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 ی سرگشاده به مسعود رجوی ، نامه۲۹گزارش 
 

 

 

  روید؟ آقای رجوی به کجا میبخش اول: 

 

قصد ذشت. تدوین آن گویراستاری و در مدت هشت روز نوشتم و چهار روز به با عجله و آید   که در ادامه میرا  ای ی طوالنی  نامه

انتشار آن دو روز به تعویق افتاد و خوشبختانه  ،ام خاطر پیگیری بیماری به منتشر کنم کهسال گذشته بهمن  2۲وز ر داشتم

نظر  صرفموقتًا از انتشار آن باعث شد که دفاع  و کشتار مجاهدین بی «لیبرتی»به عوامل رژیم تروریستی ی  رحمانه بیی  حمله

  نگهدارم. کرده و دست

ی انتقادی کارم  جنبه رژیم. ناپذیر آشتی دشمنمجاهدین هستم و  جدیمن منتقد یف خط مشی خودم بایستی بگویم در توص

الشعاع خود  را تحت ها آنیاندازد و جنایات بغدار حاکم بر کشورمان هایم علیه رژیم  ای بر وجه مبارزاتی فعالیت نبایستی سایه

  قرار دهد.

و محکومیت آن نوشتم. ی رژیم  مطلبی در چرایی حمله، «لیبرتی»به موشکی جنایتکارانه  ی ی حمله بحبوحهدر به همین دلیل 

. چون در آن لحظه محکومیت جنایت خودداری کردمبر ماندن در عراق  پافشاریجا از طرح انتقاداتم نسبت به سیاست  در آن

 رژیم برایم مهم بود. 

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-49373.html 

 

ها و  و اضافه کردن نمونه آنبازنگری در محتوای صرف روزهای متمادی و با ام این امکان را به من داد که  عدم انتشار نامه

  .اقدام کنم آنبه انتشار شدن صفحات آن منجر شد( و نیم به دوبرابر )بیشتر  ههای مشخص به منظور تدقیق هرچ فاکت

شکسته اما  پیکر درهم ویکمین سالگرد شهادت موسی خیابانی و یارانش بود. بودم که سیرا به این دلیل انتخاب کرده بهمن 2۲

پس از گذشت ماندم در او خیره  ی نزدیکی فاصلهو من از  که به دستور الجوردی در مقابل چشمانم گرفته شد« موسی»استوار 

حیات بیولوژیک و که  ی عزیزانم ید عهد با همهتجدسردار آرزوهایم باقی مانده است.  وبخش  همچنان الهاماو این همه سال 

و به پیروی از  کردههای اخالقی دفاع  نکنم و از ارزشکند سکوت  ر میمرا وادا ها هستم را نیز مدیون آنام  ساختار شخصیتی

 وجدانم عمل کنم.

 

 «مالل گویم/ تو خواه از سخنم پند گیر خواه من آنچه شرط بالغ است با تو می»

 

حرف امروز و دیروز من نیست نزدیک به پانزده سال است که در من نضج گذارم  ن نامه با شما در میان میه در ایچه را ک آن

صورت تمام وقت در  شتند حتی زمانی که بهرند و داگرفته، رشد کرده و نکات اصلی آن را افرادی که با من روابط نزدیکی دا

بسیاری ند. ا و خوانده  بخش زیادی از آن را حتی مسئوالن مجاهدین شنیده اند. شنیدهبارها  کردم فعالیت میمجاهدین ارتباط با 
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به قول حکیم ابوالقاسم  با این حال ام آمده است.  ها و مقاالت انتشار یافته در این نامه بصورت اشاره در کتاب مطرح شده نکاتاز 

 «. سخن را نگه داشتم سال بیست»مان  فردوسی آموزگار بزرگ میهن

بهترین  دادم. تری را انجام می اما پیش از آن بایستی کارهای مهم سخن بگوید.کردم یکی مثل من بایستی  احساس می شههمی

کند و هم آسان. از یک سو بایستی بر  هم کار را برایم سخت می اینبا مجاهدین سپری شده است و در زندان و های عمرم  سال

  یارانم را دنبال کنم.  های انسانی اهداف و ارزش نمدا خود را موظف میر ام فایق آیم و از سوی دیگ احساس و عاطفه

برای من همچون هشداری بود که اگر امروز شما را مخاطب  21۲2دیماه  0های شما در نشست درونی مجاهدین در  صحبت

 به ویژه که خود شما در همان نشست خواستید: قرار ندهم فردا خیلی دیر است. 

د یا جریان یا موضوع یا اتهام و ادعایی که خودتان نتوانید جوابگو باشید، تمامی این قبیل موارد را به من ارجاع در مورد هر فر»

 .«بدهید

گردد به رویکرد جدید شما که آن را در سخنرانی مزبور اعالم کردید.  این که چرا بایستی همین االن به موضوع بپردازم برمی

های برگزار «معاد»و   «قیامت»شان در  های خصوصی جدایی از شما را دارند به افشای گزارشتهدید مجاهدین و کسانی که قصد 

تحت عنوان  های گذشته در اوج اعتماد و اطمینان برای شما و مسئوالنشان در مجاهدین و مطالبی که در سال« اشرف»شده در 

های  هایی که در طول سال گذاشتن روی پرونده تهدید و دستاند. در واقع شما با این  نوشته «صفر صفر تناقضات جنسی»

 کنید.  اید تعداد زیادی را به گروگان خود تبدیل می گذشته برای تک تک مجاهدین تهیه کرده

گیری  به شدت موهن و زشت به موضع ادبیاتییکی از اعضای مجاهدین به تأسی از شما به شکل ناپسند با « محمد اقبال»وقتی 

ی  داوود رحمانی نشاند و وعده را در کنار الجوردی و حاج« عاطفه»ه ویژه و ب پرداخت، «عفت»و  «عاطفه»ش انعلیه خواهر

  ضرورت انتشار این نامه را دوچندان احساس کردم. ی او را داد محاکمه

 -://iranhttp
-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8876:2013 

02-17-15-30-40&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6 

 

رپا یاین گونه ز« عاطفه»ای کاش «! عاطفه»تولد خواهرش  سالروزای هم بوده به مناسبت  «هدیه»ی محمد اقبال  گویا نامه

  تابد.نبرچنین تلخ از برادری رخ  ،«اقبال» تا رفت یبه سادگی به تاراج نم« عفت» شد و گذاشته نمی

« اشتباه»که برای سرنوشت او احساس مسئولیت کرده و به را ش خواهر زشت یبا کلمات شود برادری فرهنگی که باعث می

گیرد. چرا که اگر قدرت داشته باشد  ربایستی مورد نقد و بررسی قرا در شب تولد به مسلخ ببرد،خواهان نجات جان او شده 

 معلوم نیست تا کجا پیش برود. 

 را شرح داده است.برادر و پسرعموهایش در اوین اش توسط  چگونگی شکنجهاست « لیبرتی»حیدری که در  اعظم حاج

و ناسزا  و تحریفزبان به دروغ است  روشنشان با رژیم  که دشمنیگیرد و در مورد خواهرانش  وقتی برادری قلم به دست می

و  کند انکار میکه الاقل بر من پوشیده نیست را هایشان  و خانوادهها  رنج و مصیبت آن عفتی بی و عاطفگی بی گشاید و با می

توان باور  میو به کدام عهد و پیمان شما به کدام روایت شما  کند معرفی می« میرغضب»و ها را وابسته به وزارت اطالعات  آن

 بر این بیداد! داشت؟ ای داد

اگر مرد مسلمان از »اند فریاد زد:  خلخال درآورده ،ابیطالب وقتی شنید از پای زن یهودی ابن علیگفت  کجا شد ادعایی که می

گناه کبیره است؟ چگونه است که قلم « تهمت به زن پاکدامن»گفتید  مگر شما نبودید که می «غصه بمیرد مالمتی بر او نیست.

  کنید؟ گشایید و پروا نمی می «کبیرهگناه »و زبان به 

گوید و زبان به تهدید  گونه سخن می محمد اقبال که امروز در شرایط محدود و زیر فشار لیبرتی این توان حدس زد می

های استالین نخواهد  دادستان دادگاه Andrei Vyshinskyویشینسکی  آندری گشاید اگر فردا قدرت داشته باشد کم از می

  گفت:

اند،  های عقاب خود را از خلق پنهان کرده های تیز و پنجه های هار را تیرباران کنید. مرگ بر این اراذلی که دندان سگ این»

کشد!...  های متعالی مارکسیسم را به تباهی می آل ریزد و ایده آلود می مرگ بر آن تروتسکی الشخور، که از دهانش زهری خون

http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8876:2013-
http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8876:2013-
http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8876:2013-
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اند. بیایید یک  ای متعفن، هوا را مسموم کرده ترکیبی از خوک و روباه هستند و چون الشهمرگ بر این حیوانات پست و رذل که 

خواهند  های وحشی امپریالیسم را منقرض کنیم زیرا می بار و برای همیشه به کار آنها پایان دهیم. بیایید این مزدوران و سگ

ها از رهبران ما دارند  رند. بیایید این نفرت حیوانی را که آنگل زیبای کشور تازه تاسیس ما، اتحاد جماهیر شوروی را، از هم بد

 «به گلوی خودشان فرو کنیم!

 

را  «مازیار» که در آن برادرش «نیننگ ی هن و همهمیعفونت رنگ»با عنوان یکی دیگر از ساکنان لیبرتی ی کامیار ایزدپناه  نامه

یر آن بیش از پیش تغیبرخورد با آن و تالش برای که نیاز به  ستای تمام نمای یک فرهنگ  آیینه ،ی خود قرار داده هدف حمله

ی چنین فرهنگی را در ایران فردا دارد  پذیرش این که جریان مدعی جایگزینی جمهوری اسالمی قصد اشاعهشود.  احساس می

 سخت و دشوار است. 

 

-http://iran
-16-04-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9431:2013

02&Itemid=6-03-06-28-12-23&catid=5:2010-40-08 

 

که بدون اجازه برای جان وی « خطاکار»خطاب به برادری به زعم او  نامهک در ی ،ساز تصور این که یک استاد موسیقی و آهنگ

، «روسپیان سیاسی»، «فامیل الدنگ»، «ی ننگین عفونت رنگین و همهمه»مانند  واژگانیاز  سوزانده و دچار نگرانی شدهدل 

، «حیایی غیرتی و بی بی»، «صفت الوز»، «شرفی بی»، «دریدگی و وقاحت»، «دهان گندگاوچاله»، «الحال  تفاله بریدگان معلوم»

و من  اش از ادبیاتی ناپسند استفاده کرده باشد گیرم که برادر وی در مقاله کند دردناک است. و ... استفاده  «جماعت سیرک»

  ، اما او یک فرد است و شما یک سازمان و مدعی جایگزینی رژیم خمینی.نپسندم

 ،رود نمی شان با رژیم مخالفتدر ارتباط با کسانی که تردیدی در  جایگزینی نظاماز سوی نیروی مدعی چه  سکوت در برابر آن

 یابی این انحراف و تشریح آن ضروری است.  ریشهخطاست. شود  مطرح می

را پشت سر  تان «تغیب»دهمین سال  شوید و همچنین میتان  گیسال 20 وارد شماسال جدید  درفکر کردم این عالوه بر 

بنابر این از هر جهت زمان حاضر را برای مخاطب  یم،رانگذ می از سرسلطنتی را  و چهارمین سالگرد انقالب ضد و سی گذارید می

 قرار دادن شما مناسب یافتم. 

شود به حساب  ی سیاسی ایران حضور دارید. بنابر این خوب و بد این دوران را می ست که در صحنهانزدیک به نیم قرن  شما

ی اول  ها و اشتباهات و انحرافات هم در درجه ، مسئولیت شکستها ها و راهگشایی و پیروزی ها موفقیت شما هم نوشت. در کنار

 با شماست. 

داشت به  و نفعی دهم که چنانچه تأثیر خواهد فردا که نیستید شما را نقد کنم. این کار را در حضور شما انجام می دلم نمی

و اید دنیا را چه دیدید شاید همین فردا مرگ مرا در ربید از آن محروم نشوید. و چنانچه دفاعی داشت مان برسد مردم و میهن

خواهم وقتی که هستم تبعاتش را  می ام منتشر شود خواهم وقتی که نبودم نوشته . نمیدواز من گرفته شامکان طرح نظراتم 

   متحمل شوم. 

یه تمامیت نظام جمهوری اسالمی حمایت کرده و از ذکر این نکته الزم است که من عمیقًا از مبارزات مجاهدین خلق عل

هر نیرویی که برای سرنگونی و اسقاط این رژیم تالش کند دریغ نخواهم کرد چرا که بزرگترین خطر و  به مساعدت همراهی و

توضیح  پیشتر در این مورد نظرم را .دانم م این حکومت قرون وسطایی میواددشمن مردم ایران را نظام جمهوری اسالمی و ت

 ام:  داده

 

247.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 
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ها را  من این آورد. اشکاالت خاص خود را پیش می ها و همراه با بدترین محدودیت شرایط ترین سختسال مبارزه در  14

شکست بخشی از مبارزه است. تاریخ ما  ود. انتقادی به شما مبنی بر این که چرا پیروز نشدیم ندارم.ش فهمم. انصاف سرم می می

. اما سمبل مقاومت در مبارزه با دشمن شکست خوردندکند که  ... یاد میومازیار بابک و رستم فرخزاد و به نیکی از آریوبرزن و 

کردیم ایستادگی را برگزیدیم. همین  مت و تسلیم یکی را انتخاب میبایستی بین مقاو میای که  ما در لحظهیک ملت هستند. 

 کند.  ی فرعی پیدا می ی مقاومت جنبه برای من اصل است. شکل و شیوه

 

مجاهدین برای ماندگاری در تاریخ ایران و برای آن که سرنوشت مردم ایران را تغییر دهند نیاز به انجام اعمالی که در پی 

کافی بود تا مجاهدین را برای همیشه  22و  24های  شتند. درخشش مقاومت و ایستادگی نسل ما در سالتوضیح خواهم داد ندا

یادتان هست وقتی موسی و اشرف جاودانه شدند از دکتر تپد کند.  مان می قلوبی که برای میهن ی محبوب تاریخ ایران و همه

دکتر کریم سنجابی که مخالفین سیاسی شما بودند مقاومت امینی گرفته تا دریادار احمد مدنی، از رضا پهلوی گرفته تا 

ی رهبری شما اقداماتی  های گذشته در سایه حماسی مجاهدین را ارج گذاشتند و به شما تسلیت گفتند. متأسفانه در سال

ای به  مایهکه هر بی سروپا و هر خائن و فرو جا کشید صورت گرفت که این درخشش و تاللو در سایه قرار گرفت و کار به آن

 اند چنگ کشد.  چیز خود گذشته  مان که از همه بهترین فرزندان میهن  خود اجازه دهد به چهره

 

 است نامکرر شنومیک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان که می

ان شما و مجاهدین گذارم چه بسا از سوی این و آن و همچنین دشمن آید و مواردی که روی آن دست می چه در این نامه می آن

مشترک، دو پدیده  «نمود»دانید که علیرغم  مطرح شده باشد اما خود بهتر از من میو همچنین دستگاه اطالعاتی رژیم 

کاماًل متضاد داشته باشند. شما هنگامی که به درستی در رفراندوم مربوط به قانون اساسی دست پخت  «ماهیت»توانند  می

را  «نمود و ماهیت»اید. بحث  ید و متهم شدید به این که با ضد انقالب و ... هم خط شدهمجلس خبرگان رژیم شرکت نکرد

 :و تأکید کردید مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیدی فلسفی هم  پیش کشیدید و آن را از جنبه

هر و مبین جو« ماهیت»کند،  از تظاهر خارجی یک شی یا موضع مشخص حکایت می« نمود»بطور ساده در حالی که »

ترین و پایدارترین خواص آن شی و یا عنصر محتوایی آن موضع مشخص است. به همین دلیل یکسانی و  ترین و اساسی اصلی

تواند الزاما گواه بر جوهر، ماهیت و هدف، و مقصد واحد باشد. به زبان عامیانه این  همگونی نمودهای ظاهری به هیچ وجه نمی

تواند  بیان نمود. یعنی تشابه ظاهری به هیچ وجه نمی« هرگردی، گردو نیست»ل معروف که المث ب توان باهمان ضر مطلب را می

شباهت ظاهری »های تاریخی از صدر اسالم و  ونهو سپس به نم« به طور الزام آور از وحدت و یکسانی باطنی خبر بدهد.

ادعای شاه در مورد »لحاظ سیاسی هم به  اشاره کردید. و به« مخالفت علی )ع( و معاویه با خوارج در عین اختالف ماهوی

نوزده آذر  24ی  مجاهد شماره) .اشاره کردید« ، سرخ و سیاه و مخالفین داخلی علیه خودششرق و غرب وحدت امپریالیسم

02) 

 اید:  در نشست اخیر درونی مجاهدین هم گفته

ان آهن و فوالد و پنبه و چوب پنبه یک چیز توان دریافت که بحث شکل و سازم در یک مثال ساده فیزیک و شیمیایی هم می»

ها چیز دیگریست. مثال دیگر، شربت و شوکران است که هر دو شکل مایع دارند اما محتوای  است و ذرات و عناصر متشکله آن

 «ها بکلی متفاوت است.  آن

 

های  جناح کارترین حافظهمهای زیادی از تشابه مواضع مجاهدین با  مثالتوان  میکنید که در دوران اخیر  تصدیق می

 زد.خواندید  میو دشمن اصلی مردم ایران « بزرگترین سد دوران»هایی که شما پیشتر  آنامپریالیستی و 
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پیشه که در  های خیانت طلب استحاله»نظر شما مبنی بر این که  مطمئنًامواضع من نسبت به رژیم و عوامل آن مشخص است. 

شتر را هم فرو »رسد  ، چرا کار به رژیم و خاتمی که می«کنند پشه را صافی می»مت، ی مجاهدین و شورای ملی مقاو باره

کند. برعکس در ارتباط  در مورد من صدق نمی( 2177بیست و چهارم آذر  42۲شماره  مجاهد –)مسعود رجوی «. بلعند؟ می

 «.ام پشه را هم صافی کرده»ی جناح های رژیم   با همه

 

فروشند و در رژیم یا یکی از   قبای سیاسی، ابتدا تمامی هویت خود را میال ها و نفرات یک گروه»که  ر اینو یا نظر شما مبنی ب

 به من)منبع پیشین( « برند. شوند و سپس خط مربوطه را علیه مجاهدین و مقاومت ایران پیش می های آن استحاله می جناح

  چسبد.  نمی «یک القبا»

که را به دلیل آن « دینیروشنفکران »رژیم دلخوش نیستم بلکه  های یک از جناح به هیچ الزم به توضیح نیست که من نه تنها

انقالب »ی   از اهداف اولیه شان د و همچنان در مورد پیروینبخوان« کار علیه بشریت جنایت»خمینی را  ندهنوز حاضر نیست

 دانم. ند فریبکاری بیش نمیگوی سخن می« اسالمی

و  دلی ی نادانی و جهل و یا سیاه دهنده ای و ... از جانب هرکس که باشد نشان چراغ زدن به خامنهمتهم کردن من به چشمک و 

  و دشمنی نسبت به منشان  باندهای رژیم و عوامل و عداوت  مجاهدین بهتر از هرکس نسبت به کینهشما و  است. تبهکاری

دانم و یک دم از آن غافل  را برای خود واجب می اش واملرژیم و عروشنگری در مورد  .آگاه هستید ناپذیر من با آنان آشتی

  شوم. نمی

های مختلف رژیم  دانم حساسیت شما نه روی مزدوران رژیم که اتفاقًا روی کسانی است که بیشترین مرزبندی را با جناح می

به رژیم بپیوندد تا  ،و منتقددهید فرد جدا شده از مجاهدین  شما به لحاظ ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیالتی ترجیح میدارند. 

 موضع ضد رژیم مستقل داشته باشد. 

 دانید که خود شما می دهند. ام چیست و چه تفسیری از آن می  نسبت به نامه رژیم و یا وابستگانش برایم مهم نیست واکنش

و  .اند انتشار دادهرا  «انقالب ایدئولوژیک»های  های شما در نشست از سخنرانی های زیادی های وزارت اطالعات بخش سایت

با منطق شما بایستی بگوییم که البد شما بنابراین ها قرار نگیرد.  تقریبًا کمتر مطلبی از شماست که مورد نقد و بررسی آن

ای و  و البته منطق خامنهاند.  ها همت گمارده ها با اشتیاق به نشر آن اید که به جیب رژیم ریخته است و آن چیزهایی گفته

های خارجی  یا بخشی از منتقدان نظام در رسانه قضایی و سرکوب او هم این است که چرا مطالب جناح مغلوب رژیم و دستگاه

« منافقین»ها را به داشتن رابطه با شما و خط گرفتن از  با کوچکترین مخالفت و انتقادی آنیابد و  و یا اپوزیسیون انتشار می

 را داشته باشد.  تیًا باالترین مناصب حکومشده سابقکنند حتی اگر فرد یاد  متهم می

 

*** 

 گوید:  می« به آیندگان»برشت در شعر 

 اند: ف کردهین تعریآدم خردمند را چن یمیقد یها در کتاب»

 ن عمر کوتاه رایگرفتن و ا یاز آشوب زمانه دور

 کردن یوحشت سپر یب

 پاسخ دادن یکیرا با ن یبد

 ان سپردنیك به نسیکایآرزوها را 

 .یاست خردمند نیا

 د از من.یآ ین کارها بر نمیاما ا

 «کنم. یم یزندگ یره و تاریت ی که در دوره یراست
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کند و آن این که الزامًا نبایستی خوشایند دیگران واقع شود چرا که فکر  ی آثارم از یک اصل مهم پیروی می این نامه مثل بقیه

 باشم. « فردا که حقیقت شود پدید»کنم بایستی پاسخگوی  می

 را تکرار کنم:  «باکانه نقد بی»در مورد لزوم  مارکس ی سنجیده جا سخن در این بینم الزم می

 باکانه هم از لحاظ بیم نداشتن از نتایجی که به آن باز باکانه هر آنچه که موجود )ُمسّتقر( است اشاره دارم. بی من به نقد بی»

 های موجود هراسان نباشد. یز با قدرتگردد و هم از جهت اینکه حتی اندکی هم از ست می

 کنم. برعکس، باید بنابراین من از افراشتن هیچگونه پرچم جزمی )هیچ این است و جز این نیستی، هیچ دگمی(، حمایت نمی

 «سازند. شان را برای خودشان روشن ها و پیشنهادات ها، گزاره تالش کنیم... دگماتیست

 42۹صفحه ۹7، کلیات آثار مارکس به زبان آلمانی جلد 224۹امبر نو 14از نامه مارکس به آرنولد روگه 

 

و بارها بودم مجاهدین ام فقط هوادار ساده  ی تشکیالتی گاه در سازمان مجاهدین دارای منزلتی نبودم و در سابقه با آن که هیچ

هستند و به هر  دوستان مردم ایرانجزو اتفاقًا هاست که  خیلی گویم حرف دل چه که می دانم آن میاما ام  کرده بر آن تأکید

ی مبرم بسیاری از مسئوالن و  بودم، این وظیفه ی این نامه نبایستی من می در واقع نویسنده کنند. دلیل از گفتن حقایق پروا می

به  کنند، وقتی کادرهای سابق و فعلی مجاهدین بود که دست به قلم ببرند، اما چه کنم وقتی به رسالت تاریخی خود عمل نمی

های آن را هم به جان  ی فشارها و سختی کشند، یک نفر همچون من بایستی پا پیش بگذارد و همه هر دلیل زبان در کام می

 بخرد. 

گاه به خود جرأت  مجاهدین، به جای هوادارانی که یک سینه سخن دارند اما هیچ  بنابر این به جای بخشی از اعضای سازمان

هایی که به شما عالقه دارند اما امکان این را نیافتند و یا حوصله و  ی آن بدهند، به جای همه ندادند که شما را مخاطب قرار

هایی  ی آن به جای همهنویسم.  آن را نداشتند که شما را به چالش بکشند و تبعات آن را متحمل شوند این نامه را می شهامت

د از سوم شخص نرس کشند اما به شما که می ، او را به نقد میپردازند برند، با او به جدل می که حتی خدا را زیر سؤال می

 گویند.  کنند و در پرده سخن می استفاده می

های تنگ و  هایی که در راهروهای مرگ، در سلول ی آن برای دل همه نویسم، ای نیابم برای دل خودم می اگر حتی هیچ خواننده

اسم شما را بر مان، به یاد شما بودند  در بدترین روزهای تاریخ میهنآن، های دردآور  های شکنجه و لحظه  در روی تختتاریک، 

بعدها وقتی دوباره با به خطر انداختن جان  ها سپری شد اما شان در زندان با نام و عشق شما نوجوانی و جوانی وآوردند  زبان می

که کمتر در تاریخ احزاب  ای مهری واجه شدند. بیشما م  مهری عجیب و باورنکردنی و همه چیزشان به شما پیوستند با بی  و مال

که جانش را در  دادن به آن تحقیر و خفت چرا که دشمنی با دوست معنا ندارد. مان سابقه داشته است. های سیاسی میهن و گروه

 دست گرفته غیرقابل فهم است. 

نویسم تا فرصتی هست فکر  نویسم. می نیستند می هایی که ی آن ام به همه نویسم. برای ادای دین اصاًل برای ثبت در تاریخ می

 چاره کنید، فردا خیلی دیر است. 

هایم چیزی نیست جز اصالح امور و تالش در جهت به سامان  هدف من از طرح نظرات و انتقاداتم در این نامه و دیگر نوشته

ام به کسی متعهد نیستم. متأسفانه  استهای که از آن برخ . من به جز مردم ایران و جامعهمان رسیدن مبارزات مردم میهن

من و شما هم با شود.  . منتقد دشمن شناخته میما منزلت و ارزشی داشته باشدی  نقد در جامعهاستبداد اجازه نداده است که 

 منتهی شما در موضع قدرت هم هستید و من نه.  ایم. یک فرهنگ استبدادی رشد کرده

اگر توجه کنید تا  کنید. دوست قلمداد نمی و منتقد را هرکس که باشدتابید  ان را بر نمیت کوچکترین انتقادی به ساحتشما هم 

کنند هیچ انتقادی حتی به صورت کنایه و  معرفی می« مستقل»، حتی آنان که خود را «شورای ملی مقاومت»به حال هیچ عضو 

های مترقی و  یده و نشنیده است و این در تاریخ جنبشها ند اند و جز تأیید و تکریم شما کسی چیزی از آن اشاره به شما نکرده

  سابقه است. بی های سیاسی و ائتالف انقالبی

 

*** 
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سخیفی حتی از طرح هیچ اتهام و درباز   های دربسته «محکمه»چون گذشته پس از انتشار این نامه در  دور از نظر ندارم که

اما چنانچه در گذشته امتحان شده این حمالت یاسی آشنا هستم. من با این نوع از فرهنگ س. نخواهد شدعلیه من کوتاهی 

ج کند و به تواند مرا از طریق انصاف خار شود و نه می کنم می ام ندارد و نه مانع کاری که می تأثیری در من و راهی که برگزیده

 کند. تر می ا مستحکمموضعم ر و دهد ام را بیشتر صیقل می کند و اراده تر می تنها عزمم را جزم های کور وادارد. ضدیت

درد، چون  تفاوت و بی بی وابستگان و اندیش جزممرا نزد هواداران ناآگاه و ام  های روشنگرانه به منظور زدودن آثار نقددانم  می

...  و ، مشکوکچشمک و چراغ زن به رژیم و« بریده» ،«فردیت»دارای  ،بین باخته، متوهم، خودبزرگ عقل موجودی ،گذشته

ها خواهید خواست که مرا از خود برانند یا فاصله بگیرند. اما خودتان بهتر  دانم از آن می. کنید معرفی میه به حال شنونده بست

لطفًا به جای  .کنند  میهمدردی  منمخفیانه یا در خلوت با شان هم که شده  ها برای آرامش وجدان دانید بسیاری از آن می

  واهید که ترک عادت کرده و موضوعات این نوشته را مبنای یک بحث جدی درونی قرار دهند.ها بخ حاصل از آن کارهای بی این

 

روی آن منحرف کند. اما این دلیلی  تواند مرا از تمرکز دشمن اصلی نظام جمهوری اسالمی است و هیچ چیز نمی ،در نگاه من

وجود دارد که نه « صدای سومی»ایستی بپذیرید که شما هم ب .سکوت کنمبگویم  شمای ها از کجیکه است  زوقتی نیاشود  نمی

شما بایستی که خصم رژیم است و منتقد جدی شما. « صدای سومی» پذیرد. را به این شکل میبه رژیم وابسته است و نه شما 

مجاز نیستید شما  را به رژیم بچسبانید.« صدا»شما اجازه ندارید این عادت کنید.  که شنوندگان زیادی دارد به شنیدن این صدا

  دیگران برای مبارزه با رژیم را منکر شوید.« حق»

 

آلود سقراط در دادگاه عمومی آتن که وی را به اتهام توهین به خدایان المپ،  ی طنز دفاعیه خودم باهمچون چند سال گذشته 

 کنم:  می تکرار دینی و فاسد ساختن عقاید جوانان به محاکمه کشیده بود بدکیشی و انکار برخی معتقدات

هستم که خداوند به این سرزمین بخشیده و این سرزمین اسب اصیلی است که به سبب سنگینی و فربهی  خرمگسی»... 

خرمگسم که خداوند به این سرزمین عطا کرده است  حرکاتش کند شده و نیازمند آن است که او را به زندگی برانگیزد. من آن

آسانی،  پردازم. شما به انگیزم و به انتقاد از شما می کنم، برمی سبانم، شما را بیدار میچ و هر روز و همه جا خود را به شما می

های من خواهید  کنم از سخن می کسی مانند من نخواهید یافت پس سخن مرا بپذیرید و مرا بحال خود گذارید، ولی گمان

مرگ ه مطابق آرزوی آنیتوس بی پروا مرا بآشفته خواهید شد و  رنجید و چون کسی که از خواب بیدارش کرده باشند، بر

 ...«به خواب سنگین فرو خواهید رفت،  محکوم خواهید کرد و دوباره

 

  : «ام کسان دیدهبسی »چون سقراط همبایستی اضافه کنم 

 

کنند و آماده خواستند مرا با دندان پاره پاره  آشفتند که می چنان برمی خواستم نادانی را از ایشان جدا کنم، که چون می ...»

آدمیان نیستند و من نیز قصد  دانستند که خدایان، بدخواه کنم، از روی نیک خواهی است و نمی کنند که آنچه می نبودند باور

 « .اند که ناحق را حق بخوانم و حق را بپوشانم  خدایان اجازه نداده کنم که بد خواهی ندارم، بلکه تنها از آنرو چنان می

 
مجاهدین  و در صورت تغییر رژیمفضای کنونی از رهبران جنبش مردم ایران هستید و در یکی شما  نخواهیمچه بخواهیم و چه 

گویم تا بلکه  میام صورت خواهد گرفت واقفم اما  هایی که پس از انتشار نامه به واکنش. یکی از بازیگران اصلی خواهند بود

ی یک زندانی سیاسی سابق است که حاضر نیست در هیچ  یچهاز در ها بیان واقعیتار جنبش باز شود. برایم مهم گرهی از ک

 یا در هیچ قدرتی سهیم شود.  ی مرگش قرار گیرد سیاسی تا لحظهبندی  و دستهپست و مقام و منصب 

 

کیم که در تح است رشته تحوالت و مواضعیبرخی از به  ای گذرا اشارهانتقادآمیز مد نظر من خواهد بود،  ی نامهچه در این  آن

دار  لکهو تحوالتی که منجر به انزوای سیاسی مجاهدین در کشور های نظام مذهبی حاکم بر کشورمان مؤثر بود و همچنین  پایه
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تی که مرتکب ی جنایا همه  آن شده است که سرنگونی رژیم با شد. تلفیق این امور با یکدیگر موجب  ها آنشدن شهرت و اعتبار 

 بنابر این درد من تعویق سرنگونی رژیم است و نه غیر از آن. . ف سیاسی واقعی شکل نگیردو ائتال شده به تأخیر بیافتد

 

پردازم به این مفهوم نیست که مواضع دیگر نیروهای سیاسی درست و   میو مجاهدین اگر در این نامه تنها به نقد مواضع شما 

امانی که  ی بی های اولیه پس از انقالب و مبارزه سالهمچنین اگر به نقاط درخشان حیات مجاهدین به ویژه در اصولی است. 

جنایتکارانی که بر کشورمان  کنم یا به بهای سنگینی که در مبارزه با به خرج داده شد اشاره نمیی ارتجاع  برای افشای چهره

ها اشاره  گوناگون به آن ایه ها نیست بلکه تا کنون بارها در فرصت پردازم به معنای نادیده گرفتن آن نمی پرداخته شد اند حاکم

  ام و بعد از این نیز خواهم کرد. کرده

های  های مختلف از جنبه تر هم به مناسبت های من نیست. پیش کنم به معنای تغییری در دیدگاه چه در این نامه مطرح می آن

 پردازم. ع میاما این بار در سطح دیگری به موضومطرح کرده بودم. در مورد مجاهدین نظراتم را  گوناگون

 

 ها از چیزی آنها شده در مقام دفاع از  شده و یا ظلمی به آن زیرپا گذاشتهبایستی تأکید کنم اگر جایی هم حقی از مجاهدین 

 ام.  های بیشماری را هم به خاطر آن تحمل کرده ام و نخواهم کرد و تهمت و افترا فروگذار نکرده

 

اید در هنگام تشریح مواضع این  شما نقش تعیین کننده در مجاهدین داشته ،لطنتیس جایی که پس از پیروزی انقالب ضد از آن

دانم بدون تأیید نهایی شما  چرا که میکنم.  استفاده می« شما»سازمان چه مستقیمًا توسط شما ارائه شده باشد یا نه از لفظ 

 ضع هستید. و شما مسئول نهایی این موا شود شد و نمی مجاهدین اتخاذ نمیموضعی در  هیچ

 

*** 

سال پیش. نشریه مجاهد گزارش سراپا کذب و  22گردد به  ریشه ماجرایی که در موردش توضیح خواهم داد برای من بر می

( که از مجاهدین جدا شده شد شناخته می برهانی زندان حمیدرضا برهون )که در زندان با نام حمید  دروغی را در مورد سابقه

ی شرمساری دانستم. در  الحنی نوشته و جدًا به موضوع فوق اعتراض کردم و آن را مایه ی شدید    مهبود انتشار داد، و من نا

ترین  همکار سعید امامی)این مضحک 24بود او در زندان تواب بدنامی بوده و مورد نفرت زندانیان و در سال   گزارش مزبور آمده

( و ادعاهای وی مبنی بر این که دستش برد در ایران به سر نمیسعید امامی ترین اتهام بود چرا که در آن موقع اساسًا  و شریرانه

ی جالب توجه آن  نکتهقطع شده و این که در زندان با اسم مستعار بوده دروغ محض است! « عملیات»و در جریان  24در سال 

 22مجاهد نیامده بود در اواخر  کاملش در نشریه  ی گزارش که اسم دستگیر شده بود و نویسنده 24که حمیدرضا برهون سال 

حمیدرضا برهون بودند خواسته ی زندانیانی که با  از کلیه« اشرف»دانم در  میدستگیر شده و از نظر زندانیان زیر سؤال بود. 

 ها از این کار سرباززدند.  برعلیه او مطلبی بنویسند که خیلیشده بود 

ذاشته بودید و گزارش درونی حمیدرضا برهون را که اتفاقًا واقعی هم نبود و در های اخالقی را زیر پا گ متأسفانه آن زمان هم مرز

شنا کرده اظهار اوین  زندان نوشته شده بود انتشار دادید. او از این که در استخر« اشرف»و جو سنگین اثر تلقینات شما 

 گرفت جا صورت می زندانیان در آن  که اعدام نامیدید و محلی می« استخر خون»آن را  تان در تبلیغات شمابود.  نمودهشرمساری 

 :اساسًا حقیقت نداشت که

 

آمدند هر بندی را  گفت حمام خون شهداست که می به همان استخری بردن که برادر می 22یکی دو بار در سال بعد از »... 

  (. 2122مرداد نج بیست و پ 0۲2ی  نشریه مجاهد شماره)« بردند برای شنا کردن که من هم یکی دوبار رفتم. می

به دروغ منکر این واقعیت شدید که حمیدرضا « در برهوت دروغ!« امامزاده یعقوب»ی  در مقاله 0۲2ی مجاهد  شما در نشریه

شده خ جهانی و با توافق شما به رژیم تحویل داده برهون در جریان تبادل اسرا بین رژیم و دولت عراق بدون حضور صلیب سر

 است. 
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 مقاله به دروغ مدعی شدید: شما در همان 

با « ی مرزی شرایط مبارزه در منطقه  عدم تحمل سختی»چه بود اعالم بریدگی بود و  عضویت در مجاهدین هم در کار نبود، آن»

و پس از  27عام در سال   تحمیل مجدد خود به مجاهدین، آن هم پس از بریدگی در زندان و ندامت تلویزیونی در مقطع قتل

 « و گرفتن مرخصی از دژخیمان و دوبار شنا در استخر محل اعدام شهیدان جلب اعتماد

شناختند  میاز نزدیک این که بعدها حمیدرضا برهون دچار چه سرنوشتی شد مسئله من و دیگر زندانیان سیاسی که وی را 

و خوانش غلط اید جعل و دروغ  شار دادهی او انت  چه شما در مورد سابقه دادند آن ها گواهی می نبود اما اکثریت قریب به اتفاق آن

 است. های مختلف   و غیرواقعی از مسائل زندان در دوره

ی  سابقهها از  آنبماند که نسبت به تعدادی از  ؛وضعیت او در زندان بدتر از دیگر زندانیان سیاسی که به شما پیوستند نبود

عام زندانیان  قتل»را در کتاب  27گزارش او از کشتار سال ما بود . اتفاقًا هنگامی که نزد شتری هم برخوردار بود روشنبسیار 

. من که با انتشار دادید ۹2۲تا  ۹22در صفحات  ویبدون نام بردن از « گزارش هشتم: )زندان اوین(»تحت عنوان  «سیاسی

ها متعلق به  از گزارشنم هریک دا ام می ها زندگی کرده ها با آن عام جان به در برده آشنا هستم و سال زندانیان سیاسی از قتل

  چه کسی است و چقدرش واقعی است. 

 

هایشان در آن موقع، باعث شد که سقف  نوشته شما از اعتماد افراد و انتشار دست ی گیری علنی نسبت به سوءاستفاده عدم موضع

در ابتدا مانند  چون دروغهم ظلممجاهدین بزنید که در ادامه به آن خواهم پرداخت.  21۲2  جدیدی را در نشست دیماه

تا همچون بهمنی  شود تر می آید بزرگتر و سهمگین تر می شود کوچک است اما هرچه پایین ی برفی که از کوه جدا می گلوله

  گردد. میعظیم آوار 

زندانم را ام برای نگارش و انتشار خاطرات  عدالتی آشکار و گزنده، باعث شد تصمیم نهایی با این حال همان گزارش کذب و بی

 رود.  تصورم این بود که چنانچه چیزی نگویم تاریخ زندان به بیراهه می بگیرم و عزمم را برای انجام این کار جزم کنم.

 

 دانم؟  چرا سکوت را در این شرایط غلط می

شوم. از خودم  اک میاندیشم و نسبت به آینده بیمن ایم می ایم و روندی که طی کرده کنم. به مسیری که آمده به گذشته نگاه می

گذاشتن آنها  ها چشم پوشیدیم و سپس یادمان رفت و زیرپا های واالیی را که به مرور از آن ارزشم؟ روی پرسم به کجا می می

دانم تاریخ بیرحم   می. برایم امری طبیعی خواهد شدآورم. اگر حاال در این نقطه چیزی نگویم  برایمان عادی شد به خاطر می

 تا بلکه از من و ما و شما به نیکی یاد کند.  کوشم است. می

و در انتقاد به  دبیرکل حزب کمونیست چکسلواکی گوستاو هوساکاش به  ی تاریخی واسالو هاول در همین رابطه در نامه

 :  نویسد  می «بهار پراگ»حاکم بر این کشور بعد از سرکوب وضعیت 

 

پوشیدنی شده تا آنجا که فردا  چشم دانست، امروز به راحتی و زننده میچیزی که وجدان اجتماعی، زمانی پیش، آن را زشت »

خواستیم تبدیل به عادت شود و آن  معرفی شود. چیزی را که دیروز نمی فردا، همچون یک الگو به امری پذیرفتنی و شاید پس

چندی پیش به دیدۀ  ی که تاپذیریم. و به عکس، چیز شمردیم، امروز بی هیچ شگفتی، همچون یک واقعیت می می را ناممکن

 «.نیافتنی شود آلی دست بسا ایده داند؟ چه می نمود، امروز به استثناء بدل شده و فردا، کسی چه ما امری طبیعی می

 

آذر  ۹7ناصحی، بنیاد عبدالرحمان برومند، انتشار  (، ترجمه رضا2۲70)نامه سرگشاده واسالو هاول به گوستاو هوساک )آوریل 

21۲2) 
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که به دنیا آمدم مرگ در تقدیرم  ای دانم از همان لحظه . میدارم را پاس میام «انسانیت»کنم، من  این و آن دفاع نمی من از

ای است. ... اهمیت و  زندگی یک تصادف است و مرگ یک واقعیت.... مرگ که رسید، انسان نیست، خاطره». به قول شاملو است

 «. اید جاودانگی خود را در جای دیگری بجویی، در انسانیتارج زندگی در این است که موقت است. تو ب

 

 نویسم؟ چرا امروز در مورد شما می

من هنگامی که دست به قلم بردم و در فعالیت اجتماعی شرکت کردم مراحلی را برای خود در نظر داشتم و تخطی از آن را 

چه را که  جان گرفت. قصدم این بود آن« زیستن نه مرگ نه»دانستم. در اولین قدم کوشیدم، گذشته را روایت کنم،  درست نمی

دانستم. برای همین  ی تاریخی خود می ها را بشناسانم. این را وظیفه ما از سر گذرانده به صورت شفاف روایت کنم و چهره  نسل

تی که اتفاق افتاده و من خود را آنگونه که بودم نشان دادم. سعی کردم نگاه امروزم را در مسائل دخالت ندهم و تاریخ را بصور

بار نسلی را  من سرگذشت مصیبت»  گفت: ی رومن روالن پیش نظرم بود که می توصیهو حس کرده بودم روایت کنم.   دیده

های پهلوانی،  ام از معایب و فضایلش، از اندوه سنگین و غرور سردرگمش، از تالش رود. هیچ نخواسته ام که رو به زوال می نوشته

 «. ی فوق انسانی چیزی پنهان کنم ی یك وظیفه هایش زیر بار خردکننده دگیو از درمان

های  ی رنج مایه که جان« هنر زندان»را هم با همین نگاه انتشار دادم. بدون آن « ی تابیده کنف برساقه»های زندان یا  سروده

نی هم نهفته بود که شما به آن واقف هستید. در ماند. در این کار یک تعهد اخالقی و وجدا نسل ما در آن تبلور یافته ناگفته می

جا به شما و  های ایدئولوژیک شکنجه را بیان کرده و خطرات آن را گوشزد کنم. در آن تالش داشتم ریشه« دوزخ روی زمین»

سازمان »و « در ایران نقض حقوق بنیادین کارالمللی کار و  سازمان بین»ی  های تاریخچه روابط مجاهدین هم نظر داشتم. کتاب

چه از سر گذرانده بودیم انتشار دادم. به نقد  را هم به منظور روایت آن« نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمیملل متحد و 

جا و  های هرزی را که این توانم سره را از ناسره جدا کنم. کوشیدم علف جا که می خاطرات زندان پرداختم. تالش کردم تا آن

کس را از قلم  چیز و هیچ هیچجا که در توانم بود  تا آنتر شود. در این راه  مان شفاف تاریخ گذشتهرویند بچینم تا  جا می آن

 هایم مانع بیان حقیقت نشد.  ها و رفاقت نیانداختم. حتی دوستی

مبارزه با چه را که برای پیشبرد امر  ی دوم کارم، دو عرصه را دنبال کردم. به مسائل روز پرداختم و تالش کردم آن در مرحله

های تروریستی رژیم در خارج و  ای و افشای توطئه ی هسته  دانم تبلیغ کنم. مخالفت با پروژه نظام جمهوری اسالمی مهم می

ضرر مردم ایران منتهی نظر من به هایی که به  های رژیم و سیاست های جنایتکار، مهره داخل کشور، روشنگری در مورد چهره

در ایران دریغ نکردم و « علیه بشریت  جنایت»یم بود. در این دوران از هیچ کوششی برای پیگیری ها شود بخش دیگر فعالیت می

ها و سمینارها، گفتگوهای متعدد رادیو و تلویزیونی،  هر دستی را که به سویم دراز شد به گرمی فشردم. حضور در نشست

بان  الملل، مرکز اسناد حقوق بشر، بنیاد برومند، دیده بین  سازان و همکاری با عفو مساعدت و همیاری با مستندسازان و برنامه

  ایران»حقوق بشر، قاضی جفری رابرتسون و ... را به منظور پیگیری امر دادخواهی انجام دادم. مشارکت در برگزاری دادگاه 

 هایم بود.   گونه فعالیت  ی اوج این و مقابله با دشمنان آن نقطه« تریبونال

انقالب »رایج بشوم. نه تنها « ضد رجویسم»نبودم که بخواهم « ویسترج»گاه  ضد شما نشدم. چرا که هیچمن مانند بسیاری 

ام اما خودم را به  گاه به آن نزدیک هم نشده بودم. در روابط درونی مجاهدین هم نبوده نکرده بودم بلکه هیچ« ایدئولوژیک

 گوید:  ربر به درستی میدانم. مانس اشپ ی کافی مسئول شرایط پیش آمده می اندازه

جا که من پیش از آن هم هرگز استالینیست نبودم، پس به یک ضداستالینیست رایج تبدیل نشدم؛ منظورم همان قماش  از آن»

، اطالع یافتند که از این پس بایستی با عطف به ماسبق، جوزف 2۲02کسانی است که دنبال سخنان خروشچف در سال 

م به استالین را، به عنوان دشمن و تنها مسئول و مقصر همه مصایب گذشته، مورد اتهام و انکار ویسارینویچ یگاشویلی، موسو

چه روی داده  ی من، مانع از آن بود که در باب تمام آن قرار داد. دریافت مارکسیستی از تاریخ و همینطور طرز تفکر روانشناسانه

« فرد تاریخساز»کرد که این  گردن یک فرد بیندازم؛ حال فرقی نمیبود، بار مسئولیت، ارج خدمت و گناه قصور را صرفًا به 

ی خودمان باشد. از اینرو، مبنای ارزیابی من برداشتی بود که در این  اسکندر کبیر، ژولیوس سزار، ناپلئون، و یا جباری از زمانه
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ی همدستانش نیست، بلکه شامل زیردستان و  جباریت، فقط عبارت از شخص جبار، یا او به عالوه»ام:  اثر، بارها بدان اشاره کرده

 « اند. جا رسانده هایی که او را به آن شود؛ همان رعایا، یعنی قربانیان او نیز می

 (14ی   ، ترجمه کریم قصیم، صفحه)نقد و تحلیل جباریت، مانس اشپربر

 

 س بایستی سهم خود را دریابد و از خود انتقاد کند.آمدن این وضعیت شریک هستیم و هرک ی ما در پیش در واقع همه

دادم اما بدون  های دیگر سیاسی مورد نقد قرار می اگرچه در ارتباط با مسائل سیاسی و تاریخی مجاهدین را هم به مانند گروه

کردم. گویا  رزیابی میای که ذکر شد نوشتن در مورد شما و انقالب ایدئولوژیک و تحوالت ناشی از آن را نادرست ا طی دو مرحله

کنم هیچ فشاری  اند و سعی می که سگ را رها کرده و سنگ را چسبیده باشم. برای من موضوعات همیشه اصلی و فرعی بوده

 مرا به کاری که باور ندارم وادار نسازد. 

