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 ۸۸بخش نهم: سردرگمی در جنبش 

 ۷۵انکار امکان وقوع تظاهرات مردمی در ابعاد عاشورا و تاسوعا 

خرداد  ۹۲پس از خیزش غیرقابل تصور مردم در بر نیامدید. برای همین تا  ۸۸ی تحلیل شرایط پس از کودتای  از عهدهشما 

 از دادن پیام خودداری کردید.  ۸۸

کردید. در حالی که شما  هایی بزرگتر دعوت می بعد از آن هم در حیرت از خیزش عمومی و قیام بودید و دائم مردم را به قیام

منکر هر نوع قیام در ابعاد فوق بودید، در   واًلنیست، اص ۲۵از نوع عاشورا و تاسوعا عمومی گفتید امکان یک قیام  میتر  پیش

آیا سناریوی »شما در پاسخ به این سؤال که  های میلیونی مردم بطالن این نظریه را ثابت کرد. و تظاهرات ۸۸حالی که جنبش 

، » دست خالی باشد؟ های میلیونی مردم با ی پایانی رژیم شاه مبنی بر قیام توده تواند مشابه مرحله پایانی و سرنگونی رژیم می

شکستن طلسم اختناق است و این که دیگر رژیم  های مردم مقدمتًا مالزم با درهم خیر، زیرا حضور مستمر توده»  گفتید:

 ».دینامیسم و توان سرکوب نداشته باشد

 (۸۷۵۸شانزدهم شهریور  ۶۲۴ی  )مجاهد شماره

 

 و همچنین :

ر، هرگز. از یخ»پاسخ دادید: » ادیبخش ملی را با قیام اجتماعی جایگزین نمود؟توان استراتژی ارتش آز آیا در این شرایط می»

[ یک بار دیگر به وضوح ثابت نمود که ارتش آزادیبخش ملی ابزار سرنگونی است و ۸۷۵۸تیر  ۸۸قیام تهران ]منظور   قضا تجربه

 )منبع پیشین(» رسند. در زیر چنین چتری به ثمر می  ها نهایتًا قیام

 

 خواستید:  از مردم می ی جنگ و گریز مردم با رژیم مکررًا و در بحبوحه ۸۷۸۸حال شما در تابستان  با این

 بساط برچیدن و المللیبین نظارت تحت آزاد انتخابات برگزارى براى را بخشآزادى قیام و مقاومت هاىشوراها و هسته»

 ».بدهید تشکیل مذهبی استبداد

برخالف استراتژی جنگ آزادیبخش نوینی است که شما » قیام آزادیبخش»یادآوری کردم که ام به شما  وقتی در مطالب قبلی

 بخش در داخل کشور گفتید.  های ارتش آزادی »یگان»کردید، این بار برای پوشاندن آن از تشکیل  تبلیغ می

ر نیامد. چاره کار آن است که های زیادی کردند که درست از کار د بینی البته مجاهدین مثل همه نیروهای سیاسی دیگر پیش

مسئولیت پذیرفته و توضیح دهید چه شد که باالخره تظاهرات میلیونی برخالف نظر شما در ایران شکل گرفت. اتفاقًا 

نگاری به خبرگان رژیم تا درخواست رفتن نیروهای مجاهدین به داخل کشور و اعالم چادر زدن  سردرگمی سیاسی شما از نامه

که دنبال کسب قدرت سیاسی نیستید و یا درخواست از جوانان برای رفتن به مساجد و درآوردن آن از دست  در خاوران و این

شدید که  هایی روبرو می  تان بود. با پدیده های میلیونی در مقابل چشمان گیری تظاهرات ارتجاع ناشی از همین واقعیت و شکل

 ن تحلیل کرده بودید.   به مدت سه دهه غیرممکن بودن آن را به اشکال گوناگو

 

 ای و گزینش منتظری  نامه به خبرگان رهبری و درخواست برکناری خامنه

به ریاست هاشمی رفسنجانی  »رهبری خبرگان»به نمایندگان مجلس تان   تان در صدر نامه  در راستای سردرگمی سیاسیشما 

  .»نصحیت کنندگان را خوش ندارید» حیناّل تحّبون الّناص»بیم آن دارم که به مصداق آیه شریفه »نوشتید: 

منتهی این اولین باری  نبود.یکی از مسئوالن و یا نهادهای نظام به یک شخصیت سیاسی اپوزیسیون  ی  نامهاولین ی شما  نامه

ه اجازصدر محرمانه به خمینی نامه نوشت و از او خواست  . وقتی ابوالحسن بنیگرفت میکه این کار از سوی شما صورت  بود
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دهد یک دولت الیق از مردم دلسوز بر سر کار آید و امور را به جریان عادی بازگرداند، یعنی مجلس جدیدی با انتخابات آزاد 

خواهد زیر  لقب دادید و عنوان کردید که می» معتاد خمینی»تشکیل دهد تا وضعیت سیاسی کشور عادی گردد، شما او را 

 عبای خمینی بخزد. 

و مخفیانه بودن » غیرعلنی»که بگذریم شما به درستی روی صدر  نگاری بنی در مورد نامهتان  گیری موضعاز مضمون و محتوای 

گرفت دیگر جمهوری  ای را مطرح کرده بود که چنانکه این خواسته صورت تحقق به خود می دست گذاشته بودید. او خواسته آن

های علنی به رژیم نوشته و شرایطی  ثریت و افراد دیگری هم نامهاسالمی و حکومت والیت فقیه معنا نداشت. بعدها فداییان اک

های سیاسی این طیف نیز با  علنی اکثریت و دیگر شخصیت  را برای فعالیت سیاسی در داخل کشور مطرح کردند. مواضع

 خورد. » وادادگی»و » خیانت»واکنش منفی مجاهدین روبرو شد و مارک 

شد قطعًا با واکنش منفی  نظر از محتوای آن چنانچه از سوی فرد دیگری نوشته می رفی شما به خبرگان رژیم نیز ص  نامه

شد در حالی که مجاهدین و به ویژه شما از این  ها نصیب نویسنده نامه می شد و انواع و اقسام لعن و نفرین مجاهدین روبرو می

 اده از آن را ندارند به کار گیرید.امکان برخوردارید که در هر لحظه هر تاکتیکی را که دیگران اجازه استف

 مقاومت بود که مبتکر آن شخص شما بودید. » مرز سرخ»و » بیانیه ملی ایرانیان»به ویژه این نامه نقض آشکار 

کرده است. از دو حال خارج نیست یا به نظر  نگاری به خبرگان رٰژیم باید دید این نامه چه اهدافی را دنبال می برای ارزیابی نامه

 ورتر کنید.  ها را شعله آن  خواستید روی تضادهای رژیم کار کنید و آتش درگیری ی اجرایی داشته، و یا می ا زمینهشم

