
 "!انقالب ايدئولوژيک"مجاهدين و 
  

ج مسعود رجوی مسئول اول اين سازمان با مريم اوست که سازمان مجاهدين بدنبال ازدمدتی ا
عضدانلو همسر يکی از اعضای دفتر سياسی که بنا بگفته خودشان صرفًا بخاطر ازدواج با مسعود 

. در درون خود ميدهد" انقالب ايدئولوژيک"رجوی از شوهر خود طالق گرفت، خبر از يک 
اصرار رهبری سازمان بر اين است که ازدواج آقای مسعود رجوی بعنوان امری کامًال سياسی و 

با اينحال . ايدئولوژيک که انقالبی را در ايدئولوژی و تشکيالت آنان بوجود آورده است، تلقی گردد
ها اين ازدواج را مشيت الهی آن. رهبری مجاهدين در اثبات اين ادعا دليلی و شاهدی ارائه نميدهند

مشيتی که فقط بندگان نزديک خدا قادر به درک آن هستند و بقيه نيز شايد ده سال ديگر به . مينامند
  .رمز آن پی ببرند

  
ولی در هر حال ادعاها و تشبثات عوامفريبانه از اين قبيل هر چه باشند و هر چند آنها کار را به 

الب و ضد انقالب را با رد يا تائيد اين ازدواج محک ميزنند، جائی رسانده اند که مرز بين انق
 نيروهای سياسی نه وظيفه دارند و از اين لحاظمسئله ازدواج امر خصوصی آقای رجوی است و 

نه بايد خود را با اين امور مشغول سازند؛ هر چند آقای رجوی با ازدواج آنچنانی اش شخصيت و 
خود را بعنوان رهبر سازمان مجاهدين خلق برمال کرده سطح نازل آگاهی سياسی و اجتماعی 

  .است
  

توجه به اين امر در برخورد به سازمان مجاهدين از اهميت زيادی برخوردار است بخصوص که 
آنها آگاهانه ميکوشند نيروهای مختلف جنبش را در اين محدوده به موضعگيری بکشانند و توجه 

در . بطه با اين سازمان مطرح است، به کجراه ببرندشان را نسبت به واقعيت اموری که در را
در يک برخورد سياسی اگر از اهميتی برخوردار باشد از اين نقطه نظر " ازدواج"حقيقت مسئله 

است که سازمان مجاهدين آنرا عامدانه در خدمت الپوشانی واقعيتی که چيزی جز شکست 
اده است؛ اگر چه در عين حال به اين سياستهای اين سازمان و بن بست سياسی آن نيست قرار د

  .وسيله وضعيت تأسف بار سازمان مجاهدين را نيز آشکار نموده اند
بنابراين از اين نقطه نظر بايد اطالعيه دفتر سياسی، سخنرانيها و نامه های مختلفی که بدنبال 

ه قرار با رجوی نوشته شده مورد توج" بيعت"برای " مقربين"از طرف " انقالب ايدئولوژيک"
  .گيرند

در اين . در اطالعيه دفتر سياسی چندين صفحه با تعريف و تمجيد از مسعود رجوی سياه شده است
اطالعيه مسعود رجوی نجاتبخش سازمان مجاهدين و انقالب ايران، خنثی کننده تمامی فتنه و 

... ده زن و ، پرورش دهنده نسل انقالبی جديد، رها کنن۶٠فسادهای سياسی در جامعه قبل از سال 
وجه مميزه ی . "ناميده ميشود" شهيد مجسم"معرفی ميگردد و از قول مجاهد شهيد سعيد محسن، 

و بطور کلی " ديگر اين رهبری در اوج از خودگذشتگی و ايثار و خطر پذيری او جلوه گر ميشود
بری ره"وی در اين اطالعيه از عاليترين رفتار و خصال انقالبی برخوردار ميباشد بخصوص، 

محيط غير "کامًال دمکراتيک عجين است واال اگر " روحيات و اخالقيات"وی با " اخص
در سازمان مجاهدين بوجود ميآمد بر اين مبنا اعالم " شقه و انشعاب"بود " دمکراتيک تشکيالتی

در پرتو رهبری مسعود، ما در آستانه ی جهش ايدئولوژيکی و تشکيالتی عظيم "ميشود که اکنون 
ستيم که آثار گسترده ی استراتژيکی و اجتماعی و سياسی آن به موقع خود بمنصه ظهور ديگری ه

درون سازمان مجاهدين را اين " انقالب ايدئولوژيک"و " جهش"باالخره اطالعيه ". خواهد رسيد



ميداند که زنی از طرف دفتر سياسی اين سازمان بعنوان همرديف مسعود رجوی معرفی شده و 
رهبری نوينی يافته " انقالب دمکراتيک نوين خلق قهرمان ايران(!) "و الزامًا سازمان مجاهدين 