مروز یکباره آگاه شده و نظرم ها نداشتم و یا ا شنیدم و یا اطالعی از آن این گونه نبود که انتقادات در مورد مجاهدین را نمی

ی جوانب امر را بسنجم، خیلی اوقات امید کاذبی داشتم که شرایط به  نسبت به مسائل تغییر کرده است. نیاز داشتم همه

  .ها و رفتارهایتان شوید. اما آن روز فرا نرسید ای به شما تحمیل شود که مجبور به تغییر دیدگاه گونه

برخاسته از  ام و آنچه را که تاکنون انجام داده ام دوش داشتم انجام نداده ررا که ب ن این نامه رسالتیبدون نوشتکنم  حاال فکر می

 ام.  بسته بودم وفادار نمانده «راهرو مرگ». گویی به تعهدی که با عزیزانم در بوده استعمق دل و وجدان ن

سکوتم در مقابل « های دروغین سازی  ای از هویت سلهبا توسل به سل»های شما  نشست« وادادگان»من اجازه نداشتم همانند 

 «ها مایه گرفتن از رنج و عذاب آن»ای و ... باشم و با  اعمال شما را توجیه کنم و تنها به فکر قربانیان خمینی و خامنه

 رویدادهای درون مجاهدین را انکار و یا توجیه کنم. 

ورزید، غرورش را به زیرپا له کرد، از همه چیزش گذشت، با  ن عشقی نسلی است که تا سرحد جنو روست غمنامه چه پیش آن

 اش هدیه آورد اما ... که آزادی را برای میهن اش چشم پوشید به امید آن شور و اشتیاق اعتماد کرد، بر امیال طبیعی

 

 امانت و رازداری؛ رعایت اصول اخالقی

که زمانی در دوران « نژاد االسالم احمد هاشمی حجت»ط با سوابق در ارتبا 21۲2دیماه  0شما در نشست درونی با مجاهدین در 

در اوین »کنید:  و در ادامه تأکید می« رسم سازمان نیست که رذائل افراد را علنی کند»گویید که  شاه هوادار مجاهدین بود می

آورده   چندین سال به سرش  وزهتحت تأثیر مجاهدین، روزی دنیای بسته و تاریک درونی او درهم شکست و بالهایی را که در ح

ی برادر بزرگش  به توصیه 02گویید پس از آن که وی در سال  ی این بحث می و در خاتمه« بودند به یکی از برادران گفته بود

ادعانامه های عجیب و غریب نوشت، برادرانمان »عبدالکریم هاشمی نژاد به اردوی مخالف رفت و علیه مجاهدین سخن گفت و 

ران و نیروها در مشهد مهم است که همه اگفتند که برای هواد مشهد اصرار داشتند که سوابق را بیرون بریزیم و می از شاخه

شویم و عاقالن را  چیز روشن باشد... من قویًا مخالفت کردم و گفتم ما وارد مقوالت این چنینی حتی در مورد دشمنانمان نمی

 « اشارتی کافی است

موضوع « قویا»سال تأخیر  11نه تنها با  ،آنهای مختلف «بند»از  عبورهای ایدئوژیک متعدد و  انقالب حاال چه شده که بعد از

شده و به موضوعی جدید که باز هم بر اساس اعتماد مطلق برای شما شکافته « وارد مقوالت»کشید بلکه  قدیمی را پیش می

 کنید. دری دریغ نمی از هیچ پرده« تیاشار»و به جای  پردازید میاید  شده و در جریانش قرار گرفته

مواردی را مطرح ی رژیم شتافته  و به جبههکرده نژاد یکی از کسانی که اردوی شما را ترک  شما در مورد قربانعلی حسین

و گسستن از  که به محض خروج از لیبرتی در مورد ادعاهای اوسیاسی  روشنگریکننده است. شما به جای کنید که مشمئز می

که دست « الله مشکینی آیت»ی کتاب  شده و به ترجمه« شهید»برد که محمد جواد باهنر  می سال پی 12س از گذشت پ شما،

 .که معلوم نیست چقدر واقعی است پردازید به مشکالت جنسی او می ،کند میشاره مان داشت ا در خون بهترین فرزندان میهن

 گویید:  می دری کرده و پرده شما در مورد او
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اخراج؟ شکایت کارگران عراقی در اشرف از نامبرده بخاطر منکرات مستمر از جنس خودفروشی به کارگران عراقی که  علت»

اش را  خیلی آبروریزی بود. کارگران عراقی شکایت کرده بودند که این مردک از مجاهدین است یا از رژیم ایران است که .... بقیه

 «گویم. بس که متعفن و مهوع است، نمی

 

« کارگران عراقی»کشیدن موضوع  پیش یکی از دالیل به نظر منکنید.  بسنده نمی« اشارات»لبته شما در ادامه به این ا

را به میان بکشید. او « بدیل گوهران بی»خواهید پای اعضای سازمان مجاهدین یا  توانید و یا نمی  گردد به این که شما نمی میبر

بوده « کارگران عراقی»با  از او سرزدههم « انحرافی»بوده و اگر  «تافته جدابافته»یا از ابتدا دهید که گو ای جلوه می گونه  را به

  است.

که پس از   یکی از کسانیدانند  شوند می در مقابل شما حاضر می« صم و بکم»ها که  «اشرفی»وگرنه هم من و هم بسیاری از 

داد و  شان می ه با نیروهای آمریکایی گوشه و کنار اشرف را نشانها همرا مدت ها پیوست و اشغال عراق توسط آمریکا به آن

« اشرف»در « باند فساد»به زعم شما کنید،  ی ضمنی می شما در همین نشست به او اشاره ها به آمریکا منتقل شد و توسط آن

 .درست کرده بود

است. و گناهان جنسی در   «جهادمبارزه و  ترک» یکی از گناهان کبیرهگفته بودید که  «گناهان کبیره»تر در بحث  شما پیش

  و افشای این جنبه «مبارزه و ترک جهاد»به موضوع  عمیق حاال چرا به جای پرداختن .شوند گناهان کبیره محسوب نمیی  زمره

نگ های مقرر را مربوط به فره و مجازات« گناهان جنسی»کشیدن  شما پیشاید؟  پرداختهاش  «گناه جنسی»به  ،از اقدام او

  .دانستید میخمینی 

شرک به خدا، ناامیدی از رحمت خدا)خودکشی در همین دستگاه مذموم شمرده گناهان کبیره به تعریف شما عبارت بودند از : 

 زده) از جنس همان که محمد اقبال به خواهرش عاطفه  شود!(، ایمنی از آزمایش الهی، قتل مومن، تهمت به زن پاکدامن می

 از رهبری عقیدتی قرار داشت.  گسستن فرد هاو بر کاکل آن یتیم، فرار از جنگ و جهاد، رباخواری، خوردن مال است(

نکند قرار ؟ ای است چه صیغه« منکرات مستمر» ؟کنید دار چیست که از آن استفاده می این ادبیات سخیف و در عین حال معنی

 ایجاد کنید. « مبارزه با منکرات»است شما هم دایره 

 

 گویید:    دامه روی دلرحمی و گذشت خود تکیه کرده و میشما در ا

 

و  .و .. .مان گوش یارو را گرفتند و اخراج کردند تا به تیف برود. نامه نوشت و عز و جز کرد که مرا بی آبرو نکنید و .. برادران»

ن که خوراک رژیم نشود دست ها قانع نشدند. برای ای دخترم توی سازمان است. عیال سابق هم در فروغ شهید شده ولی بچه

رفت، به خروجی بردند. آن موقع در اشرف خروجی داشتیم. بعد نامه نوشت که ترا بخدا به دادم  آخر او را به جای تیف که نمی

خور مجاهدین باقی بماند به شرط این که تکرار نشود... بعد دوباره احکام  برس... و من واسطه شدم که بیرونش نکنند و نان

ها همیشه  دانند. آن اش را هم برادران مسئول می در مورد همین فرد و قبل و بعدش هم هست. سابقه ۲4و  2۲سال اخراج 

نوشت و آه و ناله و این که دخترم و مادر شهیدش   اما تقصیر من است که وقتی نامه می .ان پرتاب این فرد به بیرون بودندخواه

یسه سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی است آبروداری و تحمل شود، سالیان از کیسه شما که همان ک چه می

 « کردم. 

ای از شما جدا نشود و به  دادید تا کسی با هر سابقه تان را به خرج می ی تالش دانم در زمان یاد شده شما همه البته من می

ها  فرستادید و افرادی را برای دیدار با آن و پسغام می بودند بارها پیغام  نرود. حتی برای کسانی که به تیف رفته «تیف»کمپ 

 کردید.  می جا آنی  روانه

ها داده بود  و به آمریکایی برده برای مثال به منظور بازگرداندن بتول سلطانی که اتفاقًا اطالعات زیادی را هم همراه خود به تیف

 کرده بود.  گفتند مژگان پارسایی با وی دیدار می ،اخیانی بود( کوشش زیادی به خرج دادید  ) وی مسئول دفتر زهره
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العاده و مهربانی و عطوفت و گذشت و حس  ، به تحمل فوق«انتقاد از خود»باز هم در پوشش تان  دری  پرده  در ادامهشما 

 گویید:  انساندوستی و آبروداری خود اشاره کرده و می

 

 .شود ام که حتما باعث ناراحتی شما می ی این فرد کرده من کار دیگری هم از جیب شما و سازمان شما درباره»

های او صرفنظر  سوگند عضویت خورده بود از مسئولین در آن زمان خواهش کردم از گذشته 2124که در شهریور  در حالی

خواستم  شرکت کند. می ای داشتند ی انقالبی و حرفه سال سابقه ۹4های برادران مجاهدی که  کنند و اجازه بدهند در نشست

گوید از قبل با سازمان  نما شدن و ابهام برای افراد جدیدتر نشود و نگویند که داستان چیست که این فرد که می باعث انگشت

کرد هوای او را داشتم و شوخی  های جمعی هم که شرکت می ی عضویت باقی مانده است. در نشست بوده است، در رده

کردند که او هم مثل سایرین است و با همین  جلو قدم بردارد. بنابر این بقیه فکر می کردم تا احساس تحقیر نکند و رو به می

 «تقصیر از من است که بیدریغ از شما و رنج و رزم و خون شما خرج کردم... و کردند. در یک کالم قصور تنظیم مینگاه 

 

جایای اخالقی ویژه و مثبت خود اشاره به س« انتقاد از خود»توانم از شما خواهش کنم به همین شکل که در پوشش  می

خرج « شان ها و رنج و رزم و خون بیدریغ از آن»خواهید و در لفافه از این که  کنید و بابت آن از مجاهدین عذر تقصیر می می

ح خواهید، برای یک بار هم که شده یکی از موارد منفی را که ناشی از خصائل بد و ناشایست شما بوده مطر کردید پوزش می

مضاعف از  و تمجید این که تعریف«. انتقاد از خود»ها عذرخواهی کنید. این که نشد  کرده و به خاطر ضربات ناشی از آن خصلت

 خود است. 

 کرد او را به زیر ضرب از خود انتقاد می های فردی های جمعی و یا در گزارش در نشست آیا اگر یکی از مجاهدین به همین شکل

ها  این دست انتقاد از خود کردنآیا اساسًا در روابط مجاهدین کردید؟  ردید؟ او را مضحکه عام و خاص نمیب مضاعف نمی و فشار

 ای در مجاهدین باب است؟ آیا چنین شیوه پذیرفته است؟

 ،همه حالاید. در  کردهمطرح های سیاسی هم بارها  را در رابطه با برخوردتان با چهره« انتقاد از خود»البته شما این نوع بدیع 

کیسه »به شما وارد بوده که از « انتقاد»این  اید اند و خودتان گفته م شما شدهاند که مشمول مراح های سیاسی بوده این چهره

  .اید ها کرده خرج آن« مجاهدین

هدی که نشست برادران مجا»های شما با او در جمع، شرکت در  نژاد در مجاهدین، شوخی ا توجه به مسئولیت قربانعلی حسینب

رفع و رجوع شود. در یاد و نظر مجاهدین هست، منطقی آن است که به نحوی « ای داشتند ی انقالبی و حرفه سال سابقه ۹4

نما شدن و ابهام برای افراد جدیدتر نشود و نگویند که داستان  خواستم باعث انگشت می»ادعای شما مبنی بر این که وگرنه 

 پذیرفتنی نیست. « ی عضویت باقی مانده است بل با سازمان بوده است، در ردهگوید از ق چیست که این فرد که می

اید؟ الزم به  اهمیتی قائل بوده« ابهاماتی»داشته و یا شما برای چنین « ابهاماتی»از کی تا به حال کسی در مجاهدین چنین 

ها  و مدت تنزل پیدا کرد بدون مسئولیت اری یک هواد  زرکش، جانشین شما و نفر دوم مجاهدین به رده  یادآوری نیست که علی

های  نشد. یا بسیاری از اعضای دفتر سیاسی مجاهدین و همردیف« ابهام»اما باعث  و دور از نظرها بود« مخفی»به قول شما 

هستند و محمد سیدی کاشانی که زودتر از شما به عضویت مجاهدین در مجاهدین  ها ئولیتمس ترین پایینشما امروز دارای 

 د.نتقریبًا مسئولیتی نداربود نظامی پرونده شما در دادگاه  و یا مهدی فیروزیان که هم درآمد

تر نگاه کرد. با یک قیام و قعود، با یک جمله و  ها بایستی عمیق ها و پیوست آقای رجوی برای تببین روند این نوع از گسست

سال اخیر که  به ویژه در دهترین شرایط  ت و در سختتوان سقوط کسی را که بیش از سه دهه بطور تمام وق دستخط نمی

  توجیه کرد. همراه شما بوده جریان داشته، « شکوه برای پیروزیپرپایداری »

هاست. این که چه شرایطی منجر به درغلتیدن افراد  تر از این اشتباه شما این نبوده که زودتر او را اخراج نکردید. مسئله عمیق

 در آن بازیافت.را و مسئولیت خود  گیردبایستی موشکافانه مورد بررسی قرار شود  به دامان رژیم می

 است:   «داری امانت»و « اعتماد»تر که در واقع درنوردیدن مرز سرخ  ی مهم اما برگردیم به مسئله
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خوانده  «صفر صفر تناقضات جنسی»را که  )شریف( چی نژاد به مسئولش مهدی ابریشم شما گزارش درونی قربانعلی حسین

انتشار آن بودند  مستمری مجاهدین بدون استثنا مجبور به نوشتن  همهبه منظور کنترل اندیشه و روان و ذهن، شد و  می

  ناپسند.اید که کاری است به شدت مذموم و  داده

 

 آمده است:  مجبورم آن را بیاورمضمن پوزش از خوانندگان  نوشته شده و 2124شهریور  24تاریخ  بهدر گزارش مزبور که 

من امشب معاد را درک و لمس کردم. هیچوقت قیامت اینجوری برایم یقینی نشده بود. حساب پس دادن جلو مجاهدین را با »

نامیدم و به جای این که با حساب پس دادن در برابر خدا و روز  وقاحت و بیشرمی و دریدگی آخوندی بازجویی و دادگاه می

ساله آشنایی و هواداری و بعد هم بودن در تشکیالت سازمان را به  14ده سراپا خیانت و رذالت قیامت مقایسه کنم. اکنون پرون

 «کنم ها امشب برایم گذاشتند باز می یمن انقالب مریم و عملیات جاری و دیگی که بچه

که شما به کادرها و این تلقین و توجیهی است  و حساب پس دادن نزد خدا!دیده « قیامت»و « معاد»او به هر دلیل موضوع را 

« خدایگان»هم خواهد بود. خداوند و همچنین  «عذاب»و  «جهنم» هست  «قیامت»و « معاد»ید. وقتی ا نیروهایتان آموخته

کند و در  بخشد و مجازات می اش. اوست که می غضب»و « ظغی»اش استفاده کند یا از «عطوفت»و « رحم»مختار است که از 

است. اما شما « ستار العیوب» در این دنیابرخالف شیطان گویند خداوند  است. در تبلیغات می «ی مهربان بخشنده»همه حال 

  اید: نژاد آورده . شما به نقل از حسیناید متأسفانه عیوبی را که فرد بطور خصوصی برای مسئولش نوشته علنی کرده

 

رد تجاوز جنسی قرار گرفتم و این تا چند سال ادامه ها مو خواندم توسط یکی از آن در نوجوانی که نزد آخوندها درس می»... 

ها که با آخوندها حشر و نشر داشتند از این  داشت بدون این که پدر و مادرم خبر داشته باشند. ولی در مدرسه بعضی بچه

نسی همیشه با کردند. این انحراف ج کردند و نزدیکان همان کار را با من می موضوع مطلع بودند و از این جهت مرا تحقیر می

کردم چون شنیده بودم با هرکس که در بچگی چنین بکنند تا آخر عمرش  و مشروع تلقی میود و به عنوان یک بیماری من ب

هی در بیرون موقع رفتن به ای هم که زن داشتم در خارجه که امکانش فراهم بود گا این انحراف را خواهد داشت. حتی در دوره

وحشی  ]نرینه[گفتم که این همه نون کردم. ... و با خود می آن ولع آخوندی کثیف را ارضا کنم و میرفتم که  جاهایی می شهر به

کنم نه فاعل بودن و این احساس مادینگی  گویند کجای من است؟ من که بیشترین لذت جنسی را از مفعول بودن حس می می

در اینجا هرگز امکان ارضای واقعی چنین حسی نبوده و جا که  ام زیاد است. ولی از آن و زن بودن است و من درصد مادینگی

سالگی تا قبل  22داد عالوه بر ... معمول نرینگی که پیوسته از  ای به من نمی نیست و موقعیت و سن االن خودم نیز چنین اجازه

دن حتی با آن آخوند اخیر بیشتر از قبل( ... با فکر مفعول بو  های اخیر داشتم، همیشه طی این سالیان )در سال از نشست

پرداختم و وسایلی نیز برای این کار  اش از کودکی یادم هست و با به یادآوردن آن صحنه و کار او با من به ... می ملعون که قیافه

ها را حتی در نوشتن رویم  کردم که نام آن جهت نزدیکتر کردن ذهنم به واقعیت موقع رفتن به دستشویی یا حمام درست می

یا بدترین  []جنسی رفتم که همان لجن جیم نویسم. در چنین مواقعی هرچه بیشتر به لجن لمپنیسم آخوندی فرو میشود ب نمی

ام  ها و خودنمایی های آن را همه جا در برخورد و صحبت با خواهران و برادران و نگاه به آن باشد و بخارها و اشعه انواع آن می

در رأس هایم و تخریب مناسبات و  پاره کردن م و بروزهای نرینه وحشی از من و افسارهای پراکندم و تمام دادزدن برای آنها می

ها  هایم در نشست هایم به تک تک مجاهدان محیط کارم و جوابگویی های دیگ و توهین و نشستهمه ضدیتم با عملیات جاری 

ه بخارها و مظاهر و نمودهای همین لجن زند همه و هم و گوش شنوا نداشتن و مجال ندادن به طرف مقابل که با من حرف می

بود. تنبلی و سستی و حتی عوارض جسمی و سردرد و ول کردن کار و رفتن و افتادن در آسایشگاه و خواب زیاد  [نسی]ججیم

ها موهای اندک پاها و تمام  ناشی از این وضعیتم )جیم و غرق شدن تا اعماق در آن( بود. بعضی وقت  و صبح دیرآمدن تمامًا

ام که هنوز بدنم آنگونه است( و موقع  ها زده زدم )اخیرا قبل از نشست باشد می هایم را نیز که مانند زنان می دنم حتی سینهب

ی این که خواب هستم و یا بدنم حساسیت دارد و لباسم  کردم خودم را به نحوی به بهانه خوابیدم و سعی می خوابیدن لخت می

بردم و  مایی لذت مینمون خودم نشان بدهم و از این خودهای پیرا وشیدنم در آسایشگاه به بچهآورم و یا موقع لباس پ را در می

»... 
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نوارهای سیاه رنگ عمدًا به خاطر ناخوانا کردن کلمات و عبارات بسیار »اید:  یاه کرده و توضیح دادههایی از نامه را س )شما بخش

 «(مستهجن است.

-http://www.iran
efshagari.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&

-mullahs-murderous-the-to-return-amp;id=8614:humiliating
marsh&37-03-06-28-12-amp;catid=6:2010&amp;Itemid=8 

 

ی وی  کردید. شما آینده است فکر می« لیبرتی»نژاد که در  ای به دختر حسین آقای رجوی ای کاش موقع انتشار این سند لحظه

اید. آثار سوء آن تا آخرین دمی که زنده است چه در روابط مجاهدین باشد و چه نباشد با او همراه خواهد بود.  را تخریب کرده

به تحریک مجاهدین در « اشرف»ام دختری را که در  عیه داده به جای خود، اما من دیدهگویید علیه پدرش اطال این که می

از بیماری گفتید حاضر نیست به مادرش که  برد. دختری که می گوش پدرش سیلی زده بود چگونه هنوز از آن عمل رنج می

حض این که به علت بیماری به اروپا منتقل گریست و به م تلفن بزند و جویای احوال او شود در مرگ او می برد سرطان رنج می

اش خواسته بود دست از سر او بردارند چرا که  او تا زمانی که نزد شما بود در چند تماس تلفنی از خانوادهشد شما را ترک کرد. 

عیه داد ی شما علیه پدری که در چنگال رژیم بود اطال من از وضعیت امروز پسری که به توصیهراهش را انتخاب کرده است. 

ها   گیرد. این آگاهم. او امروز انتقام آن اطالعیه و برخوردهای زشت و غیرقابل تصور بعدی در ارتباط با خودش را از شما می

چه خواهران و برادران که علیه یکدیگر اطالعیه دادند و بعدها  .هایی است که ما در گوشه و کنار شاهدش هستیم واقعیت

  ی عزلت گرفتند. و گوشه یا از شما جدا شدند خودشان به رژیم پیوستند و

ی خوبی  یک نفر علیه او که به کرات از سوی شما مورد استفاده قرار گرفته رویه بستگان نزدیکآقای رجوی به کارگیری 

 ا باشد. پذیرد، حتی اگر حق با شم ها را نمی  در دنیای آزاد کسی این شیوهکند سوژه چه کسی باشد.  برای من فرقی نمییست. ن

من »ی کتاب  نویسنده Victor Andreevich Kravchenkoدولت استالین، همسر و پدر ویکتور آندرویچ کراوچکنو 

از آمریکا تقاضای پناهندگی سیاسی کرد وادار ساخت  2۲44را که در سال  I Chose Freedom «مآزادی را انتخاب کرد

های خونین و دوران ترور و وحشت استالین و  کراوچنکو از تصفیه در دادگاه پاریس شرکت کرده و علیه او شهادت دهند.

پدر وی با صدای بلند فریاد زد که از داشتن فرزندی که نام پرافتخار  Romanovرومانف  محاکمات سیاه مسکو گفته بود.

من این مرد را  گفت:  Gorlova  Zinaisaا گورلووازینایس اش کند. همسر سابق کارگر را لکه دار کرده احساس شرم می

ی جنسی و همچنین ناتوانی  وی کراوچنکو را به سوءاستفاده دوست داشتم و همسرش شدم و از این اشتباه خودم شرم دارم.

جنسی متهم کرد. دوستان سابق کراوچنکو نیز در دادگاه شرکت کرده و او را متهم به خیانت و سرقت و ... کردند. یکی از 

دولت استالین و شاهدانی که در دادگاه حاضر شده بودند بردن از نارسایی ذهنی متهم ساخت.  رنجوی را به  «کا گ ب»افسران 

دگاه حاضر شده که با شکایت کراوچکنو در دا Les Lettres Françaises ی ادبی کمونیستی فرانسوی و مسئوالن نشریه

 و ... دولت استالین ،با وجود بسیج حزب کمونیست فرانسهنوشته است. « سیا»کردند که کتاب مزبور را سازمان  تبلیغ می ندبود

یکی از شاهدان حزب کمونیست فرانسه  تواند به خاطر آن رأی به خود ببالد. و امروز می دادرأی دادگاه پاریس به نفع کراوچکنو 

شد و « هولوکاست»ای رفت و با مصباح یزدی دیدار کرد و منکر  خامنهبود که بعدها اسالم آورد و به پابوس  گارودی  روژه

من عدالت را انتخاب »گذرد. کراوچنکو در کتاب  سال می 24 دادگاه  پاریساز  .ی حقوق بشر قذافی را دریافت کرد جایزه

ی تاریخی  معروف شد داده است. چرا از این تجربه« دادگاه قرن»شرح وقایع دادگاهی را که به  I Chose Justice « کردم

 .این سیاست در ایران تحت حاکمیت رژیم نیز شکست خورده است گیرید؟ درس نمی

http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Kravchenko_(defector) 

 

ل سابقه تشکیالتی شرکت کند نوشتن همین سا ۹4 مجاهدین دارایهای  در نشستنژاد  حسینکه شما اجازه دادید  ایندلیل 

که در  است« طعمه»های  و نشست 2124های مشابه بود. به تاریخ آن توجه کنید مربوط به همان شهریور  و گزارش  گزارش

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahs-marsh&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahs-marsh&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahs-marsh&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahs-marsh&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
http://en.wikipedia.org/wiki/French_Letters
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شان  نزد شما ارزش بود و هست. شکستن افراد باعث ارتقای تشکیالتی موارد. نوشتن این ادامه در مورد آن توضیح خواهم داد

 شد.  میاش  گرفت و باعث خفت و خواری رار نمینوشت مورد قبول ق اگر کسی غیر از این میشود.  شد و می می

کسی که در سازمان بیشتر از همه به رهبری نزدیک است خود را بیشتر از همه »کردید  شما توجیه ایدئولوژیک و تشکیالتی می

ی  و به این شکل افراد را به نوشتن در مورد سابقهرزش بود و هست. شدن در مقابل شما ا« روسیاه» «کند. در جمع روسیاه می

 استفاده کنید.  ها علیه خودشان دًا به عنوان سند از آنکردید که بع خود ترغیب می

و  عملیات جاری»و « غسل روزانه برای زنان»و  «غسل هفتگی برای مردان»و « طعمه»و « دیگ»های  افراد پس از نشست

کردند(  غیرواقعی را نیز ذکر می مسائل، واقعی یا غیرواقعی )گاه افراد برای خالص شدن درست یا غلط« ژیکیتشوی ایدئولوسش

اند. بحث  اند؛ سفره دلشان را باز کرده شان را نوشته ترین مسائل ها به شما اعتماد کرده و خصوصی اند. آن مواردی را مطرح کرده

 است. « معاد»و « قیامت»

در ها  و از آن نمایید علنیپرونده کرده و های خصوصی افراد را که بر اساس اعتماد مطلق نوشته شده  شتهشما حق ندارید نو

کند چه کسی باشد  شان استفاده کنید. شما حق ندارید به امانت مردم فرقی نمی برای محکومیتتان و  جهت مقاصد و منافع

ریزد.  وقتی چنین عملی مباح شود یعنی قبح خیلی چیزها ریخته و می .اید شما مرز اخالقی را زیر پا گذاشته دست درازی کنید.

 روید؟  به کجا می سوره تکویر( ۹2)آیه  «فاین تذهبون»گویم:  به زبان خودتان می

خواستید اطالعات و رازهایی را که به خاطر اعتماد  کردند می شما به درستی از کسانی که صفوف مجاهدین را ترک می

اید؟ چه  د، چه شده است که خود نقض تعهد کردهند پاس بدارنا ها دسترسی پیدا کرده به آنبات درونی در مناسمجاهدین 

 کسی بایستی به این تخلف آشکار شما رسیدگی کند؟ 

 اید:  شما در ادامه گفته

های  ها و سرویسکس شروع کننده نبوده و نخواهیم بود اما قطعًا در چارچوب اطالعات آخوند ما هیچگاه در رابطه با هیچ»

 «ایم... در این شک نکنید. کننده  پشتیبان، اگر کار به تقابل و تعارض بکشد، تمام

همچون زینویف، کامنوف، بوخارین  جهانی که اعترافات رهبران بلشویکها بردارید.  آقای رجوی دست از رو کردن این دستخط

 خندد.  اهایی از این دست میهای فرمایشی استالین را شنیده است به ادع و ... در دادگاه

ی آن به کار گرفته  های نوشته شده از بین برده خواهند شد و به هیچ وجه علیه نویسنده شما بارها قول دادید که گزارش

قرارگاه اشرف توسط   بندی کرده و در بمباران ها را طبقه شود که برخالف قول و عهدتان آن نخواهند شد. حاال مشخص می

 اید در حالی که بسیاری از اسناد و مدارک را از بین بردید.  ها را حفظ کرده هم آن  ی آمریکاییها هواپیمایی

ویک شخصًا رهبران بلشمتأسفانه شما اولین کسی در تاریخ نیستید که خلف وعده کرده است. استالین پیش از تشکیل دادگاه 

هایشان آسیبی نخواهد  ها و خانواده به آن رت اعتراف در دادگاه،در صو با زینویف، کامنوف، و ... دیدار کرد و اطمینان داد که

 رباران شدند.یتو اعتراف بالفاصله پس از برگزاری دادگاه  ها آن رسید. در حالی که

نبود تا نسبت به رویکرد شما اعتراض کند. چگونه افرادی « آزاده»و یک « زن»و یک « مرد»متأسفم که در میان مجاهدین یک 

 توانند مردم را آزاد کنند؟  اده نیستند میکه خود آز

چنین کاری کنند. دفاع از حقوق دوست و دلدار و همنشین و یار وفادار که هنر نیست. دشمنان مردم هم احتمال دارد 

و اگر من انسانم و داعیه مردم دوستی  نباید برانگیخته شود. دارد  حساسیت به ستم فقط در ارتباط با ظلمی که دشمن روا می

  که به دشمن پیوسته نیز دفاع کنم.اش که رسید از حقوق دشمنم و کسی  ها را دارم موظفم وقت دفاع از ارزش

خود را به عهده  به ویژه گناهان جنسی افراد پیرو شما در بحث انقالب ایدئولوژیک به عنوان رهبر عقیدتی بار تمام گناهان

 گیرید؟  گفته هرچند از شما گسسته انتقام میش را به شما «گناه»گرفتید. حال چرا از کسی که 

 

 گویید: دری خود می شما به منظور توجیه تئوریک پرده
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)یعنی که در آیین مبارزه و در کیش انقالب و رزمندگی و « الدین ال حیاء فی»برای ثبت در سینه تاریخ و به مصداق »

 « گویم. ه باید گفته شود نیست( و میایستادگی و پایداری، جایی برای شرم و آزرم در بیان حقایقی ک

 

« در دین شرم و آزرم»به قدر کافی گویا و روشن است.  باشد می« نبوی»مربوط به یک حدیث به ادعای آخوندها جمله که این 

برای  و ی فوق ندارد و ... ربطی به جمله« پایداری»و « ایستادگی»و « رزمندگی»و « انقالب»وجود ندارد. بقیه موضوعات اعم از 

« پورنو»اتفاقًا محمدی گیالنی با توسل به همین عبارت، گفتارهای مشمئز کننده و  تان تولید شده است. توجیه اقدام زشت

  راند. های جمعی بر زبان می مربوط به حکم جماع با حیوانات و جماع با عمه هنگام زلزله و ... را در رادیو و تلویزیون و در رسانه

را با همین روایت « عمرکشون»عظیم و باورنکردنی توهین و ناسزا در مراسم   اقشار اجتماع حجم حیاترین یو ب ترین مانده عقب

 کنند.  توجیه می

اتفاقًا خطر  شوند. ها را مرتکب می آبرویی بیشترین بیکه اصل آن مورد مناقشه است  «حدیث»همین توسل به ها با  آخوند

به زعم خود  هم بتراشید و ی الهی و پشتوانه توانید یک توجیه مذهبی رتان میجاست. شما برای هر کا هم همین« مذهب»

گفتید  وقتی شما و دیگر مسئوالن مجاهدین تصمیم به ازدواج گرفتید می 2102کما این که در سال  دهان همه را ببندید.

در مجاهدین گرفتید مهدی « تجرد»ازدواج یک قدم به سمت توحید است )نقل به مضمون( اما وقتی تصمیم به طالق و 

گفت: از نگاه ایدئولوژیک نفس ارتباط جنسی کثیف است، برای همین بعد از آن خود را  های توجیهی می چی در نشست ابریشم

 !تا کثیفی را از خود بزداییم شود واجب می« غسل»دهیم و  شستشو می

ها  به اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق ،روایات عهد عتیقو رفتارتان به جای استناد به احادیث و   ای کاش برای توجیه اعمال

مگر شما برای رسیدگی به مشکالت مربوط به  کردید. اشاره می و دستاوردهای علمی بشر المللی های بین و کنوانسیون

ت که حکومتی توجه داشته باشید شما قرار اس کنید؟ رجوع میو احادیث نبوی « الرضا  طب»یا « الصادق طب »تان به  سالمتی

 های عمیق مردم که ناشی از یک حکومت مذهبی است مرهم بگذارید. سکوالر برپا کنید و بر زخم

این است آن  کنید؟ را چگونه تفسیر می «رحمت»است. « رحمت و رهایی ،وحدت»گفتند پیام رهبری شما  مجاهدین می

 گفتید؟  که می« رحمتی»

این دیدگاه ویشینسکی دادستان قربانی پذیرفته نیست.  خودزنیق مدرن حقودانید در  میو اید  حقوق خواندهدرس شما 

 « اعتراف متهم شاه شواهد است»گفت:  جنایتکار دوران استالین است که می

نامه و ... که در مجاهدین باب است  نامه و ندامت خط و اعترافمذموم است. گرفتن دست به این دلیل های تلویزیونی جستن ندامت

و مطمئن باشید جامعه هوشیار ایران با توجه به تجربیات دردآوری که پشت سر گذاشته پشیزی  ارزد ل سیاه نمیبه یک پو

 برای آن قائل نیست.ارزش 

اید در هیچ دادگاهی نه  هزار تا از این دست سندها که رو کردهها و ... اشتباه و انحراف است.  ها و نامه اساسًا گرفتن این دستخط

 شود.  ی سند می شود بلکه سبب محکومیت ارائه دهنده ته نمیتنها جدی گرف

دادند اما رژیم جنایتکار به خط دستها هم  زنده ماندم. البته خیلیبود که خط با همین دست 27کشتار  درجا هستم  من که این

اعم از  مجاهد یان سیاسیی ما زندان همهها دادم که از زندان آزاد شدم.  طاز همین دستخ ت زندگی دوباره نداد.ها فرص آن

امضا « انزجارنامه»هایی که زنده ماندند پذیرفته بودیم که برای آزادی از زندان  عام شدند و آن قتل 27هایی که در کشتار  آن

مجاهدین هستند و کاندیدای مسئول اولی  و شورای رهبری ی فرماندهی ی زندانیان سیاسی سابقی که امروز در رده همهکنیم. 

 با رژیم در زندان هم تن داده بودند.  حتی گسترده شان به همکاری . تعدادیاند  ها داده  طز این دستخابارها 

ها به رژیم دادند.  از این دستخطپیشتر  همجاودانه شدند 212۲که در سال آقایی و جعفر کاظمی و ...  علی صارمی و محمد حاج

ای  ها نداشت وگرنه وضع در زمان شاه نیز به گونه دم به دم از این تقاضا البته ساواکشناسم.  ها را بهتر از شما می من که آن

هم دادند تا بلکه « دستخط تصویری و صوتی»های کوتاه کردند،  ها که جاودانه شدند پیش از اعدام مصاحبه خیلی بود. دیگر می

 کنند.  شان را درک می دادند که شرایط میها را دلداری  ها چقدر آن داند بچه گران راحت شوند. خدا می زودتر از شر شکنجه
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امضا گرفتن از کسی که تحت اختیار زندان و تشکیالت و روابط و قدرت است که کاری ندارد.  دستخط و نامه تنظیم کردن و

و « دستخط»ای که با گرفتن  دهد. چه دختران معصوم و چه زنان درمانده یشود هر دستخطی م خود می انسانی که از خود بی

 گری واداشته نشدند.  فته و ... به روسپیس

های الزم برای تخفیف در  پذیرند به شرط مصون ماندن از مجازات و دریافت تضمین در حقوق مدرن افراد نزد دادستان می

ر اند فاش کنند، یا اسنادی را که در دسترس مأموران قضایی نیست در اختیارشان قرا شان، مواردی را که انجام داده مجازات

 دهند تا به کشف حقیقت کمک کند. 

کند. این کار پسندیده نیست. تازه این رویکرد دستگاه قضایی با مجرم است.  کسی از اعتراف افراد علیه خودشان استفاده نمی

در دنیای مدرن  کنید. شما در مورد کسی که از موضع اعتماد و یگانگی سفره دل پیش شما گشوده  این چنین عمل می

ی پزشکی شخص از  گذاشتن کوچکترین اطالعی در مورد پروندهختیارشود که حتی برای درا آنقدر محترم شمرده میرازداری 

اگر قرار است کسی محکوم شود شما هستید. شما حق سوءاستفاده  یک دکتر به دکتر دیگر نیاز به تصدیق و گواهی فرد است.

 از حسن اعتماد افراد را ندارید. 

توان اعتماد  چگونه میدار مردم بود. « امانت»بود. او « امین». لقب او کنید پیامبر اسالم معرفی می« حمدم»شما خود را پیرو 

بینید موضوع فراتر از افشاگری در  میسپرد و مطمئن شد که از آن سوءاستفاده نخواهد شد. « امانت»کرد و قدرت را به شما به 

 است. به دامان رژیم شتافته  است که «بریده»مورد یک 

 

کند.  در مورد انحرافات جنسی سیر می کتب مقدسهای  از نفس کار که بگذریم افکار شما هنوز در عهد عتیق و در داستان

 ی شما در این مورد است.  گرایانه ی دیدگاه واپس  افشای این اسناد نشاندهنده

 پردازند.  و طالبان و هیتلر به این امور میهای مثل خمینی  در دنیای مدرن کاری به گرایش جنسی افراد ندارند. در رژیم

کنند. در موضوع  کنند بلکه فاعل را محکوم می ی جنسی مفعول را تحقیر نمی  سوءاستفاده ارتباط با در یک جامعه پیشرفته در

کمه و مجازات کنند و شخص پدوفیل را مورد محا شود بلکه او را مورد محبت قرار داده و درمان می پدوفیلی، قربانی محکوم نمی

 دهند.  و درمان قرار می

اش کاله از  گیرد و بشریت به احترام هم می« سر»لقب  ی انگلیس از ملکه که «آلتون جان»مانند ، بزرگترین هنرمندان جهان

  کنند.  می« منکرات مستمر»و  هستند« مفعول»دارد به قول فرهنگ مورد قبول شما  سر بر می

سازان، فیلسوفان،  سندگان، نقاشان، شاعران، سینماگران، بازیگران تئاتر، طراحان، مجسمهمداران، نوی بزرگترین سیاست

 اند.  ها کشیده اند و رنج ها کرده ه چون و چرایشان مبارز بی  هم هستند و برای نیل به حقوق« مفعول»سازان و ...  آهنگ

اند  رسید؟ آیا به شما نگفته وزیری گرایشی به نخستبه چنین  نخست وزیر ایسنلد با اشاره «یوهانا سیگورداردوتیر»دانید  آیا نمی

  ؟گرا است وزیر امور خارجه آلمان نیز همجنس «گیدو وستروله»

ند به پارلمان راه تهای اروپایی و کانادایی و ... با اعالم این که همجنسگرا هس ها نماینده در پارلمان اند ده آیا به شما نگفته

شناسایی حقوق  گرایان است؟ های قضایی در کشورهای اروپایی در اختیار همجنس ید باالترین پستدان یابند؟ آیا نمی می

کنند  های سیاسی که از شما حمایت می دانید تعدادی از شخصیت آیا نمیهمجنسگرایان از دستاوردهای مدرنیته است. 

 کنند؟  همجنسگرا هستند و به آن افتخار می

 

میلیونی را به رژیم و شخص ولی فقیه  24ی  های اجتماعی مانند فساد و ... در یک جامعه  سامانیآقای رجوی شما به درستی ناب

افتد به جامعه و رهبری آن ربطی  نفری اتفاق می 4444ی کوچک محصور  دهید چگونه مشکالتی که در یک جامعه ربط می

 ندارد؟ 

های  توان در معضل خودکشی و بیماری ین تناقض را میشود و در دیگری فرد؟ هم سیستم و رهبری محکوم می ،چرا در یکی

دهید اما به مجاهدین که  آن ربط می فقیه ولیی این معضالت در جامعه را به سیستم و  روحی و روانی، و... دید. شما همه

را  «اشرف»مومی ها در گورستان ع ی دفن آن دهید و حتی اجازه رسیم افراد را به خاطر مثاًل خودکشی مورد تخطئه قرار می می



ایرج مصداقی                  ی سرگشاده به مسعود رجوی                                                                              ، نامه۲۹گزارش   

22 
 

نامیده  «های متعفن الشه»ها  آناند نیست.  که خودکشی کرده  در لیست شهدای مجاهدین هم اسمی از کسانی دهید. نمی

 شوند.  می

 و« ناپذیر مجاهد بال اسکان برگشت»شد و  خوانده می« بدیل گوهر بی» ماند میدر میان شما ها  نژاد با همین ویژگی حسیناگر 

مجاهد »گفت  آورد. چنانچه سکته کرده بود و دار فانی را وداع می میها سر در  کمتر کسی از آنب و غریبی که اصطالحات عجی

است. شما دل نیروها را به  همین درجاتی که به « شهید»باالتر از « صدیق»دانیم در تعریف شما  شد و می معرفی می« صدیق

 اید.  کنید خوش کرده ها اعطا می آن

وقتی نیازی به شکل طبیعی پاسخ نگیرد  اید صحت داشته باشد، باز شما مسئولید.  ی مواردی که مطرح کرده حتی اگر همه

گوید. شما یک  دری نیست. علم این را می حتما از طریق اشکال غیرطبیعی به دنبال پاسخ آن خواهند رفت. قصد من پرده

 کنید.  های دیروز را هم نفی می زه آموزهگفتید، متأسفم که امرو ها می پدیده« شناخت علمی»زمانی از 

اید  نژاد مطرح کرده که در مورد حسینمشکل مشابهی از  که دادید واالییآقای رجوی من اطالع موثق دارم شما به کسی لقب 

ه خیر امروز یادش ب .برودبود که اجازه دهید  خواستهشما  ازو بارها  برد رنج می نه در کودکی که در بزرگسالی در ابعاد بزرگتری

 گفتید.  چه در موردش می امروز داند اگر او از شما جدا شده بود خدا میدر میان ما نیست. 

، اند داشتهدر اشرف « منکرات مستمر» عضو قدیمی و ... موارد متعدد ،من اطالع دقیق دارم که افراد در سطح فرمانده یگان

 . اند نبوده« کارگران عراقی»ها هم  وژهس

انم نام و مشخصات هریک تو می پندارید گفتم تهمت میکه چه را  اگر آندانم مطرح نکردم اما  ی مواردی را که می هرچند همه

ی کافی برای هر مورد هم  کنم. به اندازه تان برسانم تا مالحظه کنید بدون مدرک و سند صحبت نمی به اطالعرا با شرح جزئیات 

شان با رژیم تردید  ها نیست و در مرزبندی ی مزدوری وزارت اطالعات به آن بهکه کوچکترین شائ انیشاهدشاهد موجود است. 

 . توان کرد مین

د، موارد امنیتی باشنگفتند بیش از آن که پیگیر  ان میگویم مسئوالن مجاهدین به افراد مورد اعتمادش با اطمینان کامل می

 .حواسشان به موارد اخالقی باشد

، با آن که در اوج جوانی و ساکنان اشرف بودتعداد زندانیان سیاسی بیشتر از تعداد  24ی  ههای اولیه ده در سالبا آن که 

کدام هم نه انقالب ایدئولوژیک کرده بودند و نه بندهای  نوجوانی و در دوران بسیار پرحرارت جنسی دستگیر شده بودند و هیچ

 «اشرف»چیزی بود که در  از این دست بسیار کمتر از آن آن را پشت سر گذاشته بودند و نه ادعای خاصی داشتند اما مواردی

به گرد پای « اشرف»قطعًا اطالعات من از موارد یاد شده در گویم.  اتفاق افتاده است. این را با اطالع دقیق و اطمینان کامل می

 رسد. اطالعات شما هم نمی

اند. البد از آنها سند و  کدام اعتراضی نکرده اید و هیچ کرده دانم شما باالترین مسئوالن مجاهدین را به انجام چه مواردی متهم می

اند اعترافاتی  دانم مواردی بوده که شما از کسانی که بیشترین عملیات نظامی در داخل کشور را داشته می اید. مدرک هم گرفته

مسئوالن مجاهدین هم حضور ن اتفاق افتاد که باالتری« طعمه»اش در نشست  یک نمونهاید که واقعیت نداشته است.   گرفته

 توان گفت.  در این موارد بسیار میو آتش بیار معرکه بودند.  هداشت

 گفتید:  2122دیماه  0در نشست درونی  تجردی طالق و  شما در ارتباط با مسئله

نظیر تاریخی  وج بیاگر گاندی یک نفر و یک نمونه بود. مجاهدین این حماسه را در ابعاد کالن در طول سالیان، به یک ا»... 

 « اند...  رسانده

 هم نیست و نخواهد بود. الیزابت ابوت مجاهدینگونه نبوده است. در ارتباط با  قضاوت تاریخ این  متأسفانه

elizabethabbott  تاریخ پرهیز جنسی»، نویسنده کتاب» ،A History of Celibacy دهد که روش به  توضیح می

اکی نبروز اتفاقات وحشتشان باعث  امیال یا پنهان کردن رفتارهای جنسی ها به سرکوب شیشکارگرفته شده برای واداشتن ک

 شده است و این روش هزاران سال است که شکست خورده. 

 
celibacy.html-fo-history-http://www.elizabethabbott.ca/books/a 

http://www.elizabethabbott.ca/books/a-history-of-celibacy.html
http://www.elizabethabbott.ca/books/a-history-of-celibacy.html


ایرج مصداقی                  ی سرگشاده به مسعود رجوی                                                                              ، نامه۲۹گزارش   

23 
 

 

 اگر تحقیق مستقلی در مورد مجاهدین صورت بگیرد نتایج آن افتخارآمیز نخواهد بود. 

  گوید: در جریان دفاعیاتش و خطاب به دادگاه می 2104سعید محسن در سال 

ترین مزایای  رای عالیتان نتوانستید در بین صد و هفتاد نفر گروه ما فردی که از نظر اخالقی و انسانی دا شما باتمام تالش»

 « اخالقی نباشد پیدا کنید. 

 «دین شرم و آزرم نیست»تحت فشار اخذ شده را تحت عنوان این که در « اعترافات» دهه، 4شما متأسفانه پس از گذشت  و

کرار کرده و به را تاو ی  چرا شخصًا تالش نکردید تجربهکنید  که رفتار گاندی را تقدیس میاز این گذشته شما دهید.  انتشار می

 بند باشید؟  پای« تجرد»

های عجیب و  در هر جمعی طبیعی است. به ویژه وقتی افراد با آن محدودیت نامیدید،« انحراف»چه شما  آنوقوع به نظر من 

 ایشناسی ادعاه عالم و انسانکدام ، روانشناس و روانپزشک کدامروبرو باشند. ای ناروشن   همراه با آینده «اشرف»غریب در 

هرکه از شما جدا  جنسی« بودن و آلوده کثیف»و  به لحاظ جنسی «بدیل گوهران بی»پاک و مطهر بودن شما در مورد  بیرونی

  دانید. گونه رویکردها را علمی هم می اینانگیز است، شما  حیرت ؟پذیرد میشود را  می

 

   گوید: نژاد در ادامه می قربانعلی حسین

 

جا به من رذل کثیف که به  ها و لطف رهبری در آن ای خودمان با رهبری رسیدم و به یمن پرداخته تا این که به این نشست»

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

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

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

 ام اشی از اوضاع جیمیها برخوردهای مرا که همگی ن 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 بود که گوشه ]جنسی[

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

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

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

-http://www.iran
efshagari.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&

-mullahs-rousmurde-the-to-return-amp;id=8614:humiliating
marsh&37-03-06-28-12-amp;catid=6:2010&amp;Itemid=8 

 

ی مرسوم در مجاهدین است.  شیوه« ناسزا گویی و توهین»چه در اسناد درونی انتشار یافته و مورد تأیید شماست  با توجه به آن

های او در  ، کدام یک از جرماید درس حقوق خواندهاید بکنید، شما  چه او نوشته و شما با افتخار انتشار داده کمی تعمق در آن

بایستی به لحاظ مبارزه  اوطلبداست؟ چرا فرد  یا اساسًا مجازات مستحق اعدامالت حاکم باشد و در جایی که عددنیای مدرن 

چرا بایستی خود برای چه او بایستی فکر کند مستحق اعدام است؟  ؟روانی به جایی برسد که دائم درخواست اعدام خود را بکند

شنیده ناراحت  هایی که می «ناسزا و توهین»در مقابل  های بزرگ او این است که یکی از جرمبخواند؟ « کثیف»و « رذل»را 

 آور نیست؟  ایی را برای افراد تراشیدن خجالته چنین جرمشده!  می

ها آن غالم را دیشب اعدام و تیرباران کردند و کمی  بچه»  گوید: اند که می مجاهدین چه بر سر او آورده درونی، ببینید در نشست

 « ر رهبری برسم تا او بطور کامل حساب مرا برسد.زنده گذاشتند ماند تا به حضو

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahs-marsh&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahs-marsh&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahs-marsh&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahs-marsh&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
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را مالحظه « تحمل»و « گذشت»و « عطوفت» ؟اند  هایی که به او کرده چه بوده است؛ ناسزا و توهین« ها پرداخت عظیم بچه»

ین این فروپاشی روانی است. همچیز تغییر کرده است.   راستش معنای همه؟ «رسد به حساب او می»رهبری چگونه کنید. 