، که تالی تلو حجاج بن یوسف در ای  پیشنهاد این است که: با توجه به حکم اخیر آقای منتظری درباره عزل تلویحی خامنه»

 غی و فساد هر چه بیشتر از سوی نامبرده: روزگار ماست، برای ممانعت از خونریزی و ب

را برکنار و موقتًا آقای منتظری را که اعلم همه شمایان است، جایگزین کنید  ای خبرگان، خامنه العاده  فوقاواًل با تشکیل جلسه 

 »براساس اصل حاکمیت مردم ایران فراهم شود. المللی بینتا مقدمات انتخابات آزاد تحت نظارت 

 

  الله منتظری گفته بودید: در مورد آیت  شما قباًل

 

تواند جنایتکارانی همچون رفسنجانی، منتظری و مهدوی کنی و ... را در  کس و هیچ قدرتی در جهان نمی گوئیم که هیچ می»

و البته » سخت»ی تقصیرات را به گردن جناح  انظار ملت ایران تطهیر نموده و با محاسبه بر روی حمایت آنان همه

 »ی رژیم سرشکن کند.  الهویه مجهول

های  نشریه اتحادیه انجمن  )پیام برادر مجاهد مسعود رجوی به مناسبت بیستمین سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین،

 (۵۸دانشجویان مسلمان خارج از کشور شماره 

 

  گفته بودید: ۸۷۴۲بهمن  ۸۲ی سراسری تظاهرات به مناسبت  در قطعنامههمچنین 

ی  ابله از دور والیتعهدی خمینی، عهد و روزگار کسانی نیز که با آویختن به عبای منتظری چشم به استحاله با حذف منتظری»

صدر و مدنی و  رژیم خمینی دوخته بودند، بطور قطعی بسرآمده است. به این ترتیب خیانتکارانی همچون امینی و بختیار و بنی

گرایی که با نامزد شدن در  استحاله» خط»سلطنت و هم » کارت»م سرنوشت شدند. یعنی ه بازرگان با شاه یا خمینی هم

والیت فقیه »های ننگین به شخص خمینی، قصد خزیدن به زیر قبای  نگاری جمهوری خمینی و یا با نامه انتصابات ریاست

 »خود را دریافت کردند!» ی خدمت  برگ خاتمه»آشام جماران را داشتند  دژخیم خون

 کردند و شما با افتخار و از خودگذشتگی.  ها راه را با خیانت طی می افراد یاد شده پیوستید. منتهی آنشما هم با تأخیر به 

ی اجرایی پیدا کند و اگر چنین پنداری بوده  توانست زمنیه داده شده از سوی شما نمی» اندرز و پیشنهاد »از این که بگذریم 

 گناه است.   انگاری و توهم بوده و عذر بدتر از  ناشی از ساده

ای هستند که واقعی  شد مبنی بر این که خبرگان رهبری همراه با رفسنجانی در صدد حذف خامنه آن روزها شایعاتی شنیده می

های داخلی رژیم  بندی زدند یا شناخت درستی از ماهیت خبرگان و دسته نبود و به نظر من کسانی که به این شایعات دامن می
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ترین شرایط دچار  های امنیتی و اطالعاتی نظام در کار بود تا فعاالن سیاسی را در حساس هنداشتند و یا دست دستگا

 خیالی و توهم کنند.  خوش

ها را به ویژه در  بندند تا آن های خارجی هم به کار می این سیاستی است که کارگزاران رژیم در سه دهه گذشته در مالقات

 های حساس و حیاتی منفعل کنند.  موقعیت

بگیران  کردند توجهی نداشتند که خبرگان رژیم غالبًا نمایندگان و مواجب خیاالنه این موضوع را تبلیغ می فرادی که خوشا

رجب تأکید کرد که  ۸۷در سخنرانی خود به مناسبت  ۵۴الله منتظری به درستی در سال  ای و بیت او هستند. آیت خامنه

رهبری هستند. اکثریت قریب به اتفاق خبرگان رهبری امامان جمعه و نمایندگان به فرمان بیت  بگیر و گوش امامان جمعه حقوق

ای در شهرها و نهادهای کشور هستند. به نظر من شما تحت تأثیر این شایعات قرار گرفته بودید و عجوالنه به  مستقیم خامنه

اطالع ثانوی منتظری را ولی فقیه نظام کنند. ای را برکنار کرده و تا  خبرگان رهبری نامه نوشتید و درخواست کردید که خامنه

های رژیم بود.  ی بند  شما در آن مقطع از جناح   نگارش این نامه یکی از اشتباهات سیاسی و ناشی از عدم شناخت کافی و الزم

وقتی در بینی فوق بوده است. حتی  حوادث بعدی هم نشان داد که این رویکرد اشتباه بوده و سیرحوادث در مسیر عکس پیش

کنید. انگار   تان را حذف می کنید، این بخش از عملکرد گردید و به مواردی اشاره می هایتان به گذشته باز می ها و پیام سخنرانی

 چنین موضعی از سوی شما اتخاذ نشده است. 

چرا که از همان اول به  رسید. ی مطلوبی نمی حتی اگر توجیه کنید که قصد داشتید روی تضادهای رژیم کار کنید نیز به نتیجه

تواند بطور عکس عمل کند و  خوبی مشخص بود که این نامه و درخواست روی تضادهای رژیم نیز کارساز نیست و اتفاقًا می

 های رژیم قرار دهد.  بندی الله منتظری را در تنگنای بیشتری در جناح ای بیشتر جمع کند و آیت  ها را دور خامنه آن

کرد که حتی قصد  های درونی خبرگان رهبری به سمتی میل می بندی در حالی داده شد که جبهه» اداندرز و پیشنه»این 

ای باج دهد تا در این منصب  شد کلی به خامنه داشتند رفسنجانی را نیز از ریاست خبرگان برکنار کنند که او هر بار مجبور می

فاقًا برکناری بعدی رفسنجانی از ریاست خبرگان رهبری نیز بماند و عاقبت کارساز نشد و مهدوی کنی جای او را گرفت. ات

کردید، بود و ناشی از عدم  معرفی می» جفت متضاد جدایی ناپذیر»ای و رفسنجانی را  های شما که خامنه بینی برخالف پیش

 های رژیم.   بندی شناخت دقیق و کافی از جناح

این بود که مشخص نکرده بودید در » و پیشنهاد به مجلس خبرگاناندرز »یکی از نقاط ضعف این نامه و یا به تعبیر شما 

فقیه نظام کنند رویکرد  ای را برکنار و منتظری را ولی شما عمل کرده و خامنه» اندرز و پیشنهاد»صورتی که خبرگان رژیم به 

 کنید؟ ام را تعمیر های نظ خواستید چرخ اصواًل اندرز برای اصالح امور است. آیا شما میمجاهدین چه خواهد بود. 

