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  پـیش گفتـــار
  

و در شرايطی که " عبور به خاک ميهن " آقای رجوی به جوار خاک ميهن و البته برای " پرواز تاريخ ساز" ل از به اصطالح پس از گذشت يک سا     
مردم ايران قلمداد می نمايد نقش بر آب شده، چه از لحاظ سياسی که هم پيمانان قبلی ی شورائی اش به " رهبر انقالب نوين " همه ی روياهای کسی که خود را 

استراتژيک اش قيام مسلحانه ی شهری برای رسيدن " زمان سنجی ی " پيوستند و چه از لحاظ نظامی که " شورا شکنان " ج او را تنها گذاشته و به صف تدري
يج مخرب خود ارزيابی می کرد، با شکست مواجه گرديده و در شرايطی که يکه تازی ها و تک روی های آقای رجوی به عينه نتا" کوتاه مدت " به قدرت را 

راه " و" بن بست شکنی "  بر آن قرار گرفت که بار ديگر با ادعای  مصلحترا آشکار ساخته و بن بستی که او را فرا گرفته هر روز شدت بيشتری می گيرد،
جديدی دست يابد " تراتژيکی ی اسلحه ی توانمند اس" و در واقعيت برای الپوشانی ی شکست ها و توجيه سياست های ورشکسته اش آقای رجوی به " بازکنی 

 به اطالع ۶۶ خرداد سال ٣٠را طی پيامی در " يکی از حلقه های مفقوده در تاريخ جنبش های  رهائی بخش مردم ايران در دوران معاصر" و مژده ی کشف 
يشان بگويد که اصوال ارتش خلق با شرکت توده ها و به البته اگر کسی هم به ا.  را اعالم نمايد" ارتش آزادی بخش ملی " همه گان   برساند و بنيان گذاری ی 

 آقای رجوی به نيروهايش خواهد گفت که اين ها از مرحله  ی آن هاست که تشکيل می شود، حتماويژه توده های روستائی و در محل کار و زنده گی و مبارزه
آن .  به اين نقطه رسيديم" دا کردن جغرافيای  مناسب برای ارتش آزادی بخش ملی پي" کرده ايم تا برای " طلسم شکنی هائی " پرت اند و نمی دانند که ما چه 

  .                  را پيدا نموديمحلقه ی مفقودهعبور کرديم تا به پاسخ مسئله دست يافتيم و مکان الزم برای " هفت اقليم " ها نمی دانند که ما از 
          

سقوط ضربتی "  که برق ۶٢برای مجاهدين امر تازه ای نيست، چرا که در همان سال " پل زدن به تهران " ک ميهن جهت      البته ايده ی عزيمت به جوار خا
 - ديگر به ضد خودش تبديل شده بود و آثار شکست استراتژی مجاهدين حتا در ميان هم پيمانان اش نيز بارز گشته و آن ها را دل شکسته نموده بود" ی رژيم 

اين " به ادعای آقای رجوی  .  - سال٣ حتا به آقای رجوی سرکوفت می زدند که قرار بود چند ماه در فرانسه باشيم در حالی که دارد می شود بعضی از آن ها
 البته قبل )١. ( شورای ملی ی مقاومت به ذهن اش رسيد و آن را برای هم پيمانان شورائی اش طرح نمود۶٢ آذر سال ٨ و٧در اجالس " ايده ی ابتدا به ساکن 

از اين هم، مجاهدين در جوار خاک ميهن بودند و به عنوان پل ارتباطی هم از اين نقطه استفاده می کردند ولی بحث بر سر تمرکز عمده ی نيروها و پيدا کردن 
                                             .                                                             برای حلقه ی مفقوده است" جغرافيای مناسب " 
  

بلکه تشکيل ارتش خلق ) ٢" (خط بی محتوای تشکيل حزب " ، نه دنباله روی از ۵٧     از آن جا که مجاهدين تأکيد دارند که خط آن ها از همان اسفند سال 
رسيده است و ارتش خلق تشکيل شده، الزم است با بررسی ی " آزادی بخش ارتش "  در تکامل خودش حال به ۵٨در پائيز " ميليشيای مردمی " بوده و تشکيل 

مسئله دريابيم که آيا مجاهدين به واقع توانسته اند به حلقه ی مفقوده ی کذائی دست يابند يا باز هم به روال هميشه گی شان به مخدوش کردن مسائل مشغولند ؟  
روری برای پيش برد پيروزمند انقالب ما است و تشکيل آن گامی ست به سوی پيروزی ی انقالب ضد يکی از مهم ترين وسائل ض" ارتش خلق " در اين که 

اما بايد ديد که آيا آن چه را که آقای رجوی مبادرت به تشکيل اش نموده است، همانا ارتش خلقی است که به .  امپرياليستی دموکراتيک خلق های ما، شکی نيست
برای پيروزی ی انقالب آن هاست ؟  يا آقای رجوی سازمان دهی ی جديد نيروهايش را آن هم " اسلحه ی توان مندی " توده ها و واقع يکی از نيازهای انقالب 

به جای ارتش خلق واقعی جا زده و به اين وسيله ضمن پاسخ گوئی به مصلحت هائی که در اين امر دارد، با خودستائی های هميشه گی " جوار خاک ميهن " در
خود می بالد که حلقه ی مفقوده را بازيافته است ؟  در حالی که وسيله ای را که بيان گر وحدت اقشار و طبقات خلقی می باشد را به وسيله ای برای تک اش بر 

" ين به قول خودشان روی ها و تفرقه اندازی های جديد خود تبديل نمده است و به خصوص بايد ديد که مجاهدين با اعالم ارتش آزادی بخش و دست يابی به ا
، چه تغييراتی در استراتژی و تاکتيک های خود داده و خواهند داد و چه انگيزه هائی باعث مبادرت آن ها به اين امر شده و اين "اسلحه ی توان مند استراتژيکی

                                                                           امر چه تأثيری در حرکت آينده ی اين سازمان خواهد داشت ؟                                       
         

     به خصوص از آن جا که در تئوری ی راهنمای چريک های فدائی ی خلق، مبحث ايجاد ارتش خلق برای نابودی ی ارتش ارتجاع و درهم شکستن سلطه ی 
اهميتی تعيين کننده برخوردار است و با توجه به اين که سازمان ما در نقد ديدگاه های سازمان مجاهدين اعالم امپرياليزم و پيروزی ی مبارزه ی مسلحانه از 

بررسی ی اين امر از برجسته گی ی )  ٣. (مبارزه ی مسلحانه ی مجاهدين قصدآن ندارد که با ايجاد ارتش خلقی، ارتش امپرياليستی را درهم بشکند: کرده بود
اما قبل از بررسی ی اقدام اخير مجاهدين، الزم است ببينيم ارتش خلق چيست و ضرورت تشکيل آن در انقالب ما از کجا . رخوردار می شودباز هم بيشتری ب

           نشأت گرفته و اين امر در چه پروسه ای و با توجه به مهيا شدن چه ملزوماتی ايجاد می گردد؟
     

ای اين سلطه اساسا سرکوب قهرآميز است، شکل دولت تا زمانی که اين سلطه پابرجاست الزاما شکل      در شرايط سلطه ی امپرياليسم در ايران، که عامل بق
عريان و خشن ديکتاتوری خواهد بود و تجربه به روشنی نشان داده که تکيه ی اساسی اين ديکتاتوری بر ارتش سرکوب گر می باشد، ارتشی که توسط 

                                                                   .  امپرياليسم مسلح و سازمان دهی شده است 
  

اين امر بدون درهم شکستن قدرت سياسی حاکم امکان پذير نمی باشد و از آن جا که قدرت دولتی .       اما مسئله اصلی ی هر انقالب، کسب قدرت سياسی است
ما يعنی ارتش ضد خلقی با تمام  زوائد آن، چون پاسداران و ژاندارمری و غيره، پس برای پيروزی ی يعنی زور سازمان يافته و زور سازمان يافته در شرايط 

  .      انقالب مسئله ی نابودی ی اين ارتش در دستور کار انقالب خلق های ما قرار می گيرد
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چرا که در .  ياليستی را هم جز با ارتش خلق نمی توان متالشی نمود     ولی نيروی مادی را جز با نيروی مادی نمی توان درهم شکست و در نتيجه ارتش امپر
ايران تحت سلطه، که ديکتاتوری ی امپرياليستی هر گونه مبارزه و تشکل توده ها را وحشيانه سرکوب می نمايد و افسار ارتش ضد خلقی در دست امپرياليست 

) ۴(ی گردد، از طريق اعتصاب عمومی ی سياسی و قيام مسلحانه شهری ی کوتاه مدت هاست و از سوی همان ها هم مسلح و سازمان دهی شده و تغذيه م
اين را نه تنها تجربه ی شکست قيام بهمن بلکه تجربه ی کل جنبش های ضد امپرياليستی ی خلق های ما و همه ی .  ارتش امپرياليستی را نمی توان نابود نمود

  در نتيجه تنها راه، جنگ توده ای ی طوالنی است که در جريان آن ارتش خلق برای نابودی ی ارتش ارتجاع .خلق های تحت سلطه جهان به اثبات رسانده است
  .                                                 تشکيل شده و توده های مسلح، سنگر به سنگر ارتجاع را عقب نشانده و نابود می سازند

  
ران جنگ توده ای ی طوالنی است، خلق های ما تنها در پروسه مبارزه ی مسلحانه ی طوالنی ست که توانائی ی درهم شکستن      بنابراين چون راه انقالب اي

چرا که اگر .  سلطه امپرياليسم و کسب قدرت سياسی را خواهند يافت، مسئله تشکيل ارتش خلق ضرورت يافته و از اهميت تعيين کننده برخوردار می گردد
ت سياسی به وسيله ی اعتصاب عمومی ی سياسی و قيام مسلحانه ی کوتاه مدت شهری وجود داشت، ديگر ارتش خلق به اين مفهوم ضرورت امکان کسب قدر

  .               خود را از دست می داد
  

معه، انرژی ی انقالبی ی توده ها به تدريج      اما چرا جنگ، توده ای و طوالنی است ؟  اين مبارزه طوالنی است زيرا که به علت مجموعه شرايط حاکم بر جا
وارد ميدان مبارزه شده و ماشين سرکوب رژيم به تدريج متالشی می گردد و از آن جا که نيروهای انقالب در مقابل قدرت متمرکز دشمن، پراکنده و ضعيف 

ی ی قدرت سهمگين امپرياليسم را به دست می آورد، پس پروسه می باشند و اساسا انقالب از ضعف آغاز کرده و به تدريج قدرت گرفته و توانائی ی نابود
و اما توده ای است چرا که جز با قدرت توده های ميليونی .   قدرت در اين شرايط وجود نداردسريعانقالب، پروسه ای طوالنی می گردد و اساسا امکان کسب 

