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 شهرام  های رفتاری شما و تقی شباهت  بخش هفتم:

های انتشار یافته در ارتباط با تحلیل روند تغییر ایدئولوژی در سازمان مجاهدین،  های مجاهدین و کتاب با توجه به آموزش

بعد از  ی شود، بلکه یک دهه شهرام دیده می  بایستی بگویم که نه تنها شباهت عجیبی به لحاظ شخصیتی بین شما و تقی

سیطره یافتن او بر مجاهدین، شما وی و اقداماتش را الگوی رفتار تشکیالتی خود قرار دادید و از تجربیات او برای پیشبرد 

 رهبری در مجاهدین استفاده کردید.   انداختن هژمونی اهدافتان و جا

مطلق تلقی « حق»دانید چرا که خود را  ای را مباح می شهرام برای رسیدن به مقصود استفاده از هر شیوه  شما همچون تقی

شدند اگر نه به دلخواه، با شانتاژ و زور  این بایستی همه با او همنوا می کنید. او به ایدئولوژی و دریافت جدید رسیده بود بنابر می

ی افراد در هر مرحله  بقیه و طاق باالبلند ایدئولوژی رسیده بودید و بایستی« انقالب ایدئولوژیک»و تهدید و انزوا و ... و شما به 

 رسیدند حتی اگر عکس باور قبلی بود.  به باور شما می

های فشار بسیار بیشتری برخوردار بودید و از این بابت قابل  شهرام از اهرم  تان نسبت به تقی شما برای اعمال نظر و هژمونی

 قیاس نیستید.  

های به کار برده شده از  نژاد شبیه بود اقدامات شما و شیوه سلوک حنیفشهرام به  توان گفت همانقدر که رفتار تقی تقریبًا می

نژاد نداشت و  ی قابل تأمل این که شهرام ادعایی در پیروی از حنیف سوی شما هم به سنت و مرام حنیف نزدیک است. نکته

 شما دارید. 

ود را که هیچ ربطی به وصایای او نداشت توجیه های لنین اقدامات خ چه بسا شما همچون استالین که گهگاه با اشاره به توصیه

بود و من آن را عملی کردم. اما خود شما « وحدت تشکیالتی»کرد، منطقی ارزیابی کنید. مثاًل بگویید وصیت حنیف نژاد  می

ر دادن صرف مد نظر قرا»  گفتید: تر می ی او بیگانه است. شما پیش   شما با توصیه  دانید تا کجا اقدامات بهتر از هرکس می

اکتساب قدرت سیاسی به هر بهایی، حتی به قیمت فدا کردن اصولی که قرار بود قدرت سیاسی در خدمت تحقق آن باشد، عین 

گیرد. بنابراین برای ما به  پراگماتیسم است. در این صورت کسب قدرت به صورت هدف مطلق در آمده و فوق اصول قرار می

قالبی توحیدی به هیچ وجه نبایستی قرار گرفتن صرف در موضع قدرت و جلب حمایت این عنوان صاحبان ایدئولوژی همیشه ان

های سال با حفظ موضع ایدئولوژیک خود دور از قدرت و توجهات مربوط به آن  و آن مطرح باشد. هیچ اشکالی ندارد که سال

 «قرار گیریم و رسالت و خلوص ایدئولوژیک خود را حفظ کنیم.

 (۱8، ص 8531ارات سازمان مجاهدین خلق ، سال انتش، پراگماتیسم)

کنند ، سررانجام در پایران راه ، اقتصراد و     آنهایی که اعتقاد را به خاطر اقتصاد و قدرت سیاسی فدا می»  گفتید:  همچنین شما می

 ۹۲منبع باال ص « دهند. سیاستشان را هم به باد می

 

  تواند مطرح باشد؟ یالت به هر قیمت نمیآیا اصولی که در باال ذکر شد در ارتباط با حفظ تشک

 

روی بود، « بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک...»درآمد انتشار کتاب که پیش « ی سبز جزوه»اتفاقًا تقی شهرام پیش از شما در 

 تأکید داشته است: « وحدت تشکیالتی»

ترین شرط بقا و رشد یک جنبش آگاهانه  اتیعین حال مقدم ترین و در اساسی -ترین در پاسخ بدین سؤال است که به ضروری»

 درونی انسجام به پرداختن با تنها امروزه. یابیم می دست سازمانی انسجام و وحدت مسأله –انقالبی یعنی مسأله تشکیالت 

، الزم اما مقدماتی شرط یک عنوان به توان می که است ها آن در موجود شدید های گسیختگی ترمیم و پیشتاز چریکی سازمان

 «ها برد. سمت توده مبارزه پیشاهنگ را به
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هم او  3۵ی سال  ها بود. حتی در ضربه ها و کاستی نژاد به ضربه ویکرد حنیفو سنتی که شما بنا کردید در تضاد با ر  شیوه

ی رهبری کرد و شجاعانه به استقبال آن رفت. کاری که شما و تقی شهرام از آن پرهیز کردید.  مسئولیت بزرگ ضربه را متوجه

ها و  هایی که به پای شما افتند و از کاستی گردان داشتید و صحنه  «بزهای بالگردان»ی کافی  به ویژه شما که همیشه به اندازه

های خود بگویند و از عظمت درک و فهم شما. و هربار مدعی شوند که ما شما را نفهمیدیم و غرق در ذهنیات خود بودیم  نکرده

 و تقاضای عفو و بخشش کنند و دیگران را نیز سمت و سو دهند.

 و خواهان تأیید آن از سوی کل سازمان بود.ه کرد« انقالب ایدئولوژیک» تقی شهرام هم مانند شما

گفت. او نیز چون شما که  می« وحدت نوین ایدئولوژیک»و « احیای ایدئولوژیک و تربیت کادرها»در بیانیه تغییر مواضع از  او

معرفی کنید، مبارزه ایدئولوژیکی را که سردمدارش بود چنین  را ضرورت مرحله سرنگونی معرفی می« انقالب ایدئولوژیک»

 کرد:  می

 

هایی که  تواند از شرایط و انگیزه مضمون و محتوای کارهای تئوریک ما از جمله مضمون و محتوای همین بیانیه مسلمًا نمی»

ترین حوادث را برای ما الزم و ممکن  مبارزه با این مشکالت و موانع، تحمل چنین شرایط سخت و مقاومت در برابر دردناک

عتقادات اصولی ما، نظرات سیاسی ما، استنتاتاجات تئوریک و تحلیل و تفسیر ما از شرایط و ... مقوالتی سازد، جدا باشد. ا می

ها و ... در این است که  گیری نیستند که از زندگی و عمل ما جدا باشند. خصوصیت ویژه این نظرات، این اعتقادات، این نتیجه

اصیل مبارزه خونینی که بین نظرهای انقالبی خلق ما و رژیم مزدور ایران  مستقیمًا از عمل انقالبی، از پراتیک غنی و محتوای

)بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران، نوشته محمد تقی شهرام چاپ « گیرند. در جریان است، نشأت می

 (۹ص  8533سوم آذرماه 

 

 گوید:   مدارش بود میکه وی سرد« مبارزه ایدئولوژیک»شهرام در مورد اهمیت   تقی

در شرایط فعلی ایران، اهمیت مسائل ایدئولوژیک تنها به خاطر تبعیت از این قانون عام مبارزات اجتماعی نیست، بلکه جامعه »

های تاریخی خود قرار گرفته است. در این  ما و تاریخ فرهنگ اندیشه انقالبی مردم ما اینک، بر یکی از مهمترین سرفصل

های سال، گاه شدید و گاه ضعیف، در میان نیروهای مختلف اجتماعی جریان  مبارزه ایدئولوژیک که سال سرفصل، سرنوشت

 (5)بیانیه اعالم مواضع ص « شود. داشته، باالخره به نتیجه نهایی و سمت تعیین کننده خود نزدیک می

 

  گویید: و شما می

سال آینده را ببندیم، بار یکی دو سال آینده یعنی بار سرنگونی   بار ده خواهیم بار ده سال آینده را ببندیم، اگر توانستیم ما می»

را خواهیم بست. رسوبات جهل و جاهلی بایستی در درون خودمان سوزانده شود. حلقات مفقوده عقیدتی بایستی پیدا و 

 8۹ص  ۹۱8ی  نشریه مجاهد شماره  مسعود رجوی،« کارسازی بشوند.

 

 دهد:  ک عضویت افراد در سازمان قرار میشهرام معیارهای جدید را مال

و تجدید تربیت ایدئولوژیک کادرها از باال به پایین در سازمان به راه افتاد. رهبری سازمان ضمن « اصالح و آموزش»جنبش »

معرض  های گذشته کرد و به مرور باالترین کادرها در بندی روشنی از انتقادات وارد به دوران انتقاد از خود، شروع به جمع

ی خود قرار گرفتند. در این میان، بسیاری از کادرها با مجاهدتی انقالبی به اصالح نظرات و خصائل خود  انتقادات حال و گذشته

تر انتقاد و انتقاد از خود در سازمان راه باز کرد و معیارهای جدید جایگزین معیارهای  تر و انقالبی های عمیق پرداختند. شیوه

اده شد. آن دسته از افراد و کادرهایی که حاضر به اصالح و تغییر خود بودند، از چنین شرایط آموزشی، بهترین کهنه و از کارافت

نتایج را در اصالح خود و نظرات خود گرفتند و توانستند به ذخیره انقالبی سازمان در ادامه و گسترش مبارزه ایدئولوژیک تبدیل 

ورزیدند و علیرغم همه شرایط  دیشانی که بر مواضع نادرست و انحرافی خود اصرار میان ناپذیران و کج سران، اصالح شوند. سخت

کرد، حاضر به رفع نقائص و  مساعد آموزشی، به دلیل چسبیدن به منافع فردی و اندیشه و عملی که این منافع را توجیه می
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های عمیقی در نقطه  اطر آن بود که دگرگونیعیوب خود نبودند، قاطعانه از عضویت سازمان کنار گذارده شدند. این همه به خ

 -های نوین تاریخی ها که دقیقًا محصول درک ضرورت بینی سازمان در شرف تکوین بود. این دگرگونی نظرات اصولی و جهان

 های زحمتکش در هر لحظه از طرف ما بود، دید ما را نسبت به ترین منافع توده اجتماعی و آمادگی برای درک اساسی -سیاسی

کرد و از این جهت به ما اجازه می داد  مسائل درون تشکیالتی، نسبت به ماهیت طبقاتی تضادهای درون سازمان، عمیق تر می

انقالبی خودمان که از زندگی و اعتقادات گذشته خرده  تر را علیه نقطه نظرات ناصحیح و خصائل غیر تر و پیگیر که مبارزه اصولی

آوریم. متقاباًل همین مبارزه، بالفاصله در استحکام مبانی انقالبی ایدئولوژیک  سازمان به عملشود، در  بورژوایی ما ناشی می

 (۱)بیانیه اعالم مواضع ص « گذارد. سازمان و طرد مبانی ارتجاعی آن، تأثیر فوری و مهمی باقی می

 

 گوید:  مریم رجوی هم در مورد ارتقای تشکیالتی افراد پس از انقالب ایدئولوژیک می

ای محک زننده و  گفت از نظر تشکیالتی انقالب درونی و ایدئولوژیکی مانند کوره ۴۱بهمن  8۲همانطور که مسعود در »

ایدئولوژیک نابی در داخل سازمان به پا کرد که هنوز هم ادامه دارد. به این معنا که در   ها و جوش و خروش تطهیرکننده، تکان

سازمان هم تغییر و دگرگونی کیفی ایجاد کرد؛ از جمله ادغام دفتر سیاسی و کمیته  امر تشکیالت و ارتقای تشکیالتی اعضای

)نشریه اتحادیه « های تشکیالتی مرکزی در هیئت اجرایی و همچنین ارتقای ایدئولوژیک و بازبینی و تعمیق مستمر صالحیت

 (۷۴ص  1۷جویان مسلمان شماره  های دانش انجمن

 

  گفت: مجاهدین پس از تحوالت می«  ء و صفای باطناعتال»شما از مانند شهرام نیز 

های سیاسی تشکیالتی بود، و اگر  بدین قرار، اگر تا دیروز اعتال ء و صفای باطنی سازمان موکول به مبارزه ایدئولوژیک در زمینه»

یم، امروز در چنین پایگاهی از تا دیروز ما توانستیم مبارزه در این ابعاد را تا نیل به پیروزی های قابل قبولی به سرانجام برسان

ای در ادامه این راه، در ادامه مبارزه ایدئولوژیک، در  آگاهی و صداقت انقالبی و در چنین موضعی از همبستگی تشکیالتی، لحظه

 ( 3)بیانیه اعالم مواضع ص « همه ابعاد تشکیالتی سیاسی و اکنون فلسفی آن تردید نخواهیم کرد

 

 های نادرست کار را دریافته و به مبارزه با آن برخاسته:  ی نظرات غلط و شیوه یشهاو همچنین مدعی بود که ر

ایم،  های نادرست کار در سازمان به مبارزه برخاسته های نظرات غلط و شیوه دهد که ما چگونه با ریشه این بیانیه نشان می»

ناپذیر  ای آشتی  قرار نماییم و چگونه در روند مبارزهتر ایدئولوژیک را در سازمان بر چگونه توانستیم صفای باطن و وحدت عمیق

ترین مسائل انقالب، به حقیقت مارکسیسم نائل  ها برای حل اساسی ترین کوشش علیه رژیم مزدور حاکم، و جریان صادقانه

 (5)بیانیه اعالم مواضع ص « آمدیم.

 

  گوید: بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در این مورد می

شد تأثیرات آگاه کننده،  چه در ابتدا حدس زده می انقالب ایدئولوژیک که صفوف مجاهدین را درنوردیده، بسا فراتر از آن»

)نشریه « مان را در ابعاد عظیمی جهش داده است.  سازنده و رهائیبخش داشته و ظرفیت و توان انقالبی و قدرت تشکیالتی پاک

 (۹3۹  مجاهد شماره

 

 گوید:  می 85۴۱چی در مراسم تحویل سال  مهدی ابریشم

گفت، الاقل از کنارش رد شدیم. خیلی چرک و  ای که می مون تابید. تو همین کوره نور این حرکت ایدئولوژیک به همه»... 