کردن  و متوهمفعالیت در داخل کشور را به درستی مشوش کردن فضای سیاسی  ی درخواست اجازهر از این گذشته شما پیشت

های ارتش به داخل کشور انتقال یابند! حتمًا که  کردید اما خودتان از رژیم خواستید اجازه دهد که یگان معرفی می مردم

 برگ نظامی بروند.  منظورتان نبود با ساز و

 

 آمادگی برای کنار آمدن با بخشی از نظام و رضا پهلوی 

و رضا پهلوی های شما نشان داد که شما در شرایط مقتضی آمادگی کنار آمدن با بخشی از نظام  و پیام ۸۸آقای رجوی جنبش 

خواند. و همین  گفتید نمی آن چه پیشتر می البته من با تحرکات سیاسی گوناگون مخالفتی ندارم اما این مواضع بادارید.  هم را

که » بیانیه ملی ایرانیان»خواند و البته برخالف  گیری با مواضع شما در ارتباط با دیگر نیروها و حتی منتقدان شما نمی موضع

 مبتکرش خودتان بودید نیز هست.  

صادر شد » ان توده مردمیام در میم و تداوم قیرژ یق شقه در باالیتعم»خود که تحت عنوان  ۸۷۸۸مردادماه  ۸۶شما در پیام 

 گفتید:  » ی رژیم شقه»تأکید روی  بای کروبی به وزیر اطالعات  پس از اشاره به نامه
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 د. یکم بها بده یآخوند یرایم میرژ ین به عمق شقه و شکاف در باالیچن مرداد و هم ۸۶و  ۸۹ یها امیمبادا به ق»

ه یت فقیو با وال ینید یکتاتوریدا کند و خواهد کرد. هرکس که با دیتر عمق و گسترش پشیشتر و بید بیمت بایام به هر قیق

 »بند است، با ماست.یمردم پا یت مردم و رأیست و هرکس که به حاکمین
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ت یست و هرکس که به حاکمیه نیت فقیو با وال ینید یکتاتوریهرکس که با د» و تأکید روی» در باالی رژیم  شقه»موضوع 

حاکمیت مردم و رأی »ها را در صورتی که  اشاره به موسوی و کروبی است. شما آن» بند است، با ماستیمردم پا یمردم و رأ

امنیت و »هم نسبت به  ۸۷۸۸تیرماه  ۸۶دانید. هنگامی که در  می» با ما»زنی دارد  م جای چانهه را بپذیرند که البته آن» مردم

 چیدید:  را می  های همین اشاره هشدار دادید، پایه» سالمت آقای موسوی

ان دارد. هم یم جرین رژیان او در چارچوب همیمحکوم کردن هرگونه تعرض و ستمی که بر موسوی و خانواده و اطراف-۸»

ستی یا اقدام تروریری یت هر گونه تعرض، دستگین که مسئولید برایم در مورد محاکمه و مجازات وی با تأکین اخطار به رژیچن

 برعهده شخص خامنه ای است. 

ک یت ملل متحد برای اعزام بالدرنگ یرکل و شورای امنیت و سالمت آقای موسوی و درخواست از دبیهشدار نسبت به امن-۹

 ...»ن خصوص و ین المللی به تهران در همیأت نظارت بیه

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44298 

 

 کردید.  معرفی می» ها جنگ گرگ»منازعات درونی رژیم را شما پیش از این 

 خواندید گفتید:  می» پهلوی نیم»تر او را  ان شما در مورد رضا پهلوی نیز که پیشدر همان دور

ران براى سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار یکتاتورى و بازگشت به جبهه مردم ایم که پشت کردن به دیگو صراحتًا می»

امثال آنها، بلکه آقاى رضا پهلوى را هم  ان موسوى و کروبی ویخ و شاه، نه فقط آقایت شیجاى حاکم ران، بهیت مردم ایحاکم

 ...شود.  ن امر را کنار بزند، شامل مییاگر بخواهد و اراده کند و اگر بتواند موانع ا

بانان آنها و هموطنان یران و هواداران و پشتیگر اعضاى شوراى ملی مقاومت این و دین مجاهدیاول نکات الزم را رو به هم

 م: یگو می

تی از نوع یدانم شخصًا مرتکب جرم و جنا جا که من می سال داشته و تا آن۸۸ر زمان انقالب ضدسلطنتی نکه، رضا دیاول ا

ن گناه پسر را که به پاى پدر یچن ران نشده است. وانگهی گناه پدر را که به پاى پسر و همیکارهاى پدر و پدربزرگش در داخل ا

د گناهان رضاخان سردار سپه و یدگاه قضاوت کند. آخر مگر ما باکه کسی اعالم جرم مشخص کند و دا نیمگر ا سندینونمی

گذاشتند ه سلطنت را هم کنار مییو علنًا هرگونه داعخواهد که رسمًا  م؟ ... دلم مییسیهاى آنها بنونی را به پاى نوهیگناهان خم

کردند که  ران، اعالم مییبهه مردم اارى به جیطلب را کنار زده و در خدمت و  هاى داغتر از آش سلطنتو همه موانع و کاسه

ه و سرنگونی آن یفقتیم والیز دولت و نفی تام و تمام رژن ایی دیك و مستقل مبتنی بر جدایك جمهورى دموکراتیخواهان 

 ». گذاشت جا می کی از خود بهیراستی چه نام ن صورت به نیهستند. در ا

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20030 

 

با موسوی و کروبی که به مدت سه دهه در حاکمیت » مردم ایران  جبهه»شما در شرایط جدید برخالف گذشته برای تشکیل 

  شوید: های حاکمیت رژیم هستند شروط زیر را قائل می ترین سال بوده و مسئول مستقیم سیاه

باشند. و سپس حساب رضا پهلوی را از » بندیمردم پا یرأت مردم و یبه حاکم» نباشند و» هیت فقیو با وال ینید یکتاتوریبا د»

علنًا هرگونه داعیه »قرار گیرد، » رانیارى به جبهه مردم ایدر خدمت و »خواهد  نظام شاهنشاهی جدا کرده و گفتید چنانچه می

 بگذارد. شما شرط دیگری مطرح نکردید. » سلطنت را کنار

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18027
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18027
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44298
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44298
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های  ی شخص شما، سیاست ا هر موضعی در حال حاضر که کوچکترین انتقادی متوجهای و ب اما بالفاصله هرکسی را با هر سابقه

  معرفی کردید:» ی خلق جبهه»شما و یا شورای ملی مقاومت کند دشمن و بیرون از 

ط یه، شرایفقتیم والیدر برابر رژ» رانیجبهه مردم ا»ا ی» جبهه خلق»ار عمده براى شناخت اعضا و اجزاى یم که معیگفت»

اسی و اقتصادى و اجتماعی یشرفت سیبراى سرنگون کردن مانع اصلی پ ت آنهایشرفت جامعه و قابلیو منافع آنها در پ نییع