ی امپرياليسم را در پشت سر دارد، نابود ساخت و در مقابل نيروی مادی ی سرکوب و بسيج و سازمان دهی ی آن ها، نمی توان دشمن را ، که قدرت جهانی 
توده هائی که بر زمينه شرايط مادی ی زنده گی ی خود با تمام وجود بر .  کامال مسلح و سازمان يافته، تنها نيروی شکست ناپذير توده ها را می توان قرار داد

ی زنجيری اش بوده و در جريان مبارزه مسلحانه بايد دريابند که رشد روزافزون اين مبارزه منوط به شرکت عليه سلطه اهريمنی ی امپرياليسم و سگ ها
روزافزون آن هاست و اگر تنها راه نجات از شرايط اسارت بار امپرياليستی، انقالب است و انقالب هم کار توده هاست پس تنها راه رهائی ی آن ها در شرايط 

.                                   بر اين اساس جنگ هم توده ای و هم طوالنی است.   مبارزه مسلحانه برای نابودی ی دشمن ملی و طبقاتی شان می باشدما، پيوستن آن ها به
  

 اقتصادی ی توده ها را -سی بر ارتش ضد خلقی متکی است ، بسط هر گونه مبارزه سياا     اما چرا جنگ توده ای ی طوالنی ؟  سلطه امپرياليستی که عمدت
لذا، نه تنها حل نهائی ی تضاد خلق با امپرياليسم بلکه هر گونه مبارزه  و در هر سطحی عليه اين .  منوط به وجود و گسترش مبارزه ی مسلحانه کرده است

ط ديکتاتوری ی امپرياليستی می توان توده ها را در بنابراين، تصور اين که در شراي)  ۵. (سلطه اهريمنی به شکل قهرآميز اين مبارزه بستگی پيدا می کند
جريان مبارزات مسالمت آميز آن چنان متشکل نمود که توانائی ی نابودی ی مناسبات امپرياليستی و ماشين دولتی ی حافظ آن را از طريق توسل به يک قيام 

                                    .                          شهری به دست آورند، تصوری نادرست و خيالی است
  

     بنابراين چه برای بيدار کردن، آگاه نمودن و بيسج و متشکل ساختن توده ها و چه برای تشديد تضادهای درونی ی دشمن و ايزوله نمودن اپورتونيست ها و 
رگران و دهقانان، که يکی از مهم ترين مسائل استراتژيک انقالب ايران سازش کاران، که وظيفه ی هر استراتژی انقالبی است، و چه برای بنيان نهادن اتحاد کا

در نتيجه، اگر شيوه حل تضاد خلق با امپرياليسم جنگ توده .  می باشد، مبارزه مسلحانه توده ای ی طوالنی به مثابه استراتژی ی انقالب ايران طرح می گردد
ريج وارد ميدان مبارزه شده و با تشکيل ارتش خلق ارتش امپرياليستی را نابود می سازند، پس الزم ای ی طوالنی است، که در جريان آن نيروهای خلق به تد

زمان يافته ی دشمن باشد و نه لذا اگر هدف مبارزه مسلحانه نابودی ی زور سا.  است مبارزه مسلحانه در شهر و روستا بر عليه دشمن در دستور قرار گيرد
.                  يله ای برای دفاع از خود سازمانی، پس بايد برای نابودی ی ارتش ارتجاع  مسئله ی تشکيل ارتش خلق را هدف قرار دهد تبليغ و افشاگری و يا وسصرفا

  
شهرها و نقش توده های دهقانی در اين مرحله از انقالب و ضرورت تشکل آن ها و اين واقعيت که در چنين      از آن جا که با توجه به تمرکز قدرت دشمن در 

شرايطی توده های دهقانی جز از طريق مبارزه مسلحانه متشکل نمی شوند، روستاها عرصه ی اصلی نبرد بوده و ارتش خلق اساسا در روستاها ايجاد می 
تاها با حمايت مبارزه مسلحانه در شهرها، بايد  و می تواند در جريان رشد خود و شرکت توده ها در آن به تدريج قدرت آتش پس مبارزه مسلحانه در روس.  شود

مبارزه ای که با آزاد کردن مناطق، می رود تا در پروسه ی طوالنی ی خود، سراسر کشور را .  خود را باال برده و به مبارزه مسلحانه ی توده ای تبديل گردد
به شکل اصلی مبارزه يعنی جنگ توده ای ی طوالنی حل ا لوث وجود دشمن پاک سازد و در نتيجه، تضاد خلق و امپرياليسم از طريق مبارزه مسلحانه به مثاز

  .                       گردد
            

توای آن متکامل می گردد، پس الزاما شکل آن نيز بايد ارتقاء يافته و      اما اگر اين مبارزه در جريان رشد خود، وظايف جديدی در مقابل اش قرار گرفته و مح
، در مرحله ای از رشد مبارزه مسلحانه، که بخش قابل توجهی از توده ها دست به اسلحه برده و مبادرت به مبارزه بنابراين اوال.  وا هم خوانی يابدبا محت

 تضعيف گرديده باشد، تشکيل ارتش خلق برای سازمان دهی ی هر طه دشمن در مناطقی از کشور شديدامسلحانه نموده باشند و به اعتبار قدرت آتش انقالب سل
 وسيله ی متشکل ين، ارتش خلق اگر قرار باشد واقعاثان.  چه وسيع تر توده ها و پيش برد جنگ انقالبی به طور مشخص در دستور کار انقالب قرار می گيرد

به .  ر اراده اقشار و طبقات مختلف جامعه که در صف خلق قرار دارند، پس الزاما به يک وحدت فرمان دهی نيازمند استکردن خلق تلقی گردد، يعنی بيان گ
خصوص در شرايطی که اقشار و طبقات مختلف خلق به وسيله سازمان های مختلف نماينده گی می شوند، از لحاظ سياسی ضرورت تشکيل جبهه واحدی از 

بنابراين در تشکيل ارتش خلق، هم تنوع طبقاتی افراد و .  نقالبی برای دست يابی به وحدت فرمان دهی در جنبش الزام آور می گردداين طبقات و نيروهای ا
نيروهای تشکيل دهنده اش و هم وحدت فرمان دهی ی آن بايد در نظر گرفته شود و به همين اعتبار هم، در يک انقالب ضد امپرياليستی نمی توان بيش از يک 

اگر هر سازمان و گروهی به خواهد برای خود يک ارتش خلق ايجاد کند و يا خود را کودکانه ارتش خلق بنامد، در حقيقت نشان داده است .  ارتش خلق داشت
ه و به اين طريق به که نه تنها درکی از مفهوم ارتش خلق ندارد بلکه با عمل اش يکی از مهم ترين مسائل انقالب ايران را مخدوش نموده و به سخره گرفت

  .                                                                وحدت عمل نيروهای انقالبی در نهضت ضد امپرياليستی ی خلق های ما ضربه وارد ساخته است
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که مجاهدين آيا می توانند و محق هستند که سازمان دهی ی      با اين توضيحات حال می توانيم ارتش آزادی بخش مجاهدين را مورد بررسی قرار داده و ببينيم 
  جديد نيروهای شان را ارتش خلق بنامند؟  و اساسا در چارچوب استراتژی ی مجاهدين، اين ارتش چه نقشی ايفا می کند؟                                  

       
له ی سازمان های مختلفی در کشور ما جريان دارد و به علت تشتت و پراکنده گی در صفوف      با توجه به اين واقعيت که امروز مبارزه مسلحانه به وسي

جنبش، اين مبارزه نيز به صورت پراکنده و زير رهبری ی سازمان هائی که به اقشار و طبقات مختلف خلق وابسته گی دارند، پيش می رود پس مسئله تشکيل 
اما مجاهدين بدون توجه به اين .   ملزم به ايجاد يک وحدت فرماندهی در ميان اين نيروهاست- اين مبارزه جدا از اصل شرکت خود توده ها در- ارتش خلق

 به خاطر اين واقعيت که مجاهدين –هسته اصلی و ستون فقرات و فرمان دهی ی آن : "  که در باره اش خود می گوينددضرورت، دست به ايجاد ارتشی زده ان
در )  ١٠٣نشريه انجمن، شماره ". (  از مجاهدين و رزمنده گان مجاهد خلق تشکيل گرديده است - آن را پيش می برندد و عمالنيروی اصلی ی انقالب هستن

 می تواند بيان ت به ايجاد ارتشی زده اند که صرفانتيجه آن ها به جای اعتقاد به يک فرمان دهی ی واحد برای تشکيل ارتش خلق، با فرمان دهی ی خودشان دس
  .                     اراده ی خود مجاهدين باشد نه همه ی خلق های ايران گر 

  
     مجاهدين به اين وسيله بار ديگر نشان می دهند که نه تنها هيچ اعتقادی به وحدت و يکپارچه گی ی صفوف انقالب ندارند، بلکه با تک روی های خود و 

اگر آن ها در جريان تشکيل شورای ملی مقاومت، با تکيه بر ايده ئولوژی .   آن نيز سنگ اندازی می نمايندانکار همه ی واقعيت های اين انقالب در راه وحدت
ی مذهبی ی خود بر مذهبی بودن دولت آينده تأکيد کرده و با مجموعه سياست هايشان در اين رابطه، ضمن فريادهای وحدت طلبی، به وحدت صفوف مبارزه 

حا ل همان کار را، که نتيجه ای جز شکست و ناکامی برای آن ها نداشت، اين بار تحت نام ارتش آزادی بخش تکرار می کنند که .  خلق ما ضربه وارد ساختند
  .                             بدون شک نتيجه ای جز نتايج قبلی برای آن ها نخواهد داشت

     
 بر تشکيل ارتش خلق در شرايط کنونی را ناديده گرفته اند، در رابطه با ترکيب نيروهای تشکيل      اما اگر مجاهدين در مسئله وحدت فرمان دهی، اصول حاکم

ين، پاک ترين، فداکارترين و نيروی اين جنگ را هم اساسا ما از ميان آگاه تر: " در اين رابطه آن ها می گويند.  دهنده آن بسی کودکانه تر برخورد نموده اند
  )  ٩٨نشريه انجمن،شماره".( گان خلق و نسل خودمان می گيريم هوشيارترين نمايندهدقيقا

  
     بنابراين ارتش مورد ادعای مجاهدين از شرکت توده های مسلحی که در جريان مبارزه مسلحانه اسلحه به دست گرفته و برای نابودی ی دشمن می جنگند، 

ن دهی ی اين توده ها بلکه اساسا از ميان روشن فکرانی تشکيل می شود که از قبل هم در و از آن جا که اين ارتش، نه حاصل ارتقاء سازما.  ايجاد نشده است
" می جنگيدند و از آن جا که بهتر است هر پديده را با نام واقعی ی آن بناميم، پس دوستان مجاهد هم درست تر است که اين " خمينی" صفوف مجاهدين برعليه 