ا نرفتند، کنیم، نسبت به اونایی که این راه ر مون براق شد. حاال اونی که بودیم نیستیم، افتخار می کثافتمون ذوب شد، ایدئولوژی

 «مون عضو سازمان مجاهدینم.  دیم که بگیم بعد از این انقالب، ماها همه سرهستیم. به همین دلیل به خودمون جرأت می
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« ترکیب روشنفکری»در گذشته و « زندگی طبقاتی»موجود در مجاهدین را ناشی از « معایب و اشکاالت»تقی شهرام 

و « لیبرالیسم»موجود در مجاهدین را ناشی از « معایب  و اشکاالت»ی آن. و شما  را چاره« مبارزه ایدئولوژیک»دانست و  می

معنی « شرک»و  )ولنگاری و ولگردی(شما لیبرالیسم را «. انقالب ایدئولوژیک»ی آن را  دانستید و چاره می« بورژوازی»

 کردید.  می

 

آن را پیاده کرد و شما « اتوریته سازمانی»نست و با کمک دا حل می را راه« مبارزه ایدئولوژیک»برای فایق آمدن بر مشکالت،  او

 دانستید. هر دو به آنی تبدیل شدید که نبودید.  را الزم و حیاتی می« انقالب ایدئولوژیک»هم 

به « جنسیت»با جایگزینی شما «. ما همانی که بودیم نیستیم»گوید:  چی به درستی پس از انقالب ایدئولوژیک می مهدی ابریشم

را که ایدئولوژی مجاهدین  در واقع به زعم خود« رهبر عقیدتی»به عنوان موتور حرکت تاریخ و بحث « طبقات»جای 

 کردید. و دوگانگی و ... پاک « شرک»بود به مدد انقالب ایدئولوژیک از هرگونه « التقاطی»

هان او ایدئولوژی مجاهدین را به همان ترتیب عمل کردید. مگر حنیف یا همرا« تحت اجبار اتوریته سازمانی»شما هم 

 برد؟  نام می« رجویسم»چی در مورد ایدئولوژی کنونی مجاهدین از  خواندند که مهدی ابریشم می« حنیفیسم»

کند و مرزهای عقیدتی  واقعیت این است که در سازمان مجاهدین اندیشه مسعود است که به لحاظ ایدئولوژیک راهگشایی می»

اصاًل مطلب عجیب و غریبی نیست هر ایدئولوژی واضع و شارحی داشته است. برای تمام کند. این هم  را تعیین می

)سخنرانی مهدی « ها است. بعد هم لنینیسم و مائوئیسم و غیره... ها هم اسم یک شخص روی ایدئولوژی آن مارکسیست

 .(85۴۱انتشارات طالقانی آبان  چی درباره انقالب ایدئولوژیک ، ابریشم

 

، «استالینیسم»، «لنینیسم»شدیم که  ای می کردید و آن این واقعیت است که ما وارد دوره ی اساسی توجه نمی کتهشما به یک ن

ها باقی مانده است.  های دیگر با بحران مواجه بودند و امروز تقریبًا شبحی از آن ی ایسم و همه« تروتسکیسم»، «مائوییسم»

 رفتید که شکست خورده است.  ای می ن رفته است. شما به سمت تجربههم از بی« سوسیالیسم واقعًا موجود»اردوگاه 

 

تحلیل بیانیه اپورتونیستی چپ نما در نقد چگونگی آماده کردن افراد برای پذیرش تغییرات توسط شهرام  ۷3ی   شما در صفحه

  گویید: می

 ها:  آن تغییر پذیرکردن کردن و   خرد کردن شخصیت و اعتماد به نفس افراد به منظور هرچه بیشتر منفعل»

های دهان پرکنی که از  ها و برچسب هم تحت مارک حمالت شدید و موهن بر سر نقائص خصلتی )داشته و ناداشته( به افراد آن

قدرت مقاومت و برخورد فعال با مسائل و از جمله مسائل « با سالها سابقه در امور تربیتی و خصلتی»موضع یک تشکیالت 

داران و سردمداران جریان  ای در چنگال پرچم کند و نهایتًا او را به صورت آلت بالاراده هرکس سلب می ایدئولوژی را از

 « گذارد. اپورتونیستی می

 (8531انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، بهار  -های چپ نما تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیست)

 

ها از  نامید و هدف آن می« خرد کردن شخصیت و اعتماد به نفس افراد»ای ها بر  «اپورتونیست»چه که شما به عنوان شیوه  آن

کنید بخش کوچک سیاستی است که  افراد توصیف می« پذیرکردن تغییر»انجام این کار را ایجاد شرایط روحی و روانی برای 

 اید.  شما در ابعاد وسیع و باورنکردنی در مجاهدین اعمال کرده

نژاد که توسط شما انتشار  گذرم، اما گزارش درونی حسین اند می های گذشته از شما جدا شده از شهادت کسانی که در سال

به »کردید تا  یافته به خوبی نشانگر این وجه از شخصیت شماست. توجه کنید چگونه فرد را در نشست جمعی له و لورده می

 یدئولوژیک قرار گیرد. انقالب ا« سردمداران جریان»شما و « ای در چنگال اراده صورت آلت بال

 نویسد:  چی پس از له و لورده شدن می نژاد خطاب به مسئولش مهدی ابریشم حسین
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جا به من رذل کثیف که به  ها و لطف رهبری در آن های خودمان با رهبری رسیدم و به یمن پرداخت تا این که به این نشست»

ها از منجالب مرگ و نابودی ابدی نجات یافتم  اثر پرداخت عظیم بچهآن نبودم به نشست دیگ راه یافتم و در   وجه شایسته هیچ

شدم حقم بود ولی من طلبکار  دانم و این مدت حتی اگر اعدام می که خودم را مستحق هرگونه مجازاتی حتی اعدام می در حالی

ام توسط  ها و نگرفتن یقه طوفتکنند در صورتیکه تمام این کارهای من نتیجه ع گویند یا توهین می بودم که به من ناسزا می

ام  ها برخوردهای مرا که همگی ناشی از اوضاع جیمی ها با من بود. تمام این سالیان آن دیگران و مدارای مسئولین و بچه

دهد نوشتم تحمل کردند و من از  جا که یادم بود و گنجایش زمان و فرصت اجازه می هایی از آن را تا آن ]جنسی[ بود که گوشه

کنم  فهمند؟! فکر می استفاده کرده و طلبکار هم بودم که یعنی چرا حتی می ها سو ء پوشی ها و چشم ها و گذشت این تحمل تمام

ها آن غالم را دیشب اعدام و تیرباران کردند و کمی زنده گذاشتند ماند تا به حضور رهبری برسم تا او بطور کامل حساب  بچه

 .«خواهم خواست او خودش دستور اعدام واقعی و تمام عیار مرا بدهد که حقم است مرا برسد. اما در حضور رهبری و حوض 

بر »تر  تر و مخرب خود را در ابعادی بسیار بزرگتر و هولناک« حمالت شدید و موهن»به تجربیات موفق تقی شهرام   شما با توجه

با سالها »دهان پرکن از موضع یک تشکیالت  های ها و برچسب هم تحت مارک سر نقائص خصلتی )داشته و ناداشته( افراد آن

کردید و با شناختی که از  گذشته به دست آورده بودید مطمئن بودید که در  سازماندهی می« سابقه در امور تربیتی و خصلتی

 «.  کنند از هرکس سلب می»را « قدرت مقاومت و برخورد فعال با مسائل»ی عراق و اشرف  محیط بسته

 

افراد « خرد کردن شخصیت»نما به وجه دیگری از  کتاب تحلیل بیانیه اپورتونیستی چپ 8۷8ی  فحهشما همچنین در ص

 نویسید:  پرداخته و می

ها با استفاده از همه نوع برچسب و مارک تحت عنوان  سرکوب ایدئولوژیک افراد از طریق خردکردن شخصیت آن -الف»

 « انتقاد»

های انقالبی است. به این وسیله حزب  کیالتی و پایداری ایدئولوژیک همه احزاب و سازمانانتقاد و انتقاد از خود وسیله قوام تش

شود. اعضای آن از گرایشات نادرست و انحرافی تزکیه  ماند و یاهر چه زودتر تصحیح می یا سازمان از اشتباه و خطا مصون می

 «گردد.  ها هموار می شوند و راه تعالی روانی و تکامل شخصیت آن می

 

افراد تنها از « راه تعالی روانی و تکامل شخصیت»کردید که  «کشف»دانیم که پس از انقالب ایدئولوژیک شما  ی ما می همه

شود و به این وسیله افراد را از  می« هموار»شان  ها و گزارشات روزانه در مورد تناقضات جنسی طریق اعتراف در نشست

 او. « تزکیه»دید. در این جا تنها فروپاشی روانی فرد هدف بود و نه کر تزکیه می« گرایشات نادرست و انحرافی»

های طعمه به تعریف شما روز قیامت و حسابرسی  نشستاید به  فرد که شما کشف کرده« راه تعالی روانی و تکامل شخصیت»

دادند که چرا شما را  سخ میها تك به تك مجاهدین باید پا برد که در ادامه به آن خواهم پرداخت. در این نشست بود راه می

ها و طی نکردن مراحل  کاری ها، گرایشات جنسی، کم پذیرفتند که خودخواهی ها بایستی می نتوانستند به تهران ببرند. آن

  به تهران نرسد. « مریم»و از سرنگذراندن بندهای انقالب باعث شده که « انقالب مریم»

 

تغییر جهت داد و سپس مدعی تغییر کل ایدئولوژی مجاهدین « زه ایدئولوژیکمبار»را به سمت « باسازی خصلتی»تقی شهرام 

 اید: که از ابتدا ایدئولوژی مجاهدین با آن درگیر بود شد. شما در این باره نوشته« التقاط»ی  و رها شدن از سلطه

ان جریان اپورتونیستی رسد قبل از هر کس برای سردمدار تغییر سمت دادن تدریجی از بازسازی خصلتی )که به نظر می»

)تحلیل « باشد. ضروری بوده( به جانب مباحث فلسفی، که ضمنًا همگام با مستحکم کردن سلطه اپورتونیستی بر کل سازمان می

 ( 3۹ی  نما صفحه آموزشی بیانیه اپورتونیستی چپ
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دیدند و شما به درستی روی آن  نمی «بازسازی خصلتی»خود را ملزم به « سردمداران جریان اپورتونیستی»گونه که  البته همان

دیدید و همه مراحل « بازسازی خصلتی»اید، خود شما هم در جریان انقالب ایدئولوژیک و پس از آن خود را فارغ از  تأکید کرده

 انقالب ایدئولوژیک را شامل دیگران دانستید و نه خود. 

 

 ها آمده است: « اپورتونیست»در توصیف چگونگی عملکرد  به قلم شما و 8۷۹ی  در کتاب تحلیل بیانیه اپورتونیستی صفحه

های ایدئولوژیک قادر به پاسخگویی به مسائل نبودند به عناوین مختلف از جمله این که ما  ها در بحث زمانی که اپورتونیست»

کردند او را به  عی میکنیم و در ضمن با تکیه بر نقاط ضعف واقعی یا غیرواقعی فرد س های فلسفی نمی روشنفکر نیستیم و بحث

ها بروند  موضع دفاعی کشانده و با خردکردن وی، او را وادار به پذیرش کنند و معمواًل این عناصر را که حاضر نبودند زیر بار آن

 « گرفتند... هایشان را می کوبیدند و مسئولیت ها می با انواع اتهامات و مارک

به موضع »شان « تکیه بر نقاط ضعف واقعی یا غیرواقعی»زی سازمان را با شما چند نفر از اعضای دفتر سیاسی و شورای مرک

مسائل کردید؟ آیا این گونه نبود کسانی که « وادار به پذیرش»ها را  شان، آن شخصیت« خرد کردن»و با « دفاعی کشانده

 گرفتید...؟  یشان را میها کوبیدید و مسئولیت می« ها ها بروند با انواع اتهامات و مارک حاضر نبودند زیربار آن»

ی  خیابانی و نفر دوم سازمان و فرمانده سیاسی و نظامی مجاهدین همه  آیا روا بود که علی زرکش جانشین موسی

 ها شود؟  دادن گل ی تشکیالتی هوادار در اشرف مشغول آب هایش را از دست بدهد و با رده مسئولیت

توان آورد که شما برای تحت فشار گذاشتن افراد  ها گذشته نمی سال آیا صدها نمونه در ارتش آزادیبخش و مجاهدین طی

دادید و برعکس افرادی را در یک اقدام عجیب  ترین سطوح تشکیالتی تنزل می ها را به پایین هایشان را گرفته و آن « مسئولیت»

آیا شما از شدند؟  کوبیده نمی« ها مات و مارکانواع اتها»دادید؟ آیا این افراد با  و غیرمعمول به باالترین سطوح سازمان ارتقا می

کردید؟ آیا کسی در مجاهدین از باالترین مسئولین هست که  ی تشکیالتی به عنوان یک اهرم فشار روی افراد استفاده نمی رده

 اش را از دست نداده باشد؟ ی تشکیالتی بارها رده

 

« زحمت»هراس داشتند، چون آگاهی را مترادف با تولید دردسر و  کرد، از آگاه شدن افراد در روابطی که تقی شهرام اداره می

 دانستند.  می

که باعث  زیاد شود، چون نباید گفت که این فرد سوادش خود مسئول هم می»اید:  تحلیل آموزشی بیانیه آورده 8۷۴ی  در صفحه

 «شود. زحمت ما می

 

  تر دنبال کردید و در این رابطه مو به مو از تقی بعادی بسیار وسیعالزم به توضیح نیست که شما جلوگیری از آگاهی افراد را در ا

خواندن قرآن در مناسبات را بود. شما حتی « حنیف»برداری کردید و این درست برخالف سنت  هایش الگو شهرام و دیدگاه

خواهد نقش  که می ند یعنی اینخواهد قران بخواند و آن را تفسیر ک تلویحًا ممنوع کردید. چرا که معتقد بودید هر کسی که می

