
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 مباني مشروعيت و مرزاهي سرخ مقاومت

 اختناق  دوران   رد  مقاومت  تنها مالك   و  شاخص مشروعيت 
  (4آموزش براي نسل جوان )شماره 

 1392مرداد  -مسعود رجوي
كاش در ميهن ستمزده ما اختناق آخوندي وجود نمي داشت و مردم مي توانستند در يك  انتخابات آزاد پاي صندوق هاي رأي بروند و با رأي 

 عمومي ، مستقيم، مساوي و مخفي ، نمايندگان و رئيس جمهور و قانون اساسي جمهوري جديد را معين كنند. 
 اتوري سرقت و غصب حق حاكميت و حق انتخابات آزاد از مردم است.اما نخستين مشكل در دوران اختناق و ديكت

اكميت اگر نخواهيم به اين رژيم تن بدهيم و اگر آزادي و دمكراسي بخواهيم ، چه بايد كرد؟ مقاومت براي سرنگوني استبداد ديني و بازگرداندن ح
 و حق انتخابات آزاد به خلق.

شوراي ملي مقاومت براي »پس از اولين اجالس شورا تصويب شده آمده است :  60كه در پايان سال  در اولين ماده اساسنامه شوراي ملي مقاومت
 «سرنگوني رژيم خميني و استقرار دولت موقت تشكيل شده است

دولتي است موقت، كه اساسا وظيفه انتقال »اما در برنامه شورا و دولت موقت كه در بدو تاسيس شورا نوشته شده، ماده اول، اينست كه اين 
 « حاكميت به مردم ايران و مستقر ساختن حاكميت جديد ملي و مردمي را بعهده دارد

ومت عادالنه مردم ايران عليه رژيم ارتجاعي خميني و خونبهاي رشيد ترين فرزندان اين دولت مشروعيت خود را تماما از مقا» ميگويد:  2در ماده 
 « .مجاهد و مبارز اين ملت عليه ديكتاتوري و وابستگي كسب مي كند

أي واقعي اين جان كالم است. مشروعيت در دوران اختناق ناشي از مقاومت است و نه هيچ چيز ديگر. چرا كه امكان انتخابات آزاد و دسترسي به ر
تمام مردم  وجود ندارد و بايد براي بدست آوردن آن برخاست و مقاومت كرد تا رژيمي كه مانع انتخابات و آراي آزاد و حاكميت مردم است 

 منتشر شد. 1360مهر  5سرنگون شود. برنامه و اين مواد در 
است. ارزش و اعتبار هر فرد يا جريان سياسي در دوران  پس مقاومت تنها مالك و شاخص و سرچشمة مشروعيت در دوران استبداد و اختناق

يكي اختناق با مقاومت و ايستادگي او در برابر فاشيسم ديني و در جنگ با آن سنجيده مي شود. مشخصا اينكه در جنگ نظامي و سياسي و ايدئولوژ

 (4آموزش براي نسل جوان )شماره 
 هاي غيرعلمينظرسنجيپايگاه اجتماعي و در باره 

 مقاومت تنها مالك و شاخص مشروعيت در دوران اختناق
 1392مرداد -مسعود رجوي

نكردن در برابر اين رژيم است و نه داعيه تعداد و درصد رأي در جامعه اختناق زده كه قابل حصول صورت مساله، مقاومت كردن يا مقاومت 
و قابل اثبات نيست. تعيين درصد آراء و پايگاه اجتماعي موضوعي مربوط به دوره بعد از اختناق است كه در آن بتوان با به ميدان آوردن 

 بي كرد.مردم و با صندوقهاي راي، بدرستي سنجش و ارزيا
هرچيزي غير از اين، ناديده گرفتن سركوب و اختناق و چشم پوشيدن بر ممانعت فاشيسم ديني از بروز اراده و تمايل اجتماعي است. اين 
را نبايد بر رژيم بخشيد و ناديده گرفت و بعد به تئوري پردازي دربارة درصد آراي يا پايگاه اجتماعي نشست .در شرايطي كه حتي اسم 