 هم ازدواج مسعود "...الزمه فعليت يافتن و تحقق تمام عيار ترکيب نوين رهبری "است و البته 
  .رجوی با آن زن بوده است

 باالتر فرماندهان و مسئولين"نکته قابل توجه در قسمت آخر اطالعيه است که اعالم ميشود 
ظرفيت و توان انقالبی مجاهدين امروز تا حدودی با ابعاد اين جهش عظيم ايدئولوژيک درونی که 

، آشنا مجاهدين را صد چندان نموده و صفوف پوالدين ما را هر چه پاکيزه تر و يگانه تر ميسازد
  )تأکيد از ماست". (شده اند

رسيده شود در جامعه ای که سالهای سال تا همينجا مسئله روشن است و ديگر الزم نيست مثًال پ
است زنان در تمام عرصه های مبارزاتی با فعاليت انقالبی خويش و با قهرمانيها و حماسه آفرينی 
هايشان شايستگی و لياقت خود را برای بدوش کشيدن مسئوليتهای سياسی به اثبات رسانده اند و 

رهبری چه " مقام"د، ديگر انتصاب يک زن به زنان مجاهد نيز سهم خود را در اين رابطه داشته ان
کار فوق العاده ای است که اين همه روی آن تأکيد ميشود و حتی ديگر الزم نيست در افشای 

نقيصه "تفکرات بورژوائی آنان نسبت به زن مثًال آنجا که اعالم می کنند اگر مسعود متأهل ميبود، 
ر می پذيرفتند ولی حال که مريم دارای همسر در ترکيب رهبری نوين سازمان را باالجبا" ی جدی

شرايط و امکان پيوند خانوادگی بين "در کار نيست و ديگر " مالحظات اصولی"و بچه ايست هيچ 
سخنی گفته شود و آن انديشه حقيرانه نسبت به زن که در اين جمالت " مسعود و مريم وجود دارد

  .نهفته است عيان گردد
افه ين با تبليغات اغراق آميز و با گزند، مسئله اصلی اينجاست که مجاهدنه اينها مسائل اساسی نيست

گوئيهای بی حد و حصر، مسعود رجوی را قدر قدرتی جلوه داده و به اين وسيله موقعيت او را در 
رهبری تحکيم ميبخشند و در عين حال وعده ميدهند که از اين پس ظرفيت و توان مجاهدين صد 

  .اکيزه تر و يگانه تر خواهد شدچندان شده و صفوفشان پ
در سخنرانی مسعود رجوی بمناسبت سال نو، وی ابتدا در تمجيد از سازمان خود کمافی السابق 
آنقدر غرق می شود که جز مجاهدين هيچ نيروئی را دارای نقش انقالبی در جنبش نمی شناسد و 

نکار، او را به جائی ميرساند که کار اين ا. فعاليتهای مبارزاتی همه را جز مجاهدين انکار می کند
 عظمت استقبال توده ای را از چريکهای فدائی خلق ديده بود، ۵٧عليرغم اينکه حداقل در سال 

يک سازمان اساسًا روشنفکری منهای امکان رشد و نفوذ "چريکهای فدائی خلق را در دوران شاه 
  .جا ميزند" مردمی

ما اشل و : "می گويد" انقالب ايدئولوژيک" "راز "باالخره پس از اين ترفندها وی در رابطه با
رسوبات جهل و جاهلی بايستی در درون "و يا " مدار جديدی از توان و ظرفيت و کار ميخواهيم

با مالکها و "، "خودمان سوزانده شود، حلقات مفقوده ی عقيدتی بايستی پيدا و کارسازی شوند
 انقالبی و يک سازمان سراسری را هدايت و ميزانهای استوار و خدشه ناپذير ميشود يک جنبش

زمان پيغمبر يکروز قبله عوض ميشود خيلی خوب، اما آخر چرا؟ خدا که همه جا "، "رهبری کرد
چيزهائی روشن بايد . هست، حاال چه فرق ميکند قبله بيت المقدس باشد يا مکه؟ نخير خبری هست

  )تأکيد از ماست". (بشود و مرزهای جديدی ترسيم شود
را " بيعت"ين سخنان تم اساسی سخنرانيهای ديگر را نيز تشکيل ميدهند و مفهوم واقعی نامه های ا

دچار انقالب " ازدواج"در نامه های بيعت، نگارندگان می گويند که با شنيدن خبر . آشکار ميسازند
د آنها  مسعود وجو)١("پرتوی به ذهنم رسيده و بر سراسر وجودم آتش انداخته("از درون شده اند 
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عاليترين مدارج "آخر رسيدن به . را چنان تسخير کرده است که تمامًا در سازمان تحليل رفته اند
از موهبتهای متعالی انقالب ايدئولوژيک ] که[ اعتماد تشکيالتی و انحالل در سازمان