ن حلقه مفقوده ی کذائی بلکه همانا ارتش مجاهدين بنامند و آن را به نام ارتش خلق جا نزده و بيش از اين توهم پراکنی را نه آ" اسلحه توان مند استراتژيکی 
  .                                                                                                    ننمايند

  
، از چه درک محدودی گر به روشنی نشان می دهند که اوالی رسيدن به حلقه مفقوده، يعنی ارتش خلق، در حقيقت بار دي     مجاهدين با توسل به اين شيوه برا

در نتيجه برای حل بن بست خود و .  از مبارزه مسلحانه برخوردارند و ثانين، به نقش توده ها در اين مبارزه که تنها راه رسيدن به آزادی ست، اعتقادی ندارند
جنگ آزادی بخش، با همه ی اشکال مناسب در : "  مصلحت را دراين ديده اند که اعالم کنندذب پيروزی برای نيروهای خود، فعالچشم اندازهای کاايجاد 

ه ی برای توجيه شکست های خود، به شيو)  ٩٨نشريه انجمن، شماره " . ( اين راه حل مربوط به ما در شرايط کنونی است .  مرزهای جنگی و در شهرها
.                                            به اين شيوه، ارتش تشکيل دهند" مرزهای جنگی " کرده و برای پيش برد اين جنگ در " بن بست شکنی " مرسوم در اين سازمان، 

                                                                              
و با اين که می بينند، که با توجه به تنوع طبقاتی ی  ا لبته اين که مجاهدين به قدرت تو ده ها و ضرورت شرکت آن ها در مبارزه مسلحانه اعتقادی ندارند     

هی ی واحدی نياز است، اما با تک روی های جامعه ما و شرکت احزاب و سازمان های گوناگون در مبارزه مسلحانه، برای تشکيل ارتش خلق به فرمان د
چرا که آقای رجوی در .  هميشگی يشان خود را به کاريکاتوری از آن راضی می کنند و جز خود هيچ کس را در صحنه مبارزه نمی بينند، امر تازه ای نيست

ئی که آسمان را جز در محدوده ی ملکيت محدود خود نمی بيند و با اين سال ها نشان داده است که فراتر از نوک دماغ خود را نمی تواند ببيند، خرده بورژوا
يعنی توده ها، روزی " پائين" و عدم اتکاء به " باال" و چشم دوختن به " باال" انکار همه چيز و همه کس، برای خودش بازار گرمی می کند تا با کرنش به   

استراتژيکی ی آقای رجوی آن قدر پاسخ های نادرست تحويل مردم " زمان سنجی ی" گاه آخر، دست .  روزگاری اگر خدا خواست، دست اش به قدرت برسد
اگر خدا به خواهد، پيروزی را به چنگ : " در نتيجه آقای رجوی را مجبور نمود که به هواداران اش بگويد". جواب ندارد: " داد که عاقبت خسته شد و گفت

                                                                                              " .                            خواهند آورد
    

     پس بر اساس آن چه تا کنون گفتيم می توانيم نتيجه بگيريم که، مجاهدين بدون توجه به ملزومات الزم برای ايجاد ارتش خلق و در زمان و مکانی که شرايط 
ترين تشکل نظامی ی توده ها، در جريان مبارزه مسلحانه آماده نيست، سازمان دهی ی جديد نيروهای خود را به جای يک ارتش خلق واقعی برای ايجاد عالی 

غييری در جديد با ت" بن بست شکنی ی " از آن جا که اين .  جا زده و به اين وسيله بار ديگر نشان می دهند که چه قدر با تشکيل ارتش خلق واقعی فاصله دارند
مبارزه مسلحانه ی مجاهدين قصد آن ندارد که با ايجاد ارتش خلقی، برنامه های اعالم شده ی اين سازمان همراه نيست، در نتيجه می توانيم دوباره تأکيد کنيم که 

                                                  .ارتش امپرياليستی را درهم بشکند
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  بخش و ارتش آزادی بخش در استراتژینقش جنگ آزادی 
     
  

و پس از آن که چشم انداز سقوط ضربتی ی رژيم را از دست دادند، به " خمينی "      مجاهدين بيش از يک سال پس از آغاز مبارزه مسلحانه بر عليه رژيم 
از زبان آقای " جمع بندی ی يک ساله ی مقاومت مسلحانه " در بر اين اساس .  فکر تدوين استراتژی مبارزه ای افتادند که يک سال از آغاز آن می گذشت

رجوی بالخره اعالم کردند که به قيام مسلحانه شهری باور دارند و معتقدند که با شکستن طلسم اختناق، با قيام مسلحانه شهری می توان رژيم را ساقط کرد و 
زمان " زيادی هم احتياج نداشت، چرا که در " طول و تفصيل های " مدت روی می داد و به قيامی که در ارزيابی ی مجاهدين در کوتاه .  قدرت را کسب نمود

هم : " مجاهدين کوتاه مدت به مفهوم يک تا سه سال بود و بر همين اساس هم بود که آقای رجوی به خود و ياران اش روحيه می داد که" سنجی ی استراتژيک 
بنابراين مجاهدين با )  ١٠٢جمع بندی ی يک ساله، صفحه ". (ت، سقوط دراز مدت هم با حقيقت تطبيق نمی کند چنان که سقوط سريع و ضربه ای امکان نداش

 خرداد تا تدوين ٣٠مرحله اول اين استراتژی از .  اعالم استراتژی ی خود، به مرحله بندی ی اين استراتژی پرداختند و برای آن سه مرحله در نظر گرفتند
 زمان بندی شده بود و از نظر آن ها مضمون اين مرحله، که مدعی بودند آن را با موفقيت به پايان رسانده ۶١سند مربوط به آن در سال اساسنامه شورا و سه 

موفقيت کامل آن ما با " بود، و تأکيد می کردند که " بی آينده کردن رژيم، سلب ثبات اش، تثبيت نظامی ی سازمان و معرفی و تثبيت آلترناتيو: " اند، عبارتند از 
  )                                                          ١۵٠جمع بندی يک ساله، صفحه ". ( را پشت سر گذاشتيم 

    
اعی، مرحله مدن عنصر اجتمآتن طلسم اختناق بود تا با ايجاد فضا برای به ميدان س آغاز شد، هدف اش  شک۶١     مرحله دوم که در پی مرحله اول و از سال 

تنه ی سرکوب گر مد " رژيم هدف بودند؛ اما در مرحله دوم " شاه ُمهره های" اگر در مرحله اول .  سوم که همانا قيام مسلحانه شهری تلقی می شد، رخ دهد
ت سرانگشت های رژيم را قطع نمود بنابراين در مرحله دوم می بايس)  ١۵٧همان جا، صفحه " . ( نظر است، يعنی محمل های عينی و حاملين جاندار اختناق 
را ) پاس داران اختناق (  نفر يا حتا هر صد نفر، يکی از آن ها١٠هر !  حاال بسم اهللا! اين هدف: " و به خصوص بايد به مردم توصيه نمود و رهنمود داد که

در نتيجه، مجاهدين در خيال پردازی های تاکتيکی ی خود  )  ١۶٣همان جا، صفحه ". ( کنار بزنيد، چه رسد به اين که رابطه رابطه ای يک به يک باشد
، " آن وقت خواهيم ديد که آقايان، يکی يکی تشريف خواهند برد و جرأت پاس داری ی ارتجاع را به خودشان نخواهند داد " تصور می کردند که به اين وسيله، 

معيار اين گذر از مرحله دوم به مرحله سوم را آقای رجوی چنين تئوريزه می .   نمودبه خيال آقای رجوی کار به جائی می رسد که می توان به مرحله سوم گذر
 نقطه ای فرا خواه رسيد که رژيم ديگر قدرت جانشين سازی بدون شک و ش ضد اختناق از يک حدی گذشت، قطعاوقتی که راندمان عمل رهائی بخ: " نمود

آن نقطه، آغاز پايان اختناق و درحقيقت .  آغاز شده استشکستن طلسم نقطه ای است که در آن طه، ضمنا آن نق. ندارد و تنزل نرخ جانشين سازی آغاز می شود
  )                                                                                  ١۶١جمع بندی ی يک ساله، صفحه". ( پايان رژيم است

  
نشکست و عالرغم همه ی خيال پردازی های آقای رجوی، وقايع بر اساس اين تصورات پيش نرفت و در واقعيت روشن شد " طلسم اختناق"      اما در حقيقت 

اساسا اين مرحله آن قدر طوالنی شد که تمامی ی مراحل استراتژيک آقای رجوی و اساس استراتژی ی او را زير سوأ ل برد " .  جواب ندارد " مرحله دومکه 
وضعی که جز يک بن بست کامل هيچ معنای ديگری نمی توانست داشته باشد و در عين حال .  ه ی تخيالت اش در وضع غريبی قرار دادو او را با مجموع

به کاروبارش رونقی هم " دست روزگار" نشان می داد که آقای رجوی، هم چون هر خرده بورژوای ديگری، نه تنها از استراتژی چيزی نمی فهمد بلکه اگر
.                                                                              اصلی  تبديل کرده و به ستايش از آن می پردازد" تاکتيک " ته بينی های ذاتی ی طبقه اش را به بدهد، کو

                 
ونی را بايد در اين چارچوب مورد بررسی قرار داد و آن ها را به مثابه کوشش های غريقی در نظر درونی و نمايشات بير" انقالبات"      در نتيجه، همه ی 

به چپ، نشان می دهد که نمی داند و نمی خواهد " حداکثر تهاجم " از قضا آقای رجوی با .  گرفت که متأسفانه ساحل نجات را نيز به درستی نمی تواند ببيند
جنگ آزادی " بر اين ساس .   او و ساحل نجات کشتی ی به گل نشسته اش، درست در ان سوی جهتی است که او می انديشدبداند که چشم انداز پيروزی ی

و در نتيجه، رفع و " مرحله دوم " آقای رجوی است، برای پاسخ گوئی به شکست " راه بازکنی های " هم که از آخرين " ارتش آزادی بخش " و " بخش 
آقای رجوی را در جوار خاک ميهن قرار داد و اين امر نمی توانست مسائل و مشکالت ويژه خود را " دست روزگار"  به خصوص که . رجوع آن ابداع گرديد

  .                   در بر نداشته باشد
                            

هات خود و درس گيری از تجربياتی که با خون بخشی از رزمنده گان      اما آقای رجوی که در اين سال ها به خوبی ياد گرفته است که، به جای درک اشتبا
جان بر کف اين خلق دربند به دست آمده، قضايا را چه گونه ماست مالی نمايد، بار ديگر به صحنه می آيد تا با رنگ و روغن زدن به دستگاه استراتژيک 

