تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰
ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی – سیامک نادری
امروزعصرگزارشی رادرسایت مجاهدین درباره ۵مهرماه سال  ۶۰دیدم وبرغم اینکه درگیرکارهای مختلفی هستم ،نتوانستم ازاین مسئله بگذرم
وناگزیرشدم بخشی ازحقایق را یکی دوساعته آماده کرده وارائه دهم .وقتی به گذشته برمی گردیم وخط وخطوط رجوی رادنبال می کنیم ،تصویرها
بسا دردناک ترمیشود .مجبورشدم به نوشته های پیشین مراجعه کرده و قسمت هایی رانیز بدان اضافه کنم .من شخصا ً درتظاهرات ۵مهرشرکت
نداشتم ،زیرا قراربود دریک عملیات مهمی شرکت کنم که سوژه عمل کننده من بودم .پیش ازآن نیزدرمرداد ماه ۶۰به بعد با محمد وکاظم گیالنی
فرزندان آیت هللا گیالنی دژخیم ارتباط تشکیالتی داشتیم وچندبارهم درخیابان ویا درخانه تیمی درسه راه زندان قصرباهم قراراجرا میکردیم .اما
صبح۵مهر تا ساعت ۱۱وهمچنین عصر درخیابان بودم وبدلیل شناسایی توسط اکبرتوکّلی که ابتدا هوادارسازمان بود وسپس به رژیم پیوست
دستگیرشدم .کاش دراین روزها فرصتی میشد تا ازتاق مسجد بند دو درزندان اوین سخن بگویم وازافرادی که درتظاهرات ۵مهردستگیروشکنجه
شده بودند ،...اتاق مسجد بند  ۲مربوط به زندانیانی بود که شدیدا ً زیرشکنجه های وحشیانه بودند واین اتاق همیشه بیشترین آماراعدامی ها
راداشت.
ازدفتروکاغذ پاره هایی که در۲۷آبان  ۱۳۹۳ازلیبرتی با خودم بیرون آورده ام گزارشی راکه دراین زمینه در ۶۷/۱۲ /۵نوشته ام را می آوریم.
تمام گزاشات من درسازمان موجود است:
«...ازداود سلیمی که  ۴گلوله به پایش خورده بود وبشدت شکنجه شده بود وچند روزبعد اورابردند وتیرباران کردند .داود با اینکه پاهایش آبکش
شده بود همیشه دراتاق مسجد راه می رفت وشوخی می کرد وازروحیه بسیارباالیی برخورداربود .ویا ازمجید بهار ۲۰،ساله اهل ساری
درتظاهرات ۵مهر۳تن ازمزدوران رژیم را به هالکت رسانده بود و یک تیرژ ۳-در سه سانتیمتری باالی قلبش اصابت کرده وبخشی ازبدن اورا
فلج ساخته بود .اوپس اززخمی شدن ،بی حال روی زمین افتاده وخون زیادی ازبدنش رفته بود .رئیس کمیته می خواست افتخاردستگیری اورا
شخصا ً کسب کند وپایش را روی شیری که برز مین افتاده بگذارد وعکس بگیرد .مجید مسلح به یک ژ ۳-بود وتنها یک فشنگ داشت وآنرا هم
برای خودش نگه داشته بود .اما هنگامی که آن مزدور به اونزدیک می شود تا اورا دستگیرکند ،یک خیزبرمیدارد وآخرین فشنگ خودرا به
برمغزگندیده مزدورخمینی خالی کرده ومغزش را متالشی می ک ند .مزدوران پس ازآن اورا به شدیدترین وجهی شکنجه می کنند .دکترمفیدی روزی
 ۳الی ۴بارزخم عمیق اورا پانسمان کرده و هرباریک مشت پنبه چرک بیرون می آورد ،زیرا گلوله ژ ۳-خیلی کاری بود .بازجو می گفت«:آن سه
نفری که زدی مهم نیست ،اما ببین توچقدرکینه انقالبی داری که حتی فشنگی را که برای خودت نگه داشته بودی برسررئیس کمیته خالی کردی،
پس حتما ً پیه ی شکنجه را به تنت مالیدی .مجید پس ازشکنجه های بسیار  ،...ازبچّه ها( دراتاق مسجد) خواسته بود طنابی دردستشوئی بیندازند تا
خود را حلق آویزکند .اما بچّه ها ( محمود ثابتی که دانشجو ومجاهد بود) به اوگفت«:این آخرین باراست که شکنجه می دهند ».شب پاسدار(
پسرخاله محمد علی رجائی که در۸شهریور ۶۰کشته شد) اسامی ۳تن ازجمله مجید را خواند ،مجید بلند شد و باهمه روبوسی کرد وبسته ی خرما
را برداشت وبین بچه های اتاق مسجد پخش کرد وبا چهره خندان رو به بچّه ها کرد وگفت«:ب ّچه ها ناراحت نباشید ،یک نفرمابه ازای ۴نفر ».واین
آیه را خواند «:وسیلعم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون» ودوانگشت را بعنوان پیروزی باالی سربرد وخداحافظی کرد و رفت».
قسمتی ازکتاب «حقیقت مانا -گزارشی به سه نسل ،خطاب به رجوی» جلد چهارم:
درفصل چهارم ( خطی استراتژیک) ازآغازمبارزه مسلحانه وعراق واشرف ولیبرتی تا آلبانی وآواری بجا مانده ازشکستی به شکست دیگر ،با
هدف باقی ماندن درعراق! ،و بمنظورحفظ اطالعات رهبری ،وفجایعی که دراشرف صورت گرفته ،ودمیدن شیپور پیروزی برشکستها می رسیم.