شد و به خاطر آن تحت فشار قرار  شما را ایفا کند. مطالعه و کتاب خواندن که جای خود داشت و باعث تمسخر شدید فرد می

کس نبایستی در مورد  یعنی هیچ«. هرزه گردی سیاسی مرز سرخ است»گفتید جا پیش رفتید که  گرفت. شما تا آن می

تر در  های سیاسی اساسًا غیرممکن بود. شما پیش های گروه . دسترسی به مقاالت و تحلیلندموضوعات سیاسی فکر ک

  مجاهدین گفته بودید:« های تشکیالتی حصار»مورد لزوم 

مجاهدین از جانب بسیاری از مدعیان، اساسًا بدین جهت صورت گرفته، که این مرکزیت و کاًل تشکیالت « مرکزیت»حمله به »

محکم مجاهدین مانع از این شده، که این مدعیان بتوانند عناصر رزمنده و صدیق « حصارهای تشکیالتی»طالح منضبط، و به اص

الذهن و کم تجربه مسلمان را، تحت تأثیر تبلیغات و افکار ارتجاعی و مسموم خود قرار داده، و برای خود به  های خالی و جوان

در بین مجاهدین هرچه کادرهای باالتر بگویند »ها غالبًا با این سفسطه که  اصطالح تشکیالت و دارودسته راه بیاندازند. این

سیستم تشکیالتی مجاهدین »و یا این که «. تر باید چشم بسته از کادرهای باالتر اطاعت کنند حرف همانست، و کادرهای پایین

های پاک و  بایست جوان ها مجاهدین می ناند. ... از نظر ای ، از وضعیت تشکیالتی مجاهدین نالیده«شود مانع رشد افراد می
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ها این استعدادها و  کردند، تا آن به حضرات تقدیم می« تشخیص و تربیت ایدئولوژیک»گونه مالک و معیار  انقالبی را، بدون هیچ

 «گذاشتند. کردند، و اسم چنین حرکتی را نیز رشد می ها را هدر داده و ضایع می انرژی

 (۲و  1ص  8531، تیر یت دموکراتیکی امکان انحراف مرکزبررس)

 

ها و   مبدل به پدربزرگ« تجربه مسلمان الذهن و کم های خالی جوان»سال،  ۱۵آقای رجوی پس از گذشت نزدیک به 

اید  اند و شما از این امکان برخوردار بوده صبح تا شام در اختیار شما بوده ازدهه  ۱اند که نزدیک به  هایی شده مادربزرگ

تبلیغات و افکار ارتجاعی و »ها جا دهید با این حال همچنان بیشتر از قبل، از  آن« ذهن»خواهید در  یکه هرچه م

 کنید.  تر می ها را تنگ «حصار»گذرد  هراس دارید. و هر روز که می« مسموم

 

ای که  عیت نداشت. رزمندهکردید. البته که این واق ارتش دنیا معرفی می« ترین باسواد»تان ارتش آزادیبخش را  شما در تبلیغات

داند از چه سوادی برخوردار است؟ هرکس هم اگر از علم و  داند چیست و کار با تلفن دستی را نمی نمی  کامپیوتر ندیده، اینترنت

 های فوق آشنا شده بود در سفر به خارج از کشور  دانشی برخوردار بود مربوط به پیش از پیوستن به ارتش بود. یا اگر با پدیده

 کردید.   اند. شما حتی از سوادآموزی به افراد بیسواد هم امتناع می شوند واقعًا چیزی نیاموخته بود. وقتی افراد از شما جدا می

 83ی  ها سابقه نفر از رزمندگان ارتش سواد خواندن و نوشتن نداشتند. تا پیش از سقوط دولت عراق سه نفر از آن 3برای نمونه 

زدند.  ها انگشت می نوشتند و آن شان را دیگران برایشان می های تشکیالتی دیبخش را داشتند. گزارشسال حضور در ارتش آزا

ها سواد نیاموختید. یکی از دوستان نزدیکم پس از دوران فروپاشی عراق به اصرار و پیشنهاد خودش  سال به آن 83شما طی 

ه سرشان گرم شود مبادا در شرایط جدید از تشکیالت جدا ها کالس درس گذاشت. شما هم به این دلیل پذیرفتید ک برای آن

 شوند. البته دونفرشان به ایران بازگشتند. 

 

 نویسید:  ی برخورد با افراد ناراضی در دوران تقی شهرام می تحلیل آموزشی بیانیه در مورد نحوه 81۷ی  شما در صفحه

شان به کارگری، مضافًا برعدم  ها با یکدیگر، فرستادن آن های افراد مقاوم، خلع سالح و قطع ارتباط گرفتن مسئولیت -ب»

 ها:  احساس کمترین مسئولیت ایمنی در برابر آن

کردند در حالی که افراد مقاومت با صرف نظر از  های باالتری احراز می تسلیم شدگان مورد لطف و محبت قرار گرفته و مسئولیت

شکستند و تسلیم  ها می ی راه مقاومت، آن شدند، مگر این که در میانه صالحیت و سابقه کارشان، به روزگار بدی دچار می

 شدند.  می

 نویسد:  در این باره یکی از برادران می

ی برخورد با او  داد، نحوه ماند، کسی که مواضعش را تغییر می نکته قابل توجه این که برخالف کسی که در مواضع باقی می

شد که حتی مواضع  داری تلقی می در موضع )ایدئولوژیک( قبلی بصورت آدم مسئله کرد. همان کسی که کیفیتًا تفاوت می

پس از مارکسیست  Bاش نیز قابل تردید بود، بعدًا بصورت عنصر انقالبی قابل اعتماد و مسئله حل کن )نمونه فرد  مبارزاتی

 «آمد.  شدن( در می

 

اری از اعضای سابق دفتر سیاسی و فرماندهان نظامی مجاهدین را اند وضعیت مهدی افتخ آیا کسانی که در روابط مجاهدین بوده

پذیرفت و به همین دلیل مستحق  کنند؟ آیا تردیدی در این بود که او به هر دلیل تحلیل و رویکرد شما را نمی فراموش می

همان کسی که در »آیا  ی راه شکستند و تسلیم شدند مسئولیت دوباره نیافتند؟ مجازات شناخته شد؟ آیا کسانی که در میانه

اش نیز قابل تردید بود، بعدًا بصورت عنصر انقالبی  شد که حتی مواضع مبارزاتی داری تلقی می موضع قبلی بصورت آدم مسئله

 توان برای اثبات این موضوع ارائه کرد.  ها را می شد؟ حجم عظیمی از نمونه شناخته نمی« قابل اعتماد و مسئله حل کن
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ی او بر تشکیالت پایان یافت و بندهای قدرت و   شهرام هنگامی که سلطه  ترین افراد به تقی د که نزدیکشما به چشم دیدی

کنید؟ چرا همان راه را  اش ایستادند چرا همان تجربه را تکرار می تسلط او بر روابط شل شد از وی روی برتافتند و در مقابل

 شد.   شهرام و آن راه میروید؟ اگر خیر و صالحی در آن بود که نصیب تقی  می

 

 گویید:   ی سرکوب می در مورد استفاده از انتقاد به عنوان وسیله 8۷۹ی  شما در صفحه

ها بر سازمان مسئله انتقاد از افراد به صورت یک وسیله سرکوب درآمده بود و به محض این که از  بعد از تسلط اپورتونیست»

 «دند....ز ها مارک به او می آمد ده کسی خوششان نمی

 

اند؟ آیا   ای را از سرنگذرانده کار تشکیالتی با مجاهدین به ویژه هرچه جلوتر آمدیم را دارند چنین تجربه  هایی که تجربه آیا آن

در نیامده « انتقاد از افراد به صورت یک وسیله سرکوب»؟ آیا «زنید ها مارک به او نمی  آید ده تان نمی از کسی خوش»شما وقتی 

 شود؟   شهرام بر مجاهدین اعمال نمی ی تقی این مسئله در ابعادی بسیار بزرگتر و مخربتر از دوران سلطه است؟ آیا

 کنید:  و سپس تأکید می

کرد انگشت روی مسائل خصلتی  کردند و وقتی طرف مقاومت می هایی شروع می بطور عام برای مارکسیست کردن افراد بحث»

 « را به این نتیجه برسانند که مسائل خصلتی او ریشه ایدئولوژیک دارد.کردند او  گذاشتند و سعی می او می

 

کردید؟ اگر او مقاومت  می  ای استفاده برای مجبور کردن افراد به پذیرش انقالب ایدئولوژیک از چه شیوه« بطور عام»شما 

گذاشتید؟ مگر نه این که مورد  و میا« انگشت روی مسائل جنسی»گرفتید؟ مگر نه این که  می  کرد چه راهبردی را در پیش می

ها و حتی نپذیرفتن خط و  ی ضعف که شما همه است؟ مگر نه آن« مسائل خصلتی»تر از  کننده فوق بسیار تحقیرآمیزتر و خرد

 دادید؟  افراد ربط می« مسائل جنسی»تان را به  های تحلیل

 

توسط « نه از سنت انقالبی انتقاد و انتقاد از خودطلبا استفاده فرصت»جا به جا به « تحلیل آموزشی بیانیه»شما در 

« طلبانه استفاده فرصت»، «سنت انقالبی انتقاد و انتقاد از خود»کنید. کالهتان را قاضی کنید آیا شما از  ها اشاره می اپورتونیست

همکاری « ها  اپورتونیست»خواستند با  به هر دلیل اگر افراد نمی»دهید چنانچه  توضیح می 8۷۱ی  اید؟ شما در صفحه نکرده

 .«ای و باید انرژی پس بدهی تو از سازمان انرژی برده»گفت:  مورد حمله قرار گرفته و مثاًل وحید افراخته می« کنند

های گذشته در ارتباط با هرکسی که قصد جدایی و عدم همکاری  چیزی نیست که شما در طول سال  آیا این استدالل همان

 اند؟  شان نشده ؟ آیا افراد با این حکم مجبور به انجام  کارهای زیادی برخالف میلاید داشته به کار برده

 

 اید:  ها از قول یکی از مجاهدین آورده «اپورتونیست»ی جدایی افراد از  در ادامه شما در مورد نحوه

د یعنی در عین تصفیه شدن شدن طبق معمول افراد بایستی در موضع ضعف و انتقاد از خود قرار گرفته و آن وقت تصفیه می»

ها غیر  زدم و این برای آن ها مارک )انحراف( می شدم که طلبکار هم بودم و به آن بدهکار هم باشند ولی من در شرایطی جدا می

 «قابل تحمل بود.

 

بحث بدهکار و اید؟ آیا  ترین شکلی به مورد اجرا گذاشته های گذشته به بیرحمانه آیا این رهنمودی نیست که شما در طول سال

ی تقی شهرام الگوبرداری نشده  های به کارگرفته شده شود از شیوه طلبکار که این همه از سوی شما روی آن تأکید شده و می

 است؟ 

تر  تر و زشت تر و مخرب شما مو به مو در ابعادی کالن جدا شود؟« کار طلب»امکان این هست که کسی از سازمان به صورت آیا 

سگ »کردید که هنگام جدایی حتی بنویسند که  گیرید. شما افراد را مجبور می می ها را فعاالنه پی « رتونیستاپو»های  سیاست

 هستند. « نفوذی وزارت اطالعات»کردید گواهی کنند که  هستند. شما افراد را مجبور می« ارتش آزادیبخش
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ی  آزادیبخش به خارج برود. برای تحقیر بایستی پروسه کردید فرد نبایستی از داخل روابط ارتش تأکید می ۷۵شما بعد از سال 

جا رساندید که مادر شهید  به خارج رفته است. بیرحمی را به آن« رمادی»را طی کند تا گفته شود از « رمادی»گذر از اردوگاه 

همراه با دو دختر بخش تبلیغات شما بود  هایش زینت های ارتش آزادیبخش زخمی شده بود و عکس و مصاحبه را که در عملیات

فرستادید. بعدها این سیاست را به « رمادی»جوانش در بدترین وضعیت ممکن با پسری که مشکالت شدید روانی داشت به 

 آمیزتری با اعزام اجباری افراد به ایران و یا زندان ابوغریب دنبال کردید. شکل فاجعه

 

ها به فعاالنی که خواهان جدایی بودند، را ذکر  ز سوی اپورتونیستتحلیل بیانیه آموزشی اتهامات وارده ا 8۷۲ی  شما در صفحه

  اید: کرده

آری ایدئولوژی نوین سازمان، برای ما راهگشای عمل است و برای تو هم منافع خود را به ارمغان آورده است. تو با قراردادن »... 

