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 گذری مستند بر مواضع منافقین نسبت به جنگ تحمیلی
 دهه فعالیت تروریستی سازمان مجاهدین خلق؛ منافقین بدون سانسور 5نامه رمزعبور درباره ویژه

 

 

 

 

همواره یکی از اتهامات سران منافقین علیه جمهوری اسالمی این است که در طول جنگ ایران و عراق، سپاه پاسداران، ارتش و 

ها بر طبق ها علیه ارتش عراق بجنگند و با اخراج مجاهدین از جبههدادستانی آبادان و خرمشهر اجازه ندادند. مجاهدین در جبهه

ها این شما بودید که ما را به درگیری کشاندید و باعث شدید به عراق»اند ر، منافقین تلویحاً مدعیتفرقه کوفتند. به عبارتی دیگ

 «!بپیوندیم
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« ی امپریالیستی علیه انقالب اسالمیجنگ و تجاوز جبهه»ی زیر برگرفته از کتاب توان در مقالهپاسخ به این اتهام مضحک را می

، پیرامون «ی دفتر سیاسیمجموعه مقاالت منتشر نشده»ران جست. این کتاب حاوی منتشره از سوی دفتر سیاسی سپاه پاسدا

 .یعنی اولین سالگرد آغاز جنگ به چاپ رسید ۱۳۶۰جنگ تحمیلی است که در شهریور ماه سال 

سناد درون ی این مقاله آن است که مواضع مجاهدین خلق نسبت به جنگ تحمیلی، مستقیم و بدون واسطه از ای قابل مالحظهنکته

هایشان نقل شده که بیانگر دیدگاه حقیقی آنها نسبت به دفاع از کشور در مقابل تجاوز خارجی است. گروهی آنها و بیانیه و مصاحبه

هایی که اشاره به مأخذ ندارند، به نقل از مطالب همچنین نقل قول .ی اصلی استها مربوط به مقالهالزم به ذکر است تمامی پاورقی

 .وهی سازمان استدرون گر

ای که باید در نظر داشت، این است که سازمان برای بررسی مواضع گروهی مانند مجاهدین در رابطه با مسائل مختلف اولین نکته

ها و محذوراتی برخوردار بوده و در چه موقعیتی قرار داشته است و این بیشتر به این خاطر گیری از چه محدودیتبرای این موضع

یابیم که این گروه از حداقل صداقت و های این سازمان بنماییم، درمیگیریها و موضعمطالعه مختصری بر حرکت است که اگر

شود، فریبی محسوب میاش نداریم( و ممیزه یک کار سیاسی از عوام)کاری به اسالمی ی یک تشکل سیاسی بودهصراحتی که الزمه

گیری در چه شرایطی ای باید بررسی کرد که این موضعاش در رابطه با هر مسئلهواقعی برخوردار نیست و لذا برای پی بردن به موضع

انجام شده تا با احتساب آن شرایط و در نظر گرفتن سیر جریانی عملکردهایش در رابطه با انقالب، پی برد که تا چه حد مطابق با 

ی کوتاهی به شرایطی که الزم است تا اشاره ن و جنگ بپردازیم،ی مجاهدیواقع است. به این ترتیب قبل از این که به بررسی مسئله

 .ی جنگ وجود داشت بپردازیمحول و حوش مسئله

ها باالخص مجاهدین خلق با ای که در پی تجاوز عراق شکل گرفت و همچون سدی مانع از آن شد که گروه ترین مسئلهعمده

د و مجبورشان ساخت تا نظرشان را برای حفظ ظاهر هم که شده در شان را نسبت به جنگ اعالم کننصراحت و صداقت موضع

 .های مردم برای دفاع در مقابل تجاوز عراق بودی استقبال و بسیج تودهفریبی مطرح سازند؛ مسئلههایی از عواملفافه

حضور داشتند و یادشان  شور و شوق عجیبی که در این رابطه در آحاد مردم به وجود آمده بود، وصف ناکردنی است و مردم خود

های پرشوری را به وجود آورده بود و چگونه مردم برای شرکت در جنگ از ها چه صحنههست که هجوم برای شرکت در جبهه

ی قابل توجه این گرفتند؛ به طوری که کنترل و اداره این شور و احساس را از مسئوالن سلب کرده بودند. نکتهیکدیگر سبقت می

گرفت و هر ردمی مختص قشر خاصی هم نبود و از زن و مرد، پیر و جوان، شهری و روستایی و ... همه را در بر میکه این هجوم م

 .ی خود نقشی در این رابطه ایفا کنندخواستند به نوبهکدام می

ازند. چرا که وسعت این شان را بر آن بسته و به نفی آن بپردها از جمله مجاهدین خلق بتوانند چشماین حضور چیزی نبود که گروه

ها شان نیز تأثیر گذاشته بود و بخشی از آنها که تحت تأثیر شعارهای کاذب مبنی بر حرکت در جهت تودهحضور حتی روی هواداران

کردند، قرار گرفته بودند. اینها همه برای ها خلق میهایی که مردم در جبههکشان جذب گشته بودند؛ تحت تأثیر حماسهو زحمت

اش اش باشد، در تطبیق با منافع حقیر و سازمانیهای اعتقادیهایش قبل از این که در تطابق با ارزشگیریمانی که موضعساز
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 اش را نسبت به جنگ مبنی بر ارتجاعی بودن آن صریحا  روند که نتواند موضع واقعیشود، موانعی جدی به شمار میمشخص می

 .ابراز دارد

ابطه سازمان داشت، این بود که حضور وسیع مردم در این مرحله برای مقابله با تجاوز و معطوف شدن مشکل دیگری که در این ر

جایی برای طرح مسائلی که سازمان عالقه داشت در جهت ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی  تمامی اذهان نسبت به جنگ،

 ۱۷مه که در روزهای قبل از گسترش جنگ به خصوص از های هیئت حاکتعقیب کند )مانند تعمیق هر چه بیشتر تضادهای جناح

سازمان، پرداختن به آن مسائل را با توجه به جو احساسی باالیی که در  شهریور اوج خاصی پیدا کرده بود( باقی نگذاشته بود و کال  

 .کردآن اوایل نسبت به جنگ وجود داشت، علیه خود ارزیابی می

 

 تحلیل اول سازمان از جنگ

پردازیم. در این رابطه توجه به این محذوراتی که برای این گروه مطرح بوده است به شرح موضوع آنها نسبت به جنگ میحال با 

ی دانشجویی منافقین( را که مربوط به تحلیل سازمان نسبت به جنگ ی یک عضو انجمن دانشجویان مسلمان )شاخهقسمتی از نامه

 :آوریماست، می

که جنگ ایران و عراق آغاز شده تا بیش از یک هفته تحلیل مشخصی ارائه نشد. باالخره پس از روزها به علت در اوایل مهر »

.. و آن به این ترتیب بود که: جنگ بود، اولین تحلیل جنگ ارائه شد. تحلیلی صدایشان در آمدهکه از بی هافشارهای متعدد بچه

