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 !چلبی ايدئولوژيک 
 

ين سازمان مجاھد.  ؛ يک بارديگراذھان مختلفی را زيرورو کرد ءنوری عال" چلبی سازی"بحث آلترناتيو و مطلب 

شرايط سياسی و اقتصادی جھانی و منطقه . کند  حق خودش برای تنھا آلترناتيو حکومت اسالمی پا فشاری میه ب ھنوز

ی و اوضاع حکومت اسالمی ازنظرداخلی و بين المللی ، ازنظرمن موضوع چنين بحثی را برای تنفيرافکارعمومی ئ

  .ھرچند تکراری باشد . واجبتر ميکند

 طبعاً .  نوين درمجموعه ای به نام جھان سوم وازجمله ايران ؛ بيش ازپيش مداخله گر شده اند غرب و سياستھای نظم

 ۀ واقعی و نه احساسات ؛ جامعۀدرصحن.  متفاوت است شکل اين مداخله گری با سالھای حضورشوروی سابق کامالً 

 اول خيابان و ايستادن ۀ صحن. تکليف خودش را با اختاپوس حکومت اسالمی بايد مشخص کند  ايران به دو شکل ؛

ً . فتاد  که اين اتفاق ني١٣٨٨ ]جوزا[يعنی استمرارجنبش خرداد. درمقابل موج سرکوب   کسی استقبال از اين صحنه تقريبا

 حکومت اسالمی را درسرکوب مردم رئيس جمھورامريکا برای خامنه ای نامه ھای رسمی نوشت و رسماً . نکرد 

وازآن به بعد غرب به شکلی که خودش . م به ھردليلی رفتند خانه و نظاره گرشدند مرد.  کرد حمايت ١٣٨٨درجنبش 

  !بازی بازی و دکتربازی زيرپتو...... مذاکرات اتمی ؛ تھديد ؛ تحريم و. مايل است مشغول کاراست 

تقيم و اذن نظم  آن اتفاقات با دخالت مستقيم يا غيرمسۀھم.  ديگردرسطح منطقه بھارموسوم به عرب بود ۀتجربه و نمون

نقش مردم بيشتر و ناخواسته اجرای ھمان . کردند  نوين رقم خورد ، سمت و سو و اندازه اش را آنھا مشخص می

 و کدام ازنمونه ھای بھارعرب ، آن نظم سابق زيرورو نشد فقط مھره ھا و جريانات جابه جا و زير درھيچ. خطوط بود

سفانه وقايع سياسی ھمين روند را أ ايران ھم متۀکه دربار ت است وآن ايني تمام آن صحنه ھا گويای يک واقع!رو شدند 

  . وقوع انفجاروشعله ای غيرقابل پيش بينی توسط مردم که اين روند را مختل کند  مگر. دارند

 و آرايش فعلی نيروھای سياسی موجود ايرانی؛ نکاتی واقعی ترازموضوعات »چلبی سازی«درمورد بحث آلترناتيو و 

مجاھدين خلق با ھمين ساختارفکری و تشکيالتی موجود واصرار برتنھا .  مطرح است »ءنوری عال«ح شده توسط مطر

تی درتشخيص شرايط ح. نسبت به بقيه نيروھای موجود ھم جدی تر و ھم بزرگتروھم فعالتراست .....حقش ه آلترناتيو ب

عنی دريک کالم نگاھش به بيرون و تضادھای روز؛ ي. ی ونقش نظم نوين زياد به خطا نرفته است  ئجھانی و منطقه

منظورم به لحاظ . تنھا اشکال عمده و جدی مجاھد خلق اين است که نگاھش به خودش عوض نشده است . ست اواقعی 

که غرب   و اين»چلبی ايرانی«درمواضع سياسی رھبری مجاھدين ؛ بارھا به داشتن نقش . فکری و ايدئولوژيک است 

 ۀرھبری مجاھدين بدون شرم و خجالت ؛ استعداد و عالق.  بدون شرم حرف زده اند ،ه آنھا نگاه کندازھمين موضع ب
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 توسط جنگنده ھای ناتو که »اشب قدرمردم ليبي«رقم خوردن .  شدن را دارد ؛ فقط شرايطش را ندارد »چلبی«وافر به 

 درسوريه را عنوان انقالبی »سيا«دوران  ھمين مواضع است و يا مزۀازجمل....توسط مسعود رجوی تبريک گفته شد 

  !! دادن 

 ۀست ، خواستي به رھبری مجاھدين از طرف غرب برای مجاھد خلق تابو يا بد ن»چلبی«بنابراين داشتن و يا دادن نقش 

کند که برای رسيدن به قدرت   ايجاب میی که مثالً ئدلشان است با ھرتوجيھی ازجمله شرايط نوين جھانی و منطقه 

شکل اينجاست که درزمين سياست م!  حق رھبرعقيدتی است »چلبی بازی« باشی واين نقش »چلبی« سياسی حتماً 

