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 !مالحظاتی در مورد کمپين رسوای مجاھدين
 

 اين سطور در ارتباط با تظاھرات مشترک ۀ نويسند به قلم١٧١شماره " ئیپيام فدا "ۀدنبال چاپ يک گزارش در نشريه ب

که در " ارتش آزاديبخش"سوريه موسوم به " اپوزيسيون"ھواداران مجاھدين با يکی از دار و دسته ھای ضد خلقی 

ولين پيام فدائی لطف کرده و مواردی از ؤ صورت گرفت، مس»الھه« در برابر ساختمان دادگاه ٢٠١٣ست گا ٢٨تاريخ 

مجاھدين در اينترنت و صفحات فيس بوکی " نظرات" عمومی نسبت به اين گزارش  به ھمراه شماری از واکنش افکار

 نظرات ياد شده توجه مرا به خود جلب کرد، موجی ۀ برجسته ای که در ھنگام مطالعۀنکت. را در اختيار من قرار دادند

 خلق ئیطلب و از آن مھمتر به چريکھای فدا ھيستريک توسط نيروھای وابسته به مجاھدين به گزارشگر مۀاز يک حمل

توده ای و "، "اطالعاتی"، "بسيجی"با ورشکستگی تمام، ضمن بستن القابی از " رزمندگان مجاھد"ايران بود که در آن 

حقوق بگير وزارت  "،"  اراذل و اوباش و حزب هللا"، " تفاله ھای وزارت اطالعاتۀنشخوار کنند" ، "اکثريتی و سپاھی

بوقچی رژيم ضد امپرياليست  "و" ھم موضع با جمھوری آخوندی"، "خوش خدمت به وزارت اطالعات"، "تاطالعا

پارس سگھای "، "ديوانه ھای حرف ھای زيادی"، "تسبيح گردان"، "ديوانه ھای کم نظير"گرفته تا  .... و" آخوندی

در برخی از اين .  در آن درج نشده بودرا نثار نوشته و مدافعان نوشته ای کردند که چيزی جز حقيقت.. و " ولگرد

" تھديد"فعال در شبکه ھای اجتماعی، طبق سنت مذموم جريان خويش حتی از " خواھران"و " برادران"اظھار نظرھا، 

چه که   خود، بر آنۀمخالفان نيز دريغ نکردند و با اين برخوردھا در عمل ضمن افشای شيوه ھای رسوای مورد استفاد

دی دوباره ئيأمورد ماھيت اين نيرو که به قدرت دشمنان مردم چشم دوخته ، اشاره شده بود نيز مھر تدر گزارش من در 

 . زدند

برای ادای کل حقيقت و رعايت انصاف بايد اين نکته را ھم اضافه کنم که در برخی از اظھار نظرات ياد شده کوشش 

کی دو نکته نظير آن که ارتش آزاديبخش سوريه از جنس  يۀشده بود تا برای توجيه اين کمپين رسوا با طرح فريبکاران

کردن ارتش آزاديبخش که توسط القاعده ای ھای مزدور مورد حمله ھم قرار می " محکوم"القاعده نيست و يا اين که 

ا با اين برخورد، آنھ.  ظاھر سياسی دھند،از رژيم جنايتکار اسد می باشد، به فحاشی ھای خو" حمايت"گيرند به مثابه 

ھای کودکانه و غير واقعی از " استدالل" سعی کردند منتقدان را با اين ،ضمن پنھان کردن ماھيت ارتجاعی مواضع خود

  . ميدان به در کنند
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 آن ھا نسبت به گزارش من از تظاھرات ۀ واکنش بيمار گونۀ فحاشی ھای ھواداران مجاھدين و مشاھدۀپس از مطالع

به اين نتيجه رسيدم که الزم است از يک طرف، اين رفتار ھواداران سازمان ، "ارتش آزاديبخش"مشترک شان با 

به ويژه (گری قرار دھم و از طرف ديگر در جھت روشنگری در مورد اوضاع جاری سوريه ءمجاھدين را مورد افشا