ی عراق قطب شدن در منطقه و نه. انگیزه ایران از این جنگ صدور انقالب است و انگیزهایران و عراق جنگی است ارتجاعی و ناعادال

ای بررسی کنیم، علت اصلی جنگ تحریکات ایران است که مرتب از صدور انقالب دم ست. اگر بخواهیم به طور ریشهادعای مرزی

 .... این کار از وی ساخته نیستبسته نیست)!(خواهد قطب منطقه به خصوص اعراب بشود. اما چون وازند؛ اما عراق میمی

های کنند و سازمانکشورهایی نظیر اردن و عربستان از عراق حمایت می هایی که از این دو کشور شده است:اما به لحاظ حمایت

و حمایت الجزایر  کند. حمایت سوریه هم از ایران به خاطر تضادهایش با عراق استمسلمان مرتجع نظیر امل از ایران حمایت می

چون مسائل داخلی ایران بیشتر است، اگر  کند، دروغ است و حمایتی صورت نگرفته!.... به لحاظ مسائل داخلیهم که رژیم اعالم می

جنگ دراز مدت شود، باعث سقوط ایران خواهد شد، ولی عراق با وجود داشتن یکسری مسائل داخلی چون قدرت سازماندهی دارد، 

 «.که مسائلش را حل نمایدقادر است 

پس ما »گیری شده است که: تر از رژیم ایران به حساب آمده و در انتها نتیجهتر و ضد امپریالیستدر این تحلیل رژیم عراق مترقی

جنگ  توان به عنوان نظر واقعی سازمان ازشود میداده می این تحلیل را با توضیحاتی که بعدا « توانیم در جنگ شرکت کنیم.نمی

 تلقی کرد. اینان در این تحلیل ایران را مقصر اصلی جنگ معرفی کرده و صریحا  نظر خود را مبنی بر ارتجاعی بودن و ناعادالنه بودن

 «.توانیم در جنگ شرکت کنیمما نمی»کنند که دارند و خیلی روشن اعالم میجنگ بیان می
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ی این تحلیل بهای چندانی به تأثیراتی که بخش که رهبران مجاهدین خلق در ارائه ای را که در اینجا باید متذکر شد، این استنکته

های وسیع مردم در ارتباط با جنگ پذیرفته بودند، نداده و به روش همیشگی خود با چشم پوشی قابل توجهی از هواداران از حرکت

گذرد که مرکزیت را توجیه تئوریک نماید، اما دیری نمی ها در مقابله با تجاوز عراق خواسته است تا هوادارانگیری تودهبر جهت

 .ی مردم بر هواداران بیش از آن است که با صرف دادن یک تحلیل بشود آن را خنثی کردشود که تأثیر حرکت گستردهمتوجه می

در جریان عمل به هواداران گیرد در چندین مرحله به این کار مبادرت ورزد تا به اصطالح هم در جریان تئوری و هم لذا تصمیم می

ثابت کند که این جنگ ارتجاعی و ناعادالنه است و نه تنها نباید در آن شرکت نمود، بلکه بایستی علیه آن وارد عمل شد. به همین 

 شویم که این دو تحلیل دردهد که با کمی دقت متوجه میلحاظ سازمان دو تحلیل درون گروهی دیگر در ارتباط با جنگ ارائه می

 .حقیقت مراحلی هستند برای به کرسی نداندن صحت تحلیل اولیه

 

 تحلیل دوم سازمان از جنگ

تحلیل دوم سازمان در ارتباط با جنگ بر محور شرکت در جنگ قرار دارد و با وجود آنچه که قبال  در مورد ارتجاعی بودن جنگ و 

سازد. سازمان از ورودش به جنگ عالوه بر مطرح میعدم شرکت خود در آن بیان داشته بود، حدود ورود خودش را در جنگ 

. کرده است که به آن خواهیم پرداختی دیگری را نیز تعقیب میهای هوادار، اهداف عمدهتوده زداییداشتن گام اول در جهت توهمبر

د، منتها لفظ ارتجاعی را دیگر به آورنمنافقین در این تحلیل ابتدا به بیانی دیگر در مورد ارتجاعی بودن جنگ صحبت به میان می

دهند. )نظیر این که این جنگ در برند! بلکه صفاتی را که برای یک جنگ ارتجاعی قائل هستند، به این جنگ نسبت میکار نمی

 :خوانیمدر قسمتی از این تحلیل می (های دو رژیم است و ...علیه خلق خط منافع آمریکاست،

ای باشد برای ها بر سر عقل بیاورد! و زمینهی گروگانی عاملی دانست که ایران را در مورد حل مسئلهرا به مثابهآمریکا ابتدا جنگ 

ی طرفی آمریکا، جنگ تا آنجا که بتواند راه سازش ایران با آمریکا را باز کند و زمینهبینیم که با وجود بیمی اقتصاد سالم در ایران!

فراهم کند، از نظر آمریکا مطلوب است و درست به همین دلیل جنگ عراق با ایران در این مدت در جهت وابستگی اقتصادی او را 

 «.منافع آمریکاست

 :افزایدو در جای دیگر می

ی جنگ به لوازم های آن دارای ساخت آمریکایی است؛ لذا ایران برای ادامهبا توجه به این که سیستم ارتش ایران و اغلب سالح »

کی و تأمین کمبودهای تسلیحاتی نیاز دارد که باالجبار به سمت غرب خواهد رفت و در دامن امپریالیسم آمریکا یا سایر ید

 «.های ایران و عراق نخواهد بودی جنگ به نفع هیچ یک از خلقلذا ادامه ها )اروپا و ژاپن( خواهد افتادامپریالیست



 www.habilian.ir                                                                 بنیاد هابیلیان )خانوادۀ شهدای ترور کشور(                                             

 

5 
 

تر شده و همچنین از موضع های داخلی و خارجی مشخصگیریی این که موضعبه واسطهسازمان در قسمت دیگری از تحلیلش 

گفت دروغ است.... اطمینان یافته و از طرفی پشتیبانی عوامل آمریکا در منطقه ... با وجود آنچه قبال  میالجزایر هم در ارتباط با جنگ

 :گویدچنین می نظیر اردن و عربستان از عراق به سختی مسئله ساز شده است؛

کنندن، ولی باز این تعیین درست است که هم اکنون یکسری کشورهای مترقی از ایران و کشورهای مرتجع از عراق حمایت می»

کنند، کننده نیست؛ بلکه این ماهیت یک پدیده است که تعیین کننده است. یعنی روابط نیستند که ماهیت یک پدیده را مشخص می

شود روی آن ها را زیاد نمیسازد. لذا این روابط و حمایتها مشخص مییده است که روابط آن را با سایر پدیدهبلکه ماهیت پد

 «.ها فعال  مقطعی هستند. باید روابط دراز مدت آن را در نظر داشته باشیمحساب کرد. این روابط و حمایت

صریحش مطرح است،  گیریه همچون مانع جدی بر سر راه موضعای هم به محذور اصلی خود کسازمان پس از این توجیهات، اشاره

ی درون گروهی شان در مورد جنگ، در همان تحلیل اولیهنماید. همان محذوری که مجبورشان کرده تا با وجود اعالم نظر صریحمی

