
  "فاز جديد"سازمان مجاهدين در 
  

 رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی يورش هر چه گسترده ۶٠در خرداد سال 
رژيمی که پيش از . تر و هر چه عريانتری را به توده ها و نيروهای انقالبی آغاز کرد

آن در پناه توهمات و سازشکاريهای اغلب نيروهای اپوزيسيون، امکان ترميم ضربات 
وارده از جنبش خلق به نهادها و ارگانهای امپرياليستی و سازماندهی نيروهای 
سرکوب خويش را يافته بود؛ اينک با يورش سازمانيافته، وسيع و وحشيانه خود قصد 
آنرا داشت که با يک قدرت نمائی ضد انقالبی و ايجاد فضای رعب و وحشت در 

تولی گرداند، و سلطه منحوس خويش جامعه، روحيۀ يأس و نااميدی را بر توده ها مس
  . را تحکيم بخشد

يورش با چنان قساوت و سبعيتی توأم بود که در تاريخ معاصر ايران نظير آن ديده 
نشده بود از همين رو حتی سازشکارترين نيروها به مقابله وادار شدند، در چنين 

ژيم کشانده اوضاعی بود که سازمان مجاهدين خلق به صحنه مبارزۀ فعال بر عليه ر
سازمانی که در اين مدت در جريان مبارزه حاد طبقاتی در جامعه ما با توجيه . شد
جنگ ترکمن صحرا، [در هر رويداد و واقعه مهم تاريخی " بردباری مطلق انقالبی"

" انقالب فرهنگی"مبارزه مسلحانه خلق کرد، يورش رژيم به دانشگاهها تحت عنوان 
برخورد سازشکارانه و منفعلی از خود ...] آمريکا و و نمايش مسخره تسخير سفارت 

طفره " مرگ بر خمينی" خرداد از طرح شعار ٣٠به نمايش گذاشته بود و حتی در 
را عنوان مينمود، اينک با اتخاذ راديکال " مرگ بر بهشتی"رفته و بجای آن شعار 

مانی که با ترين شيوه مبارزه و به پشتوانه جانبازيها و فداکاريهای مجاهدين قهر
شهامت و جسارت کامل پای در صحنۀ مبارزه گذاشته بودند، چنان مقاومت خونينی را 
بر عليه رژيم ضد خلقی جمهوری اسالمی سازمان داد که بحق در بی اعتبار کردن و 

ولی اگر سازمان . خنثی سازی اهداف ضد خلقی رژيم وابسته نقش اساسی ايفا کرد
 نقش مهمی ايفاد نمود، درست بدليل ماهيت طبقاتی  خرداد چنين٣٠مجاهدين پس از 

و نتوانست نيروی بزرگی را . خود از درک قانونمنديهای مبارزه در ايران عاجز ماند
که حول اين سازمان گرد آمده بودند در مسير درست، در مسيری که به نابودی 

ش از اين همانطور که ما پي. امپرياليسم و سگان زنجيريش منجر ميشود، بکار گيرد
آنها . مبارزۀ مسلحانه از طرف مجاهدين بطور همه جانبه بکار گرفته نميشود"گفته ايم 

مبارزه مسلحانه را بصورت تاکتيکی و در خدمت سياست معينی قرار داده اند که 
هدف آن حداکثر برانداختن رژيم جمهوری اسالمی است، نه برانداختن نظام 

 حاکميت امپرياليستی، هدف آن تغيير هيأت حاکمه بورژوازی وابسته به امپرياليسم و
است، نه تغيير طبقه حاکم، هدف آن حداکثر، اصالح نظام موجود است نه برانداختن 
اين نظام و شالوده ريزی نظامی نوين و به همين دليل است که انقالبيون جان بر کف 

". ی دست ميزننددر چارچوب سياستی غير انقالبی به مبارزه مسلحانه محدود و تاکتيک
اعدام اين خالصه نمی شود که آنها به محدوديت مبارزه مسلحانه مجاهدين تنها به 



هائی که هر يک در سيستم موجود نقش و "آخوند"يعنی " شاه مهره ها"انقالبی 
جديدشان با حمله به " مرحله"مسئوليتی داشتند بسنده ميکردند و يا در 

جماران، اختناق می آورد و "ی که از قرار از های اين رژيم يعنی پاسدار"سرانگشت"
طلسم "بسنده می کنند تا بقول خودشان ) ١۶٣جمعبندی يکساله ص " (تقسيم می کند

را بشکنند بلکه مجاهدين اساسًا درکی روشن از رابطه مبارزه شهر و روستا " اختناق
 اين مرحله در مبارزه ضد امپرياليستی خلقهای ايران و درکی از استراتژی مبارزه در