سوم :خط واستراتژی
بخش ّ
دراستراتژی  ،برخالف تاکتیک ها ،راهی برای آزمون وخطا نداریم! .اگرچه تاکتیک ها ،جدای ازاستراتژی نیستند .ا ّما اشتباه را تصحیح نكردن،
خود ،مهلک تراز اشتباه پیشین است.
سازمان ازهمان آغاز بصراحت توسط یکی ازمسئولین تشکیالت سازمان درپاییزسال  ۵۸درکتاب فروشی «انجمن جوانان مسلمان مهرآباد جنوبی»
به من می گفت «:کارما ورژیم دوساله به جنگ مسلحانه می کشد »...واساسا ً تئوری اش همان تئوری جنگ چریک شهری زمان شاه ،درمقابله با
رژیم بود.
اگرچه این رژیم خمینی بود که جنگ مسلحانه ( بصورت زود رس) راتحمیل کرد وبرغم دریافت ضربات وشوک ّاولیه در۷تیر و۸شهریور و، ...
دست پیش را داشت .ا ّما باید باور کرد که بنا به ماهیّت اش خواه ناخواه سرکوب خونین را شروع می کرد .بقول سیمون دوبووار «:هر نوع
سرکوبی منجر به ایجاد جنگ می شود».
 )۱شکست استراتژی جنگ چریک شهری درهرسه مرحله آن ،که اساسا ً نتوانست ازمرحله ّاول (زدن سران رژیم )خارج شود .زیرا حاکمیّت
آخوندی ،یک رژیم توتالیترایدئولوژیک بود نه بمثابه یک حزب وسازمان سنّتی حاکم دریک کشور .مستقل ازشرایط واتخاذ مواضعی که باعث

ورود زودرس به مبارزه مسلحانه شد ،باید اذعان کرد سی خرداد نقطه عطف سرکوب رژیم بود .آغاز مبارزه مسلحانه بیش ازآنکه منافع سازمان
ومقاومت ومردم را تأمین کند منافع وخواست رژیم را تبلوربخشید .تا پیش ازشروع مبارزه مسلحانه ،سازمان وسایر گروهها مثل ماهی دردریای
توده ها بودند .ا ّما پس از آن ،همه چیز یکباره تغییر کرد .ازاین پس سازمان وهمه گروهها در«زمین دشمن» بودند وسازمان اتمسفر وزمین اش را
ازدست داد .شرایط صحنه چرخید ،اینک همه درزمین ودرواقع دردردهان رژیم قرار گرفتند .عمر یک چریک درزمان شاه که وسعت عمل
بیشتری برای اختفاء نسبت به زمان خمینی داشت شش ماه بود .ا ّما دررژیم خمینی به  ۲ماه رسید .اکثر دستگیریها و ...تا  ۵مهرماه سال ۶۰
صورت گرفت .درواقع  ۵مهر نقطه پایان استراتژی جنگ چریک شهری بود.
بنابراین سی خرداد نقطه عطفی درتنزل یک جنبش گسترده سیاسی اجتماعی ،به سطح یک مشی مبا رزه مسلحانهٔ چریک شهری بود .زمین چنین
مبارزه ایی متعلق به دشمن گشت .مردم بهیچوجه نمی توانستند وارد چنین نبردی با رژیم بشوند .برغم آگاهی ازچنین فضایی ،تظاهرات مسلحانه
در۵مهر سال ۶۰با شعار«شاه سلطان خمینی ،مرگت فرا رسیده» « ،این ماه ماه خوه است خمینی سرنگون است» برگزارشد .وعنوان تست کردن را
برآن گذاشتند .ورجوی مدعی شد که چنین تستی برای بمیان آوردن عنصر اجتماعی به صحنه کردیم تا درآینده نگویند ما چنین نکردیم؟!( گویی برای
اینکه درآینده ،مردم به ما چنین انتقادی نکنند! ما اینچنین اعضای خود را درمیدان وخیابان دم تیردادیم؟ .این استدالل سخیف وبی رحمانه ازمن نیست
معنای ومحتوای سخنان رجوی است.

در۵مهرسال ۹۷درسایت سازمان مجاهدین درمقاله «مادر! من باید بروم ،حماسه ۵مهر و پایان «شاه سطان والیت» چنین آمده است:

«طبق آخرین اطالعات و آمار مستند ،شهیدان ۵مهر ۱۱۴۲تن بودند .روزنامههای حکومتی اسامی ۸۱۵تن از آنان را منعکس کردند
این شهیدان شامل۲۴۷ :نفر دانشآموز۲۰۹ ،دانشجو۷۰ ،کارگر و کشاورز۵۰ ،دبیر و آموزگار۲۲ ،کارمند۱۶ ،تن از صاحبان مشاغل و حرف،
۱۲درجهدار و سرباز و نظامی۹ ،پزشک۴ ،استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه بودند.
ـ ۶۳۲تن از شهیدان ۵مهر را جوانان تا ۲۵ساله تشکیل میدادند که از میان آنها ۱۷۶تن از  ۱۱تا ۱۸سال سن داشتند
ـ ۹۴۲تن تیرباران۴ ،تن حلقآویز و ۳۳تن در زیر شکنجه و ۹۲نفر در خیابان تمامکش شده و ۴۲نفر دیگر به اشکال مختلف بهشهادت
رسیدند.
اگر حماسه ۵مهر و پاکبازی قهرمانان آن نبود ،خلق ما به یقین باید بهای سنگینتری برای افشای ماهیت واقعی خمینی میپرداخت و امروز
مختصات جامعه ما در دوران سرنگونی ،این نبود که هست»....
لینک سایت مجاهدین ضمیمه است:
https://article.mojahedin.org/i/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87%DB%B5%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA

علی اکبرانباز( یوسف)
در۵مهرسال  ۱۳۹۳درلیبرتی علی اکبرانباز(یوسف) اززندانیان زمان شاه که بمدّت چهارسال درزندانهای شاه بسرمی برد ،مسئول مقرما بود
وهمچنین مسئول پیش بردن خط رجوی درباره شخص من .آنروز یوسف برای من تعریف می کرد «:وقتی درپایگاه خبردرگیری تیم های
مسلح درتظاهرات ۵مهربه ما گزارش می شد ،ما درپایگاه خیلی تحت تأثیرقرار گرفته بودیم ،هرچه زمان می گذشت آمارکشته ها وزخمی ها
ودستگیریها بیشترمی شد ،...مرتب ازبی سیم گزارش صحنه رامی گرفتیم تک تک بچّه ها داشتند کشته میشدند ،...عصربود من دیگه طاقت
نیاوردم دیدم همه تحت مسئولین وبچّها ها کشته شدند و ...بسیار برانگیخته شده ودیگرطاقت نیاوردم وگفتم«:من دیگردرپایگاه نمی مانم می
روم توی صحنه  ،همه ب ّچه کشته شدند »...وحرکت کردم بسمت درخروجی ...؛ مسئولم درپایگاه دست مراگرفت وبا تندی مانع شد وبطرف

مخالف درپرتاب کرد وبا عصابانیّت مانع شد که بروم وبه تندی به من خطاب کرد «:توفرد مسئول باال دراین تشکیالت هستی،اجازه نداری
بروی درصحنه شرکت کنی».
حقیقت این بود که سازمان بخوبی می دید که اکثریت اعضای شرکت کننده درتظاهرات مسلحانه کشته ودستگیرشدند ،...اما هرگزدرصحنه
این خطا را تصحیح نکرد وتا پایان ادامه داد.
مجازات اتوینامیک
سازمانی که تنها دریک روز۱۱۴۲تن ازاعضای حرفه ایی وتشکیالتی خودرا قربانی یک تست اجتماعی می کند وآنطورکه ازاظهارات
سخیف وخودخواهانه رجوی برمی آید «:که چنین تستی برای بمیان آوردن عنصر اجتماعی به صحنه کردیم تا درآینده نگویند ما چنین نکردیم؟!»
درعراق و قرارگاه اشرف کاررجوی وسازمان به آنجا کشیده بود که برای جذب نیرو وعضو گیری درتشکیالت سازمان  ،با خدعه ونیرنگ
جوانان درمانده ازستم آخوندهای پلید را ازایران وکشورهای همسایه تحت عنوان حل کردن کیس پناهندگی  ،کسب و کار ،پول وزن
وخوشگذارانی به عراق واشرف بکشانند.
وازسوی دیگربرای شرکت دراجالسیه ویلپنت و ،...تورمسافرتی مجانی ارائه دهد .حتی درآلمان وشهر شورین پایتخت استان مکلنبورگ،
ازپناهندگان افغان برای شرکت دراین توربکارگرفته بود .هنگامی که من به یکی ازدوستان افغان درکمپ گفتم«:آیا میشود این دوستان دریک
ویدئویی همین سخنان را بیان کنند؟ ».آن دوست افغان گفت «:برای آنها مشکل درست می شود زیرا بعضی ازآنها به ایران هم مسافرت می
کنند».
جنگ چریک شهری
جنگ چریک شهری نوبری نبود که بخواهیم برای ّاولین بار آنرا بیازماییم این شیوه درهرکشوری که آزمایش شد به سرنگونی منتهی نشد .این
ّاولین سرمایه گذاری اشتباهی بود که رجوی تمام سرمایه اش که نیروهای رها شده پس از انقالب  ۵۷بودند به جوال یک نبرد زودرس ومطلوب
خمینی برد .گسترده ترین سازمان سیاسی ظرف ۳ماه ،در ۵مهر ماه سال ،۶۰ازخیابانها جمع وروانه زندانها شدند .جنگ چریک شهری بعنوان
روشی ازمبارزه مسلحانه بود ،ا ّما بدلیل اراده گرایی(ولنتاریسم )و رمانتیسم انقالبی تبدیل به استراتژی وهدف شد .همچنانکه درشعر دنبال کلمه
خوش آهنگی می گردند ،درمبارزه هم چریک شهری برای جوانان چنین طنینی داشت.
اینک پس از چهار دهه ،درجامعه ایران منشاء هیچ اثری نیست وحتّی درالمثنی آن ،ایرانیان خارج ازکشور.
مبارزه مسلحانه ایی که بقول رجوی می بایست با طوالنی شدنش هرچه رادیکالتر وخالصتر وپالوده ترشود .النهایه آنقدرپالوده شد که فقط علی ماند
و حوضش ،صدام وعراق تکیه گاهش ،وبا عصای زیربقل حامیان واسپانسرهای بورژوازی ،بدنبال جلب نظر برادران سابقا ً امپریالیست ونئوکانها
می گردد.
ضربه استراتژیک ۱۹بهمن ۶۰و شهادت موسی واشرف...شکست مبارزه مسلحانه درنمای بیرونی را بنمایش گذاشت .ا ّما درواقع  ۵مهر شکست
وپایان مبارزه مسلحانه چریک شهری بود۱۲ .اردیبهشت ۶۱ضربه استراتژیک به تشکیالت وارد شد وضربه  ۱۰مرداد پاکسازی تشکیالت
درزمین دشمن.
درواقع با مشی چریک شهری ابتدا زمین را ازدست دادیم وبه طبع اُولی مردم را ،ازاین پس راهی جز خارج شده ازاین زمین وجود نداشت .اگر
چه برای سالیان پنهان شد که علی زرکش جانشین سردارموسی خیابانی نه درتهران! بلکه درپاریس دراتاق کناری رجوی قرار دارد.
رجوی می گفت «:عملیات جاری ،جهاد نفس وجهاد اکبر است ،این باالترازشهادت است که فرد بیاید وشیرجه بزند درجمع وگناهان وخطاها و
نکرده هایش را درحضورجمع مطرح کند وانتظار این را هم داشته باشد که ،جمع با اوهربرخوردی با او بشود ».درحالیکه این رجوی بود که باید
درسال ۶۳بجای ازدواج با مریم واعالم همردیفی او با خود بعنوان رهبری عقیدتی و غیرقابل پاسخگو شدن به سازمان ومردم ،باید علل شکست
وضربات مباره مسلحانه چریک شهری را عنوان می کرد! .نه اینکه جانشین خود( علی زرکش) را مسبب شکست وتوطئه برعلیه خود دانسته و
دوم انقالب ایدئولوژیک را علم کرده وبرای یک
حکم اعدام صادراوراکند! .همچنانکه پس ازآتش بس وقعطنامه  ،۵۹۸بجای جهاد اکبر ،مرحله ّ
ربع قرن دیگر ،همه را درجایگاه متهم بنشاند! .اگرحتّی براساس حرفهای رجوی بخواهیم خطا ها را بررسی کنیم! ،وزن وبار اشتباهات وخطاها
وربات کجا؟.
رهبری کجا؟ ،ووزن وبار اشتباهات فرد ویک عضو ویک فرد اجرایی ُ
« ب ّچه درقنداق وآن  ...دروطن