یک گام در جهت زدودن تأثیرات  شان را بیان دارند و حتی به عنوانبه نوعی به تجدید نظر پرداخته و این بار تحت لفانه موضع

ی دیگری غیر از این های هوادار، حاضر به شرکت در جنگ شوند! که البته ورود به جنگ دالیل عمدههمان محذور از ذهن توده

 پردازد و در قسمتی از آن در مورد استقبال مردمدارد که به آن خواهیم پرداخت. در این رابطه سازمان به بررسی اثرات جنگ می

 :گویدبرای مقابله با تجاوز چنین می

شور انقالبی و تحرک مردم بار دیگر همچون دوران قیام باال رفته و شاهد اوج گیری شور و شوق نیروهای خلق هستیم، به طوری  »

 «.اندی جنگ علیه نیروهای اشغالگر موافق بودههایی که صورت گرفته، اکثرا  با ادامهکه در تمام نظرخواهی

نماید، حد و مرز ورود خودشان به جنگ را به بحث گذاشته پس از وصفی که در رابطه با شور و احساسات مردم در مورد جنگ می

 :گویدو چنین می

ی ورود به جنگ این است که با تمام نیرو و همین جوری در جنگ شرکت کنیم )که البته چون ما روانه با مسئلهبرخورد چپ »

روانه با مسئله این است که اصال  در هیچ ص از شرایط مشخص داریم، این مسئله غیر ممکن است( برخورد راستتحلیل مشخ

رویم، ولی نقش فریبانه( این است که وقتی مردم رفتند، ما هم میشرایطی شرکت نکنیم. اما برخورد اصولی )بخوانید برخورد عوام

 .خواهیم جنگید پیشتاز را نخواهیم داشت و فقط در کنار مردم

به ما اجازه دهند که ی مقامات هم نخواهیم شد، ولی یک سر دیگر طیف ورود ما این است که مقامات در این صورت منتظر اجازه

کنیم؛ چون به دنبال خودش برای ما مشروعیت کسب خواهد ما شرکت می در این صورت اگر مردم هم با تمام قوا شرکت نکنند،

تواند برای سازمان بیاورد( در رود، چه نوع مشروعیتی میستمی که به زعم آقایان دارد به سمت وابستگی پیش میکرد. )راستی سی

 «غیر این صورت )یعنی اجازه مقامات و ورود مردم( فقط نیروهایی که در منطقه داریم، در کنار سایرین وارد خواهند شد
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ای را باید یادآوری کنیم و آن این که این تحلیل مصداق واقعی بیانی است زیم، نکتهقبل از این که به بحث پیرامون این تحلیل بپردا

ی این نوشتار به آن اشاره شد. به عبارت دیگر این تحلیل قبل از آن که بخواهد بیانگر نظرات و مواضع سازمان در که در مقدمه

کزیت منافق سازمان است. منافعی که در مقابله با حضور های مرو قدرت طلبی نظرانهمورد جنگ باشد، در تعقیب و منافع تنگ

 .ها برای دفع تجاوز زیر سؤال قرار گرفته استوسیع توده

کنیم، اگر چه مردم گوید اگر مقامات به ما اجازه دادند، ما با تمام نیرو شرکت میبه عنوان نمونه سازمان در جایی به صراحت می

ی همین تحلیل جنگ را در جهت در صورتی که در مقدمه نامد،کسب مشروعیت می شرکت نکنند و دلیل آن هم خیلی صریح

 !ها معرفی کرده استمنافع آمریکا و علیه منافع خلق

مرکزیت با این که در مقدمه تحلیل با بحث کردن در مورد ماهیت جنگ بر نظرش مبنی بر ارتجاعی بودن جنگ و در نتیجه عدم 

د کرده و به نوعی انتقاد خود را مبنی بر مقابله با چنین جنگی در لفافه بیان داشته است، اما برای این که شرکت در آن دوباره تأکی

« تحلیل مشخص از شرایط مشخص »هاست، تحت عنوان گیری تودهگیری سازمان همان جهتبرای هواداران وانمود کند جهت

جنگیم! و باز این حاکمیت که خود در مقدمه همین تحلیل کنار آنها می رویم و دردارد که اگر مردم رفتند ما هم میبیان می

 ...« شور انقالبی و تحرک مردم همچون دوران انقالب باال رفته و»گوید: ها میتوصیف روی آوردن مردم به جبهه

جنگ تا چه اندازه حتی  این دوگانگی آن هم در یک تحلیل درون گروهی، خود بیانگر این است که مرکزیت منافق در رابطه با

این است که به ماهیت ورود  نسبت به هوادارانش مسئله داشته است، اما آنچه را که در جهت رفع این دوگانگی باید تعقیب کرد،

ه کنند کها پی ببریم؛ به عبارت دیگر دقت کنیم و ببینیم آیا اینان واقعا  هواداران را به شرکت در جنگی ترغیب میاینان به جبهه

ها )اروپا و ژاپن( خواهد انداخت؟ و آیا برای ورود به جنگی معتقدند باالجبار ایران را در دامن امپریالیسم آمریکا یا سایر امپریالیست

مسلم است که چنین چیزی نیست، چرا که  های دو کشور است؟کنند که معتقدند علیه مصالح و منافع خلقحد و مرز تعیین می

 «.توانیم شرکت کنیمپس ما در این جنگ نمی»اند: شان به صراحت در پاسخ این سؤاالت گفتههخود در تحلیل اولی

به این ترتیب شرکت در جنگی که در تحلیل دوم به آن اشاره رفته است، قبل از این که بخواهد مقابله با متجاوزین بعثی بوده باشد، 

 :پردازیم در تعقیب اهداف دیگری بوده است که اشارتا  به آنها می

ی زیادی داشته است و لذا در جهت های هوادار مسائل حل نشدههمان گونه که قبال  ذکر شد سازمان در رابطه با جنگ، با توده .۱

ها به خواست آنها که تحت تأثیر شور و ای برای ورود هواداران به جبههرفع این مسائل خواسته است از یک طرف با گشودن زمینه

کند، ها تعیین میواقع شده بودند، پاسخ داده باشد و از طرف دیگر با وظایف و چارچوبی که برای آنها در جبههاحساسات مردم 

زدایی ها هستند، فراهم کرده و به این ترتیب مقدمات الزم را برای به اصطالح توهمهای برخورد آنها را با نیروهایی که در جبههزمینه

 .هواداران فراهم سازد

زمان از جانب مردم که از شور و ها، ساهای خاطر سازمان این بوده است که در صورت عدم ورودشان به جبههز دغدغهیکی ا. 2

ی خاطر تا آنجا ذهن منافقین را به خود زیر سؤال قرار بگیرد. این دغدغه احساسات باالیی در رابطه با جنگ برخوردار بودند، شدیدا 
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کنیم، اگر مقامات به ما اجازه دهند اگر چه مردم هم شرکت نکنند، ما شرکت می»گویند: ان میشمشغول ساخته بود که در تحلیل

ساز توانسته است زمینهها در این رابطه میورود هواداران به جبهه« چون به دنبال خودش برای ما مشروعیت کسب خواهد کرد.