  ه، است.یفقتیکتاتورى والین دیعنی همیران یجامعه ا

  دوست است. هنیخواه و مان آزادىیرانیاسی ایت سینی و هویا امر مستحب بلکه واجب عیك تفنن ین نه یم که ایگفت-

ه یفقتیم والیواقع تضاد اصلی او با رژ افت که بهیتوان  چ شخصی نمییرو و هیچ نین شاخص، هیار و این معیم که با ایگفت -

زى ین چیران را بزند. چنین و شوراى ملی مقاومت ایرآب اشرف و مجاهدین حال، زیباشد و سرنگونی آن را بخواهد، اما در ع

 م است. ین رژیه خلق و ادامه و امتداد همبهصه ارتجاعی و عالمت خروج از جیخص

ا براى آن جاده صاف کرد؟ خواه و ین بود یدن مجاهدیم، و هم خواهان سر برین رژیتوان هم خواهان سرنگونی ا چگونه می

ست. ی ایگرى محتوایکرد، شکلی و صورى و دین دو رویکی از ایکرد، اصالت دارد. خواه و ناخواه، ین دو رویکی از ایناخواه، 

 ئ و هر مجموعه است. یك شیمحتوا، عناصر متشکله 

گرى کاهنده، یگر است، اما د ایت کننده و احیش برنده، تقویکی پیت و خصومت هم بر همگان واضح است یتفاوت انتقاد با ضد

 »م کرد. ین موضوع صحبت خواهیامحاگر. در بحثهاى بعدى راجع به ا ف کننده ویتضع

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20030 

 

کرده نام » گر ایکننده و اح تیبرنده، تقو شیپ»سال گذشته به شما انتقاد  ۷۹حرف شما متین و منطقی، اما یک نفر را که در 

م تا تان را بپذیرند و ال های مورد ادعای شما قرار گیرند بایستی دربست شما و سیاست» خلق  جبهه»که در  ببرید. افراد برای آن

 و این امری ناشدنی است.کام حرفی نزنند 

 

 عدم تمایل برای کسب قدرت 

با اشرفیان خونفشان و با »اعالم کردید که خواهان کسب قدرت نیستید و  ۸۸شما در جریان جنبش مردم در تابستان 

آیا واقعًا مجاهدین » ایم کرده نام نشانان در ایران و سراسر جهان، براى چادر زدن در خاوران هم اعالم آمادگی و ثبت اشرف

 گونه که شما در پیام خود بیان کردید دنبال کسب قدرت نبوده و خواهان چادر زدن در خاوران هستند؟ آن

تان، انقالب  است. ازدواج» ساز تاریخ»شود، خروج شما از کشور هم پرواز  معرفی می» ساز تاریخ»شاه آزادشدن شما از زندان 

و » پروازی برای صلح و آزادی»تان به عراق  شود و تحولی عظیم، عزیمت خوانده می» وحدت، رحمت، رهاییپیام »و ایدئولوژیک 

در » خون شهیدان، رنج اسیران»تان هم یک صفت عجیب ساخته شود.  ، فقط مانده در مورد تولدگیرد نام می» پرواز انقالب»

 مریم، -ایران» و نیستید آن از برداشتن دست به حاضر هنوز که »ایران -رجوی رجوی، –ایران »شما گره خورده است. در شعار 

شود ادعای  شوید و ایران معادل شما، آیا با این تفاسیر می اید معادل ایران شمرده می ه آن اضافه کردهب هم را »ایران – مریم

 شما را پذیرفت؟

ی به دست آوردن قدرت سیاسی تشکیل ها و احزاب سیاسی برا گروه  کسب قدرت حق یک نیروی سیاسی است و اصواًل

شدید به  شما هنگامی که از کشور خارج می ،دادند. اتفاقًا برعکس شوند وگرنه انجمن خیریه، فرهنگی و اجتماعی تشکیل می می

و محصول روم در خارج از کشور آلترناتیو دمکراتیک را ایجاد کنم که دوباره سر بزنگاه نااهالن دسترنج  صراحت گفتید می

ی موعود شلیک کند. این که گفته شد  دهند که در لحظه مردم را به یغما نبرند. در واقع یک عمر به توپچی مواجب میبارزات م

خواهم بروم خاوران چادر بزنم در جهت عکس تعهدات شما هنگام خروج از  خواهی نیستیم یا من می ما دنبال قدرت و سهم

   است.لی مقاومت کشور و در تقابل با اهداف تشکیل شورای م
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وزیر انتخاب شده  صدر به عنوان نخست صدر از ریاست جمهوری، شما به حکم بنی و برکناری بنی ۸۷۴۱پس از کودتای خرداد 

های مختلف  شود تشکیل کمیسیون ی شما گذاشته شد. حتی گفته می و مسئولیت تشکیل شورای ملی مقاومت هم به عهده

ن آن از سوی شما هم در راستای حل و فصل مسائل کشور پس از به عهده گرفتن قدرت شورای ملی مقاومت و تعیین مسئوال

شود شما رئیس جمهور برگزیده مقاومت داشته باشید، پارلمان در تبعید داشته باشید، مسئوالن  این نمی است. بنابر

ی  دتان هم رئیس با اختیارات ویژهکنند داشته باشید، خو های مختلف که پس از سرنگونی نظام حکم وزیر پیدا می کمیسیون

جمهوری دمکراتیک »ی  شورای ملی مقاومت باشید و بخواهید پس از سرنگونی نظام بروید در خاوران چادر بزنید! شما برنامه

 اید.  را هم انتشار داده» اسالمی

ای که شما به خبرگان رژیم   هایران هستید. در نام» انقالب نوین مردم»از این گذشته بارها مطرح شده است که شما رهبر 

با شما » انقالب نوین مردم ایران»ایران را بشنوند. در واقع » انقالب نوین مردم»صدای دادید که » اندرز»ها را  نوشتید نیز آن

 در پی برافراشتن چادر در خاوران باشد؟ » رهبر انقالب نوین»شود  گره خورده است. چگونه می

در هر صورت علیرغم جایگاه رفیع جاودانگان قرار نیست ما پس از سرنگونی نظام مجالس روضه و تعزیه و سوگواری راه 

هایی که دل در گرو میهن دارند خواستار سازندگی، آبادانی و بهروزی کشور  ی آن ها و همه بیاندازیم. مردم ما، شهدا و جاودانه

در کشور راه » شهدا»سال است که کارناوال  ۷۱تحه و عزا و یادبود. وگرنه رژیم بیش از هستند و نه لزومًا برگزاری مجالس فا

نیاز  و نشاط هم نیست. قرار نیست ما با مرگ و مردگان زندگی کنیم. مردم ما به رقص و آواز و شادی بردار و دستانداخته 

 دارند.