طالع عموم ، چند نکته را به اين وسيله به ا)با توجه به حمايت رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی از اسد جنايتکار

  . برسانم

ن خود کامالً آشنا ھستند و از اين رو ا برخورد مجاھدين با مخالفۀنيروھای سياسی ايران امروز با چگونگی شيو

و " اطالعاتی"تا آنجا که به فحاشی ھا و تھمت زدن ھای مجاھدين نظير . نيازی به توضيح و تشريح آن نيست

ويژه ه اين جريان باز می گردد بايد بگويم برخورد با آن اتھامات بخواندن ھر مخالف سياست ھای رسوای " رژيمی"

مجاھدين در طول سال ھای مديد ثابت کرده اند که .  خلق ايران فاقد ھر گونه ارزشی ستئیدر مورد چريکھای فدا

ن خدشه  ست که با اتکاء به آن می کوشند ضمئی مذموم و وزارت اطالعات پسند، يکی از سالح ھاۀتوسل به اين شيو

 تمام نيروھای انقالبی و به طور کلی ھر مخالف خود، در واقع ورشکستگی سياسی و ماھيت خويش ۀدار کردن چھر

  .  را پنھان کنند

 توده ھای تحت ستم با رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی و ديکتاتوری عريان و ۀ سال مبارز٣۴در طول 

 نيروھای انقالبی شاھد فراز و ۀن خود اعمال کرده، بدون شک ھماه بر مخالفاين رژيم دار و شکنجوحشيانه ای که 

نشيب ھای اين پيکار حق طلبانه بوده اند و می دانند که وضعيت فعلی و ورشکستگی سياسی کنونی مجاھدين در اين 

ی ئريان انقالب توده در جبسياری از آن ھا به چشم خود ديده اند که .  اتفاقی و ناگھانی نمی باشدۀپروسه، يک حادث

ی مواجه شد، زندانيان اين ئ که سازمان مجاھدين خلق در کنار چريکھای فدائی خلق با استقبال توده ۵۶-۵٧سالھای 

اما رھبران اين نيروی سياسی از . سازمان نيز بر روی دوش توده ھای حق شناس از سياھچال ھای شاه آزاد شدند

 جناياتی که توسط قدرت حاکم در حق توده ھا به ۀ و با چشم بستن به ھمروز اول به دست بوسی ارتجاع شتافتند

 آن ھا ديده اند که رھبری اين .پرداختند" رھبر انقالب"خصوص در کردستان صورت می گرفت، به دفاع از  آن و 

اسالمی برای جريان چگونه تا مدت ھا با توھم پراکنی راجع به ماھيت ضد خلقی رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری 

ضد "را کردند، فريب عربده ھای " امام"رھبر آن ھورا می کشيدند و پشت سرش سينه زدند، آرزوی سالمتی 

 خمينی را خوردند و در عوام ۀ توسط دار و دستامريکا نظير تسخير سفارت ئیو خيمه شب بازی ھا" امپرياليستی

بعدھا نيز يک .  تبھکار ھمراھی نمودندۀت حاکمأرژيم با ھيفريبی و جلوگيری از تعميق جنبش انقالبی مردم عليه اين 

انجام داده و اين را ھمراه با موضع گيری ھای عامدانه عليه نيروھای چپ و ھر نيروی درون " انقالب ايدئولوژيک"

ان گفتار و کردار سازم.  به ھمگان اعالم کردندامريکاصف خلق و بر له امپرياليسم و در رأس آن ھا امپرياليسم 

جای ه به اين ترتيب سازمان مجاھدين ب. مجاھدين بعد از آن ديگر کامالً در خدمت به ارتجاع  و امپرياليسم قرار گرفت

 مجاھدين قھرمان و مبارزی نظير حنيف نژاد ھا، ميھن دوست ۀخواھانامپرياليستی و ترقيپاسداری از آرمان ھای ضد 

 خود ۀر يافتييا با پشت پا زدن به خون و آرمان ھای آن ھا، ماھيت تغ ھا و فاطمه امينی ھئیھا، ناصر صادق ھا، رضا