ات بپردازی و  ودت را توجیه کنی و به زندگیخواهی وازدگی و کنار کشیدن خ خودت در برابر ایدئولوژی نوین سازمان می

ابی طالب همچون چارپایان مشغول چریدن[ سرت را پایین بیندازی    ابن ]کالم علی« همها علفها»المربوطه که « بهیمه»همچون 

 «وبه خوردن مشغول شوی

 

ها کلیه  شما هم همچون آن «.راهگشای عمل است»گویند که  می« ایدئولوژی نوین»ها نیز همچون شما از  توجه کنید آن

کنید که سرشان پایین است و  معرفی می« چارپایانی»تان گردن بگذارند را «  انقالب ایدئولوژیک»کسانی که حاضر نیستند به 

 کنید.  مشغول چریدن. همه را به وادادگی و پرداختن به زندگی و ... متهم می

 

 گفتید:  می« مظاهر اعالی اصالح و تکامل»تحلیل بیانیه آموزشی در مورد  81۵ی  شما در صفحه

ها که گویا مظاهر اعالی اصالح و تکامل! بودند، نه تنها انسان را از مبارز  به راستی هرگونه ایستادگی در برابر اپورتونیست»

انقالبیون و  ضدی  نمود و در رده تبدیل می« چارپایانی بسته شده»بودن، انقالبی بودن بلکه حتی از انسان بودن نیز خلع و به 

 «کرد. ...(، شایسته هر نوع تخفیف و تحقیر و شکنجه و کشتار می 5 -۹ -8خائنین شماره دار )شماره 

دانید؟ آیا کسانی که تحت هر عنوان از شما جدا  نمی« مظاهر اعالی اصالح و تکامل»را « بدیل گوهران بی»آیا شما خودتان و 

کنید؟ آیا در همان روابط  قلمداد نمی« انقالب ضد»و « خائن»ها را  شوند؟ آیا شما آن خوانده می« انقالبی»و « مبارز»شوند  می

« خلع»هم « انسانیت»ها در نظر شما از مقام  یا آنآشوند؟  نمی« ی هر نوع تخفیف و تحقیر شایسته»درون اشرف این افراد 

 شوند؟ نمی

  

از سرگذرانده شده در دوران رهبری تقی شهرام بر سازمان  آیا این تشابهات اتفاقی است یا مو به مو بر اساس تجربیات

 مجاهدین الگوبرداری شده است؟ 

 گویید:  تحلیل آموزشی بیانیه می 818ی  شما در صفحه

که  ی تاریخ نیز تحمیل کنند. چرا که بزعم اینان، آن شان را بر گرده برآن بودند که با یک مارک خرده بورژوا و خائن، حقانیت»

شد شک کرد، واال چنین رفتارهای غیرانسانی با  توانست بشود، هیچ نبود و حتی در انسانیتش هم می ست نبود یا نمیاپورتونی

 « کردند. مجاهدین نمی

 

« ی تاریخ تحمیل بر گرده»تان را  «حقانیت»دارای جیم و ... « مادینه مهرطلب»و « نرینه وحشی»آیا شما با یک مارک 

 کنید؟  حساب می« هیچ»شما را نپذیرد « انقالب ایدئولوژیک»هر دلیل کشف و  کنید؟ آیا اگر کسی به نمی

 اید:  تحلیل آموزشی بیانیه به نقل از شاهدان آن دوران آورده 81۴ی  شما در صفحه

آن  آمد و اگر دادی ریشه محافظه کاری از آن بیرون می سیستم انتقادی بصورتی درآمده بود که اگر مثاًل کاری را انجام نمی»

 « گفتند این کار را برای این کرده است که نگویند محافظه کار هستی.  دادی می کار را انجام می
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کردید؟ من شواهد بسیار زیادی در این مورد   ترین شکل اجرا می آیا این دقیقًا همان سیاستی نیست که شما خود به گسترده

کرد با نشاط   کردید اگر سعی می گفتید بریده و واداده و ولش نمی فت میر که اگر فرد در اثر فشارها در خود می دارم. مگر نه آن

خواهد خودش را اثبات کند و در مقابل رهبری  گفتید او خطرناک است چرا که می اش ادامه دهد می و روحیه به کار و مسئولیت

 بایستد. 

 

ها مبنی بر ربط دادن خصوصیات روانی و بیولوژیکی  در مورد نقد رفتار اپورتونیست تحلیل آموزشی بیانیه 8۷۲ی  صفحه شما در

 نویسید:   شان می افراد به ایدئولوژی

ها  شد. کار این تأویل و تحویل الفور به ایدئولوژی سازمان تحویل می خالصه هر ضعف و نقص ناداشته و داشته افراد مقاوم فی»

 «گرفت.  را نیز در بر میچنان باال گرفته بود که حتی خصوصیات روانی و بیولوژیکی افراد 

 

شان بهبود یافته؟ مگر شما   العالج های صعب اند بیماری مگر نه این که خود شما مدعی شدید افرادی که انقالب ایدئولوژیک کرده

های  نگفتید که که پزشکان مجاهدین حاضرند در این مورد شهادت علمی دهند؟ مگر در اشرف پزشکان شما بسیاری از بیماری

مگر شما همان خط را به شکل   دادند؟ های انقالب مریم ربط نمی «بند»یا رد نشدن از « انقالب نکردن»را به افراد 

  تری ادامه ندادید؟ یافته تکامل

 

امان  مبارزه بی»که در آن تقی شهرام به توصیف تحول ایدئولوژیک و « بیانیه پرچم»مقدمه  1ی  شما با اشاره به صفحه

   ه اشاره کردید:پرداخت« ایدئولوژیک

 پراتیک در خود روزمره تشکیالتی –های کوچک خود، با تجربه محدود سیاسی  دهد که چگونه ما با قدم این بررسی نشان می» 

خلق را بر گرایشات عاطفی و منافع محدود  منافع ترین اساسی هرلحظه، بودیم حاضر که دلیل این به تنها مان، جامعه انقالبی

یح داده با صداقت انقالبی بدان پاسخ گوییم و به این حقیقت عظیم و جهانی رهنمون شویم. البته این فردی و گروهی ترج

های این فرد، یا گرایش  حقیقت برای ما آسان بدست نیامده است، ما نه در اثر مطالعه این کتاب یا آن جزوه، نه در اثر توصیه

ور از کوره گدازان ده سال کار انقالبی، با فدا کردن بهترین جوانان آن فرد و نه تحت تآثیر احساسات و عواطف، بلکه با عب

امان  های پر پیچ و خم ده سال مبارزه بی ای که با نثار خون خویش راه رهایی خلق را روشن ساختند و با عبور از راه رزمنده

 موزشی بیانیه اپورتونیستی چپ نما.(تحلیل آ 8۲۲و  8۲1)صفحات «  ایم... ایدئولوژیک در داخل تشکیالت به این نقطه رسیده

 

 و سپس اظهار داشتید: 

مشتاقانه نسبت به حق و حقیقت و صداقت تحقیق کنیم آن وقت   پردازی اما اگر بخواهیم عماًل در صحت و سقم این عبارت»

به دیگران، در های نوشاندن این جام حقیقت و جرعه صداقت  شوند. کافی است به روش رفقا به موجودات جدیدی تبدیل می

آقایان   های اپورتونیستی را از کله داخل سازمان مجاهدین خلق ایران نگاه سریعی بیندازیم. نگاهی که الجرم نشئه بدمستی

 « اش آشکار خواهد نمود. های وقیحانه پردازی خواهد پراند و چهره کریه اپورتونیسم را با تمام دروغ

 

 خلق ایران به مناسب ازدواج مریم و مسعود رجوی آمده است:  در بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین

ی اغلب  ی گدازان انقالب درونی اخیر، که ذوب کننده  توان گفت صفوف پوالدین مجاهدین با عبور از کوره مبالغه می بی»

مسعود و »و در پرتو رهبری  تر شده آبدیده تر و  آمیز غیرتکاملی است، اکنون صدها بار پاکیزه زنگارهای طبقاتی و گرایشات شرک

 «ی آن برای سالیان آینده تضمین گردیده است.  تزکیه« مریم

 

های نوشاندن این  کافی است به روش»ها گفته بودید:  «اپورتونیست»چنانچه شما به درستی در مورد ادعاهای تقی شهرام و 

حاال باید گفت: نگاهی « ن نگاه سریعی بیندازیمجام حقیقت و جرعه صداقت به دیگران، در داخل سازمان مجاهدین خلق ایرا
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ی گدازان انقالب   کوره»ی که شما به دیگران دادید نگاهی انداخت و دید آیا «جام حقیقت و جرعه صداقت»هم بایستی به 

 ود؟ ب« آمیز غیرتکاملی ی اغلب زنگارهای طبقاتی و گرایشات شرک ذوب کننده»گونه که ادعا شده بود  آن« درونی مجاهدین

 

  گویید: می« های دروغپرداز اپورتونیست»تحلیل آموزشی بیانیه از قول مائو و خطاب به  ۹8۱ی  شما در صفحه

 « کسب پیروزی در این جهان بدون موضعگیری صادقانه غیرممکن است»

ر شیوه و طریقی که شد از ه به مسئوالن مجاهدین رسمًا گفته می« اشرف»دانم در  بند هستید. می آیا شما به این اصل پای

 توانید استفاده کنید تا فرد یک روز بیشتر در روابط و تشکیالت بماند. می

گویند. افراد حتی به خودشان هم  به هم دروغ می ی تشکیالت مجاهدین الیه به الیه دانید در روابط کنونی خود شما بهتر می

 کنند.   را تئوریزه می گویند و آن دروغ می

 

به بعد یک بخش از تحلیل آموزشی بیانیه را به مذموم بودن استفاده بی حد و مرز از دروغ اختصاص  8۲3ی  شما از صفحه

 اید. عنوان این بخش عبارت است از:  داده

و سپس با ارائه چندین « بردن جریان اپورتونیستی تغییر ایدئولوژی استفاده بی حد و مرز از دروغ و ریا به منظور پیش -ج»

های بعد و  اید. این در حالی است که خود شما در سال ها اشاره کرده های به کار برده شده از سوی آن ندی شیوهنمونه به ناپس

، و حل مشکالت تشکیالتی و جذب نیرو و ... هیچ قبحی برای استفاده از دروغ و ریا «انقالب ایدئولوژیک»برد  به منظور پیش

 ی معمول و سبک کار شما تبدیل شد.   هقائل نشدید و استفاده از این ابزارها به شیو

آخرین   جاسوسی، تهدید، شکنجه و کشتار به منزله -د»تحلیل آموزشی بیانیه یک بخش را به موضوع   ۹۹۵ی  شما در صفحه

 اید. اختصاص داده« مجاهدین مقاوم « سرکوب»کالم در پروسه تکاملی اصالح و آموزش و اقناع اپورتونیستی به منظور 

شد که  نویسی از یکدیگر مشغول نبودند؟ آیا از کسی پذیرفته می ی افراد به امر جاسوسی و گزارش وابط مجاهدین همهآیا در ر

ها را به سازمان اطالع ندهد؟ آیا برای کوچکترین  در مورد دوستان و رفقایش گزارش نویسی نکند و کوچکترین تحرکات آن

 گرفتند؟ میغفلتی در این زمینه افراد مورد مؤاخذه قرار ن

  

 اید: آورده ۹۹8ی  شما در ادامه همین بخش در صفحه

نظرانه عملی ) که رهبری اصیل مجاهدین را  از این پس اپورتونیسم به دنبال قدرت، به دنبال همان مصالح و منافع تنگ»... 

ها را  آزماید و آن مجددًا می نمود( گام به گام در مسیر شهوت و جنون رهبری خود بعضی از تجارب فاشیستی را بدان متصف می

ها افرادی را که  کند. اپورتونیست در داخل سازمان مجاهدین و بر سر اعضای مقاوم آن منتهی از موضعی به ظاهر چپ، تکرار می

هایی را که در برابرشان مقاومت کرده بودند، تحت کنترل  شان مطمئن نبودند یا آن از نظر ایدئولوژیک کاماًل به تسلیم

ها ایمنی افراد مغضوب تحت نظر به هیچ وجه  المعمول در این کنترل گماشتند. حسب ها جاسوس می رفتند یا برای آنگ می

 «شد.  رعایت نمی

 

تر و  برید توسط خود شما به شکل وسیع نام می« تجارب فاشیستی»چه که شما به درستی از آن به عنوان آزمایش مجدد  آیا آن

 گماشتید؟  نمی« جاسوس»شد؟ آیا شما برای کنترل افراد اجرا ن تری و مخرب تر مخوف

نویسی به شکل زیر در تحلیل آموزشی  درشتصفت را بصورت  ها به علی خدایی یدات اپورتونیستآورم که شما تهد به یادتان می

  اید: آورده۹5۱و  ۹55صفحات 

خواهی کار  بال زندگی و درس و عشقت یا این که اگر میتو فقط دو راه داری، یا باید اصاًل کار سیاسی را کنار بگذاری بروی دن»

کنیم. با زبان  سیاسی بکنی باید در رابطه با سازمان باشد. غیر از این راهی نداری و بار دیگر هم، با این زبان با هم صحبت نمی

دگی از این برخوردها دیگری با هم صحبت خواهیم کرد. ... بعد گفت خالصه حواست باشد. مبارزه زندگی ماست و ما به سا

 « جا رسیده... اند تا سازمان به این های سازمان کلی خون داده گذریم. بچه نمی
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ها را از شما  هایی که افراد اجازه جدایی از شما را داشتند چند بار مشابه همین استدالل پرسم در آن سال از خود شما می

کند در  آیا صداقت حکم نمی اید؟ ه کار نبردهاید ب شت مطرح کردهشنیدند؟ آیا خود شما مواردی را که به صورت تهدیدات ز

 اعمال خود بازنگری کنید؟  

 

رود و در  اش این بود که او به خارج از کشور می داد، توجیه دستور قتل محمد یقینی را می 33تقی شهرام وقتی در تابستان 

لوگیری از این امر جز قتل و خاموشی ابدی او راه دیگری به پردازد. برای ج جا زبان در آورده و علیه ما به جوسازی می آن

ها در خارج از کشور زندگی کرده بود، با تشکیالت خارج از کشور مجاهدین آشنا بود و  رسید. محمد یقینی سال نظرش نمی

 توانست تأثیرگذار باشد.  می

ی نشست کردید. او خواهان خروج از   لج بود سوژهکه از دو پا فیکی از اعضای مجاهدین را « طعمه»های  شما در جریان نشست

ی فشارها  وقتی علیرغم همه«. طعمه خارجه دوست نداریم»کردید که  مناسبات و اعزام به خارج از کشور بود. و شما تأکید می

بیرون کرده  اش مبنی بر خروج از سازمان پافشاری کرد او را همراه با فحش و ناسزای افراد از نشست وی همچنان روی تصمیم

فکر کرده بخاطر پاهایش به او رحم » تان را به کمر زده بودید گفتید:  که هر دو دست چشم گرفتن از بقیه در حالی و برای زهره

البته هدف اصلی شما نه خود سوژه بلکه کسانی بودند که در نشست «. فرستم خارج اما کور خوانده است کنم و او را می می

شما بهتر از من ها تفهیم کنید که مبادا فکر خارج رفتن به سرشان بزند.  خواستید به آن اجرا بودند. میحضور داشته و شاهد م

 شان از مجاهدین مخالفت شد در اشرف و ... دست به خودکشی زدند.  که با جدایی دانید چند نفر به خاطر آن می

ماند. برای  گی هم بود. او دو شب در یک جا نمیشهرام خودش فراری بود، عکسش دست هر مأمور راهنمایی و رانندتقی 

کرد و  ی خیاطی بیتوته می ها در باالی یک مغازه تغییر مواضع مجاهدین، بدون محافظ، بدون عسگر و لشکر، شب  نوشتن بیانیه

سر  گاه شخصًا شرایط سخت دوران چریکی را از شد. موقعیت او با شما که هیچ زیر نور کم یک چراغ مشغول نوشتن می

تر بود. شما بازتاب و نتایج  اید قابل قیاس نبود. به لحاظ زمانی هم او بیش از دو دهه از شما و تجربیات زمانه عقب نگذرانده

 اقدامات او را هم داشتید.

