم گرفته " طالق"  را  برادرمادر و خواهر و 

دوستان  او  دوستان  رهبری عقيدتيش   و .  د با  قلب خود  احساس  نمی کنبا مغز خود فکر  و . نمی کند 
 : موال ناست  و  تيشه کالم  حکايت  تخته در يک .  دشمنانش ،  دشمنان آنان  هستند 

 
        خالف  تيشه ،  نينديشم                       بی  خويشم                  مثال  تخته  
 !        گر از  نجار  بگريزم              که آتش  را                           نشايم ، جز 

 
.    درونی  مجاهدين  به بر می نشيند  و به  پايان می رسد انقالب  ايدئولوژيک"  تئوری" و چنين است که 

.  روزمره مجاهدين  است " پراتيک"   حکايت  فعليت بخشيدن  به آن  در از اينجا  به بعد هر چه  هست
  بررسی!  هم  نيست " فرد " کار !  آنچه در طی  دهه هفتاد بر مجاهدين گذشت ، ديگر کار تحليل  نيست 

ر  گروهی  که  تماما  خود  د.  گروهی  دارد جنبه های  گوناگون  و تلخ  و شيرين آن نياز  به  يک تحقيق 
شکيالت  حضور  داشته  و  دستی  و انگشتی  در آتش آن   درون  تيان پراتيک  مستمر جاری شده درجر

 .  سوزانده باشند 
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ساليان تلخ ، سودای جنگ با  جالد را حتی لحظه ای نيز به  کناری ننهاده اند  و با  مامی اين تکسانی  که در
هم . لق حاکم بر ايران را  به  مخيله شان هم  راه  نداده اند هيچ  توجيه ، ننگ کنار آمدن  با  سياهی مط
به  م  را  به  پلشتی  نواله طاليی  او نيالودند  ورزم  با  دژخيآنان که  با  هيچ وعده  و وعيدی  ، فضيلت 

 . نکردند انگيزه  پست  انتقامجويی های فردی  به  حرمت  کلمه  تجاوز
 

تسليم در مقابل  قدرت نفروختند  و  "  ضد ارزش"  به هر قيمت را به مقاومت" ارزش" آری هم آنان که 
 آن  انگشت شمارانی  که نه به  .ننهادند وا   سرمايهبه  تاللو قدرت  نسان را اآرمان بزرگ رهايی  فرزند 

)  لفت و نه مخا   ( ضديتحيله ای  به  هژمونی مجاهدين  تن دادند  و نه با هيچ  وعده  و وعيد  و  مکر  و 
 .  کشيده  شدند يترين  مصالح  مردم  ايران  است ،عالبا آنان که  ضديت  با 

 
هرگز از  . نکردند  خيانتبر مجاهدين هرچه که  با آن  انقالب درونيشان گذشت ، با اينحال هرگز  به خلق 

 پرچمهای سفيد  در  دورانی که .  ند  کوتاه  نيامد" جمهوری اسالمی " ضرورت  سرنگونی قهرآميز رژيم 
اصطالح  اپوزيسيون  باال  می رفت ، هرگز به  پلشتی تسليم  آلوده  ديگری  بر  بامهای  بيکی  پس از 

همه  که آرمان " جامعه  بی طبقه  توحيدی" نگشتند و جز پيام مقاومت نپراکندند و خالصه هرگز به آرمان 
 .ما  بود ،  پشت  نکردند 

 
زوده اند  ،  اما  ترديد  ندارم که  بدون آنان جنبش مقاومت   تاريخ  ايران  افرنمی دانم که مجاهدين چه  ب

 . بسا  فقير  و  بی چيز  می بود مردم  ايران ، 
 

ترديدی نيست  که  انقالب ايدئولوژيک درونی مجاهدين  تا امروز بسا قربانی از  باال  و پايين اين سازمان  
ويژگی  تيزی بی سبب  و با سبب آن ،  بدليل  بالقوه ای را که ی  انرژی هابسا. گرفته  و می گيرد 

  را  که  در  ضديت بيمارگونه با خود به  کمیبسا  نيروهای  .  استفاده  و  منفعل  برجای  نهاده  است بال
 . رانده  است " جمهوری اسالمی" سمت رژيم  

 
جايگزين   زيماليستی  با نيرو می باشد را  حاصل طبيعی يک برخورد ماکو سياست دفع مستمرنيرو که نتيجه 

و نتيجه منطقی   مداوم  نيرو  در  پروسه انقالب کردن ، تنها و تنها حاصل شرط  جذب ضرورت بی  قيد  و 
تقسيم " غير خودی" و "   خودی " انقالب  را به وهای خلقاين تحول نيرو. بوده است اين تحول ارزشی 

 .نمود " جامعه  کوچک  طراز مکتب"   را  متوجه ساختن غم  خود مامی  هم  وکرد  و  ت
 

ی ويژه هدايت و کنترل  نيست که بدون آن انقالب درونی  و بدون استفاده از مکانيزمهاترديدیاما دراين هم 
 .بودند  هفت پارچه  شده  طاقت فرسای سالهای اخير ،اهدين در زير بار فشارهایمجتا کنون نيرويی آن 

 
در زير هژمونی  زنان مجاهد خلق  ريشه در هيچ کجا  "  اشرف" کرد  که پايداری حيرت انگيز ترديد نبايد 

 .نداشته  و  ندارد "  انقالب  ايدئولوژيک  درونی  مجاهدين " جز 
 
رغم  تمامی   کژی ها  و  کاستی ها و عليامی غم  تمر علی کرد که اين  تحول شگرف  خواهدريخ  قضاوتتا

خود سبد جامعه برجای گذاشت تاريخ ايران و انسان را در تماميت گلهای سر ميان بهترين ی که درقربانيان
بوقوع ه گويا هرگز د ، آنگونه کشصفحات آن  گم  و گور خواهد بالی  البه جلو پرتاب خواهد کرد و يا در

 . بود نپيوسته
 
 

     ١٣٨٤ماه  آذرشانزدهم :  کتاب پايان   
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