 منظور -در اين مرحله : " ت استراتژی ی خود و مرحله بندی های مربوطه می گويداو بدون پذيرش شکس.  ورشکسته ی خود دوباره به آن جلوه ای ببخشد
در نتيجه، آقای رجوی که وظيفه اش حکم می کند که در تئوری، آن چه که )   ۶)(١٢گفتگو، صفحه". (   ما جنگ آزادی بخش را کم  داشتيم -مرحله دوم است

بدون آن که به روی مبارک بياورد که مرحله دوم قرار بود با قطع سرانگشت های رژيم يعنی همان پاس پراتيک بر جريان اش تحميل نموده را توجيه نمايد 
سرنگون گردد، به اين نتيجه می رسد که برای " خمينی " دارانی که از جماران اختناق می آورند و تقسيم می کنند تا قيام مسلحانه شهری رخ داده و رژيم 

همان " ( طبق آن چه در اين پنج سال " در هم می آميخت، چرا که آقای رجوی ) گفتگو" ( دو آتش را در مرز و شهر" ت که تجزيه نيروی رژيم ضرورت داش
 به اين نتيجه رسيده - که در عمل نشان می دهد از اين همه تجربه، که حاصل خون هزاران رزمنده جان باخته است به واقع هيچ چيز نفهميده-فهميده است) جا

در " ين مرحله، جنگ آزادی بخش را کم داشته است و حال می خواهد با تشکيل ارتش آزادی بخش و گسترش جنگ به اصطالح آزادی بخش اش که در ا
قالبی نبرد آزادی بخش ان" آخر آقای رجوی بعد از پنج سال به اين نتيجه رسيده که .  مرحله دوم را به پايان برساند) همان جا" ( مرزهای جنگی و در شهرها 
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معجزه آسائی دست يافته که قرار " تنها کليد " به اين ترتيب آقای رجوی باز هم به )  ٧همان جا، صفحه " . ( تنها کليد بازگشائی ی شهرها و قيام شهری است 
 مجاهدين دريابند که اين کليد است بن بست استراتژی ی او را در هم شکند والبته تنها مدت زمان کوتاهی کافی ست تا باز هم طبق معمول اين سال ها،

" .                                                                                              طلسم اختناق " سحرآميز توانائی ی گشودن هيچ قفلی را ندارد، چه رسد به باز نمودن قفل 
       

زيرا کليد سحرآميز آقای رجوی يکی از ويژه گی هايش کم .  ر همين جا به نقش مبارزه مسلحانه در شهرها در اين مرحله نيز اشاره کنيم     اما الزم است د
بر حسب ضرورت : " به توضيحات خود مجاهدين در اين زمينه توجه کنيد.  رنگ کرن نقش اين شکل از مبارزه در مرحله دوم استراتژی ی مجاهدين می باشد

 در شهرها دست  جنگ آزادی بخش، اتفاقادر مسير ارتقایو بر حسب توانائی که داشته باشيم و به توانيم مسائل متعدد ارتباطی و يا تدارکاتی اش را حل بکنيم، 
انه در شهرها برای نابودی ی پس مسئله ی اصلی در اين مرحله،  ديگرمبارزه مسلح)   تأکيد از ما است-۶گفتگو، صفحه ". ( ما قدم به قدم بازتر خواهد شد

" قهرمان تاکتيک "  جنگ آزادی بخش می باشد و به همين دليل هم هست که در مسير ارتقایپاس داران ارتجاع نيست چرا که مبرزه مسلحانه در شهرها حال 
  )                    ١۴همان جا، صفحه " . ( در تاکتيک ها به جنگ در مرز و آتش مرزی تقدم داد" ما تأکيد می کند که بايد 

  
     بنابراين آقای رجوی بدون اين که تمايلی به توضيح اين تغييرات مهم در مرحله دوم استراتژی ی خود داشته باشند، مبارزه مسلحانه در شهرها، که در 

 منتقل می نمايد و جنگ چريک شهری را تنها در "جنگ آزادی بخش " استراتژی ی او نقش تعيين کننده ايفا می نمود، را کنار گذاشته و اين نقش را به 
روز، خروج از کشور و پيوستن به صفوف " دستور محوری ی " مسيرارتقای جنگ آزادی بخش جايز شمرده و از اين هم فراتر رفته و با اعالم اين که 

راتژيک خود با برجسته گی ی هر چه بيشتری آشکار را در مرحله بندی ی است" مرزهای جنگی " نقش جنگ در فوف ارتش آزادی بخش می باشد، عمال ص
می سازد چرا که بر اساس اين رهنمود، آن نيروهائی که قرار بود در شهرها سرانگشتان رژيم را قطع نمايند، برای تقويت صفوف ارتش آزادی بخش از 

  .                                    شهرها خارج می گردند
    

قای رجوی بدون اين که به روی خود بياورد، شکست مرحله دوم استراتژی ی خود را اعالم می کند و برای سروسامان دادن به دستگاه      به اين ترتيب آ
اما بايد از مجاهدين سوأ ل نمود که .  م می کندرا عل" ارتش آزادی بخش " و " مرزهای جنگی " در" جنگ آزادی بخش " شکست خورده ی استراتژيک اش 

  چرا بايد سازمانی که اين همه امکانات در اختيار دارد، نيروی خود را در جبهه های جنگ امپرياليستی ی  مرزهای جنگی، و در جاهای ديگر نه ؟چرا در
ن نيرو را  در  در جبهه های اين جنگ امپرياليستی شرکت نمايد ؟ و چرا نمی توان و نبايد اي، عمال" صلح " د و زير پوشش شعار ايران و عراق مشغول ساز

   انقالبی، سازمان داد؟  ديگر و برای پيش برد يک جنگ واقعاُکردستان و مناطق 
   

جنگ در مرزهای و در نتيجه، تأثيرات اين مبارزه بر جامعه با "  خمينی "      آيا مجاهدين نمی دانند که بين مبارزه مسلحانه ی انقالبی برعليه رژيم مزدور 
، نيروئی که از صلح دم می زند يعنی مخالف جنگ غير امعه تفاوت کيفی ی عظيمی وجود دارد ؟  مجاهدين بايد بدانند که اوال و تأثيرات اش بر ججنگی

 به ضرر خلق های دو کشور می باشد و در ضمن مجاهدين حداقل جنگی که تماما.  عادالنه را نداردپس حق شرکت در اين جنگ غير .  عادالنه ی کنونی است
را خورده و به جای مخالفت با اين جنگ به " خمينی " تجربه را کسب کرده باشند که اگر در ابتدای جنگ امپرياليستی ی ايران و عراق، فريب تبليغات بايد اين 

ی ی ميدان های اين جنگ در آن شرکت کردند، بار ديگر و اين بار با توجيهات ابلهانه ديگری نيروهايشان را قربان" خمينی " نفع رژيم وابسته به امپرياليسم 
  .          امپرياليستی نکنند

        
     زمانی که بين دولت های بورژوائی، جنگی در می گيرد که به ضرر خلق های دو کشور است وظيفه ی انقالبيون اين نيست که در چنين جنگی شرکت 

در نتيجه، مسئله ی آن ها نه شرکت در چنين جنگی .  به سوی دولت خودی برگردانندنمايند، بلکه بايد اين جنگ را به جنگ داخلی تبديل نموده و سالح ها را 
در جامعه جريان دارد، وظيفه ی ) جنگ داخلی ( در شرايط ما، که چنين جنگی .  بلکه پيش برد جنگ انقالبی ی خودشان برعليه دولت خودی می باشد

 هر چه بيشتر انقالب است و نه عمالبرای بسط " خمينی " زاد شده از سلطه ی رژيم مزدور نيروهای انقالبی رشد و گسترش اين جنگ و ايجاد مناطقی آ
  .                                                        شرکت در ميدان های اين جنگ ارتجاعی

  
اگر چنين نکنند، بايد بدانند که نقش و .  ليستی را نداشته و ندارندهستند، حق شرکت در جنگ امپريا" صلح "      بنابراين مجاهدين اگر به واقع پای بند شعار 

کليد " آن ها به هيچ وجه آن نقش و تأثيری را که مبارزه ی مسلحانه قبلی شان در جامعه داشت را نداشته و نخواهد داشت و نه تنها  " آتش مرزی ی " تأثير 
.                             چه بيشتر آن ها را از انقالب دور ساخته و در بن بست بس عميق تری قرار خواهد دادشهرها و قيام شهری نخواهد بود، بلکه هر" بازگشائی ی 

       
شليک می کنند و در آخرين تحليل انسان در آخرين تحليل، اسلحه ها نيستند که با هم حرف می زنند، اگر چه سالح ها به هم : "      اگرآقای رجوی می پذيرد که

.  پس بايد بينديشد که با چنين اهداف و تاکتيک هائی در کدام صف قرار گرفته است)  ٩٨نشريه انجمن، شماره " ( هائی هستند که در مقابل هم صف کشيده اند 
ک خلق های ايران يک سان گرفت ؟  اگر اين درست است که در ميدان  دموکراتي-آيا می توان ميدان های جنگ امپرياليستی را با صف انقالب ضد امپرياليستی

های جنگ ايران و عراق، سالح ها با آتش هر چه پرحجم تری به سوی هم شليک می کنند، ولی واقعيت اين است که انسان هائی که در آن جا در مقابل هم 
ن دهنده دو طرف متخاصم جنگی می باشند که در جهت منافع امپرياليست ها سازمان صف کشيده اند، نه بيان گر صف بندی ی انقالب و ضدانقالب، بلکه نشا

  .                                يافته است
    

" ی تاکتيک" فاقد آن تأثيرات اجتماعی بر روی توده هاست و نمی تواند مورد پشتيبانی ی آن ها قرار گيرد، از لحاظ " مرزهای جنگی "      پس اگر جنگ در 
است را " دست اش تهی" خود، سلطه ی رژيمی که " آتش مرزی ی " چرا که آن ها تصور می کنند با گسترش .  هم نتايج مورد نظر مجاهدين را در بر ندارد

کنيم، نيروهايش را آسوده گی ی خيال اش را در سراسر اين مرزها از بين می بريم، روحيه اش را تضعيف می : " می سازند و به قول خودشان" متزلزل " 
  )                                                                                ٨گفتگو، صفحه ". ( تجزيه می کنيم و تماميت توان اش را تضعيف می کنيم 
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گوئيم که به پردازيم، بايد به مجاهدين ب" آتش مرزی "  اين به خواهيم به بررسی ی" تاکتيکی "  از لحاظ ف و نتايجی که برشمرديم، اگر صرفا     جدا از اهدا
 سال از آن می گذرد، آسوده گی ی خيالی وجود ندارد که با قدرت ٧چرا که در جبهه های، جنگی که .   از تأثيرگذاری استچنين ابعادی اين تاکتيک فاقد اتفاقا