ترين محكوميت ها و مجازات ها را دارد و در شرايطي ز مجاهدين و به طريق اولي، كوچكترين اشاره به هواداري از مجاهدين سنگينبردن ا
كه رژيم دهها هزار نفر را به همين خاطر دستگير و شكنجه و اعدام كرده است،چگونه مي توان با يك نظر سنجي آزاد در بين مردم به 

دين دست يافت. اينجاست كه روشن ميشود تمام حرفهايي كه منابع ارتجاعي و استعماري و همسويان و پادوهاي درصد واقعي آراي مجاه
آنها درباره پايگاه نداشتن مجاهدين در داخل ايران ميگويند، بيراهه، باطل و دردستگاه ناديده گرفتن اختناق به سود آخوندهاست. مگر 

 وقها فراهم شود.  اينكه امكان ريختن رأي آزادانه به صند
 



ست و تا كجا به نيروي جنگنده ضدرژيم  در جنگ نظامي تا كجا و چه ميزان به دشمن ضد بشري ضربه مي زند. تا كجا براي اين رژيم خطرناك ا
 يا در جنگ سياسي ياري مي رساند و مايه ميگذارد. 

وقتي شاخص مقاومت، بعنوان تنها مالك و معيار واقعي به ميان مي آيد، آنوقت خيلي پرده ها كنار ميرود و حقيقت از پشت دود و دم هاي 
هاي اپوزيسيون نمايانه در عين هم سويي و خدمت به دشمن در عاهاي ميان تهي و همچنين ژستارتجاعي و استعماري و اپورتونيستي و اد

 ضديت با اپوزيسيون واقعي، برمال ميشود و با وضوح تمام خود را نشان ميدهد: 
خته ميشود. آخر وقتي نميتوان در داعيه و دكان اينكه هر فرد يا هر نيرو در داخل ايران چند رأي دارد و از چه حمايتي برخوردار است، ت -اواًل

اعي يك انتخابات آزاد به آراي عمومي مراجعه كرد، فراتر از همه حدس و گمانها يا نظرسنجي ها چگونه ميتوان بر روي ميزان رأي و حمايت اجتم
ر تظاهرات يا گردهمايي ها و يك فرد يا جريان سياسي، پا سفت كرد؟ بخصوص كه فضاي باز سياسي هم مانند خارجه در كار نيست كه بتوان د

 حركت ها و اقدامات سياسي نمونه ها و نمادهاي آنرا به چشم ديد و به همه نشان داد. 
كه در برابر دستگاه ناسنجيدني ميزان آراء در دوران اختناق، مقاومت مالك و مبناي واقعي و حقيقي سنجش است. بنابراين در دوران نتيجه اين

ناشي از مقاومت و ايستادگي است. در دوران اختناق هر چيز غير از اين، ادعا و باد و بلوف است. هر كس راست ميگويد  اختناق، مشروعيت صرفًا
 با رژيم و اختناق فراگير آن چنگ در چنگ شود و بستيزد و در اين پهنه آزمايش بدهد.

داعيه تعداد و درصد رأي در جامعه اختناق زده كه قابل حصول  پس صورت مساله، مقاومت كردن يا مقاومت نكردن در برابر اين رژيم است و نه 
ردم و و قابل اثبات نيست. تعيين درصد آراء و پايگاه اجتماعي موضوعي مربوط به دوره بعد از اختناق است كه در آن بتوان با به ميدان آوردن م

 با صندوقهاي راي، بدرستي سنجش و ارزيابي كرد.
ه گرفتن سركوب و اختناق و چشم پوشيدن بر ممانعت فاشيسم ديني از بروز اراده و تمايل اجتماعي است. اين را نبايد هرچيزي غير از اين، ناديد

ن بر رژيم بخشيد و ناديده گرفت و بعد به تئوري پردازي دربارة درصد آراي يا پايگاه اجتماعي نشست.در شرايطي كه حتي اسم بردن از مجاهدي
ترين محكوميت ها و مجازات ها را دارد و در شرايطي كه رژيم دهها هزار نفر ن اشاره به هواداري از مجاهدين سنگينو به طريق اولي، كوچكتري

را به همين خاطر دستگير و شكنجه و اعدام كرده است،چگونه مي توان با يك نظر سنجي آزاد در بين مردم به درصد واقعي آراي مجاهدين دست 
 يافت.