يک لحظه درذھنتان تصورکنيد که . کنند و نه ايدئولوژيک ؛ به بزرگی نيروی موجود ازجايگاه سياسی نگاه میغرب

تضادھای امروز غرب با ھمين . ند به جای حکومت اسالمی بنشينند شد  مجاھدين موفق می١٣۶٠ خرداد سال ٣٠

جامعه ومردم ايران ھم . داشت  می) فرضی (  شمالی را با ھمين مجاھدين فعلی حاکم وريایتفکرايدئولوژيک حاکم درک

شايد .  نبود يعنی اگرتضادھا بيشترنبود کمترھم. داشتند  ھمين تضادھای موجود فعلی را با حاکمان فرضی مجاھدين می

 شمالی ديگربه موشکھای اتمی رھبرعقيدتی مشغول وريایو شايد حداکثرتفاوتشان اين بود که درخاورميانه يک ک

  ......با مردمی گرسنه و باقی قضايا. معامله بود 

 ھمين به. آن نگاه ايدئولوژيک قرن پيش مجاھد خلق به پيرامونش دردنيای سياست اشکال بنيادين رھبری مجاھدين است

نيروی ايدئولوژيک مجاھد خلق مثل . حق ھنوز ھست و البته شبيه جوک و طنزشده است ه دليل شعار تنھا آلترناتيو ب

تمام تالش و اميد مجاھد خلق . توانند رابطه و کاری داشته باشند  ھمزادش حکومت اسالمی حاکم به مردم و با مردم نمی

 به دنبال خواھند به روی مقدسشان بياورند که ھمين غرب ھم حتی اگرجبراً  دانند و يا نمی فقط يا نمی. به غرب است 

ی چنين سمت و ئکه اگرشرايط جھانی يا منطقه .....»چلبی ايدئولوژيک«رود دنبال يک   باشد ؛ نمی»چلبی ايرانی«

   !نبود رسيد و ازبھارموسوم به عرب ھم ھنوز خبری   به تضاد نمیی داشت حکومت اسالمی با غرب اساساً ئسو

 مواجه باشيم ؛ که استعداد نشستن پشت »چلبی ايرانی« ١٠ ما با اگرفرضاً . داند  به نظرمن رھبرعقيدتی اين را می

را داشته باشند ؛ رھبری مجاھدين تنھا موردی است که قبل از ھرچيز ؛ آن تانک آبراھام را ....تانکھای آبراھام و

رھبری مجاھدين با ھمين . کند  ش وحداقل برای طيفی خرج میژی جنگ آزاديبخش خوديئيد ستراتأدرراستای ت

 درپيتی ھم »چلبی«داند که برای غرب و از طرف غرب شانس انتخاب شدن حتی يک  پوزسيون ايدئولوژيک فعلی می

   ! برای بازی کردن و به بازی گرفته شدن ھميشه جا دارند طبعاً . ندارد 

امروزمثل ھمين حکومت .... کلی به جای حکومت اسالمی نشسته بودند سال پيش به ھرش٣٠ اگرمجاھدين در:خالصه 

ت ايدئولوژيک حکومت اسالمی حاکم و مجاھد جنس و ماھي.  آخرخط رسيده بودند اسالمی ازنظرداخلی و جھانی به

دنيا  ۀازھمان جنس ايدئولوژيکی است که تاريخ مصرفش برای مردم و ھم. ست ا و بی شکاف يکی تبعيد کامالً  خلق در

اگرمجاھد . مريکا دموکراتيک شدن را داشته باشنداکه توان استحاله پذيری و به قول  مگراين. مدتھاست تمام شده است 

 توان و ظرفييت آن را دارد ؛ که درآن خلق ايدئولوژيک ؛ بتواند دموکراتيک يا استحاله شود حکومت اسالمی ھم حتماً 

به جزاين ھردوجريان ايدئولوژيک ديريست که ھمزمان با . ی نيست  سازی نياز»لبیچ« و »چلبی بازی«صورت به 

  .فقط تاريخ کفن و دفنشان ممکن است يکی نباشد . ھم به تاريخ پيوسته اند 

ثيرگذاری برروند وقايع است و نه ماندگاری و بزرگی ھای أ تۀيادتان باشد درجايگاه تاريخی تکامل اجتماعی ؛ مھم نحو 

. ثيرگذاری تاريخی و انسانی نيستندأ درجايگاه توطنی و غيروطنی سياسی و ايدئولوژيک اصالً چلبی ھای . سرعت گير 

رھبرعقيدتی که بودنش .  جنبه مثبت ندارد ھرنوع بودنی الزاماً !  ھستند و مثل کرگدن بزرگ و مانع ولی معموالً 

 ......!خودش واليت فقيه حاکم درايران مثل ھمان ھمزاد ايدئولوژيک .  منفی و تخريبی داشته و دارد ۀونقشش فقط جنب

 