جان شده بود. مشابه این وضعیت برای  او نیمهرا انتشار دهید. آن گزارش را به یک روانشناس مستقل نشان دهید و نتایج 

تعریف « پرداخت و لطف رهبری»ی فشارهای شما هم   آمده است. توجه داشته باشید، همه بسیاری از مجاهدین در اشرف پیش

 و این فاجعه است.  شود می

برای خود اتهام  آور  حیرتز و یانگ شکلی شگفتهای درونی بلکه در دادگاه به  های استالین نه در گزارش همتهمان دادگا

خواندند و  گر می و توطئه، خائن ی آنان کند اتهامی متوجهآنکه قاضی  زدند، خود را بی ل سرباز مییدند، از داشتن وکیتراش می

 رد اتهامات وارده دفاعی ندارد. ل مدافع جهت یکردند که وک یعنوان ماعالم جرم و اعتراف متهمان پس از وکالی آنان 

 : داشتنژاد اظهار  حسین اعترافات بازی استالین در دفاع از خود به سبک شب حاضر در خیمهیکی از متهمان کارل رادک 

م که ید بگویام؟ با معرض شکنجه بودها به هنگام بازپرسی در یشد که آ سؤالم تمام بازپرس را آزار دادم، در دادگاه یدو ماه و ن»

 .«را آزار دادمای عکس بود. بازپرس مرا شکنجه نکرد، بلکه من او  در مورد من ماجرا به گونه

 

نژاد امروز کیست و چه کاره است. این اعمال در ارتباط با او زمانی اتفاق افتاده که وی به اعتبار  برای من مهم نیست حسین

 سال بوده است.  ۹4ی بیش از  با سابقه« جاهد خلقم»اید  چه شما گفته آن

زندان است که تحت زور و شکنجه و در قبر و « اعترافات»نوشته درست شبیه به  برای من مهم این است که مفاد این دست

رد زیر خود روی موا« اعتراف»شکستند در  افرادی که می شد و من شاهد این روند بودم. ت و واحد مسکونی و ... اخذ میقیام

    کردند: تأکید می

 سیاسی رژیم. -ی خود به لحاظ سیاسی و اعتقادی و برشمردن دالیل حقانیت ایدئولوژیک نفی گذشته - 2

های سیاسی را باید بر اساس هوای نفس، ارضای گرایشات جنسی، جذب جنس مخالف و... قلمداد  ی گرایش به گروه ریشه -۹

 کردند. می

احساس قشنگ و لطیف »گفتند و  ا و تضادهای درونی، روحی، فکری و شخصی خود سخن میه بایستی از دوگانگی  -1

 کردند.   گران به آن دست یافته بودند، تشریح می ای را که پس از بریدن از گذشته و پیوستن به بازجویان و شکنجه «عرفانی

ها رفتار کرده بودند و امکانی را به وجود  ا آنگفتند که با نظر رأفت و شفقت ب از بزرگواری و گذشت مسئوالن زندان می -4

 جدیدی ساخته شود.   ها انسان بودند که از آن  آورده

شدند که شب و روز از استراحت و زندگی  های واالیی معرفی می داوود، پاسداران و مقامات امنیتی و قضایی، انسان حاج  -0

 گذشتند.  فردی خود برای بازگشت و توبه زندانیان می

  ویژه های سیاسی و به گروه «دروغ پردازی»تکذیب اعمال فشارهای جسمی و روحی روی زندانیان، افشای تبلیغات سوء و  -2

 وسطایی و وحشیانه در جمهوری اسالمی. های قرون بشری مبنی بر اعمال شکنجه و مجازات المللی و حقوق  مجامع بین

ای که از سوی مقامات جمهوری  و مشفقانه  های عادالنه تکریم مجازات ، تأیید و«اسالم»تأکید روی تعالیم حیات بخش  -7

 شد.  های سیاسی اعمال می اسالمی بر علیه افراد وابسته به گروه

ها به عنوان  های جنگ از بدن آن شان اجازه دهند که در جبهه درخواست عاجزانه از مسئوالن زندان که برای شستن گناهان -2

 استفاده شود!« رزمندگان اسالم»سنگر برای  حفاظت از 

. او در است« رحمت»و « عفو»شان  ی شقاوت و بیرحمی خدای مورد قبول که همهگرایان باور دارند  متأسفانه خمینی و خمینی

 گوید:  توصیف جهنم می

 

ابد، چاره ها به سعادت  الهی است که برای تخلیص مؤمنان معصیت کار و رساندن آن  جهنم، باطنش صورت لطف و رحمت»

منحصره است؛ زیرا که فطرت مخموره صافیه انسان، چون طالیی است که در ایام عمر، آن را مغشوش و مخلوط به مس نموده 

الناس معادن کمعادن الذهب »های ذوب کننده، خالص نمود و از غل و غش، بیرون آورد:  ها و آتش باشیم. باید آن طال را با کوره
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سانی که فطرتشان به کلی محجوب نشده و به کفر و جهود و نفاق نرسیده باشند، رحمت است در پس جهنم برای ک« و الفضه

 «صورت غضب.

 

 ( 24۹، ص 2177)شرح حدیث جنود عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 

 

زندان قزلحصار کسانی که « یامتق»و « قبر»ام که در   گونه نزدیک شد؟ من بارها شاهد بوده های خمینی چرا بایستی به برداشت

و کسی که  خواندند می« پدر توابین»گفتند و او را  داوود رحمانی می حاج« لطف و مرحمت»شکستند چگونه از  در زیر فشار می

 های انسانی، با توجه به تجربیات دردناکم، با توجه به ارزش . منگذرد از خواب و خوراکش برای هدایت و ارشاد زندانیان می

بار و  تکرار ماللت ،اید چه شما با افتخار ارائه داده آنکنم.  را اخذ کرده محکوم می آن، کسی که صاحب دستخط توجه بهون بد

 چیزی است که بشریت آگاه بارها به صور گوناگون به محکومیت آن پرداخته است.  برانگیز آن تأسف

 

 وید: گ می اش به گوستاو هوساک هشیارانهی  واسالو هاول در نامه

 

سخنان آنان توجه داشته است. کافی  های اخیر، به ندرت به افکار واقعی شهروندان به ظاهر وفادار و به راستی رژیم در سال»

ای به دانستن این  کس در واقع، عالقه ها، هیچ انتقاد از خودها و اظهار ندامت است مالحظه شود که به عنوان مثال، هنگام انواع

حتا معمواًل گمان بر این است  کند؟ شان چنین ایجاب می ها از روی خلوص نیت است یا فقط منفعت ین آدمکه آیا کار ا ندارد

گفته در خدمت  دیده شود. به عکس، امتیازهای شخصی پیش آنکه چیزی غیراخالقی در آن که فرض دوم درست است، بی

اشتباه  که آیا اشتباه از خودش بوده یا اینکه او را بهنیست « نادم»دنبال متقاعد ساختن  توجیه این انتقادها است. کسی به

 «.ندامت است شان این است که به او بگویند راه نجات، ابراز اند؛ تمام هّم و غم انداخته

 

کنیم.  خواهیم شیطان را از وجودتان خارج گفتند می گذاشتند و می در قرون وسطی هم افراد را تا سرحد مرگ تحت فشار می

ها معتقد بودند  نیاوردند. آن قربانیبر سر  ها که چهاید   چه شما ساخته با توجیهاتی مشابه آنها  گیزیسیون مفتشدر دوران ان

کند. در آن دوران سیاه،  تواند بر نفس خود غلبه کند. چون به خودش توکل می مجرم در چنگال شیطان اسیر است و نمی

کمک به مردم برای پاک شدن است. گناهکاران با اعتراف به »تفتیش عقاید کردند هدف  شان اعالم می کلیسا و مفتشان مقامات

 ها هم چندان جدید نیست.  کنید حتی در شیوه باور کنید آنچه شما عرضه می« .گناهان خود و توبه کردن شاید بخشیده شوند

المللی حقوق بشر را  های بین وانسیونو کن« اعالمیه جهانی حقوق بشر»نژاد   ی قربانعلی حسین آیا همین افشاگری شما و نوشته

 کند؟  نقض نمی

  گفتید: دهید؟ شما پیشتر می این چه فرهنگی است که شما نشر می

 

، متناسب با ماهیتش الزامًا مدافع و مبلغ یک فرهنگ خاصی است که آن فرهنگ، متقاباًل در سیاسی -هر نظام اجتماعی»

 « کند. می تحکیم و دوام نسبی آن نظام، نقش مهمی ایفاء

 

 (12و  17های  ، صفحه0۲)ارتجاع چیست و مرتجع کیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران چاپ دوم مرداد 

 کند؟  نمی« نقش مهمی ایفاء»اید  نظامی که شما ایجاد کرده« تحکیم و دوام نسبی»در « فرهنگ خاص»آیا این 

 

کنید که از  ها گوشزد می ها در دست دارید تهدید کرده و به آن نی مجاهدین را با سندهایی که از آ شما با ظرافت همه

 کنید و این شرافتمندانه نیست:   هایشان به وقت مقتضی استفاده می نوشته دست
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توانند ارائه  ها، همه را مجاهدین می ها و دستخط، گزینه در زمانی که الزم باشد با اسم رسم، مدارک، حکم اخراج، سابقه، نامه»

 . « بدهند

 

شما امروز  .دهید یا شما این گونه تشخیص می است. تشکیالت با بحران مواجه است ی اعضای مجاهدین کلیههدف شما تهدید 

هستید که در دوران صدام حسین از آن  سرکوبی المللی فاقد ابزارهای های نسبی بین ی عراق و نظارت به علت شرایط ویژه

ای نیست که در آن )و در  سوژه ،«نشست درونی»داند که هدف  ر شما آشنا باشد میهرکسی که با سبک کابرخوردار بودید. 

مزبور شرکت دارند و « نشست»تهدید افرادی است که در از جمله گیرد. هدف اصلی  نژاد( مورد حمله قرار می جا حسین این

  «.خورند خیس می»و به قول شما  شاهد ماجرا هستند

های  در نشستدر اختیار دارید. تقریبًا از تمامی مجاهدین ها  «پرونده»و ها « نامه»و ها  «  دستخط»از این هستم   مطمئن

داستان حسین کرد برای مسئوالنشان های مداوم، مجاهدین  «باال آوردن»، در «غسل روزانه و هفتگی»و « دیگ»و « طعمه»

ترین موارد را  ها مجبور بودند زشت آوردند. آن نمیهایشان که حرفی به میان  نوشتند، از فتوحات و نقطه قوت شبستری که نمی

 شوند. « یگانه»با شما مثاًل بیان کنند تا 

به چه مواردی در تشکیالت  انهایش پس از بازجویی «فقیه دزفولیخلیل »و  «وحید افراخته»دانید که  خودتان بهتر از من می

حتی زنان عضو سازمان به درست یا . نداشاره کرده بود شد که تحت نظر تقی شهرام و بهرام آرام اداره می وقت« مجاهدین»

های بازجویی  اش را بگذارید موارد غیراخالقی متعددی را مطرح کرده بودند که در برگه غلط و برای فریب بازجو و یا هر چه اسم

گویید،  اش می ه در مذمتکنید( و پرویز ثابتی ک بازجویان ساواک )اگر مرا متهم به جانبداری از آنان نمیثبت شده است. 

توانستند برای مردم ایران آن موضوعات را )که رودرروی عرف و اخالق جامعه بود و هست( علنی کنند اما شرم و حیا  می

های خود  سوژه «دستخط»شان شد و حتی برای کوبیدن دشمنان خودشان که اسلحه به دست گرفته بودند حاضر نشدند  مانع

بماند که بازجویان ساواک کسی را برای اعتراف به این امور یا در مورد آن وارسی و تحقیق کنند. رند! را در اختیار عموم بگذا

از استانداردها وفادار بودند. در  ها به سطحی مأموران ساواک مطالب بازجویی کسی را علنی نکردند. آنتحت فشار نگذاشتند. 

ین اسناد را منتشر هم «دین شرم و آزرم نیست»گویند در  یی که میجا آن از آن اطالعاتی  و دستگاه خمینی حالی که رژیم

 .اند کرده

 

ها باعث  تان ارزشی برای داوری مردم و افکار عمومی قائل نیستید. همین عدم توجه   متأسفم شما برای بقای خود و تشکیالت

هم « تبیین»و هیچ توجیه و جلوه کند. ی درخشان مجاهدین در نزد مردم ایران و افکار عمومی تیره و تاریک  شد که چهره

ی آن علیه مجاهدین نیست. بخشی از آن  مربوط به سرکوب رژیم و تبلیغات لجام گسیخته ،ی این مصیبت  همهکارگر نیافتاد. 

 برد. اش را پیش می شود و سناریوهای تبلیغی ها سوار می گردد به عملکرد شما که اتفاقًا رژیم هم روی همان بر می

 

 ن نبرد چه کسی بازنده است؟در ای

ای که از سوی رژیم آغاز شد و شما در آن گرفتار آمدید. کمی فکر کنید، رهبر  شما بازی در زمین بدی را پذیرفتید. بازی

در یکی از « غیبت»پس از ده سال  ،دهد به گفتگو و مناظره با کسی بپردازد اش اجازه نمی ، که شأن«انقالب نوین مردم ایران»

رژیم « عبد و عبید»به کسانی که به قول خودش  «جنسی»به حمالت متقابل دست کند  می« ظهور»که در پرده  دفعاتی

 بازنده این نبرد هستید. برخالف انتظارتان . معلوم است که پیشاپیش زند هستند می

 

 گویید:  شما می

خواسته اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران یک ارزد و  ها به مفت هم نمی واقعیت این است که طبق گزارشات داخله این حرف»

 «چیز بیشتر نیست و گوششان هم به چیزی غیر از آن هم بدهکار نیست: سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی...
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چرا شما در باالترین سطح وارد « ارزد مفت هم نمی»های رژیم به  «عبد و عبید»این است که تبلیغات « گزارشات داخله»اگر 

خواسته اکثریت قریب به ». در ضمن ساختگی، باب طبع و فاقد ارزش الزم است «گزارشات داخله»اکثر ماند که ؟ ب اید شده

بینم که  خارج از کشور به وضوح می؟ من در باشد یا نباشدها بدهکار  چه ربطی دارد گوششان به این حرف« اتفاق مردم ایران

نظام هستند متأسفانه « سرنگونی»هم بسیاری که اتفاقًا خواهان . در ایران ها بدهکار است گوششان به این حرفمردم 

 چنین سؤاالتی را دارند.بوده و « بدهکار»ها  به همین حرف« گوششان»

ی عملیات ایذایی داشتن به ارتش آزادیبخش تحمیل شد و  و حداکثر اجازه« اشرف»مرزها و در  متأسفانه از وقتی ماندن پشت

، در سلول گاه کنجهیکتاتوری در کوچه و خیابان، در کوه و جنگل و در دشت و صحرا و زندان و ششما سهمگین ترین نبرد با د

هر رزمنده در طول روز و شب را عمده « های جنسی فاکت»گزارش نویسی در مورد نامیدید، و « جهاد اصغر»را  و ...« قبر»و 

بایستی انتظار چنین روزهایی را  خواندید« اد اکبرجه»و مبارزه با نفس یا  نام دادید« عملیات جاری»کردید و به آن 

به طرح متقابل اتهامات جنسی بکشد و « های پشتیبان اطالعات آخوندها و سرویس»با « تقابل و تعارض»کشیدیم که کار  می

 است.های جنسی کشیده   متأسفم جنگ شما و اطالعات رژیم به صحنه .«اید تمام کننده»خوشحال باشید که در این رابطه 

اید نام نویسنده آن را فاش کنید و از نام  ندیده ای که صالح تان در مقاله اید که یکی از نزدیکان شما کار را به جایی رسانده

ها ترانه و سرود حماسی  که دهاید در مورد اسماعیل وفا یغمایی  استفاده کرده «زاده ثابت اسماعیل هاشم»ی  الساعه مستعار خلق

 اید:  نوشتهی اوست   ساخته« گل اشرف»و « به فرمان مسعود»هدین و از جمله و نوستالیژیک مجا

کوچه پس  هم در داماد شد و بار نمیشده همزمان هم هفت ها درآمده و تر از حساب کتاب آن قیمت مبارزه با رژیم سنگین»

 «شویی کرد های پاریس مستراح کوچه

 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2957 

 

« داماد»زنید؟ اسماعیل وفا یغمایی تاکنون دوبار  اید چرا به دیگران سنگ می ای نشسته  ی شیشه در خانهکه آقای رجوی شما 

برای برخورد با رژیم  و فرهنگ  شیوه چرا از شما تکیه کند؟ شدن «داماد»بار  سهآیا منطقی است کسی روی ، «بار هفت»شده نه 

کردن   ها زندگی ها و پرنسس و همچون پرنس ننگ است« شویی مستراح»در نگاه شما آیا کنید؟    استفاده میمخالف و منتقدتان 

  ؟افتخار

 

 توضیحی کوتاه در مورد یکی از اسناد ارائه شده

در فرانسه بر اساس  از شما« جداشدگان»ایط را دارد. تجمع پذیر، فرانسه بدترین شر در میان کشورهای اروپایی پناهنده

ای برای  گیرد. اما این واقعیت نباید باعث شود از هر شیوه رژیم و با هدف تحت فشار گذاشتن مجاهدین صورت می یسناریو

را   ی آن همه دامنه شود ها باعث می چرا که تاریخ ثابت کرده است سکوت در مقابل این شیوهها استفاده شود.  برخورد با آن

 بگیرد. 

نژاد از یونامی و مقامات آمریکایی برای  سه نوبت درخواست رسمی در مورد قربانعلی حسین»تحت عنوان اسنادی شما با انتشار 

ژوئن  22و  ۹424، آگوست ۹424آوریل  2)تاریخ این اسناد به ترتیب « ترک اشرف و اعزام به اروپا در شرایط حمله و محاصره

 اید.   ی امر اشاره کرده است( به سابقه ۹422

ی اسامی قبل و بعد از  آمده است. در سند منتشر شده بقیه 22و  ۹2های  نژاد در اسناد مربوطه به ترتیب در ردیف اسم حسین

اعضای شورای  برد. چه بسا نام ادعای شما را زیر سؤال می ،اید. ظاهرًا انتشار اسامی قبل و بعد از نام وی نام وی را حذف کرده

یحیی از جمله  به لیبرتی  ی موشکی نفر از شهدای حمله سهو احتمااًل  رهبری مجاهدین و یا مسئوالن رده باالی مجاهدین

کننده و  ی مشمئز باشد. چنانچه در نامه ها در میان آن اند ی آلمان بوده که پناهنده همو حمید ربیع و مهدی عابدی نظری 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2957
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2957
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نژاد انتشار  بدون توجه به سندی که شما پیشتر در مورد حسینوی اقبال علیه خواهرش عاطفه،  سراسر جعل و تحریف محمد

به ملل  نژاد در سند مزبور همراه با حسین ۹424در آوریل  «شرایط حمله و محاصره»در  نامشکه است تأیید کرده داده بودید 

 متحد داده شده است. 

ابراز داشته  یلین که خودم تماین، بدون ایماران و مجروحیاز ب یگریبا تعداد د همراه 212۲بهشت یارد یعنی ۹424ل یاز آور»

 «.اعزام به خارج به سازمان ملل داده شده است یا درخواست داده باشم، اسم من برایباشم 

 
http://iran-

efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8876:2013-02-17-
15-30-40&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6 

Fel!

 
 

ی این اسامی از سوی مجاهدین به دالیل مشخص و  وضوح مشخص است که ارائهبه گویید.  ی این سند راست نمی شما در ارائه

تعداد  از قرار معلومباشد و تنظیم شده تواند روی حروف الفبا  اید صورت گرفته است. این اسامی می چه بیان کرده یر از آنغ

کسانی را که مدعی هستید اسامی شما برای اثبات ادعایتان الزم است لیست کامل  نفر بوده است. ۹2سیار بیشتر از بها  آن

تنها نام یک نفر از میان  اضا داده بودند انتشار دهید و نهتق« ر شرایط حمله و محاصرهبرای ترک اشرف و اعزام به اروپا د»

شما برای اثبات ادعایتان الزم است توضیحات ارائه شده به یونامی و مقامات آمریکایی را که همراه لیست بوده منتشر لیست را. 

 کنید.

توانست نشانگر این باشد که مقامات اروپایی  و یا می سیاسی داشتهنور مای  ی این لیست به نهادهای مربوطه جنبه ارائه احتمااًل

مذموم و  غیرواقعی از آن ی اما استفاده. تمایلی به پذیرش افراد ندارند که در جای خود اقدامی درست و به جا بوده است

ند و ادعاهای دیگر شما را نیز زیر سؤال خوا اید نمی  ای که ارائه داده متأسفانه ادعای شما با اسناد نصف و نیمه ناشایست است.

 برد.  می

 

 های تأییدآمیز پایان دوران دستخط و نامه

ی خود پافشاری کنید. چرا از گذشته درس  خورده و صدبار امتحان شده خواهید بر سیاست شکست دانم تا کی می نمی

ای از شما حل کرده است که همچنان  ئلههای مفتضحانه برای خاموش کردن صداها تاکنون چه مس گیرید. این واکنش نمی

 ها ها و نامه «دستخط»بدون این کند، در درون شما  بیرون از شما که کسی باور نمی ؟دهید اباتر از گذشته به آن ادامه میحم بی

این  ی حساسیت موضوعی به شما نیازی به این مسائل ندارید. چرا متوجه ؛دنگیر های شما مورد تأیید قرار می  هم سیاست

 شوید؟ سادگی نمی

البته این  شوید. ها می و به این ترتیب شما مبلغ آن شوند ها می های آن ی گفته های شما متوجه بسیاری از طریق واکنش

پردازد. سیاست شما حتی به درد  پذیری شماست و گرنه یک آلترناتیو قوی که به این امور نمی ی شکنندگی و آسیب نشاندهنده

دهید فردا  چه را که امروز بصورت واکنشی انجام می کنید چه بسا آن  خورد چه برسد فردا. شما توجهی نمی امروزتان هم نمی

 تان شود.  سندی برعلیه خودتان و محکومیت اعمال
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او از مجاهدین است حاکی از تأیید کلیه   اید و مربوط به چندماه قبل از جدایی نژاد که انتشار داده های حسین آخرین دستخط

شود که چرا  این سؤال در ذهن خواننده ایجاد می. انتشار این دستخط به نفع شما نیست. توسط اوست های مجاهدین سیاست

 کنند؟  پندارند بیان نمی چه را که می آن تا زمانی که نزد شما هستند افراد

را درج کردید « آوران ارتش آزادی زمهای مجاهدان و ر نامه» 0۲7ی  مارهش مجاهد ی در نشریه 2122یادتان هست در مردادماه 

به ایران رفته و سپس از طریق دستگاه اطالعاتی  و مناسبات مجاهدین« اشرف»که با فرار از طیبی  )مسعود( و به ادعاهای ادهم

  .پاسخ دادید بود صادر شدهبه خارج از کشور رژیم 

اشاره کرده و  در مناسبات شما «های طعمه  نشست»ها در  ی آنبردن از پانزده نفر به محاکمات طوالن با نامای  طی اطالعیهطیبی 

اش را بگذارید فرقی در   خواهید اسم شما هرچه میهای مزبور به عنوان محاکمات درونی مجاهدین نام برده بود.  از نشست

ه اصل گاه ب شما هیچ ل دفاع نیست و به همین خاطرگرفت که قاب جا صورت می کند، مهم اعمالی است که در آن ماهیت امر نمی

  نپرداختید. موضوع 

خودشان مطالب « دستخط»وادار کردید با  برده شده بودو ... توسط وزارت اطالعات و ادهم طیبی را که نامشان   شما کسانی

  .و گوینده و همراهان او را تهدید کنندمطرح شده را تکذیب 

نسب  مرضا شکری، مسعود ضرغامی، حمید فالحتی و خلیل محمدیای که به امضای مهدی افتخاری، جمال امیری، غال در نامه

 ها اعالم شد:  انتشار یافت از قول آندر نشریه 

شد تا ببینی هر مجاهد خلق و هر انقالبی  کاش رهبر همین مقاومت مانع نمی برای مزدور کثیف، یک جواب بیشتر نداریم: ای»

 «!« اسب کهر را بنگر»کند:  میچگونه با مزدوران اطالعات دشمن ضد بشری مقابله 

 نوشته بودند:  های درونی مجاهدین نشستها همچنین در دفاع از  آن

بینیم در برابر خلق قهرمان و نسل آتش و خون یادآوری کنیم که اعتماد مردم ایران به مجاهدین با رزم و رنج و  الزم نمی»

که « عملیات جاری»لید آخوندی بخصوص با پرژیم مان سیاسی علیه ا  رودخروشان شهیدان، با قیام به عملیات نظامی و نبرد بی

قاد و انتقاد از خود هر عنصر انقالبی و هر مجاهد خلق در برابر جمع است، تترین مبارزه ایدئولوژیکی و ان ترین و عمیق خالصانه

 « دئولوژیکی که به آن مفتخریم نترسانید. گوییم بیهوده ما را از مبارزه ای شود. بنابر این به آخوند یونسی و عنترش می حاصل می

ها در دادگاه سومی که برای او برگزار شد شکنجه و فشار در زندان را رد کرد و گفت:  کین از رهبران نامدار بلشویبوخار

د ان سم و مواد مخدر به اعتراف وادار شدهیپنوتیر شکنجه و هیکه متهمان تحت تاث نیاظهارات مطبوعات جهان مبنی بر ا»

 . خواند« تید بشریام»ن را یو در ادامه استال« هاست. انقالب های ضد گانگان و افسانهین پندارهای بیست و ایدرست ن

با توجه به دادید چرا که در آن روزگار  ها انتشار می لب را از زبان آنبا اعتماد به نفس زیادی این مطاهمچون استالین شما 

و قادر به تکذیب  مئن بودید که پای این افراد به خارج از کشور نخواهد رسیدمطاق در دوران صدام حسین شرایط عر

جا را به  و آنگفتید افراد محکوم به ماندن در اشرف هستند  شما می هایشان نخواهند بود و این راز سر به مهر خواهد ماند. گفته

  کردید.  هم تشبیه می« گورستان سرخود»

های   غلط»شان با عنوان  همین افراد که نوشتهچیز در هم ریخت و   ی آمریکا به عراق همه اما چیزی طول نکشید که با حمله

آوران ارتش  مجاهدان و رزم»ها به عنوان  و شما از آن ه بوددر نشریه مجاهد انتشار یافت« زیادی وزارت اطالعات و عنترش

و  شد اداره میها  که تحت نظر آمریکایی« تیف»به کمپ  و استفاده کرده و شما را ترک کردند از فرصت ه بودیدیاد کرد« آزادی

 نامیدید رفتند.  می« چراگاه وزارت اطالعات»شما آن را 

و  به نروژ و انگلستاننسب  محمدی (خلیلرمضان )و و حمید فالحتی مسعود ضرغامی  وجمال امیری به ایران ، «کمپ تیف»از 

 شد. « مرگ دق»عاقبت ماند و  جسمی و روحی ن شرایطرفتند. مهدی افتخاری در اشرف و در بدتری سوئیس

وقتی اطالعیه مزدور اطالعات »که در مطلع آن آمده است:  ی شهاب اختیاری اختصاص دارد مطلب دیگر همین نشریه به نامه

ادامه  و در« ی سگ نجس! دریا هرگز نگردد از پوزه»ای که به ذهنم زد این بود که  )ادهم طیبی( را خواندم اولین جمله

ای که آخوند یونسی برایش دیکته کرده است ضمن یکسری اراجیف و  مزدور کثیف و خودفروخته در اطالعیه»  :گوید می

شرافتی و رذیلت پیشگی اسم مرا به عنوان یکی از  های نشخوار شده تکراری علیه مجاهدین با کمال بی ادعاهای ساختگی و یاوه
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راستش را بخواهید از نظر من و »کند:  وی همچنین تأکید می«  اند برده است... ن کردهکسانی که مجاهدین با وی چنین و چنا

بس. به حکم همه رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی ایران پاسخ اراجیف آخوند یونسی و مزدورانش تنها و تنها گلوله است و 

ردید اگر ممانعت رهبر مقاومت نبود مجاهدین ت ریانات انقالبی سزای خیانت به خلق اعدام است و بیجسنت حقه همه احزاب و 

  مقاومت یعنی عزم و اراده»ی مزبور آمده است:   و در پایان نامه« کردند. و رزمندگان ارتش آزادی همه شما مزدوران را جارو می

ش. و من و تمامی ها و مزدوران مردم، یعنی مبارزه مسلحانه انقالبی برای سرنگونی تام و تمام حکومت آخوندی با تمامی جناح

رزمندگان ارتش آزادی تا بن استخوان به آن متعهدیم. پس پاسخ و حرف ما در یک کالم در صحنه نبرد نهایی نثارتان خواهد 

 « شد.

 

و چه از زبان او و به نام او انتشار یافته بود از شما جدا شد  شهاب اختیاری هم به محض این که فرصت یافت بدون توجه به آن

چه در  آنمتأسفانه که همچنان ادامه دارد.  ها که در این راه متحمل نشد چه مصیبت ها در کمپ تیف رفت و مریکاییبه نزد آ

ترین و  آقای رجوی ساده انتشار یافته حقیقت داشت. بود در اشرف متحمل شده شهاب اختیاری هایی که مورد آزار و اذیت

 زدید؟ بود « اهل حق»که ر خواب چندبار سبیل او را گویم یادتان هست د اش را می ترین افتاده پا پیش

 پرسد:  د و از هویت خود میگیر دمندانه بشریت را به پرسش میببینید شهاب اختیاری چه در

گویند: مارکسیست  طلب به ما می های سلطنت گوید: منافق، سازمان گوید: بریده مزدور تواب، ایران به ما می سازمان به ما می»

گویند:  گویند: چپ هستید، کردها به ما می گویند: راست هستید، نیروهای راست به ما می وهای چپ به ما میاسالمی، نیر

گوید: شما فرد تحت  گوید: شما رسمًا پناهنده سیاسی هستید، پنتاگون به ما می کردکش هستید، سازمان ملل به ما می

در این میان پیدا کنید … د: شما در لیست سیاه آمریکا هستید، وگوی ژنو هستید، وزارت خارجه آمریکا می 4حفاظت کنوانسیون 

 ( http://iranazar.org/?p=1650)« پرتقال فروش را. شما بگوئید من چگونه هویتی دارم و که هستم؟

 

ی  که تحت عنوان رزمنده استنام علی مرادی  متعلق به فردی به انتشار یافت 0۲7در نشریه مجاهد  دیگری که  نامه

سال  ۲پس از  2122او که از اسرای جنگ ایران و عراق بود در سال مارکسیست لنینیست در ارتش آزادیبخش حضور داشت. 

وی در مناسبات مجاهدین رشد کرد و اگرچه فرمانده یگان مستقل به لحاظ شکلی اسدالله مثنی  .پیوستبه مجاهدین اسارت 

خواهد  )نامبرده( می»نام او انتشار یافته آمده است: ای که به  در نامهعلی مرادی بود.  ی اجرایی و فتق امور و فرمانده  اما رتق بود

ترین، فداکارترین و رشیدترین فرزندان خلق را به خیال خود از رهبرانشان جدا کند و آنان را به جان آمده  آگاهترین، صادق

اد ناراضی تواند حمل کند. به ادعای وی در داخل سازمان مجاهدین، افر قض را فقط حماری چون او میوه تناجلوه دهد! این ک

من برای پاسخگویی به اطالعیه نوکر دست »ی منتسب به او تأکید شده   ی نامه در خاتمه «شوند. ه میبدون وکیل مدافع محاکم

ن امر واداشت مسئولیت و وجدان انقالبی است که بر هر انقالبی چه مرا به ای ام آن چندم وزارت اطالعات دست به قلم نبرده

او همچنین به « گی بزداید.ها بنشیند و مرز داشته باشد  وخود را از آلود کند همواره هوشیار و آماده در کمین لحظه حکم می

 «ده نکن. ها و مفاهیم را آلو دست خر کوتاه! دهانت را آب بکش و واژه»مربوطه پیام داده است:  مزدور

 

پس از های دوآتشه هم ربوده بود  گوی سبقت را از مسلمانمجاهدین در روابط داخلی که « ی مارکسیست لنینیست رزمنده»

و بالفاصله به عوامل وزارت اطالعات وصل شد و به ایران  در آورد« کمپ تیف»نیروهای آمریکایی به عراق، سر از  ی   حمله

است.  «خدمت»رژیم مشغول به « انجمن نجات»اکنون نیز در  هموزارت اطالعات مشغول شد.  بازگشت و به فعالیت گسترده با

 های او در داخل کشور آمده است.  ای از فعالیت در این آدرس گوشه

(http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=13794) 

 

و به ایران ه منصور تنهایی دیگر مدعی مارکسیسم لنینیسمی که در ارتش آزادیبخش بود هم به خدمت رژیم در آمد البت

 کند.  ارومیه همکاری می «انجمن نجات» اکنون با بازگشت و هم

http://iranazar.org/?p=1650
http://www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=13794
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های  کسی که نشست»  ی او آمده است: متعلق به ابراهیم خدایی است. در نامه 0۲7ی انتشار یافته در نشریه مجاهد  دیگر نامه

خواند و مجاهدان  می« بیدادگاه»انتقاد و انتقاد از خود )عملیات جاری( را که یکی از اصول تشکیالتی هر سازمان انقالبی است، 

اند، جلوه  و رزمندگان ارتش آزادیبخش را به عنوان محکومینی که بدون حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع محاکمه شده

 «کند؟ چنین الطائالت مسخره و احمقانه را عنوان می چه کسی و در برابر چه چیزی این دهد، چرا و بخاطر می

از  ها نشد و با آمریکایی« نامه موافقت»حاضر به امضای  ی آمریکا به عراق او که کرد و مارکسیست لنینیست است پس از حمله

 برد.  امروز در سوئیس به سر می رفت و« کمپ تیف»به  شما جدا شد و

در علیه مجاهدین که از بقیه شداد و غالظ تر است. چون اتهامات مطرح شده  ی بعدی متعلق به حسین مشعوفی است مهنا

های  از بند بند این دست و پا زدن»ای که به نام او انتشار یافته آمده است:  . در ابتدای نامهتر از بقیه بوده است سنگین ،مورد او 

دارد، دم خروس وزارت اطالعات و دماغ سوختگی آخوند یونسی و رژیم پابگور  ه خنده وا میبالهت بار که مرغ پخته را هم ب

های تروریستی  های نفوذ توطئه بعد از درهم شکستن طرح»در ادامه همین نامه آمده است: « قرون وسطایی بیرون زده است

او انتشار یافته نیز آمده است: ای که از قول  مهی نا در خاتمه« آور نیست. وزارت جاسوسی و آدمکشی، این قبیل تشبثات تعجب

های آتشین نیست.  آشام هستند، چیزی جز گلوله سزای وزارت اطالعات و مزدورانی از این نوع که در خدمت رژیم خون»

 « مطمئنًا بعد از تحقق پیروزی به دست ارتش آزادیبخش،مردم ایران قضاوت خود را خواهند کرد.

 

اق فرصتی شد تا حسین مشعوفی نیز از مجاهدین جدا شود و خود را به اروپا برساند. مجله ماهیانه عفو ی آمریکا به عر حمله

توسط مجاهدین  ۹442مارس دوهزار و چهار میالدی بر اساس گزارش حسین مشعوفی اعالم کرد که وی در سال در الملل  بین

اش در مرداد  . مشعوفی که نامهدر بازداشت به سر برده استها  به عنوان تنبیه مدتو به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته 

های وی آسیب دیده و  وارده کلیه در اثر ضربات کند که الملل گزارش می در نشریه مجاهد انتشار یافته بود به عفو بین 2122

 مدتی در بیمارستانی در بغداد بستری بوده است. 

الملل  کلیه موارد ذکر شده در گزارش عفو بینرائه دستخط حسین مشعوفی سازمان مجاهدین با ا ،الملل طبق گزارش عفو بین

این نمایندگان که  ندپیشنهاد داده بود الملل همچنین به عفو بین مجاهدیندر ارتباط با وضعیت وی را تکذیب کرده بود. 

مشعوفی بعدها در دیدار با عفو حسین توانند با حسین مشعوفی تحت نظارت مجاهدین دیدار و گفتگو داشته باشند.  می سازمان

 الملل تأکید کرد که دستخط مربوطه به زور از وی اخذ شده است. بین

 

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/NWS21/002/2004/fr/4ecdebb4-d618-11dd-
bb24-1fb85fe8fa05/nws210022004en.html 

 

 اش را نادرست خوانده بود.  یب سرخ رفته و ادعاهای خانوادهالمحدثین به دیدار مقامات صل سیدمحمد او همراه با 

و اش در اروپا تماس گرفته و از قصد خود مبنی بر جدایی خبر داده  ظاهرًا او در اشرف به تلفن خط آزاد دست یافته و با خانواده

تماس با به خاطر یک نفر الی نیز شم  اتفاقًا در کره .به همین خاطر تحت فشار قرار گرفت بود.ها درخواست کمک کرده  از آن

 اعدام شد. اروپا

که البته شهادت داد در دادگاه وی علیه مجاهدین  .ژوئن استفاده کرد 27ی  در پرونده مشعوفی رژیم جمهوری اسالمی از

رده اما کسی توجهی به مسیری که حسین مشعوفی طی کشما او را مزدور وزارت اطالعات معرفی کردید. و اقدامی زشت بود 

عنوان مجاهد خلق در عملیات  و یک برادرش به  بایستی توجه داشت که دو برادر او توسط رژیم اعدام شدهبود نداشت. 

  مجاهدین کشته شده است. 
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محض این که فرصتی جز یک نفر به به ید ی مزبور دستخط و نامه انتشار داد در واقع کلیه کسانی که به نامشان در نشریه

  شد از شما جدا شدند!برایشان ایجاد 

و برنامه ها یک نفر با فرهنگ  ی نامه ی کلیه ماند که نویسنده نمی  تردیدی باقی ،برای آن کس که با متن و ادبیات آشناست

 اند.  ها شده مجبور به اضافه کردن نام خود پای نامه نامبرده است و افراد مشخص

 خواهید به این سیاست تا کی میگیرید؟  چرا درس عبرت نمی  ه زمانی است؟برای چ« االبصار فاعتبرو یا اولی»پرسم  از شما می

باور کنید سکوت در مقابل ادعاهای این افراد برای ادامه دهید؟  که حاصلی جز سرافکندگی ندارد و اقدامات نسنجیده نافرجام

 شما مناسبتر بود. 

کردید که نه تنها موارد ذکر شده را  گرفته بودند مجبور می های داخلی مورد بدترین رفتارها قرار شما کسانی را که در نشست

 تکذیب کنند بلکه حقانیت شما و رفتارتان را نیز فریاد کنند. که حقیقت هم داشت 

 

 تکذیب رسمی بخشی از اتهامات عوامل رژیم

جمعی  کشف گورهای دستهاید، از  به درستی به سخره گرفته 21۲2دیماه  0ها مورد از ادعاهای رژیم را در نشست  شما ده

شما . و .. مخالفین و ناراضیانو محل کشتار ها در اشرف تا نشان دادن قصابی و غسالخانه اشرف به عنوان شکنجه گاه  عراقی

دانی که مسعود رجوی  آیا می»با گذاشتن تابلویی مدعی شده بودند وابستگان سپاه قدس حتی نمایشگاه شهر خالص که در آن 

  تف بر شما و ولی»را به درستی تکذیب کرده و به صراحت گفتید: ....« گذاشت و  ر رهبران بعثی میتیادر اخ زنان سازمان را

 « هایی که بنده و عبد و عبید آن هستید. ها و کرسی ها و شغل فقیه و پول

ی  ریبی را متوجههای گذشته اتهامات غیرواقعی، سراپا کذب و عجیب و غ دستگاه اطالعاتی و تبلیغی رژیم در طول سال

دارد و بیش   ی که دست در خون بهترین فرزندان میهناز رژیم البته نادرستی آن تردیدی نیست ومجاهدین کرده است که در 

 غیر از این انتظاری نیست. مردم ایران مشغول است های سرمایهاز بین بردن از سه دهه است که به 

حتی  مان رفتم به ویژه از جانب زنان میهن ها هرکجا می موضوعی که ماه ر مورددحرفی شما در نشست مزبور برخالف انتظار اما 

جاری »، «محرمیت ایدئولوژیک» ،«رقص رهایی زنان»زنید. اتهاماتی نظیر  شد نمی از من سؤال می «اشرفیان»ی شهدا و  خانواده

، «زفاف»، «معراج»، «ک و جاهلیتدر آوردن لباس شر»، «حوض شورای رهبری»، «های مسعود زن»، «های عقد خطبهشدن 

این ادعاها که  ای از ذره گیرید؟ آیا کنید، به سخره نمی رد نمیبه روشنی و با قاطعیت در شما و ... را « ذوب ایدئولوژیک زنان»

 دحقیقت دارحتی با تعاریف و توجیهات ایدئولوژیک مورد نظر شما کنید  ها خودداری می به آنرک و مشخص شما از پرداختن 

 ؟ های ذهن بیمار مزدوران رژیم است یا بافته

 تشبیه شده است؟ « رقص رهایی بردارشدگان»به « مراسم ویژه»چیست که به ادعای آنان در « رقص رهایی زنان»

و  کنم ترین حقوق خودم که پرسش و حق دانستن است استفاده می کنم بلکه از ابتدایی شما را متهم نمیدر این مورد من 

خ گیرند بایستی آمادگی پاس های اجتماعی و سیاسی را به عهده می . کسانی که مسئولیتشوم وضیح و روشنگری میخواهان ت

جز به جز هستید در رابطه با کیفیت و ماهیت اتهامات مطرح شده   شما موظفدادن به سؤاالت و شایعات را داشته باشند. 

ام، این  تفسیر رژیم از موارد فوق را شنیدهباور دارم.  «تماعیجمحشر ا»د نیستم اما به قتعم «محشر الهی»من به وضیح دهید. ت

 حق من است که توصیف شما را نیز بدانم. 

« زنک»چرا کسی از میان زنان مجاهد علیه او و ادعاهایش مطلبی انتشار نداد؟  شود؟ چرا این همه به بتول سلطانی باج داده می 

 خواندن او که کافی نیست. 

شان با رژیم و مزدورانش تردیدی نیست به طرز  و مرزبندی  که در وارستگی« اقبال»له و هجوم علیه خواهران چرا حجم حم

که عضو شورای رهبری  ... استو مریم سنجابی وباورنکردنی بیشتر از حمله و هجوم علیه بتول سلطانی و زهرا میرباقری 

 ؟اند مجاهدین بوده
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زنان خیانت د اتهامات مطرح شده از سوی بتول سلطانی و زهرا میرباقری به داستان هایتان در مور شما در بخشی از صحبت

 :اید کرده   اشارهدو پیامبر عهد عتیق لوط و نوح 

 

 علیه ها پراکنی لجن چه –برای نوح ترتیب دادند  روزگار ی که آنا دانید که در آن محکمه داستان زن نوح پیامبر را حتمًا می»

ادامه با اشاره  و در« خرید زن لوط پیامبر هم خیانت پیشه کرد به پشیزی نمی و کرد می نگاه فقط نوح ولی داد انجام اش حضرت

 ِن ِمْن ِعَباِدَنایَعْبَد َتْحَت َکاَنَتا ۖ  َن َکَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط یَضَرَب اللَُّه َمَثًلا لِّلَِّذ» گویید : می «التحریم»سوره  24به آیه 

بندگان  تن از زن لوط همسران دو زن نوح وَن یَل اْدُخَلا النَّاَر َمَع الدَّاِخِلیًئا َوِقیا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه َشیْغِنیِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم یَصاِلَح

 « ... ها خیانت کردند اما به هیچ کجا و به چیزی غیر از خدا نرسیدند بودند که آن صالح ما

ی  توسل به این آیه که به زن نوح ربط دارد بیشتر شائبهاند  معرفی کرده« مسعودزنان »دو نفر خود را جزو  در جایی که این

هزار  2»و  «عمر کرد سال ۲04» ی شما به گفته به نظر من اشاره به سکوت نوح، پیامبری کهآورد.  صحت اتهامات را پیش می

و انسان در قرن بیست و یکم که عصر شفافیت است  نمودگاه کردن بسنده به ن« تنها»تأکید بر این که زیسته و  می «سال پیش

کلمه را با کلمه چندان پذیرفتنی نیست. کند  سال عمر می ۲04آگاه از عقل و درایت کافی برخوردار است که نپذیرد انسانی 

ها  توان ده میدهند.  مسائل را نمی ی پوشیده ماندن اجازههای جمعی و خبرنگاران  بایستی پاسخ داد. در دنیای پیشرفته رسانه

 مثال در این زمینه آورد. 