دارد را داشته باشيم، بايد تأکيد کنيم که در بر)  از لحاظ نظامی صرفا( شخصی که اين عمليات بدون اين که قصد انکار تأثيرات م.  آتش مجاهدين به هم بخورد
آسوده گی ی " در جنگی چنين طوالنی و با چنين ابعادی از آتش و استفاده از آخرين سالح های مرگ بار امپرياليستی، تصور اين که با قدرت آتش مجاهدين 

.                                                            نمايد، تصوری ابلهانه است به هم بخورد و نيروهايش را تجزيه جبهه های جنگجمهوری ی اسالمی، آن هم در " خيال 
  

" است و " دست اش تهی " به نيروهای رژيم ضربات سنگينی زده و از آن جا که رژيم " آتش مرزی "      در نتيجه، اگر مجاهدين فکر می کنند با گسترش 
، ) ٧(می انجامد"  بازشدن سر کالف " و اين امر در پروسه اش سرانجام به "  حد دارد توان رژيم قطعا" چون "  بسيج کند "ند نيرو نمی توا" اال غيرالنهايه 

 و همان بايد بدانند که در ذهن خيال پرداز آن ها اگر به شود مسائل مبارزاتی را چنين در کنار هم قرار داد، اما در واقعيت زنده مسائل چنين پيش نمی روند
 بر اساس همين تجربيات، شکست اين خيال -نادرستی ی خيال پردازی های مرحله دوم استراتژی ی آن ها را به اثبات رساند"  سال۵اين " طور که تجربه ی 

يک پاس " ر ده نفر يا حتا هر صد نفره!  اين هدف، حاال بسم اهللا : "  سال مجاهدين در نيافته اند که اين تصور که ۵ آيا در اين -پردازی ها از پيش محرز است
  دار را بکشد، چه قدر ذهنی و خيالی بوده است ؟                                                                                           

  
نگی را به ما پيش نهاد کرده و ُخب ما هم پيش نهاد رژيم را رژيم، خودش چنين ج"  به جای رجزخوانی هائی از اين قبيل که -     پس بهتر است که آقای رجوی

 ويژه ی خودشان اين فروتنی ی، با )١١گفتگو، صفحه ! " ( برای ما البته اين راحت تر است .  گفتيم اگر می خواهی اين جا بجنگی، بسيار خوب!  رد نکرديم 
 بکوشند تا نيروی -عايدشان نخواهد شد" خير و برکتی"هيچ " های پير کفتار جماران پيش نهاد" چرا که از .  را نپذيرند" ضد بشری " پيش نهاد دشمن 

.                         مجاهدين را در کانالی که باعث تقويت هر چه بيشتر انقالب و نابودی ی قطعی ی سلطه رژيم مزدور جمهوری ی اسالمی می گردد، کاناليزه نمايند
      

     در نتيجه، مسئله ی جنگ آزادی بخش و ارتش آزادی بخش تنها برای توجيه شکست استراتژی ی مجاهدين طرح گرديده و در چارچوب اين استراتژی ی 
با اين تفاوت که از اين به بعد ديگر تأکيد بر .  بود را به سرانجام برساند" طلسم اختناق " همانا شکستن شکست خورده، قرار است وظايف ناتمام مرحله دوم که 

يعنی در مرحله دوم استراتژی ی مجاهدين از اين به بعد بار .  چريک شهری نبوده و مبارزه  مسلحانه ی شهری تنها در مسير ارتقای اين جنگ قرار می گيرد
گذاشته می شود، که ما در باال نشان داديم اين امر چه از لحاظ سياسی و چه از لحاظ نظامی فاقد دستاوردهائی است که " نگ آزادی بخش ج" عمده بر تاکتيک 

                                                      .مجاهدين برای خود پيش بينی نموده اند
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  ! می شوند" چپ روی "ا ر وقتی که آقای رجوی دچ
       

 به جای اين که با يک ارزيابی ی واقعی از نواقص دستگاه استراتژيک شان، از -     پس از اين که استراتژی ی مجاهدين با شکست مواجه گرديد، مجاهدين
 تجربيات خلق های ما صحت آن را به اثبات رسانده اشتباهات خود درس گرفته و استراتژی ی درست انقالب ايران، يعنی جنگ توده ای ی طوالنی که همه ی

، يا پيش برد خط ما آزاد سازی ی منطقه"  بدون توجه به همه ی تجربياتی که حاصل خون هزاران انقالبی ست باز هم تأکيد می کنند که -است، را  به پذيرند
شده و ادعا " چپ روی"و از آن بدتر بالخره آقای رجوی نيز دچار)  ١٠گفتگو، صفحه " (  نيست محاصره شهرها از طريق روستاهاامر سرنگونی از طريق 

به )   ١١همان جا، صفحه ". ( محسوب می شود " راست " بايد تأکيد کنم که خط آزاد سازی ی منطقه ای به نسبت استراتژی مجاهدين خيلی : " می کنند که
ما، که نتايج واقعی ی خيال " تاکتيک " قهرمان .   بهترازاين از آب در نمی آيد-ارد که بيشتر مصرف داخلی د-آقای رجوی" چپ روی های " واقع هم که

پس از آن که نتايج فاجعه بار شکست هايش ديگر بر کسی پوشيده نمانده است دست " فرار به جلو" پردازی هايش را تاکنون نشان داده ايم، با توسل به تاکتيک 
البته اين گونه ادعاهای آقای رجوی را نبايد زياد جدی گرفت، چرا که به .  بودن خط آزاد سازی منطقه دم می زند" ت راس" پيش را گرفته که پس نيافتد و از 

اما چه می شود کرد، از قرار معلوم آقای رجوی .   قرار گرفته استطيف چپ و راستاحتمال قوی خود آقای رجوی هم می داند که در اين زمينه در کدام سر 
آخر کسی فراموش نکرده است که همين آقای رجوی بود که با کوته فکری ی کامل و بدون درک شکل .  ست از عادت هميشه گی ی خود بردارندنمی خواهند د

 به" در رو" ، مبارزه ی مسلحانه در کوه و روستا را به علت اين که ۶١و محتوای مبارزه ی مسلحانه در روستا، در جمع بندی ی يک ساله ی خود در سال 
دست " اما از آن جا که .  خارج دارد، تحقير می نمود و با توسل به خودستائی های مشمئز کننده، وقيحانه از شکست استراتژيک رستاخيز سياهکل دم می زد

ار گرديده که معروف قرار داده و شکست استراتژی ی مورد ادعايش آن قدر آشک" در رو" آقای رجوی را در جوار خاک ميهن و حتا خارج از " روزگار
.                                                                                                          ديگر امکان الپوشانی ی آن وجود ندارد، بهتر است در اين زمينه بيشتر پيش نرويم

  
اهند از شکست هايشان درس بگيرند، بر عکس، ما وظيفه داريم که بر تجربياتی که به اعتبار خون هزاران      اما اگر مجاهدين نشان داده اند که نمی خو

برای قيام، حضور مردم سازمان يافته و مسلح الزم است " انقالبی به دست آمده است تأکيد نموده و به آن ها گوشزد کنيم که، از آن جا که شما خود قبول داريد 
قطع کردن " و برای سازمان دهی و مسلح کردن مردم، الزاما شکستن طلسم اختناق ضرورت می يابد و از آن جا که تز ) ١۵٠ه جمع بندی، صفح" ( 

شکست خورده و اين مهم، هم اکنون به جنگ آزادی بخش محول شده است، پس الزم است نکته ای را به " سرانگشتان رژيم برای شکستن طلسم اختناق 
  .                                                                                          ری کنيمدوستان مجاهد يادآو

  
نقاطی، منطقه هائی، قطعاتی يا نواحی ئی پيدا می شوند که در آن ها : "      اگر جنگ آزادی بخش بنا به نظر آقای رجوی الجرم به نقطه ای خواهد رسيد که

پيشين را نخواهد داشت، حاکميت اش در آن جا متزلزل می شود يعنی با ضربات نيروهای آزادی بخش، اول حاکميت دشمن را در آن نقاط رژيم آن سلطه ی 
 پس مجاهدين منطقا می پذيرند که بدون قيام مسلحانه ی شهری و قبل از آن) .  ١٠گفتگو، صفحه " ( رقيق می کنيم، بعد متزلزل می کنيم و بعد می شکافيم 

امکان آزادسازی ی مناطق  وجود ندارد و از آن جا که اين مناطق بنا به نظر آن ها، بر اثر رشد جنگ آزادی بخش و باال رفتن قدرت آتش ارتش آزادی بخش، 
بوده و شرايط مورد نظر آزاد می گردد و به فرض پيش آمدن چنين شرايطی هم البته اين امر بديهی است که هنوز دژخيم جماران در تهران بر اريکه ی قدرت 

در نتيجه .  يعنی تهران انجام گردد" پايتخت" مجاهدين برای قيام شهری هنوز آماده نگرديده است، چرا که در چشم انداز آن ها قيام مورد نظر بايد به ويژه در 
که پروژه ی ( زادی بخش و وجود مناطق آزاد شده اما گسترش جنگ آزادی بخش در مقياس يک ارتش آ.  مجاهدين مجبور می شوند به جنگ خود ادامه دهند

 آن ها را قبول دارند، بدون شک باعث می گردد که توده های ند ما، بنا به ادعای مجاهدين صرفاآن هم در شرايطی که خلق های در ب! ) زياد سريعی هم نيست
رند و آن ها منطقا انتظار دارند که به وسيله ی ارتش آزادی بخش در اين مناطق به سوی اين جنگ آزادی بخش روی آو" خمينی" به جان آمده از ستم 

سازماندهی و مسلح شوند و مجاهدين نمی توانند به اين خواست آن ها به دليل عدم آماده گی ی شرايط برای قيام مسلحانه پاسخ ندهند و يا با اعالم اين که ارتش 
فوف اين ارتش راه ندهد و حداقل آن ها را مسلح ننمايد و بدتر از آن از مسلح شدن آن ها جلوگيری آزادی بخش ويژه ی آگاه ترين عناصر است، آن ها رابه ص

بنابراين با مسلح شدن و پيوستن توده های اين مناطق آزادشده به جنگ، قدرت آتش  ارتش آزادی بخش افزايش يافته و جنگ آزادی بخش هر چه بيشتر .  نمايد
اين منطقی ترين چشم اندازی .   جديدی آزاد می گردد تا به قول مجاهدين به فرض، سرکالف باز شود و تور اختناق پاره گرددبسط می يابد  و الزاما مناطق
                               .                                                                خود، می تواند به نيروهايش ارائه نمايد" جنگ آزادی بخش " است که آقای رجوی از سير 

          
     اما پاره شدن تور اختناق به مفهوم اين است که ماشين سرکوب رژيم شکاف برداشته و کارآئی ی قبلی ی خود را از دست داده باشد و اگر تور اختناق در 