آنها امروز ديگر جز به مسعود نميتوانند بيانديشند، در مقابل ) تأکيد از ماست ()٢(".است
ای مسعود، اگر در ياری کردن وحمايت از تو : "کار او سر تسليم فرود ميآورند" عظمت"

تا صد بار تکرار شود، … مرا بکشند و بسوزانند و دوباره زنده کنند و بکشند و بسوزانند و 
توان و ظرفيت آنها را به " انقالب ايدئولوژيک ")٣("دست از ياری تو برنخواهم داشت

که در مقابل مسعود رجوی به سجده ميافتند و از اينکه حتی در گذشته حدی باال برده است 
های دور ترديدی در رهبری وی داشته اند خود را شديدًا مورد سرزنش قرار داده و اظهار 

ندامت نامه های بعضی ها از آنجهت است که مسعود را فقط رهبری . ندامت و توبه می کنند
او بسيار بسيار باالتر از اين " عظمت"در حاليکه ميشناختند … و … تيز هوش و دانا و 

" اشل و مدار جديد توان و ظرفيت. "حرفهاست و فقط با معيارهای آسمانی قابل تبيين است
شده اند که " سوزانده"بگونه ای " رسوبات جهل و جاهلی. "در اين نامه ها آشکار ميشوند

، "دشمن که جای خود"ود بخواهد اگر مسع. فرد ديگر هيچ فکر و انديشه ای از خود ندارد
، سينه و قلب عزيزترين کسانش که بر خلق و انقالب "بی هيچ درنگی" "بی هيچ انديشه ای"

چون بی شک صالح خلق و " بگويد مسعوداگر . شمشير کشيده اند غربال خواهد کرد
اشل ! است" اشل و مدار جديد توان و ظرفيت" اين نمونه ای از آن )٤(".انقالب در اين است

قرار می دهدو " سکوی پرتاب"و مداری است که آقای کارشناس ساواکی و ساوامائی را در 
   )٥(!!می بخشد" احساس جهش"به ايشان 

در اين نامه ها بطور برجسته دو هدف تعقيب ميشود يکی آنکه به توده های سازمانی 
ند که همانند فهمانده ميشود که از اين پس بشرطی می توانند در درون سازمان بمان

را از خود بزدايند يعنی بی " عقايد شرک آميز"اصطالح هرگونه ه نويسندگان آن نامه ها ب
چون وچرا مطيع و منقاد رهبری مسعود رجوی باشند و نه فقط به هر سياست و عملکردی 
که در گذشته تحت رهبری رجوی صورت گرفت بدون هيچ ابهام و ترديدی مهر تأئيد 

. اری را نيز که بعد از اين صورت خواهد گرفت مورد تأئيد قرار دهندبزنند، بلکه هرک
مسئله دوم اينکه از طريق اين نامه ها سعی می شود به توده های سازمانی القاء شود که کاِر 

، فالن "خبر ازدواج"وقتی . انجام شده آنقدر عظيم است که هرکسی قادر بدرک آن نيست
مسعود خوار " عظمت"ود می کند که خود را در مقابل عضو با سابقه را چنان از خود بيخ

و حقير می شمارد، پس بيشک آن عضو يا هوادار تازه کار بدليل تازه کار و کم تجربه بودن 
و يا " آموزش"اين را به آنها تلقين می کنند تا فرصت . خود چيزی از موضوع نمی فهمد
  . بعبارت گوياتر تحميق آنها را بيابند

آتش در وجودش نيافتاده، نسوخته و خاکستر نشده، " ازدواج"با شنيدن خبر بلی، کسی که 
نکشته و از نو " خبر"در سکوی پرتاب قرار نگرفته و جهش نکرده است؛ آنکس را که اين 

مراجعه کنيد به سخنرانی او . اينرا خود مسعود رجوی ميگويد. (زنده نکرده، مجاهد نيست
و " سازمان" اکنون در مورد برنامه و سياستهای آن مجاهدينی که) در مراسم ازدواج
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رهبری دچار ترديدند، آنان که به اين سياستها و رهبری معترضند و يا انتقادی دارند، نه، 
مبتال هستند، در وجود آنها خمينی و " شرک آميز"اينها به افکار . اينها ديگر مجاهد نيستند

  .شاهی نشسته است
دين و مجاهدين نادم و توبه کار و بيعت کن کشيده شد، اکنون مرز مشخصی بين اين مجاه