تان  های آن در مناسبات داخلی«ارزش»اید علیه  نامید و تا توانسته می« لیبرالیسم»و « بورژوازی»این آن چیزی است که شما 

بلکه کنند  نمیشرعی را توجیه  ق آندهند و با روایات عهد عتی نمی را ی سکوت در قبال اتهامات به کسی اجازهاید.  مبارزه کرده

 شوند.  پاسخگو می« محشر اجتماعی»در 

خواهید که  ها نمی دهید و از آن ، شورای رهبری مجاهدین را مخاطب خود قرار نمی«الطائالت»چرا یک بار ضمن تکذیب این 

شوند  نام برده میوی بتول سلطانی به ویژه زنانی که از ستکذیب کنند. مو به مو خود پیشقدم شده و چنین موارد شنیعی را 

اعالم  ، زشت و غیراخالقیو به لحاظ ایدئولوژیک چنین اعمال و عناوینی را ناموجه و غیر اصولی کنند؟ گیری نمی چرا موضع

د به معنای تأیی ها و دور زدن آن سکوت در برابر این اتهاماتها در مظان اتهامات عجیب و غریبی هستند.  ی آن همهکنند؟  نمی

  شود. چرا متوجه نیستید؟ ها تلقی می آن

شود  هایی از آن اجرا می صورت« ها فرقه»تنها در کنند و  ها توصیف می آنگویید مراسم زشتی که  نمیبه صراحت و روشنی چرا 

 اتفاق نیفتاده است؟  شکلی به هیچو  هیچگاه در مجاهدین و در حضور شما

ی افراد و  هاست و گرنه همه ی ناصواب بودن آن ته تحت هر عنوان و بهانه به منزلهچه در روابط درونی گذش پوشیده ماندن آن

 کنند.    استقبال می هایشان قوت و نقطه  دفاع نگری در مورد روابط قابلهای سیاسی و غیرسیاسی از روش جریان

و آن که تمامی هم ندارد چه بگویم  ام در مقابل سیل سؤاالت این نبوده «اشرف»منی که در روابط درونی مجاهدین و به ویژه 

این  و نه کلی من حق دارم از شما بخواهم رسمًا و بطور قاطع و مشخص؟ و پا روی وجدانم هم نگذارم که حقیقت هم باشد

خواهم تکلیف خودم  میکنم.  ی کسی نیستم برای همین از جانب خودم صحبت می  موارد را تکذیب و محکوم کنید. من نماینده

 م. را بدان

چرا به جای پرداختن به چنین مواردی « الدین  یال حیاء ف»شما که معتقد هستید شوید؟  چرا وارد حریم این گونه ادعاها نمی

العملی به موضوع انحرافات  است در اقدامی عکس آور و شرم غیرانسانیندارد و  هیچ توجیهی که چنانچه اتفاق افتاده باشد 

چرا در زمانی که زنان یاد شده تشکیل اساسًا منبع انتشار چنین مواردی نبوده است؟  پردازید که نژاد می جنسی حسین

 دهید؟  نژاد را آماج حمله قرار می  اند حسین داده« انجمن»

ی  چرا خشم خود را در جای دیگری و نسبت به فردی که کمتر از دو نفر دیگر )بتول سلطانی و زهرا میرباقری( به چهره

   دهید؟ است نشان می  گ کشیدهمجاهدین و شما چن
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 ی پاسخگویی به مردم ایران در فردای پیروزی وعده

 گویید:  ی پاسخگویی وعده داده و می شما در همان نشست در ارتباط با مقوله

 

ه تا رو در روی مردم ایران از جوادی»ایم  گرفته  ساله مجاهدین برعهده 42کنم که در مورد تاریخچه  همچنین تکرار می»

چه انجام  آن  های ارس و خزر تا خلیج فارس، درباره جزء به جزء، نکته به نکته، دینار به دینار و مو به موی هر آباد و از کرانه نازی

های رژیم و مزدوران و متحدان و همسویان و پشتیبانان  حتی وقتی که اباطیل و برچسب»ایم حساب بس بدهیم و  داده یا نداده

توانیم با دالیل و  ویی ندارد، در هر مورد و در هر زمینه و درباره هر فرد یا موضوعی که الزم باشد، میاین رژیم ارزش پاسخگ

 «شهود و اسناد و مدارک الزم و کافی، حق مطلب را در محضر خلق و در برابر هر دادگاه بیطرف، ادا کنیم.

 

نیست کدام یک از ما زنده باشیم یا نباشیم، چرا همین دهید، فردا معلوم  چرا وعده به محال میسنگ بزرگ عالمت نزدن است. 

سازد. چه بسا سکوت امروز عاملی شود که فردای مورد  پاسخ به سؤاالت امروز است که فردا را می ؟کنید امروز این کار را نمی

 دهد.  نظر برای ما رقم زده نشود. امروز به آینده پیوند خورده است. رفتار امروز شما بشارت آینده را می

هایی  ها وعده پاسخگو نخواهیم بود. این  قطعًا کنید وقتی بیرون از قدرت هستیم پاسخگو نباشیم به قدرت که برسیم تصدیق می

جمع « نازی آباد»یا « جوادیه»ی مردم ایران که در  کنید؟ همه اند. چرا از همین حاال شروع نمی ها داده است که خیلی

و یا کمی « جوادیه»ی تنگ و کوچک  شروع کنید، بردش بیشتر از محله« آزادیسیمای »وانید از ت شوند، بنابر این شما می نمی

ی پلیدی هم  تپد. انگیزه است. باور کنید من و ما هم جزو مردم ایران هستیم. دلمان برای همان میهن می« نازی آباد»فراختر 

مان هم چیزی  ایم. جز سرفرازی و شادی مردم مایه گذاشته جا که برایمان مقدور بوده مان هم تا آن نداریم. از جان و مال

 تواند در ارتباط با مردم صورت تحقق به خود بگیرد.  وقتی پاسخگویی در میان خود شما باب نیست چگونه میخواهیم.  نمی

 معنی و سؤال بهل سئ  از ریشه کلمه مسئولیتمتأسفانه در مجاهدین با تغییر معنای مسئول، پاسخگویی هم وارونه شده است. 

شود مسئول. چنانچه از نامش پیداست  مسئول هم از ماده سئل است. صرف که شد میاست. « فهم»یا « شناخت»، «طلب»

در گو باشد. هرچه مسئولیت باالتر و خطیرتر، پاسخگویی بایستی بیشتر باشد.  بایستی مورد پرسش و سؤال قرار بگیرد و پاسخ

خودش پاسخگو است و این فاجعه است. متأسفانه در  تر ازخودش پاسخگو نیست بلکه به باال از تر کس به پایین مجاهدین هیچ

های هوادار و یا اعضای ساده بایستی پاسخگو باشند و در ذهن و ضمیرشان به دنبال اشتباهات و  تنها توده روابط مجاهدین

رسد  شود تا به رهبری که می شان کمتر می رود پاسخگویی شان باالتر می هایشان بگردند. مسئوالن به ویژه هرچه مسئولیت ضعف

 تنها در مقابل خداوند پاسخگو است. 

شوید.  که به مردم عادی پاسخگو نمی« رهبر انقالب نوین»این وقتی در جامعه قدرت را در دست داشته باشید از موضع  بنابر

 شود که :   ل میچی به صراحت این موضوع را بیان کرده است. از وی نق مهدی ابریشم

تواند به عنصر باالتر از خود انتقاد کند. مرز  انتقاد و انتقاد از خود در چهارچوب صالحیت معنی دارد. عنصر پایین نمی»

ندارند آیا مردم عادی   وقتی اعضای سازمان حق پرسش« گیری یعنی دمکراسی. دمکراسی صالحیت است. توان تصمیم

ها را آدم حساب  آیا رهبری انقالب آنه ویژه رهبری انقالب نوین را مورد پرسش قرار دهند؟ توانند مسئوالن مجاهدین و ب می

 کند؟  می

 

 و موضوع کیش شخصیتعدم اطالع از اهدای گردنبند با تصویر شما 

  اید: شما در نشست درونی مجاهدین گفته

خواهرانمان فرستاد علم نکند و حول آن در آن طرف  اگر گردنبندهایی را که مریم بدون اطالع من بال استثنا برای برادران و»

سیاج یا در آنسوی جهان شعبده راه نیندازد. ... اگر در دستگاه جنسیت و فردیت هرآنچه را که آخوندها و مزدورانشان هستند با 
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هر روز خودش  دستی به شما نسبت ندهد، پس بفرمایید چکار کند؟! اگر دیکتاتوری را به من و شما نسبت ندهد، اگر پیش

 «کیش شخصیت را در جستجوی من برجسته و بارز نکند... پس بفرمایید چه کار کند؟

گردنبند با تصویر شما فرستاده است. « مریم بدون اطالع شما بال استثنا برای برادران و خواهران»شما مدعی هستید که 

کاری در مجاهدین بدون اطالع آیا نیست؟  شناسند را میکسانی که روابط مجاهدین الخالق! آیا این توهین به عقل و شعور  جل

  شود کاری در این سطح بدون اطالع شما انجام گیرد و شما از آن باخبر نشوید! مگر میگیرد؟  میشما انجام 

ر نظر که زی« تیف»کمپ صدها نفر از مجاهدین جدا شده و به نگفتید.  گشا باشد توانست گره را که میها  تاریخ اعطای گردنبند

یک از این  ها دوستان نزدیک من هستند. هیچ رفتند جز چند نفری بقیه همه مرد بودند. تعدادی از آن شد ها اداره می آمریکایی

ها هم اکنون  کنند، تعدادی از آن ندهایی دریافت نکرده بودند و به شدت موضوع را تکذیب مید مجاهد، چنین گردنبصدها مر

 نیز با شما ارتباط دارند. 

گردد و جنس آن طال بوده و جدید نیست. و از قرار معلوم نه  ها پیش باز می به سالمورد بحث  موضوع گردنبندهای اهدایی

 گرفته است.  که بخشی را در بر می ی مجاهدین همه

 بوده باشد.  ۲2بایستی در سال  مورد نظر شما ی مجاهدین اعم از زن و مرد دادن گردنبند به همه

الزام افراد به قرار دادن عکس شما  شدید؟ دانستید مانع می می اگر آیاکنم  دانستید اما سؤال می پذیرم که نمی می ادعای شما را

و مریم رجوی روی میزکارشان و گذاشتن آن در جیب و کیف و کمد و تخت و ... شان هم بدون اطالع شما است؟ خود من به 

 قرار گرفتم.قرار ندادن عکس شما روی میزم مورد سؤال  خاطر

 گردنبند« بال استثنا»مجاهد زن و مرد  هزارانبدون اطالع شما برای  «مریم»از این گذشته، گیرم که ادعای شما درست باشد و 

این که عذر بدتر از گناه است. به چه حقی چنین کاری کرده است؟ آیا این است تعریفی که از  ،با تصویر شما فرستاده باشد

 ؟ کرد و ...  که چراغ را هم خاموش می المال از بیت« لمومنینامیرا»کردید و حفاظت  می« المال بیت»حرمت 

ها با چه  فروغ دانید مادران جاودانه های مردم ایران به جای مبارزه با رژیم در این راه خرج شده است؟ می برای چه سرمایه

است و حاال کنار خیابان آزادی با سنی باالی هفتاد هایش را داده  شناسم که جگرگوشه کنند؟ مادری را می مشقتی زندگی می

اش را که در عنفوان  شناسم که دو فرزندش جاودانه شدند و خرج کفن و دفن فرزند سوم فروشد. مادری را می سال جوراب می

 جوانی سکته کرد نداشت. دو پسر دارد یکی شدیدًا معتاد و دیگری به شدت بیمار. 

ای که  های مالی از کشور و کمک جتان در خار جاهدین تنها از سوی مردم ایران و هوادارانشما مدعی هستید که مخارج م

شود. بسیار خوب به چه  کنند تأمین می جمع می« اجتماعی -مالی»هواداران در کشورهای اروپایی و آمریکایی تحت عنوان 

رسانند در چنین اموری صرف  عالقه به شما می کنند و با عشق و ی محقرشان دریغ می حقی پولی را که مردم ایران از سفره

درجه زیر صفر شمال اروپا در شهرها و روستاهای دورافتاده  14تا  ۹4کنید؟ به چه حقی کمکی را که هواداران در سرمای   می

ها از طریق شما بار  دهید؟ چنین به باد فنا می این ختنداندا شان به خطر می و به خاطر آن سالمتی کردند قطب شمال جمع می

اش که  اید؟ مریم رجوی از مایملک شخصی آوری کرده ی همیاری با مقاومت گذاشته و کمک مالی جمع برنامه« سیمای آزادی»

به افتاد،  اگر چنین اتفاقی در فرانسه می است؟شده چه کسی مسئول این اعمال است؟ در کجا پاسخ داده خرج نکرده است؟ 

ها  هفتهها  و رسانهمطبوعات شد.  ها منجر می ر و وزیر مربوطه و استعفا و پوزش رسمی آنوزی استیضاح رئیس جمهور و نخست

 کردند.  راجع به آن صحبت می

گردنبند منقش به تصویر شما را مقایسه کنید با بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق به مناسبت انقالب  هزارانارسال 

 جا آمده بود:  . در آن2124خرداد  ۹4ایدئولوژیک و ازدواج شما با مریم در 

 

پیوسته ما را از ذکر نام یا نصب تصویر خودش در هرکجا  های گذشته مجاهدین، مسعود در سالی مسئوالن  به شهادت همه»

ی زنان  ی همه نمود. این بار برحسب تصمیم مشخص تشکیالتی، این نام، نام فامیل مریم که سمبل و الگوی زنده منع می

ترین  کردن به ذیصالح  تری برقرار شود. مسعود جز این چیز دیگری برای هدیه بود نیز شناخته شد. تا مساوات کامل نیاهدجم

 (۹0۹مجاهد شماره نشریه « )زن مجاهد نداشت.
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سال گذشته فرمان منع نصب تصویر و ... خود را  ۹2توانستید در طول  شما که صاحب خون و نفس مجاهدین هستید آیا نمی

 برد ممنوع سازید؟ در فرد راه می« کیش شخصیت»توانستید اعمالی را که به پرورش  نمیید؟ بده

 

 :را از جمله کارل مارکس به کار برده است «کیش شخصیت»دانید یا نه اما ترم  دانم می نمی

  

ت که بعنوان مثال بدلیل ای به معروفیت توجه نداریم. اثبات این ]نکته در[ آن اس هیچ کدام از ما ]مارکس و انگلس[ ذره»

ام ابراز تشکرهای متعدد از کشورهای مختلف در دوره موجودیت  گاه اجازه نداده ام از هر گونه کیش شخصیت هیچ بیزاری

به جز در مواقع نادر که  .ام ها پاسخ نداده گاه بدان سد و هیچانترناسیونال که مرا به ستوه آورده بودند، به دست افکار عمومی بر

ام. هنگامی که انگلس و من برای اولین بار به انجمن مخفی کمونیست پیوستیم، این  ها این کار را کرده ظور مالمت آنبه من

ها برداشته شود. )بعدًا السال  شرط را گذاشتیم که هر چیزی که موجب تشویق اعتقاد خرافی به اتوریته شود باید از اساسنامه

 «.د(نفوذ خود را در جهت خالف آن اعمال کر

 ( 2277نوامبر  24مورخ  Wilhelm Blos از نامه مارکس به )

 

 کیش شخصیت داده و ربطی هم به تبلیغات رژیم ندارد: از  (فارسی و انگلیسی)ویکی پدیا  دانشنامه و این تعریفی است که

ی  از خود وجهه تبلیغات سیاسیو  های گروهی رسانهای است که در آن یک شخص با استفاده از  کیش شخصیت پدیده»

ها و نیز ایجاد جوی که در آن  دهد. این پدیده با استفاده از تعریف و تمجید در رسانه ای ارائه می عمومی آرمانی و قهرمانانه

و  خواه تمامیتای ه های شخصیت غالبا در حکومت آید. کیش شخص فارغ از پاسخگویی و یا مصون از اشتباه است بوجود می

ها و  شوند. الزم به تذکر است که کیش شخصیت الزاما در سطوح وسیع و گسترده مثل حکومت ساالری بر پا می غیر مردم

 «تواند خیلی ساده در یک اجتماع کوچک هم رخ بدهد. افتد بلکه می ورها اتفاق نمیکش

تاریخ نشان داده است که بدترین هخدا هم همین تعریف را دارد. در مورد شما کاربرد ندارد؟ باور کنید فرهنگ د ریفآیا این تع

 شود .  در لباس تواضع و فروتنی پدیدار می« کیش شخصیت»نوع 

 

 ق اجباری در مجاهدینتکذیب طال

 گویید:  های اجباری می با انکار ضمنی طالق تمسخرآمیزشست خطاب به مجاهدین با لحنی شما در همان ن

 

دانم  خندند. نمی و حضار با تأیید سخنان شما مبنی بر ادعاهای واهی منتقدان غش غش می« مگر ما طالق اجباری نکردیم»

های  طالق»هایی که پس از  شود؟ به رنج تی که در مقابلشان به سخره گرفته میخندند؟ به حقیق این بار به چه چیز می

ها به  خند؟ آیا آنآیا خنده است یا زهردانم  متحمل شدند؟ به فشارهایی که برای دست زدن به آن تحمل کردند؟ نمی« اجباری

ی حضار مرا به یاد  أسفم تمسخر و خندهمت نبوده و نیست؟« طالق اجباری»گویند؟ واقعًا در مجاهدین  خودشان هم دروغ می

 اندازد.  جباری میهای ا زندان و مصاحبه

گفت: بیرون  میرا با خود داشتند  آثارش ورا تجربه کرده بودند   شان شکنجه جمعی که اکثریت قریب به اتفاق قربانی در حضور

 شویم.  بیافتیم با شکنجه روبرو میکردیم اگر به زندان  از زندان که بودیم در اثر شایعات ضد انقالب فکر می

ن و با طیب خاطر و بدون هیچ فشار و ی خودشا افراد با میل و اراده واقعًا ها هم از همین جنس است؟ آیا آیا بقیه تکذیب

آیا جمع بزرگی را هم بگیرد؟ « جبر جو»آیا ممکن است اند؟  شده« مسخ»آیا مستمعان شما کردند؟ « طالق»اقدام به  ترفندی

شدند  و مردانی که حاضر به طالق همسرشان نمی« فاحشه»شد  دادند گفته می ن شایعه است به زنانی که به این امر تن نمیای

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87
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مجبور گاه هنگام طالق آیا زنان و مردان  شدند؟ و به هزار لعن و نفرین دچار می شدند؟ متجاوز به ناموس رهبری خوانده می

 بخوانند؟  «عفریته»و « ملعون»یکدیگر را نبودند 

ها نبود. بلکه بحث عشق به رهبری، عدم تعلق خاطر به هیچ کس و هیچ چیز در دنیا، سپردن  طالق زوج هدف شما لزومًاالبته 

که  ای ، عشق و عالقه، مهر و عطوفت به رهبری بود. این موضوع اساسًا با مسئلهوان، دل و اندیشه، خون و نفسکامل جان و ر

 دانید.  اوت است و خود شما بهتر از هرکس میفید متگذار شما روی آن دست می

ها حق نداشتند  شدند. آن بایستی عاری از هرگونه احساس عالقه و عاطفه به دیگری به غیر از شما و مریم می مجاهدین می

گناه آن مجبور بودند با شرمندگی و احساس  گذشت شان می ه چنین فکری از ذهنحتی به فرزندانشان فکر کنند. درصورتی ک

ام مادران مجاهد از اظهار محبت و عاطفه نسبت به فرزندانشان هم دریغ  را گزارش کنند. من به چشم خودم در اروپا دیده

 کند. ها رفتار می« خاله»مثل مان  اند که مامان کردند. فرزندانشان بارها نزد من شکوه کرده می

کنید. یکی از اعضای ارشد  محکوم می« طالق»تن ندادن به به خاطر را هم جامعه های عادی  کار به جایی رسیده که شما آدم

جویای احوال همه کس شده بود اال شوهرخواهرش، آگاهانه او را  و در آناش نامه نوشته  شورای رهبری مجاهدین برای خانواده

کرده و ترک « انقالب»م گفت: خواهر ی داستان شده بود و می کند متوجه حذف کرده بود. خواهرش که در ایران زندگی می

متأسفانه شما  شود؟ من چرا بایستی مجازات شود؟ به چه حقی منکر همسر من میهمسر نکردم. « انقالب»شوهر نموده من که 

  اید. هستند هم کاشتهمتأهل ها حتی بذر کینه نسبت به کسانی که  ی آن در اندیشه

 

 از اتهامات بخشیعدم تکذیب رسمی 

تبلیغات رژیم مبنی بر آسیب رساندن مجاهدین به مردم به درستی هرگونه حمله به مراکز و تجمعات شما بارها در مقابل 

های نظامی به هیچ وجه مردم غیرنظامی و بیگناه  اید که هدف ما در عملیات عمومی را محکوم کرده و به صراحت اعالم کرده

ب دیده باشد حاضریم به خاطرش مجازات شویم و غرامت نبوده و نیست و چنانچه در هر عملیات ما کسی از مردم عادی آسی

چرا که در جریان عمل ممکن است همیشه اشتباهاتی به موضعی است درست، اصولی، بجا و الزم.  این بپردازیم. از نظر من

 وجود آید. 

قیر نسبت به اعضای جاست چرا در مقابل این همه تبلیغات مبنی بر بدرفتاری، ضرب و شتم، توهین و تح اما سؤال من این 

ای از  که البته پاره ؟کنید ها سکوت کرده و یا گویندگان را به مزدوری رژیم متهم می ترین حقوق آن مجاهدین و نقض ابتدایی

ها به دامان  از آن برخیاتفاقًا همین اعمال باعث شده  های آنان نیست.  ها مزدوران رژیم هستند ولی این دلیلی بر رد گفته آن

 کنند.  مطرح میدعاوی مشابهی را ای که مرزبندی کامل با رژیم دارند نیز  مجاهدین جدا شده اند. تادهرژیم اف

ای رسمی و یا در گفتاری تصویری یا صوتی موارد مطرح شده از سوی  آیا انتظار زیادی است که از شما بخواهم در اطالعیه

ده و به صراحت اعالم کنید حاضرید چنانچه کسی در میان کذب و دروغ خوانیکی یکی نام برده و منتقدان مجاهدین را 

انسانی دانسته و وقوع  هایی را ضد به مجازات برسانید؟ و یا اعالم کنید چنین شیوهباشد مجاهدین چنین اعمالی را مرتکب شده 

افزاید؟ چرا چنین  یای به وجاهت شما نم م. آیا صدور چنین اطالعیهکن تکذیب می  مجاهدین را شدیدًا ها در مناسبات آن

  ؟پیچانید و می دزنی چرا مسئله را دور می  کنید؟ نمی

  های جمهوری اسالمی بر اساس گزارش ام، اما مثل شما که بدون حضور در زندان درست است من هیچگاه در اشرف نبوده

ان محرز است من هم بر اساس ها برایت ها آشنا هستید و اعمال شکنجه و اعدام در آن شاهدین مورد وثوق با شرایط زندان

ترین اصول حقوق بشر در ارتباط با اعضای مجاهدین ندارم. همان   تردیدی در نقض ابتداییشهادت دوستان مورد اعتمادم 

ها در سازمان ملل به درستی نقض آن از سوی رژیم را محکوم کرده و خواهان محکومیت  حقوقی که من و مجاهدین سال

 المللی آن بودیم.  بین

مورد ضرب و شتم شدید « انقالب نکردن»افراد به دستور مسئوالن مجاهدین به دلیل خوب   کنید که شبانه آیا شما تکذیب می

 گرفتند؟   قرار می



ایرج مصداقی                  ی سرگشاده به مسعود رجوی                                                                              ، نامه۲۹گزارش   

38 
 

و   گرفتن و ... را ساخته ای اعترافدادن، ضرب و شتم و ... تالش بر خوابی ، بی آیا انتقال افراد به سلول انفرادی، بازجویی در شب

 دانید؟ ی وزارت اطالعات می تهپرداخ

 دانید؟  گرفتند دروغ می را زیر ضرب و مشت و لگد می ها های وسیع آن مبنی بر این که در جمعآیا شما شهادت افراد 

های مجاهدین را تبلیغات  خواندید در نشست می« بدیل گوهران بی»آیا شما سرازیر کردن آب دهان به سر و روی کسانی که 

 و عاری از حقیقت؟  دانید رژیم می

های درونی مجاهدین  ترین الفاظ چه از سوی زنان مجاهد و چه مردان مجاهد نسبت به یکدیگر در نشست آیا به کار بردن زشت

 دانید؟  را بهتان می

 اند؟  ای در سرکوب اعتراضات و معترضین و ... دست داشته ی کادرهای باالی مجاهدین به گونه آیا دروغ است که همه

ای که  سایل افراد به صورت پنهانی و به گونه، تفتیش کمد و وو سیستماتیک ا شما بایکوت، تعقیب علنی، آزار و اذیت دائمآی

 کس اتفاق نیفتاده؟ گاه و در مورد هیچ دانید که هیچ ی آن شود و ... را تبلیغات شریرانه می فرد متوجه

برای فرد به اصطالح خاطی مأمور گذاشته )کنید؟  تکذیب میگرفتند  میکه مورد تنبیه قرار را آیا ممنوعیت گفتگو با کسانی 

  (و ... کسی به او نزدیک نشود.  ، دستشوییکار ،شد که هنگام غذاخوری، تردد می

کردید و  و عاطفی بین دو نفر و ... را به شدت محکوم نمی گیری روابط دوستانه شکلدل دو نفره، آیا شما گفتگو و درد 

العمل  آیا دستور کنید؟ ت و سپاه پاسداران یاد نمیی وزارت اطالعا  و ایجاد شعبه« محفل زدن»ها به عنوان  یا از آنکنید؟ آ نمی

زنند و از آن جلوگیری  اند بدانید که باهم محفل می خوری نشسته بار باهم سر میزغذا هرگاه دیدید دو نفر بیش از یککه نبود 

دانستند  گرفت. افراد حتی نمی ای بین دو نفر شکل نمی رابطه  اش نداشت. هیچ دستی بغلکنید؟ کسی کوچکترین اطالعی از نفر 

 آید.  شان آمده یا می چه بر سر دوست و همراه

شدن به چنین  ام و هراس اعضای مجاهدین از متهم های آن را حتی در خارج از کشور و در روابط مجاهدین دیده من نمونه

 کنم.  زندان را دارم و این مسائل را خوب درک میبدترین شرایط ی  من تجربهام.  ردهامری را با تمام وجودم حس ک

مجاهد خلق یک حق بیشتر ندارد آنهم فدای »اید:  ها را توجیه ایدئولوژیک و تشکیالتی کرده حقوقی ی این بی شما همه

 «. خالصانه

حداکثر ممکن را دارند پس باید  «گرم عنصر مجاهدییک »تمامی مجاهدین گفتید:  شما به عنوان اصل و قانون مجاهدین می

 به آنها سخت گرفت تا آن را در اختیار شما قرار دهند. 

های شاه و شیخ بود و موهایش در راه مبارزه سپید شده بود در یکی از  بندان سابقم که نزدیک به دو دهه در زندان یکی از هم

آورده شده بودند مورد « رمادیاردوگاه »عدادی از کسانی که به تازگی از ت توسط مسئول مجاهد،خواهر ی  ها به اشاره نشست

ی سجایای اخالقی را به  کرد همان خواهر مجاهدی که شما همه اش را پاک می ضرب و شتم قرار گرفت. وقتی که صورت خونی

و ها خمینی درون   زی نشده بچه، چی«جهود خون دیده»  است به او گفت:« انقالب مریم»کنید و از محصوالت  ها منتسب می آن

 . با تو که کاری نداشتند اند تو را زده« همزاد»

همراه با دیگران مورد ضرب و شتم قرار نداده تحت برخورد قرار  ،را در نشست ینوجواندیگر از دوستانم به خاطر این که یکی 

 گرفته است. 

که در گفتگو با مجاهدین کسب شده ف تردد کنند؟ اطالعات من توانستند آزادانه در سطح اشر آیا افراد میپرسم،  از شما می

ی این  این که بهانه گرفت. هرگونه تردد بایستی با برگه مأموریت صورت می ی چنین کاری را نداشتند. گوید خیر مطلقًا اجازه می

ی خروج از روستا یا  ردم اجازهشود حکومت به م شمالی هم البد دالیل امنیتی و یا ... باعث می کار چیست مهم نیست. در کره

کنند زندانی باشند و برای رفتن از روستایی به روستایی دیگر و یا  در همان جایی که زندگی می شهرشان را ندهد و مردم

 شهری به شهر دیگر از حکومت اجازه بگیرند.

ن به دهان هر کس که یمشت آهن ، ما از این پس باستیعسل ن یسازمان کندو»دانم شما به صراحت اعالم داشته بودید  می

 « میوبک یبخواهد از سازمان خارج شود م

وی را بیدار کرده و بی مقدمه   های شب در حالی که خواب بوده دهد نیمه من دوست شریف و با پرنسیبی دارم که شهادت می
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داده و بیشتر کتک  بر خمینی میاند. او در این حال تنها شعار مرگ  و به شدت او را مضروب کرده  چند نفری بر سرش ریخته

ها و نمایندگان کمیسیاریای عالی  بود حاضر نشد مورد فوق را نزد آمریکایی« تیف»خورده. عجیب نیست؟ او تا زمانی که در  می

ی  کردند او نماینده برخالف بقیه بود تصور می« ها بدرفتاری»های او در مورد  جایی که پاسخ پناهندگان شهادت دهد و از آن

 اش را رد کردند.  های اولیه کیس پناهندگی شماست و در مصاحبه

ت دل کرده است، در شراف مشترک، صدها ساعت برایم درد  ام، زندگی کرده  ها با او زندگی دارم که سال  داشتنی من رفیق دوست

ها  مدته او اعتماد کامل دارم. کنم. ب اش می خوبی حس هایش آشنا هستم. به ها و دلهره براطو صداقت او تردیدی نیست. با اض

 شناختند. ی شما می ها که با رژیم رفته بودند او را نماینده در تیف آن

ای تحریک  در جمع مجاهدین وقتی مورد هجوم عدهدوست شفیق و نازنین دوران زندانم که همچنان به او شدیدًا عالقمندم 

ز شیشه را در دست داشت گفت: حاال اگر کسی جرأت دارد به من شده قرار گرفت با سر در شیشه رفت و در حالی که قسمتی ا

 نزدیک شود. 

 و دیگر زندانیان آزاد شده وییکی از آنانی که صندلی در دست گرفته بود و ناسزاگویان مدعی بود که حاضر است حکم اعدام 

همانطور که در نزد شما از  یگریبه ایران بازگشت و دخودش مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ذشت که را اجرا کند چیزی نگ

و عاقبت سر از ایران  داد ها گزارش می  به دروغ به آمریکایی علیه همراهانشکرد در کمپ تیف  هیچ چاپلوسی فروگذار نمی

 امروز دشمن فعال شماست.  درآورد و توسط وزارت اطالعات به اروپا اعزام شد و

به صورت یک مجاهد خلق نواخته شد و یا بر آن چشم پوشیدید، ک سیلی آقای رجوی وقتی برای اولین بار به دستور شما ی

ها متحمل  شد، وقتی به فرمان شما آنان که به عشق رجوی سختیمجاهد خلق  وقتی مجاهد خلق تبدیل به بازجو و زندانبان

 ؛فرادی و بند کشیده شدندبیشتر به سلول ان  شده بودند و حاضر بودند جانشان را در راه شما بدهند به منظور تمکین هرچه

که سابقًا بودید باشید حتی اگر مو   چه توانید آن با کمال تأسف نمی ؛بند برای دوست استفاده کردید وقتی از چشم بند و دست

 خواه ناخواه چیزی در شما تغییر کرده است. به مو همان شعارها را بدهید. 

شد،  ی مرگ می های تبدار خداحافظی با عزیزی که عازم جوخه ، در لحظههای تیر، بر باالی دار آقای رجوی نام شما در میدان

شد  با سربلندی و افتخار، با شور و شعف، با شوق و اشتیاق برده می ،ها، در مراسم شادی و سرور، در حزن و اندوه گاه در شکنجه

مأمور بگذارید و « اشرف»برسید که در و موجب برانگیختگی و انبساط خاطر و آرامش روح و روان بود؛ چرا بایستی به جایی 

  ؟ها را چک کنید تا متوجه شوید چه کسی بر دیوار دستشویی علیه شما شعار نوشته است انرژی کالن صرف کنید و دستخط

« آموزشگاه»توالت  بر دیواری نیرویش را در اوین بسیج کرده بود تا در بیاورد چه کسی  همه 24در سال یادم هست الجوردی 

که مرتکب این عمل شده پیدا کنم  را اگر فردی :نوشته است. در حسینیه اوین به صراحت گفت« مرگ بر خمینی»شعار  اوین

 یک گلوله در مغزش خواهم زد و برای هر مجازاتی آماده خواهم بود.

اند یا  شان نگذاشته ر جیباند و د شان نچسبانده  کمد شخصی را بهچرا بایستی این و آن را به زیر فشار ببرید که چرا عکس شما 

 چه چیز باعث این تغییر و تحول شده است؟  اند؟ ای متوجه شما کرده اند انتقاد ساده که با دوستی داشته« محفلی»احیانًا در 

از مجاهدین و پیوستگان به رژیم با شما دارند عادی نیست. « جداشدگان»قبول کنید این سطح از دشمنی که بخشی از 

ی پیچیده سهم خود را  ها باشد. در این معادله تواند منشاء و محرک آن ها طبیعی نیست. مزدوری به تنهایی نمی جویی آن کینه

 بجویید وگرنه در آینده باز هم از این موارد تولید خواهد شد. 

شود که  اعث نمیآورد. دالوری یا سلحشوری ما ب صرف مبارزه با یک رژیم استبدادی و جنایتکار برای اعمال ما مشروعیت نمی

 ای برای زیرپا گذاشتن اصول و اخالق داشته باشیم. رعایت حقوق بشر بر هر چیزی اولویت دارد.  حق ویژه

 کردید. حفظ گیرد که آن جمع را حفظ کنید و به زعم خود  گرفت و می ی این کارها به این علت انجام می دانم همه می

 اما پیشتر شما گفته بودید:  
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گیریم باید دقیقًا هوشیار باشیم که وسائل مزبور از جنس هدف و  سائلی که برای رسیدن به هدف در نظر میدر انتخاب و»

ها و وسائل مشخص حصول  .. واقعیت این است که در دنیای عینی اهداف مشخص فقط راهسازگار با اصول مورد نظر ما باشد.

 (0۲ و 02ص ص ،2102، انتشارات مجاهدین، بهار پراگماتیسم) «خود را دارند.

 

 گیرید؟ آیا هدف و اصول مورد نظر شما به زشتی ابزار و وسایلی است که به کار می

مورد « هدف و اصول»االت اساسی در موردؤسگیرد  نظر مستقیم شما انجام می ه امروز به صورت سیستماتیک و تحتاقداماتی ک

 کند. نظر شما ایجاد می

 

 « اشرف»رژیم و  های تفاوت کیفی بین بریدگان زندان

فرسا است. در زندان بودند بسیاری که تاب و تحمل شرایط را نداشتد بریده و به خدمت  دانم مبارزه سخت و طافت من هم می

کردند. در  شد احساس شرم و پشیمانی می شدند و فشار از رویشان برداشته می آمدند. همین افراد وقتی آزاد می رژیم در می

هایی که به خاطر سختی مبارزه از مجاهدین  اند چرا آن مقاوم احساس بدهکاری داشتند. از خودتان پرسیدهمواجهه با زندانیان 

رسند نه تنها احساس  هایشان می آیند، وقتی فشار از رویشان برداشته شده و به خواسته اند، وقتی به خارج از کشور می جدا شده

ا نداریم که در زندان و یا در زیر فشار بریده باشد و امروز به دشمنی با شما اساسًا ما کسی ربدهکاری ندارند بلکه طلبکارند؟ 

 است.« اشرف»موارد همه مربوط به  اید چرا؟ باشد. آیا از خودتان پرسیده« اضداد»برخیزد و یا جزو 

ر اثر فشارهای ما کردیم. د ها نمی ها نداشتیم. ظلمی در حق آن . ما در زندان کاری به توابدلیل آن برای من روشن است

اکثریت بسیار  برای همینها تحمیل نکرده بودیم.  ما شرایط اختناق را بر آنیم. ها نبود بودند. ما مسئول بریدن آن  نشکسته

ای از ما  ها کینه آن .کردند احساس بدهکاری میکردند  های جامعه را که لمس می ، واقعیتدیدند ها ما را که می آن باالی

اند،  ، بدرفتاری دیدهاند اما کسانی که از شما جدا شده دانستند. رژیم و فشارهای آن را مقصر اصلی مییر خود در ضمنداشتند. 

ها چه بسا متوجه  ن . آکنند قلمداد می هم شان احتمالی های مسئول ضعفاند برای همین است که شما را  نامالیمتی دیده

 بینند.  را نمی  و یا اساسًا آن دهند نیستند هایی که انجام می بسیاری از تبهکاری

کف این همه  ردهید؟ در تاریخ کدام نیروی سیاسی مبارز و جان ب همه مزدور تحویل رژیم می اید چرا این از خودتان پرسیده

سالمتی شما ای نیست. نا های توده نظورم جنبشمزدور و خائن تحویل دشمن داده است؟ یک جنبش را به من معرفی کنید؟ م

کنید. شما که اولین و تنها نیروی مبارز تاریخ نیستید. به عیسی فقط  تولید می «بدیل گوهرهای بی»و  «طراز مکتب»ای ه انسان

شود  شان برداشته می ها وقتی بار مبارزه از دوش از آن  یهودا خیانت کرد. تو را به خدا فقط سختی مبارزه را بهانه نکنید. خیلی

گوهر » دهند. که این کار را به صورت علنی و با افتخار انجام می جاست افتند و فاجعه این میتازه به فکر مزدوری برای رژیم 

آمده فکر  آیا تاکنون به نقش خود در وضعیت پیشزدنی نبایستی تبدیل به لجن و زباله شود.  برهم که به چشم« بدیل بی

   اید؟ کرده

 

 ناپذیری و زیرپاگذاشتن تعهدات بخش دوم: انتقاد

 

 صالحیت افراد برای انتقاد به مجاهدینعدم 

کنید کسی صالحیت انتقاد به مجاهدین را ندارد و حتی به  هایتان در نشست درونی مجاهدین تلویحًا عنوان می شما در صحبت

 زنید که در این مورد به کسی هم اجازه چنین کاری را ندهند:  اعضای سازمان نهیب می

عوامل و  ش و مقاومت ایران و سیالب چرکین ادعاها و اتهامات و شبهاتی که رژیم ودر مورد مجاهدین و ارتش آزادی بخ»

گیرم که اگر عمری باقی بود در برابر مردم ایران از ریز تا درشت را پاسخگو  اند، برعهده می همسویان و پشتیبانان نثارمان کرده
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ا اتهام و ادعایی که خودتان نتوانید جوابگو باشید، تمامی و روشنگر باشم. به همین خاطر در مورد هر فرد یا جریان یا موضوع ی

هزارم و یک صدهزارم مجاهدین،  این قبیل موارد را به من ارجاع بدهید. فقط نگذارید کسی که یک صدم یا یک هزارم یا یک ده

بخواند و به جای درس بها و خونبهای آزادی و رنج و شکنجه دمکراسی را نپرداخته است، برای ما ابوعطا و لغز دمکراتیک 

 «گرفتن، به ما درس آزادی عقیده و بیان و یا حقوق زنان بدهد.

ای برای او ایجاد  تری را تحمل کرده باشد حق ویژه ی مهلک « رنج و شکنجه»ی بیشتری پرداخته باشد و یا  «بها»کسی چنانچه 

مربوط باشد. ممکن است من « بیان و یا حقوق زنانآزادی عقیده و »های مهمی چون  ویژه اگر موضوع به مقوله کند. به  نمی

ی فهم و درک و شعور و به ویژه  اما نه لزومًا در زمینه یمجلوتر باشمنتقدان ی جانفشانی از  نوعی یا هرکس دیگری در زمینه

  حقوق انسانی و بشر.

. این خطری است که ردا را از گفتن بازداه و آن دبنام« ابوعطا و لغز دمکراتیک»انتقادات دیگران را  داجازه ندار چنین شخصی

تر از گل  کس نباید به شما نازک دهید هیچ کند. این گونه که شما به نیروهایتان آموزش می ما را نیز تهدید می  فردا مردم میهن

اید. حتما  واندهخ« قورباغه»کنند  شما در واقع کسانی را که به شما انتقاد می«. ابوعطا و لغز دمکراتیک»شود  بگوید. چون می

 «. خواند قورباغه ابو عطا می»دانید  می

نگریست، او در میان صدر هیئت رئیسه شوروی و در میان اعضای کمیته  متأسفانه استالین هم از همین زاویه به مسائل می

خود  به او بیود. مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست بیشتر از همه فداکاری کرده بود، سوابق لنین هم با او قابل قیاس نب

داد که هر ظلمی را در حق دیگران روا بداند و  ی درخشان به او اجازه می اما همین سابقهگفتند.  نمی« استالین=مردآهنین»

بخواند. او هم به اعتبار گذشته و مبارزاتش مدعی بود همه باید از او « ابوعطا و لغز دمکراتیک»اجازه ندهد کسی برای او 

هایی را  هایی که پست او با همین اعتماد به نفس مقامگرفتن از کسی و به ویژه تاریخ نبود. « درس»حاضر به بگیرند و « درس»

( اسرار نیروهای 14و در محاکمات ننگین مسکو )در دهه  کرد  در دست داشتند، بازداشت کرده و به توطئه علیه رژیم متهم می

و به روزنامه پراودا کشید که خودشان با دستخط خودشان در فالن  صادق حزبی را چون مخالف او بودند، پخش علنی کرد

تاریخ فالن مطلب را در باره خصائل بورژوایی و ضد کارگری خود نوشته و در مناسبات خانوادگی هم خلق و خوی تزاری داشته 

  اند! و چنین و چنان کرده

اعتراف  «انقالبیجرائم ضد»ای  ابر مقامات، به پارها در برها با سرافکندگی در انظار عمومی و ی بعد از یک دوره بازجویی آن

 کردند.  می

همنشین »ترجمه گزارش نیکیتا خروشچف به بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی در مورد استالین که زحمت آن را 

 کشیده است بخوانید و عبرت بگیرید. « بهار

 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf 
 

نوشته « نقد و تحلیل جباریت» و ترجمه دکتر منوچهر هزارخانیی روی مدودف،  نوشته« در دادگاه تاریخ»کتاب ارزشمند دو 

اختیار مجاهدین بگذارید تا بخوانند و اگر مشابهتی بین اعمال استالین و  دررا ترجمه دکتر کریم قصیم « مانس اشپربر»

چه  مترجمان این دو کتاب خود به محتوای آنمتأسفانه هرچند د و دوری گزینید. ید از آن پرهیز کننن و خودتان دیدخودشا

اندوزی مردم کرات   اثر را برای تجربه ی این دو گویا زحمت ترجمه در عمل وفادار نماندند. اش را ضروری یافته بودند ترجمه

  گرفتند. دیگر کشیده بودند و یا خودشان نبایستی از آن درس می

 هایی شیوه اید ها متوسل شده و ...  که بارها به آن« تعهد خون و نفس»و « امضا»گرفتن داشتن افراد در روابط با  تالش برای نگه

شد، اما نه در  استفاده می هایی روشمذهبی از چنین  های رقهقبایل و فدر  ،ها نیست که در عصر مدرن باب باشد. در گذشته

 خواهی نیست.  ی ترقی دهنده های سیاسی مترقی و پیشرو و مدرن. دست گذاشتن روی این موارد نشان سازمان

 گفتید:  می« سازمان انقالبی»در یک تر در مورد تعهد و نقض تعهد  شما پیش

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
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کنیم الزم نیست این تعهدات، مکتوب و روی کاغذ باشند )باالخص در مورد یک سازمان  حبت میموقعی که از نقض تعهد ص»

 «انقالبی که تنها شرف و وجدان انقالبی پشتوانه و ضامن چنین تعهداتی است.(

 (۹7ی  نما صفحه )آموزش و تشریح اطالعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی چپ

جا شما دیگر به دنبال  در ایند یعنی چیزی در شما چرخیده است. رس کار به امضا و دستخط و ... می وقتیبنا به تعریف شما 

آوری سند و  به دنبال جمع« گری معامله»به عنوان ضامن تعهدات انقالبی نیستید بلکه مثل هر « وجدان انقالبی»و « شرف»

 استفاده کنید.  ها تضی از آنمدرک از افراد هستید تا به وقت مق

ی تحجر و  است و نشاندهنده  ی انسانیا   المللی و حقوق پایه های بین در تضاد با اعالمیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیوناین عمل 

سی اید در این زمینه چه ک ها بر نیامده ی آن اید که از عهده گرایی. شما هم تعهدات زیادی به نیروهای مجاهدین داده واپس

 پاسخگو است؟

آن را دیدم با نوار ویدئویی که من بخش کوچکی از « موسسان دوم ارتش آزادیبخش»اش شما در بحث حوض  یک نمونه

هایتان را به من  «ف»خود را کنار بگذارید، « فردیت»تان به مسئوالن مجاهدین گفتید  انداختن سیم میکروفون به دور صندلی

در همان نشست گفتید چنانچه روزی مجبور به انحالل ارتش آزادیبخش من را دار بزنید.  ،دمبدهید، اگر رژیم را سرنگون نکر

 شوم پیش از آن که چنین کاری کنم خودم را خواهم کشت. 

  منحل شده و کلیهخلع سالح و هم رژیم سرنگون نشده و هم ارتش آزادیبخش  گذرد. سال می 22از آن موقع نزدیک به 

نه آن که خدای نکرده خواهان  شود نفرات آن به عنوان پناهجو ثبت نام شوند. ز دست داده است و تالش میهایش را نیز ا پایگاه

هایی که به ما تحمیل  کنم و واقعیت نه، تعهد شما را یادآوری می؛ یا به موضوع خودکشی شما فکر کنم مجازات شما باشم

 شوند.   می

سیرو »یا « ابصار فاعتبرو یا اولی»ت. اند پیمودن به دور از عقالنیت اس نگرفته ای راهی را که دیگران رفته و جز خسران نتیجه

 هاست.  برای همین موقع« االرض فی

 

 آزادی بیان و استقبال از انتقاد در مورد مجاهدین

خط »و « نیانمرزبندی ملی ایرا»ی   در پیام خود دربارهاید پیش تر  چه اخیرًا گفته اگر یادتان باشد برخالف آنآقای رجوی 

 درج شده تأکید کردید: 2177مورخ بیست و چهار آذر  42۲ی  در برابر حاکمیت آخوندی که در مجاهد شماره« قرمز

هر کس حق دارد مخالف شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز کند. اما بهانه »

های درونی آن را خیانت به  دن مرزبندی با رژیم یا مشروعیت بخشیدن به یکی از جناحکردن این مخالفت برای مخدوش کر

تواند با دست باز و عاری از هر گونه محذور، سرتاپای مقاومت یا مجاهدین و تمامی افراد و  یعنی که می«. دانیم مصالح ملت می

در معرض سؤال و انتقاد قرار بدهد و اگر در جواب قانع نشد ها را  ها و تشکیالت و استراتژی و ایدئولوژی آن ها و برنامه سیاست

در انتقاد خود پافشاری کند. اما از این رهگذر به کیسه دشمن ریختن و آن را مستمسک مخدوش کردن مرزبندی با رژیم قرار 

 ت. دادن یا مشروعیت خریدن برای آخوند خاتمی و شرکا، خیانت به مصالح و آزادی و حاکمیت ملت ایران اس

بافی و ادعای بی پایه و بی هزینه نیست. حرف مقاومتی است که دو دهه است بیش از هر جریان دیگری در  این حرف، کلی

 « تاریخ معاصر ایران دشنام خورده است.