تحلیل کردید از این به بعد کسی  ۷۵ی  های میانی دهه با این حال شما هم از روی دست تقی شهرام نگاه کردید و در سال

ای دیگر سعی در حذف  کردن افراد یافتید. شما به گونه« مال رژیم»نباید به خارج از کشور برود. راه حل را به تعبیر خودتان 

شده « رژیم مال»تان این بود فردی که  کردید. توجیه کشتید و تحقیر می ها را می ی آنافراد داشتید. به لحاظ روحی و روان

ای بیابد. در حالی که دیدیم این برداشت شما اشتباه بود، رژیم دسته دسته  تواند علیه سازمان حرفی بزند و یا شنونده نمی

های رنگارنگ و امکانات متفاوت و متنوع  رایشان سایتاش در آمده بودند به خارج از کشور فرستاد، ب هایی را که به خدمت آن

ای فروگذار نکردند. اتفاقًا  ای مضاعف به ضدیت با شما و مجاهدین پرداختند و از هیچ سیاهکاری ها با کینه تولید کرد و آن

ش و لجن رژیم آمیخته ها نزد شما چیزی نیاموخته بودند، فرهنگ رفتاری و گفتاری شما را گرفته، به لو مخاطب هم یافتند. آن

  اند که از بوی تعفن های ایران اینترلینک و ... مشاهده کنید ساخته توانید در سایت هایش را می و معجونی عجیب که نمونه

 شود به آن نزدیک شد.  نمی

لب مسئولیت توانستید این دسته افراد را تحویل کمیساریای عالی پناهندگان در بغداد دهید و از خود س شما به سادگی می

خواهند تصمیم بگیرند. صدام حسین در  ی خود شخص بسپارید تا هرگونه می کرده و بقیه را به دست سازمان ملل و اراده

رفت. افراد به خاطر اعتمادی  جا نمی ی قدرت بود. عراق جای امنی نبود. هیچ کس به میل خود حتی برای مبارزه به آن اریکه

خواستند جدا شوند شما حق نداشتید  ارزه در آن جهنم را پذیرفته بودند، حاال به هر دلیل میکه به شما داشتند زندگی و مب

 ایران بفرستید. « جهنم»آخر به   ها را به دست صدام حسین بسپارید و سر آن

الم خواستید پای افراد به خارج از کشور برسد. برای همین مسئوالن مجاهدین اع اما مشکل اصلی این بود که شما نمی

پذیریم! من در  وجه اعضای مجاهدین را نمی کردند که کمیساریای عالی پناهندگان در عراق اعالم کرده است که ما به هیچ می

 ها را حل کنم.  ی آن گفتم نام افراد مورد نظرتان را بدهید تا من از همین جا در حضور خود شما با تلفن مسئله پاسخ می
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توانست منتقدان و یا منکران و مخالفانش را به حبس و بازداشت و تحقیر در جمع و  تقی شهرام حاکمیت نداشت و نمی

برخوردار بودید. او مجبور بود دستور حذف « نعمت»فشارهای اجتماعی و مرگ روحی و روانی و ... محکوم کند. اما شما از این 

 کردید.  ای دیگر فرد را حذف می بدهد. اما شما به گونه

مرگ شدند، شما از این امکان برخوردار  ماندند و دق رین وجه ممکن در همان اشرف تحقیر شدند و البته باقیت ها به سخت خیلی

ها از تیرباران  دهان شد و شلیک آب ها تشکیل می هایی که برای آن اند نشست دانید بسیاری نوشته و گفته بودید. خودتان می

 بدتر بود.

خواست راه و  بود و می جا می مدیه لباف مدعی نبودند. حسابش را بکنید کسی در آنواقفی و ص تازه افراد فوق همچون شریف

 آمد؟  روش دیگری را برود یا تبلیغ کند و نیرو جذب کند و شما را دچار انحراف بخواند چه بر سرش می

که بعدها شما به خوبی در  های مختلف های قدرت با استفاده از شیوه تقی شهرام در نبود رضا رضایی و با در دست گرفتن اهرم

واقفی را به سطح یک نیروی وابسته به سازمان تنزل دهد و  ها قرار گرفتید توانست همردیف خودش مجید شریف جریان آن

واقفی با  ترسید مجید شریف را بگیرد. او میاش را نیز از او بستاند و هیچ حقی برای او قائل نباشد و عاقبت جانش  اسلحه

اندازی کند چنانچه مجید مقدماتش را فراهم کرده بود و  اشت دور از چشم او تشکیالتی را در مقابل او راهتوانمندی که د

 مشغول عضو گیری بود. برای کسی که به دنبال رهبری بالمنازع است چنین چیزی قابل قبول نبود. 

کار جدیدی باشد بلکه فقط بطور فردی  مانپذیرفتید که کسی در ارتش آزادیبخش نه این که به دنبال تشکیل ساز آیا شما می

 ساز مخالف بزند؟

های سابق  توانستید همردیف « انقالب ایدئولوژیک»های قدرت در  شما هم در نبود موسی خیابانی و با در دست گرفتن اهرم

حتی از این امکان های بزرگ مجاهدین مورد تحقیر قرار دهید. شما  خودتان را به سطح یک هوادار تنزل دهید و یا در نشست

 ی تشکیالتی ببخشید.  ها شأن و رده استفاده کردید که افراد را پس از مرگ نیز تقلیل رده دهید و یا برعکس به آن

واقفی از مرکزیت مجاهدین و اعزام او به کارگری  ی او به یک هوادار بسیار به حذف شریف زرکش و تقلیل رده برکناری علی

نفری شورای مرکزی مجاهدین در تأیید انقالب ایدئولوژیک است و کسی  3۷3سنده متن بیانیه شباهت دارد. علی زرکش نوی

 که پیشنهاد دهنده و شریک تصمیم تاریخساز ازدواج شما و مریم است. 

« پیشنهاد را علی زرکش فرستاده بود و عقل خودم به این پیشنهاد راه نبرده بود.»  گفتید: زرکششما به صراحت در مورد 

 (85۴۱ششم تیر  ۹۴  صفحه ۹53شریه مجاهد شماره )ن

  شما قبال در مورد علی زرکش نوشته بودید:

برادر مجاهد علی زرکش مدارج خطیر انقالبی را در چارچوب سازمان مجاهدین خلق ایران یک به یک طی نموده و به عنوان »

 8۱۷ی )نشریه مجاهد شماره« راز بیرون آمده است.ترین رهبران، از خالل تمامی این آزمایشات موفق و سرف یکی از ارزنده

 (85۴۹بیست و پنجم فروردین 

پس از کشته کرد، گروه الکترونیک سازمان زیر نظر او بود و  ی امنیتی سازمان را اداره می شریف واقفی هم کسی بود که نشریه

 سه نفره مجاهدین باز کرده بود.  شدن رضا رضایی، به همراه بهرام آرام راه را برای حضور تقی شهرام در مرکزیت

اید طی چه فرایندی و  هایی که برای علی زرکش شمرده شما با وجود گذشت نزدیک به سه دهه توضیح ندادید فردی با ویژگی

هایش خلع شد و نامش تا   ی مسئولیت های آن بود از کلیه ماه بعد از انقالب ایدئولوژیک که وی یکی از پایه 3به چه دلیل 

عکس او به شکل بزرگ  ،های مسئولین مجاهدین که انتشار یافته نیست و چرا پس از مرگ ی مرگ در هیچ یک از لیست لحظه

   د؟های شهدا انتشار پیدا کر و ویژه در کنار مسئوالن سازمان مجاهدین در لیست

    اید: ی سعید شاهسوندی در مورد زرکش نوشته شما در پاسخ به نامه

توانی بیایی و بنشینی و با  ای می ش حی و حاضر است و به جای مطالب نادرستی که در باره او به هم بافتهبرادرمان علی زرک»

ها مخفی بود، بخاطر این بود که دشمن در  او از نزدیک صحبت کنی. آنوقت خواهی دید مدتی هم که در اینجا از دید بعضی

ل راجع به اصل قضیه هم خود علی حی و حاضر است و هم چهار پنج روز باره تغییر موضع او بر ما پیشدستی نکند. ... به هر حا

 «نوار از جلسه کامل دفتر سیاسی و کمیته مرکزی موجود است.
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ها  از دید بعضی»ای دیده بود؟  ماه پس از انقالب ایدئولوژیک؟ آیا خلف وعده 3هم  داده بود؟ آن« تغییر موضع»علی زرکش چرا 

نیاز به توضیح نیست در روابط  برد؟ چه نیازی به مخفی کردن او بود؟ در بازداشت به سر مییعنی چه؟ یعنی « مخفی بود

شد  هایش از وی گرفته می شد. یعنی مسئولیت می« بنگالی»ای انتقادی به مواضع شما داشت  مجاهدین هرگاه مسئول بلندپایه

ز به توضیح نیست که کمتر مسئولی به ویژه در ردیف اش برخورد کند. نیا  شد تا به زعم شما با مسائل و در اتاقی حبس می

خواهید  اش را هرچه می قطاران و نزدیکان شما در میان مجاهدین هست که به چنین مصیبتی گرفتار نیامده باشد. اسم هم

 بگذارید اما آیا به غیر از بازداشت است؟ 

« ها بعضی»شود؟ منظورتان از  می« ها مخفی یدید بعض»دهد از  می« تغییر موضع»چرا کسی در حد جانشین سابق شما  

کردند؟ شما در چه چیز بر رژیم  ها در مناسبات مجاهدین چه کار می کیست؟ اعضای مجاهدین؟ دستگاه اطالعاتی رژیم؟ آن

ته ی دفتر سیاسی و کمی کردید؟ چرا مردم ایران، اعضای مجاهدین و هواداران این سازمان نبایستی از مفاد جلسه« پیشدستی»

زرکش گرفتند پس از سه دهه باخبر باشند؟ این سؤالی بود که در زندان   ای در مورد علی های ویژه مرکزی مجاهدین که تصمیم

ها نبود. همه  زرکش در میان آن  هم مطرح بود چرا که اسامی فرماندهان و مسئوالن مجاهدین انتشار یافته بود و نامی از علی

 کنیم. ه آزاد شدیم و به مجاهدین پیوستیم آن را مطرح میگفتند وقتی ک خیاالنه می خام

ای از علی زرکش خطاب به مریم  نامه 83۹شماره  ۹5های دانشجویان مسلمان خارج از کشور صفحه  و در نشریه اتحادیه انجمن

  کلیشه شده است. در نامه مزبور علی زرکش نوشته است: 85۴۷اردیبهشت  8۵رجوی به تاریخ 

دیدم که بیشترین  سال گذشته همواره می 5-۹ارد مرا در کادر حفاظتی مسعود بکار گیرید. توضیحًا این که طی اگر امکان د»

دانی و  کنم که اگر مصلحت می انگیزه را برای کار و مسئولیت یک نفر اجرایی در کادر حفاظتی مسعود دارم. لذا تقاضا می

ای نیز در این رابطه مثمرثمر هستم از پذیرش تقاضایم دریغ نکن. تو را  و ذرهتوانم از عهده انجام مسئولیت برآیم  الواقع می فی

 «طلبم. ای در این رابطه با فرد خود من رعایت نکن. در این راستا از تو استمداد می دهم. هیچ مالحظه به خود مسعود قسم می

سالی  5-۹ای که داشته   لیرغم آمادگیع 85۴۷اردیبهشت  8۵اید علی زرکش در  با توجه به دستخطی که شما منتشر کرده

دهد که وی تا کجا تحت فشار روحی بوده است. محتوای نامه  شود که هیچ مسئولیتی نداشته است. مفاد نامه نشان می می

ی فروپاشی روانی هم هست. البته انتشار این نامه از سوی شما به ویژه پس از آن که علی زرکش به خاک افتاد کار  دهنده نشان

انتشار دهید که امکان هیچ دفاع و یا توضیحی نداشته  شان پس از مرگرا های افراد  بود. هرچند شما عادت دارید نامه ادرستین

 باشند. چنانچه در مورد علی امینی و دریادار مدنی و ... هم همین کار را کردید. 

انقالب ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین بطور  کنید و آن را پس از شما حتی در دستخط گرفتن هم از تقی شهرام پیروی می

 نویسد: تقی شهرام هم از شریف واقفی دستخط گرفته بود. وی در این مورد میگسترده باب کردید. 