بين مجاهدينی که هر چقدر هم مذهبی باشند، درمان دردهای بيشمار خلق را در روی زمين، 
در پيشبرد سياستهای صحيح تحت رهبری انقالبی جستجو می کنند، مجاهدينی که آنقدر 

حقيرانه و با بی شخصيتی هر شخصيت دارند تا مديحه گوی مسعود رجوی نشوند و آنانکه 
بعد . مجاهدين دسته اول يا بايد تمکين کنند و يا مورد تصفيه قرار گيرند. خفتی را می پذيرند

اشل و مدار "از اين لفظ مجاهد به دسته دوم اطالق می شود چه رهبری مجاهدين امروز 
" پاکسازی"يد امروز ديگر سازمان مجاهدين با. ميخواهد" جديدی از توان و ظرفيت و کار

  . گردد" پاکيزه تر و يگانه تر"شود تا صفوف آنان 
هر چه بوده، امروز در خدمت اهداف " ازدواج"بدين ترتيب روشن می شود که مسئله 

" داستان، داستان ازدواج نيست: "مسعود رجوی راست ميگويد. خاصی قرار گرفته است
داستان، داستان . ام درونی استبلی، داستان، داستان تحکيم رهبری در جهت تأمين انسج

تهاجم رهبری به هر منتقد و معترض به سياستها و رهبری مجاهدين دردرون سازمان و 
داستان اين است که بعد ازاين توده های .  انتقاد و اعتراض از آنهاستحقسلب هرگونه 

 دست او  به رهبری بسپارند و با اطاعت کورکورانه از رهبری،مطلقًاسازمانی بايد خود را 
  .را در پيشبرد اهداف خود باز بگذارند

 ازدواج او –بنابراين نبايد تعجب کرد که چرا رهبری مجاهدين امر خصوصی آقای رجوی 
مجاهدين از افکار عمومی مردم در مورد ازدواج آنچنانی .  تا به اين حد علم کرده است–را 

ج، عکسهای قد و نيم قد ازدواج و رجوی کامًال آگاهند، ولی اگر با نشر و پخش مراسم ازدوا
غيره هر روز و هر ساعت مسئله را در ذهنها زنده می سازند، اينرا به قصد دهن کجی به 

نخير، خبری هست . "توده ها انجام نمی دهند، نه، اجبار و الزاماتی در اينجا مطرح است
  ".بايد چيزهائی روشن بشود و مرزهای جديدی ترسيم شود

  
پناه ...  و آيات قرآنی و به خدا و پيغمبر" انقالب ايدئولوژيک"ر توجيه رهبری مجاهدين د

، بعنوان "انقالب"ولی اين . مامًا می کوشد توجه ها را بسوی آسمانها جلب کندبرده و ت
بنابراين ضرورت آن بايد در رابطه با . امری زمينی در روی زمين بوقوع پيوسته

برای تحکيم رهبری و تأمين " انقالب"و بايد ديد واقعيتهای عينی زمينی توضيح داده شود 
انسجام درونی سازمان مجاهدين برای چيست و چه الزامات عينی، رهبری اين سازمان را 

کردن صفوف سازمان مجاهدين انداخته است چه کسانی بايد " پاکيزه تر و يگانه تر"بفکر 
 انتقاد و اعتراض از قحشوند تا صفوف مجاهدين يگانه تر گردد؟ چرا حتی " پاکسازی"

  .توده های سازمانی گرفته ميشود؟ برای پاسخ به اين سؤاالت بايد از گذشته شروع کنيم
مجاهدين پس از سازشکاريهای بسيار با رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی، 

اعالن جنگ " خمينی" بر عليه اين رژيم و برای سرنگون کردن آن به ۶٠سرانجام در سال 
به اين . ده و نيروی قابل توجهی را وارد ميدان مبارزه مسلحانه چريک شهری نمودنددا

آنها از يکطرف در شرايطی که . ترتيب سرفصل جديدی در مبارزات مجاهدين بوجود آمد



رژيم با اعمال وحشيانه ترين جنايات و ايجاد فضای رعب و وحشت، سعی در سرکوب 
مت آنان مينمود، مقاومت حماسی و مسلحانه ای را بر مبارزات توده ها و درهم شکستن مقاو

عليه رژيم منفور خمينی سازمان داده و در ناکام ساختن رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری 
و از طرف . اسالمی برای ايجاد روحيه يأس و نااميدی در توده ها، نقش مؤثری ايفا کردند

 تشکيل شورای ملی مقاومت خوش بينانه و ديگر و در همانحال با عقد اتحاد با بنی صدر و
  .ابلهانه کسب سريع قدرت سياسی را در دستور کار خود قرار دادند