 

ا تواند ب الفارق است اما خمینی هم آنقدر ضد و نقیض حرف زده که هر کس می مع کدام حرف شما را بایستی باور کرد؟ قیاس

 های او خط خودش را پیش ببرد. استناد به حرف

مان با یکدیگر چنین اصولی پابرجا باشد. اما به  ای برسیم که در روابط تان متین است و آرزوی هر ایرانی که روزی به نقطه حرف

خواهم نام یک  شما میعجالتًا از «. پایه و بی هزینه ادعای بی»است و هم « کلی بافی»باور من بر خالف ادعای شما حرفتان هم 
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ی اقبال و  برخورد با عاطفهه مشمول فرمایشات شما بوده باشد. نفر به ویژه هواداران و یا اعضای سابق مجاهدین را اعالم کنید ک

 ی آشکار از نقض تعهدات شماست. زنید یک نمونه اتهامات زشت و غیرانسانی که به او می

 

تواند با دست باز و عاری  می»ی شما که گفته بودید: هر کس   شار دادم به توصیهسال پیش انت 4من در دو پرسش و پاسخی که 

ها و تشکیالت و استراتژی و ایدئولوژی  ها و برنامه از هر گونه محذور، سرتاپای مقاومت یا مجاهدین و تمامی افراد و سیاست

و انتقاد قرار دادم و  سؤالر معرض دکل متمدنانه به شعمل کرده و مجاهدین را « ها را در معرض سؤال و انتقاد قرار بدهد آن

 هایشان را نیز برشمردم: البته نقطه قوت

 

338.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-339.html 

 

هایی نیستم  شنگری از سوی شما، جز دشمنی و ژاژخواهی چیزی ندیدم و نشنیدم. اما من از آن دسته آدمبه جای پاسخ و رو

که جا بزنم و یا از طریق اصولی خارج شوم، زشتی عمل شما را به نیکی پاسخ دادم اما گذاشتم تا جایش برسد و دوباره حرفم را 

حاال پافشاری « اگر در جواب قانع نشد در انتقاد خود پافشاری کند.»م: کن بزنم. حاال دوباره بخش دیگر توصیه شما را عمل می

 کنم. در آینده نیز چنانچه نیاز باشد بیشتر پافشاری خواهم کرد.  می

گذارم پای احساس ضعف و شکنندگی وگرنه در مقابل یک گفتگو که حداکثر ممکن است چند  را می واکنش شماالبته من 

 افتادید.  ن گونه به واکنش نمیهزار نفر آنرا بخوانند ای

ان چین را یروشنفکران و فرهنگ« بگذار صد گل بشگفد»در نطقی موسوم به  2۲02مائوتسه دونگ هم در دوم ماه مه سال 

ی  آمیز کاسه ترغیب کرد که از حزب کمونیست انتقاد کنند. اما بر عهد و پیمان خود وفادار نماند و پس از انتشار آثار انتقاد

 بریز شد و دمار از روزگار منتقدان درآورد. صبرش ل

و « ننگین»ی    ی همین سیاست بود که شورای ملی مقاومت به ابتکار شما و فشارهای بیش از حد مجاهدین مصوبه در ادامه

قرار  هدفرا « دیدگاه»و « پژواک ایران»های  رساند که آشکارا سایت به تصویب « ماده واحده»را تحت عنوان « نشانی خمینی»

ی  قبل از هر چیز نشاندهنده« ماده واحده»ها بپردازند. تصویب این  داد تا مبادا اعضای شورای ملی مقاومت به همکاری با آن می

این است که اعضای شورای ملی مقاومت نیز اعم از این که به این مصوبه رأی داده باشند یا نداده باشند احترام چندانی برای 

 چندانی برخوردار نیستند. « استقالل رأی»و... قائل نیستند و خودشان نیز از « رزه با سانسورمبا»و « آزادی بیان»

دارد اگر به قدرت سیاسی دست  جنبشی که وقتی در قدرت نیست رکن چهارم دمکراسی یعنی آزادی مطبوعات را پاس نمی

 دارد؟  در جهت آزادی بیان و عقیده قدم بر میآیا یابد 

 های مطرح شده پس از انتشار گفتگوهای من و پاسخ به پرسش2122دی  22که تاریخ آن  «ده: دفاع از اشرفماده واح»و اما 

 : است

 

المللی است،  در شرایط خطیر کنونی که حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف یک وظیفه عاجل ملی و یک تکلیف انسانی بین»

شید و مقاوم مردم ایران در اشرف و تالش برای تضعیف و تخطئه آنها و همسویی با والیت مطلقه فقیه در ضدیت با فرزندان ر

کند، خیانت به مبارزات و  نادیده گرفتن حقوق قانونی و حقوق مکتسبه آنان که راه کشتار رزمندگان آزادی را هموار می

کنند مورد  مجاهدان اشرف خصومت می هایی را که آشکارا با آرمانهای آزادیخواهانه ملت ایران است. بنابراین اعضای شورا، رسانه

دهند و هر نوع همکاری و مراوده با آنها را برخالف مصالح عالیه مردم ایران و قیام علیه دیکتاتوری مذهبی و  تحریم قرار می

 «.دانند تروریستی می

 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-338.html
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ایی همچون بی بی سی و رادیو ه دانید اعضای شورای ملی مقاومت و مجاهدین بعد از این مصوبه، با رسانه البته همانطور که می

یا  فارس و پرداختند و قطعًا از قبل هم با سیمای جمهوری اسالمی و خبرگزاری ایرنا و فردا و صدای آمریکا به گفتگو می

ی  لهدر وهکردند. هدف از این همه لفافه و ...  و ...  گفتگو و همکاری نمی« بان نو و ایران دیده ایران اینترلینک و نگاه»های  سایت

ها قطع  بود که خوشبختانه یا متأسفانه اعضای شورای ملی مقاومت ارتباط خود را با آن« دیدگاه»و « پژواک ایران»  سایتاول 

 استقبال کردیم.   از آن با کمال میل کردند و ما هم

ساز  اندازد که زمینه می 24داد در مجلس شورای اسالمی در خر« لغو فرمان همایونی»ی  «ماده واحده»سیاست شما مرا به یاد 

شود. فکرش را بکنید شاه دو سال و نیم  تر می ها به هم نزدیک رویم سیاست صدر بود. متأسفم هرچه پیش می کودتا علیه بنی

  صدر را سلب کنند. کردند تا اختیارات بنی تصویب می« لغو فرمان همایونی»بود که سقوط کرده بود و کودتاچیان 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90872 

 

برای   24در اردیبهشت  ی رژیم و کودتاچیان شورای ملی مقاومت از همان شیوه« واحده  ماده»شما هم در تصویب 

 . صدر استفاده کردید ردن و حذف بنیمحدودک

س یندگان آن را حذف رئیاز نما را تشنج زا خوانده بود. و برخی« یونیهماحذف عنوان فرمان »حه یحتی خمینی هم بررسی ال

دولت  یاست و برا یاتیح یصدر مسئله بانك مرکز یبن یبرا»سد: ینو یجمهور لقب داده بودند. رفسنجانی در خاطرات خود م

ن یذار شده بود. با استفاده از اس جمهور واگیارات شاه به رئیه اختیانقالب کل یشورا ۹ون شماره یسیهم. براساس مصوبه کم

صدر  یبا بن یس بانك مرکزیو رئ ی، فرمانده ژاندارمریس شهربانیار عزل و نصب رئی( اختیونیمصوبه )موسوم به فرمان هما

 نداشت. ینظام بانک یرو یـ نفوذ ییرجا یر اول ـ محمد علیبودند و نخست وز

 

http://hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820118/world/_econw.htm 

 

که فریبکارانه روی همکاری با رژیم و دشمنی با رزمندگان ارتش دست  ی مصوب شورای ملی مقاومت هم با آن دهحوا   ماده

 کردید.  میتان هم روی موضوع فوق تأکید  بود. به نزدیکان« دیدگاه»و « پژواک ایران» شاما هدفبود گذاشته 

قبل از تصویب به بیرون درز کرده است. بعد از « واحده  ماده»که متوجه شدید این  علنی کردن آن هم زمانی صورت گرفت

ان دستی کردید تا مبادا کسی آن را علنی نکند وگرنه شما چند خودتان پیش ناظر در مقاالتش به آن کرد به زعم اشاراتی که علی

 قائل نیستید. « سازی شفاف»به 

اش بشود یک  کشد نیست که مسئله را یدک می« مقاومت»و « ملی»که عنوان « اییشور»آیا این درماندگی یک اپوزیسیون و 

آیا هدف تشکیل  یا به آن مقاله دهند؟ ی دنیا که مبادا اعضایش با آن مصاحبه کنند خبری کوچک در یک گوشه« سایت»

اید؟ رژیم  این سطح تنزل کرده کشند؟ چرا به آیا خود اعضای شورای ملی مقاومت از این حقارت خجالت نمیاین بود؟ « شورا»

یک حذف بود و نه کشور و قبضه تمام و کمال قدرت رئیس جمهوری اولین ی فریبکارانه آورد برای حذف  ی واحده اگر ماده

 سایت با امکانات بسیار محدود.

و آن بال را به سر « وانمخ من دیگر آیندگان نمی»دانید خمینی فقط گفت:  آیا این رفتارها در قدرت تکرار نخواهد شد؟ آیا می

ضدیت با »آیا به  ؟داشتند« همسویی با والیت مطلقه فقیه»، «دیدگاه»و « پژواک ایران»های  آوردند؟ آیا سایت« آیندگان»

های وابسته به مجاهدین کدام سایت فارسی زبان  غیر از سایت پرداخته بودند؟« فرزندان رشید و مقاوم و مردم ایران در اشرف

ی این دو سایت از حقوق ساکنان اشرف دفاع کرده و کشتار اشرفیان را محکوم کردند؟ در تنهایی از این که به سادگی  به اندازه

 آیا به دنیای واپسین و حسابرسی از اعمال اعتقاد دارید؟لرزید؟  کنید برخود نمی دروغ را ترویج می

 

 گفتید:  ی ارتجاع قباًل می شما در مورد خصیصه

 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90872
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کند حق بیان را انحصارًا  جا که قدرتش اجازه دهد، سعی می زادی مطبوعات، و بیان حقایق سرسازش ندارد. و تا آنارتجاع با آ»

ی ارتجاع، بیان هر حقیقتی که منافع آن را تهدید کند، یک توطئه  خودش در اختیار داشته باشد. بر اساس منطق انحصارطلبانه

ی  ، صفحه0۲ت؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ دوم، مرداد )ارتجاع چیست و مرتجع کیس« شود!! محسوب می

10) 

 

اش بر  کنند، شالوده و حتی افرادی که با شما همکاری می« آزادی مطبوعات»آیا تالش مستمر و پیگیر شما برای تحدید 

تهدید کند، یک »تان را  «منافعبیان هر حقیقتی که »نیست؟ آیا به تعبیر دیروز خود شما « ی ارتجاع منطق انحصارطلبانه»

در »خودتان « بیان را انحصارًا  حق»اید  تان اجازه داده تالش نکرده«جا که قدرت تا آن»آیا شما شود؟  نمی« توطئه محسوب

 باشید؟ « اختیار داشته

  گفتید: توجه داشته باشید شما پیشتر می

 

)منبع باال « ار حقوق دموکراتیک نیروهای خلقی، ارتجاعی است.ایجاد هرگونه خفقان، استبداد، انحصارطلبی و از جمله انک»

 (۹۲ی  صفحه

 

در پوشش کلمات و عبارات « ارتجاعی»ی  کنید؟ آیا این مصوبه نمی« انکار»را « حقوق دموکراتیک نیروهای خلقی»آیا شما 

مصوب شورای ملی مقاومت « بیانیه ملی»آیا در تضاد با انجامد؟  نمی« طلبی خفقان، استبداد و انحصار»فریبکارانه به ایجاد 

های سیاسی و حذب و  ی افراد و جریان معیار تشخیص دوست از دشمن و مبنای قابل اتکای تنظیم رابطه با همه»نیست که 

 معرفی شده بود؟ « دفع نیروها

 

 « ”اعترافات اجباری”مازیار بهاری و »ی  کند به خاطر نوشتن مقاله چه کسی باور میگذرم،  می «ماده واحده»از این 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-47205.html 

 

ن شما علیه یکی از نزدیکا )حبیب(رضاییابوالقاسم جلساتی که برای هواداران مجاهدین گذاشته شده، های درونی و  نشستدر 

روانشناس بدهید و بگویید نویسنده به  ی من را به یک دکتر دست زده باشد؟ باور کنید اگر متن نوشته ژمن به جوسازی و شانتا

 و پارانویا توهمخواهد گفت یا او دچار احتمااًل خاطر نوشتن چنین متنی مورد حمله و هجوم مسئول مجاهدین قرار گرفته، 

 است و یا درک درستی از زبان فارسی و ... ندارد. 

علیه  «ایران اینترلینک»ود که وزارت اطالعات هم در سایت ام منبر رفته ب هایی علیه من و مقاله رضایی درست در روزابوالقاسم 

توانید توضیح دهید این همراهی و همرأیی از کجا ناشی  اگر با منطق خودتان سؤال کنم می داد! ام مانور می من و همین مقاله

 کشید. را پیش می« نمود و ماهیت»البد بحث  شود؟ می

 

interlink.org/fa/?mod=view&id=14062-http://iran 

 

شدند.  اید دچار توهم توطئه است. بسیاری از خودخواهان هم به همین مشکل دچار می متأسفانه دستگاهی که شما بنا کرده

های  پای دانشمندان هم به اردوگاهت. پنداش ی بورژوازی می شناسی را هم توطئه استالین حتی تحقیقات علم ژنتیک و زیست

 کار سیبری باز شد. 

برانگیز  نامند تعجب ها و فعاالن سیاسی و ... مرا سخنگو و بلندگوی شما می  این درصد از دشمنی با من که بسیاری از سایت

 نیست؟ 

http://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=14062
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در بدترین روز نقاب در خاک کشیده مادر را که ام ،«اش مادر امامی و آغوش پر از عشق»ی  کند به خاطر مقاله ی باور میچه کس

مانع انتشار گذاشتید. پسرش را واداشتید که از عراق به مادر زنگ بزند و از او بخواهد که  شرایط روحی و جسمی تحت فشار

 گردد!در چندین سایت ی چاپ شده  مقاله

 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-98.html 

 

مصطفی فرزند مادر، بلکه وضعیت ناگوار مادر بود. او در  ی غیرمسئوالنهکرد نه تقاضای چه مرا بیش از هرچیز خشمگین  آن

دانم چطور پسرش این همه بیرحم بود و فکر ناخوشی مادر  آمد. نمی صدایش در نمیبه خاطر آسم برد و  بستر بیماری به سر می

 را نکرد. 

گفت مادر  میها که نکرد.  ها که در تنهایی برایم نریخت و چه ناله چه اشکگفت.  جا هم می همه کرد. با این مقاله صفا میمادر 

داد و  رفت همین مقاله را نشانش می شان می  هرکس که به خانهبعد از این واقعه ها  مدت «.جی خورده است  دلم آر پی»

ر تا انتها برایش بخوانم. هربار که صد است که کنارش بنشینم و مقاله را ازخوانده است یا نه؟ بارها از خودم خوآن را پرسید  می

 گفت وقتی که رفتم باز هم برایم بنویس.  کرد می کردم در حالی که خنده صورتش را پر می تمام می

 رویم؟ روید؟ ما به کجا می شما به کجا می؟ رود اسی ایران به کجا میی سی جامعه

شان را برای بیان هرگونه انتقاد باز گذاشتید.  دادید و دست« ناما»تان  به منتقدان و واضح و در حضور دیگرانشما به طور علنی 

در فرهنگ ما و در اسالم که شما به آن باور دارید و حتی « امان»دانید که شکستن  تان را شکستید. آیا نمی«عهد»اما متأسفانه 

 دادند؟  طی تن به شکستن آن نمینیز بسیار زشت و ناپسند بوده و افراد تحت هیچ شرای و پیش از اسالم «جاهلیت»در دوران 

، یکه به او پناه ده یا تعهد کردیو  یبست یمانین خود و دشمنت پیاگر ب»  گوید: در فرمان به مالک اشتر می طالب ابن ابی علی

ز ك ایچ یرا هیش قرار ده! زیجامه وفا را بر عهد خود بپوشان و تعهدات خود را محترم بشمار و جان خود را سپر تعّهدات خو

ن اتفاق نظر ینچنیکه دارند نسبت به آن ا یست که مردم جهان با تمام اختالفاتیمان نیبه عهد و پ یمانند وفا یض الهیفرا

ن، یرا آزموده بودند. بنابرا یمان شکنیکردند، چرا که عواقب پ یت آن را مراعات میمشرکان زمان جاهل یداشته باشند و حّت

 ی، کسیر از شخص جاهل و شقیرا غیب مده، زیانت روا مدار و دشمنت را فرید خمکن و در عهد خو یمان شکنیهرگز پ

 .01صالح، نامه  یدارد. ... نهج البالغه صبح یبر خداوند را روا نم یگستاخ

فاضل خداداد را به ایران  ،و قول عدم بازخواست و دستگیری« امان»دادن دوست بود که با عز و التماس و با  رفیقمحسن این 

ها  داد و سپس آن« امان»اش کردند. این خمینی بود که به فرماندهان ارتش شاه  اعدام ساختندای که برایش  دهد و با پرونکشان

 ی اعدام سپرد.  را به جوخه

 نیست؟ « تعهد»و نقض « امان»شکستن  شما گونه اعمال آیا این

(  به عهد 14اًل...) اسراء / ئوَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد کاَن َمسوا ِباْلَأْوُف»آیا منی که گرایشات مذهبی ندارم بایستی به شما یادآوری کنم 

 شود. ید که از عهد سؤال می)خود( وفا کن

اید ناظران را به این  آیا عدم تعهد عملی به آنچه در مورد انتقاد در مورد مواضع مجاهدین و شورای ملی مقاومت اعالم کرده

و ها  «امان»ان آینده از جنس همین نوع و آزادی در ایر افراد شما برای رعایت حرمتهای  رساند که قول و قرار نتیجه نمی

 باشد؟ تعهدات 

 

 باور شما به موضوع ارتداد

جایی که شما خود و  از آن باور دارید. «مرتد»و « ارتداد»ی  مقولهبه ها  مذاهب و ایدئولوژی معتقدان به ی مانند همهشما 

دانسته و به همین دلیل « ارتداد»دانید، جدا شدن هرکس از خود و مجاهدین را   واقعی می« اسالم»برحق و « امام»مجاهدین را 

ها برای مرتد تنبیهاتی در نظر گرفته شده  ی مکاتب و ایدئولوژی . در همهکنید حکم مرگ او را صادر می« ایدئولوژیک»به لحاظ 
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رساند و حزب توده که در قدرت نیست برای  وتسکی را به قتل میترین شکل تر برای همین است که استالین به بیرحمانهاست. 

پذیرفتید کسی در مناسبات شما باشد و بگوید  حتی نمیشما کند.  بدنام کردن خلیل ملکی از انجام هیچ کاری فروگذار نمی

شما صراحتًا گفته بودید:  بیاورد.« اسالم»دانستید تا  الئیک شده است. این کفر نابخشودنی بود. هر فشاری را بر او مجاز می

و فرار از زیربار   «بازی حقه»قبول نیست و آن را ناشی از « الئیک بازی کسی که حتا یک لحظه مجاهدی داشته است»

 دانستید.  مسئولیت می

های الئیک و مارکسیستی داشت در مناسبات مجاهدین اسالم آورد و  یکی از کسانی که امروز جزو دشمنان شماست دیدگاه

های الئیک در او رشد کرد راه بازگشت نداشت. شما این را در نشست  کی از مسئوالن مجاهد شد اما وقتی دوباره گرایشی

افراد به ابوغریب فرستاده شده و ... خواست در مناسبات مجاهدین بماند اما او این امکان را نیافت و  عمومی مطرح کردید. او می

 . شان را هم ندارند حق تغییر اندیشه

ترین و  که جزو پرکارترین و فعال آنبا  74های بسیار کرده است در سال  یکی از دوستانم که در راه مجاهدین فداکاری

تنها به این دلیل که دیگر ایدئولوژی مجاهدین را قبول  داشتی بسیار باالیی   بود و روحیهعلیه رژیم نیروهای مجاهد ترین  قاطع

جا نیز  فرستاده شد و به شهادت دوست و دشمن در آن« رمادی»ستور شما به سیده بود به دهای جدید ر نداشت و به دریافت

 ی تروریستی را رژیم علیه او سازماندهی کرد.  دست از مبارزه برنداشت و چند توطئه

ه با رژیم اش با رژیم بیشتر باشد، هرچه در مبارز در دستگاه ایدئولوژیک خود معتقدید هرچه فرد جدا شده، مرزبندیشما 

تر و تیزتر باشد بیشتر به ضرر ماست. چرا که مردم و ناظران  تر و در عین حال برنده تر و منطقی کوشاتر باشد، هرچه متین

به همین منظور خواست قلبی و تشکیالتی شما   گویند به چه دلیل مجاهدین نتوانستند چنین فردی را نگاه دارند؟  صحنه می

ی تالش شما این است که منتقد را یا خاموش و یا به  ین جدا شد بالفاصله مزدور رژیم شود. همهاین است که هرکس از مجاهد

 مزدور رژیم تبدیل کنید و این فاجعه است. 

 

کرد در یک برهه،  خرداد با پذیرش خطر به مجاهدین کمک مالی می 14مهندس بازرگان را که به قول خودتان حتی پس از 

وی فروگذار  از دادن هیچ نسبتی به ای علیه او  با انتشار کتابی چند صد صفحه خواندید و« ارالتجارهد»آزادی را  خائن و نهضت

 ! ندآگهی تسلیت داد وی برای درگذشت جزو اولین نفراتی بودید کهای  همراه با خامنهفوت کرد  او اما به محض این که نکردید،

جا قدردانی و یا وفای به  ی او استفاده سیاسی ببرید. در آن  از جنازهتالش شما این بود که ؟ بله، «!نئخا»تسلیت برای یک 

در خطرناک و و  خوانده بود« سناریو سیاه». شما همچنین بعد از مرگ منصور حکمت که مجاهدین را دوست و ... در میان نبود

 ،شاملو شما پس از مرگ یت گفتید.ای صادر کرده و تسل  اطالعیه شد هم معرفی می« مشکوک»های شما  ها و افشاگری اطالعیه

 . گفتید میها که در مورد او ن چهاش  که در حیاتداند  خدا می .را هم بزرگ داشتید او

پیام تسلیت  شد نامیده می «الحال شاعر معلوم»و آن یکی که  بودند «مشکوک»و « خائن»که این دو  نفر شما برای درگذشت 

حتی اگر مبارز و جان بر کف و دارای خصائل « مرتد»در نگاه شما کرد. را درک  ینو کمتر کسی ا ندنبود« مرتد»دادید چون 

الله  حتی برای درگذشت آیتبا صالحدید شما مریم رجوی و همراه رژیم است. « خائن»ی انسانی هم که باشد بدتر از  ویژه

 منتظری پیام تسلیت داد. 

کنار شما جنگید و در یک دوره در باالترین سطوح مجاهدین )مسئول ها سال  اما ابراهیم آل اسحاق مرتد بود. با آن که ده

اما چون از شما جدا شده  ،... هم بود و تا دم مرگ هم از فروتنی او و استقامتش کاسته نشدسردبیر نشریه مجاهد و تبلیغات( و 

هر مجاهد چنانچه نبود.  بود شامل حکم مرتد بود و حتی شایسته یک آگهی تسلیت یا همدردی با همسر و فرزندانش هم

او « ایدئولوژیک»چون شما فرمان اعدام نخواهد بود. « آمرزشی»ی هیچ تسلیت و  ای روی در نقاب خاک کشد شایسته جداگشته

 اید.  را داده

رای د. بیده را نیز مورد مجازات قرار می ها «مرتد»ی  حتی خانوادهبر اساس آن در شما آنقدر قوی است که « ارتداد»باور به 

اش توسط  فرزند و یک نوه 4فوت کرد، با آن که داشتنی  آن مرد نازنین و دوست« عمو جلیل»مثال وقتی جلیل محمدرحیمی 
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شما به  ،ها زندانی بودند و هم چند فرزند دیگرش نیز سالمادر صونا بودند و هم خودش و هم همسرش    رژیم به شهادت رسیده

 اش داشت.  سیون جنایات رژیم را در خانوادهعمو جلیل کلک روی خودتان نیاوردید.

ال و مهری در یجاودانه شد. دو دخترش سه 24پسر بزرگش عزیز یکی از قهرمانان مقاومت در زیر شکنجه بود که در سال 

م نیست شد و رژیم مسئولیت دستگیری او را ه ربوده و سربه 72آویخته شدند. هوشنگ بعد از آزادی در سال   به دار 27کشتار 

از  ی مرگ  تا لحظه دستگیر و همان موقع زیر شکنجه کشته شد . عمو 24ی عمو جلیل در سال  به عهده نگرفت. حسین نوه

 هرجا هم که حضور داشت منبع شور و انگیزه بود. محل دفن سهیال و مهری و هوشنگ باخبر نبود. 

هم  میهمان شما« اشرف» دردر حالی که او  ست.در گلویم ه اعتنایی شما نسبت به مرگ عمو جلیل سکوت و بیهنوز بغض 

تا آخر عمر نیز به مجاهدین  ؛کرد آمد در تمام مراسم و تظاهرات شما نیز شرکت می اش به لندن می وقتی برای دیدن نوهبود؛ 

دیگر  . اوشد برنامش قلم قرمز کشید که بر اساس آن می داشت و نابخشودنی یک گناه بزرگ عمو جلیل اما .عالقمند بود

در واقع . نداشت مجاهدیناز شما جدا شده بود هرچند هیچ ضدیتی هم با « عباس»نداشت و پسر بزرگش  «اشرف»فرزندی در 

 پدر به خاطر فرزندش مجازات شد. 

نهضت آزادی بود و « التجاره دار»سیدجوادی که از گردانندگان  این در حالی بود که مریم رجوی برای درگذشت احمد صدر حاج

 شد. محسوب میو مریم بود و از مقربان شما  پاریسشد پیام تسلیت داد. چرا که دخترش شهرزاد در  ن شمرده میخائ

هم و گذاشت جانش را در راه مجاهدین  که سالمتی و« عطیه»اال  نام بردیدنش ی فرزندا که درگذشت از همه« مادر امامی»

ی     هیچ گناهی هم مرتکب نشده بود. همه . عطیهندیژه به او داشتای و عالقهکه مزارش در اشرف است  «پدر»و هم « مادر»

دوران زندانش هم بدون گفتگو بود، در حالی که اکثر زندانیان زن کرجی مجاهد به خاطر فشارهای  .اش صرف مبارزه شد زندگی

ردار هستند( او بیش از یک سال و نیم ها امروز در میان شما از ارج و قرب زیادی برخو از همان بریده  رژیم بریده بودند )تعدادی

حدو حصر  شرایط سخت و دشوار سلول انفرادی گوهردشت را با قلبی که به شدت بیمار بود تحمل کرد. عطیه فشارهای بی

فقط به شما او  از سر گذراند.داشته باشد  ی با خانوادهسال اسارت مالقات 2زندان و تنهایی و غربت را بدون آن که در طول 

همین هم نبود. گویی  زو مجیکرد. البته حاضر به باج دادن  یجز با کسانی که صمیمی بود در جایی هم مطرح نمو اد داشت انتق

ی عطیه  مادر هنوز غصه»ی  کافی بود. همان موقع در مقاله «امامی»ی  برای ارتداد او و حذف کاملش در روایت شما از خانواده

  موضوع فوق اشاره کردم. به« را دارد

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25961 

 

ی اعدام ایستاده بودند بلکه به خاطر تنها  اگر به مادر هم ارج گذاشتید نه به خاطر خودش و یا سه فرزندش که مقابل جوخه

 البته در این مورد گفتنی بسیار است.برد.  ف و نزد شما به سر میپسرش بود که در اشر

 

 بندی به آن رهنمود در مورد چگونگی برخورد با منتقدان و میزان پای

م رابطه با همه افراد، یدر برخورد و تنظ»خود به اعضا و هواداران مجاهدین رهنمود دادید:  2122تیرماه  2۹شما باز هم در پیام 

چشم . از دادن جان  یهن خط قرمز و مرز سرخ دارد، قدمش به روین میران و هالك کننده حرث ونسل ایردم ااگر با دشمن م

 «. دیغ نکنیاو در یهم برا

توانید بگویید  تان. می «چشم» روی یا قدم گذاردن به« جان دادن»کنید چه برسد به  خودداری می« تسلیت»شما از دادن یک 

ه به شما و رفتارتان اال این ک؟ ام ام مرز سرخ را رد کرده بود؟ من چه مرز سرخی را زیر پا گذاشتهمثاًل  ابراهیم آل اسحاق کد

 پذیرید.  د چند و چون در رفتارهایتان را نمییشما چون در جایگاه قدسی قرار دار .انتقاد دارم و در بیانش مصرم

ی تغییر در خط مشی مجاهدین در  دهنده ع شما نشانکردند موض ها که با فرهنگ شما به خوبی آشنا نیستند فکر می بعضی

با رژیم دارند است. اما برای من مثل روز روشن بود که چنین « سرخ»برخورد با نیروهای منتقد خود به ویژه کسانی که مرز 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25961
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25961
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اید و چه  داده دانستند شما در چه شرایطی این پیام را ها دقت الزم را در کلمات شما نداشتند و از طرف دیگر نمی نیست. آن

کنید. تعدادی از کادرهای مهم شما جدا شده بودند، امکان این که به خدمت رژیم در بیایند یا از  بینی می خطراتی را پیش

 کردید.  دستی می موضعی مستقل به نقد عملکرد شما بپردازند وجود داشت شما داشتید پیش

شد و  بود. بخشی از مشکالتتان و مشکالت جنبش حل میاگر شما و مجاهدین به چنین رویکردی رسیده بودید خوب 

چه در باال آمده تنها  توانستید با طیفی از نیروهای بیرون از خودتان که با رژیم خمینی مرزبندی دارند تعامل کنید. آن می

آید و  ین جمالت میجا نهفته است در پی ا بخشی از پیام است. در حالی که بخش اصلی پیام که منظور  و جان کالم شما در آن

 کند.  ها را از معنا تهی می آن

بایستی متذکر شوم که در قانون اساسی رژیم و قوانین منبعث از آن هم همه نوع آزادی آمده است. آزادی اجتماعات به شرطی 

فع و مبلغ هنر نکنند. ما مدا« توطئه»شان آزادند به شرطی که  های سیاسی ها در فعالیت که مخل مبانی اسالم نباشد. گروه

نباشد. همه چیز آزاد است به شرطی که « غنا»همراه نباشد.  موسیقی جایز است به شرطی که « فساد»هستیم به شرطی که با 

 نباشد. « خالف اسالم»

چرخد و مجاهدین کوچکترین تمایلی برای پذیرش  ی قبلی می دهنده آن است که در بر پاشنه پاراگراف بعدی پیام شما نشان

 منتقد هرچند صالح و خیرخواه باشد ندارند. مالحظه کنید:نظر 

 
درهم و هم جبهه و هم خط  یم، بنحوین رژیو نحوست اول و آخر است، مرز سرخ ندارد، اگر با ا یدیم که پلین رژیاما اگر با ا»

ك یا یك قدم یك گرم و به اندازه یا یك قطره یم را ولو باندازه ین رژیدر برابر ا یهنیو م یو روزه مل یو هم موضع شده و مرز بند

 یریشه حقیانت پیهم که بوده، خائن و خ یتیخواهد باشد، در هر رده ومقام و مرتبت و مسئولیقلم شکسته باشد, هرکس که م

چ اعتماد و یسته هیگر شایم کرد. دید او را افشا و طرد و تحریدان داد. باید به او می. نباك شدید به او نزدیست. نبایش نیب

 «ست.یدان سرچشمه گرفته نیکه از خون شه یاحترام

 گویید:  در ادامه شما می

ده ین است، نادیران را که همانا استبداد در پرده دی، صورت مسئله مردم ایان تهیم یها با ادا و اطوار و ژست ید کسینگذار»

 منحرف کند .  یگریا بجانب دی الشعاع قرار بدهد و ا تحتیا دور بزند یرد یبگ

ست و یران کینست که دشمن مردم ایاول ا سؤالو  یاصل سؤالسرنگون نشده،  یت فاسد و نامشروع و ضدمردمین حاکمیا ات

و  یو طرفدار یبکاریفر یبرا ییشود و جا ین بزنگاه است که مشت همه باز میقا بر سر همی؟ دقد برانداخته شودیبا یزیچه چ

ن حاکم ی، بیو قربان  ن جالدیمخدوش کردن مرز ب یبرا ییماند. جا ینم یها باقم آخوندیرژ یم برایرمستقیا غیم یغ مستقیتبل

 «ماند. ینم یم باقیدژخ یبجا یقربان ین ظالم و مظلوم و چنگ انداختن بر گلویو محکوم و ب

 

tnKamel.php?id=17667http://www.didgah.net/maghalehMa 

 

این است که اگر کسی نازکتر از گل به مجاهدین « درهم و هم جبهه و هم خط و هم موضع شده یبنحو»منظور شما از گفتن 

« ی هیچ اعتماد و احترامی شایسته»با رژیم شده است و « درهم و هم جبهه و هم خط و هم موضع یبنحو»و یا شما بگوید 

« شایسته»کردید؟ آیا این احتمال نبود که جان و مالش را  اکتفا می« اعتماد و احترام»بودید تنها به  نیست. آیا اگر در قدرت

 هیچ احترامی ندانید؟ 

ی  دانید و نه بنده هستید و انتقادی بر شما وارد نیست. شما خود را به خدا جوابگو می  متأسفانه شما باور دارید که عین حق

 خدا.  

کنید تا رژیم سرنگون نشده کسی نباید مجاهدین و عملکرد شما را مورد انتقاد قرار دهد وگرنه مرز  کید میشما در این پیام تأ

بین جالد و قربانی را مخدوش کرده است. البته بعید است با چنین تمهیداتی اجازه دهید کسی پس از سرنگونی به موضوع فوق 

 تر هم هست. بپردازد چرا که آن موقع خطر امپریالیسم و ... بزرگ

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17667
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17667
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ران را که همانا استبداد در ی، صورت مسئله مردم ایان تهیم یبا ادا و اطوار و ژست ها ید کسینگذار» گویید: جایی که می آن

منظور خودتان و « منحرف کند. یگریا بجانب دی ا تحت الشعاع قرار بدهد ویا دور بزند یرد یده بگین است، نادیپرده د

نسبت « تهی های میان ادا و اطوار و ژست»با اولین سؤالی که از شما پرسیده شود آن را به  مجاهدین هستید. یعنی شما

هم از همین جا « ی مردم ایران صورت مسئله« »به جانب دیگری منحرف کردن»یا « الشعاع قرار دادن تحت»دهید. موضوع   می

توانید نام یک منتقد  شود. آیا می کلی از شما حل نمیاما مش ای با این نوع تهدیدات جا بزنند ممکن است عده شود. ناشی می

ی عمل  اگر قادر به نام بردن از حداقل یکی دو نفر نیستید بایستی بپذیرید که اشکال جدی در طریقه تان را بیاورید؟ قبول قابل

  شما وجود دارد.

ملزومات دنیای جدید را بایستی  و خط و نشان کشید.شود متکلم وحده بود  است نمی در دورانی که هر کسی یک رسانه

  گذشته است. « کور شو، کر شو»شناخت و به آن احترام گذاشت. عصر 

 

 واقعیت ندارد ۹۸به  ۰۸سیاست 

 24هایشان  کنید. یعنی آن که رژیم به مزدورانش خط داده است که در نوشته رژیم صحبت می ۹4به  24شما هنوز از سیاست 

یک مزدور « جمشید تفریشی»به مجاهدین. این موضوعی است که شما تأیید آن را از زبان  درصد ۹4درصد به رژیم بزنند و 

اش حل  که مشکل رژیم که مدتی بخاطر مشکالت حقوقی در دانمارک و دریافت پول به شما پناه آورده بود گرفتید. او پس از آن

و نزد شما مورد تهدید و آزار و اذیت « اورسورواز»در  شد و با دریافت پول بیشتر دوباره به مزدوری رژیم روی آورد و مدعی شد

ها  وابسته به دستگاه امنیتی رژیم آن« ایران اینترلینک»های شاخداری را هم تولید کرد که مدتی سایت  و دروغ  و ... قرار گرفته

 داد.  را انتشار می

اید. چون  اید اما نامی از وی نیاورده کرده شما آگاهانه در نشست درونی مجاهدین به موارد مطرح شده از سوی او اشاره

 های این شخص استناد کند.  تر از آن است که کسی به گفته آبروباخته

گونه نیست. اگر هم باشد در موارد استثنایی است و قاعده نیست.  برخالف نظر شما سیاست رژیم و مزدورانش بطور کلی این

ان اصلی را که ربطی هم به رژیم ندارند ببندید. در واقع هرکس با هر درجه از شما این نظریه را تولید کردید تا دهان منتقد

شود. شما با این ترفند  ضدیت با رژیم اگر انتقادی به شما کرد مشمول تعریف شما از سیاست دستگاه امنیتی رژیم می

 به سمت رژیم جلب کنید. ی هواداران را از انتقادهای مطرح شده  خواهید دهان منتقدان را ببندید و یا توجه می

درصد به مجاهدین. اگر یک نفر را با چنین  ۹4درصد به رژیم بزنند و  24ام کسانی را که مزدور رژیم باشند و  من ندیده

کنم. آنقدر دستتان خالی است که احتمااًل مجبورید به عاطفه اقبال یا اسماعیل وفا یغمایی و  مختصاتی نام بردید من قبول می

 های شریفی که تنها منتقد شما هستند اشاره کنید.  ار و انسانهمنشین به

بان، نگاه نو و یک دوجین سایت دیگر که در خدمت وزارت اطالعات  های ایران اینترلینک، ایران دیده کافیست نگاهی به سایت

های مستقیم رژیم هم بدتر  ها از سایت شان ضدیت هیستریک با مجاهدین است. وضع این سایت هستند بیاندازید. تمام هم و غم

های رژیم مصاحبه و دیدار کنند و با عوامل رژیم به صورت علنی  ها حتا ابایی ندارند با خبرگزاری است. افراد فعال در این سایت

گذرد، محال است شما مطلبی از این مزدوران بر علیه  سال از جنبش مردم ایران می 4کنند. نزدیک به  مکاتبه و مالقات 

های رژیم و دفاع از مردم ایران پیدا کنید. اما تحولی نیست مثبت یا منفی در ارتباط با مجاهدین که این افراد راجع به  سیاست

 گیری نکرده باشند.  آن موضع

دهید. مقامات سیاسی، امنیتی و قضایی رژیم طاقت آن را  تازه با این حرف، شما رواداری رژیم نسبت به خودتان را نشان می

اما شما طاقت این را  دهند. برای این به افراد پول هم می شان.  درصد به دشمن ۹4درصد به خودشان حمله شود و  24که دارند 

ای  درصد به رژیم. شنیدن این حرف از دهان شما و پذیرش آن از سوی عده 24درصد به شما حمله شود و  ۹4ندارید که 

کند و یا دهانشان را از  ای را که در دستگاه شما هستند قانع می تنها عده باورنکردنی است. تبلیغات شما هوشمندانه نیست و

 بندد.  ترس می
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گویید یکی به ما بزنید  گفتید اگر راست می خیر یک موقعی خود شما خطاب به مخالفان و رقبای سیاسی مجاهدین می یادش به

شما . نیستیدهم راضی  2به  ۲۲چه عرض کنم به  که ۹4به  24قانع بودید و حاال  04-04و یکی به رژیم. یعنی شما به 

تازید؟ خوب قدری  اش بر مجاهدین می اگر یک ذره غیرت داری، خب یک ذره هم در برابر خمینی بایست! چرا همه»گفتید  می

 « هم با خمینی مقابله کنید....

 

 در هم ریختن مرز منتقد و مزدور، خدمت به رژیم است

خدمت به رژیم است. حتی اگر گوینده  ،د از روی میز وزارت اطالعات آمده و یا ندایی مشکوک استاین که هر انتقادی را بگویی

نشاند. چرا که مرز دوست و  شما باشید. چنین سیاستی بدون آن که بخواهید لبخند رضایت بر لب مسئوالن امنیتی رژیم می

 ریزد.  می دشمن را درهم

شود و دستگاه اطالعاتی رژیم به سرعت  از سوی مزدوران رژیم مطرح می شماست ی متوجهدرست است بسیاری از اتهاماتی که 

ها قباًل گفته  ام نیز از سوی آن پردازد. موارد زیادی که من در این نوشته مطرح کرده ها استقبال کرده و به انتشارشان می از آن

ها را مو به مو با جزئیات بیشتر و  خوشنام هم همانشود که اتهامات نادرست و غیرواقعی باشند. شاهدان  شده، اما دلیلی نمی

 کنند.  تری بیان می دقیق

ها  اند همین مطالب را مطرح کردم و آن من چشم در چشم مسئوالن مجاهدین و گاه کسانی که خود در مظان اتهام بوده

  نمودند. پاسخی نداشتند و حتی تکذیب نکردند و در بعضی موارد یا موضوع را عوض کردند و یا سکوت

ها را نقد کنند و خط قرمزی هم نداشته باشند. خط قرمز متعلق به  های شما و دیگر گروه این حق افراد است که سیاست

شود. در یک جامعه آزاد خط قرمزی وجود ندارد. دنیای  هاست که این روزها آن هم از سوی مردم رعایت نمی دیکتاتوری

 اند.  اند از این مرحله عبور کرده ی کشورهایی که به پیشرفت رسیده ناخت. در همهارتباطات است بایستی ملزومات آن را ش

شود چگونه انتظار دارید در خارج از کشور و بیرون از  ای به نقد کشیده می وقتی در جامعه ایران سرتاپای حاکمیت و خامنه

زاد و مهدی خزعلی و ... نگاه کنید.  ؟ به نوریقرار دهید  قدرت به شما برخوردی نشود و یا اگر بشود منتقد را مورد حمله

 تازند.  ای می دهند و سخت به خامنه زاده از درون زندان بیانیه می ابوالفضل قدیانی و تاج

زند. از حق مخالفان نظام در زندان  اش را می کند. حرف ی پیوندهایی که با حاکمیت دارد سکوت نمی فائزه رفسنجانی با همه

 کند.  دفاع می

خواهند به حاکمیت  ز این موضوعات بایستی درس گرفت. این درس فقط نبایستی برای حاکمان باشد برای کسانی که میا

کنیم به ویژه در عصر کامپیوتر و ماهواره و اینترنت این گونه  ی پویایی زندگی می دست یابند نیز آموزنده است. ما در جامعه

 شود.  توان خفه کرد به این شکل رساتر می نتقد را نمیشود. صدای م برخوردها به ضد خود تبدیل می

گذارد بایستی  ی سیاسی می ی نور قرار داشتن گذشته است. آنکس که پا در صحنه دوران غیبت و معصومیت و تقدس و در هاله

تر  اش نیز قوی  تحمل شنیدن نظر مخالف و حمالت احتمالی را داشته باشد. چنانچه دارای مسئولیت بیشتری است بایستی گرده

وسطایی هم مسئله معصومیت و وحی و، امام زمان و ... به چالش  گرای قرون باشد. امروز حتا در ایران تحت حاکمیت رژیم واپس

هایتان به چالش کشیده نشود؟ یا  شود. چطور شما انتظار دارید که در موضع اپوزیسیون و در خارج از کشور دیدگاه کشیده می

 خدمت رژیم معرفی شود؟ اگر شد منتقد در 

شوند که در جامعه وجود داشته باشند. سؤال و نقد در ذهن افراد وجود دارد، حتا تکثیر و تعمیق  انتقادات زمانی مطرح می

 شود.  می

شان  خواندن «مزقونچی وزارت اطالعات»و « فامیل الدنگ»انجام دادید شریرانه بود.  «عاطفه و عفت اقبال»چه شما در حق  آن

شان در عراق هستند. خدمت به دستگاه امنیتی رژیم است. در پاکی  هایی است که نگران جان عزیزان ی خانواده هین به همهتو

ای که نوشت در واقع به  بودنشان از رژیم تردیدی نیست. شما و بنا به صالحدید شما برادرشان محمد اقبال با نامه  و منزه
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تان خلوت  وفا بودید و با وجدان ی وی را حلوا حلوا کردند به واقعیت بی انی که نامهحقیقت جفا کرد. هم او هم شما و هم کس

 نکردید. 

هایی که توسط وزارت اطالعات تا پشت در اشرف آورده شده و در  دانید حتی بسیاری از خانواده خود شما بهتر از هر کس می

اند و تحت تأثیر القائات رژیم به عشق دیدار  پاسپورت ندیدههایی هستند که به عمرشان   شوند، روستایی جا سازماندهی می آن

ها به لحاظ عاطفی تحت فشار  های روانی ندارند. آن های سیاسی و یا جنگ ها اطالعی از بازی آیند. آن فرزندانشان به عراق می

خوانید تا کجا پا روی  می« نگالد»را « اقبال»ها جفا به حقیقت است. معلوم است وقتی خواهران   خواندن آن« الدنگ»هستند، 

آیند قادر به دیدار  هایی که به عراق می خواهد خانواده اید. دستگاه اطالعاتی رژیم از خدا می های اخالقی گذاشته حقیقت و ارزش

عزیزانشان نشوند. هریک از این افراد وقتی به داخل کشور بازگردند بلندگوی قوی رژیم و دستگاه تبلیغاتی آن در محل 

ها را  پذیرند. رژیم برای همین خانواده هایشان را می ها دارند حرف شان خواهند شد و به خاطر شناختی که مردم از آن دگیزن

تان را در اشرف یا لیبرتی حفظ کنید اما در  اید بتوانید نیروی آورد. ممکن است با سیاستی که در پیش گرفته نوبتی به اشرف می

ی  های اشرفیان تبدیل به مزدوران رژیم و دستگاه اطالعاتی شده باشند نشانه خانواده یف بزرگی ازطاید. اگر  داخل کشور بازنده

 ی ظریف نیستید؟  ی این نکته شکست شماست و نه پیروزی، چرا متوجه

دهید.   ان قرارهایش اید مجاهدین را در مقابل خانواده ها را در مقابل شما قرار دهد، شما هم تالش کرده رژیم تالش کرده خانواده

 اید.  ی ایران شما بازنده مطمئنًا با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی جامعه

ها  ی تماس با خانواده را به آن شما به مدت دو دهه اجازهخاطرند.  از رفتار شما رنجیدهها  « اشرفی»های  اکثریت خانواده

مجاهد مالقاتی و بند به پدر و »کردید:  نبود. شما تأکید می های عراق دادید. این به خاطر مشکالت امنیتی و یا محدودیت نمی

دانستید دستگاه  شما میشدند.  شان محروم می ها از تماس با عزیزان به این علت بود که خانواده« مادر و خانواده نداریم.

است که فرزندانشان در عملیات ها اطالع داده  ها در ایران رجوع کرده و به دروغ به آن اطالعاتی رژیم به تعدادی از خانواده

ی رژیم را  هایشان تماس بگیرند و توطئه ها با خانواده دادید که آن اند، با این حال شما اجازه نمی کشته شده« فروغ جاویدان»

 .ی وزارت اطالعات نیست ها ساخته و پرداخته اینها دروغ نیست.  اینافشا کنند. 

 

 هدین بخش سوم : تشریح روند جدایی من از مجا

 

 من و مجاهدین و تبلیغات دشمنان مجاهدین

 کنیم. یادتان هست چه رطب و یابسی بیمار زندگی می ی اشکال فقط در فرهنگ شما و مجاهدین نیست. ما در یک جامعه

یادتان هست محافل بافتند؟  بهم میدر مورد وابستگی من به مجاهدین  های به اصطالح سیاسی ها و شخصیت  بخشی از گروه

شدند  دادند؟ و مدعی می های یک نفره مرا به کارهای تیمی و هدایت شده از سوی شما و مجاهدین ربط می اص چگونه تالشخ

یادتان شان علیه من  کینه و نفرتهای سرشار از  شود این همه محصول فکر و اندیشه و اطالعات یک نفر باشد؟ اطالعیه مگر می

در حالی بود که رژیم و   ها همه این ؟خواهد ادامه پیدا کند تا کجا می ها اندیشی کتاریکنم این  هست؟ گاه با خودم فکر می

سخنگوی شما معرفی مرا هر طور شده تا  کردند میهای عجیب و غریبی راجع به من تولید  دروغو بودند   مزدورانش بسیج شده

های موسی و اشرف را هم من از کشور  ند لباسمدعی بودگیرم.  های کالن می حتی مدعی بودند من از شما حقوق و پولکنند. 