هردو می رینند ا ّما این کجا وآن کجا»

ایرج میرزا

بحث برسر اشتباه وخطا نیست ،بحث خیانت است ،زیرا آگاهانه بود! .ح ّد اعالی خیانت ،تصمیم به انقالب ایدئولوژیک ،بجای جهاد اکبر وسرباز
زدن ازآن درباره قدرت طلبی وخودشیفتگی بی بدیل رجوی بود.

اگرما پایگاه وسیع اجتماعی داشتیم ضرورتی نداشت که ازایران خارج شویم! .این همان اشتباه محاسبه ایی بود که دربرآیند دو نیرو صورت گرفت
تا بخواهیم میوه را زودترازموعد رسیدن بچینیم .اینچنین وارد سیا هچاله ایی شدیم که خمینی همه را زد وبرد وکشت وخورد.
پاسخ رجوی به این شکست خطی واستراتژیک ابتدا دردرون سازمان ،یکسویه کردن هژمونی وکسب قدرت بواسطه موضوع رهبری عقیدتی ،و«
انقالب ایدئولوژیک» درسال  ۱۳۶۴نسخهٔ پیشگیری کننده ،جهت جلوگیری از بروزوظهورتنش ها درچنین شکستی وتبعات آن درسطوح پایین
سازمان بود .همیشه باید بهترین حرف واستدالل را ازخالل سخنان خود رجوی بیرون کشید .رجوی ده سال بعد ،درجریان نشست های حوض سال
 ۱۳۷۴گفت:
« من با انقالب ایدئولوژیک ،راه را برای انشعاب بستم ».با گذشت ده سال هیچکس درسال  ۷۴متوجّه منظوراصلی او نمی شود! .زیرا با
گردوخاکی که درسال  ۶۴راه انداخت ،اصلی ترین مسئله ،شکست خطی استراتژیک«سه مرحله مبارزه مسلحانه» درسال ،۶۰که مسئولیت اصلی
اش با اوبود ودرسال ۶۳گفته بود اگرعلنی کنیم ،سازمان ضربه می بیند؟ .توانسته بود با انقالب ایدئولوژیک پرده ای برروی حقیقت بکشد .کما
اینکه پس ازآن نیز ،هم ٔه تیم های عملیاتی اعزامی به داخل ایران درسال  ۶۴ضربه خورده ودستگیر یا به شهادت رسیدند.
ق -س یکی ازجدا شدگان درسال ۱۳۹۵آلبانی گفت «:فضلی(حسین ربوبی ازفرماندهان ارشد مجاهدین) درنشست الیه ای صدیقه حسینی با ام
جدید ها درسال ۱۳۸۵می گفت «:ما با بحث رهبری عقیدتی ،جلوانشعاب درسازمان را گرفته وخود را آببندی کردیم».
بنظراو(ق -س)رجوی پس ازضربه اپورتونیستی سال  ،۵۴رفت دردستگاه رهبری عقیدتی ودیکتاتوری .تا بتواند جلو چنین انشعاباتی را
بگیرد(.یکی ازبحث ها وتحقیقاتی که من داشتم مربوط به همین است که رجوی ازکجا وچه زمانی ،دراندیشه وعمل ،تصمیم به چنین کاری گرفته
بود؟).
جنس «رهبری سیاسی» ،ظرفیّت مقابله با بحران وتالطم ها وشکست ها را ندارد!
رجوی دیگر نمی توانست بعنوان رهبرسیاسی با تالطم این شکست ها درتشکیالت اتوریته وبقاء خود را همچون گذشته تضمین شده یابد .به همین
جهت نیازمند یک رهبری بی چون وچرا ،ازنوع وجنس «رهبری عقیدتی» بود تا بتواند با اتکا به این اهرم دربرابرهرضربه سیاسی استراتژیک
تشکیال تی احتمالی آینده ،وتالطم های ناشی ازآن ،بی نیاز به هیچگونه پاسخگویی ،نیروهای تشکیالتی رادرچنگ داشته باشد .درست به همین دلیل
بود که بعد ازپذیرش آتش بس توسط خمینی درسال  ۶۷وشکست عملیات فروغ جاویدان ومهمترازهمه عدم موافقت صدام با عملیات مشابه فروغ
جاویدان پس ازمرگ خمینی در۱۳خرداد ،۶۸باعث شد تا رجوی چهارماه بعد در۲۶مهر ۱۳۶۸با انتخاب مریم به مسئول ّاول سازمان وشروع
داستان بی پایان انقالب ایدئولوژیک که شروع آن با طالق ها آغاز گشت ،رهبری مطلق العنان خود را حاکم کند .بحثی که درعمق جریان دارد نه
مقوله انقالب مریم و رهایی زنان  ،بل رهبری عقیدتی است!؛ واساسا ً مسئول ّاولی مریم  ،سناریو چینی وبهانه ای بیش نبوده ،زیرا مریم رجوی
درسال ۶۳همردیف مسعود بوده؟ ! ،وبه عبارتی صفت«راهبران عقیدتی» درنشریات ودرون تشکیالت هم به همین خاطر استفاده می شد! .اینکه
پس از ۴سال مریم مسئول ّاول سازمان بشود نه یک گام به جلو ،بلکه گامی به پس برای مریم بود ! .این همان شیاّدی وکالهبرداری رجوی است.
کرات حرف اصلی مریم این است که آمده تا رهبرعقیدتی رجوی را بارزکند ونه چیز دیگری .واذعان واعتراف می
کما اینکه درطی این سالیان به ّ