فعاليت در شورای ملی مقاومت و توهم آنان برای دستيابی سريع به قدرت سياسی خواه 
که " شورا"با توجه به برنامه . ناخواه آنها را به محافل امپرياليستی نزديک و نزديکتر نمود

در آن بوروکراسی و ارتش ضد خلقی موجود و در نتيجه نظام بورژوازی وابسته دست 
معلوم شد ) بهمين دليل نيز برنامه شورا برنامه ای ضد انقالبی است(نخورده باقی ميماند، 

که مجاهدين برای رسيدن به قدرت قصد دارند به ارتش امپرياليستی تکيه کنند و حمايتهای 
  .سازند" معطوف"بسوی خود را " بين المللی"

جمعبندی يکساله " (برق تهاجم و ضربات کوبنده استراتژيکی"در ابتدا آنان چنان شيفته 
عمليات تاکتيکی مسلحانه خود شده بودند که با بادی در غبغب اعالم می کردند ) ٩٧صفحه 

لها باشد نميتواند همراه با آن طول و تفصي) قيام مورد نظر ما" (قيام"در خط " سرنگونی"
جمعبندی يکساله ". (در نتيجه چشم انداز سقوط را نبايد آنچنان دراز مدت تلقی نمود... 

در اين زمان البته ماه خون که ميبايست خمينی سرنگون شود گذشته بود و ) ٩٠صفحه 
موعد يکساله ای هم که مسعود رجوی در اين يا آن مصاحبۀ مطبوعاتی برای سرنگونی 

ر آمده بود ولی در هر حال بنظر آنان کار تدارک برای رسيدن به قدرت تعيين کرده بود بس
در صحنه نبرد خلق با امپرياليسم در ايران با مبارزه ای خونين مشغول پاره : تکميل بود

کردن تور اختناق بودند و در شورای ملی مقاومت به پشتوانۀ آن مبارزات مشغول سازش با 
  ".ن المللیحمايتهای بي"امپرياليستها و جلب 

رسميت يافت و کوتاه مدت، يک تا سه سال " زمان سنجی استراتژيکی"در پايان يکسال 
آخرين سال کوتاه مدت استراتژيکی . ولی اينبار هم محاسبات غلط از آب درآمد. تعيين گرديد

در اين مدت سازمان . بر سر جای خود باقی ماند" جالد جماران" پايان يافت و ۶٣در سال 
 اگر در صحنۀ نبرد واقعی از طرف رژيم ضد خلقی ضربات زيادی متحمل گشت مجاهدين

فعاليت خود " بين المللی"و از بار فعاليتهای قبلی اش بسيار کاسته شد، در صحنه فعاليتهای 
ضد خلق و " شخصيت"را آنقدر افزايش داد که ديگر کمتر محفل امپرياليستی و کمتر 

رجوی و همپالگيهايش با آنها جلسات بحث و گفتگو و مرتجعی باقی ماند تا آقای مسعود 
  . مذاکره نداشته باشند

هر آنچه از توان تاريخی مجاهدين مستقًال برميآمد به کار گرفته . همه ابتکارات صرف شد
خمينی . شد ولی نتيجه ای که به تصور مجاهدين ميبايست نصيبشان گردد، بدست نيامد

  .در رويا باقی ماند... مهوری و نخست وزيری و سرنگون نشد و آرزوی شيرين رئيس ج
مجاهدين نبود، سال عريان شدن " استراتژيکی" "زمان سنجی" فقط سال شکست ۶٣سال 

که تصور خام کسب " هم پيمانان. "شکست کامل استراتژی و بن بست سياسی آنان نيز بود
دريج اميد خود را از سريع قدرت سياسی توسط مجاهدين آنها را در شورا گرد آورده بود، بت

  . از دست ميدادند" تنها آلترناتيو"



شورا از طرف آنان بود، در " اشکاالت"اوليه پيش از اين مانع از طرح " برق تهاجم"اگر 
اش می شد و " مسئله"يکی رابطه مجاهدين با عراق . آغاز ميگشت" نق زدنها"فضای جديد 

" هم پيمانان" سال پيوستن ۶٣سال . ستدمکراسی ني" شورا"ديگری بيادش می افتاد که در 
اميدهای واهی پيشين از دست رفته بود و ميبايست با . بود" شورا شکنان"به صف 

خيالپردازيهای نوين به دنبال اميدهای واهی ديگری باشند، حال چشمکهای رژيم جمهوری 
شد و حزب بنی صدر مزدور به نامه نگاری با خمينی مشغول . اسالمی به آنها اميد می داد

يکی بعد از " هم پيمانان"و باالخره . دلخوش نمود" ضد کرد"دمکرات به مذاکره با رژيم 
گذاشتند تا در تنهائی خود چاره ای برای " تنها"ديگری شورا را ترک گفته و مجاهدين را 