ها در زیر مقاالت من اظهارنظرهای شریرانه  یادتان هست با بسیج نیرو در سایتام.  خارج کرده و با قیمت گزافی به شما فروخته

 کردند؟  می

 وستانش نوشته بود چهبه دیادداشتی ی اکثریتی دارد در  نهیپیش ها که ی یکی از سایت ام گرداننده هنوز فراموش نکرده

کنند تحت  هایی که با آنان کار می طلبان دینی و سکوالر های اصالح ترور شخصیتی برای اتاق فکر»اید که مجاهدین  نشسته
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به  ی مجاهدین هستم و  عنصر مخفی و زندان رفته»من  همین فرد مدعی شده بوداند.  تأسیس کرده« رهبری ایرج مصداقی

 کنم.  می« ترور سیاسی»را  «مشهور اپوزیسیونهای  شخصیت»دستور شما 

هر نگهدار، احسان نراقی و...   امیرفرشاد ابراهیمی، فرخ»سازی ایرج مصداقی علیه  ها هشدار داده بود نگاه کنید به پرونده و به آن

او این از نظر « های آزاده انسان»و های مشهور اپوزیسیون  شخصیت «.خود را دارد روش و منش سیاسی ای که آزاده انسان

 و را درآورده است. ا فرد صدای ی من در مورد عرفان قانعی دسته افراد بودند. اخیرًا هم نوشته

 تشکیل دهند.   «اتاق فکر» ،خواسته بود برای عقب نماندن از قافلهخواند  می« های دمکرات چپ»ها را  که آن او از رفقایش

ی رادیویی و  یل من با وجود بیش از ده جلد کتاب و صدها مقاله و مصاحبههایی که قادر به شناخت و تحل افراد و گروه

های عجیب و غریب برای  داری بوده و نسخه تلویزیونی و مدارک و اسناد متعدد نبودند، مدعی شناخت امپریالیسم و سرمایه

 پیچند!  کارگران و زحمتکشان ایران می

های سیاسی و ایدئولوژیکش را نفی کند خود را نفی  س که وابستگیآن ک»البته من در یکی از گفتگوهایم تحت عنوان 

 یابی به حقیقت نبودند.  ها به دنبال دست . اما آناین موضوع را هم شکافته بودم «کند می
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ی که را انتشار داده و مدعی شده است که من 22نژاد در سال  اش عکس احمدی که زندانی زمان شاه هم بوده در نشریه فردی

ای در ارومیه هستم. وقتی از طرف آگاهان جامعه به او اعتراض  در کنار او در حال افتتاح کارخانه در زندان و تحت فشار بودم

منشی  دهیم. این هم از دمکرات هم آن را انتشار می رد موضوع را تکذیب کند و مادهد ایرج مصداقی حق دا شود پاسخ می می

 ی دهر.  این نادره

آیا های سیاسی اذعان خواهند کرد؟  و تحلیل افراد و گروه  آیا به ناتوانی خود در تجزیه نیاز به پوزش خواستن از من نیست اما

 برای شما تعبیر خواهند کرد؟« سازی پرونده»ی من را هم   این نوشته آیا شان تجدید نظر خواهند کرد؟ های فکری ندر بنیا

کرد و توضیح  درجه تغییر می 224شان  رسیدند منطق انگیز این بود که وقتی مجاهدین به من می ی جالب و حیرت نکته

 ی رژیم و عواملش علیه من نداشتند.  گسیخته ای راجع به هجوم لجام کننده قانع

 

و اسیر  ها است ارتباطی با مجاهدین ندارم و هرکس که خاطرات زندان مرا با دقت خوانده باشد نید که من سالدا شما بهتر می

تواند خط فکری  کرده باشد به خوبی میندنبال ای  با عینک ویژهو مقاالت مرا  توهمات ایدئولوژیکی و سیاسی و تشکیالتی نباشد

، آمار 27عام  که من با انتشار خاطراتم در روایت رسمی شما از زندان، کشتار، قتلدانید  مرا دریابد. خود شما بهتر از هرکس می

 ی آگاهی است.  چون شک مقدمهکنم و این از نظر شما گناهی است بزرگ.  ها و بسیاری امور دیگر ... تشکیک می و ارقام

بیش از بقیه به دشمنی با  ها آن بکاهند. مکارشان را به خرج دادند تا از تأثیرات  ی تالش همه به نیابت از شما مجاهدین

تر از آن که در  ضعیف ،. من کسی نیستم، کمتر از آن که فکرش را بکنیدبگیریدجلوی من را  توانستیداما نخاطراتم برخاستند. 

گیرم.  ثار شد میدریغ ن ام را از یک دریا خون که بی انگیزه .استگرم نسلی که پر پر شد « کوه احد»اما پشتم به  باور کسی بیاید

ام بر حقیقت گویی را از صداقت و پاکی بهترین فرزندان  پافشاریسازد.  کنم می پشتکارم را دینی که بر گردنم احساس می

تواند این صدا را خاموش کند. وگرنه خاموش کردن من  دانم. کسی نمی شدگان می عام خود را صدای قتلام.  مان یاد گرفته میهن

ی عزیزانم پیمان بستم که  در راهرو مرگ که بودم با خودم و با وجدانم و با همهتر است.  آب خوردن هم ساده کاری ندارد. ازکه 

 اگر مجبور باشم به تنهایی این بار را به دوش کشم پروا نکنم. 

کردند من از  می کردند به غلط تصور که پرپر شد مشاهده میرا و نسلی  «زندانی مجاهد»ها دفاع من از  کسانی که در این سال

با آن که بارها توضیح  !کنم یا ساخته و پرداخته شما هستم و نمایندگی شما را به عهده دارم شما یا سازمان مجاهدین دفاع می

مان در مقابل  ترین روزهای میهن ها توان درک این واقعیت را نداشتند که من به نسلی تعلق دارم که در سیاه آن اما دادم

کوه و معاصر ایستادگی کرد؛ نسلی که آینده به داشتن آن افتخار خواهد کرد و من موظف هستم ش  تاریخ  ترین رژیم وحشی

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-335.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-335.html


ایرج مصداقی                  ی سرگشاده به مسعود رجوی                                                                              ، نامه۲۹گزارش   

54 
 

فهمیدند من از دودمانم و  ها نمی آن گر سازم. ی آن پاک کنم و درخشش را جلوه جالل این نسل را بنمایانم و کدورت را از چهره

   و نه از شما.  کنم کردم  و می اش دفاع می افتخاراتش و جاودانگی

تالش کردید ها  هایی که در این سال  ی آن مرا تنها نظام جمهوری اسالمی به بند نکشید، شما، بخشی از نیروهای چپ و همه

را بگیرید و خاموشم کنید همین کار را کردید. اما همانطور که با هر مشقتی بود از بند رژیم  و مقاالتم ها جلوی خواندن کتاب

 هم نتوانست مانع پیشرفت من شود. « اپوزیسیون»های ایجاد شده توسط  بند راه گریختم،

کردند. از شما و منتقدان و  رسیدند با هم وحدت نظر پیدا می نداشتند همدیگر را ببینند به من که می  بسیاری که چشم

  ندم و ندانستم.ها را از یک جنس نخوا گاه شما و آن اما من هیچ. رژیم و مزدورانش تان گرفته تا دشمنان

 

 مجاهدین گسستم؟ شما و چه شد که از اسالم

آشنا شوم،  و انسان و ... شما به اسالم   من پیش از آن که به خارج از کشور بیایم و از نزدیک و در عمل با نگاه ایدئولوژیک خاص

و ها  با قرائت شریعتی و ملی مذهبی پوست و گوشتم و با روح و روانم تجربه کرده بودم، اتفسیر خمینی از مذهب و اسالم را ب

جذابیتی  دانستم بنابر این می« مکتب را راهنمای عمل» ها زندگی کرده بودم، با آن ،هم کم و بیش آشنا بودمشان   وابستگان

 برایم نداشت که هیچ دافعه هم داشت.

در اشرف باعث  و دعا و .... زنی جاعی سینهارت  یو مجاهد و مطلع شدن از مراسمهای راد پس از آزادی از زندان، شنیدن برنامه

ی حضورم در خارج از کشور  های اولیه سال  اما وقتی در همان شده بود که نگاهم به تفسیر مجاهدین از اسالم هم ترک بردارد،

مذهب بود های ایدئولوژیکی شما و مریم رجوی در اشرف را دیدم برای همیشه دست از هرچه دین و  دو نوار ویدئویی از آموزش

اما همچنان به  ها با مذهب مجاهدین متفاوت بود. متوجه شدم مذهبی که من در ذهنم برای خود ساخته بودم فرسنگ .شستم

 . یافتم نمیو مبارزه دیگری را برای فعالیت  چرا که ظرف کار سیاسی با مجاهدین ادامه دادم

 های من از دین و مذهب شد: بنداما مضمون آن دو نوار ویدئویی چه بود که باعث گسست آخرین 

  

شما برای مجاهدین و رزمندگان ارتش آزدایبخش با هیجان و شور و شعف و در حالی که به لحاظ روحی برانگیخته بودید یا 

اسرائیلی را   های بنی داستانکنید(  )چرا که برای تأثیرگذاری در مخاطب از این صنعت هم استفاده میدادید  گونه نشان می این

 کردید. کی پس از دیگری تعریف میی

 کردید. بریده و نفس نفس زنان، داستان کارد گذاشتن ابراهیم بر گلوی پسرش اسماعیل را تشریح می -بریده

کرد. پدر بدون  القلب، شقی و بیرحم، فرمان به قتل رساندن فرزند بیگناه را داده بود و پدر را مأمور انجام آن می یسخداوند ق

داشت. انتخاب این داستان حساب و کتاب تشکیالتی داشت و هدفی خاص را دنبال  میار برای انجام آن گام بربا افتخ پرسش

جا پیش روند که به وقت لزوم به فرمان   خواستید تا آن ی آن شدم. شما از نیروهایتان می کرد. در همان نگاه اول متوجه می

و کاری به درستی و غلطی آن  د و حتی در این مورد پرسشی نکنندبگذارن هایشان هم چاقو بر گردن فرزند و دردانه« خدایگان»

ها و یا از روخواندن آن در قرآن البته ایرادی ندارد اما وقتی این افسانه به  تقدیس این عمل در افسانههم نداشته باشند. 

 شود خطرناک است.   دادن خلوص و سرسپردگی به خدا و خدایگان تبدیل می  توجیهات ایدئولوژیک برای نشان

ای  زد. این داستان هم روی مسائل ویژه کردید که به همین داستان پهلو می در همان نوار، شما داستان موسی و خضر را تعریف 

 تأکید داشت که از نظر من غیرقابل توجیه و غیرمنطقی است. 

بسیاری از علمای مرتجع شیعه و به ویژه سوره کهف آمده است و  21تا  24شما در نقل داستان موسی و خضر که در آیات 

آرایی موضوع را تعریف  اند با چنان صحنه مجلسی و ... روی آن مانور داده و روایات عجیب و غریبی برای آن خلق کرده

   آورد. داستان فوق این گونه است: کردید که انسان از تعجب شاخ در می می

ی رشد و صالح است به من  هیم داده شده و مایکنم تو از آنچه به تو تعل یرویپا چنانچه من از تو یآ»گوید:   موسی به خضر می

 « ؟یآموز می
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که  یدر مورد رموز و اسرار یتوان ی، و چگونه میهمراه من صبر و تحّمل کن یتوان یتو هرگز نم»گوید:  خضر در پاسخ به او می

 « ؟یبا باشیشک یندار یبه آن آگاه

 مخالفت فرمان تو را نخواهم کرد. یچ کاریافت، و در هی یبا خواهیخواست خدا مرا شکبه   گوید: موسی در جواب می

تو بازگو کنم. )  یز سؤال نکن، تا خودم به موقع، آن را برایچ چیاز ه ییایبه دنبال من ب یخواه یگوید: پس اگر م خضر می

 سورة کهف( 74تا  24ات یمضمون آ

شدید که شرط اول پیروی است و این که تعهد عبودیت دهند و  نیروهایتان یادآور می جای داستان شما به به این ترتیب تا این

در مسیر راه هیچ سؤال و پرسشی نکنند و فرمانبر محض باشند. شما با توسل به این داستان سراپا ارتجاعی و زشت در پرسش 

 اش را بنا کنید.  خر شد که روی آن یک آسمان بستید و این داستان اس و اساسی می و سؤال را می

شدند که پر از مسافر بود. پس از  یا آمدند و در آنجا سوار کشتیوشع و خضر با هم به کنار دریو  یها. موس و اما سرگذشت آن

را سوراخ کرد و آن قسمت را شکست و سپس قسمت مزبور را با  یاز کشت یا حرکت کرد، خضر گوشه یمقدار یآنکه کشت

 نشود.  یآب وارد کشت پارچه و گل محکم نمود که

ن شد و به خضر یار خشمگید، بسیشد د یی نامناسب را که موجب به خطر افتادن جان مسافران م ن منظرهیا یوقت یموس

 «؟یانجام داد یچه کار بد ی، راستیکه اهلش را غرق کن یرا سوراخ کرد یا کشتیآ»گفت: 

 «؟!یّمل کنهمراه من صبر و تح یتوان یا نگفتم که تو نمیآ»خضر گفت: 

اندازید نیز کسی  فهماندید حتی در هنگامی که جان دیگران را به خطر می تان می شما در واقع با تعریف این داستان به مشتاقان

ی کارها و فرامین شما اگر چه صورت  ی همراهی با من نیست. همچنین در همه حق پرسش و چون و چرا ندارد، وگرنه شایسته

 ها است و بایستی به گوش جان شنید و فرمانبرداری کرد.   خیر و صالحی در آن خوشی نداشته باشند اما

، بازخواست نکن و بر من به ین فراموشکاریگوید: مرا به خاطر ا خواهد و به خضر می افتد، عذر تقصیر می به التماس می یموس

 ر.ین اعتراض سخت نگیخاطر ا

 یکرد، خضر به سو یم ید که همراه خردساالن بازیرا د یر راه خضر کودکیمس اده شدند به راه خود ادامه دادند، دریپ یاز کشت

ا انسان پاك یآ»اورد و با خشم به خضر گفت: یی وحشتناك تاب ن  ن منظرهیدن ایبا د یاو حمله کرد و او را گرفت و کشت. موس

به خضر حمله کرد و او  یر اثر شّدت ناراحتب یموس یحّت.« یانجام داد یکار زشت ی؟ به راستیکرده باشد کشت یآنکه قتل یرا ب

 ؟ ین کار را کردید که چرا این کوبیرا گرفت و به زم

به خدا از چنان « اتصال»به خاطر « خضر»شود چرا که  با این تفسیر در منطق شما قتل کودک بیگناه نیز مجاز شمرده می

ودک بیگناه را نیز بدهد بدون آن که کسی حق پرسش و تواند حکم قتل ک نیرویی برخوردار است که دیگران نیستند و او می

 چون و چرا داشته باشد. 

کردید که کسی حق  های ایدئولوژیک آن را سفت می کردید و پایه حقوقی مشابه برای خود طلب می ،این داستان نقلشما با 

 خبر است.  ترض از آن بیچون و چرا حتی در قتل بیگناهی را نداشته باشد چرا که همیشه خیری در آن است که مع

 ؟یبا من صبر کن یندار ییخضر در پاسخ  گفت: به تو نگفتم تو هرگز توانا

 گر با من مصاحبت نکن. یسؤال کردم، د یزیی چ ه ن از تو درباریگفت: اگر بعد از ا یموس

خواستند، مردم ناصره، آنها را دند، از مردم آنجا غذا و آب یبه نام ناصره رس یا هینکه شب به قریاز آنجا حرکت کردند تا ا

 یران شدن بود نگاه کرد و به موسیکه در حال و یوارین هنگام خضر به دیبه آنها ندادند. در ا ییمیهمان خود نکرده و غذا

 ر دیوار شد.یم تا خراب نشود و خود مشغول تعمیر و استوار کنیوار را تعمین دیز تا ایگفت: به اذن خدا برخ

ت او و استادش به خاطر عمل نامناسب اهل آن یکرد شخص یفته و گرسنه بود، و از همه مهمتر احساس مکه خسته و کو یموس

متر از یسبکتر و مال یفراموش کرد و زبان به اعتراض گشود، اما اعتراض یگر تعّهد خود را به کّلیدار شده بار د حهیجر یآباد

من و تو  یینك وقت جدایگفت: ا ینجا بود که خضر به موسیا« ؟یریبگ ین کار اجرتیدر مقابل ا یخواست یم»گذشته، گفت: 

 72تا  72ی کهف، آیات  سوره« کنم یتو بازگو م ی، برایبر آن صبر کن یراز آنچه را که نتوانست یاست، اما به زود
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ستانی است نشیند که هریک دا دهد و به توجیه قضایا می توضیح می یموس یز فوق را برایانگ ی شگفت خضر راز سه حادثه

 کند:    و قصاص قبل از جنایت را توجیه می« جنایت»شنیدنی و بیش از هرچیز 

وب کنم و به یکردند، و من خواستم آن را مع یا کار میاز مستمندان بود که با آن در در یمال گروه یگوید اما آن کشت او می

را به زور  یسالم یبود که هر کشت یپادشاه ستمگر را از غصب ستمگر زمان برهانم. چرا که پشت سرشان یله آن کشتین وسیا

 صاحبانش بود.  یبرا آن ینگهداربه منظور ، کشتی وب کردنیمع گرفت. یم

 م کهین رو خواستیان و کفر وادارد، از ایم که آنان را به طغیم داشتیمان بودند و بیو اّما آن نوجوان، پدر و مادرش با ا

 سرشت و با محّبت به آن دو بدهد.  پاك یاو فرزند یپروردگارشان به جا

وار وجد داشت، و پدرشان مرد یر دیمان در زیتیمتعّلق به آن  یم در آن شهر بود، گنجیتیوار از آِن دو نوجوان یو اّما آن د

ود، من از پروردگار تو ب ین رحمتیخواست آنها به حّد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند. ا یبود، و پروردگار تو م یصالح

ن کارها را خودسرانه یفتد، من ایگانه نیوار محفوظ بماند و آن گنج خارج نشود و به دست بیر دیآن کارها را انجام دادم تا ز

 .21تا  7۲. سوره کهف، آیات یدر برابر آنها تحّمل کن یکه نتوانست یین بود راز کارهایانجام ندادم. ا

ق فنی که بدان آراسته بوده و رابطه با خدا و عالم غیب، از حوادث آینده مطلع کردم بسیار خوب خضر از طری با خود فکر می

ی  داعیه ،که موسای پیامبر هم از درک آن عاجز بوده، اما شما با وصل به کدام عالم و خدا کرده سازی می  و چاره شده می

کند بارها تأکید  ود را پیرو او معرفی میهم که شما خ« الله  محمد رسول»حتی طلبید؟  مشابهی دارید و چنان حقوقی را می

 بینی آینده را ندارد. معجزه از او ساخته نیست.  کرده است که قدرت پیش

برای  !«بینی و من پیچش مو تو مو می»ید: یی بگویشوید تا در پاسخ به هر چرا ها متوسل می چرا امثال شما به این نوع داستان

 پرسش غیرقابل قبول بود.  من پیروی کورکورانه و صرفنظر کردن از

کنند  گرفتید که در روز قیامت از هر کس سؤال می  از این دست، نتیجه عهد عتیقهای  در آن نوار پس از شرح داستان

« جماعت رجوی»چه کسی است؟ و به اعمال فردی کسی کاری ندارند و بعد با غرور گفتید شما کافیست بگویید از « رهبرت»

بارها در تبلیغات آخوندی  کنید. شنیدن این جمالت و باورش برایم سخت بود. هی با موفقیت عبور ی ال هستم و از محکمه

این که در   گفتند. کما یک خودشان در رابطه با خودشان این سخن را نمی  ها هم هیچ چنین چیزهایی را شنیده بودم. اما آن

الله  مت حساب ما را از آیتدر قیا»ای گفت و تأکید کرد:  خامنه با نژاد همین موضوع را در رابطه گذشته داوود احمدی های ماه

  «.پرسند ای می خامنه

شما آنقدر کارتان را درست برای رهبری الزم و ضروری است. اما یا حتی خودشیفتگی  اعتماد به نفسیک سطح خاصی 

کند نیز با بردن نام شما عاقبت به  می خودتان که هیچ بلکه همراهان و امتی که در پی شما حرکت ،دانید که روز قیامت می

تا شام  حتی امامان شیعه از صبحدانم کمتر کسی به این صراحت به توصیف خود پرداخته است.  جا که می شوند. تا آن خیر می

ها هم اگر اشتباه  آنکنند.  می« بخشش»و « رحمت»و « عفو»گویند و از خدا درخواست  می« گناهانشان»در دعاهایشان از 

 اند.  و ... یاد کرده« آل علی»و « آل محمد»و « اهل بیت»اند. بلکه از  کنم در روایات به جا مانده از خودشان به نام یاد نکردهن

 

دادید که چگونه مجاهدین و  دادید. توضیح می و دو دستگاه بود که شما و مریم رجوی آن را ارائه می« قبر»ویدئوی بعدی بحث 

گفتید. راستش در تمام لحظاتی که  هایشان می «قبر»ها از  ستند و از تالش خود برای بیرون آوردن آنه« قبر»افراد جامعه در 

های قزلحصار بودم و توجیهاتی که حاج داوود رحمانی برای بیرون آمدن از قبرهایی  «قبر»کردم به یاد  ی را تماشا مینوار ویدئوی

هایی به هم شبیه بودند. برایم  کرد. بخشی از موارد از جنبه ته بودیم میخود برای خود ساخبه نظر او و مراد و مریدانش که 

 عجیب و باورنکردنی بود. 

 

تکمیل هلند « الهه»در  2۲۲2در پاییز « دیگ»گیری عمیق ایدئولوژیکم با شما و انقالب ایدئولوژیک در پی یک نشست  فاصله

آن موقع نماینده شورای ملی مقاومت در هلند هم بود در آن  که. من بدون اطالع از محتوای نشست به درخواست مسئولم شد

ی جالب آن که هم فرد مورد  . نکتهقرار گرفتم دادند جهت به یکی از مجاهدین می هایی که بی ناسزا در جریانشرکت کردم و 
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به مسئولم گفتم که  دروز بع بعدًا از مجاهدین جدا شدند. سههر و هم نماینده شورا نظر و هم کسی که داغتر از همه بود 

 ندارم.  حتی به عنوان ناظر هایی تمایلی به شرکت در چنین نشست

های  توانند به پرسش خود حمل کنند. نمی های فکری و تناقضات را با توانند تا ابد این همه درگیری نمی ،اندیشند افرادی که می

 اعتنا باشند.  جامعه بی جاری در ذهن خود و

 ا شما همراهی کردمچرا به لحاظ سیاسی ب

یا بایستی به کناری  خواستم پیوندهایم را به کلی قطع کنم. توانستم خود را با شما همراه بیابم. اما نمی به لحاظ ایدئولوژیک نمی

. من دومی را انتخاب کردم میاستفاده  راه مبارزه با رژیمی توش و توانم در   گذاشتم یا از همه نشستم و دست روی دست می می

المللی به روشنگری در مورد نقض حقوق بشر در  های بین تالش کردم در نهادبا اشتیاق و شعف ها  دم. همراه با شما سالکر

تنها  ها آن .تأیید مسئوالن مجاهدین همراه بود. کارم با و در تهیه اسناد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران بکوشم ایران بپردازم

همزمان از هیچ اما حقی را از من پایمال نکردند.  کردند انتقاد میوی اصولی که قبول داشتم ام ر لهجه و پافشاری  صراحت از

غافل نبودم. هر نوع سختی  بیماری ترین شرایط حتی در دوران در سخت آوری کمک مالی برای مجاهدین کوششی برای جمع

 ده بود پژواک دهم. کردم با تمام وجودم صدایی را که خاموش ش خریدم و تالش می را به جان می

کنند نه به خاطر اعتقاد قلبی به شما و یا دلخوشی  این که هنوز بسیاری با شما و مجاهدین و شورای ملی مقاومت همکاری می

ها و رفتارهای شماست بلکه یک رژیم جنایتکار و خونریز بر کشورمان حاکم است و  از مجاهدین و یا هماهنگی کامل با سیاست

ها  که خیلی س بزرگ تاریخی برخوردارید که در مبارزه با رژیم تقریبًا بی رقیب هستید. این نقطه مثبت شماستشما از این شان

آورند و به بسیاری مسائل تن  کنند و دم بر نمی شما را تحمل می اعمال زشت. این که بسیاری هنوز حتی اند بهره از آن بی

است. اگر وضعیت  ترانگیز اسف دیگر های سیاسی ها و شخصیت از گروهوضعیت بسیاری چرا که دهند از این موضع است.  می

ماندم و یا  های سیاسی مبارز مخالف متنوع در صحنه بودند چه بسا یک لحظه هم با شما نمی همانند دوران شاه بود و گروه

 ماندند. نمی

ام با رژیم ادامه دهم مطمئنًا از  به مبارزه دیدم که بتوانم در آن چنانچه کورسوی امیدی برای من بود یا جایی و ظرفی را می

همان روزهای اول که با یک دنیا عشق و عالقه و امید و شور از کشور خارج شدم و به ترکیه رسیدم و برخوردهای غیرمسئوالنه 

شدم به شان  و عقیدتیها در دستگاه فکری  دیدن آن ها و وسیله ارزش بودن جان انسان مجاهدین با خودم را دیدم و متوجه بی

 دادم.  ام در این راه تن نمی از تمام انرژی  همکاری با شما و استفاده

 

کردم چه بسا من از شرایط عقب هستم و  دانستم چیزی در مجاهدین عوض شده است اما فکر می در داخل کشور که بودم می

ی تغییر فرهنگ  فت کرده بودم، مرا متوجهنامرئی در داخل کشور از مجاهدین دریا جوهرای که با  اشکال از من است. نامه

 کرد و نسبت به آن دافعه هم داشتم.   مجاهدین کرده بود. فرهنگی که مرا جذب نمی

در  هنگامی کهرا ام  تفاوتی مجاهدین در مقابل دستگیری خودم و همسرم و فرزند یک ماهه جدا از رفتارهای غیرمسئوالنه، بی

شخصی ببینم. به ی منافع  خواستم مسائل را از زاویه ال نمیم دیده بودم. با این حیه بودبا خطر تحویل به رژیم مواج ترکیه

 هایش مبارزه کنم.  کردم تا بتوانم همراه با شما با رژیم و جنایت همین دلیل خودم را قانع می

کشور گریخت و به ترکیه آمد و از از « حجت زمانی»اتفاق افتاد. به ویژه وقتی یک دهه بعد بارها مسئولیتی بعدها  البته این بی

تفاوت ماندید و او را مشکوک به همکاری با رژیم هم دانستید. یادتان هست او روز سوم آگوست  شما تقاضای کمک کرد و بی

و به رژیم تحویل داده شد و جانش را هم روی آن  ربودهاستانبول توسط پلیس امنیتی ترکیه « تقسیم»در میدان  ۹441

ی  که همه ...قهرمانانه بر باالی دار رفت شما به تجلیل از او پرداختید و  2124 ماه در هیجدهم بهمنحجت که  گذاشت. زمانی

 به همه چیز اشاره کردید اال فرار او از کشور و تقاضای کمک از مجاهدین. ریم. ما به خاطر دا

 

post_27.html-http://hojatzamani.blogspot.se/2006/02/blog 

http://hojatzamani.blogspot.se/2006/02/blog-post_27.html
http://hojatzamani.blogspot.se/2006/02/blog-post_27.html
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اش از همه جا کوتاه  که دست« حجت»برادر کوچک طالعیه داد و به شرح قضایا پرداخت. همان موقع چندین ا« الملل عفو بین»

ای که انجام داده بود  ل جنایتکارانهشما حتی ترکیه را به خاطر عمکرد.  جروحای را م بود در هلند با چاقو یک دیپلمات ترکیه

 محکوم نکردید. چرا که پای خودتان هم در میان بود. 

 

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/025/2003/en 

http://www.ecoi.net/file_upload/OSC_29640_0_.txt 

 

عدم  .لرزیدم خواندم از خشم به خود می را در سایت مجاهدین می« ی از زندگی مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبییفرازها»وقتی 

خواهم از  نمیآوردم.  انگیزش را به یاد می متجلیل پس از مرگ غو به وقت زنده بودن احساس مسئولیت در مورد او و نیازهایش 

توانستید بکنید  می دردهایی که کشید و پاسخی که نیافت بگویم. رژیم جنایتکار ذره ذره جانش را گرفت و شما کمکی نکردید.

هم در اشرف  آمد. همسر و فرزندانش بر نمیمخارج آن ی  دالر دارو داشت و کسی از عهده 04نیاز به ماهی در زندان  و نکردید.

 بار او در زندان توضیح ندهم.  اجازه دهید راجع به وضعیت مشقتو نزد شما بودند. 

ام درست بوده  احساس قبلی متوجه شدمشناخت  که من را از قبل می رابطیام با  روز اول ورودم به ترکیه و اولین تماس تلفنی

گفت این چیزی نیست که در زندان  احساسم می نبود.یش چیزی در مجاهدین عوض شده است. گرما و صمیمت الزم در صداو 

 ها دیده بودم، لمس کرده بودم و هنوز گرمایش در وجودم بود.  و در رابطه با بچه

کردم. به شناخت نسبی از مجاهدین رسیده بودم.  ها به این موضوعات و برخوردها فکر می در طول دوران زندانم در ترکیه مدت

کردم که تا چند  راه و رسم مشخصی را تعریف میام  و مبارزاتی  و فعالیت تشکیالتی  دادم و برای آینده یاما به خودم دلداری م

 سال ادامه یافت. 

و احساسم را توضیح دادم و بعدها  شرح  ی این موارد را ای که برای شما نوشتم همه ام از زندان ترکیه در نامه پس از آزادی

   . قول پاسخ از باالترین مراجع گرفتم اما خبری نشد.و نوشتم سئوالن مجاهدین گفتمچندین بار دیگر به باالترین م

همان روز اولی که در مارس کردم  آن با شما همکاری می چوبارهو در چاگر نبود راه و رسمی که برای خود تعریف کرده بودم 

زده بودند، عطای « ساختمان صد»غذاخوری  ای که روی در سالن ی اطالعیه به پاریس رفتم با مشاهدهاز استکهلم  2۲۲2

 بخشیدم.  همکاری با شما را به لقایش می

، اثر بهرام بیضایی، در ارتباط با ارتش آزادیبخش و عملیات فروغ «مسافران»امشب، نمایش فیلم » :بود  در اطالعیه مزبور نوشته

و ... « فروغ»و « ارتش»ده بقبوالنند که بیضایی در فکر داند چه خزعبالتی را سرهم کرده بودند تا به بینن خدا می«! جاویدان

 بوده است. از تعجب شاخ در آورده بودم، با بهت چندین بار آن را خواندم.

با پیش خودم گفتم شاید اشتباهی شده و یک نفر مجاهدین را سرکار گذاشته است. بالفاصله نزد مسئول فرهنگی رفتم و 

اش مثبت بود. گفتم: دوست من کجای این فیلم در ارتباط با موضوعی است که  اید؟ پاسخ دیده گفتم آیا این فیلم را قباًلهیجان 

دهد: ما برای جشن  کنید؟ دیدم حسابی توجیه شده است. گفت: اول فیلم آنجا که بازیگر به تماشاگران توضیح می ادعا می

شویم، منظورش ارتش آزادیبخش  تصادف کشته می رسیم و در عروسی قصد سفر به تهران را داریم، اما هرگز به مقصد نمی

ای که باعث  است که قرار بود در عملیات فروغ به تهران برسد و با سرنگونی رژیم مردم جشن بگیرند. آخر فیلم هم راننده

 بخش است.  است که لباس ارتش آزادی« سبز»کند لباسی که به تن دارد  حضور پیدا می ها عزای آن تصادف شده در مجلس

، در واقع تدارک جشنی بود که مردم شود که ناگهان به عزا ختم می سازی مراسم عروسی است خود فیلم هم که مربوط به آماده

های کار  ژی او و دغدغهانگارانه سعی کردم او را از اشتباه درآورم و نسبت به دیدگاه بیضایی و تریلو . سادهو میسر نشد دیدند می

ها نیست و در ضمن  ً او در حد این حرف اساساتوضیح دهم. اما دیدم  ی مرگ و زندگی قولهاش و نگاهش به م  سینمایی

کردم این اطالعیه  تابد. به چند نفر دیگر گفتم اما کارساز نشد. تالش می توجیه شده است و روشنگری من را بر نمیپیشاپیش 

گیرید؟ او که اینقدر کشته و مرده شما بوده و  تماس نمی را بردارند. گفتم همین االن بیضایی در جنوب فرانسه است چرا با او

http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/025/2003/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/025/2003/en
http://www.ecoi.net/file_upload/OSC_29640_0_.txt
http://www.ecoi.net/file_upload/OSC_29640_0_.txt
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گیرد؟ جوابی نداشتند به ویژه که تسلط من روی  فیلم ساخته چرا با شما تماس نمی« فروغ»در ایران برای شما و عملیات 

به لحاظ روحی به فریبی و تحمیق است.  ها بود. اولش فکر کردم ناآگاهی است بعد متوجه شدم عوام موضع بسیار بیشتر از آن

هایی را که پخش نکردید و  ها در اشرف به کار برده بودید. چه ترانه بعدًا متوجه شدم بارها از این ترفند شدت بهم ریخته بودم.

 خوانده شده است و ...و شما « مریم»برای  که در داخل و خارج از کشور مدعی نشدید

و بر شرایط م و تا آن روز بیکار بودم. برای این که به خودم انگیزه دهم شنبه قرار بود من سازماندهی شودوروز بود و جمعه 

ساعت خوابیدم و یک پشت  4ساعت بعد فقط  44ای نشستم و تا  بدون آن که با کسی صحبتی کنم، گوشهام فایق آیم  روحی

 و گفتم شاید به دردتان بخورد. جا بود دادم که آن« ایران زمین»را نوشتم. و به یکی از مسئوالن نشریه  27روزشمار کشتار 

ی یک سالن غذاخوری شلوغ و پرهیاهو، روی صفحات  هم گوشه نوشتم، آن اولین باری بود که در خارج از کشور مطلبی می

فیلم  چاپ شود.« ایران زمین»ی  ی نشریه کردم در چند شماره داشتم. فکرش را هم نمی همراه ی یادداشتی که  دفترچه

گزارشی در مورد ی ایران شد  وقتی کاپیتورن گزارشگر ویژهالبته قباًل ای شد تا که دست به قلم شوم.   انگیزه بیضایی« مسافران»

 که آن هم انتشار یافت.  گالیندوپل از اوین نوشتم تا هنگام دیدار احتمالی او از ایران مورد توجه قرار گیرددیدار 

 

برای  برد. و مرا به فکر فرو می خواند دیدم که با ادعاهای مجاهدین نمی می  چشمام موارد زیادی را به  تشکیالتی  در طول فعالیت

ی کنفدراسیون  در کنگره« اتحادیه دمکراتیک کارگران ایران در تبعید»ای از سوی  قرار بود نماینده 2۲۲7در دسامبر نمونه 

کردم خطاب  از نگاه و صدایش احساس می مان با شرمندگی و تناقض عجیب که من جهانی کار در بانکوک شرکت کند. مسئول

« کنگره»ایستی در این است ب« مجاهد»آن که  «صفت»به من گفت که از باال دستور آمده است یکی از اعضای سازمان به 

المللی کار و کنفدراسیون جهانی کار نداشت، بلکه به جز چند نفر  نه تنها شناختی از سازمان بین شده شرکت کند. فرد یاد

ها نیز شناخت قبلی نسبت به وی نداشتند. همچنین او  شناخت و متقاباًل آن کنندگان در کنگره را نمی یک از شرکت د هیچمحدو

های مربوط به  نامه  ها و توصیه شد نداشت و با آن دسته از کنوانسیون هایی که در کنگره حول آن گفتگو می اطالعی از بحث

توان داشت و یا  هایی می دانست چه خواسته او حتی نمیرژیم مطرح باشد آشنا نبود. توانست در ارتباط با  حقوق کار که می

حتی من مجبور بودم کارهای مربوط به شرکت او در کنگره را از ابتدا تا انتها شخصًا انجام دهم و ضروری است که مطرح شود. 

 کردم. و من این را در رفتار او حس می شد اقض میمتنبه لحاظ روحی دید بیشتر   می این کار سرگرمرا مسئولم من که هر بار 

ی  دادم و جدا از تسلطم روی موضوع همه را شخصًا انجام میو حتی نشریه آن « اتحادیه»ی امور این  من کسی بودم که کلیه

 شناختند.  ها من را می حساب  طرف

کرد  یک لحظه مرا رها نمی 24دین خلق در سال دادم یاد ادعای عجیب و غریب شورای مرکزی مجاه وقتی این کار را انجام می

   گفتند: جا که می به ویژه آن

 

خوریم  اعتمادتری از مریم و مسعود به ما عرضه کند، سوگند می تر و قابل تر و آزموده تر، پاکباخته ذیصالح« رهبری»اگر کسی »

رهبری مفروض هویت خود ما )مجاهدین( را نداشته که در برابر آن رهبری مفروض زانو بزنیم و به او سربسپاریم. حتی اگر آن 

باشد، دست کم از نظر سیاسی و در مشی مبارزاتی به او خواهیم گروید و با جان و دل از او تبعیت خواهیم نمود. این را از خود 

 (2124د ، سی خردا۹0۹ی  بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران نشریه مجاهد شماره)« ایم. مسعود آموخته

 

بردم و نیاز به عمل جراحی فوری هم  که از بیماری شدید رنج می ه ویژهب ای اهمیت نداشت برای من رفتن به اجالس فوق ذره

به چشم خود اما  کردم این مسئولیت به دوش من گذاشته نشود تا بتوانم درمانم را در سوئد پیگیری کنم. داشتم و آرزو می

 حتی جایی که پای منافع مردم و جنبش در میان بود، ترین امور با ادعاهایتان در سادها دیدم که چگونه عملکرد شم می

 بود.  و این آزاردهندهخواند،  نمی
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خودی بودم و قرار نبود بودم و در عین حال « تر آزموده»و هم « تر ذیصالح»ی مورد اشاره، من هم  تردیدی نبود که در مسئله

 27بودن هم بایستی بگویم شخص مورد اشاره پس از « اعتماد قابل»و « پاکباختگی»ی  نهدر زمی کند. «تبعیت»کسی از من 

 و...به دنبال زندگی  شما را تنها گذاشت و رفتژوئن و تنگ شدن اوضاع بر مجاهدین، 

 

ذف کردید متوجه را حوقتی در جریان مجازات الجوردی در بازار تهران، شما علی اصغر غضنفرنژاد نفر اصلی و فرمانده تیم ترور 

در سالگرد های بسیار  پس از تحمل شکنجهغضنفرنژاد شود.  به میل شما نگاشته میمان  و مبارزات میهنشدم تاریخ مجاهدین 

شما در تلگرام به دبیرکل ملل متحد به دستگیرشدگان اول شهریور و همچنین ی اعدام سپرده شد.  به جوخهاین عملیات 

حاضر نشدید از نقش فرماندهی او در این عملیات و ... صحبتی کنید. نه  حتی پس از اعدام ویغضنفرنژاد اشاره کردید اما 

ای   با اسلحه اودانستم  می داند و نه در لیست شهدا عکسی از او انتشار یافت. اش را می ه شد و نه کسی اسمشعری برای او سرود

اکبر اکبری هنگامی که  علیزنده یاد دی شلیک کرد و سپس ای بسیار نزدیک در دهان الجور کن داشت از فاصله که صداخفه

ها را به خاک  را به رگبار بست و آن  هایشان را کشیدند که شلیک کنند با مسلسل داخل حجره اسلحه فاضلاسماعیلی و  حاج

 اصغر غضنفرنژاد دیدم. ی علی های بازجویی انتشار یافته شنیده بودم در برگهعملیات چه را که از شاهد عینی  افکند. بعدها آن

به معرفی کردید اما  «قهرمان ملی»کشته شده در زیر شکنجه و  ،اکبر اکبری را که در اثر خوردن سیانور جان داده بوِد شما علی

همان موقع در ذهنم این فکر جوانه زد که تاریخ این مرا سخت به فکر فرو برد. اید.  هنکرداشاره تا همین امروز غضنفرنژاد  نقش

 ندان را بنویسم تا الاقل این یکی دستخوش تحریف و سانسور نگردد.ز

 

 چه شد که به لحاظ تشکیالتی از مجاهدین گسستم

نه به های آموزشی شما  دو واقعه دست به دست هم داد تا راهی جدید را بیازمایم. منی که با دیدن ویدئو ۹442در سال 

ام را نیز با شما  های تشکیالتی یشه کنار گذاشته بودم در این سال پیوندمذهب را برای همرسیده و « فصل»، بلکه به «وصل»

 دانم. و سال بعد رسمًا نوشته و ابالغ کردم دیگر خودم را هوادار مجاهدین هم نمیبرای همیشه قطع کردم. 

کردید و من به تازگی  اجرا میظاهرًا دو سه سالی بود آن را ها.  «بریده»ها و  ی برخورد شما با ناراضی گشت به نحوه میموضوع بر

در این سال برایم  و هستم. بند بودم من در مبارزه هم بیش از هرچیز به اصول اخالقی پایدر مورد آن مطمئن شده بودم. 

اید؛ بازگشت به ایران تحت  مسجل شد شما تنها یک راه پیش پای مجاهدینی که خواهان جدایی از سازمان بودند گذاشته

ی  کردید رفتن به ایران به صورت قانونی یا غیرقانونی. شیوه ایتکار. برای این کار هم دو شیوه را پیشنهاد میحاکمیت رژیم جن

و عدم برخورداری حتی از حقوق زندانیان « ابوغریب»ها به دولت صدام حسین و زندانی شدن در زندان  ، تحویل آن«قانونی»

المللی حقوق  های بین خوانیدشان و از سازمان می« پناهنده»ها که امروز  نهما« بخش رزمندگان سابق ارتش آزادی»بود.  عراقی

اقل  وسطایی صدام حسین با حد های قرون های مجاهدین در زندان کنید تحت عنوان زندانی و امانتی شان را مطالبه می قانونی

اسیر عراقی را  21ها  رای یک نفر از آنشدند تا با اسرای عراقی مبادله شوند. صدام حسین گاه ب امکانات به بند کشیده می

 شان اطالعی در دست نیست.  سرنوشتاز ها مورد آزار و اذیت زندانیان عراقی قرار گرفتند و  بعضی از آنتحویل گرفت. 

حبوش رئیس سرویس امنیتی دولت عراق که فیلم آن پس از سرنگونی دولت صدام حسین به دست طاهر شما در مالقات با 

های  جا به رژیم تحویل ندهند و مبادله در دسته ها را یک خواهید که آن میاز وی ی اسالمی افتاد به صراحت رژیم جمهور

 کوچکتر انجام گیرد. 

زنید  ساله مجاهدین در عراق دم می ۹2اکنون که دائم از حقوق پناهندگی  به رویکرد متفاوت شما در دوران صدام حسین و هم

ن را به خاطر تحویل اجباری افراد به رژیم تقبیح نکردید این روندی بود که شما روی آن به توجه کنید. هیچگاه صدام حسی

نویس از درخواست افراد برای رفتن به دامان رژیم و سوابق  ها سند ومدرک و دست توانید ده توافق رسیده بودید. شما می

و تحت نادی از مشتی انسان مستأصل و بریده از روابط و ... ارائه دهید. اخذ چنین اس مجاهدینشان و رحم و عطوفت « ننگین»

 اند.  فاقد ارزش و اخالقی پذیر بود. اما چنین اسنادی به لحاظ حقوقی به سادگی امکانفشار 
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پذیرفتند. در این شیوه  را می« غیرقانونی»ی  آشنا شده بودند، شیوه« قانونی»ی  های شیوه ها و مشقت ها که با سختی بعضی

فرد تحت عنوان این که قرار است در داخل کشور مبادرت به انجام  ،دولت عراق و ناظرات عراقی متوجه شوند که بدون آن

 شد تا راه خود را بازجوید.  جا به امان خدا رها می یافت و در آن عملیات نظامی کند به آن طرف مرز انتقال می

، با نیروهای رژیم رها شده بودآن طرف مرز در جنوب  74ی  ههای اولیه ده در سالیکی از رزمندگان جدا شده که  نوح مجدمی

ه و آن را به عشایر ای از خود نشان داد و کشته شد. شما در ارتباط با درگیری او اطالعیه رسمی داد درگیر شد و مقاومت جانانه

  کردید.خودداری « نوح»اما از ذکر نام قهرمان ربط دادید 

 

ی که به نام محمد اکبرین ثبت شده، مربوط است به «قانون»در آمریکا مطلع هستید. « قانون اکبرین» جزئیاتحتمًا از 

 ی مهاجرت آمریکا برای اخراج یکی از هواداران شما تشکیل شده بود.  که از طرف اداره  ای  پرونده

اخراج محمد مانع اد و حکم د این کشور باالخره دادگاه استیناف آمریکا برعلیه تصمیم اداره مهاجرت 2۲2۹در فوریه سال 

جایی که استدالل دادگاه برای صدور حکم جدید بود، این حکم به نام  . از آنشد به ایران پوران اکبرینهمسرش و اکبرین 

 در مجموعه قوانین آمریکا به رسمیت شناخته شد. « قانون محمد اکبرین»

 

1790.html-https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/669/669.F2d.839.80 

 

های گوناگون  هواداران مجاهدین به صفوف نیروهای شما در عراق پیوست و در عملیات تعدادی دیگر ازمحمد اکبرین همراه با 

 شرکت کرد. 

موضوع تا از طریق سفارت آمریکا  وز ارتش آزادیبخش بود به اردن گریختاز اعضای تیم هوانیر یکیکه  ویعاقبت 

ی مرزی دستگیر و پس    فعال کند. منتهی در نقطهبا توجه به سوابقی که داشت را  آن کشوراش در  و پناهندگی «کارت گرین»

به  سیستم قضایی مجاهدیندر  پس از طی مراحل قانونی ظاهرًا ویاز مدتی تحویل مقامات عراقی و سپس مجاهدین شد. 

 ،توجه به سیاست مجاهدین در آن دورانبا سپس هم با درخواست عفو بالفاصله بخشیده شد.  دهسال زندان محکوم شد که آن

به سرنوشت و تنها پذیرفتید که او را به ایران بفرستید. کاری  شدبه یکی از کشورهای دیگر مخالفت اعزام  برایدرخواست او با 

 اما سیاست شما مسئوالنه نبود.  م. ایران ندار بعدی او در

دانید، علیه تصمیم اداره  می« شرک آمیز»که آن را « لیبرالیسم»قاضی دادگاه استیناف آمریکا بر اساس معیارهای ارزشی 

راق یا خودتان اجازه ندادید وی در ع« انقالبی»و « توحیدی»شما بر اساس معیارهای  که در حالیمهاجرت آمریکا حکم داد 

اش را فعال کند. حال نسبت به عدم اقدام به موقع دولت آلمان و  کشور دیگری به سفارت آمریکا مراجعه و موضوع پناهندگی

 کنید.  ها را محکوم می آنتعلل و  انتقاد کردهاقامت ساکنان لیبرتی ی  دیگر کشورهای اروپایی در تمدید پاسپورت و اجازه

ها را در  شان آن  پناهندگی و پاسپورت  کارت ی گرین بدون ارائهو مشابهی داشتند   که سرنوشتنام چند نفر دیگر را بیاورم 

سلولی قدیمی خودتان بود. آیا  همهمراه و ها دوست و  در ترکیه و پاکستان آواره کردید؟ یکی از آن ۲4ی  های اولیه دهه سال

 ئوالن مجاهدین کردم اما پاسخی نگرفتم.سال پیش هم از مس این سؤالی است که من ده  این انصاف است؟

اید چرا که  های اخیر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد را به درستی شدیدًا محکوم کرده توجه داشته باشید شما در ماه

 اند: و گفته  ها برای ساکنان لیبرتی بروشورهایی را فرستاده آن

 

سپارد  لل متحد شما را به حکومت عراق میای عالی پناهندگان میساری، کمدیران هستیاگر شما خواهان برگشت داوطلبانه به ا»

د یدان های مربوطه، برگشت امن و آبرومندانه شما به کشورتان را فراهم سازد... چنان چه می تا حکومت عراق با همکاری سازمان

ه شده است یاز سوی مقامات عراقی تهگری که ین محل را ترک کرده و اکنون در جای دیمی اردوگاه ایبعضی از باشندگان قد

ها را بررسی و تحت نظارت قرار می دهد تا مطمئن  ت آنیای عالی ملل متحد به شکل مداوم وضعیساریزندگی می کنند. کم

 د،ییران بازگشت نماید داوطلبانه به ایشود... در صورتی که خواسته باش ها به خوبی برخورد می ت بوده و با آنیشود آنها در امن

https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/669/669.F2d.839.80-1790.html
https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/669/669.F2d.839.80-1790.html
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د تا در هماهنگی با مقامات عراقی و ینما عدت ملل متحد برای عراق ارجاع میت مسایا درخواست شما را به مأموریساریکم

 «گر به چگونه بازگشت مصون شما بپردازدیربط دیهای ذ سازمان

  

اند  با دولت آمریکا امضا کردهای است که تک به تک  « توافقنامه»دانند مورد اخیر دقیقًا اجرای بخشی از  نمی« اشرفیان»البته 

خواهان رفتن به ایران هستند « داوطلبانه»کمیساریا برای کسانی که بدون آن که اطالع دقیقی از مفاد آن داشته باشند. 