یافت در برابر شور و د و مرکزیت منافق بدین ترتیب اجازه میها بوده باشای مبنی بر حضور سازمان در جبههتبلیغات گسترده

 .فریبی بنا نمایداش برای خود محملی از عواماحساسات باالیی که در مردم به وجود آمده بود، بنا به سنت همیشگی

ترین گ تلقی کرد، اما عمدهتوان بخشی از اهداف جنبی منافقین در رابطه با ورودشان به جننکاتی را که تا اینجا شمرده شد، می. ۳

 .کردشان از جنگ تقاضا میها در نظر داشتند. تعقیب اهدافی بود که تحلیلهدفی را که منافقین از ورودشان به جبهه

اینان به صراحت جنگ را ارتجاعی و ناعادالنه برآورد کرده بودند و در تحلیل دوم هم به اجمال بر این نظر تأیید  در تحلیل اولیه

دهد؛ مگر این که این وارد شدن در تعقیب اهدافی ی ورود به جنگ نمیند و همان طور که قبال  بحث شد، چنین تحلیلی اجازهکرد

 .ی تحقق دادن به آن اهداف چنین امری را ایجاب نمایدباشد که خود تحلیل تقاضای آن را دارد و الزمه

قبال  به اختصار بحث شد و گفته شد که اگر از لحاظ تئوری مارکسیستی،  ی اهدافی که تحلیل مزبور اقتضای آن را دارددر زمینه

ترین گذارد و همچنین گفتیم که عمدهجنگی ناعادالنه و ارتجاعی قلمداد شود، چه نوع وظایفی را بر دوش نیروهای مارکسیستی می

های تحت ستم گ داخی در جهت رهایی خلقکنند، تبدیل جنگ مزبور به یک جنهدفی را که این نیروها در این زمینه تعقیب می

ترین هدفی است که این نیروها در صورت داشتن توان الزم و برخوردار بودن از شرایط مساعد به آن باشد و این نهاییدو رژیم می

را  الزم شرایط و هپرداخت هدف این نظامیپردازد و در صورت مساعد نبودن شرایط و یا نبودن توان الزم، به تمهیدات سیاسی می

 .آورندبرای تحقق آن به وجود می

های ناشی از آن به تبدیل نارسایی و جنگ از ناشی اقتصادی های اجتماعیی تمهیدات سیاسی، دامن زدن به بحراندر زمینه

ی تمهیدات نظامی، مسئله در زمینه. گیردترین مسائلی است که در دستور کار نیروهای مارکسیستی قرار مینارضایتی، از عمده

کند. باید تا آنجا که ممکن است از توان نظامی رژیم اطالعات کسب شود و همین طور باید دقیقا  نقاط ضربه ظرافت خاصی پیدا می

 .ای کاری انتخاب گرددترین موقعیت برای زدن ضربهپذیر رژیم بررسی شود و مناسب

گیرد، عبارت است از: محاسبه روی میزان مشغولیت نیروهای نظامی رژیم روی ر میمحورهایی که در این رابطه در دستور کار قرا

های داخلی اختصاص دهد، بررسی دقیق نقاط ضعف و ضربه تواند به درگیریجنگ، سنجیدن دقیق کیفیت نیروهایی که رژیم می

های نظامی( به دست آوردن ی مهارته در زمینهی آرایش نیروها و چی تجهیزات، چه در زمینهها )چه در زمینهپذیر رژیم در جبهه

... همچنین یزان نفوذ یافتن به درون آنها وشود، شناسایی مراکز حساس و بررسی مها عمل میهای نظامی که در جبههطرح

 .ای آنهاریزی دقیق برای تدارک دیدن هر چه بیشتر امکانات نظامی، ذخیره سازی مهمات و پیش بینی مقدمات الزم بربرنامه

کند. اگر عملکرد اینان را در همان مدت اندکی که توانستند در ها معنی خودش را پیدا میاینجاست که شرکت منافقین در جبهه

یابیم. مدارکی که از اینان ی محورهای فوق به روشنی میها رخنه کنند مورد بررسی قرار دهیم؛ دقیقا  تالش آنها را در زمینهجبهه

ریزی حساب شده بر شان در شهرهای جنگی به دست آمده، دقیقا  حاکی از یک برنامههای امنو سنگرها و خانه هادرون جبهه
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ی خودش تمامی اطالعات ممکن را در اساس محورهای فوق بوده است. به طوری که هر تیم اعزامی موظف بوده است در حوزه

ها، ن آن منطقه بدهد و مسئول آن منطقه هم پس از دریافت گزارش تیمآوری کرده و به مسئوالالذکر جمعی محورهای فوقزمینه

  .کرده استنموده و برای سازمان ارسال میبندی میآنها را جمع

 

 تحلیل سوم سازمان از جنگ

مبنی بر اعتقاد خودش را  همان گونه که در قبل متذکر شدیم، مرکزیت منافق در اولین تحلیل که از جنگ ارائه دارد، صریحاُ

بینی نمود؛ اما همان طور آن را عاملی جهت وابستگی هر چه بیشتر ایران به آمریکا پیش ارتجاعی بودن جنگ بیان داشت و صریحا  

های هوادار، آن طور که مرکزیت انتظارش ی جوی که در آن اوایل وجود داشت، در بین بخشی از تودهکه گفتیم این نظریه به واسطه

 گیرد؛نیفتاده و در پوششی از شک و تردید قرار میکشید جا را می

و هم در عمل گیرد که طی مراحلی صحت تحلیل خود را برای هواداران هم در تئوری و گفتیم بر همین اساس مرکزیت تصمیم می

خواهد غلتید، هر نوع شک و ی جنگ به دامان امپریالیسم اثبات نماید و به اصطالح با عینی کردن این مسئله که رژیم به واسطه

که  معیارهایی با مرکزیت نظر از کهاز این رو برای ظاهر شدن عالئم وابستگی  .ی مقابله با آن را از هواداران بزدایدتردیدی در زمینه

م به نوعی به آن نمود که در هر دو تحلیلی که از او نقل کردیم، در هر کداآنچنان بدیهی و اجتناب ناپذیر می به آن معتقد بود

 .نشست انتظار به پرداخته بود

شود، مرکزیت انتظار خود را یایان یافته اش در مجلس مطرح میها طبق روال طبیعیی گروگاندر این میان هنگامی که مسئله

ر تنگناهای اقتصادی کشیده است، اکنون ظاهر گشته و باالخره رژیم در برابپندارد عالمتی را که انتظارش را میتلقی کرده و می

تحمل نیاورده و چرخش خود را به سوی امپریالیسم آغاز نموده و  تاب بود، شده گریبانگیرش جنگ این واسطه به که نظامی

ی خود را به طور عینی به هواداران نشان دهد و بار دیگر پیشتازی خود تواند صحت تحلیل اولیهخوشحال از این که اکنون دیگر می

 .را به اثبات برساند

 کمک باها ی گروگانای را در رابطه با مسئلهالیت گستردهفع ی سازش،بر همین اساس مرکزیت منافق برای جا انداختن مسئله