ود تمام حرفهايي كه منابع ارتجاعي و استعماري و همسويان و پادوهاي آنها درباره پايگاه نداشتن مجاهدين در داخل اينجاست كه روشن ميش
هم شود. ايران ميگويند، بيراهه، باطل و دردستگاه ناديده گرفتن اختناق به سود آخوندهاست. مگر اينكه امكان ريختن رأي آزادانه به صندوقها فرا

ارزار براي لغو برچسب تروريستي، يك نماينده كنگره از نماينده وزارت خارجه كه مدعي بود مجاهدين در داخل ايران پايگاهي يك بار در جريان ك
ل ندارند، پرسيد، شما اين را از كجا و بر چه اساسي ميگوييد؟ طرف مقابل گفت از كسانيكه براي درخواست ويزا به سفارتهايمان مي آيند سوا

دهيد و انتظار داريد ده گفته بود آخر خودتان ليست گذاري كرده ايد و اگر كسي بگويد موافق يا هوادار مجاهدين است ويزا نميميكنيم. آن نماين
 كسي كه براي گرفتن ويزا آمده از ابتدا با اعالم هواداري از مجاهدين ويزايي را  كه ميخواهد ، بسوزاند؟! 

در داخل شورا  و عمر « هر كس يك رأي»از اولين اجالس شورا، من توضيح دادم كه فايده مبرم  ، پس 1361در دستگاه مقاومت در ابتداي سال 
 ماهة دولت موقت و شوراي ملي مقاومت از جمله اين است كه: 6
و بر عليه آلترناتيو  چند راي؟]در داخل ايران[ و همه عواقب زيانبار احتمالي آن بر عليه جنبش توچند راي؟ و  منما را اساسًا از ورود در مباحث »

 «. بي نياز ميكند
المثل فالن سازمان يا نيروي عضو شورا "چند اند كه فياز خود من نيز تاكنون صدها بار بطور شفاهي و كتبي پرسيده:»همچنين يادآوري كردم 

ها و گروههاي عضو شورا اين مشكل را نيز سازماني ما با پذيرش يك رأي متساوي براي همه»اما « “آيد؟چه كاري از آن بر مي”نفر" است يا 
 .....اساسًا از موضوعيت انداختيم.

 ،موضوعيتي براي طرح و ايجاد مشكل و سوءتفاهمو..  كنم ديگر مطالبي از اين قبيل كه هر سازماني چند نفر است و چه تعداد هوادار داردفكر مي
ي گرايشات و تمايالت ـ بطور عام به همه نيروهاي مستقل )ناوابسته( به برنامه و مصوباتشبه شرط التزام  نخواهد داشت. بعبارت ديگر، شورا ـ

ا، در ملي، مردمي، ترقيخواهانه، انقالبي، اسالمي و غير اسالمي خوش آمد گفته و صرفنظر از عدد و رقم و تعداد و توانايي سياسي يا نظامي آنه
 . «ردهي متساوي قائل شده استحق رأي و نظ، ي تصميمات شورا براي آنهاحيطه

سم مي بينيد كه در دستگاه مقاومت نه جايي براي ادعا و الف و گزاف باقي مي ماند و نه جايي براي تخطئه كردن مقاومت واقعي در برابر فاشي
 ديني. 



رود خروشان خون شهيدان بازگشوده اند،  خرداد كه مجاهدين راه سرنگوني را با30سال بعد از  32سال يا  30نميتوان در دستگاه مقاومت، -ثانيًا
هم روي آن “ سرنگوني”در دور دستها بيتوته كرد و با عنوان پناهندگي سياسي، تمام هم و غم خود را صرف زدن زيرآب آنها كرد و يك ُسس 

، به شالق « آزادي انتقاد»در پوشش  گفت و بعد بي محابا در خدمت به همين رژيم« اَنا شريك»ماليد و در امر خطير سرنگوني رژيم واليت فقيه، 
 كش كردن و ذبح نيروي محوري مقاومت پرداخت.