کند که رهبری عقیدتی مسعود را باالی سرخودش دارد .این امرخود ناقض همردیفی او درسال ۶۳می باشد .اگر سخنان رجوی ومریم را که
درطی سالیان زده شده کنار هم بگذریم بایک مجموعه متناقضی روبرو می شویم .درست مثل حرفهای خمینی که بنا به هرشرایطی یک نوع حرفی
می زد وباندهای درونی رژیم از سخنان اوبرعلیه همدیگر استفاده می کردند.
 )۲سازمان بدلیل برخورداری ازقدرت تشکیالتی ،همواره توان وظرفیّت یک عمل مشخص وبزرگ را داشت وهمواره موفق هم بود .زیرا با بسیج
نیروهایش حول آن عمل وپراتیک مشخص ،می توانست درصحنه عمل ،قدرت خودش رابنمایش بگذارد وهمیشه هم چنین می نمود .تاجاییکه
درذهن افراد تشکیالت این مسئله شکل گرفت که سازمان هر کاری بخواهد توان انجام ان را دارد( .برگزاری میتنگ های بزرگ درتهران ورشت
وتبریز درسال  ،۱۳۵۸کالس تبیین جهان دردانشگاه شریف،راهپیمایی های۷اردیبهشت ۱۳۶۰و۳۰خرداد درفاز سیاسی .همچنین عملیات بزرگ
چون بمبگذای درسخنرانی خامنه ایی ،انفجارنشست حزب جمهوری در۷تیر ،انفجار نخست وزیری در شهریورودادستانی وقدوسی
در ۱۴شهریوروعملیات انتحاری امام جمعه ها ،مدنی درتبریز،دستغیب درشیراز،احسانبخش دررشت ،اشرفی درکرمانشاه و...در فازنظامی)
تاجائیکه سازمان به نیروهای تشکیالتیش ازجمله خودمن درتابستان سال۶۰می گفت «:سازمان حتّی می تواند زیرعمامه خمینی هم بمب بگذارد ا ّما
خودما ن عامدانه چنین کاری نمی کنیم زیرا به این شکل اورا شهید حساب می کنند وبنفع خمینی تمام می شود» به عبارتی سازمان قدرت عمل
وتوان شکست دادن خمینی را به نیروهایش القا می کرد والقا هم شده بود .برای نیروهای سازمان حرفها و تحلیل های سازمان قوی تراز آیه های
قرآن بود وحتمیّت اش .ا ّما واقعیت چیزدیگری بود وهرچه زمان بیشتر گذشت ،دست خالی سازمان بیشتر رو شد .توان سازمان در ضربات آنی،
برق آسا و قدرت وضربت یکباره ،آری! .ا ّما تداوم آن وکشاندن مسئله سرنگونی به خارج ازنیروی تشکیالتی ،یعنی عمق دادن مبارزه وخط
سازمان وسرنگونی رژیم به میان مردم وعمل مشخص توده ایی هرگز! .در صحنه نظامی مشخص هم همین بود .عملیات آفتاب و النهایه چلچراغ ،
وتمرکزنیرو وضربه زدن روی نقطه ایی که رژیم غفلت داشت ،آری! .ا ّما دارا بودن توان وقدرت نظامی سرنگونی ،نه،هرگز! .فهم چنین مسئله
ایی بدلیل القائات غیرواقعی سازمان (رجوی) زمان ب ُرد.
درشرایط کنونی نیز ،برگزاری مراسم سالیانه ویلپنت به ی ُمن قدرت تشکیالتی وسازماندهی وپول کالن ،آری! ا ّما استمرار وکشاندن آن میان
ایرانیان خارج ازکشورکه بالغ بر ۶میلیون می شوند ،نه،هرگز! .این همان «ذات» رجوی است که نمودهایش را درصحنه عمل اجتماعی وسیاسی
خارج ازکشور می بینیم  .ما بجای اینکه وحدت بخش باشیم ،باعث انشقاق وپراکندگی هستیم .اینگونه ما تبدیل شدیم به «یگانه آلترناتیو توتالیتر».
وبذری که می کاریم را درو می کنیم .برای ما جذب خارجیان ودانشجویان محتاج واروپایی های فقیری مثل لهستانی وروس ها وافراد کشورهای
سومی درگیردرمنطقه خاورمیانه ،چون سوری ها،عراقی ها ،افغانی ها و بحرینی ها ...با پرداخت هزینه های کالن مالی! ،کم هزینه
جهان ّ
تر ازجلب وجذب نیروهای ایرانی است! .آن دسته ا زایرانیانی هم که با ما بودند ازقدیم نسبت خانوادگی با شهدا وزندانیان سیاسی سازمان داشتند
وهمیشه هم درحول حوش سازمان بودند .ما همچنان داریم از جیب همان نسل دهه  ۶۰ارتزاق می کنیم .برخالف ما ،مردم خیلی ساده مسائل را