ديگرانی هم که در شورا بودند، اهميت چندانی نداشتند . شکستهای پی در پی اش بيابد
نها از شورا خارج شدند و آنهائی هم که هنوز مانده اند در حقيقت نای بيرون بعضی از آ

  .آمدن را هم ندارند پس بود و نبودشان موجد تأثيری نيست
ولی اگر . مجاهدين را با بن بست کامل روبرو ساخت" شورای ملی مقاومت"تالشی 

ی، چنان تأثيری در برای سرنگونی خمين" مرحله بنديهای استراتژيکی"شکستهای مداوم در 
مجاهدين گذاشت، اين واقعيت همراه با تالشی شورا تأثيرات بمراتب بيشتری " هم پيمانان"

مجاهدين برای رسيدن به قدرت حتی روی مرگ خمينی . در درون سازمان مجاهدين داشت
اميدها همه بر باد . کفتارتر گشت و نمرد" پير کفتار جماران"حساب باز کرده بودند ولی 

نميتوانست باعث ابهام، سؤال و در نتيجه کوشش " سازمان"شکستها در درون . ته بودرف
مذاکره هم که همينطور "مجاهدين اينرا ميدانستند که . ها نگردد" اشتباه محاسبه"برای درک 

پيام راديويی مسعود " (فی سبيل اهللا نيست، مذاکره تالش برای يکنوع کنار آمدن است
ولی برای توده سازمانی مذاکرات و کنار ) گان رزمنده کردستانرجوی به مردم و پيشمر

ها و "ابتکار"آمدنهای تاکنونی رهبری با محافل گوناگون امپرياليستی، و همچنين 
بود که موجب کسب " قابل فهم"های آنان بخاطر جلب امپرياليستها، تنها زمانی "تاکتيک"

  . سريع قدرت از طرف سازمان مجاهدين گردد
ون در شرايطی که رژيم خمينی پابرجا مانده و چشم اندازهای پيشين با تضعيف ولی اکن

از بين رفته بود ديگر چه جای اعتماد به رهبری و سياستهايش ميتوانست باقی " سازمان"
  بماند؟

در چنين وضعيتی رهبری چه از طرف عناصر راديکال و چه غير راديکال حتی اکر 
ده باشد مورد ترديد قرار داشت، زمان بازخواست از هم بو" اشتباه محاسبه ها"بخاطر 

  . )٦(رهبری فرا رسيده بود
بيشک ابهام و سؤال، انتقاد و اعتراض نسبت برهبری پيش از اين نيز وجود داشت چرا که 

ولی در هر حال . )٧(شکستها هم در روند مشخصی تکميل گشته و تمام عيار شده بودند
 که خود رابطه ناگسستنی با سياستهای انحرافی و در شرايط غير دمکراتيک درون سازمان

نتيجه رشد ابهامات و انتقادات توده های سازمانی دارد، تاکنون مانع از شکل گيری مخالفتها 
بود، ولی حال ديگر حتی جو اختناق نيز نمی توانست از شکل گيری مخالفتها ممانعت کند و 
                                                 

هوده نيست که رجوی طی سخنرانی در مراسم ازدواج خود، اين مراسم را دادگاه و خود را متهم رديف يک ناميد، ولی هيهات که او  بي- ٦
  .آنجا اگر هم دادگاه بود وی بر صندلی قضاوت قرار داشت. دست پيش را گرفته

مان مجاهدين خارج شده اند، بيش از هر چيز به مذاکرت از ساز" انقالب ايدئولوژيک" اعتراض اغلب افرادی که در کردستان بدنبال -  ٧
  .رهبری با محافل گوناگون امپرياليستی است که از مدتها پيش برايشان مطرح بوده است



" پرويز يعقوبی"نمونۀ . را نشان دهدعواقب وخيم اين وضع دير يا زود ميبايست خود 
اعتراض او به . صرفنظر از صحت يا عدم صحت مواضع او گويای اين واقعيت بود

سياستهای شکست خورده سازمان و از آنجا که وی خواستار رسيدگی بر اعمال رهبری 
 ساعتۀ جلسه يا ۶۵گشته بود، منجر به تصفيۀ وی از سازمان شد و نمايش نوار ويدئوی 

تصفيه او بنوبه خود مسائل جديدی را برای توده های سازمانی طرح نمود زير " گرهکن"
او ديگر به سبک پيشين و همانند گذشته قادر به رهبری نبود در . پای رهبری سست بود

شقه و "عين حال اگر وضع به منوال سابق می گذشت، مخالفتها اوج گرفته و در پس خود 
اينجا بود که تأمين انسجام درونی ضرورت . نبال ميآورددر سازمان مجاهدين بد" انشعاب