آنها بجای سازماندهی بخشی از نيروهايشان در روستا در جهت آزاد سازی . ندارند
رژيم همانطور که ... مناطق و يا حداقل ضربه زدن به مراکز ارتباطی و تبليغی و 

ها که در جای خود و در حد خود مثبت "پاسدار"ها و "آخوند"گفته شد صرفًا به اعدام 
تظاهرات "ر اوايل با اتخاذ تاکتيکهای نادرستی چون است مبادرت نمودند و د

که در آن انقالبيون حرفه ای فوج و فوج به مسلخ فرستاده ميشدند ناتوانی " مسلحانه
خود را از درک قانونمنديهای حاکم بر مبارزۀ مسلحانه در شرايط سلطه امپرياليسم در 

  . شرايط کنونی ايران نشان دادند
مجاهدين از استراتژی مبارزۀ ضد امپرياليستی در ايران درک کوته بينانه رهبری 

ارتباطی ارگانيک با پايگاه طبقاتی و اهداف کنونی مجاهدين دارد، مجاهدين از درک 
اين نکته عاجزند که اعمال ديکتاتوری و ايجاد شرايط اختناق، ناشی از حاکميت 

ء سلطۀ امپرياليستی امپرياليستی در ايران است و بدون نابودی عمده ترين عامل بقا
يعنی ارتش ضد خلقی، بدون نابودی بوروکراسی منحط موجود و بدون نابودی 
بورژوازی وابسته به امپرياليسم، اختناق و ديکتاتوری از جامعه ما رخت برنخواهد 

بنابراين با چنان برنامه و روشهائی که مجاهدين پيش پای خود گذاشته اند از . بست
جامعه بی طبقۀ "ليسم در ايران، ايجاد شرايط دمکراتيک و آن بين بردن سلطۀ امپريا

  .مورد نظر مجاهدين ناممکن است" توحيدی
رفرميستی آن و -و پذيرش برنامه بورژوا" شورای ملی مقاومت"مجاهدين با تشکيل 

تأکيد بر مذهبی بودن حکومت آينده و مخدوش کردن صف خلق و ضد خلق در آن 
مودند در همان حال با حاد خلقهای ايران سنگ اندازی نشورا در حاليکه در امر ات

تخطئه ديگر نيروهای انقالبی و تهمت به آنها هر کس و هر نيروئی را که مخالف 
جمعبندی يکساله " [در خدمت خمينی و استمرار سلطۀ ضد مردمی"شورايشان بود 

اما سير وقايع و روند مبارزه در ايران بهترين پاسخ را به . او تلقی نمودند] ١٢٧ص، 
  جاهدين توانائی درک اين پاسخ را دارند؟آيا م. آنها داد

مجاهدين ناتوان از درک قانونمنديهای حاکم بر جامعه ايران و استراتژی مبارزه ضد 
رژيم " سقوط ضربه ای"امپرياليستی اين مرحله انقالب ايران خوش خياالنه بپای 

 ولی را سر دادند" اين ماه، ماه خون است خمينی سرنگون است"خمينی رفتند و شعار 
پس از شکست اين سياست به توجيه آن پرداختند و بجای درس گيری از تجارب اين 

بندی کارهائی که انجام " مرحله"شکست برای اصالح سياستهای نادرست خويش به 
آنها بجای . قيام مسلحانه شهری را برگزيدند" خط"و . داده و ميدادند روی آوردند



 رونويسی از روی دست اپورتونيستهائی  لنينيستها به–درس گيری از مارکسيست 
پرداختند که هر روز مورد لعن و نفرينشان اند و قيام مسلحانه شهری را راه انقالب 
عنوان کردند و البته با کوته فکری اين قيام را نيز برای سقوط رژيم خمينی خيلی 

که حال وارد اين بحث نمی شويم که تحقق آن برنامه ای . (سريع ارزيابی نمودند
مجاهدين دنبال ميکنند و در آن ارتش ضد خلقی اساسًا دست نخورده باقی ميماند بدون 

همچنان که سقوط سريع و ضربه ائی امکان نداشت، : "آنها گفتند). قيام هم عملی است
  ]١٠٢جمعبندی يکساله صفحه ." [سقوط دراز مدت هم با حقيقت تطبيق نميکند

. ين و در جهت تئوری مبارزۀ مسلحانه حکم دادندولی واقعيتها باز هم بر عليه مجاهد
اين را هم ميشود اضافه کرد که حتی : "مجاهدين که در جمعبندی يکساله خود ميگفتند

و اضافه ميکردند ) ٩٨صفحه " (فرض سقوط رژيم در سال جاری را هم نبايد رد کرد
 حتميت تمام خط و ربطهای استراتژيکی و تحليلی ما نيز حاکی از ضرورت و: "که