بررسی می کنند .نمی توانیم با فرمولهای سیاسی ایدئولوژیک پیچیده ای که بردست وپای خوددرتشکیالت بسته ایم وامکان هیچ حرکت وکنش
واکنشی هم نداریمّ ،
خالقیّتی بوجود بیاویم که ابتدا ما(سازمان) را ازاین ورطه بیمار بیرون بکشد .ما(رجوی) انتخاب کرده ایم که چنین بیماری
را داشته باشیم .ما همین هستیم اگرغیرازاین باشیم مارا ازجیب اش(رجوی) پرت می کند بیرون  .ما چنین مصرفی داشتیم وداریم ورهبری عقیدتی
همین است که دیدیم ومی بینید .ما خیلی تالش کردیم چیز دیگری ببینیم ا ّما چشمانمان سفید گشت .او(رجوی) بیمار باشد تمام پیکره سازمان
وتش کیالت وکادرها واعضا و ...هم بیمارند .ما همه صفر هستیم ،صفرهای بی شمار ،آن که عددی است «رهبری» است و آن نوچهٔ «عقدی»
وقابلهٔ «رهبری عقیدتی»(مریم رجوی)  .وظیفه اواین است که جای دوست ودشمن رهبری عقیدتی را به همه ما نشان بدهد .ما خیلی تالش کردیم
بیابیم جای دوست کجاست؟! ا ّما نه هیچ چشم بینایی ،بل چشمی نداشت تا نظری به بینوایان بی بدیل (دوستان)کند .ا ّما تا بخواهی ونخواهی جای
دشمن را درنقطه به نقطه ذهن وعین وزبان او ،که ُمعین عمل وکاتالیزورنفرت بی کران است رابه ما نشان داد .ما اینک تا دلت بخواهد دشمن
داریم! ما مردم جهان رادیدیم که با هرنوعی ازتوتالیترمخالفند .ما به اینجا رسیده ایم وبه اینجایمان!(انگشت غیض برگلوی مختنق مان) رسانده اند،
که می بینید ومی خوانیدم( :تحریر اتوماتیک -درحین کار بود .ا ّما ازمتن نوشته اصلی حذف نکردم .بگذارباشد تا مردم بهترمارا ببینند).
 )۳پس ازسی خرداد همین که ازمردم فاصله گرفتیم توتالیتاریسم هم چترش را درسازمان گشود به همان درجه ایی که ازمردم فاصله می گرفتیم
به همان درجه نیازمند توتالیتاریسم می شدیم .تا زمانیکه درمیان مردم بودیم مردم بمثابه آنزیم درسیستم سازمان عمل می کردند وبدلیل جبر
کنش واکنش ،وارتباط ارگانیک با مردم ،مآال نمی توانستیم سرکوب واختناق وتوتالیتاریسم را درمقابل چشمان مردم وجامعه پیش ببریم زیرا
باعث ایزوله شدنمان می شد .ا ّما هرچه زمان گذشت وبویژه درعراق وبطور خاص بعد مرگ خمینی وپایان عملیات بزرگ ارتش آزادیبخش
درفروغ جاویدان ،اختناق و سرکوب وتوتالیتاریسم مطلق ،تنها راه حل رجوی برای برون رفت ازتضاد ها ی این مرحله بود .چون سازمان
چیزی برای عرضه کردن نداشت .زیرا آزادی وروابط دمکراتیک درمناسبات نافی رجوی بود وبطبع ،کلمه منفور گشته درتشکیالت!.
رجوی دوسال پس از آغاز مبارزه مسلحانه می گفت «:بزرگترین هنر خمینی (پس از۳۰خردادسال  )۶۰قطع رابطه ما با مالء اجتماعی ومردم
بود! ».پس چطورممکن است خودتان هم درهمین مسیر حرکت کرده واکنون نیزدرآلبانی تمام اعضای سازمان با جهان خارج قطع رابطه دارند؟.
بدین سان هرسال حلقه تشکیالت آنقدر تنگ می شد که دیگر نشانی ازسازمان و تشکیالت درآن باقی نمانده بود وهمه چیز معنای
جبرگریزناپذیرساختاری ازتوتالیتاریزم پلیسی وایدئولوژیک (روانی)بدل گشته بود .ما برای آزادی ودمکراسی مردم به سازمان آمدیم ا ّما خودمان به
دربند ترین انسانهای روی کره زمین تبدیل شدیم .همه چیزازما سلب شد حتّی انگیزه های فردی مان هم مصادره گشت به نام رهبری .شاید یک
مثال برای فهم این فاصله گرفتن ازمردم وجهان بیرون ازحیطه اشرف وتشکیالت ،سال  ۸۲پس از سرنگونی صدام باشد .همین که صدام سرنگون