ی وسيع وجود دارند، پس منطقا اين ارتش اين امکان را خواهد يافت که توده شرايطی پاره گردد که جنگ آزادی بخش،  ارتش آزادی بخش و مناطق آزادشده 
در اين صورت، .  پاک سازد" پير کفتار جماران "  سازمان داده، مسلح کند و به سوی پايتخت حرکت کرده و آن جا را از وجود اهای هر چه بيشتری را سريع

 به مثابه استراتژی چه می شود؟  اگر پاره شدن تور اختناق برای قيام ضروری است، اما در پس ضرورت قيام مسلحانه ی شهری ی مورد ادعای مجاهدين
نتيجه،  بنابراين اگر پاره شدن تور اختناق برای به ميدان آمدن عنصر اجتماعی و در. همان حال باعث رشد روزافزون ارتش خلق و جنگ خلق نيز می گردد

 و اگر وجود ارتش آزادی بخش و مناطق وسيع آزادشده را درچنين شرايطی فرض شده -عی ضرورت داردسازمان دهی و مسلح کردن اين عنصر اجتما
 بدون شک آن عنصر اجتماعی به سوی اين ارتش روی آورده و به صفوف آن می پيوندد و قدرت آن را آن چنان وسعت و افزايش می دهد که با توجه -بگيريم

وق توانائی ی تسخير پايتخت را می يابد و اگر مجاهدين اين امر را، که ما بر اساس ديدگاه ارائه شده از سوی آقای به شکاف در ماشين سرکوب رژيم، ارتش ف
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در نتيجه، چرا پديده .   که برای سرنگونی ی رژيم ديگر قيام مورد ادعای شان نقش استراتژيکی نخواهد داشتدرجوی پيش برديم، به پذيرند منطقا بايد به پذيرن
.                                                    نگرديم و هم از شر تناقضات خود ساخته رها گرديم" چپ روی "  نناميم تا هم دچار خط منطقهنام واقعی اش يعنی همانا را با 

  
 مسئله ی آزاد کردن مناطق را نيز طرح می کنند، پس بايد به اين امرهم پاسخ دهند -وب تناقضات درونی ی سيستم فکری شان در چارچ-    البته اگر مجاهدين

مردم در آن جا : " آخر آقای رجوی در رد خط منطقه می گفت.  را برآورده سازند" حوائج طبقات مختلف مردم " که در اين مناطق چه گونه می خواهند 
اين ها را بايد تأمين کرد، از سوخت گرفته تا کاالهای اساسی تا خيلی حوائج مادی ی .   بسياری از اين مصارف صرف نظر نکردنی استمصارفی دارند،

ئن ، آيا شما مطم)نسبت به مرحله ای که شاه در حاکميت بود( با توجه به افزايش بار طبقاتی ی مرحله ی کنونی ی انقالب : " و وحشت زده می پرسيد" ديگر
بر خواهيد آمد؟  وآيا از درون همان مردم، دشمن با ) می نيُمم حوائج شان در شرايط محاصره ی کامل دشمن ( هستيد که از پس حوائج طبقات مختلف مردم 

جمع ( ان ايجاد کنند؟ ايادی و طبقه ی خاص خودش عليه شما خراب کاری های جدی نمی توانند به راه بيندازند و بالنتيجه دردسرها و مشکالت جدی عليه ت
 رابطه ای  ی مبارزه رادر دست دارد و طبيعتابايد به آقای رجوی گفت البته اين امر تا حد زيادی برمی گردد به ماهيت سازمانی که رهبری)  ۵٩بندی، صفحه 

ری به دست نيروئی باشد که بر توده ها تکيه نمايد و در اگر رهب.  که بنا به ماهيت طبقاتی اش با طبقات ستم ديده ی جامعه در مناطق آزادشده برقرار می نمايد
جهت حل تضادهای طبقاتی در اين مناطق گام بردارد، يعنی مناسبات وابسته به امپرياليسم را برانداخته و مناسبات ملی و دموکراتيک را جای گزين آن نمايد و 

 معنای واقعی ی انقالب رادر جريان زنده گی ی خود دريابند، يدون شک اين توده ها آن چنان حرکت کند که کارگران، دهقانان و ديگر توده های ستم ديده
به هر حال بدون آن که دچار خوش خيالی گرديم و مشکالت کار را ناديده بگيريم، با اطمينان می توانيم بگوئيم که به .  هرگز از انقالب روی بر نخواهند تافت
نقالبی ی آن ها و با تکيه ی اساسی به محروم ترين اقشار جامعه و پاسخگوئی به مسائل و مشکالت آن ها بدون شک قدرت شگفت انگيز توده ها و ابتکارات ا

ولی اگر رهبری در دست سازمانی باشد که اعتقادی به توده ها و قدرت تاريخی ی آن ها و .  توده ها خواهد بود" می نيُمم حوائج " انقالب قادر به حل مسئله ی 
برايش به وجود خواهد آمد و مجاهدين نشان داده اند که از زمره ی همين نيروها " مشکالت جدی ئی"  دموکراتيک شان نداشته باشد، بدون شک خواست های

 است مجاهدين، البته ممکن.  می باشند، چرا که به خواست های توده ها در مرحله ی انقالب دموکراتيک از هم اکنون بی توجه بوده و آن ها را انکار می نمايند
 هم به شيوه ای که نشان داديم دچار چپ روی شده اند، به اين نتيجه رسيده باشند که مسئله ی آزاد شدن مناطق تجربه کسب کرده اند و اخيرا" است  سال ۵" که 
ناميده می ) ٨" ( و دسته ی اشرف دهقانی دار"  در تبليغات ضد کمونيستی ی مجاهدين،  که اخيرا-ه چريک های فدائی ی خلقک" طول و تفصيل هائی" با آن
" دررو" که "  مرزهای جنگی" را هم شکسته اند، چرا که مناطق مورد نظر آن ها از قرار در " طلسم"  قلمداد می نمايند هم نبوده و نيست و آن ها اين-شوند

البته چون ما نمی خواهيم مثل آقای رجوی دچار خيال .  ل کرداين مشکل را هم ح" دررو" خارجی دارد، قرار است آزاد گردد و می توان از طريق اين 
.                                                                                پردازی شويم، پس بهتر است به بحث خود ادامه دهيم و بگذاريم تا خود ايشان به اين مشکل پاسخ  گويند
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  !!جنگ انقالبی ؟ یا انکار خواست های دموکراتیک انقالب
  

در بررسی ی جنگ آزادی بخش و ارتش آزادی بخش مجاهدين و چشم اندازی که آن ها در پيشبرد اين جنگ مقابل خود گذاشتند نشان داديم که مجاهدين به      
و " راه بازکنی ها" از مبارزه برای رشد روزافزون انقالب اعتقادی ندارند و زير پوشش نقش توده ها در مبارزه مسلحانه يعنی شرکت فعال آن ها در اين شکل

مجاهدين در اين .  روزمره شان هر چه بيشتر اين امر را انکار نموده و به وسيله آقای رجوی به تئوريزه کردن اين واقعيت می پردازند" بن بست شکنی های" 
اما زير پوشش .  هستند) ٢٢گفتگو صفحه " (خواستار يک جامعه ی دمکراتيک"لی که با قسم و آيه تأکيد می کنند که زمينه تا آن جا پيش می روند که در حا

.                     شعارهای صلح و آزادی و جنگ انقالبی ی کذائی ی شان به انکار بديهی ترين خواست های دمکراتيک توده ها در اين مرحله از انقالب دست می زنند
  

جنگ امروز ما البته با خط آزاد سازی ی منطقه، خط : "       در اين زمينه بهتر است به سخنان آقای رجوی در رابطه با جنگ آزادی بخش مجاهدين توجه کنيم
 ويژه ی جامعه ی ايران، بر اساس تحليلی بر اساس خصوصيات.  کالسيک آزاد کردن مناطق که در برخی ديگر از انقالبات پيگيری شده به کلی متفاوت است
شعار اصلی هم شعار حول زمين و قس عالذالک نيست، بلکه صلح .  که از جامعه ی ايران داريم هدف نخستين، روستاها نيستند بلکه بالمال هدف شهرها هستند

ثل جنگ  های محلی و منطقه ای، پس نيروی الزم از ميان آگاه ، چون جنگ انقالبی است، چون چسبيده به زمين نيست م...شعارهای سراسری .  است و آزادی
   )                             ٩٨نشريه ی انجمن شماره ی ".  ( ترين اقشار می آيد

                            
ی دمکراتيک انقالب است از بررسی ی بيشتر      از آن جا که هدف ما در اين قسمت بررسی ی ديد آقای رجوی از جنگ انقالبی ورابطه اش با خواست ها

امری که از قرار معلوم همان قدر که جن از بسم اهللا وحشت دارد، آقای رجوی هم از آن .  می گذريم" خط آزاد سازی منطقه " دالئل ايشان در رابطه با 
او با اين جمالت در حقيقت نقش دهقانان .   دارد از چه می گريزدبودن خط منطقه، در حقيقت" راست " اما آقای رجوی می داند که تحت عنوان .  گريزان است

و بدتر از آن به تحقير مبارزه ی دهقانان وخواست های آن ها .  و خواست های دمکراتيک اين طبقه که از قضا زمين در محور آن قرار دارد را انکار می نمايد
 برای آقای رجوی در بر داشته و چگونه ايشان تحت اين پوشش همه چيز را به ايای ويژه ایمزمی پردازد و به اين وسيله نشان می دهد که شعار صلح چه 

مجاهدين با ارائه ی اين ديدگاه نشان می دهند که واقعيت سياست شان نسبت به دهقانان، که يکی از پر جمعيت ترين طبقات جامعه ی ما ) ٩. (بازی گرفته است
و چگونه تحت پوشش شعار صلح و آزادی !  بات  موجود به وحشيانه ترين شکلی غارت و چپاول می گردند، چيست ؟را تشکيل می دهند و زير سلطه ی مناس

در حقيقت مضمون اقتصادی ی انقالب دمکراتيک خلق های ما را انکار نموده و " زمين و قس عالذالک" يعنی خواست های سياسی و انکارشعارهائی چون 
 را از مبارزه ی طبقاتی ی دهقانان کنار کشيده اند، چرا که نمی خواهند توده های دهقانی را در جهت يک جنگ انقالبی ی نشان می دهند که چه گونه خود

  .                                                                                                                   واقعی بسيج نمايند
      

هستند در شرايط سلطه ی امپرياليسم در ايران اين خواست جز با قطع سلطه " خواستار يک جامعه ی دمکراتيک " ا مجاهدين بايد بدانند که اگر به واقع      ام
  چه آن ها بخواهندی امپرياليسم متحقق نمی گردد و سرنگونی ی سلطه ی امپرياليسم جز به مفهوم يک انقالب دموکراتيک نوين نمی باشد و مسئله ی ارضی، 