انگيزد. اعتماد يك امر ذهني يا صرفًا روانشناسانه نيست. همه در دوران اختناق، دستگاه مقاومت تنها دستگاهي است كه اعتماد واقعي بر مي-ًاثالث
آن را بايد در مبارزه سياسي و نظامي و ايدئولوژيكي «. اعتماد كسب كردني است» ند كه مجاهدين و رزمندگان ارتش آزاديبخش به خوبي ميدان

ذره ذره و گام به گام بدست آورد. هيچكس در مجاهدين و ارتش آزادي نيست كه اين را نداند و در بحث هاي ساليان نشنيده باشد كه في 
د هم دشمن و ايادي آن عليه شما بكوبند و بگويند باز هم به دليل عمل مجاهدي المجلس نبايد انتظار اعتماد داشت. درست بهمين دليل، هر چن

 و مبارزاتي خود تا امروز از اعتمادي بي همتا برخورداريد كه البته مسئوليت ما را براي حفظ و نگهداري و ارتقاي آن مضاعف ميكند. 
واطف نثار ميكنند كه همگي و بخصوص خود من واقعًا و بدون مبالغه گاه ياران و هموطنانمان لطف و محبت و چشمه هايي از پاكيزه ترين ع

يسته شرمسار و در خجالت غرقه ميشويم. مجاهدين آموخته اند كه در چنين لحظاتي در دل نجوا كنند و از خدا با استغفار بخواهند كه آنها را شا
 اين اعتماد و اين عواطف سرشار نمايد.

 است كه هر فرد يا نيرو، در جاي خود قرار ميگيرد.تنها در دستگاه مقاومت -رابعًا
شود.  بسته به ماهيت و توان مبارزاتي و مقاومتش در برابر ترفند ها و چنگ اندازي هاي دشمن تعالي پيدا مي كند و در مبارزه هر چه مؤثرتر مي 

 م دگرگون و بارور مي كند. به دشمن و عوامل آن ضربات هر چه كاري تر وارد مي كند و در اطراف خود، محيطش را ه
ر در طرف ديگر، مشت ها و چنته هاي خالي هم دير يا زود باز و عيان مي شود. چرا كه دشمن از اين دستگاه باالترين خطر را احساس ميكند. د

ا غير مستقيم به دام بيندازد، جدا مورد يكايك اعضا و اجزاء و ياران و پشتيبانان آن، طرح و برنامه دارد تا آنها را چگونه و از چه طرق مستقيم ي
 كند، بُبراند، مورد استفاده قرار دهد و بر سر ما چماق يا بلندگو يا تيغ و تبر كند. 

××××× 
مقاومت در برابر فاشيسم ديني بوده است. تكرار روزمره اين مفهوم كه  ،و سرچشمة دستگاه سياسي شما ،سنگ بناي دستگاه شما،دستگاه شما 

دگي خودتان در اشرف و ليبرتي است، ممكن است عادي جلوه كند و گوش به آن عادت كرده باشد. اما اگر به عمق برويم، پرده ها قلة آن ايستا
كنار ميرود. خيلي دكانها تخته مي شود و همه برچسبها مي سوزد. جايي براي سفسطه و مغلطه و هوچيگري باقي نمي ماند و خيلي چيزها روشن 

 مي شود:  
سي نميتواند زير قباي واليت، تحت عنوان مخالف رژيم يقة مال را رها نموده و پاچة مجاهدين را بگيرد! به اين قبيل افراد بگوييد اگر ديگر ك-