شد و امریکایی ها آمدند(روزنه ای به جهان بیرون ویا به معنای دیگر چشم ناظری به اشرف باز شد) دستگاه توتالیتاریسم رجوی شکاف برداشت
ودیگر نمی توانست آن بگیروببند دوران طالیی صدام را اعمال کنند .وجود چنین ناظرانی ولواینکه با هم ساخت وپاخت هم داشتند عمال جلو
ترکتازی رجوی را گرفت چون راه به بیرون وافشای آن بازبود و بطبع دست رجوی برای اعمال هژمونی مطلق همچون دوره صدام بسته شد.
سازمان مثل آب راکدی بود که درزمان صدام گندید .چنین ماندابی ابتدا بساکن نفرات درون آنرا متأذی ساخته و به ضدیّت انداخت .مشکل سازمان
بعد ازاین ،افشاگری های عده ای که از سازمان جدا گشتند نبود .بلکه مشکل اصلی نفراتی هستند که درون تشکیالت هستند ومخالف سازمان
هستند! ا ّما بنا به دالیل مختلف یا امکان عملی بیرون آمدن از سازمان را تاکنون نتوانسته اند بدست بیاورند ویا اینکه بدلیل موانع ذهنی که سازمان
برایشان تابو ساخته براحتی نمی توانند جدا شوند.
باردوم) دراشرف برای مصاحبه با امریکایی ها برویم .ودرقبال پرسشی که درمصاحبه ها می
 )۴سال  ۸۵یا  ۸۶وقتی قرار شد بازهم(برای
ّ
شود«:آیا می خواهید به اروپا یا امریکا بروید؟!» مسئولین درنشست توجیهی گفتند«:بگویید ما نمی خواهیم به اروپا یا امریکا برویم می خواهیم
همینجا درعراق بمانیم! .».یکی از افراد (علیرضا خالو کاکائی)گفت«:خواهرمژگان پارسایی همین چند وقت پیش به امریکایی ها رسمآ ً گفت
وعلنی هم اعالم کردیم که درعراق نمی مانیم اگر بگذارند می رویم! .ما( اعضا وکادرها)که نمی توانیم بگوییم نمی رویم؟! .چون تشکیالتی هستیم
وامریکا یی ها هم می دانند ما دارای انضباط باال وحرف شنوی از سازمان وفرماندهان مان داریم ونمی توانیم حرف فرماندهانمان را نقض کنیم».
مسئول همان قسمت (حامد رنجی)در جواب گفت «:به امریکایی ها بگویید ما حرف فرماندهانمان را نمی پذیریم ومی خواهیم درعراق بمانیم! ».و
طبق معمول همه هم درمصاحبه گفتند«:به اروپا وامریکا نمی رویم ودرعراق می مانیم! ».مهری حاجی نژاد( مسئول بخش اطالعات سازمان)
در ۳-۴متری مصاحبه کنندگان نشسته بودوپاسخ افراد راچک می کرد زیرا فرماندهان هم آنجا بودند .حتّی حمید صفوی نماینده سازمان درامریکا،
از خارج به عر اق واشرف آمده بود ودرهمان سالن مصاحبه هم برای نشان دادن قدرت سازمان وآزادی عمل مان درعراق حضور داشت .این
برخالف مصاحبه ّاول درسال ۸۲بودکه سازمان وقتی دید سُمبه امریکا پ ُر زوراست ،پس ازدو روزازشروع مصاحبه ها تغییرموضع داد وگفت«:
اگر پرسیدند می گوییم حاضریم به امریکا واروپا برویم ».سازمان هیچ هدفی نداشت ،جزباقی ماندن درعراق! .مسئولین صریحا ً می گفتند «:حتّی
اگردرعراق اجازه فعالیت سیاسی به ما ندهند( چاپ نشریه مجاهد ،سایت مجاهدین ،وامکان هرنوعی ازتبلیغات ووبیان موضع و)...و تنها حضور
فیزیکی درعراق واشرف داشته باشیم .ما می پذیریم ودرعراق می مانیم! ».این مرگ آورترین حرفی بود که می شد زد!.این عمق درون سازمان
ورجوی دررابطه با صورت مسئله اشرف وسازمان وعراق بود! .ازروی این می توان،همه سیاست ها وتبلیغات سازمان رافهمید .راستی چراباید
رجوی وسازمان ومجاهدین به چنین حضیض تن غنودن درخاک عراق تن بدهند؟ .چراباید به روزی بیفتند که به صرف داشتن حیات نباتی
درعراق تن دهند؟.