دهد. ما در شکل می برخوردار گشته بودندواسطه ی توجهات سازمان از بار ضد امپریالیستی  به شرایط آن در هم آنها که هالیبرال

 :کنیمذکر می ها رااینجا برای بهتر مشخص شدن ربط جریانات به همدیگر چند نمونه از این تالش

دهند، در تحلیلی که روی مواضع به اصطالح سازشکارانه رژیم ارائه می« ها از اعدام تا آزادیگروگان»، تحت عنوان ۱۰2در مجاهد 

 :گویندی جنگ به عنوان عامل اصلی این سازش انگشت گذاشته و در قسمتی از آن میبه طور مشخص روی مسئله

ی اقتصادی و مشکالت شود و از طرف دیگر تحمل محاصرهتر شده و دست حضرات رو میطرف آگاه هنگامی که دیدن مردم از یک »

 «.ها از موضع سازشکارانه ساز شدی آزادی گروگانای نیست، نغمه... هم کار سادهشی از جنگ و کمبود لوازم یدکی ونا
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ی اجتناب ناپذیر بودن غلتیدن ایران به دامان آمریکا لهای که در همان شماره درج شد، به نوع دیگری بر مسئرجوی در مصاحبه

ی آن گریبانگیر رژیم شده، کند و با اشاره به مشکالت ناشی از جنگ و تشدید تنگناهای اقتصادی و نظامی که به واسطهتأکید می

 :گویدمی

رفتارش شده و حداقل زیر اجبارات اقتصادی توان تردید کرد که با این همه مشکالت و مسائل بغرنجی که اینک مملکت گچگونه می»

 «؟اند، به تسلیم و سازش با امپریالیسم تن نخواهند دادها تن دادهو اجتماعی، آنهای که این چنین به آزاد کردن گروگان

 : گویدو در جای دیگر همین مقاله می

... کنونی رژیم سادات نخواهد بود وضعبدهند، چیزی جز  اند که اگر نیروهای انقالبی اجازه انجامش راحضرات پا در آغازی گذاشته»

 «.رودبا سازش خزنده و گام به گام بیم تجربه مصر و سومالی می

 ها بیش از پیش نمایان شده و صاحبان چنین افکاری با بر هم ریختن اساس پندارهایشان،البته با گذشت زمان پوچی این تحلیل

ی ذشت این مدت، وقتی به این هیاهوها که برای مدتی اینان به راه انداخته بودند و به واسطهدرس سختی گرفتند و اکنون پس از گ

مایگی و عدم اصالتش، ی کمها به اندازهبینیم که این جوسازیمی نگریم؛مان به جوالن پرداختند، میی سیاسی جامعهآن در صحنه

 .للباطل جوله عمری زودگذر داشت و به قول حضرت علی )ع( للحق دوله و

نشاندن همان  که در حقیقت به کرسی ...دهای پذیرش تحلیل سوم خوان زمینهها، در آن زمی همین جوسازیاما اینان به وسیله

ماندن »عنوان کردند که  ها،ی به اصطالح سازش بر سر گروگانرا فراهم کردند و با پیش کشیدن همین مسئله تحلیل اولیه بود...

 «.رود دیگر معنایی نداردو جنگیدن برای حفظ اعتبار سیستمی که دارد به سمت سازش میما در جنگ 

ها را ترک نکردند و در واقع تا زمانی که آنها را بیرون نکرده بودند، های اعزامی منافقین جبههی این تحلیل، باز تیمالبته پس از ارائه

ها نیامده بودند که حاال اساس تحلیلی مبنی بر جنگیدن با متجاوزین به جبهه دادند، چرا که آنان برهای خود ادامه میبه فعالیت

رود، جبهات را ترک کنند. از قضا آنها بخواهند با تحلیل دیگری مبنی بر حفظ نکردن اعتبار سیستمی که دارد به سمت سازش می

 .ها اعزام شده بودندجبهه از همان اول بر اساس همان تحلیل سوم که در حقیقت تثبیت تحلیل اول بود، به

کردند و به لحاظ این ها ارزیابی میدانستند و به لحاظ همین که آن را علیه منافع خلقآنها به لحاظ همین که جنگ را ارتجاعی می

؛ اما نه ها آمده بودندکردند، به جبههبینی میکه سرنوشت اجتناب ناپذیر رژیم را غلتیدن هر چه بیشتر به دامن امپریالیسم پیش

برای جنگیدن با متجاو زو نه برای دفاع از آب و خاک، نه برای حفظ سیستم، بلکه برای فراهم کردن تمهیدات سیاسی و نظامی 

هایی هم که مرکزیت سازمان در این جهت مقابله با جنگ و مقابله سیستمی که توضیح آن در قسمت قبل داده شد. تمام تحلیل

 .ها القا کردن نبوده استنقش بازی کردن و گام به گام فکر خود را به پایینیرابطه ارائه داد، چیزی جز 

ی خود در میان های نمایشی، وقتی از تثبیت نظریهگیریهای درون سازمان و موضعمرکزیت مجاهدین خلق پس از این کشاکش

کرد، ی سازمان( بازی میج از محدودهگیری خارجی )خاری موضعبایست در زمینهاقشار هوادار مطمئن گشت، به نقشی که می
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ی جنگ ایران و ای در زمینهگذشت، دست به انتشار بیانیهی جنگ میهفته از شروع گسترده ۵پرداخت و در زمانی که بیش از 

 .عراق زد و به اصطالح موضع علنی سازمان را در این رابطه مطرح ساخت

هایی شود، باید توجه داشت که خیلی بیشتر متأثر از محدودیتان محسوب میگیری علنی سازمی مزبور از آنجا که موضعبیانیه

ی این نوشتار به آن پرداختم و بر همین اساس عدم صراحت و عدم صداقت در ذکر مطالب را باید یکی از است که در مقدمه

ب گذاشتن برخی از جواگویی و بیمبهمگویی و مشخصات بارز این بیانیه به حساب آورد. یکی دیگر از خصوصیات این بیانیه، کلی

دانست. به عنوان مثال در پرداختن به آنها را به صالح نمی مسائلی است که مرکزیت با توجه به جوی که در آن اوان وجود داشت،

ی مقصر اصلی در معرف کند علل وقوع جنگ را مورد ارزیابی قرار داده و نظر خود را صریحا  قسمتی از بیانیه که ضرورت پیدا می

نقش جنگ و ارزیابی این مسئله که این جنگ تا چه حد اجتناب ناپذیر بوده، »گوید: جنگ ابراز دارد، از این کار طفره رفته و می

 «.گذریمی مبرم ما نیست و از آن میفعال  مسئله

از طرفین درگیر بیان داشته و همچنین  اش صریحا  نظرش را در مورد انگیزه هر یکسازمان با وجود این که در تحلیل درون گروهی

 «ی مبرم ما نیست.مسئله فعال  » گوید:هایی که ذکر شد، میی محدودیتمقصر اصلی را ایران معرفی کرده، اما در اینجا به واسطه

نقالبی و هشیارانه و با توانست از همان ابتدا با اتخاذ سیاستی اآیا ایران نمی»اما چند سطر پایین تر با مطرح کردن این سؤال که 

اعالم این که تحت هیچ عنوان منجمله صدور مکانیکی انقالب، قصد تحریک و دخالت در امور دیگران را ندارد، بهانه به دست عراق 

و به دهد که بیشتر از این مسئله را نشکافته نماید. اما باز ترجیح میای به علت بروز جنگ از نظر خودش میتلویحا  اشاره« ندهد؟!