  طبيعی است که اين پروسه با ريزش نيروی .يعنی ماھيت ضد انقالبی اش را به مردم ايران و نيروھای مبارز شناساند

ن حتی نمی توانند حال اگر از برخورد مجاھدين با ساير نيروھای جنبش بگذريم، مجاھدي. ھای اين سازمان ھمراه بود

يک نمونه از ريزش نيروھای خودی را ذکر کنند که پس از آن به فرد و يا افراد جدا شده از خود، مستقيم و غير مستقيم 

 اين رفتار نيز ۀتازه ترين نمون. و به نوعی مارک ھمکاری و مزدوری رژيم و يا وزارت اطالعات آن را نزده باشند

 وابستگان و نيروھای وفادار به اين سازمان و شورای ملی مقاومتش می باشد که امروز در مورد خروج عده ای از

 يک نيروی ارتجاعی و ۀ نخ نما شده و پوسيده که تنھا شايستۀاين شيو. ھم اکنون جلو چشم ھمگان قرار دارد
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جاھدين به رژيم ديکتاتور منش است آن قدر رسوا ست که حتی اگر در موردی ھم انِگ وابستگی مخالفت کنندگان با م

ضد خلقی جمھوری اسالمی و وزارت اطالعات آن حقيقت داشته باشد، ھيچ کس حرف ھای مجاھدين را با توجه به 

 ضد ۀن باور نخواھد کرد و منافع کاربرد چنين شيوا سنت و شيوه ھايش در سرکوب مخالفماھيت آن سازمان و

  .   آن ھا تا کنون رفته و در آينده ھم خواھد رفتی تنھا به جيب آخوندھای حاکم و وزارت اطالعاتانقالبي

 تدريجی مجاھدين از ۀ استحالۀدر نتيجه ھر وجدان آزاديخواه و ذھن جويای حقيقت  که در طول سال ھای مديد پروس

به يک نيروی زائده سياست ھای امپرياليستی را ) با تمام سازشکاری ھا و تزلزل ھايش(يک سازمان درون صف خلق 

رده و به اعتبار اين دگر ديسی از نزديک با اصول و پرنسيپ ھای سياسی و شيوه ھای مسموم مجاھدين در تعقيب ک

تظاھرات مشترک "ن آشنا می باشد ، صرف رفتار اخير مجاھدين با گزارش اخورد با مخالفنظری شان ھنگام برۀ مبارز

وج سقوط و ورشکستگی اين جريان را نشان می جای تعجبی نداشته و تنھا ا!" مجاھدين و اپوزيسيون ارتجاعی سوريه

 و از جمله مترقی و مردمی نشان دادن جريان مزدوری ئیدھد که در روند توجيه وابستگی خويش به ھر دروغ و ريا

  .سوريه متوسل می گردد" ارتش آزاديبخش"نظير 

ی خويش به گزارش فوق الذکر را و اما در مورد تالش برخی از نيروھای مجاھدين که کوشيده اند تا فحاشی ھای رسوا

مانند القاعده نيست، ) به لحاظ پايگاه طبقاتی" (ارتش آزاديبخش:اصطالح مستدل سازند که ه با نظراتی از اين قبيل ب

مردم سوريه در حال جنگيدن با رژيم "  درصد٧۵"ست که با برخورداری از حمايت " مردمی"بلکه يک نيروی 

 بخشاز آغاز تشکيل ارتش آزادي"خودش دارد با القاعده می جنگد؛ و يا " ارتش"؛ و يا اين جنايتکار بشار االسد می باشد

؛ و يا ضد مردمی خواندن "آن به عنوان يک پديده مشروع نام بردند سوريه؛ يا حدود دو سال پيش، مجاھدين خلق از

و از " ت كامأل مردمی در دست داردبوده و حكوم آزاديخواه"يك انسان " اسد"به معنای آن است که " ارتش آزاديبخش"

ھيچ تفاوتی بين موضع اين مقاله و موضع جمھوری آخوندی که ھر دو اين جريان را "اين جا نتيجه گيری کردن که 