کردن صفوف " پاکيزه تر و يگانه تر"مبرمی يافت و پاکسازی منتقدين و معترضين برای 
شکست تمام عيار و بن بست سياسی، ديگر جائی برای توجيه کاری به . الزام آور گرديد

 انتقاد و اعتراض از توده حقيست بنابراين از اين پس ميبا. سبک پيشين باقی نگذاشته بود
  .های درون سازمانی گرفته شده و رهبری تحکيم و بيش از پيش مطلق العنان می گشت

" انقالب. "برای سازمان مجاهدين مطرح شد" انقالب ايدئولوژيک"با چنين ضرورتهائی، 
ری نمی بايست در حوزه سياسی انجام شود، برعکس، از آنجا که قرار بود سياستهای رهب

انقالب . بی چون و چرا درست تلقی گردند، ميبايست افکار را از اين حوزه منحرف ساخت
در ايدئولوژی اين حسن را ميتوانست داشته باشد که افراد را بدرون خود مراجعه دهد تا 

نشسته در وجود خود که عقايد شرک آميز برايشان بوجود آورده و باعث " شاه و خمينی"
  .  رهبری ميشوند را کشف کنندترديد آنها نسبت به

در "پس افراد بايد بسوزند و هر تفکر . صورت گرفته است" انقالب ايدئولوژيک"حال 
را در خود بسوزانند، بايد از واقعيتهای زمينی جدا شوند و تمامًا به " امور مادی و واقعی
" کارسازی "،"حلقات مفقوده ی عقيدتی"با انقالب ايدئولوژيک بايد . آسمانها روی آورند

برسند که وجود مسعود را در زمين " رفيعی"شوند و توده های سازمانی به چنان مقام 
نه، امامت برای مسعود کم است آنها بايد به آنجا . حجت خدا بنامند و امامت او را پذيرا شوند

برسند که افتخار کنند، زمانی در قيد حياتند که مسعود رسالت خود را اعالم کرده است 
ميشه فکر ميکردم خوشابحال اولين کسانی که به پيامبران و رهبری شايسته زمان خود ه("

حال با خودم ميگويم خوشابحال ... ايمان آورده و با او بيعت کرده اند، خوشابحال خديجه 
   ) ٢۴۴ نشريه مجاهد شماره (") خوشابحال ما) ... زرکش(علی 

" مرزها" به ايدئولوژی افراد تبديل شود تا بلی، با انقالب ايدئولوژيک خواست رهبری بايد
با مالکها و ميزانهای استوار و خدشه ناپذير ميشود "آخر . معلوم گردند" افکار"با سنجش 

سخنرانی مسعود " (يک جنبش انقالبی و يک سازمان سراسری را هدايت و رهبری کرد
  !انقالب در ايدئولوژی). رجوی به مناسبت تحويل سال نو

يب است که سازمان مجاهدين ازدواج آنچنانی آقای مسعود رجوی را در خدمت به اين ترت
تائيد يا رد اين ازدواج معياری برای . تحقق اهداف انقالب ايدئولوژيک خود قرار ميدهد

آنکس که در درون مجاهدين چنين ازدواجی را تائيد کند، بيشک اعمال . تعيين مرزها است
پس چنين کسی پتانسيل آنرا دارد که مطيع و . ديگر رهبری هم مورد قبول اوست

. آنکس هم که چنين نکند بايد تصفيه شود. فرمانبردار بی چون و چرای رهبری باشد
انسجام "می گردد و " يگانه و پاکيزه"بنابراين شرايطی ايجاد می شود که صفوف مجاهدين 



 هر انتقاد و اعتراضی از اينجاست که انقالب ايدئولوژيک نه فقط به. تأمين می شود" درونی
در درون سازمان پايان ميبخشد، بلکه حتی حق ابهام داشتن و سؤال کردن را هم از همگان 

  . سلب می کند
حال ديگر کاله معترضين و منتقدين به سياستهای سازمانی پس معرکه ميباشد و آنها قبل از 

  . هاجم رهبری قرار گرفته انداينکه امکان يافته باشند فرياد اعتراضشان را بلند کنند، مورد ت
در شرايط جديدی که انقالب ايدئولوژيک در سازمان مجاهدين بوجود آورده، خروج از 

رهبری اين را ميداند که خروج معترضين در يک . هم کار دشواری شده است" سازمان"
زمان و بطور جمعی امکان تشکل در بيرون از سازمان برايشان بوجود خواهد آورد و 

همچنين رهبری به اين نيز ميانديشد که . است آنها سازمان مجاهدين ديگری برپا کنندممکن 
، آنها "کارسازی"دارند و ممکن است با " حلقات مفقوده ی عقيدتی"باالخره متعرضين هم 