ها و  های بزرگداشت یا در گورستان شود و نه در آیین زنده می مان مان نیز در شادی و شکوه و غرور ملت یاد فرزندان خوب میهن

ایم. بدون آن که به  سال گذشته طی کرده ۲۱۱مان و به ویژه در  مجالس عزاداری و فاتحه. این راه غلطی است که ما در تاریخ

ی  وری اسالمی به اندازهی دلخواه رسیده باشیم. اشک گرفتن از مردم که هنر نیست. مردم ما در حاکمیت نکبت جمه نتیجه

های  صفر و  ماه رمضان و شب ۹۸کافی اشک و ماتم و سوگ و عزا و عاشورا و تاسوعا و دهه محرم و دهه فاطمیه و اربعین و 

ها را به شادی و جشن و سرور و پایکوبی بشارت داد و نه  اند حاال بایستی آن المومنین و ... داشته خوردن امیر تقدر و ضرب

 ها. ها در قبرستان ها و افراشتن خیمه دن در گورستانبیتوته کر

خواهد  های خمینی مبنی بر این که دنبال قدرت نیست و می های بعدی از وعده ما و نسل ی تاریخی که نسل با توجه به سابقه

وعده دادن د. نخوبی دار د و نه بازتابنشو ها نه جدی گرفته می گیری ای به قم برود به یاد دارند این گونه موضع » طلبه»مانند 

 ساده است عمل به آن مشکل است. 

و ... » عباس داوری»متأسفم در نشست درونی مجاهدین آنقدرش را که حوصله کردم گوش کنم، مسئوالن مجاهدین به ویژه 

بر فرزانگی و  بوده و به دنبال قدرت بودند و» تعادل قوا»کردند که تابع  شدند و از خودشان انتقاد می یک به یک حاضر می

  خواستند.  و پوزش می گذاشتند شما صحه میو از خودگذشتگی   درایت

 

 ی عدم شرکت در انتخابات وعده

 شما همچنین در همان ایام گفتید که قصد ندارید در هیچ انتخاباتی شرکت کنید و خواهان کسب قدرت نیستید! 

کنید و مسئولیت  ا در مجاهدین هم در هیچ انتخاباتی شرکت نمیهای شما را ترجمه و تفسیر کرد. شم به نظر من بایستی حرف

اید. البته اگر در انتخاباتی هم شرکت کنید قطعًا و بدون تردید پیروز هستید. سرنوشت  در سازمان را به دیگران سپرده

ور شما در یک انتخابات که این سازمان در حال حاضر بدون شما معنایی ندارد. عدم حض مدیریت کردیدای  به گونهرا مجاهدین 

آزاد درون مجاهدین به این معنا نیست که شما هراس دارید که مبادا انتخاب نشوید و یا اصواًل رقیبی داشته باشید و یا این که 

سنگ شماست. در این که شما بی رقیب و بی جانشین هستید شکی  اش هم خطور کند که هم کسی در میان مجاهدین به ذهن

موضوع جای دیگری است. عنصر ذیصالح و به ویژه رهبر عقیدتی اصواًل  اید ی سال روی این موضوع کار کردهوانگهی س نیست.

تر از خود در معرض انتخاب  شود. به ویژه خود را با پایین کند. صالحیت با انتخابات تعیین نمی در هیچ انتخاباتی شرکت نمی
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های مختلف شورای  شود. یکی از دالیل ایجاد الیه روزتان بیشتر و بیشتر میی شما هر روز با همقطاران دی دهد. فاصله قرار نمی

تان   ی شما با اعضای سابق دفتر سیاسی مجاهدین و یا دوستان قدیمی رهبری مجاهدین از زنان هم همین است که فاصله

مع مجاهدین روی آن تأکید های داخلی و در ج نیافتنی تر شوید. این چیزی است که شما در نشست هرچه بیشتر شده و دست

 اید.     داشته

شما وقتی نماینده سازمان مجاهدین خلق و یکی از اعضای کادر مرکزی آن بودید در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس 

 های سیاسی شورای ملی شرکت کردید. این حق شما بود و اتفاقًا به درستی از سوی اقشار وسیعی از مردم و تقریبًا اکثر جریان

 کشور مورد حمایت قرار گرفت. مترقی

رسید در هیچ انتخاباتی شرکت نکنید. در هیچ کجای دنیا  می» انقالب نوین مردم ایران»  مشخص است وقتی شما به مقام رهبر

دهد که صالحیت او به رأی گذاشته شود و یا خدای  کند. شأن رهبری اجازه نمی رهبر انقالب در هیچ انتخاباتی شرکت نمی

 گیرد.  شود و یا در معرض چون و چرای مردم قرار نمی ه از رقیبی شکست بخورد. در این نگاه صالحیت به رأی گذاشته نمینکرد

کند. این انقالب خواه در روسیه باشد یا چین، یا حتی انقالب اسالمی  یک از انقالبات دنیا رهبر در انتخابات شرکت نمی در هیچ

و » رهبری»های سیاسی با انتخابات به قدرت رسیدند و سپس مقام  ... هرجا هم که چهرهایران و یا لیبی و کره شمالی و 

 شوند، هیتلر و موسولینی و... از این دست بودند.  یافتند دیگر حاضر به شرکت در انتخابات و رقابت با دیگران نمی» پیشوایی»

ها جز هدایت مردم و مسئوالن  گویند آن یار دارند میی انقالبات هم رهبرانی که جان و مال و نفس مردم را در اخت در همه

 هم به خواست خودشان مسئولیت دیگری ندارند. حال این که واقعی نیست.  آن

ی عدم تالش برای کسب قدرت  با توجه به توضیحاتی که دادم و تجربیات تاریخی که داریم عدم شرکت در انتخابات به منزله

 غیرپاسخگو.  هم قدرت بی حد و حصر و نیست. آن

کنند،  شوید و مردم بطور نسبی فرصت چون و چرا پیدا می کنید یعنی زمینی می چون به محض این که در انتخابات شرکت می

گیرند. شما مالحظه کنید از زمانی که خمینی به  کنند در واقع این فرصت را از مردم می اما کسانی که در انتخابات شرکت نمی

ای هم حاضر به مصاحبه با مطبوعات داخلی و  برنگار داخلی و خارجی حاضر به مصاحبه نشد. خامنهقدرت تکیه زد با هیچ خ

 دهد که مورد پرسش قرار گیرد.  خارجی نشده است چون شأن او اجازه نمی

و » رانرهبر انقالب نوین مردم ای»در هر صورت شما چه از زبان خود و چه از طریق تبلیغات مجاهدین و شورای ملی مقاومت، 

 ابد.  نام گرفته» رهبر مقاومت»

سال گذشته نیز سیر حوادث و تحوالت در مجاهدین و شورای ملی مقاومت حاکی از نقش و قدرت بدون گفتگوی  ۷۱اتفاقًا در 

را هم که در نظر بگیرید پیام سیاسی خاص » ریاست جمهوری برگزیده مقاومت»شماست. حتی اگر سرفصل مهم انتخاب 

 د که مؤید نظر من است.  خودش را دار

 انتخاب کرد. » رئیس جمهور برگزیده مقاومت»به ابتکار و صالحدید شما، شورای ملی مقاومت، مریم رجوی را به عنوان 

های شاخص آن نپذیرفت تا  با این حال مریم رجوی این مسئولیت را علیرغم انتخاب از سوی شورای ملی مقاومت و اصرار چهره

اظ ایدئولوژیک و از موضع رهبر عقیدتی به او دستور دادید تا منصب مورد نظر را بپذیرد. و او نیز در جریان این که شما به لح

 مراسم مزبور روی این مهم تأکید مؤکد کرد. 