حمید صفوی نماینده سازمان درامریکا
آقای رجوی! مگربهنگام عزیمت از پاریس به عراق درسال  ۶۵نمی گفتید «:دولت فرانسه ازشماخواسته بود که باید سکوت کرده وموضعی درقبال
ازاول هم به پاریس نیامده
رژیم نگیرد وشما نپذیزفته وگفته بودید من برای سکوت به فرانسه نیامده ام ».همچنین درپیام پیش ازعزیمت گفته بودّ «:
بودیم برای وقتگذرانی وبرای بازیهای سیاسی ونه برای استراحت ونه برای جانبه دربردن ...ازطرفدیگر منهم بهعنوان نخستین مسئول

مقاومت پرخون یکخلق درزنجیر ،نه میتوانم و نه باید در اینجا چنانکه مطلوب دشمن است و برایش اعمال فشار میکنه ،سکوت و یا بیطرفی
پیشه بکنم »...قسمتي از پیام رجوي پیش از پروازعزیمت به عراق.
پس به چه دلیل باید چنین حیات خفیف وخائنانه ای را ،برای ماندن درعراق بپذیریم؟ .درطی این سالیان چه اتفاق ومسائلی دراشرف تحت حاکمیت
عراق رویداد که نمی توان ونباید ازاشرف وعراق خارج شویم! .پذیرش زندگی نباتی وحیات خفیف درازای باقی ماندن درعراق ،با شعاروادعای
بعدی« کانون استراتژیک نبرد» و لیبرتی «پلی بسوی پیروزی»منافات دارد .آقای رجوی همه چیزافشاء خواهد شد .دیر و زود داد ا ّما سوخت
وسوز ندارد.
)۴آقای رجوی! شما می گویید  «:لیبرتی پلی بسوی تهران» واین شعاراصلی استراتژیک درلیبرتی است! .چرا مریم رجوی درسال
۱۳۹۳درنشست با الیه سطح فرماندهان (ام او و ام قدیم ) می گفت «:ما خودمان را باید برای آینده حفظ کنیم؟...مثل زمان شاه و تشکیالت آن
درزندان ...و آمادگی آنها برای انقالب سال  ۵۷و » ...درحالیکه به سطوح پایین سازمان(ام جدید وعضو و )...چنین حرفی نمی زدیم و بحث
سرنگونی رژیم را مطرح می کردیم آنهم از لیبرتی؟!(اگر چه مریم رجوی هم بنا نداشت چنین سخنی بگوید و ازدستش دررفت وعنوان کرد.).
علت این دروغگویی ها «:لیبرتی پلی بسوی تهران» درلیبرتی چیست؟!.
دردوردوم انتخاب احمدی نژاد درسال ۱۳۸۴می گفت« :اآلن بحث این است که سالح هایمان
 )۵پرویزکریمیان (جهانگیر) یکی ازفرماندهان مقر،
ّ
را پس بگیریم (امریکای ها سالحهایمان را برگردانند)! ».جالب اینجا بود که مظفر سجادی(ام قدیم) که خودش شاهد بود می گفت :امریکایی ها
درسال ۸۳نارنجک به داخل لوله های توپ تانکها و ....وداخل برجک ها انداخته وهمه سالح های ارتش آزادیبخش را ازکار انداختند! .واقعیت این
بود که دروغ وفریب ذاتی سازمان وفرماندهان شده بود.
انقالب ایدئولوژیک سال۶۴
اولین شکست استراتژیک – خطی
محصول ّ
پس ازشکست جنگ چریک شهری ،که النهایه در ۵مهر ۶۰سال ،پس ازسه ماه ازآغازمبارزه مسلحانه ،مهرباطل عدم استقبال مردم بدان زده شد،
وبه میدان کشیدن عنصر اجتماعی با شکست مواجه شد ،رجوی انقالب ایدئولوژیک سال  ۶۴را راه انداخت .والنهایه با قربانی کردن علی زرکش،
جانشین خودش و...به مطلق کردن رهبری عقیدتی ختم شد.
انقالب ایدئولوژیک سال۶۸
دومین شکست استراتژیک – خطی
محصول ّ

دوم وطالق های سراسری کادرها واعضا را را راه انداخت .رجوی برای هرشکست
پس ازشکست درعملیات فروغ جاویدان ،انقالب ایدئولوژیک ّ
نظامی درخط واستراتژی،ایدئولوژی ر ا بعنوان ابزار ومستمسک بکارمی گرفت .درطی بیش ازیک ربع قرن ازسال  ۶۸تا ۹۶درهرسرفصلی
همین ابزار برای سرکوب واختناق ونسق کشی استفاده می شود.
اگرعلت شکست ما درعملیات فروغ جاویدان نظامی نبوده بلکه ایدئولوژیک بود ...چرا ۱۰ماه بعد ،وپس ازمرگ خمینی وبرغم همان سقف
ایدئولوژیکی پیشین وعدم تغییرآن وبه عبارتی سه چهارماه قبل ازاعالم مسئول ّاولی مریم رجوی در ۲۶مهر  ۱۳۶۸باز تصمیم به رفتن به عملیات
سرنگونی را داشتید؟ وبرغم بست نشستن پشت درکاخ ریاست جمهوری عراق ،صدام اجازه عملیات پس ازمرگ خمینی را نداد! .مگربعد فروغ
جاویدان نمی گفتید «:خدا ازپشت یقه من را گرفت وگفت هنوزشایستگی رفتن به عملیات سرنگونی را ندارید!»شما که عامل اصلی شکست را
وجود روابط زن و شوهری و ازدواج و وابستگی خانوادگی عنوان می کردید ومی گفتید «:رزمنده مجاهد خلق که زن یا شوهر داشته باشد قطعا
درپشت خاکریز بفکرهمسرش می افتد و انگشتش ماشه را نمیچکاند ».پس به چه دلیل بازهم پس ازمرگ خمینی هوس رفتن داشتید؟ .وبحث وبهانه
تنگه وتوحید و...قبل از آن ،چه بود؟! وبازبا سناریو چینی ودرتوجیه نرفتن به عملیات ،دراین لحظه وبزنگاه تاریخی ،شما با الپوشانی ممانعت
مزورانه استدالل می آوردید که به لحا ظ نظامی باید
صدام با عملیات پس ازمرگ خمینی ،درنشست چهارروزه خودتان با ارتش آزادیبخش،
ّ
آموزش بگیریم! واساسا ً بحثی درضعف ایدئولوژیک افراد ،وتنگه وتوحید نبود؟! می بینید چگونه هرروزبرنگی درمی آیید! افرادی که پس ازمرگ
خمینی با چه شورو اشتیاقی شبانه روز کارمی کردند برای آماده سازی سالحها وتجهیزات ، ...مشکل زن و شهادت نداشتند! واقعیت اینست که
درقبال این شورواشتیا ق کادرها واعضا ،شما نمی توانید بگویید ایدئولوژیک درسطح سرنگونی نیستید؟! مجبورهستید درمواجه با این شورو شوق
حقیقت را بگویید که مشکل عدم فداکاری شما نبود! ،ا ّم ا بازبجای گفتن تمام حقیقت ،که همانا مخالفت صدام بود .کمبودآموزش نظامی را بهانه
کردید! واین مسئله چند سال گذشت وسپس با ۶سال تأخیر درسال  ۷۴مجبور به اعتراف شدید که صدام مانع شد که پس از مرگ خمینی به عملیات
برویم! .وگفتید  « :دق الباب کردیم «،سیدالرئیس» یا صاحبخانه جواب نداد».
آیا یکبارشده شما با عاشقانتان از ته دلتان حرف بزنید؟! ولو یکبار! .می بینید ما چه ضربه هایی ازشما می خوردیم ا ّما باز ایمانمان را حفظ می
کردیم! .زیرا ما ایمان داشتیم به جنگ با خمینی! ا ّما تو ایمانت خالصه می شد درخودشیفتگی وبام ونام جاه بی بدیل خودت.

سایت حقیقت مانا ۵-مهر۹۷