را هم مجبور به تمکين نمود، پس در حاليکه تصفيه امر اجتناب ناپذير برای سازمان 
ز هم به شيوه های مختلف متوسل ميشود تا حداالمکان اينکار مجاهدين شده است رهبری با

از اينجاست که بکارگيری تهديد، . کمتر و حداقل با فاصله زمانهای بيشتری صورت گيرد
  .تحميق و تطميع ضروری ميافتد

رهبری مجاهدين برای تضعيف روحيه افراد درون سازمان و تهديد آنان زندان بپا داشته 
 نشريه مجاهد در کنار ويدئوهای گوناگون از مراسم ازدواج گرفته تا کار تحميق را. است

، بعهده دارد و مسئولين با صحبتهای شفاهی فردی و جمعی اينکار را دنبال "بيعت"مراسم 
بی حد و حصر آماده " بين المللی"بودجه برای تطميع نيز از برکت سر حمايتهای . می کنند
  . است

چريکهای فدائی خلق نميتوانستند يعنی امکان آنرا " سازمان"ن بله، اگر اپورتونيستهای درو
را " سازمان"نداشتند که هم اپورتونيسم و رويزيونيسم خود را بر سازمان غالب کنند و هم 

همچنان يکپارچه نگاه دارند و چريکهای فدائی خلق از همان آغاز در مقابل سازشکاران 
زشکار مجاهدين تاکنون اين امکان را داشته درون سازمان خود قد علم کردند، رهبران سا

و بسوی امپرياليستها را آهنگ بيشتری " باال"اند که هم خط خود را يعنی روند رو به 
که " ابتالئی"ولی مسلمًا درد و . را از شقه شقه شدن نجات دهند" سازمان" و هم )٨(بخشند

 فراتر از درد و ابتالء هر به اين ترتيب بر سازمان مجاهدين، يکپارچه وارد ميشود بسيار
صحبت می " ابتالء"شايد هم به اين خاطر است که مجاهدين آنهمه از . شقه و انشعابی است

  !کنند
وضعيت غم انگيز کنونی سازمان مجاهدين انعکاس واقعيت دردناک خرده بورژوازی 

ز درميهن ما خرده بورژوازی از طرفی واقعيتش وابسته به نظام موجود است و ا. است
 خواهان براندازی نظام سرمايه داری وابسته نيست و از طرف ديگر بخودی خوداينرو 

پس سازمان سياسی اين طبقه در حاليکه با . تحت ستم امپرياليسم و سرمايه داران قرار دارد
دولت حاکم همواره در حال مبارزه است در عين حال تا زمانيکه تحت رهبری پرولتاريا 

م اميدش رو به باالست و خرافات و توهمات ذاتيش او را به سازش قرار نگرفته است، چش

                                                 
اينان هم در عوض با تشديد تبليغات .  محافل امپرياليستی هنوز هم گاه و بيگاه از مجاهدين بعنوان مارکسيستهای اسالمی نام ميبرند- ٨

مونيستی خود در حين تأکيد بر تائيد برنامه های ضد انقالبی شورای ملی مقاومت و ادامه سياست جلب حمايت امپرياليستها، به ضد ک
  !مذهب تکيه می کنند و از آن برای توجيه سياستهای خويش سود ميجويند، تا اسالمی ناميده شوند، نه مارکسيست اسالمی



) کلک" (تاکتيک"او در حاليکه خود فکر ميکند دارد به امپرياليسم . با امپرياليستها ميکشاند
  . ميزند، ملعبۀ دست امپرياليسم قرار ميگيرد و به جنبش ضربه وارد می کند

و قرار دادن آن بعنوان معياری " يدئولوژيکانقالب ا"مطلب آخر اينکه سازمان مجاهدين با 
برای تبيين مرز بين انقالب و ضد انقالب، مرتج و مترقی، بيش از پيش به مخدوش کردن 

آنها قبًال در شورای ملی مقاومت در اتحاد با نيروهای . صف خلق و ضد خلق پرداخته است
بش بسته بودند، اينک ضد خلقی راه هرگونه اتحاد و همکاری را با نيروهای انقالبی جن

روند پيشين سرعت بيشتری بخود گرفته است و مجاهدين به ميزانی که خود را به محافل 
امپرياليستی نزديکتر می کنند، از نيروهای انقالبی فاصله ميگيرند و بار تبليغات ضد 

 انقالب ايدئولوژيک راه رهبری و مريدانش را برای خروج. کمونيستی آنان افزايش می يابد
  .از جنبش خلق و پيوستن به صف ارتجاع هموار کرده است

  
  ١٣۶۴مرداد 

  
 