قطعًا که مریم رجوی پیش و بیش از هرکس در جریان ابتکار و صالحدید مجاهدین و شما بود و با اقدامی غیرمنتظره مواجه 

چه در  ود و حتمًا از پیش در مورد چگونگی برخورد وی با این پیشنهاد هماهنگی الزم بین شما صورت گرفته بود و آننشده ب

 هایی بود که از قبل به دقت و مو به مو طراحی شده بود.  نشست شورا ملی مقاومت شاهدش بودیم اجرای صحنه

هستید ترجیح دادید در جریان عمل و نزد اعضای شورای ملی بنا به اهمیتی که شما و مریم برای نقش رهبر عقیدتی قائل 

کنندگی اصل رهبری عقیدتی تأکید کنید. وگرنه  های مهم این شورا، روی اهمیت و تعیین مقاومت و در جریان یکی از سرفصل

وی حتی در موضوع را حل و فصل کنید بدون آن که کسی بفهمد. در واقع مریم رج یدتوانست در جمع دو نفره خودتان می

هم از سوی پارلمان مقاومت، به دستور رهبری عقیدتی عمل کرد و نه نظر و درخواست  پذیرش مسئولیتی به این بزرگی، آن

شود مورد احترام اوست. پیام او به اعضای شورای ملی مقاومت و ناظران این است در اجرا و   جمعی که در هر صورت گفته می
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ی یک تار  ی شما روی هم نزد من به اندازه من به شما نیست بلکه به رهبر عقیدتی است. همهبرد این مسئولیت هم نگاه  پیش

 .عقیدتی ارزش و شأن و مقام نداریدموی رهبر 

طبق اندیشه امام اگر رییس جمهور توسط ولی فقیه نصب نشود، »گوید:  یزدی نیست که می آیا این رویکرد یادآور نظر محمدتقی مصباح

 ؟»رام استاطاعت از او ح

ای هستید چرا در انتخابات شرکت نکنید؟ چرا کنار  العاده های فوق آید که چنانچه شما دارای توانایی جا پیش می سؤال اتفاقًا این

ای که امتیاز دادن به مردم نیست. اتفاقًا  مند نشوند؟ دادن چنین وعده ی کشور بهره بایستید و مردم از وجود شما در اداره

کنند دارای  مند شوند و همه کسانی که فکر می ها بهره دم بایستی از همه سرمایهز آنان است. به نظر من مرگرفتن فرصت ا

 ها بسپارند.  قدم شوند و از مردم بخواهند قدرت را به آن صالحیت و توانمندی اداره کشور هستند پیش

 

 مسئولیت رهبری در شکست جنبش 

اید که به نظر  ی رهبری آن یعنی موسوی و کروبی کرده ست این قیام را متوجهبارها دلیل شک ۸۸شما پس از شکست جنبش 

ها نفر به خیابان آمده بودند مردم را به رفتن به خانه  میلیون  مثاًل اگر موسوی و کروبی وقتی  من بخشی از آن واقعی است.

ها بازنگردند  ند که تا ابطال انتخابات به خانهخواست نشستند و از مردم می کردند و به جای آن در میدان آزادی می تشویق نمی

 شد.  مسیر تحوالت عوض میاحتمااًل 

ی بود که رفت روی تانک و مردم را به مقابله با کودتاچیان فراخواند. اما در ایران چنین »یلتسین»در روسیه در برابر کودتا، 

 بردند.  انفعال بسر میکسی در آن لحظه نبود و کسانی که رهبری جنبش را در دست داشتند در 

را بپذیریم بایستی رهبری مجاهدین هم در مورد  ۸۸البته اگر استدالل شما در مورد نقش رهبری در شکست جنبش خرداد 

دانید شما و مجاهدین رهبری نسلی را به  خرداد و جنبش مسلحانه و ... پاسخگو باشد. خودتان بهتر می ۷۱شکست جنبش 

از نثار جان و مال خود دریغی نداشت. نسلی که با اعماق وجودش به راهی که  »الب ایدئولوژیکانق»بدون  عهده داشتید که

توان  انتخاب کرده بود باور داشت و از دادن بهای سنگین چنان که شاهدش بودیم ابایی نداشت. کمتر کسی از نسل جدید را می

 با آن نسل مقایسه کرد.  

نرسیده پس در سی سال گذشته که   اش به نتیجه های رهبری ه به خاطر ضعفاگر بپذیریم که جنبش در چند سال گذشت

( را چه ۸۸-۴۱سال گذشته ) ۹۸رهبری جنبش در دست موسوی و کروبی و امثالهم نبوده چرا به پیروزی نرسیده است؟ پاسخ 

ها سؤاالتی است که  اینی رٰژیم؟  های سیاسی؟ سرکوب لجام گسیخته ی تشکیالت  های مردم؟ بدنه کسی باید بدهد؟ توده

 باالخره بایستی پاسخ داده شود و هر کس سهم خود را بپذیرد.

های غربی از طرف دیگر را از  سال گذشته، سرکوب و کشتار رژیم از یک طرف و سیاست استمالت دولت ۹۸شود برای  نمی

» شکست»رای پیدا کردن دالیل این بسال گذشته ضعف رهبری جنبش.  ۶دالیل مهم عدم سرنگونی رژیم معرفی کنیم و برای 

 ی کلی بایستی پیدا کرد.  یک قاعده

 

 های درونی رژیم بندی عدم شناخت جناح

فراخوان به خیزش و »در  ۸۷۸۲اردیبهشت  ۵زنید شما در  های رژیم دست به تحلیل می بندی به جناحدقیق ظاهرًا بدون توجه 

شید که خاتمی به طمع ریاست جمهورى در دور بعدى، تنها یک شیاد و هشیار با» خطاب به موسوی و کروبی گفتید:» اعتراض

 »براى توبه و تسلیم و تخطئه و تخریب شمایان است. ای  نفوذى خامنه

 

 

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6
470:2010-04-30-13-23-09&catid=25:2010-02-02-16-24-48&Itemid=75 
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ای که با آن  نیست. اما خامنه مردم از سوی او پیگیری مطالبات و عدمو سرسپردگی خاتمی به نظام تردیدی در وارفتگی 