زمين به کسانی که روی آن کار می کنند بايد به طور " يعنی شعار .  و چه نخواهند جزئی از مضمون اقتصادی ی انقالب دموکراتيک را تشکيل می دهد
                                         .                 شعار اساسی ی انقالب برای دهقانان می باشد" لغو هر گونه باج دولتی " و "  رايگان تعلق بگيرد

  
     اما اگر شعار زمين که از شعارهای دهقانان در انقالب می باشد و بيان گر بخشی از خواست های دموکراتيک انقالب ما است را مجاهدين جزء شعارهای 

کار خود قرار ندهند، بار ديگر به روشنی نشان دادند که خواهان تغيير اصلی ی انقالب ندانند و به هر دليل حل مسئله ی ارضی را به نفع دهقانان در دستور 
مجاهدين که حال تجربه .  نمی گذارد آن ها حرف شان را بزنند گله مندند" پير کفتار جماران"  از اين که اعی ی موجود در کشور نبوده و صرفامناسبات اجتم

 کرده اند، بايد بر اين امر آگاه باشند که اين تنها بورژوازی است که از خواست های سياسی به ی مراوده و مذاکره با محافل رنگارنگ بورژوازی را کسب
 سياسی می کوشد انرژی ی توده ها در جهت تغيير مناسبات اجتماعی ی موجود  توده ها زير پوشش خواست های صرفاطور کلی سخن می گويد و با فريب

 بخواهند  خرده بورژوازی ی شهری، اگر واقعامديده ی خلق در بند ما، چه کارگران و دهقانان و چه اقشار گوناگوندر حالی که توده های ست.  کاناليزه نگردد
از ديکتاتوری ی امپرياليستی و اجحافات و قلدری های آن نجات يابند، چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی ی سلطه ی امپرياليسم يعنی انقالب دموکراتيک 

 نابودی ی سلطه ی سياسی ی دشمن بلکه نابودی ی پايگاه طبقاتی ی اين سلطه ی سياسی را هدف د و انقالب دموکراتيک نيز نه صرفاارننوين نداشته و ند
خود تأکيد دارند، بايد بدانند که بدون نابودی ی بورژوازی ی " جامعه ی دموکراتيک" در نتيجه اگر مجاهدين بر خواست .  حمالت خود قرار خواهد داد

.                      بسطه به امپرياليسم در ايران سخن از دموکراسی فريبی بيش نيست چرا که در شرايط ما دموکراسی بدون قطع سلطه ی امپرياليزم حاصل نمی شودوا
  

" خواست های اقتصادی" را برای مردم ما طرح می کنند، بايد بدانند که تا زمانی که اين خواست ها با " واست های سياسیخ "     بنابراين آن هائی که صرفا
 همراه نباشد هر گونه کوشش برای انقالبی جلوه دادن اين شعارها جز کوششی – سرمايه داری ی وابسته –يعنی انقالب در نظام اقتصادی ی موجود در جامعه 

وی نيز مشخص می شود، آقای رج" جنگ انقالبی ی" بر اين اساس حدود انقالبی بودن .   توده ها و استفاده از غريزه ی انقالبی ی آن ها نمی باشدبرای فريب
              .                                                اجتماعی ی موجود در جامعه نمی باشد- خواهان انقالب در نظام اقتصادیجنگی که رسما
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     اما آقای رجوی نه تنها خود را از مبارزه ی طبقاتی در روستا کنار می کشد بلکه برای انقالبی جلوه دادن جنگ خود، به تحقير مبارزه ی دهقانان پرداخته و 
است و در اين زمينه او تا آن جا پيش می "  به زمينچسبيده" جنگ آن ها بر عليه مناسبات موجود را هم جنگ انقالبی نمی داند چون از نظر ايشان اين مبارزه 

 خود که ما نشان داديم تا چه حد انقالبی است، حتا انقالبی بودن مبارزات خلق کرد را تحت عنوان جنگ های محلی و جنگ انقالبی یرود که برای اثبات 
چون جنگ، انقالبی " او می گويد.   است به چه وسائل کثيفی متوسل گرددمنطقه ای انکار می کند و بار ديگر نشان می دهد که برای اثبات وجود خود حاضر

آيا مجاهدين با اين سخنان تمامی ی جنگ های دهقانی بر عليه امپرياليزم که به قول آن ".  است، چون چسبيده به زمين نيست مثل جنگ های محلی و منطقه ای
ی نمايند؟ آيا جنگ خلق ترکمن که از قرار معلوم چسبيده به زمين بود جنگی انقالبی بر عليه رژيم خمينی ها چسبيده به زمين می باشند را غير انقالبی قلمداد نم

 نشوند و به آلودهنبود؟ شايد به همين دليل هم مجاهدين در جريان ترکمن صحرا خود را کنار کشيدند تا در جنگی محلی و منطقه ای که چسبيده به زمين است 
.               جمهوری ی اسالمی کمک کردند تا خلق ترکمن صحرا را آن چنان سالخی نمايد" ضد بشری ی" اه با بقيه ی سازش کاران به رژيماين وسيله در عمل همر

         
مردم ايران به واقع هم اين جنگ های محلی و " رهبر انقالب نوين " شأنراسری است و در  سازمانی که به شيوه ی مجاهدين مدعی انقالب سشأن البته در 

منطقه ای مثل جنگ خلق ترکمن و خلق کرد ارزشی نمی تواند داشته باشد، آخر اين خلق ها در مناطق محدودی قرار گرفته اند و مبارزه شان هم اساسا چسبيده 
 بين زمين و آسمان در نوسان نمی باشند و بدتر از آن جنگ خلق ترکمن و خلق کرد بار عمده اش بر دوش دهقانان "رهبر انقالب نوين" به زمين است ومثل 

"  زير پوشش شعار صلح درجاهدين تلقی نمی شود و آن ها فعالبرای م" هدف نخستين" مکانی که .  بوده و عرصه ی اصلی ی نبردش هم در روستاها است
  !                    چه بخواهد" خدا" ل کرده اند تا خود را مشغو" مرزهای جنگی

  
 سال است بر عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری ی اسالمی به پا خاسته و قهرمانانه مبارزه  کرده و کردستان ٨     اگر مجاهدين جنگ خلق کرد را که 

اگر مجاهدين .   نمايند و انقالبی نمی دانند ، چون چسبيده به زمين ومحلی و منطقه ای استرا به سنگر انقالب ايران تبديل نموده ، با چنين سخنانی تحقير می
خواست های دهقانان را در اين مرحله از انقالب انکار می نمايند، پس چه گونه باز هم خود را دموکرات می نامند؟ و به راستی آقای رجوی فکر ميکند با انکار 

" تنها تکيه به شعارصلح ، تا کی می تواندخودش را دموکرات جا بزند؟  جالب است که آقای رجوی به انکار نقش جنگ های خواست های دموکراتيک انقالب و
ی می پردازد که در جوار خاک ميهن قرار گرفته و فاقد هر گونه زمينی در ايران است و تازه می خواهد از طريق تلفيق آتش مرزی و " چسبيده به زمين 
متزلزل ساخته و فرضن هم منطقه ای را آزاد نموده و تکه زمينی به " نقاطی، منطقه هائی و قطعاتی يا نواحی ئی " يش سلطه ی دشمن را در شهری ی نيروها

  .                                                   دست آورد
  

نطقه چه می گويد؟  آيا به آن ها می گويد که خواست شما برای زمين را قبول ندارم و      اما به راستی اگر آقای رجوی منطقه ای را آزاد کرد، به دهقانان آن م
جنگ چسبيده به زمين شما را انقالبی نمی دانم؟  و در چنين حالی، چه گونه ممکن است دهقانان ستم ديده ی آن منطقه به صرف شعار صلح به حمايت از 

ه ی زنده گی ی فالکت بار دهقانان همچون گذشته در زير سلطه ی مناسبات ارتجاعی ی کنونی می باشد ؟  جريانی برخيزند که مفهوم آزادی در نزد او ادام
دهقانانی که به اعتبار شرايط زنده گی شان خواهان يک انقالب ارضی در روستاها می باشند، انقالبی که در واقعيت نفوذ خان ها و ارباب ها، بانک ها و 

اگر .  ستی را بايد براندازد تا نيروی ميليونی ی دهقانان برای گسترش جنگ انقالبی و حفاظت از مناطق آزادشده رها گرددشرکت های گوناگون امپريالي
برای آن ها در چنين مناطق آزادشده ی فرضی ايجاد نخواهند کرد " مشکالت جدی " مجاهدين چنين هدفی را دنبال نمی کنند، آيا در اين صورت همين دهقانان 

وعدم تمايل آن ها را در پاسخ دادن به خواست های توده ها و در " خط آزاد سازی منطقه" ياهمين واقعيات به روشنی يکی از داليل گريز مجاهدين از ؟  و آ
خواست های سازمانی که " انقالب نوين" نتيجه سازماندهی ی انرژی ی انقالبی ی آن ها در جهت نابودی دشمن را نشان نمی دهد؟ و آشکار نمی کند که

!                                                    بر عليه نظام سرمايه داری ی وابسته را ندارد از قماش چه انقالباتی می باشدانقالبدموکراتيک انقالب را انکار نموده وقصد 
          

                                                                 :                                             نتيجه گيری کنيم
     واقعيت اين است که مجاهدين به اعتبار ارزيابی های غير واقعی و سياست های غير اصولی شان در رسيدن به اهداف مورد نظر خود دچار شکست شده 

آن هم برای سازمانی که هر روز در تبليغات خود " خمينی" وتاه مدت برای سرنگونی یشکست استراتژی ی مجاهدين، يعنی قيام مسلحانه شهری در ک.  اند
.                                   چشم اندازهای کاذب پيروزی ی سريع را الغاء می کند، نمی توانست مشکالت ويژه ی خود را برای رهبری ی اين سازمان به وجود نياورد

  
     اما رهبری ی مجاهدين به جای پذيرش واقعيت شکست استراتژيک اش و در نتيجه برخورد انتقادی با سياستهای تا کنونی اش، در جهت راه يابی و راه 

عوارض طبيعی ی ناشی از گشائی ی واقعی برای آينده، با چنگ اندازی به هر وسيله ای کوشيد تا اين شکست را الپوشانی کرده و موقعيت خود را در مقابل 
.                                                                       امری که سازمان فوق را هر روز در بن بست عميق تری قرار می داد.  اين شکست هر چه بيشتر تحکيم نمايد

  
از بيان بی پرده ی حقايق در مورد توازن واقعی ی قوا، مابين انقالب و ضد انقالب، در هراس است و با ترسيم چشم اندازهای      بدون شک سازمانی که 