 راست ميگويي ريش مال را بگير!  
 رند و هر چه هست در خارج است! ديگر كسي نمي تواند زير لحاف اختناِق مال، اين ساز را بزند كه مجاهدين در داخل ايران پايگاه و حمايت ندا-
پردازان و مستخدمان نظرگاههاي ارتجاعي و استعماري نمي توانند در حاليكه پاسداران و شوراي نگهبان ارتجاع را به چشم مي ديگر تئوري-

« راي و حمايت» بينند، براي نمايش انتخابات نامشروع، براي آخوند خاتمي و براي آخوند روحاني آراي ميليوني بسازند و يك دستگاه باسمه اي 
ي پايه هاي اختناق و ظلمت بنا كنند. آنها ميخواهند حرفي از سرنگوني نباشد، حرف از ارتش آزادي و مجاهدين نباشد و توي همين رژيم رو

ن ه در دورادنبال ميانه رو يا اصالح طلب بگردند. ميخواهند مجاهدين و آلترناتيو شورا را هم از سر راه بردارند. اين تئوري ارتجاعي و استعماري ك
ل اختناق مقاومت را ناديده ميگيرد، كوك و تنظيم شده  است براي اينكه بگويد همين رژيم و جناح هاي دروني آن و الغير چون كه شما در داخ

حمايت نداريد! چشم ديدن فهرست شهيدان را هم ندارند. حمالت و هيستري فوق تصور رژيم عليه شما را هم به چيزي نمي گيرند و مي گويند 
 دين آنقدر بد هستند كه رژيم هر چيز بدي را براي دور كردن از خودش به آنها نسبت مي دهد! كاسه داغتر از آش را مي بينيد؟ مجاه

نفراز قبيل آخوند كديور كه حتي وقتي وزارت خارجه آمريكا باالجبار ميخواست  37ارتجاع و استعمار يك مشت روشنفكرنما هم دارند مثل آن  
يست در بياورد، جيغ و داد ميكردند كه مبادا اينها را از ليست در بياوريد ، نيروهاي دمكراتيك در ايران تضعيف مي شوند!  البته مجاهدين را از ل

. ديديم كه چهل وچند نفر از نويسندگان و هنرمندان و شعراي ملي ايران، خودشان بدون ارتباط با مجاهدين, اطالعيه دادند و گفتند بس كنيد
 شرفي ها  زير تيغ هستند، اين ديگر جنايت است....وقتي كه ا



البته كساني كه پشت صحنه، سِر نخ ها را بدست دارند، خوب حاليشان است كه چه مي كنند. همان غولهاي نفتي و امثال جك استراو و همان 
براي اينكه رژيم بمب چسبنده به ايشان نچسباند، به برچسب تروريستي  2009كساني كه براي پوشاندن فضيحت عراق، حتي در ابتداي سال 

 ادامه دادند. عليه مجاهدين 
هيچ كس، محض  سال گذشته به اثبات رسيده است، شك نكنيد كه هيچ كس و مطلقًا 32همچنين در نظرگاه و دستگاه مقاومت، همچنانكه در -

اقتصادي رضاي خدا پاچة مجاهدين را نمي گيرد. بايد ديد آيا چك سفيد يا سياهي در كار است؟ آيا موضوع اموال و زمين و مستغالت يا امتيازات 
 ديگر در كار است؟ آيا در اين ميان ريش گرويي و گروگاني موجود است؟ خالصه بايد ديد چه بده و بستاني انجام شده است. 

بهرحال آنچنان كه آن زنداني سياسي فاش كرد براي وزارت دو تا فحش هم به سازمان مجاهدين غنيمت است چه رسد كه به خون آنها هم تشنه 
 باشي! 
موران رژيم دم أن اگر يك وقت ديديد خصومت و ضديت بي محابا بر روي مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران فوران كرد و رسانه ها و مبنابراي

گرفتند، بدانيد كه بحث و جدل سياسي و تئوريك فايده ندارد. بايد اصل موضوع يعني علت اصلي خصومت و تخطئه و تضعيف نيروي جنگنده 
« َاخ »دن به آن سربزنگاهها را پرسيد كه مدعي از گفتنش پرهيز دارد. بايد پرسيد مجاهدين كه از قديم به اندازه كافي بد و ضد رژيم و ضربه ز

بودند و هستند و تحمل مي كرديد، پس بگو ببينيم چه چيز جديد است و جديدا چه شده و چه عاملي باعث فوران ضديت و خصومت با مجاهدين 
 شده است؟ ! 