» نفوذی»، »نفوذی»شما از بس  ها نیست. ها را از حاکمیت جارو کرده حاضر به بازگرداندن آن » طلب اصالح»ی سنگین  هزینه

 برایای  خامنهمنصوب از سوی وزیر اطالعات  مصلحی گیری علنی بینید. به موضع می» ذینفو»همه را به چشم  اید هکرد

 آید:  هایتان تا کجا نادرست از آب در می بینی جلوگیری از کاندیداتوری خاتمی توجه کنید تا متوجه شوید پیش

ها برای کاندیداتوری یکی از افراد  درخواستدرباره  VOAسی و  بی هایی همچون بی وزیر اطالعات با اشاره به پروپاگاندای رسانه»

های زیادی به ملت ایران دارد و صرف سوابق و مسئولیت وی در گذشته  وابسته به اردوگاه فتنه با بیان اینکه این فرد بدهی

عوت به عمل گوید گروهی از نخبگان از این فرد د سی می بی تواند پرونده وی را به دست فراموشی بسپارد، اظهار داشت: بی نمی

پیالگان این  سی، داماد، اقوام نزدیک و هم بی بینیم منظور از نخبگان در بی کنیم می آوردند که به انتخابات بیاید وقتی بررسی می

ها هم مکاتبه کنند و بگویند شما حتی کاندیدا شوید و کاری  اند که آن گران زندانی خط داده فرد هستند، از طرف دیگر به فتنه

 »ی بودن ما نداشته باشید.به زندان

 

http://jamnews.ir/fa/FullStory/News/?NewsId=157176&CatID=185 

 

کا، یآمرون پنجم ست»و » وطن فروش»، »مفسد فی االرض»را  ویای در روزنامه کیهان  ی خامنه حسین شریعتمداری نماینده

 خوانده است. » سیل و انگلیاسرائ

 

http://www.tabnak.ir/fa/mobile/316196 

 

 کنید.  را نیز با خود همراه می» شورا»متأسفانه مواضع شما مبتنی بر واقعیت نیست و یک سازمان و 

ای  در صورتی که خامنه »گذارم آنان به ریاست جمهوری برسند. تا من زنده هستم، نمی»ست: ای به صراحت گفته ا خامنه

 ی شکنندگی و ضعف محض وی خواهد بود.  دهنده مجبور به پذیرش خاتمی شود نشان

 

 بندی افراد به دوست و دشمن بر اساس تحلیل شما از چگونگی سرنگونی دشمن تقسیم

شما مخالفت کند به  ی کنید و هرکس با شما و نظریه بار شکل سرنگونی رژیم را معرفی میمتأسفانه این شما هستید که هر 

را هم   »رفراندوم، رفراندوم، این است شعار مردم»شود. شما حتی در دوران پس از اشغال عراق شعار  هزار انگ و اتهام متهم می

 هم بدتر بود .» کفر»سردادید که تا پیش از آن از 

سیون آنقدر وسیع و نیرومند است که بتواند یآیا اپوز»با خبرنگار نشریه اتریشی )اکسترا بالده( که پرسیده بود  شما در مصاحبه

 » از هم اکنون سخن از جنگ داخلی در ایران راند؟

اخلی اش رسیده... در مورد جنگ د در یک کالم، ارتجاع در حال فرو ریختن است. به باالترین ضعف سیاسی»... پاسخ دادید : 

هم که گفتید، من امیدوارم بتوانیم جلوی آنرا با تسریع در سقوط خمینی بگیریم.... فعال در قدم اول جو ترس و شکنجه را 

در چه چهارچوبی و با چه »و وقتی خبرنگار دوباره پرسید: » شکنیم و بعد تدارک برای اعتراضات و قیام عمومی. داریم می

در قدم اول ما شکستن فضای رعب و ترس را در نظر »  پاسخ دادید:» با رژیم فعلی را دارد ؟ امکاناتی، سازمان شما قصد مبارزه

)نشریه انجمن دانشجویان مسلمان  »کنند.  داریم، آنگاه یقین داریم که توده های مردم دست در دست ما بقیه کار را تمام می

 (۸۷۴۱مرداد  ۷۸

 

http://jamnews.ir/fa/FullStory/News/?NewsId=157176&CatID=185
http://jamnews.ir/fa/FullStory/News/?NewsId=157176&CatID=185
http://www.tabnak.ir/fa/mobile/316196
http://www.tabnak.ir/fa/mobile/316196
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هایی که نسل ما به خرج داد با شکست مواجه شد  و مهرماه با وجود رشادت های شهریور پس از آن که تظاهرات ۴۱در مهرماه 

ال خبرنگار مجله آفریقا درباره مراحل مبارزه برای سرنگونی رژیم ؤسای منجر نشد شما در پاسخ به  و تالشمان به قیام توده

 ای تأکید کرده و گفتید:  دوباره بر همان پاسخ کلیشه

 

فتن تظاهرات و اعتصابات و باالخره قیام مردمی منجر به سرنگونی رژیم خواهد شد که بزودی هم ای با توسعه یا نهضت توده»

 »این سرنگونی صورت خواهد گرفت مطمئن باشید.

باشد ؟  دهد کمی زودرس نمی افزاید : آیا این اظهارات که پایان رژیم را مژده می خبرنگار مجله آفریقا در پایان این مصاحبه می

 ( ۲ -شماره   ۸۷۴۱مهرماه  ۹۶من دانشجویان مسلمان اروپا و آمریکا )نشریه انج

 

را داشتید. اگر کسی به هر دلیل به شما » تظاهرات و اعتصابات و قیام مردمی»شما در آن شرایط قصد سرنگونی رژیم از طریق 

 گذاشتید؟  گفت چنین چیزی امکان ندارد، آیا حرمتی برای او باقی می می

سخن » تظاهرات و اعتصابات و قیام مردمی»بخش تشکیل دادید اگر کسی از سرنگونی رژیم از طریق  ش آزادیوقتی هم که ارت

کردید که پس از  تأکید می» جنگ آزادیبخش نوین»گذاشتید و تنها بر  گفت او را از هیچ تهمت و افترایی بی نصیب نمی می

 ی از آن ندید. کسی اثراز سوی خمینی  ۲۲۸فروغ جاویدان و پذیرش قطعنامه 

» اشرف»اما زمانی که استراتژی ارتش آزادی بخش با سقوط صدام حسین شکست قطعی یافت و زمانی که مجبور به ترک 

» قیام مردم»گفتید. در حالی که استراتژی ارتش آزادی بخش در تضاد کامل با  »قیام مردم»شدید آهسته آهسته دوباره از 

نویسند تصور کردید با یک ارتش چند  می» نخبگان»ی نیچه و این که تاریخ را »ها   و گلهها  نخبه»است، شما با پذیرش بحث 

 توانید موفق شوید.  می» نخبه» ی هزار نفره

های ارتش در داخل کشور سخن گفتید که هر  وقتی نام مجاهدین از لیست تروریستی بیرون آمد این بار از تشکیل یگان