های ناسالم خود را پوشانده بود و علیرغم  هایی که واقعیت وجودی خود را، انگیزه شریف واقفی[ باالخره علیرغم همه سال»]

ها و  اش برای فرار از انتقاداتش، باالخره لبه تیز مبارزه ایدئولوژیک را باالی سر خود و ضعف بوحانههای مذ همه کوشش

هایی از  های عمیق ایدئولوژیک خویش دید. او در ظاهر انتقادات خود را قبول نمود و حتی بطور کتبی، تحلیل نارسایی

ای برود.  هایش به کار توده ین نظر قرار شد با خلع تمام مسئولیتهای عمیق خود به عمل آورد و از ا های ناسالم و ضعف انگیزه

 (۴)بیانیه اعالم مواضع ص 

 

http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html 

 

دین و این که شما هیچ حقی برای جدایی افراد از مجاهدین قائل نیستید و همه کسانی را که نخواهند به فعالیت با مجاه

آیا  کنم اگر اشتباه می اید. کنید هم از تقی شهرام الگوبرداری کرده پیروی از شما ادامه دهند اخراج شده از سازمان معرفی می

همه منتقدانی در ایران  باربرای اولین  ؟ شهرام«اخراج»شده باشد و نه « جدا»توانید نام یک نفر را بیاورید که از مجاهدین  می

 گوید:  نامید و حق جدایی برای کسی قائل نبود. او در مورد شریف واقفی می مراهی با وی نبودند اخراجی میرا که حاضر به ه
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شود دو نفر از افرادی که یکی از آنها بطور کامل از سازمان  او باالخره بعد از چهارماه توطئه خائنانه علیه سازمان موفق می»

( و یک نفر دیگر را به طور ۹گذراند )خائن شماره  خود را میی ه مراحل انتقاد( و نفر دیگر ک5اخراج شده بود )خائن شماره 

 (۴)بیانیه تغییر مواضع ص « ( با خود همراه سازد. AZبینابینی ) به نام مستعار 

 

ه کنید هم از شهرام وام گرفته شد این که هرکس با شما نیست را متهم به متزلزل بودن و تصفیه شده و در حاشیه معرفی می

 است: 

های مسموم و زهرآگین  های شمشیر تیز مبارزه ایدئولوژیک نیش  او ]شریف واقفی[ که تا  دیروز چون ماری افسرده از زخم»

ها انتقاد از خود و ... پنهان کرده بود، یکباره به تکاپو افتاد. با چند تن از عناصر متزلزل و کسانی که در همان  خود را در پس ده

ای تهیه  ه ایدئولوژیک تصفیه شده بودند، تماس برقرار کرد و با اغوای آنان درصدد برآمد برای خود دارودستهمراحل اول مبارز

ها را نسبت به  گرفت، اما فقط برای آن که آن دالن تازه کار نیز تماس می ای و ساده ببیند. او با عده زیادی از عناصر حاشیه

 (۴ا از همکاری و پشتیبانی سازمان باز دارد. )بیانیه تغییر مواضع ص ها ر مبارزه منزجر ساخته و از این طریق آن

کرد که  شهرام حتی شریف واقفی را که زودتر از وی در مرکزیت بود و با رأی او به مرکزیت راه یافته بود فردی معرفی می

 «توانسته بود به مدارهایی از مسئولیت ارتقا یابد.»

 

اید. ادبیاتی که تا پیش از آن در مجاهدین سابقه  ت را هم از شهرام الگوبرداری کردهحتی به کارگیری ادبیات سخیف و زش

، «ماری افسرده« »گر توطئه»، «خلق ضد»، «خائن»نداشت. او در مورد رفیقانش که حاضر به همراهی نبودند از صفاتی چون 

، «سران سخت»، «ترین طلب ، منفعت«یرترینتغییرناپذ»، «ترین غیرصادق»، «خارهای تیز و زهرآگین»، «رفیقان نیمه راه»

ها را متهم به  برد و آن ، نام می«های مسموم و زهرآگین نیش»، «های ناسالم انگیزه»و دارای  «اندیشان کج« »ناپذیران اصالح»

ها را به  آنخواند و  می« های خائنانه و محتضرانه تالش»، «خائنانه  توطئه»شان را  کرد و اقدامات می« ضعف و خودفروختگی»

 کرد.  متهم می« آور های شرم روغد»گفتن 

 

اند نیز به جای آن که به ریشه بپردازید و سهم خود را دریابید از منطق  شما در تحلیل بریدگان و کسانی که به دشمن پیوسته

به روابط درون سازمانی کنید. او در تحلیل بریدن و همکاری خلیل فقیه دزفولی با ساواک به جای آن که  تقی شهرام پیروی می

 دانست:  مقصر میتنها داد و او را  های فقیه دزفولی نسبت می ضعفبه بپردازد موضوع را 

خائن خودفروش خلیل فقیه دزفولی یکی از همان افرادی بود که به ظاهر با جریان مبارزه ایدئولوژیک و حتی نتایج اصولی آن »

ای خود  های عمیق انگیزه آهنگ با مفهوم و منطق آن به تغییر خود و ضعف بود همداد. اما در عمل حاضر ن روی موافق نشان می

های  که چندین بار موضع سازمانی او به علت وجود عناصر ناصادق و عقده بپردازد. او بعد از چند مرحله انتقادی و بعد از این

و   الخره به کارگری فرستاده شد. ... و به اعتبار ضعفها نبود، تغییر کرد، با ناشی از یک زندگی فسادآلود که قادر به اصالح آن

ترین  ای در دست پلیس مزدور شاه تبدیل شد و در این راه به بیشرمانه   اراده اش به ملعبه مفلوک و بی تزلزل درونی و طوالنی

هایی که آموزش یک  گیری جهها تن داد. ما تحلیل و انتقاد از خودی که این خائن خودفروش در همین اواخر به دنبال نتی خیانت

ها، به زودی تکثیر و  تشکیالتی آن -داد، نوشته است، برای آگاهی نیروهای انقالبی و باالبردن تجربیات سیاسی ساله او نشان می

 ( ۷)بیانیه تغییر مواضع ص « منتشر خواهیم ساخت.

 

شهرام است. اگرچه   برداری از تقی به نوعی کپی گویید نژاد می جایی که شما از تحمل و بردباری خود در مورد حسین حتی آن

 گفت:  دهند. او می کنند اما برخورداری از یک فرهنگ مشترک را نشان می ها ماهیتًا فرق می مصداق

چه که ما را در یک مرحله از موضع خائنانه این چهار، پنج نفر غافل ساخت، همانا اعتمادی بود که ما هنوز به عنوان یک  آن»

بیانیه »داشتیم.  ها ابراز می به آن« ها کوشش نماید ای است اما حاضر است در رفع آن های عمده دارای ضعف»زمانی که رفیق سا

 (۴تغییر مواضع ص 
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محتوا نیز شما و او از یک فرهنگ مشترک برخوردارید. در حالی که بخش منشعب به رهبری  در سردادن شعارهای پوچ و بی

انگیزگی و  به روشنی بی 33های بهرام آرام به رفقایش در پاییز  کالت گرفتار آمده بود و نامهی مش شهرام در چنبره  تقی

  گوید: همچنان می8533تغییر مواضع در آذر ماه   رساند تقی شهرام در چاپ سوم بیانیه فروپاشی روانی او را می

ساخت.  تحمل آن را آسان می« ن ایدئولوژیکوحدت نوی»اگر راه پرمخاطره بود و موانع بسیار، ولی شوق رسیدن به هدف »

تر از گذشته، مواضعی که اکنون  ناپذیر تر و خلل ها از سر سازمان گذشته است و ما بر موضعی مستحکم اینک عمده این بحران

 « رویم.  قرار دارند، باز هم مصممانه به پیش می« لنینیسم -مارکسیسم»بر فلسفه علمی و اندیشه 

 

  عی بودید:بر همین اساس مد

ترین سطوح سازمانی هم  در جریان این انقالب ایدئولوژیک در درون سازمان، نه تنها هیچ مسئولی جدا نشده بلکه در پایین»

های خمینی( نیز با چنین مسائلی روبرو  همه تبلیغات و شکنجه ها ) باوجود آن بخصوص در داخل کشور و حتی در درون زندان

تر و استوارتر شده است. )سخنرانی  شان محکم کسانی که پیوندهایشان با سازمان سست بود، رابطه نبودیم. بالعکس بسیاری از

 ( 8۹، ص ۴۱، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه ۴۱خرداد  88ی انقالب ایدئولوژیک   چی درباره ابریشم  مهدی

ران در باالترین سطوح مجاهدین بودیم. حسن ی ناشی از آن گذشت، شاهد بح و خلسه« انقالب ایدئولوژیک»اما وقتی هیاهوی 

داد، و  پاسخ می  «تبیین جهان»مهرابی یکی از اعضای دفتر سیاسی و از مسئوالن ایدئولوژیک سازمان که به سؤاالت مربوط به 

 های تشکیالتی نزول کردند.  ترین رده جدا شدند و یا به پایین« مسئوالن»تعدادی از 

ها نه  محمد اقبال در حالی که حیات مجاهدین در عراق و زندان لیبرتی به خطر افتاده و آن بر اساس همین فرهنگ است که

کارزار »  گوید: آیند می شان برنمی ی رفع کمبودهای زیربنایی محل اقامت تنها قادر به تأمین جان خود نیستند بلکه از عهده

از « .ربیاورند که در تواریخ بنویسند. پس بجنگ تا بجنگیمسرنگونی آغاز شده است، مجاهدین، دماری از رژیم پلید آخوندی د

 آورند؟  در می« رژیم پلید آخوندی»از « دمار»ای  پرسد مجاهدین چگونه و با چه وسیله خودش هم نمی

 

 ی تشکیالتی و خاموش کردن و همراه نمودن افراد مجبور ها برای اعمال سلطه «اپورتونیست»اگر تقی شهرام و بهرام آرام و 

ی تیمی به بازجویی  شان بربایند و در خانه بودند با تمهیدات مختلف و با به خطر انداختن جانشان افراد ناراضی را از خانه

صفت این کار را کردند شما از این امکان برخوردار بودید که  که در مورد علی خدایی بکشانند و مورد تهدید قرار دهند چنان

رسمی منتقل کنید و مورد بازجویی و تهدید و فشار جسمی و « بازداشتگاه»و « زندان»یبه به افراد را شبانه در سرزمینی غر

ی کسانی که مورد بازجویی و   کنید که همه های مورد نظرتان را بگیرید. البته تصدیق می « دستخط»ها  روانی قرار دهید و از آن

 رژیم نبودند. « نفوذی»گرفتند  ضرب و شتم و تهدید قرار می

 

بود که مرتضی هودشتیان یکی از اعضای سازمان مجاهدین که در بخش تکنیکی با مجید  8535در اواسط مرداد ماه 

نام مستعار حمید برای گذراندن یك دوره آموزش نظامی و تکنیکی به خارج فرستاده شد. »کرد با   واقفی همکاری می شریف

 « یك گذرنامه جعلی به بغداد رفت. حمید با گذرنامه رسمی خود به لندن رفت و از آنجا با

شناس و محمد  توانست به سؤاالت محسن فاضل، حسین روحانی، تراب حق جایی که هودشتیان فردی تئوریک نبود و نمی از آن

ها این بود که وی مأمور  یقینی پاسخ مناسب دهد، از سوی محسن فاضل مورد شک و تردید امنیتی قرار گرفت. تصور آن

به منظور نفوذ در مجاهدین به خارج از کشور اعزام شده است. قرار شد موضوع از مسئوالن سازمان در داخل ساواک است و 

ها منتظر پاسخ رفقایشان نشدند.  کشور که عبارت بودند از تقی شهرام، بهرام آرام و وحید افراخته و ... پرس و جو شود. آن

کردند خود دست به شکنجه بردند  گفتند و آن را محکوم می ت سخن میی ساواک برای اخذ اطالعا افرادی که مدام از شکنجه

و وقتی از داخل کشور خبر رسید که مرتضی هودشتیان یکی از اعضای سازمان است، او زیر شکنجه به قتل رسیده بود. این 

کتاب  5۴۹و  5۴8ها مسکوت ماند تا عاقبت محسن نجات حسینی یکی از اعضای سابق مجاهدین  در صفحات  موضوع سال
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شناس تنها فرد باقیمانده از آن جمع مجبور به تأیید آن شد.  پرده از راز آن برداشت و تراب حق« بر فراز خلیج فارس»روشنگر 

 حتی پس از مرگ افراد هم دست از سرشان برنداشت. « ریخته  خون به ناحق»فکرش را بکنید این 

 

و ... که صدها نفر « رفع ابهام»ی  تر در پروژه تر و هولناک ها در ابعاد بسیار وسیعمتأسفانه بعدها در عراق مشابه همین اعمال بار

قربانعلی ترابی و پرویز احمدی دو قربانی این پروژه بودند. ها  طبق گزارشتحت بازجویی و آزار و اذیت قرار گرفتند تکرار شد. 

بودید در نشستی که برای ابالغ  در اشرفی بازجویی  تیجهشما با آن که در جریان مرگ پرویز احمدی )نام مستعار ایوب( در ن

ها باعث لو دادن او به  تأکید کردید که نفوذی ه شدها نفر از مجاهدین در تاالر بهارستان گذاشت )معاون نهاد( برای ده Mی  رده

و تاریخ  ۴88ر ردیف رژیم شده و وی در درگیری با پاسداران به شهادت رسیده است. در لیست شهدای مجاهدین نام وی د

مجاهدین فوت کرده که وی به روایت شاهدان در بازداشت  . در حالیشده استو محل شهادت کرمانشاه ذکر  8۲۲3شهادت 

  است.