 .گردد، بسپاردهای بیشتری برای ابراز نظرش فراهم میهای دیگری که زمینهفرصت

تا یعنی زمانی که بیش از دو ماه از انتشار بیانیه گذشته است، [ ۱۳۵۹ماه ]سال  دی 2۳که در  ۱۰۵مرکزیت منافق در مجاهد 

چنین « ی مبرم ما نیست فعال  مسئله»  که قبال  در بیانیه گفته بود ایتر یافته و نظرش را در مورد مسئلهها را مناسبحدودی زمینه

 :داردابراز می

های سیاسی حاکم بر روابط خارجی، این آتش را اعتقاد به قانونمندیهای خود و بیها و عدم درایتبینیعناصری که با کوته»

پرورانند و این الت داخلی وا مانده بودند، در سر خیال جهانگیری میترین مشکهایی که خود در حل ابتداییافروختند، پهلوان پنبه

طلبی جناح فاشیست حزب بعث حاکم بر عراق تالقی کرد، آتش جنگ خیاالت خام و تبلیغات ناشیانه وقتی با آزمندی و قدرت

 «.ور کردسوز را شعلهخانمان

ی صدور انقالب )که از آن به جهانگیری تعبیر ی مسئلهبه اضافههای هیئت حاکمه را ها و عدم درایتبینیبه این ترتیب کوته

کند. همچنین با اشاره به آزمندی افروزی را ایران معرفی میی واقعی شروع جنگ ذکر کرده و مقصر اصلی آتشکنند( انگیزهمی

ی شخص است این نظر پس از یک دورهدارد. اما همانطور که می وی مبنی بر قطب شدن بیان میعراق، نظر خود را در مورد انگیزه

ی میزان عدم صراحت و صداقت دهنده نشان خود این و شودمی ابرازحالی که باز هم از صراحت کافی برخوردار نیست  درماهه  ۵

 .تو در برخی موارد فریبی است که در بیانیه به کار رفته و لذا در بحث روی بیانیه باید به این نکته دقیقا  توجه داش
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ی کوششی که در آن به کار رفته تا لفظ ارتجاعی را در مورد جنگ به کار نبرد، به نحوی در مورد این بیانیه بر آن است که با همه

موضعش هم برای آنهایی که الزم  ی کمتری به دست ایرادگیران داده باشد؛ ثانیا خصوصیات جنگ سخن به میان آورد تا اوال  بهانه

خواهد جنگ را در جهت حفظ منافع آمریکا معرفی کند تا آنها که باید دریابند، د به عنوان مثال آنجا که میاست مشخص شده باش

 :گویدداند، چنین میبفهمند که سازمان جنگ را ارتجاعی می

شروع آن صهیونیسم جنگی قابل پذیرش و استقبال است که جنگی انقالبی بوده و نتایج آن علیه شیطان بزرگ آمریکا و فرزند نام»

 «های ایران و عراق و نه به سود امپریالیسم و صهیونیسم استتوان گفت جنگ ایران و عراق به نفع خلقجنایتکار باشد، اما آیا می

العمل در برابر موضعش، تلویحا  علیه منافع به این ترتیب اوال  جنگ ایران و عراق را با پیچیدن کلمات به منظور کاهش عکس

باز با تمام  های ایران و عراق خوانده یا حتی پا را جلوتر گذاشته و جهت تأمین منافع امپریالیسم و صهیونیسم معرفی کند؛ ثانیا خلق

خط خود را مبنی بر شرکت نکردن در این جنگ اعالم ی نیروهای همبرد، به طور اشاره وظیفهگویی که در سخن به کار میمبهم

راند ی این خصوصیات جنگ سخن میتر دربارهی کمی صریحداند. در جای دیگر بیانیهقابل پذیرش نمیکند و چنین جنگی را می

 «.ی جنگ موجب شادمانی هر چه بیشتر صهیونیسم و امپریالیسم جهانخوار آمریکاستادامه» گوید:و می

ی جنگ و با استفاده از تنگناها و مسائلی که امهامپریالیسم آمریکا درصدد است تا در اد»گوید: در جای دیگر به نحوه دیگری می

 «.برای کشورهای درگیر پیش می آورد، آنها را به خود جذب کرده و به تسلیم و سازش در برابر خود و وابستگی به خویش وا دارد

آغاز کامال  روشن بود از همان »  گوید:کند، میباز در جای دیگر در مورد این خط وابستگی و سازش معتقد است جنگ تعقیب می

هایی حداقل یکی از طرفین را در که آمریکا از بروز این جنگ کامال  خشنود است، چرا که مطابق تجارب حاصله از چنین جنگ

بیند و کامال  قابل درک بود که آمریکا به عنوان طرفی که در نهایت نهایت مجبور به حرکت به سمت سازش با امپریالیسم آمریکا می

 «.ین چرخش و تسلیم مجبور است، به ایران چشم دوخته استبه چن

ها اینان با وجودی که با این توضیحات نظر خود را در مورد جنگ بیان کردند و آن را در جهت منافع امپریالیسم و علیه منافع خلق

دهند می مستمسک به دست داشتن ادامه ای وی تبلیغات تودهو در نتیجه ارتجاعی قلمداد کردند، باز هم عوامفریبی خود را در زمینه

و با این که در خود بیانیه، جنگ را از جانب نیروهای انقالبی قابل پذیرش ندانسته و آن را در خط امپریالیسم و صهیونیسم قلمداد 

عنوان مثال در  کنند. بهها معرفی میها داد سخن سر داده، حتی خود را پیشتاز جبههی شرکت خود در جبههکنند. در زمینهمی

ها تعیین کننده عنوان آنچنان حضور دروغین خود را در جبهه« گزارشی به خلق» ای تحت عنوان ی عاشورا در مقالهالعادهفوق

 :گویندکنند که میمی

زدیک کند... مردم خوزستان از نتر میها را مشکلحضور نیروهای ما در جبهه خود به خود عقب نشینی و خالی کردن میدان »

  «.کننداند که مجاهد خلق چگونه با جان و دل و با فداکاری تمام و با حداقل امکانات این روزها از منافع مردم دفاع میدیده
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اند، به عنوان در جای دیگر همین مقاله، منافقین شرکت خود در جنگی را که خودشان در خط امپریالیسم و صهیونیسم خوانده

با پایمردی و مقاومت خود ضمن برخورداری  مجاهدین خلق»گویند: عنوان کرده و میط سازش از خط مقاومت میزان و جدا کننده خ

های تلویزیونی و تهمت نمایند.... برخی از اینان صرفا  برای پر کردن فیلمطلبان را افشا می های جنگی ماهیت تسلیماز حداقل سالح