ناپذیر بودن  . شما دلیل حضور در عراق را امکانتان های قبلی است محال  و در تضاد با گفته داند که امری انگاری هم می ساده

بخش در  گفت به جای تشکیل ارتش آزادی . آیا اگر کسی پیشتر به شما میدانستید هایی در داخل کشور می تشکیل چنین یگان

گرایی و نشناختن شرایط متهم  در بهترین فرض به ذهنیهای ارتش در داخل کشور را بدهید او را  عراق، فرمان برپایی یگان

 کردید؟  نمی

 

 تر است نپذیرفتن آنچه از روز هم روشن

م که شما برای سرنگونی رژیم ا هپذیرید. بارها از مسئوالن مجاهدین شنید را هم نمی» من الشمس  اظهر»شما گاه مسئولیت 

دید که سرنگونی ضربتی رژیم تحلیل ما نبود بلکه ذهنیت و تمایل های درونی مدعی ش زمان ندادید! خودتان هم در تحلیل

گفتید که خود بارها از زبان شما و مسئوالنشان  ها را به اعضا و هوادارانی می هواداران بود و ... ما هم با آن مخالفتی نکردیم! این

کنند وگرنه محال  البد خودشان اشتباه میپذیرند که  های مسخ شده می وعده سرنگونی را شنیده بودند. آن ها هم چون انسان

 است شما سخن لغو  و بیهوده بر زبان آورید.

های مشخص در ارتباط با سرنگونی و ... که بارها در طول سالیان گذشته  بندی ای برای زمان چاره ۲۸ماه  البته در نشست آبان

 اید و در عمل به وقوع نپیوسته اندیشیده و گفتید:  داده

 

ها و سمت وسوی کارشان متعهد هستند  شکاف کردن تالش ا به سنت مجاهدین برای جدیت و بیدانید که بن میشما خوب »

در نظر بگیرند. در غیر این صورت وقتی که زمان را باز بگذارند. چندان محصول عملی و مادی نخواهد  ابندی ر که یک زمان

گم » س»ها و در اینجا بند و دوران خجسته  تیجه مشخص حرفهای ذهنی و روشنفکری یعنی بدون ن داشت و چه بسا در بحث

 »و پت و پهن بشود. 
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بینی غیرموجه باز شده است و شما از پیش  بندی نادرست و غیرواقعی و هر پیش ی هر زمان با این تحلیل دست شما برای ارائه

 اید.  آن را توجیه کرده

یعنی » شود شود، ایران، لبنان می ایران، ترکیه نمی»صراحت گفتید:  به ۸۷۲۲یادتان هست شما در سخنرانی امجدیه در خرداد 

 رود. چنانچه مالحظه کردید ارزیابی شما نادرست بود.  ایران به سمت جنگ داخلی می

گیرد. همه موظف به تغذیه از افکار شما هستند. شما خود در  در مورد مسائل شکل نمی متأسفانه در مجاهدین بحث آزاد

کنید و سپس خود به عنوان  ًا نقش منتقد پاستوریزه را هم به عهده گرفته و احیانًا نظرات او را هم مطرح میها شخص نشست

گیرید. در واقع زحمت   هایش را هم نتیجه می رهبر عقیدتی وارد شده و ضمن منکوب کردن شخص فرضی غلط بودن استدالل

 همه کار به دوش خودتان است.

 

ماه دیگر در ایران هستم؟ )پیشتر در مصاحبه با یک  ۴گفتید کمتر از  ۴۱از بی بی سی در مرداد   یادتان هست در گفتگو با 

 ۷کنید بعد از  پرسید آقای رجوی یعنی شما فکر میشود. خبرنگار  ماه این رژیم سرنگون می ۷خانم از بی بی سی گفتید ظرف 

 (»کنم. یقین دارم. من فکر نمی» شود؟ پاسخ شما این بود ماه حکومت جمهوری اسالمی سرنگون می

در  ۵۱مانده مجاهدین هم راهی خارج شدند. یادتان هست در سال  ی اعضای باقی شما نه تنها به ایران برنگشتید بلکه همه

گردید گفتید زودتر از آنی که  ارتش آزادی بخش وقتی خبرنگار فلسطینی از شما پرسید که کی به ایران باز می ی هجریان رژ

  SOONا بکنید؟ و به خبرنگار دیگری که همین سؤال را کرد گفتید: به زودی فکرش ر

 گذرد.  سال از آن تاریخ می ۹۱االن بیش از 

 

  ی خروار است: جهت یادآوری گذشته بد نیست مروری به موارد زیر بکنید که مشت نمونه

 

دانیم که  ت تصمیم نداشتیم و حتی الزم هم نمیمن و بنی صدر هیچوق»شما در مصاحبه با زود دویچه سایتونگ گفتید : ... 

» کنم که رژیم ارتجاعی خمینی مدت زیادی در قدرت بماند. یک دولت خارج از ایران تشکیل بدهیم. ... من همچنین تصور نمی

 ( ۵ -شماره   ۸۷۴۱جزوه انجمن دانشجویان مسلمان آلمان غربی آبان )

 
  ازمان مجاهدین را مالحظه کنید:پیام سازمان بمناسبت هفدهمین سال تاسیس س

خمینی و رژیم پلید او زیر ضربات کشنده و کوبنده مجاهدین دچار سرگیجه و سرسام شده و در آستانه سقوط قطعی قرار »... 

نشریه انجمن )» گرفته است و بحرانهای رژیم قرون وسطائی به هیچ چیز جز قطعیت سقوط خمینی داللت نمی کند. 

 ( ۲ -شماره   ۸۷۴۱مهرماه  ۹۶اروپا و آمریکا  دانشجویان مسلمان

 
... یادآورمی شویم که رژیم خمینی در آستانه سقوط قطعی است و کمترین »  اطالعیه سازمان مجاهدین را در نظر بگیرید:

دانشجویان نشریه انجمن )»  آینده ای ندارد.... الکن خمینی خون آشام و رژیم ددمنش او باید برود و در حال رفتن نیز هست.

 ( ۸ -شماره   ۸۷۴۱مهرماه  ۸۵مسلمان اروپا و آمریکا 

 
  را مالحظه کنید: ۸۷۴۱اطالعیه سازمان مجاهدین در مرداد 

گذراند. بزودی شورای حاکمیت  کنیم که رژیم ارتجاعی کودتا آخرین روزهای عمر پلید خودش را می بار دیگر یادآوری می»... 

بدست مردم و نیروهای انقالبی و مقاومت ملی در هر شهر و روستا و قصبه در هم فرو ریزد و ارتجاعی و والیت سفیانی خمینی 

 »صبح رهایی و پیروزی خواهد آمد.

 ( ۷شماره  ۸۷۴۱مرداد  ۷۸نشریه انجمن دانشجویان مسلمان فرانسه )

 