ی  مذموم و محکوم است. با توجه به سابقه ها از نظر من این شیوه ؛حلی را مدنظر قرار داده و دولت عراق را واسطه کرده است راه

تواند به خطر بیافتد. اصواًل تالش  های مختلف می هایی که نخواهند تن به شرایط رژیم دهند در ایران در دوره افراد، جان آن

ای حتی تحت عنوان درخواست  اند تحت هرعنوان و با هربهانه برای بازگرداندن افراد به ویژه کسانی که روزی با رژیم جنگیده

ها راهی جز رفتن  توانید شرایط را برای فرد چنان تیره و تار کنید که آن چون شما میخود فرد غلط و غیراصولی است. 

ستی در یپناهجو نبا ال خود را به دست حوادث بسپارند.به داخل کشور پیش روی خود نبینند و در اوج استیص« داوطلبانه»

 ر خطرناکی قرار بگیرد.یمس

 ۲4ی  های پایانی دهه ای است که شما و دولت وقت عراق مشترکًا در سال وهاما بایستی توجه کرد راهکار کمیساریا مشابه شی

رود هیچ  ا این بود که کسی که به ایران میپیشه کرده بودید و باعث جدایی تشکیالتی من از شما شد. توجیه غیرمنطقی شم

کنند. من هم سیاست شما  ان اجرا میباط با نیروهایتبینید همان شیوه را در ارت عبرت روزگار را میکند.  خطری تهدیدش نمی

 کنم.  کنم. من از یک منطق پیروی می در دوران صدام و هم سیاست کمیساریای عالی پناهندگان در حال حاضر را محکوم می

های سیاسی اخراج پناهجویان ایرانی از  من همراه شما و دیگر جریان این سیاست چیزی نبود که برای من قابل قبول باشد.

را باج دادن به رژیم و  کردیم و آن هیچ مشکلی هم با رژیم نداشتند شدیدًا محکوم می ی اروپایی به ایران را که بعضًاکشورها

د و در ارتباط با های شما در هلن اوج فعالیت 2177یادم هست سال کردیم.  المللی تعریف می زیرپاگذاشتن قوانین بین

بری مجاهدین و نماینده شورای ملی مقاومت در هلند در اعتراض به سیاست پناهندگان بود. بدری پور طباخ عضو شورای ره

خواستار حمایت از حق مقدس پناهندگی »دولت هلند در امر اخراج پناهجویان خطاب به مجامع حقوق بشری این کشور 

ست معامله بر سر جان سیا»او همچنین « اند و اعطای پناهندگی به آنان شد ی ایرانیانی که از جهنم آخوندها گریخته همه

 (2177اول دی  4۹4ی  نشریه مجاهد شماره« ) ها در مقابل منافع حقیر اقتصادی را محکوم کرد. انسان

 

ی  توطئه»گزارشی انتشار داد مبنی بر « کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت» 2172آمد که در سال  یادم می

ها و ایجاد رعب و وحشت برای بازگرداندن پناهندگان  شما از فشار به خانواده کمیسیون امنیت«. بازگشت»ی  شکست خورده

ی نیروهایتان خط داده بودید چنانچه کسی را  کنند. به همه می« تبلیغ بازگشت»رژیم « پاسداران سیاسی»گفتید  گفته بود. می

 ند. د مراتب را به مجاهدین اطالع دهکن تبلیغ می« بازگشت»رای رژیم و دیدید که ب

خواستم به بهای بیگانه   نمیبا هیچ توجیهی بپذیرم. خواندید  می« ها معامله بر سر جان انسان»چه را که  آنتوانستم انجام  نمی

 ام را نزد شما حفظ کنم.  شدن با خودم شخصیت

کردید  ت هلند گوشزد میچه را که به دول بودند عکس آن  شما در ارتباط با کسانی که در یک دوره با سالح علیه رژیم جنگیده

برای آن با دولت عراق به توافق  و کنید می« بازگشت»م افراد را به زور مجبور به توانستم بپذیر گذاشتید. نمی مورد اجرا  به

 رسید.  می

به نظر من سیاست تحویل رزمندگان سابق ارتش آزادیبخش به رژیم تحت هر عنوان و این دوگانگی برای من پذیرفتنی نبود. 

نفر از جداشدگان را با صدها  04بالغ بر  2124ماه  دولت عراق در بهمن ی مجاهدین خلق است.  برگی سیاه در کارنامه ،هر بهانه

 تن از اسرای عراق مبادله کرد. 

جدا بخش  های قبل از شما و ارتش آزادی تعجب من از این بود که هواداران مجاهدین در اروپا و آمریکا به ویژه کسانی که سال

شان از  و تعدادی کردند زندگی میدر آسایش و امنیت و رفاه بودند و در کنار همسر و فرزندانشان   شده و به اروپا و آمریکا آمده

و در لعن و نفرین جداشدگان گوی سبقت را از  دادند این رفتارها را مورد تأیید قرار میتمکن مالی باالیی هم برخوردار بودند 
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پیوسته بودند وقتی این مدت طوالنی شده بود زمین آزادیبخش هاشان که با تعهد سه ماهه به ارتش   بعضی ربودند. دیگران می

 را به زمان دوخته بودند که هرچه زودتر برگردند. 

 

 کردم شرایط در حال تغییر است و اینترنت و ها بود که احساس می در ثانی مدتتوانستم بپذیرم.  فعالیت در چنین ظرفی را نمی

به تنهایی با اینترنت توانم  اند و من می های ارتباط جمعی گسترش یافته های مردم راه یافته و رسانه ای به خانه های ماهواره کانال

دانستم این غولی است که از  می م کنم.ام با دیگران تقسی ه از سر گذراندهچه را ک دست به کار شوم و تجربیات خودم و آن

 تواند آن را به شیشه بازگرداند. قدرتی نمی شیشه بیرون آمده و هیچ

 ها به خاطر نوع کارم دائمًا با اینترنت ارتباط مستقیم داشتم. اما آن موقع هنوز اینترنت به ویژه در ایران به خانه 2۲۲7از سال 

ی و مبارزاتی مناسب انقالب ارتباطی و محصول آن اینترنت به دادم رسید و ظرف تشکیالت عاقبتراه نیافته و عمومیت نداشت. 

ام با مجاهدین و شما پایان دادم و به انتشار  های تشکیالتی ام را گرفتم و به فعالیت تصمیم نهایی را برایم فراهم کرد. آنجا بود که

 خاطرات زندانم و روشنگری در سطح عمومی روی آوردم. 

با گوش جانم را « چماقداری»اولین شهید « عباس عمانی»توانستم با شما ادامه دهم. من هنوز پیام  من در این دوره دیگر نمی

خواهم بنا به  خواهم پیام آور حقیقت باشم نمی خواستم و می می«. حقیقت را بایستی ترویج کرد»گفت:  شنیدم که می می

مچون هایی ه من و نسل من با پیامدر دلم، در مغزم و در زبانم و در قلمم به دروغ تبدیل شود. « حقیقت»مصالح روز 

 ی مجاهد جذب این سازمان شدیم و همه چیزمان را در طبق اخالص گذاشتیم. شما نوشته بودید:   ی اولین شماره سرمقاله

زیرا کلمه از  .است  را عرضه کند واال میثاق کلمه را شکسته« واقعیت»ای ارزشمند است و حقیقت دارد که « کلمه»البته آن »

 ...آغاز مصداق یک واقعیت محض است

لیت قلم همان رسالت و مسئولیت زبان و سرانجام خود انسان و نوع اوست. قلم نمادی است از ئوبه این ترتیب رسالت و مس

هستی فشرده انسان، سمبل آگاهی و دوشادوش آزادی، وسیله انتقال و پراکندن آگاهی و نیز ژرفا بخشیدن و گسترش دادن به 

... اگر زبان، اندام کلمات است پس وای بر زبانی که کلمات را بدانسانی که حقیقت آن پس پیام قلم پیام آزادی است و حریت. 

ری که به را دگرگون و واژگونه و تحریف کند و آنها را در غیرمواضع واقعگرایانه خود بکار برد. این است همان خیانت مستم

  ( 02اول مرداد  -2ی  مجاهد شمارهی  مقالهسر« پیامی در رسالت قلم)» «ناپذیر دارد. دلیل وسعت آثارش ابعادی محاسبه

 

گفتند از این که آن گزارش هرچند دروغ در  توانستم شاهد توجیهات خطرناک مسئوالن مجاهدین باشم که می من نمی

برای همین وقتی برایم مهم بود. « کلمه»به میدان آمده بودم. « ترویج حقیقت»ناراحتی؟ من برای  ،سازمان ریخته« جیب»

العمل نشان دادم و به صراحت  ، عکسه شدنژاد و الجوردی و ... نسبت داد گیالنی و احمدی محمدیات غیرواقعی حتی به اتهام

دانم امروز در دستگاه مجاهدین  میاعتبار معرفی کردم.  بیشدند  و پا می را هم که دست  نوشتم دروغ محض است و شاهدانی

 آیم.  اما من از فرهنگ دیگری میاست. « واجب»نین خراب کردن دشمن برای نگاه داشتن نیروها و همچ« دروغ»گفتن 

و  کارگرفته شده از سوی سازمان های به شیوهها از مبارزه نیست.  شدن آن روند جدایی افراد از تشکیالت تنها به خاطر خسته

ترین شرایط  که در حساسرا  شان مجاهدین تعداد زیادی از بهترین نیروهایاند تا  دست هم داده بسیاری عوامل دیگر دست به

ای فراگیر و گسترش یابنده بوده  ی گذشته پدیده د. گسست از مجاهدین در دو دههتوانستند مددکار باشند از دست بدهن می

 و هواداران اگر اعضای افراد از امکانات امثال من برخوردار نیستند، بسیاری در این راه به پاسیفیسم کشیده شدند.  است. همه

های  اسیو شده را جمع کنند بزرگترین سازمان سیاسی خارج از کشور را تشکیل خواهند داد. کسانی که از تجربه و تواناییپ

درستی از نسبتًا اند و به درک  ها رشد کرده دانیم از نظر ذهنی در این سال باالیی در کار تشکیالتی برخوردارند. کسانی که می

 اند. دموکراسی سیاسی رسیده
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 «انقالب ایدئولوژیک»: مجاهدین و چهارم بخش

توان به نقد شما پرداخت.  دانم و بدون نقد آن نمی بسیاری از مشکالت مجاهدین می سرفصل بارز شدنرا  «انقالب ایدئولوژیک»

 در مجاهدین وجود داشت اما در این سرفصل با رشدیتر  پیشای  مشکالتی که بعدها در مجاهدین سرباز کرد به نحو خفته

 کیفی مواجه شد. 

گذارد  ریشه است. منتقد در جریان نقد خود روی مواردی دست می هم« بحران»یا   crisisبا« نقد»یا  criticدر زبان انگلیسی 

کند.  او را به این سمت هدایت می criticی  موضوع مورد نقد شده است. در واقع معنای کلمهکه باعث آشفتگی و بحران 

نداریم. با این توضیح اجازه دهید برای نقد مجاهدین و رفتارهای شما به « نقد»سی ما چنین برداشتی از متأسفانه در زبان فار

 موضوعی که باعث آشفتگی و بحران در اهداف اولیه مجاهدین و دور افتادن از مقصود و منظور کلی شده اشاره کنم. 

 مجاهدین نامیدید. « ی حیات جرعه»آن را که شما « انقالب ایدئولوژیک»کنم نگاهی داشته باشم به  سعی می

چه شما انقالب ایدئولوژیک و  اما وقتی به آنو نسبت به آن دافعه داشتم نزدیک نشدم « انقالب ایدئولوژیک»گاه به  هرچند هیچ

شستشوی های چینی  مائو و تکنیک« انقالب فرهنگی» یابم جز التقاطی از چیزی نمیکنم  خوانید فکر می بندهای متعدد آن می

به گناه  عترافسیر و سلوک و تهذیب نفس اسالمی، ا، یسماستالینسازی ایدئولوژیک و یکدست کردن اذهان،  مغزی و همسان

ی  شده  های مختلف شناخته ها در مذهب کاتولیک همراه با تکنیک ها و راهبه و انگیزیسیون، تجرد کشیش مسیحیت

 را وام گرفتید. « انتخاب اصلح»ای از فروید داشتید و از داروین  وارونهاشت بردروانشناسی. شما خوانش غلطی هم از نیچه و 

 ریزی کردید.  در سازمان مجاهدین خلق پایه« انقالب ایدئولوژیک»ی عجیب و غریبی را تحت عنوان  مهغشما مل

 

 انقالب ایدئولوژیک محصول شکست و نه اعتال

الب درونی مجاهدین ضرورت سرنگونی است و اگر این ضرورت نبود این انق»برخالف نظر و اصل اعالم شده از سوی شما که 

کشید  های مختلف پیش کشیدید یا در آینده می هایی که در دوران انقالب ایدئولوژیک و بندهای آن و بحث ،«انقالب حرام است

تمامًا بود « به جلو جهش بزرگ»کارزار های اقتصادی مائو در  چین که محصول شکست برنامه« انقالب فرهنگی»همچون 

 های درونی مجاهدین است و نه ضرورت سرنگونی.  برای پاسخ به بحران .و نه اعتالبود محصول شرایط شکست 

به منظور تحکیم مواضع فردی و فرار از پاسخگویی و  وی اصول اعتقادی است و نه قوانین و تجربیات علمی.  بر پایهاین انقالب 

های  شهیت نفوذ اندیفرمانی که در محکومقتضی تولید شده است. مائو انقالب فرهنگی را با یت به وقت معدم پذیرش مسئول

و شما هم سنگ بنای انقالب ایدئولوژیک را مبارزه با لیبرالیسم و . ست صادر کرد آغاز نمودیدر حزب کمون« بورژوازی مرتجع»

 .اعالم کردید بورژوازی در مجاهدین

ی  در دهه« های کشاورزی سازی سراسری بنگاه اشتراکی»بار اجرای فوری و اجباری برنامه  استالین هم پس از شکست فاجعه

فرسای اقتصادی ناشی از آن  های طاقت افزون سطح زندگی مردم و فشار سقوط روزی و گرسنگی در کشور و طو بروز قح 2۲14

ی خونین در حزب   دستور تصفیهمردم شده بود ی از سوی فعاالن حزب و یها سبب بروز انتقادکه ها  بندی به وعدهیو عدم پا

های  ن، جزوهینامه لن تیانتشار وصای صادر شد که  این دستور در دوره کمونیست و برپایی محاکمات فرمایشی را صادر کرد.

دان منجر شده و این امر بر ترس او از مردم و خشم او از منتق ن رو به فزونی بودیت استالیی حاکم   وهیاقتصادی و انتقادی به ش

 بود. 

 

ها و یا وارد آمدن ضربات  بینی ها و پیش شما به جای پرداختن به دالیل واقعی شکست و یا درست از آب درنیامدن تحلیل

گشتند  بایستی در درون خود به دنبال دالیل آن می ها می دادید و آن مختلف و پذیرش نقش خود، آن را به دیگر افراد نسبت می

 :گشت تر می هر بار قدرت شما افزونکه  آور این و تعجب
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استالین از آن پس، به سراشیب روشی فروغلتید که خاص او بود، یعنی بطور منظم سلب مسئولیت از خویش کردن و گناه »

تار اشتباهات را به گردن این و آن انداختن. به همین روال هر بار با سبعیت بیشتر کارها ادامه یافت تا سرانجام به قتل و کش

به شکل شعار جزمی و وحی منزلی درآمده بود که حتی در میان « استالین همیشه بر حق است»انجامید. در این احوال، عبارت 

آمد و همچون  احزاب کمونیست خارجی نیز جای ابراز هیچ گونه شک و تردیدی برآن نبود؛ وگرنه خطر طرد و اخراج پیش می

 «د.ش یکی از عناصر دشمن با آدم رفتار می

 (12ی    ، ترجمه کریم قصیم، صفحه)نقد و تحلیل جباریت، مانس اشپربر

 

پذیرفتند که فکر و اندیشه و قلب  ی اعضا و کادرهای سازمان مجاهدین بایستی می پس از شروع دوران انقالب ایدئولوژیک همه

. به همین دلیل بود که گونه باشد خواستید که این مجاهد خلق می« هاآگ»شما از  عنصر را به شما بسپارند. و مغز و اختیار خود 

یا صاحبان فکر و مغز نبودید. « االلباب اولی»در واقع شما خواهان «. خواهیم خور می خواهیم، آش ما آشپز نمی»شد  ه میگفت

 شدند و از خود چیزی نداشتند.  شدند که در شما حل می کسانی دارای مسئولیت می

بود. بر اساس تحلیل شما رأس  نگردیدهمحقق  ای به وجود آمد که سقوط شتابان وعده داده شده هیدئولوژیک در دورانقالب ا

گرفت. اما به جای آن خط  شکل می« ای قیام توده»ی بعد بایستی  نظام و سپس سرانگشتان آن را زده بودید و در مرحله

ی نیروهای سیاسی از کشور خارج شده بودید. و پس از آن  و همه بست مواجه شده بود و شما با شکست و بن« چریک شهری»

ی آالن از کردستان ایران هم  نه تنها هیچ تشکیالتی در داخل کشور و شهرهای بزرگ باقی نمانده بود بلکه با شکست در منطقه

 نشینی کرده بودید.  عقب

سال  2444ی عشیرتی عربستان  برای توجیهش به جامعه صدر که صدر و ازدواج با فیروزه بنی ی وحدت با ابوالحسن بنی پروژه

شکست خورده بود. بحران انشعاب و ی موفق پیامیر اسالم  برخالف تجربهزدید،  های سیاسی پیامبر گریز می پیش و ازدواج

ای پرداختن به جدایی شورای ملی مقاومت را فرا گرفته بود و این ائتالف میهنی نیز با گسست و شکست روبرو بود اما شما به ج

چیز را معطوف به این مسئله کردید که تا   ی انقالب ایدئولوژیک و پیامدهای آن را پیش کشیدید و همه موضوعات اصلی، مسئله

برد آن ساخته  ها که برای پیش رفت. چه داستان موقع حق شما ناشناخته باقی مانده بود و به خاطر آن خط انقالب پیش نمی آن

ها که برای  ها به سان معجزات امامان و امامزادگان شیعه که با توسل به آن درمان نیافت و چه وعده بیمارینشد. چه دردها و 

 زیر و رو شدن کون ومکان داده نشد. 

تان گرفتار  ی مشکالت داخلی یک محقق که نشده است هیچ، شما هرچه بیشتر در چنبره گذرد. هیچ سال از آن روزگار می ۹2

 اید.  آمده

والیت فقیه برخوردار « نعمت»و رهبری عقیدتی نیستیم و رژیم از « والیت فقیه»جایی که ما دارای  ه اولیه این بود از آنتوجی

الگوبرداری شد. برای « والیت فقیه»اش دهیم. بنابراین لزوم وجود رهبری از روی  ایم بر آن فائق آمده و شکست است نتوانسته

کنید.  برید. با اصل موضوع مشکلی ندارید نوع سفیانی آن را رد می نام می« والیت سفیانی» همین شما از والیت فقیه به عنوان

 ی این ظرافت است.  کمتر کسی متوجه

شد چنانچه کسی در مقابل یک پاسدار به خمینی توهین کند، او قطعًا وی را هدف شلیک  در آن دوران بارها مثال آورده می

دادند چنین واکنشی نشان  آن را مورد حمله قرار می« رهبری»مجاهدین در برابر کسانی که دهد. در حالی که اعضای  قرار می

خواستید که  تان می دادند. بعدها بارها هم شما و هم مریم رجوی و هم مسئوالن مجاهدین در شرایط مختلف از نیروهای نمی

 ز نظر شما سست عنصر نشان دهند.شان به رهبری را با حمله به مخالفین، منتقدین و حتی همراهان ا« عشق»

 

 ی اول خود در دو فاز شروع شد. شما در توضیح آن گفتید:  انقالب ایدئولوژیک در همان ابتدا و در مرحله

ی اول که مربوط  ی دومش فکر کرد. فاز اول دوره خواهم بگویم در مسیر پیشرفت انقالب ایدئولوژیک درونی باید به مرحله می»

باید  ی اول را گذراندیم. حاال می های رهبری و ... الی آخر. مرحله ی مریم و ازدواج من و او و بعد در بحثبه قضایای همردیف

شروع شد هرچه بیشتر به تعمیق تشکیالتی آن انقالب درونی نظر دوخت. کاری که شروع  24بندی پائیز  همچنان که از جمع
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بهمن اعالم کردیم )فاز دوم( که دفتر  2۲در  24بندی پاییز  یک و جمعایم به یاد دارید که به دنبال انقالب ایدئولوژ کرده

 «سیاسی و مرکزیت سازمان منحل شد.

 (71ص  27های دانشجویان مسلمان شماره  )نشریه اتحادیه انجمن

 

جانشین ی اول، علی زرکش   انقالب ایدئولوژیک و فاز دوم مرحله« تعمیق تشکیالتی»و  24بندی پاییز  در جریان همین جمع

ها و  هایش خلع شد تا ضمن آن که مسئولیت شکست ی درون سازمانی قرار گرفت و از کلیه مسئولیت شما مورد محاکمه

ها با شما  گیری ی تصمیم این در حالی بود که مسئولیت همه های قدرت شما نیز تحکیم گردد. ی وی شود پایه ها متوجه  بست بن

در این دوران شما ها تأکید ویژه شده است.  چی هم روی آن مهدی ابریشم 2124تیرماه  ۹2خرداد و  22های  بود و در سخنرانی

اعضای سازمان بر این ظلم آشکار  متأسفانه داشتید و زرکش به این بال دچار شد.« انقالب ضد»یا « تروتسکی»نیاز به یک 

 سکوت کردند و با شما همراه شدند. 

گیری  های تصمیم ارگانو دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان را اعالم کردید زرکش شما انحالل   پس از برکناری علی

در این دوران شما بر سازمان سیطره کامل یافتید. و شما  ندشد« معاونت هیأت اجرایی»و « هیأت اجرایی»مجاهدین تبدیل به 

است نقاط قوت و ضعفی نسبت به به صراحت عنوان کردید که تفاوت اعضای هیأت اجرایی با هم کمی است و هر یک ممکن 

 شان با شما و مریم کیفی است. شما در واقع از جنس دیگری شدید.  یکدیگر داشته باشند اما تفاوت

 گفتید:  های قدرت را در دست بگیرید می ی اهرم همه رفتید پیشتر و هنگامی که میدر حالی که 

کند. هیچ چیز  زمان هستند هیچ چیز از ارزش علی زرکش کم نمیاین که مسعود و مریم باالترین صالحیت ایدئولوژیک در سا»

ی انقالب   چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی« دهد. ها ارزش می کند. بلکه به آن از ارزش اعضای دفتر سیاسی سازمان کم نمی

 (24، ص 24، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه 24خرداد  22ایدئولوژیک 

ی هوادار نزول  شد که به رده« از ارزش علی زرکش کم»نماندید و آنقدر  ارها وفاد ه شما به این وعدهی ما شاهد بودیم ک همه

 کرد و از اعضای دفتر سیاسی چه بگویم. 

شد که برخالف  شروعبرید نیز پس از آن  نام می« انقالب مریم»ی دوم انقالب ایدئولوژیک که شما از آن به عنوان   مرحله

پذیرفتید. عملیات فروغ  بس تن داد. شما تحقق چنین چیزی را نمی را پذیرفت و به آتش 0۲2نی قطعنامه بینی شما خمی پیش

بخش در این نبرد  مجاهدین با شکست مواجه شده بود. خیل عظیمی از رزمندگان ارتش آزادی  فشانی جاویدان علیرغم جان

هر زمان  زبخش بیش ا ق استراتژی ارتش آزادیصلح، اف کشته و زخمی شده بودند. با پذیرش آتش بس و مذاکرات مربوط به

  ای برای آن متصور نبود مگر این که دل به معجزه ه و تار شده بود، در دنیای واقعیات و محاسبات علمی آینده دیگر تیر

ی عملی برای  مهکردید. شما به جای پرداختن به دالیل واقعی شکست و طرح یک برنا بستید و یا از پذیرش واقعیت فرار می می

در عملیات فروغ  مجاهدینرا پیش کشیدید و این که اگر « تنگه و توحید»آینده، افراد را به درون خودشان فرا خواندید. بحث 

از این  ی شما را عملی کنند. گشت به ناخالصی نیروهای شرکت کننده در عملیات که نتوانستند خواسته برمی ندموفق نشد

وظیفه بالدرنگ ما این است که از هرجا شده، هر طرف که شده بتازیم. »ودید در صورت مرگ خمینی گذشته شما وعده داده ب

 « یعنی تدارک قیام را ببینم.

 که صدام حسین اجازه حمله به ما نداد عمل نکردید.   با این بهانهی خود  خمینی درگذشته بود و شما به وعده

مجاهدین خوانده « راهبران عقیدتی»ا در دست داشتید و همراه با مریم های قدرت ر در این دوران شما که تمامی اهرم

کرد که مریم رجوی ارتقا  شدید یکباره یک پله باال رفتید و مریم شد مسئول اول مجاهدین. در نگاه اول هرکس تصور می می

ه است. در حالی که این گونه نبود پیدا کرده است و موضع مسئول اولی سازمان را که تا آن موقع متعلق به شما بود اشغال کرد

شده بود. و پست اجرایی را به مریم تفویض « رهبر عقیدتی»تبدیل به « راهبران عقیدتی»شما یک درجه صعود کرده بودید و 

کرد. شما رهبر عقیدتی بودید که اختیار جان و مال و نفس  کرده بودید که برای کوچکترین امور نیز بایستی به شما رجوع می

 را داشت. « امت»وان و پیر
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رخ داد. عراق از زمین و هوا مورد حمله قرار  «خلیج»ی نافرجام صدام حسین به کویت و جنگ  ی بعدی پس از حمله مرحله

ی پرواز ممنوع بود. صدام حسین بخش عظیم  ی جامعه از هم گسیخته بود. شمال و جنوب عراق منطقه گرفته و شیرازه

اش بالکل از بین رفته بود. نه تنها حمایت کشورهای عربی را از دست داده بود بلکه  نیروی هوایی تسلیحاتش را از دست داده و

 ها به دشمنانش پیوسته بودند.  آن

نادرست از آب درآمده بود. اگر یادتان باشد شما در نشست عمومی  جنگاحتمال های شما در مورد  بینی از این گذشته پیش

 شقوق مختلف را مورد بررسی قرار دادید.  تابلو رسم کرده و 4مجاهدین 

 

 دهد تا این کشور از کویت خارج شود؛  : آمریکا به عراق امتیاز می2تابلو 

 خورد؛ کند و عراق شکست می : آمریکا به عراق حمله می۹تابلو 

 کند؛   ی نظامی می : صدام حسین فرمان تخلیه کویت را داده و به رژیم حمله1تابلو 

 کند؛  کا در مورد اشغال خاک کویت بی طرفی اختیار می: آمری4تابلو 

عربی تجاوز به خاک کویت این مفهوم را داشت که صدام حسین دست از سر رژیم برداشته و در سر رویای تسخیر کشورهای 

 پروراند. همسایه را می

را انتخاب کرد که در  1بود تابلو  های شما در این نشست مریم رجوی که از پیش با شما هماهنگ کرده بود و در جریان تحلیل

که در جریان تحلیل و مهدی براعی نیز  یواقع فرار از واقعیت بود. محمود عطایی رئیس ستاد ارتش آزادیبخش و ابراهیم ذاکر

ستند. ی سیاسی منطقه و اهداف آمریکا بیگانه ه را انتخاب کردند تا نشان دهند چقدر با صحنه 1به تأسی از او تابلو شما بودند 

را انتخاب کرد و شما هم بعد از آن که آسمان را به ریسمان وصل کردید عاقبت همان  ۹چی تابلو  در این نشست مهدی ابریشم

 را مرجح دانستید.  1تابلو 

ی  و پذیرش این واقعیت که دیگر رژیم برای صدام حسین مسئله ی اصلی به جای پرداختن به مسئله ی آمریکا حملهپس از شما 

ی  بحث طالق و سپس شورای رهبری متشکل از زنان را پیش کشیدید. و به این ترتیب فاصله تواند باشد، ی نیست و نمیاصل

ها خواستید به این واقعیت اذعان  تان هرچه بیشتر کردید و از آن  های سابق ردیف خود را با اعضای مرد مجاهدین و به ویژه هم

 کنند. 

های آن را توضیح دهد. وقتی  چی خواستید ضرورت مسئول اول مجاهدین شد از مهدی ابریشمیادتان هست وقتی فهیمه اروانی 

ترین مطلب  چه که گفتی درست است اما مهم ی آن رسید تشریح کرد شما در پاسخ گفتید همه اش می چه را که به عقل او هرآن

ان قبلی( یک پله بیشتر شده است و الجرم ی من با شما )منظور همقطار را نگفتی و بعد با غرور اعالم کردید: فاصله

شود این  ام. این را به صراحت در جمع مجاهدین گفتید. هر بار که مسئول اولی در مجاهدین انتخاب می تر شده نیافتنی دست

 دانند.  شما می سابق  قطاران ی هم شود. این را همه فاصله بیشتر می

کجا و از هیچ بابتی ندارید و آن را بی پروا  دید که هیچ محدودیتی در هیچش« قادر مطلق»شما در روابط مجاهدین تبدیل به 

تابد و این را دیگران نیز بایستی درک کنند، حتی نزدیکترین افراد به  ای هستید که هیچ حدی را برنمی کنید. شما اراده بیان می

آوردن است. و افراد نبایستی به جز « اسالم»عنی همانا نهایت و تسلیم کامل ی شما. تنها رفتار قابل قبول در برابر شما فروتنی بی

همان تعریفی است  اینبینی است توقع دیگری داشته باشند.  ی آن نیز کاماُل غیرقابل پیش انتظار داوری و حسابرسی که نتیجه

ه معنای تسلیم و مصدر فعل و ب« اسالم»دهد و بندگان خدا ملزم به پذیرش آن هستند.  به دست می« خداوند»که اسالم از 

سرسپردگی کامل در برابر خداوند است. مسلمان وجه وصفی فعال آن است. منتهی شما همین ویژگی را برای خود قائل بوده و 

اوت آن هم در فهایی را در ارتباط با شما پذیرفته و به آن عمل کنند. ت خواهید که چنین ویژگی از بندگان خدا یا مجاهدین می

ی زمینی دست کشیده و عواطف خود را زیر پا  خواهان این نیست که بندگان خدا از عشق و عالقه« متعال قادر»این است که 

 شوید.  ی تمام و کمال به خودتان نیز می ها را نیز نفی کرده و خواهان عشق و عالقه بگذارند اما شما آن

وان اقدامات تأمینی به منظور حفظ جانشان به همین دلیل بحث طالق و همچنین اعزام کودکان به خارج از عراق تحت عن

 د. چیزشان را در اختیارتان قرار دهنپیش کشیده شد. توجیه هم این بود برای سرنگونی رژیم خمینی، مجاهدین بایستی همه 
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د که تنها رانی شما هم دائمًا از مواردی سخن می« دانید. دانم که شما نمی چیزی می»گوید:  گونه که خداوند به مالئکه می همان

 دانید و اعضای سازمان قادر به درک آن نیستند.  شما می

 

دانید بلکه رسمًا  ها می ها و رنج ی خون همه  تان را صاحب «خود»جا کشیده است که نه فقط تنها  کار شما در انحصارطلبی به آن

گوید و   از زندان و شکنجه و اعدام میترین هواداران شما بدون اجازه و بدون رهنمود شما  کنید هرکس حتی نزدیک اعالم می

ها  ترین تهمت شما حتی زشت«. نوشد کاسه کاسه خون مجاهدین را می»کند  نویسد و در مورد جنایات رژیم روشنگری می می

وز ها به حریم شما تجا شما مدعی هستید که آنرا تشکیل دادند. « ایران تریبونال»شان  اید که با تالش ی کسانی کرده را متوجه

  اند.  کرده

 گفتید: ارزش قائل بودید و می« پدران شهدا»و « مادران شهدا»های  شما که در جریان انقالب ایدئولوژیک برای رنج

)سخنرانی « چطور نگاه کنم به مادران شهدا؟ چطور نگاه کنم به موی سفید شهدا؟ چطور نگاه کنم به این همه رنج و حرمان؟»

 (2124خرداد  14، مسعود رجوی در مراسم ازدواج

شما پس از انقالب ایدئولوژیک هیچ حقی برای مادران و پدران شهدا قائل نشدید و مسئوالن مجاهدین طبق آموزشی که از 

ها در راه مسعود  تان ندارید، آن شما هیچ حقی در ارتباط با فرزندان»گفتند:   می« مادران شهدا»شما گرفته بودند به صراحت به 

 «.صاحب خون شهداست شهید شدند و او

« اجزا جدانشدنی این جریان»را از « انحصارطلبی»از مظاهر ارتجاع است. شما « انحصارطلبی»بایستی تأکید کنم با هر توجیهی 

 کردید:  معرفی می

  «را از اجزاء جدا نشدنی این جریان کرده است.« انحصارطلبی»ی  ، خصیصه«ارتجاع»استیصال تاریخی و بالفعل »

 (14ی  ، صفحه0۲چیست و مرتجع کیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ دوم، مرداد  )ارتجاع

 

و مسئول اول شدن فهیمه کشیدید.  به لحاظ سیاسی هم گسترش شورای ملی مقاومت و ریاست جمهوری مریم رجوی را پیش

و نزدیکان   بخشی از هواداران ،یابند خیر سی به آن راهنه این که شورا گسترش واقعی پیدا کند و یا نیروهای جدید سیااروانی را. 

های شما افزوده  تان را به داخل شورا آوردید. نیرویی در این میان آزاد نشد و یا به لحاظ کیفی و کمی چیزی به داشته سیاسی

به شما نزدیک بود  نشد. هیچ جریان سیاسی هم به شما نزدیک نشد بخشی از حزب دمکرات )جلیل گادانی( هم که پیش از آن

 به جناح دیگر آن پیوست و در آن ادغام شد. 

های خروج  راه  ها و بستن تر کردن کمربند ارتش آزادیبخش را داشتید و سفت« مؤسسان دوم»شما در درون مجاهدین هم بحث 

 «. اشرف»از 

هم تحمل نشد و مجبور به بازگشت به   هم مریم رجوی که قرار بود به آمریکا برود در فرانسه« ریاست جمهوری»ی  در پروژه

را  2گاه نه  نصیب بردید! اما هیچ 24خواستید و  می 2العاده خواندید. و این که از این پروژه  عراق شد. شما آن را پیروزی خارق

سخ به را. این در حالی بود که به لحاظ سیاسی مجاهدین در تنگنا قرار گرفته بودند چرا که در پا 24تعریف کردید و نه 

ای شد  ای خود علیه مجاهدین را انتشار داده بود که زمینه صفحه 42ی آمریکا گزارش  ها وزارت خارجه تحرکات سیاسی آن

 اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا.  برای الحاق نام این سازمان به لیست تروریستی

قرار بود مریم های داده شده  بر اساس وعدهتند که الی کند. همه به یاد داشؤکسی هم در میان مجاهدین جرأت نکرد از شما س

« شیپور راهگشایی»جا برپا کند در حالی که شما با بازگشت او به اشرف  رجوی به میدان آزادی برود و جشن پیروزی را در آن

 هم از شورا خارج شد یا به قول شما اخراج گردید.  «ی دمکراتیک ملی جبهه»بعد از مدتی زدید. 

 

ریاست جمهوری هرچه به دور دوم ای برای مجاهدین به وجود آورد و  بینی شما مشکالت عدیده تمی برخالف پیشانتخاب خا

بینی دوران سختی را  شد و شما پیش تر می شدیم ابعاد بحران در تشکیالت مجاهدین بزرگتر و عظیم خاتمی نزدیک می

جاهدین در نشستی که برای نیروهای نزدیک مجاهدین در دو تن از مسئوالن ارشد م 217۲کردید. در اوایل اسفندماه  می
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خواهیم شد. البته مشخص بود « مردار»ماه دیگر نجنبیم در عراق  استکهلم گذاشتند به صراحت اعالم کردند که چنانچه تا شش

منظور شما اهرًا . چرا که ظردندک صوت آن را تکرار می  و مانند ضبط بودند   ها دو ماه پیش گرفته ست که آناین تحلیلی ا

ها توضیح بیشتری در این مورد ندادند ولی برای کسی که با  و آغاز دور دوم ریاست جمهوری خاتمی بود. آن 2124خردادماه 

ی  مسائل سیاسی آشنا بود دالیل آن روشن بود. پس از آن بود که دفاتر مجاهدین در خارج از کشور را تعطیل کردید و کلیه

و تعیین تکلیف نهایی و دوران جدید به  «ساعت س»وعده و وعید سرنگونی تحت عنوان فرا رسیدن اعضای مجاهدین را با 

خرداد در کپنهاگ برگزار شد دو تن از باالترین  14در نشستی که پس از تظاهرات  2124خرداد  12عراق منتقل کردید. در 

 1-۹ها برای ما از اهمیتی برخوردار نیست و تن مسئوالن سیاسی مجاهدین به صراحت اعالم کردند که دیگر خارج از کشور

ی  همهبرای یک دوره خواهید  مثل روز روشن بود که می کنیم و نوک پیکان رو به داخل خواهد بود. درصد روی آن حساب می

ج را از خواستید مو شما به زعم خود میها در خارج از کشور مشکل آفرین است.  نیروها را در عراق به بند بکشید و حضور آن

بینی مریم  پیشبطالن که  پس از آنهمزمان با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی و  2124 مردادماهدر سر رد کنید. 

بینی قاطع شما مبنی  میالدی( سال آغاز دمکراسی در ایران خواهد بود و پیش ۹444)برابر با  7۲رجوی مبنی بر این که سال 

بسیاری  را برگزار کردید و« طعمه»های  شما نشست، مشخص شد ت جمهوری نخواهد رسیددوم ریاس بر این که خاتمی به دور

 را به روز سیاه نشاندید و خفقانی را حاکم کردید که حتی در روابط مجاهدین سابقه نداشت. 

ت باشید، یا شما پس از هر شکست و یا عدم تحقق شعارهایتان به جای آن که پاسخگو شوید و به درستی به دنبال دالیل شکس

مذهبی و خرافه در مجاهدین کردید های  و بندهای متعدد آن را ابداع کردید و یا سعی در تشدید گرایش« انقالب ایدئولوژیک»

بعد هم از زبان مثاًل مرحوم ابراهیم ذاکری مسئول کمیسیون امنیت و  و یا میزان سرکوب و فشار در داخل روابط را باال بردید.

خورم که اگر انقالب خواهر  قسم می»  ملی مقاومت برای نشان دادن حقانیت راه و مسیرتان اعالم کردید: ضد تروریسم شورای

 « بار مجاهدین را نابوده کرده بودند و اول از همه هم خود ترا.... 74مریم نبود تا به حال 

که سالح انقالب و عملیات جاری بر  ر صورتید»نیاز به نقل قول از ابراهیم ذاکری نیست. خود شما قباًل تئوریزه کرده بودید: 

این سالح در سیاست و استراتژی، »گفتید:  شما می«. زمین گذاشته شود، نه ارتش خواهیم داشت، نه آلترناتیو مستقل و انقالبی

 وین از چنا آن داد. ابراهیم ذاکری درسی را که شما داده بودید پس می«. بیش از حمایت یک ابرقدرت برای ما کارساز است

های  سازمان»در بحث با من در حضور مسئول وقت نهاد  مرحوم ذاکریکنید.  آورید که گویا آیه قرآن را ذکر می نقل قول می

اند که قادر به  ای از وحدت و انسجام و توانایی ایدئولوژیک و تشکیالتی رسیده اصرار داشت که مجاهدین به نقطه« المللی بین

پایه را به عنوان حقیقتی  نخواهیم داشت! او این ادعاهای سست و بی« بریده»دیگر در درون سازمان حل تمامی تضادها بوده و 

 کرد که آینده و تاریخ به آن گواهی خواهند داد.  مطرح می

خلق  ی انقالب مریم، دستگاه توحیدی مجاهد به واسطه»  ی او به ادعای غیرواقعی شما بود که تئوریزه کرده بودید: ظاهرًا اشاره

 «شوند. دیگر زائده ندارد و همه با سالح انقالب انسان می

ها و خصوصیات  ی آن نشدم و به اتاقم رفتم. مسئول مزبور که با دیدگاه به این جا که رسید بحث را قطع کرده و حاضر به ادامه

پیغمبر خدا . رسد نتیجه نمیمات است به من آشنا بود گفت: چرا به بحث ادامه ندادی؟ گفتم: بحث با شخصی که اسیر موهو

 کرد.  هم چنین ادعاهایی نمی

انقالب ایدئولوژیک قرار بود نه تنها رژیم را سرنگون کند بلکه تغییرات اساسی در وجوه مختلف علم به وجود آورد و حاال پس از 

و نجات جان شما  که باعث مدعی هستیدتان  یکی از پیروانشما به عنوان کاشف آن، از زبان سه دهه به جایی رسیده است که 

 ی شکست نیست؟ . آیا همین ادعا به منزلهشده استنابودی مجاهدین  پیشگیری از

 

 بخش  های رهایی«بند»و« انقالب مریم»

انداز روشنی  ی این کشور چشم و پیش از سرنگونی دولت عراق در حالی که به خاطر شرایط ویژه« انقالب مریم»شما پس از 

را پیش بردید. در واقع کسی که از این بندها « ابجد شرف»ر نبود به مرور تحت عنوان بندهای انقالب برای مجاهدین متصو
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ی بلکه به ملمجاهدی نداشت. این بندها به این منظور طراحی شده بود که نیروها نه تنها به لحاظ ع« شرف»کرد  عبور نمی

  شد: کشیدن نیروها تولید میبه منظور به بند« بندها»اقع این لحاظ فکری و روانی نیز در کنترل شما باشند. در و

 

 ها و عواطف خانوادگی.  ترک خانه و خانواده و قطع تمامی رابطه -بند الف

  شان را طالق دهند. فرضی طالق زنان و مردان؛ حتی افراد مجرد باید در اندیشه هایشان زنان و مردان -بند ب

ی تحت عنوان بحث دوران، حتی آن دسته مسائلی که در ذهن دارید و یا به کنار گذاشتن و گزارش تناقضات جنس -بند ج

 ی فکر و ذکر افراد به مسائل جنسی معطوف شد.   گونه شد که همه اینآید.  خواب شما می

ران بندی خود بایستی هژمونی خواهران مسئول را بپذیرند و خواه بندی، مردان بر نرینه وحشی فائق آمده و برای آب آب -بند د

فروشد و تمایل به خود نمایی دارد غلبه کنند و برای جبران این ضعف تاریخی مسئولیت  نیز بر مادینگی عنصری که خود را می

 بپذیرند.

)جنسیت و فردیت( مسائل حقیقی خودش پرداختن به آدمی برای پرهیز از »گفتید:  ها می برای شکستن افراد و آماده کردن آن

تا شود  متوسل میاستراتژیکی و یا تشکیالتی  ،سیاسی ،فلسفیو اقسام توجیهات دن حقیقت به انواع برای فرار از فاش کر و

 .« پشت آن سنگر بگیرد

 باشند. « معتقد و پایبند« د»تا مغز استخوان و بدون تظاهر و فرمالیزم به بند »که مجاهدین بایستی  یدکرد تأکید می

ها کنار گذاشته شده و قدرت به زنان ذیصالح  مردها از تمامی کارها و مسئولیت شورای رهبری، یعنی از این به بعد -بند ش

 واگذار خواهد شد.

  « بند ر»بعنوان رئیس جمهور و بیرونی کردن انقالب و « خواهر مریم»رهایی، انتخاب  -بند ر

  کنارگذاشتن فردیت و حل شدن در رهبری.  -بند ف

عاری از هر مجاهدی به خودش تعلق ندارد و یعنی  .خون و نفس به آن اضافه شد در ادامه موارد دیگری نیز همچون امضای

 . نیز به رهبری تعلق دارداش  تمامی وجود او و حتی فکر واندیشهاست و   هرگونه حق و حقوق

ستی شود و برای مبارزه با آن بای شیطان حاصل می ،شد از نرینگی و غرائز جنسی گفته می «د»و  «ج»بر اساس بندهای 

 ی نرینگی داغان شود.  هسته

و دستور داده شده ها کار تولید  که افراد رمق فکر کردن و اندیشیدن نداشته باشند به شکل مستمر و پیگیر برای آن و برای آن

هم به  کسی برای مریضی حق ندارد کار و مسئولیت خود را ترک کند مگر اینکه از شدت بیماری بستری شود که آنشد  می

  پذیر نبود و پزشکان از قبل توجیه شده بودند. امکانسادگی 

شدید و از  قدم می باشند که شما و مریم در هر مرحله پیش« راهگشا»و « بخش رهایی»توانستند  بندهای مربوطه زمانی می

شدند بلکه در  ا نمیره« بند»شاهد بودیم افراد از  که گونه شدید. در غیر این صورت همان شرایطی مشابه با دیگران برخوردار می

 شدند.  بندهای مرئی و نامرئی گرفتار می

ها و  که افراد از فعالیت هایی وسل به بندهای ذکر شده و گزارشی امور این جهان آگاه و بصیر است. شما هم با ت خداوند بر همه

آگاه »فکر و ذکر افراد از اشرف بلکه ی امور  کردید نه تنها بر همه نوشتند تالش می ی خود می «مره لحظه»های روزمره و  ذهنیت

 شوید. « و بصیر

 

 مراحل انقالب ایدئولوژیک در تفسیر جوادی آملی

من الجهاد  رجعنا)که از قول پیامبر جا که  گرای اسالمی و آن بخش مهمی از انقالب ایدئولوژیک در عرفان درون

کند و هم شما و هم خمینی و هم عرفای اسالمی به آن باور  می اعالم« جهاد اکبر»مبارزه با نفس را الجهاد االکبر(  الی االصغر

  امان مسلحانه و شکنجه عمل و عارفان و سالکان مبارزه بی برد خط مزبور همچون روحانیون بی دارید آمده است. شما برای پیش

 د.خواندی« جهاد اکبر»را « نفس»و پرداختن به درون و « جهاد اصغر»و زندان و دربدری و ... را 
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 گفت: اگر مولوی در شرح این مسأله در دفتر اول مثنوی می

 ای شهان کشتیم ما خصم برون »

 «ماند خصمی زو بتر در اندرون

 شکستید. ی آن، سر مریدان می گذاشت و شما با درک وارونه و راهبران انگشت می« مراد»بینی  بر خودبزرگ

 

 22بود در بخش موانع نظری و عملی سیر و سلوک، در جلد  24سال جوادی آملی همان که عضو شورای عالی قضایی رژیم در 

 گوید: می( چاپ شده است 2121سال  که)تفسیر قرآن موضوعی خود 

نگریم و از خود غافلیم و در  الله آن است که ما همواره به بیرون از خود می یکی از موانع مهم تهذیب نفس و سیر و سلوك الی»

این است که انسان عقول، ابتدا به درون و آنگاه به بیرون، ولی  « عقول»و  « فضول»; فرق «قولع»هستیم نه  « فضول»حقیقت 

 «نگرد. انسان فضول، همواره به بیرون از خود می
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   کند: کنند به شرح زیر معرفی می حلی را که عارفان در سیر و سلوک خود طی میجوادی آملی مرا

 ی خود.  تفکر؛ تفکر پیرامون کردار و رفتار و حتا عقاید روزمره -

 ی قبل تصمیم گرفته شود که چگونه رفتار کند.  عزم؛ عزم یعنی با توجه به مرحله -

 کند. عمل؛ بر اساس تفکر و عزمی که صورت گرفته عمل  -

 ها بری کند.  آن مشارطه؛ یعنی با خود شرط کند که گرد گناهان قبلی نگردد و خود را از  -

 گوید: ی مراحل سیر و سلوک معنوی و اخالقی در جلد یازدهم تفسیر موضوعی قرآن کریم می جوادی آملی در باره

یگر امر به سوء نکند، او فراغتی براى مراقبت و بعد از مرحله ریاضت، وقتی نفس اماره انسان، مطیع عقل عملی او شود و د»

 کند. محاسبه پیدا می
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ده پایبند باشد و قول و قرار خود چه که شرط کر شود؛ فرد به طور دائم از خود مراقبت کند که بر آن مراقبت؛ چنین معنا می -

کردن فرد است و این امر  ی سلوک و جهاد با نفس است. در حقیقت پیشگیری و واکسینه را اجرا کند. مراقبت مهمترین مرحله

 «تا انتهای راه همیشه و هر لحظه باید انجام گیرد.