 کاذب برای توده ها و نيروهای خود توهم پراکنی می نمايد، حتا اگر در کوتاه مدت نيز اين امر مزايائی برای او در بر داشته باشد در درازمدت نمی تواند از
عواقب حتمی ی چنين امری مصون بماند و به همين خاطر است که هر روز اين سؤال با برجستگی ی هر چه بيشتری در اذهان هواداران مجاهدين طرح می 

 سازد، به جای امری که رهبری ی مجاهدين، با توجه به سيستم نوساخته ای که در آن قرار گرفته اند را مجبور می" چرا سازمان پيروز نمی شود؟:"گردد که
علم نمايد تا هم سؤال کننده گان فوق را سرگرم کرده باشد و هم موقعيت خويش را مستحکم )١٠"(هر روز چيز جديدی" پاسخ گوئی ی واقعی به اين سؤال

  .                                                      سازد
  

" راه بازکنی" پی برد، گر چه آن ها از" چيز جديدی" واقعی ی مجاهدين در توسل هر روزه شان به     در همين چهارچوب است که ميتوان به انگيزه های
تا لجن پراکنی بر عليه " افتضاح ايدئولوژيک" در نتيجه از.  های کذائی در هر مورد، اهداف ويژه ای را نيز دنبال کرده و استفاده های گوناگونی نيز می برند

گاه و بی گاه هر کس " دراز کردن" تا" بورژوارفرميستی" و از شوخی های" حد اکثر تهاجم" به جوار خاک ميهن تا " اريخ سازعظيمت ت" کمونيست ها واز 
از آخرين نمونه های اين ليست " ارتش آزادی بخش ملی" و ناکس، همه و همه کوشش هائی است در اين راستا که سازماندهی ی نيروهای مجاهدين، تحت نام
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قرار گرفته واين امر با توجه به مجموعه ی مسائلی که با " جوارخاک ميهن" نيز در" فرماندهی ی عالی ی مجاهدين" به خصوص، که حال.  می باشدباال بلند 
  .                                                       خود به همراه می آورد، به بن بست شکنی های ويژه ای نيز نيازمند می باشد

  
تلقی می شود در هر صورت شکست استراتژيک مجاهدين می بايست به " سرآغاز انقالب نوين"  که از نظر مجاهين۶٠ خرداد سال ٣٠ سال پس از ۶     

ز منتهی می گردد بار ديگر طرح و مورد تأکيد قرار گرفته و چشم اندا" رژيم خمينی" مشخصی که به سرنگونی ی" جاده" و" خط" شکلی توجيه گردد و
ارتش آزادی بخش " در نتيجه الزم بود که ديگر آقای رجوی به صحنه بيايد وبا جا زدن سازماندهی ی جديد نيروهای خود به عنوان.  پيروزی ترسيم گردد

 مبارزه ی مسلحانه و زده و بار ديگر درک نازل خود، از" جوار خاک ميهن" آن هم در" حلقه ی مفقوده" با خود ستائی های معمول، دم از دست يابی به" ملی
" جنگ آزادی بخش" اشکال سازمانی ی آن را به نمايش بگذارد و بدون اين که به روی خود بياورد، برای ماست مالی و الپوشانی ی شکست استراتژيک خود

ستراتژيک مستعمل خود رنگ و لعاب را جايگزين مبارزه ی مسلحانه در شهرها نموده تا به دستگاه ا" مرزهای جنگی" در" ارتش آزادی بخش" به وسيله ی
  .                                                                                        تازه ای بخشد

         
  

افت، بلکه به اعتبار مجموعه ی      اما همان طور که در طول اين مقاله توضيح داديم، با توسل به اين شيوه ها نه تنها نمی توان از بن بست موجود خالصی ي
سياست هائی که مجاهدين در پيش گرفته اند و روشهائی که برای پيشبرد امور خود به آن متوسل می گردنند، بيش از پيش خود را در بن بست عميق تری قرار 

                          .                                                                              خواهند داد
  

جنگ " ما برای" قهرمان تاکتيک"      تشکيل ارتش آزادی بخش و رهنمود به هواداران ، برای خروج از ايران و پيوستن به ارتش به اعتبار نقش عمده ای که
حرانی است که اين سازمان را فرا گرفته است، امری کذائی اش قائل گرديده، تنها نتيجه اش تضعيف عملکرد مجاهدين در داخل ايران و تشديد ب" آزادی بخش

.                                                                                            که به بی اعتباری ی هر چه بيشتر آن ها در ميان توده ها و هواداران شان منجر خواهد گرديد
  
از آن جا که می داند انديشيدن به اين امر او را با چه "  نمی شود؟ چرا سازمان پيروز"     رهبری ی مجاهدين به جای تفکر برای پاسخ گوئی به اين سؤال که 

ء می کند که ديگر با تشکيل واقعيت های آزاردهنده ای مواجه خواهد ساخت، از اين واقعيت می گريزد و برای تسکين خود به آسمان روی می برد و چنين الغا
، اما همان طور که نشان داديم، مجاهدين با برنامه ها و روش هائی که اتخاذ کرده اند نه تنها به پيروزی نخواهند رسيد " هيچ کمبودی وجود ندارد" اين ارتش

: عيتی که با چنين ادعاهائی نيز نمی توان جلويش را گرفتواق.  بلکه هر روز که می گذرد توُهم رسيدن به اين پيروزی ی کاذب هر چه بيشتر شکسته می شود
حاال ديگر ديگر هيچ چيز کم نيست يعنی هيچ کمبودی وجود ندارد و خدا تمام نعمت هايش را برای ما، برای مجاهدين و برای مردم به تمام و کمال رسانده و " 

مگر تا کنون جائی هم گفته ايد که در خط و خطوط شما ابهامی وجود داشته ( است خط و خطوط روشن )  می گفتيد که بسته است مگر قبال( راه باز است 
لمللی از نظر ايدئولوژيک و سياسی و هم چنين در عرصه ی بين ا)  بله : جمعيت با صدای بلند( مگر نيست؟ .  ، زيربناها ساخته شده و شما هم آماده ايد) است

، تنها و تنها جائی که باقی مانده صحنه ی ُخلص نظامی است، ) ی مورد ادعای خمينی او را سرپا نگه داشته  امدادهای غيبیحتما( که خمينی شکست خورده 
  )   ١١" . (در صحنه ی نظامی هم واقعيتش نيرو در برابر نيروست

  
قرار می گيرد که با توجه به توازن قوای " ر نيرونيرو در براب"      در نتيجه تنها جائی که باقی مانده، صحنه ی نظامی است و اين هم همان صحنه ای است که

 پيروزی ئی در کار نيست و بنابراين همه ی آن هائی که هنوز هم دچار توُهم می باشند بايد خود را از اين توُهم  هر کس بايد خودش درک کند که فعالموجود،
                                         .                                                         خالص سازند

  
     به همين دليل بايد تأکيد کنيم که تشکيل ارتش آزادی بخش از سوی مجاهدين نيز برای آن ها دردی را دوا نکرده و حتا گامی آن ها را به پيروزی نزديک 

بن " دين اساسا در مسيری که به پيروزی بيانجامد گام بر نمی دارند ونخواهد ساخت، چرا که با توجه به همه ی واقعيت های موجود در جامعه ی ما، مجاه
  .                                          اخير نيز تنها گواهی است براين واقعيت" بست شکنی ی

  
  
  
  

  :                               یـادداشــــــت ها
  
گزارش مسئول شورای ملی ی مقاومت به مردم ايران در باره ی رابطه با بنی صدر و " ی توان به   برای شناخت بيشتر از تاريخچه ی اين ايده م-١ 

  .                                                                           رجوع کرد۶٣صفحه ی " اطرافيانش با شورای ملی ی مقاومت و جريان پيوستن  و گسستن آن ها 
                                                                                ١١١ ی يک ساله صفحه ی  جمع بندی-٢
                                                       ٧٠  پيام رفيق اشرف دهقانی به خلق های ايران صفحه ی -٣
  ".        ی توده ها همراه با رهبری است وجه مشخصه اش جنبش مسلحانه ی وسيع و ناگهانی"   که -۴
  از آن جا که در شرايط خفقان و ديکتاتوری ی امپرياليستی، حفظ سازمان انقالبی و رزمنده ای که توانائی ی بقاء و ارتباط با توده ها را داشته باشد نيز -۵

نی به تدريج شکل گرفته و رشد می کند و توانائی ی متشکل ساختن توده ها منوط به مبارزه ی مسلحانه است، پس در جريان همين مبارزه است که چنين سازما
  .                                                                   را در بستر اين مبارزه به دست می آورد
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.                                           می باشد۶۶، خرداد ٣٢مه شورا شماره قيد می گردد، منظور گفتگو با مسعود رجوی ، ماهنا" گفتگو"   در اين مقاله هر کجا مأخذ -۶
ن بيان ، که به خودش روحيه می داد و با درک مکانيکی اش خيال پردازی های خود را چني۶١  اين تصورات را مقايسه کنيد با خياالت آقای رجوی در سال -٧

نقطه ای فرا خواهد رسيد که رژيم ديگر قدرت جانشين ) و بدون شک ( ش ضد اختناق از يک حدی گذشت، قطعاوقتی که راندمان عمل رهائی بخ: " می نمود
 نقطه ی آغاز پايان آن نقطه،.   آغاز می شودشکستن طلسم نقطه ای است که در آن آن نقطه، ضمنا.  سازی آغاز می شودسازی ندارد و تنزل نرخ جانشين 

و حال همان حرف ها را، که واقعيت مبارزه نادرستی شان را ثابت نموده است، به شکل ديگری بيان می کند و نشن " .  اختناق و در حقيقت پايان رژيم است 
                                                                                      .                         می دهد که در واقع در اين پنج سال چه قدر در فهم واقعيت ها ناتوان بوده است

 اين جانيان کاسه ليس درگاه بورژوازی ی وابسته که دست شان تا مرفق به خون انقالبيون -  سال هاست که کميته مرکزی ی خائن حزب توده و اکثريتی ها-٨
 جای مجاهدين خالی جبههدر اين .  می نامند" گروه اشرف " ا رژيم ددمنش جمهوری ی اسالمی، چريک های فدائی ی خلق ايران را  هم صدا ب-آغشته است

                               .                                      پيوستندمرتجعين راستو در اين زمينه به گروه ُکر " باال آوردند" بود که آن ها نيز سرانجام به قول آقای رجوی 
  !!                        داشته است" برکت "   از قرار معلوم، جنگ ارتجاعی ی کنونی برای خيلی ها -٩
)               ٩٨نشريه ی انجمن، شماره ( عضدانلو سخنرانی ی مريم " . هر روز چيز جديدی و هر روز بن بست شکنی و راه بازکنی ی جديدی در کار است   " -١٠
  )                                                     ٩٨نشريه انجمن، شماره (   سخنرانی ی مريم عضدانلو -١١

                       
  

 