 «.ندروبه نیروهای انقالبی به جبهه می

های قبل، مختصری در ارتباط با آنها بحث کردیم و ماهیت های آشکاری است که در قسمتهایی از همان دروغاینها همه نمونه

شان به بحث ها را شکافتیم و اکنون باز فرصت مناسبی است تا از زبان خودشان در ماهیت واقعی مواضعشرکت اینان در جبهه

خواهیم کنیم. این قسمت از مصاحبه که میرجوع می ۱۴ی رجوی مندرج در مجاهد قسمتی از مصاحبهبپردازیم. برای این منظور به 

 .گیری مجاهدین خلق در برابر جنگ به عمل آمده استبه آن بپردازیم در رابطه با انتقادهای پیکار نسبت به موضع

موضع بسیار انفعالی آن در پاسخگویی به  برده است،آنچه بیش از همه ارزش این مصاحبه را از حیث استناد کردن به آن باال 

الخصوص پیکار، باعث گشته است تا منافقین به در برابر نیروهای چپ و علی انتقادات پیکار است. این خودباختگی و انفعال سازمان

اند و بنا به همان در دل داشتهآورد، قسمتی از آنچه را که مانند کودکی که در برابر سرپرستش قرار گرفته و دارد عذر تقصیر می

اند از آن ذکری به میان آورند؛ برای رفع شبهه از پیکار که مبادا نسبت به انقالبی خواستهمحذوراتی که از آن سخن راندیم، نمی

 .بودن سازمان به خود تردیدی راه دهد و مارک ناپیگیر به سازمان بزند، به پیشگاه وی عرضه کنند

سعی کرده است که بسیاری از نقطه نظرات مرکزیت منافق را که سازمان به واسطه شرایط اجتماعی از  رجوی در این مصاحبه

ورزیده است، در ایما و اشاره برای پیکار مطرح سازد و آنها را از نقطه نظرات مشترکی که بین دو مطرح کردن علنی آنها احتراز می

 .مطلع کند سازمان وجود دارد،

ی مختصری به نقد پیکار نسبت به مواضع مجاهدین خلق در قبال ی مزبور بپردازیم، بهتر است اشارهبه مصاحبه اما قبل از این که

جنگ ایران و عراق داشته باشیم. پیکار در این نقد که نسبت به مواضع مجاهدین خلق در قبال جنگ ایران و عراق داشته باشیم. 

گیری ان انجام داده است، ابتدا به شدت به عدم صراحتی که در سرتاسر این موضعپیکار در این نقد که نسبت به مواضع این سازم

 :گویدخواند. سپس چنین میی تزلزل در برابر انقالب میخورد، حمله کرده و آن را نشانهبه چشم می

های جنگ در ارتباط با دولتتحلیل مجاهدین از جنگ حاوی بخشی از حقایق نیز هست... مجاهدین به درستی معتقدند که این »

آنها به درستی معتقدند که امپریالیسم آمریکا نه خواهان سرنگونی رژیم، بلکه خواهان رام ساختن آن است.  ایران و عراق تحقق یافته

فروختن جنگ گیرند، رژیم ایران را هم تا حدی مقصر در براطلبی و شونیسم رژیم عراق را به باد حمله میآنها ضمن آن که توسعه

 «.دانندمی
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 :افزایدسپس پیکار می

شان از برخورد صریح با مسائل اجتناب کرده و بر این واقعیت آشکار که جنگ کنونی، جنگی غیر عادالنه مجاهدین به سیاق سابق »

را به شرکت در این جنگ  هاتوده کشند... و تحت عنوان دفع تجاوز و دقاع از میهن و مردم،میان دو دولت ارتجاعی است، پرده می

گویند: ولی جنگی صد در صد قابل پذیرش و استقبال است که شان میخوانند؛ در صورتی که در جای دیگر بیانیهارتجاعی فرا می

 ...های تحت ستم تمام شودجنگی انقالبی بوده و نتایج آن علیه شیطان بزرگ امپریالیسم و .... و به نفع خلق

شوند، یعنی ی اصلی جنگ روبرو میشان از برخورد صریح با مسائل اجتناب کرده و هنگامی که با مسئلهقمجاهدین به سیاق ساب

هایی که به درستی این مفهوم را شود یا نه، پس از مقدمه چینیهای ایران و عراق تمام میاین که آیا این جنگ به سود خلق

گویند: دفاع هند و میدچینی میمتضاد با آن همه مقدمه پاسخی ناگهان نیست، کشور دو هایخلق سود به جنگ این که رساندمی

 «.طلبانه از موضع انقالبی کامال  قابل قبول و تأیید کردنی استعادالنه در برابر تجاوز سلطه

 :افزایدسپس دوباره پیکار می

ها باشد باز هم عادالنه است؟.... ما از خلق.... اگر یک جنگ علیه منافع معیار مجاهدین برای عادالنه بودن یک جنگ چیست؟»

کنیم، اگر معتقدید این جنگ قوای دو کشور را تحلیل برده و به سود امپریالیسم و صهیونیسم است و بر خالف مجاهدین سؤال می

ی را از صحنهها گویند این جنگ تودهجویند؟! اگر آن طور که خود مجاهدین میهای دو کشور، چرا در آن شرکت میمنافع خلق

مجاهدین که معتقدند این جنگ  توان آن را جنگی انقالبی دانست؟کند، آیا باز هم میاصلی نبرد با صهیونیسم و امپریالیسم دور می

 «؟کنندهای دو کشور نیست، چگونه شرکت خود را در آن توجیه میبه سود خلق

گذارد و معتقد است که آنان هم مثل خودشان جنگ را علیه منافقین صحه میهمان طور که روشن شد، پیکار بر قسمتی از مواضع 

دانند؛ اما اولین اشکالی که پیکار وارد دانند و همچنین باز مثل خودش، جنگ را در جهت منافع امپریالیسم میها میمنافع خلق

 !گویند جنگ ارتجاعی و ناعادالنه است؟نمی ا صریح آورد، این است که چرا منافقین با قبول داشتن تمام این نقطه نظرات،می

اند، حاضر به شرکت شان آوردهآورد این است که چرا منافقین با وجود آنچه در مورد جنگ در بیانیهاشکال دیگری که پیکار وارد می

حال که از  .خواندمده است، میپیکار این حرکت را عملی متناقض با آنچه در بیانیه آ اند و همان طور که دیدیم،ها گشتهدر جبهه

ای پردازیم. رجوی در مصاحبهنقطه نظر پیکار نسبت به موضع منافقین در قبال جنگ آگاهی یافتیم، به پاسخ آنها در برابر انتقادات می

بودن جنگ همان نظر  که ذکرش رفت، برای این که با ایما و اشاره به پیکار بفهماند که نظرش در مورد ارتجاعی بودن و ناعادالنه

که در مورد موضع  های کیهاندهد به یکی از سرمقالهداند، او را حواله میپیکار است و او هم مانند پیکار این جنگ را ارتجاعی می