  .  ، ذکر اين پاسخ ضروری ست"ميناميد وجود ندارد" ارتجاعی"

سوريه بنگريم بايد گفت " ارتش آزاديبخش" سياسی سوريه و منشاء و چگونگی به وجود آمدن و عملکرد ۀاگر به صحن

سوريه به " ارتش آزاديبخش"که تنھا با تف کردن بر روی حقيقت می توان منکر ماھيت ضد انقالبی و ضد مردمی 

و "  مشروعۀپديد"مثابه يک نيروی وابسته به امپرياليست ھا در اين کشور شد و مدعی گشت که اين نيرو يک 

 عکس برای هب. از مردم سوريه برخوردار می باشد"  درصد٧۵" مجاھدين از پشتيبانی ست که گويا به زعم" مردمی"

ارتش "تمامی نيروھای آزاديخواه که قلبشان برای مردم سوريه و انقالب آن ھا عليه رژيم جنايتکار اسد می تپد، نقش 

 ۀمالی و تسليحاتی آنان در صحن که زير چتر حمايت ئیبه مثابه يک نيروی دست ساز امپرياليست ھا، نيرو" آزاديبخش

 سوريه می دانند و به ۀويژه مردم به پا خاسته ھمه و ب. سياسی سوريه ظاھر شده و عمل می کند، امر پوشيده ای نيست

سوريه به رھبری برخی از ھمان ژنرال ھای تبھکار جدا شده از ارتش " ارتش آزاديبخش"عينه ديده اند که چگونه 

گلوی رژيم مزدور اسد " نابود باد نظام جبار اسد" اوج پيشروی جنبش مردمی که با شعار جنايتکار اسد، درست در

را می فشردند، به صحنه آمد و در حالی که سوريه در بستر يک جنبش مردمی به گره گاه تضادھای امپرياليست ھای 

 حاکم ۀگونی نظام استثمارگرانغارتگر تبديل می شد، در طی يک پروسه، جنبش مردم را به حاشيه راند و به عدم واژ

به اصطالح آزاديبخش بوده است که باعث " ارتش" ھمين عملکرد ۀمشاھد. ی ياری رساندئتوسط يک جنبش توده 

ھمين به .  نام می برند" دزد انقالب سوريه"شده تا امروز بسياری از توده ھای آگاه سوری از اين جريان با عنوان 

 اروپا و عربستان ۀ و اتحاديامريکادر پرتو موجوديت آن، تروريست ھای صادراتی اصطالح ارتش آزاديبخش بود که 

.  النصره جذب شدندة نظير القاعده و جبھ،يعنی دار و دسته ھای ارتجاعی و امپرياليست ساخته... و ترکيه و يمن و 

جای يک انقالب ه خلقی ب يک جنگ ويرانگر ضد ۀھمراه با اين جريانات در تبديل سوريه به عرص" ارتش آزاديبخش"
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ھيچ کس فراموش نکرده که تروريست ھای صادراتی غرب، از عربستان و يمن و پاکستان و .  نمودءمردمی نقش ايفا

نخست از راه ترکيه ارسال و به صفوف اين ارتش پيوستند و سپس وقتی خود به يک قدرت مخرب تبديل شدند با ... 

است که ھم اکنون در " ارتش آزاديبخش"يات کردند؛ و باالخره ھمين ھويت خويش به صورت مستقل شروع به عمل

 نظامی و ۀرقابت غارتگرانه بين قدرت ھای امپرياليستی برای تجديد آرايش سياسی و تقسيم مجدد سوريه در عرص

مين درست به دليل ھ.  يک نيروی وابسته و ضد مردمی برای دشمنان مردم سوريه کارگزاری می کندۀسياسی به مثاب

 ۀ و ليرامريکائی ھای دالرسوريه از ھمان اولين روز موجوديت شوم خود با " ارتش آزاديبخش"خدمتگزاری ست که 

 اروپا تغذيه شده، از طريق قطر و عربستان سالح دريافت کرده و دولت ۀ و يوروی فرانسه و اتحادياسترلينگ انگليس