های خمینی در مقابل چشمان دیگر  ی شش سال حبس در زندان قربانعلی ترابی با سابقههای منتشر شده  طبق گزارش

 برد فوت کرد.  تگاه اشرف در حالی که به خاطر فشارها به شدت از ناراحتی عصبی رنج میشدگان در سلول بازداش بازداشت

. گیرم که کرده استخودکشی به خاطر نفوذی بودن  گفته شداو به دست دادید. عاقبت  مرگهای متفاوتی از  شما روایت

که  آمده بودجاست چه بر سر او  ال اینهای مربوط به مرگ وی غیرواقعی و روایت شما مقرون به صحت است سؤ ی گزارش همه

مجبور شدم شبانه به ناخواسته ام  روزهای دستگیری  ام. در اولین خودکشی کرد؟ من خودکشی زیربازجویی و زیرفشار زیاد دیده

تا از دست عزیزی که شدیدًا شکنجه شده بود و برای پذیراشدن مرگ، سیانور خورده بود هرچند محدود کمک کنم 

 هولناک خالصی یابد.  های شکنجه

ی قربانعلی توسط رژیم و در دورانی که منوچهر متکی وزیر امورخارجه سابق و کاندیدای ریاست  ساله 8۴محمدرضا برادر 

شان در  ی اعدام سپرده شد. وی در حیاط خانه جمهوری رژیم مسئولیت شکنجه و اعدام در بندرگز را به عهده داشت به جوخه

او همراه با خواهر، شوهر  و قربانعلی نام وی را روی فرزندش گذاشته بود. فرزندی که نزد شماست.بندرگز دفن شده است 

ی اعضای  بقیه اش نفوذی بوده رغم سابقه خواهر و همسرش از کشور خارج شد و به مجاهدین پیوست. چنانچه بپذیریم او علی

تا  بخواهیدر و فرزند و خواهر قربانعلی که در اشرف هستند همساز توانید  شما میروند.  خانواده نیز به نوعی زیر سؤال می

شناس الاقل  ای کاش شما هم چون تراب حقتوان پرده بر واقعیت کشید.  حقایق را تکذیب کنند اما برای همیشه نمی

نتایج آن را اعالم دادید و  گرفتید. ای کاش مرتکبین این اعمال را مورد بازخواست قرار می را به عهده می  مسئولیت این اعمال

 کردید.  می

البته مورد دیگری هم گزارش شده که ربطی به مرگ در اثر بازجویی و ... ندارد. روایت هولناکی به نقل از رمضان )خلیل( 

 نسب در مورد نسرین احمدی در دست است.  محمدی

بعد از آن  8518ده است. البته در سال نسب که از شما جدا شده و به اروپا آمده تکذیب نش این گزارش تاکنون توسط محمدی

 3۲۷ی  ی مجاهد شماره هایی مبنی بر آزار و اذیت تعدادی از اعضای مجاهدین در اشرف انتشار یافت شما در نشریه که گزارش

منتشر کردید که او نه تنها موارد ذکر شده را تکذیب کرده بود بلکه « مجاهد خلق»ای به امضای وی به عنوان  نامه

های صورت گرفته در  کنندگان را تهدید به قتل هم کرده بود. درست است که ساواک بزرگترین استفاده را از قتلمنتشر

برد و بیشترین تبلیغات را در این زمینه کرد و شوهای تبلیغاتی  33و  3۱های  در سال« ها اپورتونیست»مجاهدین و توسط 

شد که اصل موضوعات زیر سؤال برود و یا از زشتی  ب داد اما این دلیل نمیآن ترتی متعدد در درون زندان و در جامعه در مورد 

ها خواسته یا ناخواسته در  و یا اسنادی که آن تان را از تبلیغات ساواک آن اعمال کاسته شود. خود شما هم بسیاری از اطالعات

 کردید. کسب می گذاشتند اختیارتان می

شدگان نیست. گویا چنین  نامی از نسرین احمدی و تعدادی دیگر از مفقود در لیست شهدای منتشرشده از سوی مجاهدین

 اند.  افرادی اساسًا وجود خارجی نداشته
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. هر دو سابقًا عضو شورای یدهای آمریکایی معرفی کرد شما مینو فتحعلی و مهری موسوی را به عنوان قربانیان بمباران هواپیما

های پاک و پاکیزه اعضای شهید شورای  سالم بر روان»  شما آمده است: 851۹وردین فر 5۵رهبری مجاهدین بودند. در اطالعیه 

رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران، خواهران مجاهد معصومه پوراشراق، مرضیه علی احمدی، شهین حاتمی، نزهت ارزبیگی و 

به افرادی که   . چرا نام این دو نفر در میان«ها جان باختند  محبوبه سوفاف ) عضو شورا ( که سه تن از آنان در جریان بمباران

 نام بردید نیست؟ عنوان اعضای شورای رهبری 

 

mojahedin.html-nou.net/1382/ordibehesht/3/m-http://asre 

 

ا انتشار دادند عکس نسبتًا بزرگ این دو نفر در کنار دیگر اعضای شورای از شهد ۹۵۵۴اما در کتابی که مجاهدین در سال 

مصلحتی در میان بوده که مدتی پس از آمده است. تردیدی نیست  3۲۱ی  در صفحه« قهرمانان مقاومت»رهبری با عنوان 

 اند.  و به شورای رهبری رسیده   ی تشکیالتی گرفته مرگ، این دو نفر دوباره رده

تر توسط شما مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود و پس از  ای انتشار یافته مبنی بر این که مهری موسوی پیشه آیا گزارش

بود و زیر فشار رفته سقوط دولت صدام حسین هنوز زنده بود و مینو فتحعلی پس از فرار از مناسبات در بغداد دستگیر شده 

 غیرواقعی است؟ 

ها را پذیرفت و نه رد کرد. نیاز به تحقیق و بررسی  توان آن شوند. نه می اتی است که مطرح میها مورد دیگر اتهام ها و ده این

 جداگانه و مستقل دارند. 

 

شانس و اقبال بلندی که شما از آن برخوردارید این است که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در ارتباط با مجاهدین و روابط 

ها که  های آن شود آن بخش از گفته اند همین باعث می داده هستند که به مزدوری رژیم تنکنند کسانی  درونی آن افشاگری می

 حقیقت دارد هم مورد توجه قرار نگیرد. 

 

ها را به مقربان  برد و آن داد و به مرکزیت می تقی شهرام هم زنان را بدون آن که توانمندی خاصی داشته باشند ارتقا مقام می

برده بود که الزم است افرادی را از هیچ  های قدرت خود در سازمان به این امر پی  م برای تحکیم پایهساخت. او ه خود بدل می

های  العمل گرفتند و براساس دستور می« طالق»شان  جا برساند تا حامی و پشتیبان او باشند. این زنان حتی از شوهران به همه

بود پس از آن که حاضر شد   زاده که یک زن کاماًل عادی و بدون تجربه کگرفتند. فاطمه فرتو سازمانی در روابط جدید قرار می

ای  انگیزی کرد. عاقبت نیز در اثر تألمات روحی در خرابه از همسرش احمد احمد جدا شود در مناسبات مجاهدین رشد حیرت

 در جنوب تهران با نارنجک دست به خودکشی زد.

های متعدد در دوران خودتان را به  کم بر مجاهدین ربط دادید اما خودکشیشما خودکشی وی را به تقی شهرام و جریان حا

 دهید.   های مبارزه ربط می وادادگی افراد و سختی

داند محصول عملی انقالب ایدئولوژیک برتری تعهد بر تخصص بود.  هرکس که در روابط مجاهدین دوران شما بوده باشد می

ز انقالب و تصدی امور توسط کسانی که کوچکترین صالحیتی نداشتند مورد تمسخر همان چیزی که ما پیشتر و به ویژه پس ا

 دادیم.  قرار می

در این دوران کسانی که کوچکترین تخصصی در امور سیاسی، نظامی و یا امنیتی و اطالعاتی نداشتند به صرف این که خوب 

های مربوطه را به  مسئولیتشدند  تر شناخته می« مسئول»و از نظر شما های آن عبور کرده بودند  «بند»کرده و از « انقالب»

کردند. کوچکترین  ها را اجرا می ها بودند بایستی فرامین غیرمنطقی آن گرفتند و کسانی که متخصص در این زمینه عهده می

شد. اصل  میمقاومتی در مقابل فرامینی که برخالف مصالح سیاسی، نظامی و امنیتی مقاومت بود به شدیدترین وجه سرکوب 

 پیروی از مسئول و اجرای فرامین بود.  

 

http://asre-nou.net/1382/ordibehesht/3/m-mojahedin.html
http://asre-nou.net/1382/ordibehesht/3/m-mojahedin.html
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فرد « تعهد»قائل نبود و بهای اصلی را به « تخصص»تقی شهرام نیز همچون شما پس از انقالب ایدئولوژیک ارزش چندانی برای 

 گوید:  می« ی سبز جزوه»داد. او در  می

دگی بالقوه سیاسی برای احراز و کسب مسئولیت، همچنین تر، غیر از شایستگی و آما جا از برخورد مسئول مراد ما در این»

تر برای روبرو شدن با  آمادگی و صالحیت اخالقی یعنی داشتن احساس مسئولیت بیشتر نسبت به مشکالت و ظرفیت کامل

 «باشد.  ها می آن

Sabz.pdf-ML/pdf/Jozveye-http://peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin 

 

بایستی از  شهرام اوج گرفت. افراد به دستور وی و مرکزیت می  تشکیالتی در دوران تقی« ازدواج»و « طالق»مسئله 

ی سیمین صالحی و ... هم بر همین اساس صورت بود. حتی جداینزاده تنها نمونه  شدند. فاطمه فرتوک شان جدا می همسران

 گرفت. 

های مذهبی مجاهدین توسط  تالش مجید شریف واقفی برای ایجاد تشکیالت جدید و عضوگیری از معتقدان به دیدگاه

 او فراهم شد.   ی قتل همسرش لیال زمردیان به اطالع تقی شهرام و بهرام آرام رسید و زمینه

روابط خانوادگی در  ،کردید و با الگو گرفتن از آن شان استفاده می ن این نگاه از زنان علیه همسرانالعین قرارداد شما با نصب

جا آغاز شد و رشد  شان از این ها علیه یکدیگر و به ویژه زنان علیه همسران مجاهدین را زیر و رو کردید، گزارش نویسی زوج

 یافت. 

انگیزی در  گرفتند رشد حیرت شان جدا شدند و رو در روی آنان قرار  سرانزنانی که بالفاصله از هم« انقالب مریم»پس از 

ها کمک  سازمانی آنی  و ردهمیزان این رویارویی به ارتقای موقعیت  رسیدند. کردند و به باالترین مدارج سازمانی  تشکیالت 

 کرد.  می

 

که خود آن هم از اساس « سانترالیسم دموکراتیک»اصل ای به  شهرام برخالف بنیانگذاران مجاهدین از ابتدا عقیده  شما و تقی

ی مخفی و به ویژه مسلحانه با روابط دمکراتیک همخوانی ندارد و جمع این  اصواًل مبارزهنداشتید. با دمکراسی سازگاری ندارد، 

 دو به سختی امکانپذیر است.

بود به رهبر مقتدر از نوع استالین و « احزاب لنینی» در مجاهدین را که وام گرفته از« سانترالیسم دمکراتیک»تالش کرد  شهرام

شیعه و « امامت»را تبدیل به « سانترالیسم دمکراتیک»ها  مائو تبدیل کند و شما با نگاه به استالین و مائو و الگوبرداری از آن

 کردید.  « رهبر عقیدتی»

در مجاهدین به حاشیه رانده شد و « سانترالیسم دمکراتیک»آهسته آهسته  3۵ی  تردیدی نیست که پس از ضربه

شهرام به رهبری سازمان رسید دیگر اثری از   ای که وقتی تقی تفوق مطلق یافت. به گونه« دمکراتیسم»بر « سانترالیسم»

های تشکیالتی به سادگی توانست ایدئولوژی سازمان  داشتن اهرم  شد. و شهرام با در دست در سازمان دیده نمی« دمکراتیسم»

های ایدئولوژیک  با کمترین مقاومت تغییر دهد و اعضا را مجبور به تمکین کند. اعضای سازمان حتی اطالعی از درگیری را نیز

اند. وقتی  لباف به خاطر خیانت تصفیه و ترور شده واقفی و صمدیه کردند شریف تشکیالتی در رهبری سازمان نداشتند و تصور می

 ی از اعضا مات و مبهوت بودند که درون سازمان چه گذشته است. موضوع تغییر ایدئولوژی علنی شد بسیار

و بالمنازع  3۱ی تغییر ایدئولوژی در سال  ی شما و به ویژه تحوالت پس از کشته شدن موسی خیابانی تکرار همان پروسه  دوره

الخاص و عنصری  خاصدر رأس سازمان است. تبدیل رهبری جمعی به رهبری پس از کشته شدن رضا رضایی شهرام   شدن تقی

 شد:  های مجاهدین گفته می نیافتنی تکرار گذشته در شکلی جدید است. اگر قباًل در آموزش مقدس و دست

پیچیدگی مسائل اجتماعی و تضادهای عمیق آن و باالخص کیفیت حتی متفاوت سازمان انقالبی با جامعه )پیچیدگی مسائل »

ورت بگیرد. بخصوص وقتی که این سازمان هدفش ایجاد تغییرات انقالبی بوده و کند که رهبری، جمعی ص و تضادها( ایجاب می

بخواهد به طور اساسی و بنیادی و در پرتو حرکت سازمانی نهادهای جامعه را دگرگون کند؛ در چنین صورتی دیگر یك فرد به 

کننده روی  د نتواند به طور تعیینهیچ وجه از عهده حل آنها برنخواهد آمد. از طرف دیگر برای این که نقاط ضعف یك فر
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شود. چون در چنین صورتی  آور می تشکیالت اثر بگذارد )بخصوص افرادی که در موضع رهبری قرار دارند( رهبری جمعی الزام

که، نقاط  از طرف دیگر برای این رود. افراد نقاط ضعف یکدیگر را با نقاط قوتشان خنثی کرده و لذا چنین خطری از بین می

یک فرد نتواند بطور تعیین کننده روی تشکیالت اثر بگذارد )بخصوص افرادی که در موضع رهبری قرار دارند(. رهبری ضعف 

شود. چون در چنین صورتی افراد نقاط ضعف یکدیگر را با نقاط قوتشان خنثی کرده، و لذا چنین خطری از  آور می جمعی الزام

های انقالبی، مرکزیت، متشکل از جمعی است که، در مجموع باالترین کیفیت  مانرود. بر مبنای این اصل، در درون ساز بین می

 دهند.  ترین افراد آن سازمان چنین جمعی را تشکیل می سازمانی را دارا بوده، و ذیصالح

 (55و  5۹، ص 8531تیر  ، انتشارات مجاهدین)بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک

 

ها در شما خالصه شد و شما از این امکان برخوردار شدید که به آرزوی تقی شهرام جامه  توانمندیها و  ی صالحیت   یکباره همه

 الخاص شوید.  عمل بپوشانید و نه تنها به لحاظ عملی بلکه نظری هم رهبر خاص

تاتوری معرفی های دیک و مختص سیستم« غیر  انقالبی»و « ارتجاعی»را « فردی»تر رهبری  است که شما پیش همه در حالی این

  کردید: می

سیستم فرماندهی در  -های دیکتاتوری )حکومت صورت فردی های غیرانقالبی)ارتجاعی(، که رهبری معمواًل به برخالف سیستم»

هایش وجود ندارد. در صورتی که  های ارتجاعی( و یا فرمایشی بوده، و هیچ پیوند منطقی بین موضع فرد با صالحیت درون ارتش

بررسی امکان انحراف ) «شوند. دار می ترین عناصر، در مجموع نقش حساس رهبری را عهده ت انقالبی ذیصالحدر یک تشکیال

 (۹۱، ص 8531مرکزیت دموکراتیک، انتشارات مجاهدین، تیر 

  گرفتید: ش خروشچف به بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی را جدی میرای کاش گزا

های مختلف نمایندگان، و همچنین پیش از آن در  حزب به بیستمین کنگره، در سخنرانیرفقا، در گزارش کمیته مرکزی »

 جلسات عمومی کمیته مرکزی، در مورد کیش شخصیت )ستایش فردی( و عواقب شوم آن صحبت شد. 