اگر پاي رژيم، مستقيم يا غير مستقيم، بي واسطه يا با واسطه در كار نباشد، پس ما با جهل مركبي روبرو هستيم كه از آدم  كه واقعًا اينجاست
پيشاپيش، از كساني كه محض رضاي خدا و بي اجر و مزد و بدون ما به ازاء، از سر جهل و ناداني « االحقر»دور است. در اينصورت ه سياسي بسا ب

« اكابر»هاي كنم در كالسطلبم. اما پيشنهاد ميخواهم و پوزش ميصد بار معذرت مي خيزند، يكجاهدين و مقاومت ايران به خصومت بر ميبا م
 سياسي الف باي مقدماتي مربوط به اين رژيم و جنگ فراگير آن با شورا و مجاهدين را فرا بگيرند!

هاي سياسي، كه هم راهنما و هم گره گشاست،  مقاومت بعنوان تنها مالك و معيار و تنها  خالصه كنم : حل المسائل ما و خلق ما در كشاكش
از اين طريق ميتوان در برابر فاشيسم مذهبي به آزادي و رأي آزادانه مردم دست  استبداد ديني است، صرفًا شاخص مشروعيت در دوران اختناق و

 يافت.  
 همه براي آزادي

 سازيمهزار اشرف مي
 1393تير  6-رجويمريم 

حقيقت اين است حقيقت اين است كه موتور محرك و نيروي اصلِي سمت دهندة اوضاع،  كشاكش ميان رژيم و آمريكا  در پروندة اتمي يا جدال 
 ميان دو جناح حاكم رژيم نيست.نبرد اصلي، ميان مردم و مقاومت ايران با رژيم واليت فقيه بوده، هست و خواهد بود. 

 كند، . مقاومتي كه آنتي تز تروريسم و صدور بنيادگرايي است.در دِل زندانهاي سياسي، كانونهاي شورش و اعتراض برپا مي مقاومتي كه
 اند. نظيري را ارائه كردهترين شرايط، پايداري تاريخي بيمقاومتي كه مجاهدان پاكبازش، در سخت

 دهد.مقاومت سازمانيافتة آنها را براي تغيير رژيم، نشان مياينها به گوياترين صورت، توانايي و ظرفيت مردم ايران و 
صلح و امنيت و دموكراسي و حقوق بشر و ثبات و سازندگي و يك ايران غيراتمي را در اين منطقه از جهان پيشنهاد »به قول مسعود مقاومتي كه 

تواند به مقصد آزادي و حاكميت مردم دست ده است، قطعًا ميسال، از كورة گدازان همة آزمايشها، عبور كر 33آري، مقاومتي كه طي « كند.مي
 توان و بايد.يابد. بله مي

 هموطنان
 زند.ها و  اقدامات گسترده عليه مجاهدين و مقاومت ايران دست ميرژيم آخوندي در داخل و خارج ايران به توطئه 

 صدها نمايشگاه عليه مجاهدين و اين مقاومت. راستي اينها  براي چيست؟از جمله هزاران نوشته، صدها كتاب، دهها فيلم و سريال تلويزيوني و 
ترسند.با وجود اين همه ترس و وحشت، اما آخوندها مدعيند كه اين مقاومت به خاطر اين است كه از محبوبيت و اثرگذاري همين مقاومت، مي

 در داخل ايران پايگاهي ندارد.
 هواداران اين مقاومت را تأمين كنيد تا يك راهپيمايي در خيابانهاي تهران برگزار كنند، پاسخ ما اين است: آزادي و امنيت اعضا و 

 نوردند. بينيد كه چگونه سراپاي رژيمتان را در ميآن وقت مي