ش به او داده شده ھر گونه تسھيالت  ااربابان جھانیضد مردمی ترکيه نيز در راستای وظيفه ای که از سوی 

لجستيکی نظير ايجاد مقر و دفاتر و تسھيالت مسافرت و وارد کردن نيرو و امکانات از خاک خود را در اختيار آنان 

 اما تفاوت بين. با القاعده و النصره متفاوت است" ارتش آزاديبخش سوريه"با وجود تمام اين حقايق، .  گذارده است

با يک نيروی ضد " مردمی" نظير القاعده، نه فرق بين يک نيروی ئیسوريه با دار و دسته ھا" ارتش آزاديبخش"

خلق، بلکه تفاوت بين دو نيروی وابسته و ضد مردمی ست که ھر يک وظايف ضد خلقی ويژه ای را برای اربابان 

ماھيت نوکری و .  گرفته و به آن عمل می کنند سوری بر عھدهۀامپرياليست خويش و عليه توده ھای محروم و رنجديد

سوريه به قدرت ھای امپرياليستی غرب آن قدر آشکار است که " ارتش آزاديبخش"وابستگی مالی و تسليحاتی و سياسی 

 ، خطوط اتاق ھای فکری امپرياليست ھا در خاور ميانه ھستندۀدستگاه ھای ارتباط جمعی و در جرايدی که منعکس کنند

  . به کتمان آن نيستندنيز قادر

 سياسی اين کشور در رابطه با ماھيت نيروھای فعال درگير با ۀطور واضح در اوضاع کنونی و در صحنه آن چه که ب

رژيم تبھکار اسد قابل مشاھده است ھمانا بيان صريح ماھيت وابسته و ابزاری نقشی ست که اين نيروھای متعدد و 

 ً . سته در حال ايفای آن برای قدرت ھای متنازع امپرياليستی در سوريه می باشند ضد مردمی و وابمتفاوت ولی ماھيتا

 متفاوت اسالمی و غير دليل قرار گرفتن در چھارچوب سياست ھای امپرياليستی ست که اين نيروھای ظاھراً ه درست ب

 شدن کمترين اھميتی برای جدا از جنگ عليه رژيم اسد، اين جا و آن جا نيز بدون قايل... اسالمی و سکوالر و سنی و 

. حيات و ھستی توده ھای محروم سوری ، برای قدرت و حفظ و تحکيم مواضع اربابان شان با يکديگر نيز می جنگند

ھيچ . اين تعارض و مخالفت به صرف جنگيدن دو طرف در آن، به ھيچ يک از آن ھا ماھيت مترقی و مردمی نمی دھد

 ۀبا کمک اربابان شان، قرار نيست که برای خلق ھای ستمديد" پيروزی"يک از اين طرف ھای متنازع در صورت 

بنابر اين در چھارچوب اوضاع جاری در سوريه ھيچ يک از طرف .  سوری آزادی و دمکراسی به ارمغان بياورند

 ۀسيا ساختضد مردمی و انواع و اقسام دار و دسته ھای " ارتش آزاديبخش"ھای درگير، از رژيم جنايتکار اسد گرفته تا 

به صرف اين که ھر يک با يک يا چند نيروی ضد خلقی ديگر می جنگند ماھيت ... اسالمی نظير القاعده و النصره و

پيدا نمی کنند و به ھمين دليل است که ھمکاری و دفاع از ھر يک از اين طرف ھا، تنھا به معنی " مشروع"و " مردمی"

 .وری ستضديت با منافع توده ھای رنجديده و محروم س

حکومتی که از (با حکومت جنايتکار اسد " ارتش آزاديبخش"، صرف جنگيدن ئیمجاھدين که با تھمت و ناسزا گو

و مردمی بودن اين دار و دسته جا " مشروعيت "ۀرا نشان) طرف رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی حمايت می گردد

در اپوزيسيون سوريه نيز دشمنان قسم ... ر سنی و می زنند، فراموش کرده اند که بسياری از دار و دسته ھای ديگ