دانم من نمی...»دانند و می گوید: ارتجاعی می منافقین در قبال جنگ به تحلیل نشسته و نشان داده است که منافقین جنگ را

 «خوانمبهمن در تفسیر مواضع مجاهدین برایتان می ۷حرف پیکار را باید باور کرد یا جمالتی را که ذیال  از کیهان 
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فهماند که ما هم مثل تو جنگ را خواند و به همین شیوه با واسطه صحبت کردن به پیکار میل قول را میرجوی سپس آن نق

ی مربوط به جنگ با صراحت کافی نقطه نظرات مناقین بیان نشده، دانیم. سپس رجوی در توجیه این که چرا در بیانیهارتجاعی می

 :گویدمی

توجه به محاسبات انقالبی هر آنچه در دل دارند، در طبق افشا بریزند... اما با این همه من انقالبیون هرگز موظف نیستند که بدون  »

دهم، لیکن امیدوارم پیکار نیازی به تفسیر کیهان و آزادگان پیدا نکند... پیکار باز هم به اختصار مفرط و عمدی به پیکار جواب می

داند پیکار که اگر در همان بیانیه مربوط به جنگ عین کلمات یرد... چه میگشرایط عینی توده را در آن ایام در نظر نمی مجموعه

 ...ها به دست داده بودیمتر نمودن تودهقیمتی برای هر چه متوهمی ذیبرد، چه حربهمورد نظر پیکار را به کار می

های مردم در آن ... احساسات تودها نکنندها جانب شما را رهتر این است که تودهپردازی انقالب که کافی نیست! مهمتنها عبارت

ها در قبال دانند که کمترین شبهه ایجاد اخالل در جنگ یا حتی بیان سایر دردها و مشکلهنگام احتیاجی به شرح ندارد و همه می

الشعاع جنگ، افکار داده تا تحتنمود، بهترین بهانه را به دست مرتجعین میدار میآن، از آنجا که احساسات سراسری را جریحه

ی یک گروه کوچک روشنفکری ی ما مسئلهعمومی را نسبت به انقالبیون مغشوش نموده و به آنها ضربه بزنند.... اکنون دیگر مسئله

 « ...نیست که تأثیر کلمات یا مواضع آن از ابعاد محدود تجاوز نکند

 :افزایدمی گی تبدیل این جنگ به یک جنگ داخلی را ندارند،ها هنوز آمادتر در توضیح این که تودهسپس رجوی چند سطر پایین

دهیم وقتی به جنگ داخلی تن دهیم که برای خواهند... ما ترجیح میکنم هنوز نمیخواهند، تکرار میها هنوز نمیاکثریت توده»

زات عادالنه و انقالبی، مبتنی بر افشاگری ای که شکل مسلط مبارمان کمترین ریسک را داشته باشد... در مرحلهمان، برای انقالبخلق

روی محسوب شود... چرا که میان ایم میسر نبوده باشد و چپشاید بیشتر از آنچه ما کرده است، همین مقدار کافی است و اصوال  

خلی( یک برزخ ی بعد )جنگ داسیاسی( و مرحله تمهیداتی تخریب رژیم از طریق افشاگری و مبارزات سیاسی این مرحله )مرحله

 ...سیاسی افشاگرانه و بسیج کننده وجود دارد

در یک  تقصیری ما در برپایی چنین جنگی پی برده باشد... )چرا که( مسئلهها به بیما قویا  نیازمند آن هستیم که بخش اعظم توده

و ذبح شرعی انقالب و نیروهای انقالبی  انهدام از بیش از صلح تحت حاکمیت بورژوازی کالم این است: مجاهدین بر خالف پیکار

اگر اوضاع به همین منوال ادامه یابد، چیز  نفرت دارند و درست به همین دلیل از جنگ زودرس داخلی مورد نظر پیکار که طبعا 

 «کنیماستقبال نمی اجتناب ناپذیر است،

گویی و اختصار )اختصاری که خود به آن صفت مفرط جملسعی دارد با نهایت م رجوی در این قسمت همان گونه که مشاهده شد،

دهد( به پیکار بفهماند که همانند او معتقد است این جنگ باید به جنگ داخلی تبدیل شود و در نتیجه به او بفهماند که پیکار می

سی قرار دهد تا پی ببرد تمامی های نبرد( از این دیدگاه مورد بررهای سازمان را )نظیر شرکت در جبههباید تمامی مواضع و حرکت

شان از ظامی الزم برای چنین منظوری بوده است و به او بفهماند علت این که مواضعنآنها در جهت فراهم آوردن تمهیدات سیاسی 

افقین ناپیگیر تزلزل دارد و نه به خاطر این است که من ن است که سازمان در برابر انقالبصراحت کافی برخوردار نیست، به خاطر ای
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دانند و تمهیدات سیاسی الزم را برای بیان صریح چنین مواضعی آماده هستند؛ بلکه بدین لحاظ است که شرایط را مساعد نمی

 .های مردم هنوز حاضر به پذیرفتن چنین مواضعی نیستندبینند و تودهنمی

بفهماند که اگر در چنین شرایطی آن نقطه نظرات بیان ای که شده به پیکار خواهد با هر اشارههمچنین رجوی در این قسمت می

خواهد به پیکار بگوید که هنوز شود و آنها هم توان مقابله با چنین جوی را ندارند و میتحریک می شود، جو عمومی علیه انقالبیون

ان و تعمیق تضادها، جنگ داخلی مورد مبخواهیم با بیان صریح نقطه نظرات ما که است نگشته فراهم کامل نظامیتمهیدات سیاسی 

مند نیستند و لذا تعجیل در شروع چنین جنگی آن از آمادگی الزم برای چنین جنگی بهره ا جلو بیندازیم و هنوز انقالبیوننظر ر

 .است و نیروهای انقالبی ه معنی انهدام و ذبح شرعی انقالبهم در چنین شرایطی ب

ی نزدیکی نسبت به زمان این نوشته با سازش کامل و علنی با امپریالیسم به یست که مجاهدین خلق در آیندهنیازی به یادآوری ن

خیال خود آمادگی الزم را برای شروع چنین جنگی پیدا کردند. وقتی ضد ارتجاع بودن )یعنی ضد خط امام بودن( شرط الزم و 

 و فرانسه خود بلکه طلبان،های آمریکایی و سلطنتها و مائوئیستتنها لیبرالشود، پر واضح است که نه کافی برای انقالبی بودن می

ها را به میان بیاورد، قادر به انهدام و ذبح شرعی )انقالب گیرند و ارتجاع حتی اگر تمامی تودهی انقالبیون قرار میجرگه در نیز آمریکا

 .و نیروهای انقالبی( از این نوع نخواهند بود

، این را فراموش کرده است که اگر قرار بود با مزدوری امپریالیسم های مادی خودمجاهدین خلق با تمام حسابگریولی سازمان 

دان تاریخ قبل از جهنم خداوند بتوان در مقابل انقالب اسالمی مقاومت کرد، قبل از اینان آریامهر موفق به چنین کاری شده بود. زباله

 .خواهند تجربه شده را مجددا  تجربه کننددر انتظار نیروهایی است که می

 