لوه دادن پس از درگذشت استالین کمیته مرکزی حزب به شدت و به طور مداوم سیاستی را پیش برد که تشریح کند ارتقا و ج

العاده که انگار یک خدا است، غیرقابل قبول و دور از روح مارکسیسم و لنینیسم  یک انسان به مافوق انسان، به موجودی خارق

 باشد. می

دهد و اصاًل لغزش پذیر هم نیست!  کند، همه کاری را انجام می بیند به جای همه فکر می چنین فردی ظاهرًا همه چیز را می

 های زیادی برای ما جا افتاده و در اذهان ما کاشته شده است! ... انسان، به طور خاص در مورد استالین، سال چنین مفهومی از

موضوعی که امروز مورد توجه ما است و در حال حاضر و آینده حزب از اهمیت بسیار برخوردار است این است که بدانیم چگونه 

های شدید و وخیم از  چگونه سر بزنگاه این ستایش منبع یک سلسله انحرافستایش شخص استالین روز به روز افزایش یافته و 

 اصول حزبی و دموکراسی حزب و منش انقالبی گردید. 

های حاصل از نقض رهبری  اند و به زیان از آنجا که ظاهرًا همه تا کنون متوجه نتایج عملی ناشی از ستایش فرد نشده

گردد )آنطور که باید و شاید( پی  حد و حصر در دست یک نفر جمع می یم و بیجمعی حزب که در اثر تمرکز قدرت عظ دسته

داند آنچه را مربوط به این موضوع است در بیستمین کنگره حزب طرح  اند، کمیته مرکزی حزب کمونیست ضروری می  نبرده

 «کند.
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را که مورد پذیرش « سانترالیزم دمکراتیک»ای  اصل مهم و پایه را نفی کردید و« رهبری جمعی»شما در انقالب ایدئولوژیک 

به سختی از پس « رهبری جمعی»رایط مسئولیتی را که ترین ش کناری گذاشتید. شما در پیچیده نژاد و مجاهدین بود به  حنیف

پیچیدگی مسائل »در عمل به نوعی منکر دانستید. شما « مسئول»آمد به عهده گرفتید و خود را تنها در مقابل خدا  آن بر می

کرد چگونه  نژاد روی آن تأکید می چه در گذشته گفته بودید و حنیف شدید. با توجه به آن« اجتماعی و تضادهای عمیق آن
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یک »داند. شما پیشتر به صراحت گفته بودید  ایجاد کنید خدا می« نهادهای جامعه»در « تغییرات انقالبی»خواهید یک نفره  می

فردی که در رهبری است صحبت به « نقاط ضعف»در ایدئولوژی حنیف از «. ها برنخواهد آمد وجه از عهده حل آن فرد به هیچ

 در خود شدید. « ضعفی»انقالب ایدئولوژیک منکر هرگونه  میان آمده بود و شما پس از

 

های درون  بعد از ترور« مجاهدین»های داخلی  گذاشتن بر بحران سروصدا برای سرپوشتقی شهرام از عملیات چریکی پر

یوه از که به این ش جست. در حالی ی ساواک به جنبش چریکی سود می و ضربات گسترده 33و تابستان  3۱سازمانی در بهار 

ها بود  انست. پس از انجام این عملیات د مارکسیستی و برآمده از گرایشات خرده بورژوازی میآن را غیرمبارزه اعتقادی نداشت و 

 که مبارزه چریکی را زیرسؤال برد. 

  کرد: معرفی می« نیاز درون تشکیالتی»را در خدمت « عمل نظامی»به صراحت « سبز  جزوه»تقی شهرام در 

مرحله الزمست عمل نظامی در خدمت نیازهای درون تشکیالتی و خط مشی عملیات تابعی از خط مشی سیاسی و درین »

 « درون تشکیالتی ما باشد.
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با  3۱اردیبهشت  58واقفی و زخمی کردن مرتضی صمدیه لباف در  دو هفته بعد از قتل مجید شریف جریان حاکم بر مجاهدین

تالش کرد بر این ترورها و بحران داخلی « سرهنگ ترنر»و « سرهنگ شفر»های  دو مستشار نظامی آمریکایی به نامترور 

 گذارد. سرپوش ب

ی وحید افراخته با بازجویان که منجر به   و همکاری گسترده 3۱پس از دستگیری وحید افراخته و محسن خاموشی در تیرماه 

های عملیاتی سازمان دستگیر شدند و  شد، تقریبًا اکثریت افراد فعال در تیم« مجاهدین»به ای  کننده ویرانضربات وسیع و 

و شکست  8533ی نظامی روبرو گردید. با وجود این پس از قتل محمد یقینی در مرداد  زیدهسازمان با کمبود شدید کادر ور

های فدایی خلق به منظور فائق آمدن بر بحرانی که سراپای سازمان را فرا گرفته بود تقی  ی وحدت با سازمان چریک کامل پروژه

 ۴های دیگر به بخش نظامی در  وارد کردن افرادی از بخش شهرام بازهم چاره را در عملیات چریکی پرسروصدا یافت و این بار با

را به قتل  )راکول اینترنشنال( Rockwell International سه مستشار غیرنظامی آمریکایی موسسه  8533شهریور 

 رساندند. 

وسل به عملیات شهرام خطی مشابه را در پیش گرفتید. ت  با الگوبرداری از تقی ۷۴شما هم پس از انتخاب خاتمی در خرداد 

چریک شهری پرسروصدا با توجه به این که شما پیشتر به قول خودتان از این نوع عملیات عبور کرده بودید به دو دلیل اصلی 

بینی نادرست شما مبنی بر انتخاب ناطق نوری و  صورت گرفت. سرپوش گذاشتن بر بحران داخلی در مجاهدین با توجه به پیش

جنگ ». شما هرگونه گشایش را به ضرر تئوری ناپذیر بودن گشایش در نظام امکانی قدرت و   حذف رفسنجانی از معادله

 ها جا از آن توان برشمرد که در این دیدید و با عملیات سعی در بستن فضا داشتید. موارد دیگری را هم می می« آزادیبخش نوین

 کنم.  نظر می صرف

ای به ساختمان مجمع تشخیص مصلحت، وزارت اطالعات،  جمات خمپاره، تها85۷۷شهریور  8عملیات مجازات الجوردی در 

ها بود که با ترور علی  ای از این عملیات دادستانی انقالب، ستاد فرماندهی بسیج، ستاد مشترک سپاه، تسلیحات ارتش و ... پاره

 به اوج رسید.  85۷1فروردین  ۹8صیاد شیرازی در 

ای به مناسبت ترور علی رازینی به  در اطالعیه« د فرماندهی مجاهدین در داخل کشورستا» 85۷۷دیماه  ۹۹در   در این فاصله

ترین  مانده توسط مجاهدین انجام گرفته است در حالی که یکی از عقب« عملیات قهرمانانه»ای سخن گفت که گویا این  گونه

 باندهای رژیم پشت آن بود. 
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کرد و قتل رفیقانش را عملی کرد برای سرپوش  مجاهدین را تحمل نمی تقی شهرام که کوچکترین مخالفتی در درون سازمان

را داد.   «جبهه»ها پرداخت و طرح  کشید، به گفتگو با آن خلق را پیش  های فدایی گذاشتن بر آن، موضوع اتحاد با سازمان چریک

بود با رفقای « جبهه»اهل گفتگو و تشکیل  سر بگذارد دنبال اتحاد نبود. او اگر خواست بحران داخلی را پشت او به این ترتیب می

 شان کند. که دست در خون کرد نه آن خودش این کار را می

 

ی مخالف را  جو اختناق را در داخل سازمان رشد و توسعه دادید و هرگونه نغمه« طعمه»های  شما هم بعد از آن که در نشست

. کسی از شما هم نپرسید اگر شما قائل به تحمل نظرات افتادید« جبهه همبستگی ملی»در نطفه خفه کردید یاد تشکیل 

 دادید.  خودتان نشان میداخلی ای از آن را در مناسبات  مخالف بودید ذره

 

کشان  دانست و به نفع مردم و جنبش و زحمت صالح می  به خیال واهیچه را که  تقی شهرام فرد توانمند و باهوشی بود. او آن

را باعث شد. شما هم انسان توانمند و باهوشی هستید و و جنایات زمان حقنه کرد و آن فجایع داد به زور در سا تشخیص می

و « انقالب مریم»گرفته تا « انقالب ایدئولوژیک»دادید از  آنچه را که برای حیات سازمان و جنبش و مردم درست تشخیص می

همان ساز را زدید.  به طریق دیگر ا التقاطی بودیم شما همگفت م بردید. او می ها پیش ... با به کارگیری انواع و اقسام شیوه

 منتهی یکی از این طرف و دیگری از آن طرف. 

 

های سیاسی را به سخره گرفته و بر حقانیت راه و روشی که  ی افراد و گروه  اندرزهای مشفقانه  تقی شهرام نیز همچون شما کلیه

 : گوید می . او در این بارهفشرد در پیش گرفته بود پای می

دادند و پدرانه! ما را نصحیت  هایی در حول و حوش جنبش مسلحانه بودند که به ما اندرز می البته بسیار افراد و محافل و گروه»

ها با قیاس  ای، یعنی طرح مواضع جدید ایدئولوژیک سازمان سرباز زنیم. آن کردند که شاید ما از انجام چنین وظیفه می

دادند که حمایت مردم را از دست خواهیم  ایالت مردم با احساسات و منافع خودشان، به ما هشدار میاحساسات و منافع و تم

گفتند که الاقل از اعالم آشکار این مواضع خودداری کنید. و به این ترتیب به ما پیشنهاد سازش در اصول را  داد! به ما می

، به راحتی عنوان کردند که ممکن است از حمایت سازمان و جنبش ها وقتی پایداری و عزم استوار ما را دیدند دادند. آن می

خواستند که حقیقتی را بپوشانیم؟  ها از ما می ها بدهیم، وقتی آن توانستیم به آن مسلحانه دست بردارند! اما ما چه جوابی می

ین همگای س اعی پرشور و مبارزهاگر این درست بود که ما معتقد به حقیقتی در جهان بودیم و اگر به عنوان یک انقالبی، دف

ها  برای گسترش و پیروزی این حقیقت را وظیفه خود دانستیم، و باالخره اگر این درست بود که حقایق همواره به نفع توده

« توانست وجود داشته باشد؟ و به چه حقیقت دیگری ممکن بود خدشه وارد آید؟ خواهد بود، پس چه ترسی از طرح آن می

 ( 5ر مواضع ص )اعالمیه تغیی

 

  گفتید: تقی شهرام و اطرافیانش می رفتار و مواضع سوختگان در های سیاسی و دل شما در مورد بی اثر بودن انتقادات گروه

نما، چه از داخل آن )یعنی از طرف اعضای خودشان(، و چه از  دانیم که در رابطه با جریان اپورتونیستی چپ کما این که می»

ها به  های اعتراضی و انتقادی نسبت به این حرکت و مواضع آن العمل های مبارز(، مکرر در مکرر عکس روهخارج آن )از جانب گ

اعتنا به همه این هشدارها، بابرخوردهای غیردموکراتیک و استفاده از  پیشه این جریان، بی عمل آمد؛ لیکن سردمداران خیانت

انتها به قول  پرستی بی اند. چرا که در یک خود بی به راه خود ادامه دادهانقال های ضد دروغ و جعل و تحریف، و با اعمال شیوه

بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک ، تیر ) «باشد.« پژواک صدای خودشان»ها  خواستند تنها حامی آن خودشان می
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چه از جانب اعضای سازمان و « تراضی و انتقادیهای اع  العمل عکس»ای اعتبار برای  های گذشته ذره در طول سال ،آیا خود شما

دروغ و جعل »اید؟ آیا از  پاسخ نداده« برخوردهای غیردموکراتیک»ی هشدارها با  آیا به همه؟ اید قائل شده« های مبارز گروه»یا 

 خودتان را بشنوید؟« پژواک صدای»اید تنها  اید؟ آیا تالش نکرده استفاده نکرده« و تحریف

از موضع  شرایطی کرد در هر را به کار نبردید و از او الگوبرداری نکردید. او تأکید می« حنیف»های  شهرام آموزهنه شما و نه 

شما نه از دیگران « از دیگران عبرت بگیرید»کرد. یادتان هست حنیف چقدر به شما گفت  صادقانه عدول نکنید و خودش نمی

 هرام سه سال حاکمیت مطلق در مجاهدین داشت و شما سی سال.یادتان باشد تقی شعبرت گرفتید و نه از تاریخ. 

 گوید:  چی در مورد شما می مهدی ابریشم

های تازه  چنان قله شناسد. بگذریم از این که مسعود آن ی خود مسعود قدر و منزلت حنیف را نمی کس به اندازه بدون شک هیچ»

ب، و این اندیشه، و این سازمان را چنان ارتقا ء داده است که یقینًا روح و رفیعی را در تداوم این راه فتح کرده است، و امر انقال

تیرماه  ۹۴ی انقالب ایدئولوژیک   چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی« پرفتوح حنیف سرشار از تحسین و سرور عقیدتی است.

 ( 8۵۵، ص ۴۱، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه ۴۱

 

روح »آیا  داد؟ نژاد زنده بود چه واکنشی در مقابل اقدامات شما انجام می اید که اگر حنیف دهدر خلوت خود تاکنون اندیشیآیا 

 ؟«پرفتوح حنیف سرشار از تحسین و سرور عقیدتی است

 