ايران ھستند ولی آيا اين دشمنی با آخوندھای جنايتکار و يا رژيم تبھکار اسد، ھيچ گونه " رژيم آخوندی "ۀخورد

  ماھيت مردمی به اين جنايتکاران می بخشد؟
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 گزارش را به جرم وابسته و ۀ، نويسندتنھا مغرضان و مرتجعين اينترنتی مجاھد می توانند با تُف کردن بروی حقيقت

و يا وزارت اطالعات جمھوری اسالمی متھم " رژيم جنايتکار اسد"به حمايت از " ارتش آزاديبخش"ارتجاعی خواندن 

ھمچنين اين جماعت اگر چشمی برای ديدن و گوشی برای شنيدن و مھمتر از آن مغزی برای انديشيدن داشتند می . کنند

 خلق به سايت آن ھا رجوع و با ئیستن مشتی اتھامات رسوا در مورد مواضع سياسی چريکھای فداجای به توانستند ب

واقعياتی که در باال توضيح داده شد از .  مواضع آن ھا اگر حرفی برای گفتن داشتند، با آن مواضع برخورد کنندۀمطالع

 اسد و سپس به حاشيه رانده شدن ۀار و وابستابتدای بحران سوريه و خيزش انقالبی مردم اين کشور عليه رژيم جنايتک

و ) يعنی ھمين ھمکاران مجاھدين در تظاھرات الھه" (ارتش آزاديبخش"جنبش توده ھا توسط ضد انقالبيونی نظير 

 خلق ايران به صراحت و روشنی بيان شده و آن ئی اپوزيسيون سوريه، توسط چريکھای فداۀساير دار ودسته ھای وابست

کيد بر ماھيت ضد خلقی رژيم أاين دو جريان ، ضمن ت" مشترک"و شعارھای " تظاھرات "ۀ از مشاھدھا مدت ھا قبل

آن چه در سوريه "اسد و حمايت ھای جمھوری اسالمی از ھم کيشان جنايتکار خود در سوريه، اعالم کرده بودند که 

به نمايندگی از " القاعده" ("ت ھاست استعليه بشار اسد می جنگد در واقع يک ضد انقالب مسلح و وابسته به امپرياليس

  ) ١٣٩٢ ]جوزا[ خرداد١۶٩ شماره ئی در سوريه می جنگد، پيام فداامريکا

اما چرا انتشار اين گزارش واقعی در مورد ھمکاری مجاھدين با يک نيروی ضد انقالبی و وابسته به امپرياليسم در 

ناگھان باعث بروز چنين عکس العمل ) ھم نبوده" مخفی"ويا که به اعتراف خود چماقداران اينترنتی مجاھد گ(سوريه 

دفاع آتشين اما رسوای مجاھدين از سيستماتيک و بی شرمانه ای عليه نيروھای انقالبی شده است؟ واقعيت اين است که 

 ست که حيات و اعمال شان ئی منافع مشترک و سرنوشت دو نيروۀبيش از ھر چيز منعکس کنند" ارتش آزاديبخش"

اما شوخی تاريخی آن جاست که مجاھدينی که ھم اکنون دوستانی . بع سياست روز قدرت ھای امپرياليستی ستتا

سوريه ندارند تا به ھمراه آن ھا از محافل و مجامع  امپرياليستی که دست شان تا " ارتش آزاديبخش"معتبر تر از 

بکنند، اگر نگاھی به سرنوشت " اکشن"تقاضای "مرفق به خون توده ھای تحت ستم خاورميانه آغشته است، 

 اين حقيقت را نمی توان با رواج .محتوم خود را در آن خواھند ديدۀ ، آيندئیدوستان سوری شان بنمايند، با تفاوت ھا

 آن ھم به ھدف مرعوب ساختن آن ،نای و اتھام زدن ھای رسوا به مخالفشيوه ھای نخ نما و مذموم ھمچون فحش پراکن

و  مجاھدين بھتر است به جای فرار به جلو کمی به عقب نگاه کنند تا ببينند که چرا امروز به چنين خفت . ھا پنھان کرد
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