) ١۵١صفحه " (سرنگونی خمينی در چشم انداز محدود و خالصه در کوتاه مدت است
 ٣ تا ١معادل " کوتاه مدت"استراتژيکی ما، " زمان سنجی"در : "و توضيح ميدادند که

، تلقی "دراز مدت" سال به باال را ۵و از " ميان مدت" سال را ۵ تا ٣سال است بين 
 ۶٣ خرداد ٣٠ تا ۶٠ خرداد ٣٠يان سه سال يعنی از پس از پا) ١۵١صفحه " (ميکنيم

های استراتژيکی و تحليلی "خط و ربط"بجای پذيرش شکست استراتژی خويش و 
خود و اذعان به صحت و درستی مبارزه مسلحانه طوالنی و در نتيجه پذيرش 
قانونمنديهای اين مبارزه سرخورده از واقعيتهای خشن و سرسخت زمينی و عاجز از 

امپرياليستهای آمريکائی بيش از پيش " جذب"يری از اشتباهات خود در جهت درس گ
  . کوشيدند

نامه نگاريها و اظهار همبستگی کردنهای محافل گوناگون امپرياليستی با سازمان 
مجاهدين خلق گوشه ای ديگر از واقعياتی است که بروشنی عدم قاطعيت اين سازمان 

اگر در دوره شاه . شکاری آنرا آشکار ميسازدرا در مبارزه ضد امپرياليستی و ساز
اعدام انقالبی مستشاران و عوامل امپرياليسم يکی از تاکتيکهای مجاهدين بود، رهبری 
اين سازمان امروز کار را بجائی رسانده است که به جالدانی که دستشان تا مرفق به 

ا اسيران و خون هزاران فرزند انقالبی خلق آغشته است اجازه باصطالح همدردی ب
آيا رياکارانه تر، نه، شرم آورتر از اين ممکن . خانواده های شهدای خلق را ميدهد

است که به جنايتکارانی که خود عامل اصلی کشتار قساوت آميز توده های ستمکش و 
 نشريه ،"نشريه مجاهد"فرزندان قهرمان آنها در سراسر جهان هستند از طريق 

يغ و در نبردهای حماسی در مبارزه عليه مزدوران مجاهدينی که خون خود را بيدر
امپرياليسم به زمين ميريزند امکان فريبکاری دهند؟ رهبری مجاهدين تا کی ميخواهد 
فريب سياستهای نو استعماری آن محافلی از امپرياليسم را که درمقابل خيزش يکپارچه 

" دمکرات "و" طرفداری از حقوق بشر"و مبارزات قهرمانانۀ خلق چاره ای جز 
نمائی ندارند را بخورد و تا کی ميخواهد در توهم کسب سريع قدرت بهر وسيله ای 
متوسل شود؟ مجاهدين بايد بدانند که سازمانهای انقالبی دستگاههايی هستند که هيچ 



رابطۀ هميشگی و جاودانه ای با اقشار و طبقات خود نداشته و هر آن ميتوانند با اتخاذ 
يا وحدت با . بی و تداوم آن از صف انقالب و خلق جدا گردندسياستهای ضد انقال

نيروهای انقالبی و پذيرش برنامه ای انقالبی برای نابودی سلطه امپرياليسم و 
بورژوازی وابسته به آن و نه تنها رژيم خمينی و در اين صورت ادامۀ راه شهدای 

که در عمل و " ستهاجذب امپريالي"و يا ... مجاهدی چون حنيف نژاد، سعيد محسن و 
آيا مجاهدين نميدانند که اگر هم بفرض با . حقيقتًا بمعنی جذب امپرياليتسها شدن است

جذب امپرياليستها و تحت حمايتهای آنها بتوانند خمينی را سرنگون ساخته و خود روی 
کار بيايند در آنصورت هيچ فرق ماهوی با بقيه دست نشاندگان امپرياليسم نخواهند 

  داشت؟
قيام "و پس از شکست استراتژی " سقوط ضربه ای"س از شکست استراتژی پ

آنها ميبايست به خود آيند، از اشتباهات و لغزشهای خود درس گيرند " مسلحانه شهری
 رفرميستی شورای ملی مقاومت صف خلق را –و با کنار گذاشتن برنامه بورژوا 

دستور کار خود قرار دهند؟ تقويت نموده و پيشبرد مبارزه مسلحانه طوالنی را در 
ولی آيا با توجه به روند قضايا رهبری سازمان مجاهدين توانائی انجام اين کارها را 

 دارد؟
  

 ١٣۶۴خرداد 
 