 

 گوید: جوادی آملی در این زمینه می

کشد تا اوضاع را زیر نظر داشته  )گردن( می «رقبه»یعنی کسی که  « رقیب»باشد.  « رقیب»مراقبت این است که انسان کامال »

کند; به این معنا که، اگر تصمیم  باشد. انسان باید رقیب و مراقب خود باشد و بر اعمال خود، اشراف داشته باشد که چه می

گرفت کار بدى انجام دهد، فورا از آن برگردد و البته هر گرفت کار خوبی انجام بدهد، زود این تصمیم را اجرا کند و اگر تصمیم 

 تصمیمی را هم که گرفت و هر کارى را انجام داد، ثبت کند تا در محاسبه سودمند باشد.

شده خود را حسابرسی  مطرح است. انسانی که سیر و سلوك دارد، اهل حساب است و اعمال ثبت« محاسبه»در کنار مراقبت، 

این که انسان را در روز توزین و حساب، وزن کنند یا او را به محاسبه فرا خوانند او باید خود را توزین و به کند ... قبل از  می

بیند; وقتی بدهکار ببیند، هرگز اهل تمرد، غرور، تکبر  حسابرسی، دعوت کند... انسانی که اهل محاسبه باشد، خود را بدهکار می

خویش بداند، یقینًا مواظب صحنه  « اعمال»خود را جزو « خاطرات»د. کسی که شو و مانند اینها نیست و خاضع و خاشع می

نفس خواهد بود. نتیجه آن که سالك محاسب همان طور که مواظب زبان خویش است مواظب نشستن و برخاستن، خوردن و 
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طیع عقل عملی او شود و آشامیدن، امضا کردن و اندیشیدن خود نیز هست. بعد از مرحله ریاضت، وقتی نفس اماره انسان، م

 «کند.  دیگر امر به سوء نکند، او فراغتی براى مراقبت و محاسبه پیدا می

 

 گوید:  در مورد موانع نظرى و عملی سیر و سلوك می بایستی به خود سوءظن داشته باشد. جوادی آملی  فرد همیشه می

هاى  کشاند، هشیار بود و از این رو انسان باید هم نعمت لت میبه آنچه انسان را دوباره به غف پس از نجات از غفلت، باید نسبت »

گمان نباشد; زیرا خوش  به خود، خوش خدا را بشناسد و هم بداند که در همه حاالت، در مشهد و محضر الهی است و هم نسبت 

زاست و با  ها غفلت ی بهکارها را توجیه کند و توجیه کردن ت آن شود که انسان کارهاى خود را حمل بر صحت و  گمانی باعث می

هاى گذشته را ترمیم کند; زیرا  ی یابد تا تبهکار تهذیب روح، سازگار نیست. چنین کسی، دیگر به توبه و مانند آن راه نمی

 ها توبه کند. آن پندارد تا از  کارهاى خود را، زشت نمی
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شوند. شما مضامین « بندی آب»کنند تا  است که مجاهدین در دوران انقالب ایدئولوژیک از آن عبور می« بندهایی»ها همه  این

 کنید. اما محتوا یکی است.  بندی جدید عرضه می فوق را با فرهنگ مجاهدین و در شکل و بسته

 

 ، انقالب ایدئولوژیک و انقالب مریمانقالب فرهنگی چین

ی جو  زنند، بایستی منتظر اشاعه می« انقالب»های قدرت را در دست دارند دم از  که اهرم وقتی کسانیتجربه ثابت کرده است 

مدعیان های قدرت توسط  اهرم تمامی دست گرفتن ی منتقدان و رقبای سیاسی و تالش برای در سرکوب و برکناری و تصفیه

ها همیشه اهداف آن را در پوششی از «انقالب»دیان و مدعیان این گونه ی قدرت بود. منا ها در اریکه منازع شدن آن و بال بانقال

ی دولتی بلکه  ها ها و خطابه های رسمی و سخنرانی ها را نه در کتاب «انقالب»کنند اما نتایج این گونه  زیباترین کلمات بیان می

 بایستی دید. دهد  ها به دست می روایتی که تاریخ از آنو ها  در عملکرد مدعیان آن

به رهبری جیانگ چین همسر مائو برپا 2۲22انقالب فرهنگی چین در پی کشمکش قدرت در حزب کمونیست چین در سال 

ی بحران اقتصادی و فقر و  . انقالب فرهنگی نتیجهکوشید ی همسرش می شد. در آن جا هم یک زن برای حق رهبری ویژه

میلیون چینی منجر شد. بحران  12کشور را در برگرفت و به تلف شدن  2۲22تا  2۲02های  ای بود که طی سال طیقح

بینی شده  های پیش های اقتصادی و طرح ی کافی مائو و حزب کمونیست چین در هدایت برنامه اقتصادی به خاطر فقدان تجربه

برد به وجود آمده بود. مائو به جای بررسی اشتباهات و  نام می« به جلوجهش بزرگ »برای نوسازی چین که مائو از آن به عنوان 

ی کادرهای حزبی و دیگر مسئوالن حزب کمونیست پرداخت  اندازی انقالب فرهنگی به تصفیه تالش برای برون رفت از آن، با راه

شود. انقالب فرهنگی به منظور ارعاب  می یاد« انقالب فرهنگی»های سیاه  ها به عنوان سال و فجایعی را به وجود آورد که از آن

چین شد. تصویر «  مرد برتر» 2۲22ی آن مائو در سال   کادرهای حزبی و تضمین رهبری مائو طراحی شده بود و در نتیجه

آن ها بایستی  ی چینی نقش بست و نیمرخی از سر او زینت نشانی شد که همه« ی مردم روزنامه»ای در  ی مائو بر هر مقاله  چهره

عدد. هر چینی  2میلیارد آرم از سر مائو ساخته شد، یعنی به ازاء هر چینی  2/4چسباندند. نزدیک به  را به لباس خود می

بایست در تمامی مراسم عمومی  هایی از مائو بود را دریافت کرد و آن کتاب می که نقل قول« کتاب سرخ کوچک»ای از  نسخه

اختیار گرفتن   شدن و در وقتی هدف بالمنازعائوئیسم تبدیل به دین اجباری حکومت شد. بود و به این ترتیب م همراه آنها می

 شوند.   ناخواه یکسان و مشابه می هها و ابزارها خوا های قدرت است، شیوه اهرم

یالتی ی مائو بودید، بخشی از اصول تشک ی قدرت، انقالب فرهنگی چین بود، شما از دیرباز دلباخته الگوی شما برای قبضه

مجاهدین از تعلیمات مائو الگوبرداری شده است. بعید است شما چیزی در مورد انقالب فرهنگی چین در آن موقع نشنیده 

 باشید. 
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توانست این پروژه را پیش  بود. بدون حضور جیانگ چین، مائو به تنهایی نمی« مائو»برای پیشبرد انقالب فرهنگی نیاز به زوج 

 تواند بوده باشد.  ای نمی ی تاریخی یل زوج رجوی در شما بدون توجه به چنین تجربهببرد. احتمااًل فکر تشک

 هرچند در بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت ازدواج شما و مریم آمده است: 

ی مردم ایران است پس از  ای که سمبل گویای مقاومت عادالنه را به مثابه واحد یگانه« مسعود و مریم رجوی»ما مجاهدین »

بسیاری آزمایشات گدازان که در رأس رهبری دستجمعی سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان رهبری ذیصالح انقالب نوین و 

ایم. این امر از ضرورت متقن پیروزی و استمرار انقالب نوین ناشی شده و هیچگونه  دمکراتیک مردم ایران برگزیده و معرفی کرده

یرشان از ها و تطه ی آزمایشات این دو نفر، نفی تام و تمام فردیت آن دیت یا کیش شخصیت ندارد. جوهر کلیهی فر صبغه

 « آمیز بوده است. های طبقاتی و شرک آالیش

دانستند خود اولین قربانیان آن  دادند نمی قرار می« رأس رهبری دستجمعی سازمان مجاهدین خلق ایران»کسانی که شما را در 

خواستند  ها توجهی به تجربیات تاریخی نداشتند و نمی برای همیشه رخت خواهد بست. آن« رهبری دستجمعی»بود و  خواهند

ی ما شاهد بودیم که  کند. همه ی تاریخ به یک صورت عمل کرده و می ها در همه جا و در همه بفهمند که روح حاکم بر پدیده

 راه برد. « کیش شخصیت»ه ها ب مورد نظر آن« امر»ها  بینی آن برخالف پیش

تصمیم ازدواج »که ضمن اعالم  2121اسفند  2۲برخالف اطالعیه دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان مجاهدین به تاریخ 

 آورده بود: « ی توحیدی و انقالبی مریم و مسعود فرخنده

ما از نظر ایدئولوژیک « ترکیب نوین رهبری» ی استمرار و بارآوری تمام عیار  ی تحقق و تثبیت و همچنین الزمه این امر الزمه»

خواستار یگانگی هرچه  -و صرفا در همین نقطه -و تشکیالتی و همچنین به لحاظ سیاسی بود. زیرا ما در رأس هرم رهبری خود

گانگی یا باید کمترین دو توانستیم و نمی وجه نمی ها بودیم و به هیچ بیشتر و نامشروط طرفین و منجمله یگانگی خانوادگی آن

 «مشروط بودن این رهبری را به غیر آن، پذیرا شویم.

 

 آمده است: 2124خرداد  ۹4ی شورای رهبری مجاهدین در  که در بیانیه یا چنان

ضرورت ایدئولوژیک و »خلق، عاری از هر بیم و باک  وزدن به ریسمان محکم خدا  به هر حال مسعود و مریم با چنگ»

انقالبی و « با اختیار و رضای خاطر»پذیرفته و « ن مردم ایران را که مظهر مشیت الهی استتشکیالتی و مشیت انقالب نوی

توحیدی برای این ازدواج فرخنده که بزرگترین ابتالء زندگی هر دوی آنهاست تصمیم گرفتند. در غیر این صورت ترکیب نوین 

 «تشکیالتی الزم برخوردار نبود. ... شد و از کارائی و محتوای عقیدتی و  رهبری ما چنانکه باید محقق نمی

ی  های قدرت دیگر نیازی به ادامه و در دست گرفتن تمام عیار اهرم« انقالب ایدئولوژیک»ی اول  پس از محکم شدن پای مرحله

ه پا ب« انقالب مریم»به بعد  22، از سال «انقالب ایدئولوژیک»ی  آن در قالب قبلی نبود. به منظور تکمیل و تعمیق پروژه

شد « رهبر عقیدتی»و « رهبر»تبدیل به « راهبران عقیدتی»و « ترکیب نوین رهبری»، «مریم»ی وجود گذاشت و با ایثار  عرصه

پرواضح است که ی وصل به رهبری معرفی شد. و رهبر یک درجه باالتر رفت و از بقیه فاصله گرفت.  و مریم به عنوان حلقه

ی اول انقالب ایدئولوژیک معمول بود  که در مرحله چنان« راهبران عقیدتی»و « امانام»یکی است و « رهبر عقیدتی»و « امام»

 نقض غرض هستند. 

 این شورا انعکاس یافت: 2124خرداد  ۹4ی   برخالف اظهار نظر شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران که در بیانیه

که « رهایی زن»ی  ریت و عدل و یگانگی و در برخورد با مسئلهدر گذار خالق و خونین از دنیای استبداد و استثمار به جهان ح»

نقطه عزیمت یک انقالب ایدئولوژیک درونی بود، مجاهدین به طاق ایدئولوژیکی باالبلندتری که مبین یک ارتقاء کیفی عقیدتی 

ی خطیر  ما از مقولهو تشکیالتی است دست یافتند. شاخص این پیشرفت عظیم که در اوج بعدی خود درک انقالبی و توحیدی 

را جهش داد، انتخاب و معرفی مریم بعنوان همتای ایدئولوژیکی مسعود « رهایی»ی مستقیم آن با امر خطیر  و رابطه« رهبری»

 «و همردیف مسئول اول سازمان بود. 
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که « الب ایدئولوژیکانق»تان دست کشید و برخالف دوران  «همردیفی»شما و « همتای ایدئولوژیکی»، او از «انقالب مریم»در 

و حل شده در شما شد بلکه خود را در مقابل شما   شد همچون شما تنها به خدا پاسخگو است، نه تنها تحت مسئول ادعا می

 معرفی کرد.« هیچ»

تر از مسئول اول و  طبیعی است که در پایین»... گوید:  چی در توضیح سیستم رهبری در سازمان مجاهدین می مهدی ابریشم

ی ایدئولوژیک، همه مشروط هستند و قبل از همه به مسئول باالتر خودشان مشروط هستند. اما مسعود در باال به کی رهبر

شان  مشروط است؟ فقط به انقالب. او ایدئولوژیکمان مسئولی جز خدا ندارد. همه مسئول دارند یعنی مشروط هستند به مسئول

ندارد. مسعود هم مسئول مریم نیست. هر دوی اینها مستقیما خودشان  ولی در راس رهبری اینطور نیست. مریم هم مسئول

مسئولند، به هیچکس بعنوان مسئول در باالتر از خودشان پاسخگو نیستند. بعنوان مسئول، اینها مسائل را متکی بر ایدئولوژی و 

 «اندیشه خود باید حل کنند... 

 (2124، تیرماه  ۹00ی  )نشریه مجاهد شماره

شما هم تا زمانی که « ریاست جمهوری برگزیده مقاومت»ما شاهد بودیم که مریم رجوی حتی در ارتباط با موضوع ی  اما همه

 زد.  از پذیرش این پیشنهاد سرباز می )و از پیش توافق نکردید( او را ملزم نکردید

 نویسد:  ا آفریده بودید میای که شم در مورد شگفتی« انقالب ایدئولوژیک»محمد حسین حبیبی خائیزی یکی از شیفتگان 

آید و با دست خود برای خود همردیف و  شگفتی دوم این مسئله در این است که یک سازمان و مسئول اول یک سازمان می»... 

توجهی آن سازمان و آن رهبر به مسائل و اختالفات بالقوه و آینده باشد،  تردید این حرکت یا باید نشانگر بی سازد. بی شریک می

های دور دست پاکی و یگانگی که هرگز در آن اختالف و افتراقی  ای گرفت بر اوج پرواز رهبری به قله  ین که باید آن را قرینهیا ا

جو توانستند از هفت وادی بگذرند،  مرغ حقیقت ها وقتی سی ی دور دستی که به روایت اسطوره متصور نیست. یعنی همان نقطه

 «سرانجام به آن دست خواهند یافت.

 «(تکلیف ناباوران، انقالب ایدئولوژیک، مجاهدین چیست؟». مقاله 2124خرداد  14مجاهد. تاریخ  ۹0۹)نشریه مجاهد شماره 

از شر « انقالب ایدئولوژیک»ی ایدئولوژیک فرو رفته بود توجهی نداشت که شما در قدم اول   نویسنده سطور فوق که در خلسه

های مسئول  و به جای ارگان شوید ی مرکزی و ... راحت می  عضو کمیته 02ند و عضو دفتر سیاسی که همردیف شما بود ۹2

توانید جانشین خود  ای می کنید که به اشاره العاده در سازمان پیدا می شوید و قدرتی خارق می« پاسخگو»سازمانی تنها به خدا 

انقالب »ترین کارها مشغول کنید. در ثانی در  را در حد یک هوادار ساده تنزل مقام دهید و اعضای دفتر سیاسی را به ساده

دیگر محمدحسن حبیبی نبود تا شاهد آن باشد مریم نیز با تنزل مقام مواجه شد و به شما پاسخگو گردید. از قضا در « مریم

 اید.  بود که مطرح کردید بر او بیشتر از بقیه سخت گرفته« انقالب مریم»دوران 

در آمد و « کیش ملی»، همسرش مائو به عنوان «جیانگ چین»اگر تحت توجهات و رهبری همانطور که در باال اشاره کردم 

هم گردنبندهایی « مریم»هایشان شدند، به اعتراف شما  ی مردم چین موظف به چسباندن نشانی از نیمرخ سر او به لباس همه

ی  ها و تصاویری است که همه دا از عکس استثنا فرستاد. این جکه تصویر شما بر آن حک شده بود برای تمام مجاهدین بال

 های خود بچسبانند. ها و باالی تخت ها و در کمد مجاهدین موظفند همراه خود داشته باشند یا در اتاق

سیاستمدار »، «ژنرال اعظمی که از آسمان نازل شده»، «۹2ستاره راهنمای قرن »شمالی هم از رهبر کشور به عنوان  در کره

 شود.  نام برده می« عالیترین تجسم عشق انقالب»و « اراده آهنین»، «نده همیشه پیروزفرما»، «شگفت انگیز

ن کشور به یا یها دستور دادند دانشگاه ی، مقامات دولتیانگذار کره شمالیبن ل سونگیم ایکن سالگرد تولد یبه مناسبت صدم

شد مائو در میانسالی و پیری رکورد  گفته می د.ن کشور برپا شین مناسبت در ایبه هم یل شود و جشن مفصلیمدت ده ماه تعط

تبلیغات رسمی در کره شمالی هم حاکی از این است که برای دستیابی به جوهر جوچه و برای  شنای جهانی را شکسته است. 

شود  میآنجا هم تبلیغ  که بطور روزمره نو و تازه شوید باید به این باور برسید که هرچه دارید از خلق و رهبری است. این

حرکت کنید تا در راه نمانید. اینطور تک  بدهید. با پاهای کیم سونگ ایل و کیم جونگ ایل« رهبر عزیز»دستتان را به دست 

  تواند آنرا خاموش کند. ای خواهید بود که هیچکس نمی شوید. و شعله تک شما جاودان می
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اند چه بر سر ملت فقیر ترکمن  های دنیا را به او داده ترکمنیا پدر « ترکمن باشی کبیر»نگاه کنید صفر مراد نیازاف که لقب 

در یک میلیون جلد انتشار دادند و با موشک روسی به فضا فرستادند. بر در « روحنامه»اش را تحت عنوان  آورد. تراوشات فکری

 هایی از آن را حک کردند.  و دیوار مساجد عبارت

ی این  چنان روابطی که شما مدعی آن هستید پیشرفت صورت نگرفته است. همهی چنین اموری و  کجای دنیا، در سایه در هیچ

بارد و در  شمالی و ترکمنستان و ... که بدبختی و فقر از سر و رویشان می مانده و در کشورهایی چون کره امور در روابط عقب

 پیوندد. ارتباط با رهبران این کشورها به وقوع می

های  تحوالت باورنکردنی عامل پیشرفت و یا بقای یک سیستم و جامعه نبوده است. توانایی و امور عجیب و غریب و« معجزه»

 نیافتنی در هیچ کس نبوده و نیست. منحصر بفرد و ویژه و دست

 

 و انقالب ایدئولوژیک با مائوئیسم  «اشرف»موجود در شباهت روابط 

او را بدون اشاره  های رهنمودیز به جز بحث محفل گرایی، ن 22های سه روزه سال  که در نشستشما جدای از اصول تشکیالتی 

اید و   اید و در عمل آن را بارها به کار بسته مائو گرفتهکه به آن معتقدید از را ن اصولی تری ای یکی از پایهبه نامش تکرار کردید، 

ضمن تأیید این ویژگی او در کتاب مائو ابایی از به هدر دادن خون نداشت. شما در بعضی مواقع به فاجعه منجر شده است. 

به قول مائو تجربه به قیمت خون به دست »  نویسید: از او فاکت آورده و می« بندی درون احزاب بندی و صف درباره جناح»

گذارید.  کرد و شما روی درستی آن صحه می ها و اشتباهاتش را توجیه می ها و ضعف ی نابخردی مائو با این جمله همه«. آید می

  ؟و آسوده خاطر باشید به کار ببرید را اندوزی  تجربه این نوع ازد که در مقاطع مختلف وش ا این باعث نمیآی

وی در سال «  میلیون چینی را برای پیروزی انقالب جهانی قربانی کنیم 144ایم  ما آماده»در مسکو گفت:  2۲07در سال مائو 

چه باک اگر نیمی از جمعیت چین نیست و نابود شوند. این چیزی »فت: جهانی دیگر به حزب گ  انداز یک جنگ در چشم 2۲02

 «است که چندین بار در تاریخ چین به وقوع پیوسته است...

 

correia.com/mao_2.html-http://www.arlindo 

 

لوژیک و به ویژه در اشرف ئوپس از انقالب اید ،ائو است که با الگوبرداری از آنای از اقدامات م آید گوشه چه در پی می آن

های  ر در گردهمایییخود را با خشونت و تحقعظیم ی  هیمائو تصف .ها و محاکمات درونی مجاهدین را سازماندهی کردید نشست

هرچند در یک دوره داد.  مینجه و آزار قرار مورد شک شانردستانیتوسط زرا انش یداد. او قربان بزرگ و در مالءعام انجام می

آوردند و ژان پل سارتر طی  پل سارتر از اقدامات مائو حمایت به عمل می و ژان سیمون دوبوار روشنفکران غربی زیادی از جمله 

 . قرار دادمورد ستایش « عمیقًا اخالقی» اقدامی عنوان تحترا « خشونت انقالبی مائو» 2۲24ی  انقالب فرهنگی چین در دهه

و جان  Jung Chang به قلم چونگ چانگ  Mao, The unknown story« مائو، داستان ناشناخته»کتاب تحقیقی 

گیرد. کمتر  پردازد و مورد توجه مطبوعات دنیا قرار می میاو  سه دهه پس از مرگ مائو به زندگیJon Halliday هالیدی 

انقالب »اگر مائو دو دهه پس از انقالب چین به فکر ننوشته باشد.  تابشود که راجع به این ک معتبری پیدا می ی نشریه

 سازی اذهان افتادید.  و یکسان« انقالب ایدئولوژیک»افتاد شما هم دو دهه پس از تشکیل سازمان مجاهدین به فکر « فرهنگی

 

http://www.arlindo-correia.com/140905.html 
 

ی عمل  و نحوه به بخشی از جنایات صورت گرفته« ها یستئمائو و مائو»ی   مقالهدر  Keith Windschuttle کیت ویندشاتل

 کند: می  اشاره مائو

. هر شخصی که که نقش آنها اجرای دستورات حزب بود شدند متشکل می گوناگونیهای  تهیکمدر  ]یک منطقه[ تیجمع کل»

. شد شد و به کار اجباری نامحدود یا اعدام محکوم می میگرفت اموالش مصادره  میظن قرار تی مورد سوءبه عنوان دشمن عقید

http://www.arlindo-correia.com/mao_2.html
http://www.arlindo-correia.com/mao_2.html
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علنی  های زدن اتهام، ای  . تظاهرات تودهبودعمومی  شیها به نما آزار و اذیت تبدیل اینستم شوروی ینوآوری مائو نسبت به س

  .به دستور روز تبدیل شدك است یك ضد بلشویفرد  بر این که مبنیهای عمومی  ها و اعتراف نیتوسط خبرچ

ان یبرای از م همچنین ند وکرد مخالفت میی سلسله مراتب حزبی و کسانی که با وی  هیها برای تصف تهمت زدن این ازمائو 

ن کسانی که مورد اتهام قرار گرفتند افسران نظامی یاول کرد. استفاده می کرد بالقوه خائن هستند برداشتن کسانی که فکر می

 دند از اعضای حزب بودند. یشتر کسانی که به قتل رسیب .حزب بودند ارتش سرخ و رقبای مائو برای رهبری

 را فراری انسرباز زدند این فرمان سرباز می اجرای ازبه عنوان هشدار به کسانی که شدند.  به خدمت نظامی فراخوانده می انمرد

در  زندبه تور اندا داد کافی سربازشدند به تع که موفق نمیری ی. ماموران سربازگکردند به صورت علنی محاکمه و اعدام می

توانست  روزمره و مهمانوازی می اجتماعی های شدند. معاشرت اعدام میمحل عمومی مورد انتقاد قرار گرفته و در بزرگ  تجمعات

 ا شبید همان داشته باشینداشت مای اجازه  چ خانوادهیهآورند که:  می به خاطر مییازان قدسرب به همراه داشته باشد.مرگ 

 . ...شد همانش کشته مییبه همراه مکرد  مبادرت به این کار میای که  کسی نزد آنها اقامت کند. هر خانواده

ورد نکوهش شدید قرار داد به عنوان تروتسکیست م مورد انتقاد قرار می، به طور خصوصیحتی  اقدامات ران یهرکسی که ا

ها  ستیونالینی را که از نواحی تحت کنترل ناسیداوطلب ی کلیهمائو  2۲4۹ سال درشد.  دان انفرادی محکوم مینزگرفته و به 

ی هزاران نفر را به منظور اعتراف گیری صادر  دستگیری و شکنجهدستور  و جاسوس مورد اتهام قرار داد به عنوان آمده بودند

های وحشتناك و  ییبر گردهما Yenan «نانی»زندگی در های روزانه بود.  به صورت واقعی و نمایشی جزو برنامهاعدام، کرد. 

بر  کردند. به جاسوس بودن خود اعتراف می مردم حاضرداوطلبان در برابر ها  همایی در این گرد .ی از افراد متمرکز شدیبازجو

کردند، مائو از تمام کسانی که هنوز  ی قربانیان استفاده مییس مخفی برای بازداشت و بازجویخالف استالین و هیتلر که از پل

ك یبه « نانی»ی مسکونی  کرد. منطقه ن استفاده مییی و مجازات متهمیمورد اتهام قرار نگرفته بودند برای نگهبانی، بازجو

افت یارسال و درکسی قادر به ی ممنوع بود. های خارج ویاستفاده از مطبوعات و رادل شده بود. یحکومت توتالیتر خودمحور تبد

شوخ طبعی، گوشه طنز،  شدند. تعبیر میبر جاسوسی  مدرک و شاهدی مبنی به عنوان ها  ع نامهقوادر  از دنیای بیرون نبود.نامه 

 .«عوضی کلماتزبان آوردن  رب»؛ اختراع کردرا د کلی و مبهمی یجرم جد ،میرژ به هر شکل ممنوع بود.ه زدن یو کنا

اش را به عنوان  ندهیگو تواند ی شود میمنظورشان این بود که هر نظر و یا سخنی که شکایت، متلک یا نیش و کنایه تلق

 ا خائن مورد اتهام قرار دهد. یجاسوس 

به زی یکه قادر به زبان آوردن چکرد   ل مییتبد ماشینی)ربات( آدمبه یک جوان داوطلب پرشور را  ،مین رژیت در ایدو سال فعال

 روح خط حزبی نبود.  بیخشک و بازتاب جز 

روشنفکران گرفته  کند از فرقی نمید، یکن سؤالنفر  14ا ی ۹4ك پرسش را از یاگر شما : »کند همان گزارش مییمك خبرنگار ی

ن ییها تع وجود دارد که در نشست نظر نقطهك یشه یهمرسد  . به نظر مییکسان استش یشه کمابیهای آنها هم تا کارگران، پاسخ

 «.ها دارد  می بر افکار آنینند که حزب نظارت مستقک می انکار و قاطعانه به اتفاق آراکه آنها  جای تعجب نیستشود.  می

 

correia.com/mao_2.html-http://www.arlindo 

 

ن را شد که از آن به نیکی یاد کند و نکوشد آثار سوء آ دیگر کمتر چینی هوشمندی پیدا می« انقالب فرهنگی»یک دهه پس از 

شما همچنان پس از سه دهه در میان جمع محدود مجاهدین به حیات خود ادامه « انقالب ایدئولوژیک»از بین ببرد. اگر 

 بدیهیرسیدن آن   بست ی عراق و موقعیت خطیر مجاهدین و سردرگمی نیروهاست وگرنه به بن دهد ناشی از شرایط بسته می

 است. 

 

 ت رفتاریالگوبرداری از استالینیسم و تشابها

 کنید. از وی به نیکی یاد می مجاهدین های درونی اید و در بحث شما تحت تأثیر شخصیت استالین هم بودهرسد  به نظر می

http://www.arlindo-correia.com/mao_2.html
http://www.arlindo-correia.com/mao_2.html
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تأثیر  اش  و به ویژه کیش شخصیت زیادی هم انجام داد اما شما از کارهای زشت اوو ماندگار هرچند او اقدامات مثبت 

ای از  استالینی گرفتار نشوند. از این روست که هیچ نوشته کردید که در دام تبلیغات ضد می به مجاهدین تأکیدشما  اید. پذیرفته

شده از سوی  شما حداکثر جنایات سازماندهیو وحشت و ترور انتشار نیافته  مجاهدین در نقد اقدامات استالین در دوران

 کنید.  اشتباهات وی ارزیابی می استالین را

همانگونه که کنید.  با الگوبرداری از استالین به روایت تاریخ مجاهدین هم مبادرت میب ایدئولوژیک به ویژه پس از انقالشما 

و از طریق ها عضو کمیته مرکزی و یاران قدیمی لنین  ده  با محاکمه و اعدام،  یشیاستالین طی چهار مرحله دادگاه فرما

ت خواهانه مطلوب ینظام تمام بود عملی سازد ورکان قدرت ر تمامی این توانست مقصود خود که همانا تسخیهای خون هیتصف

هایتان به مقصود خود  ردیف شما هم از طریق مراحل مختلف انقالب ایدئولوژیک با تحقیر روحی و روانی هم ،خود را برقرار سازد

یرون گذاشته شوند که گویی ها ب ها و عکس های خونین از کتاب بسیاری از قربانیان تصفیهداد  همچون او که دستور میرسیدید. 

ای تاریخ حزب  شوید. استالین به گونه ی افراد می اند شما هم چنین کاری کردید و حتی منکر گذشته هرگز وجود نداشته

اند لنین و استالین. در حالی که او الاقل هنگام  کرد که گویا تنها دو شخصیت وجود داشته کمونیست و انقالب را روایت می

 نوشته بود: « پراودا»در روزنامه  2۲22استالین در نوامبر ب اکتبر زیر دست تروتسکی بود. پیروزی انقال

دهی قیام زیر فرماندهی مستقیم رفیق تروتسکی، رئیس شورای پتروگراد انجام شد.  تمام کار عملی در ارتباط با سازمان»

بازان به سمت شوروی و شیوه کارآی سازماندهی توان با قاطعیت گفت که حزب اساسًا و اصواًل برای کشاندن وسیع سر می

 « کمیته انقالبی نظامی، به رفیق تروتسکی مدیون است.

اما در مجموعه آثار استالین در  موجود است منتشر شد 2۲14اثر استالین که در سال « انقالب اکتبر»این قطعه در کتاب 

 .شدحذف  2۲4۲

های قدیمی حذف فیزیکی  اهدین و همقطاران سابق شما برخالف بلشویکیک از اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی مج هیچ

یک از یاران نزدیک  های به وجود آمده. کما این که هیچ شدن روابط و محدودیت ، این به خاطر تغییر زمانه است و پیچیدهنشدند

  اند. نشدهی حذف فیزیکی  ا خمینی نیز توسط خامنه

در  مسعود رجوی.نژاد و  فحنیاند  دو شخصیت وجود داشتهکنید که گویا فقط  را روایت می ای تاریخ مجاهدین  شما نیز به گونه

سازی  ی این تاریخ  دامنهبه مرکزیت مجاهدین پیوسته بودید.  2104حالی که شما در آخرین تغییر و تحوالت در بهار سال 

 دهید. یهم بسط م 2104مجاهدین قبل از سال « گروه ایدئولوژی»نادرست را حتی به 

ساله  ۹2ایدئولوژی در حالی که   شدند که شما در گروه کردند حتی مدعی می راویان وابسته به شما اگر امکانش را پیدا می

و او تحت تأثیر دانش و تسلط شگرف ایدئولوژیک  دادید خط میهم نژاد  بودید و تازه دو سال بود سیاسی شده بودید به حنیف

ها به مارکسیسم گرایش پیدا کرد و  حسین روحانی عضوگیری شدید که بعدتان  همشهریسط در حالی که شما تو شما بود.

. حسین روحانی عضو گروه درآمد اوین زیر فشار شکنجه شکست و به خدمت بازجویان 2124پس از دستگیری در بهمن 

هواپیمایی که مجاهدین دستگیر  مجاهدین بود و فرماندهی عملیات موفق ربودن« شناخت»ی کتاب  ندهکن ایدئولوژی و تدوین

 این کتاب زیر نظر حنیف نژاد بعدًا تکمیل شد. آورد به عهده داشت.  از دبی به ایران می 4۲شده را در سال 

 2102که در سال « 2104تا سال  2144ران از سال ین خلق ایع سازمان مجاهدیوقا ی خچهیس و تاریشرح تأس»در کتاب 

 یعل ت خود را شروع کرد.ینژاد فعال فید محمد حنیشه یبه سرپرست یدئولوژیگروه ا»آمده است: مجاهدین انتشار یافته  طتوس

ی که برای در دادگاهبه همین دلیل «. ن گروه بودیاز عناصر فعال و مبتکر ا یکینژاد  فیهندوست در کنار محمد حنیم

دفاع ایدئولوژیک به علی میهندوست یکی از شما هم حضور داشتید برگزار شد و  2104در سال مجاهدین  ی رهبری محاکمه

مجاهدین را « تکامل»دوست کتاب  میهنو نه به شما.  معروف بود سپرده شد« علی عقیدتی»اعضای مهم گروه ایدئولوژی که به 

وعی به ناو را بعدها و نقش بدون گفتگویی در تدوین ایدئولوژی مجاهدین داشت. منتهی شما  ه بودی تحریر در آورد به رشته

پس از انقالب ایدئولوژیک مریم شدید.  وی جایگزینی این سازمان  در روایت رسمی مجاهدین از تاریخچهحذف کرده و خود 

و شما هم با اما سازمان به نام احمد رضایی آن را منتشر کرد!  ی شماست نوشته« راه حسین»رجوی مدعی شد که کتاب 

ص  2102منتشر شده در سال در کتاب شرح تأسیس سازمان مجاهدین خلق ه در حالی ک لبخند و سرتکان دادن تأئید کردید
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یعنی دیگران هم در تدوین « در کارهای تحقیقاتی مربوط به این کتاب نقش مهمی بازی کرد.»آمده است که احمد رضایی  1۲

 قابل قبول بودطعًا چنین بوده که قگفتید شما هم در تهیه و تدارک این کتاب مشارکت داشتید  حال اگر میاند   آن دست داشته

در واقع پس از انقالب ایدئولوژیک این نقیصه که نامی از شما  خواهید. های جمعی را نیز به نام خود می اما شما محصول تالش

شما توجهی ندارید این ادعا که شما در کار تدوین ی ایدئولوژیک مجاهدین نیست برطرف شد.  های اولیه ی کتاب در تهیه

قصد برد.  داشتید قبل از هر چیز استحکام آن را زیر سؤال می نقش مهم و تأثیرگذار 04تا  42های  وژی مجاهدین در سالایدئول

 های بعد نیست.  استعداد و توانمندی ایدئولوژیک شما در سال نفی من از این توضیح

کند  های دانشگاه هم شرکت می کالس ی سیاسی دارد و در عین حال تمام وقت در ساله که تنها دو سال سابقه ۹2جوانی 

از جانب خداوند یا داشتید و « علم لدنی»تواند از درک عمیق و شناخت باالیی برخوردار باشد مگر این که مدعی شوید  نمی

 شد.  به شما الهام می  علوم ی سرچشمه

های ایدئولوژیک شما را برتر  صالحیتچی  تان تمامی ندارد. مهدی ابریشم شیفتگان ادعاهای عجیب و غریبانحصارطلبی شما و 

 کند: مجاهدین معرفی می یکی از سه بنیانگذاراز سعید محسن 

از فردای شهادت حنیف، پرچم ایدئولوژیک سازمان بدست مسعود بوده است. حتی اگر سعید محسن هم زنده بود، بدلیل »

اندیشه و ساخت و بافت شخصیت مسعود برای  چیزی به اسم سنخیت ایدئولوژیک )که خودش بحث مفصلی دارد( در یک کالم

 «تر بود. بارآوری ایدئولوژی از همه شایسته

 (21، ص 24، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه 24خرداد  22ی انقالب ایدئولوژیک،  چی درباره )سخنرانی مهدی ابریشم

ی رهبران مجاهدین که  هم بودید، بقیهگذار مجاهدین دیگر بنیانزادگان  تر از علی اصغر بدیع شما شایسته،  قطعًا طبق این نظریه

 گذاشت.  بیشتر شما گردن می« سنخیت ایدئولوژیک»های بعد به  چه بسا اگر حنیف هم زنده بود در سالجای خود دارند. 

کنید و نه  ی امور هم بین دو شخصیت تاریخی حزب کمونیست شوروی، شما از اقدامات استالین الگوبرداری می اداره ی  در شیوه

 تان احترام قائل نیستید.  و همراهان  لنین. شما همچون استالین برای رنج و مقاومت یاران

کامنوف و زینویف،  .ی آغاز قیام مسلحانه را مورد تصویب قرار داد کمیته مرکزی، تصمیم تاریخی لنین درباره 2۲27در سال 

ن زمیم مخالفت کردند. زینویف و کامنوف در روزنامه منشویکی نوایاژیتنها کسانی از اعضای کمیته مرکزی بودند که با این تص

ای در خصوص عدم موافقت با کمیته مرکزی درباره موضوع قیام مسلحانه چاپ کردند که در نتیجه تصمیم  )زندگی نوین( بیانیه

ند. اما این دو نفر از حزب نامید« خیانت»شد. لنین و حزب سوسیال دموکرات روسیه اقدام این دو را  مخفی حزب افشا می

اخراج نشدند و بعد از پیروزی انقالب به خاطر رنج و مصیبتی که متحمل شده بودند همچنان در رهبری حزب و انقالب باقی 

شدن   قبل انجام داده بودند بلکه به منظور بالمنازع  ها را نه به خاطر اقدامی که دو دهه آن 2۲12ماندند. اما استالین در سال 

ای غیرواقعی و اتهاماتی کاماًل ساختگی به محاکمه کشاند و تیرباران کرد.  اش با طرح توطئه شخصیت  د و جا انداختن کیشخو

گرفت و بر اساس برنامه  استالین با کمک یژوف و تیم همراهش لحظه به لحظه در جریان گزارش عملکرد بازپرسان ، قرار می

گیری  ی اعتراف کرد. تاریخ با جزئیات نحوه ا حذف مییرد بر آن اضافه و یف متهمان قرار گد مورد اعترایی را که بایها خود اتهام

نسکی آغاز شد، که بعدها نماینده یشیو آندری شان را شرح داده است. دادگاه با دادستانی شکستن از متهمان و چگونگی درهم

میه جهانی حقوق بشر به خرج دی برای تغییر مفاد اعالهای زیا استالین در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و تالش

 پایه دستور دستگیری لنین را داده بود.  به عنوان یک مقام دون 2۲27دانید او کسی بود که در سال   داد. حتما می

رار دارم، ن بار است که برابر دادگاه قیسوم»می در دادگاه طی اعترافات خود گفت : یهای قد کیکامنف عضو ارشد انجمن بلشو

 «م.یم و ما مجرمیا م و فراتر رفتهیا ای دارد. ما کار را از حد و اندازه گذرانده دوبار زندگی به من بازگردانده شده، گذشت هم اندازه

د یگو ن مییکلیه اتهامات چن رشن دفاع خود ضمن پذییمی در آخریهای قد کیف از دیگر اعضای ارشد انجمن بلشوینویز

های خود خاطرنشان  کی از سخنرانیین در یشود. استال ادآور شد که راه ما به کجا منتهی مییخطر کرد و حزب به ما اعالم »

 «م.یی نکردی. اما ما اعتنا ل اراده به حزب استیکرد که اقدام معترضان در حکم تحم

دی نسبت به یچگونه تردینده هن پرویدر ا»بازی دادگاه گفت :  شب  ن جلسه خیمهیکی از وکالی مدافع به نام برائود در دومی

، اعتراف شهود و ... همه موارد ه جهات خصوصا بازپرسییق دادستان است که گفته : از کلیات امر وجود ندارد و حق با رفیواقع
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گر یل دیف وکین کازناچیهمچن.« چگونه دفاعی ندارم ینم هینم و در رد اتهامات موکلینش اند پس می د قرار گرفتهییجرم مورد تا

ز مسجل شده است. گناه متهمان از یم موجود در پرونده نه تنها با اعتراف متهمان، بلکه با شهادت شهود نیجرا»متهمان گفت: 

ن زبان به تملق ینش در مدح و ثنای استالیگر به جای دفاع از موکلیل مدافعی دینطور وکیو هم« حد و اندازه خارج است.

مردم اتحاد جماهیر شوروی حائلی از عشق ، احترام و وفاداری به گرد رهبر خود ون یلیکصد و هفتاد می »گشود و گفت : 

 «ارای درهم شکستن آنرا ندارد.یی یرویچ نیچکس و هیاند که ه دهیکش

 

 و خودسانسوری افراد گیری از تبلیغات استالینی بهره

ژه در اروپا و آمریکا به شدت شبیه به کار گرفته از سوی شما برای سرکوب نیروهای مخالف به وی های به متأسفانه شیوه

 ی سانسور و اختناق را به برد و با توسل به آن قادر شده بود دامنه هایی است که دستگاه تبلیغاتی استالین از آن بهره می شیوه

شد  متحملهای زیادی را هم  که رنج اعضای حزب کمونیست آلمانیکی از اشپربر مانس اروپا نیز بسط دهد.  جهان آزاد و

  دهد: گونه شرح می وضعیت آن دوره را این

ها پیش در مورد صحت و حقانیت سیاسی کمینترن تردید داشتم و حتی به  من بنا بر طبیعت شخصی و طرز تفکرم، از مدت»

ی  وبهو مص« سوسیال فاشیسم»ی مربوط به  ای از مواضع اصلی و تصمیمات استراتژیک آن خرده گرفته بودم؛ مثاًل از نظریه پاره

ی کارگر؛ و از آن اصل خشک و   ی دشمن اصلی طبقه  به مثابه« ها سوسیال دمکرات»منتج از آن دایر بر ضرورت مبارزه علیه 

شدن  داری انقالبی بودن و خادم سرمایه ی ضد گفت، در تمام موارد همیشه حق با حزب است؛ و نیز از بهتان ابلهانه جزمی که می

کردیم که چه بسا همین تراکم خارج از حد و حصر اشتباهات و خطاهای ناشی از  ما حتی تصور میتروتسکی و ... بسیاری از 

ی کیش شخصیت استالین را که دیگر غیرقابل تحمل شده بود، پایان خواهد داد. به نظر ما،  مغزی، دوره -دگماتیسم و خشک

خاست، لیکن  هر دو از ماهیت فاشیسم برمی!« هایل هیتلر»ی  و جنون سازمان یافته« دوچه همیشه برحق است»ی   جمله

ی عملی ناقض مبانی  به مثابه -گرفت یافته انجام می که آن هم به شکل کاماًل سازمان -ی استالین را پرستش خداگونه

به حساب « نهضت کارگری مارکسیستی»کردیم و آن را فقط نوعی تخطی از اصول و موازین  ارزیابی می« ماتریالیسم تاریخی»

وگو  را به بحث و گفت« انحرافات»ای، این نوع  توانستیم بدون کوچکترین مالحظه ی بیست، ما می آوردیم. در طول دهه یم

ی نزدیکترین دوستان و به شکلی پنهانی مقدور بود.  ی چنین مباحثاتی فقط در جرگه ی سی، ادامه بگذاریم. اما با آغاز دهه

بایست به خطر و  می اید است و لذا، تمام توجهزحال تآمیز در  ای تهدید یسم به گونهتوجیه این محدودیت، آن بود که خطر فاش

هایی معطوف شود که ناگزیر و به زودی زود، در پیش رو داشتیم. در همین حال، اعتقاد به این که در  مشاجرات و درگیری

این،  ناپذیر تبدیل شده بود. بنابر یقینی تزلزل فق ما خواهد بود، بهمت -و شاید تنها -ترین مقابل خطر فاشیسم، شوروی مطمئن

بایست تا زمانی که خطر فاشیسم کاماًل برطرف نشده، لحن  پنداشتیم که باقی ماندن در صفوف حزب، صحیح است و می می

از  ها به خارج گیری انتقاد از خط مشی کمینترن و اوضاع و احوال روسیه را مالیم کرد و هرگز اجازه نداد تا این خرده

کرد و ما  ها نیز کفایت نمی گیری ها درز کند. سرانجام کار به جایی کشید که فقط مسکوت گذاشتن خرده ترین حوزه خودمانی

ها، قطعًا نظر دیگری داشتیم. جریان به  نسبت به آن د و موافقت اموری دهیم که در خفاعام، تن به تأیی شدیم در مالء ناچار می

ی این تظاهر، چنان گسترده شده که نه فقط در  باز کردیم و دیدیم رفته رفته دامنه  یک روز چشمهمین صورت ادامه یافت تا 

گوییم که با  های بزرگتر، بلکه حتی در خلوت و در برابر تک تک رفقایمان نیز همانطور سخن می جلسات و یا در گردهمایی

مان را با او به هم بزنیم! یک روز چشم باز  خواهیم رابطه میتوانیم یا ن های اجیر قدرتمداری، که نمی «و گوش چشم»جواسیس و 

کردیم و دیدم...؟ نه، اینطور نبود. جریان فرایندی تداومی داشت، که اگر چه بطور روزمره مورد توجه و ادراک بود، لیکن 

ی  گویی دم دست و در حوزه کردیم که طوری رفتار می -در پاریس، لندن و یا پراگ -شد. ما در قلب کشورهای آزاد باورمان نمی

، به مردمانی دورو تبدیل «استبداد فراگیر»قرار داریم؛ همانند رعایا و زیردستان درمانده و العالج یک نظام « گ. پ. او»عمل 

ای وادارد؟ آیا این عامل، همان  وع داوطلبانهضفرادی چون مرا به چنین چاکری و خشده بودیم. چرا؟ چه عاملی توانسته بود ا

های  تحت پیگردی بیرحمانه قرار داشتند و در اردوگاه« رایش سوم»ظ تعهد و وفاداری در قبال حزبی نبود که پیروانش در حف
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شدند؟ چرا؛ این امر پیش از هرچیز برما اثر داشت.  مرگ، گرفتار درد و عذاب و شکنجه بودند و یا به کام نیستی سپرده می

ها موظفم همیشه  گفتم، برای وفای به عهد و پیمانم با آن اندیشیدم. به خود می نمیها  ی آن گذاشت که من درباره روزی نمی

دشمن حقیقی را در نظر بگیرم و تا زمانی که این خصم در قید حیات است، به هیچ زشتی و پلشتی دیگری در جهان توجه 

زده و پرولتاریا، این قرن انقالبات و های استعمار این عصر رهایی زنان، کودکان، ملیت -نکنم. بدین سان بود که قرن ما

تبدیل شد. در آن روزگار، درد و اندوهی « السکوت بگیران  حق»در اوایل ورود به دومین ثلث عمرش، به قرن  -های جهانی جنگ

وریم؛ و ای بلند و عمود، در برابر تازش توفان، تاب بیا ی باریک تیغه فرسود؛ گویی ناچار بودیم بر لبه جانگاه روح ما را می

 حالت این. بود خواهد -خودمان راست یا چپ سمت در –دانستیم که برداشتن هرگامی، در حکم سقوط به ژرفای پرتگاهی  می

 خطرناک موقعیت این من جایی، در بعدها،. بود «کاذب دوراهی» توهم ی سیطره از ناشی – نیز اکنون  هم و زمان آن در -روحی

ی ]قیچی[ استبداد فراگیر است، به شکل  قالبی نجات، که دوشاخه یک دوراهی که است سال پنجاه: کردم توصیف چنین را

دهد: قتل رزا لوگزامبورگ،  ل ما مییدروغ خود را تحو نه درآمده و مرتب احتجاجات دو سرخطرناکترین چنگال باجگیری زما

های دیگر در آلمان،  ها و کمونیست ونیستها و کم زنر، گوستاو الندآئر و بسیاری از سوسیالیست کارل لیبکنخت، کورت آی

فاشیستی در ممالک بالکان و کشورهای آمریکای  های نیمه تالیا، اعمال شنیع رژیمکشتن ماتئوتی و برقراری ترور فاشیستی در ای

 - لتدو»ها و روشنفکران  بندان و دیپلمات ی خودکامگان و قداره درپی نازیسم... همه های پی التین، و سرانجام جنایت

هر اقدامی علیه ما، »اند:  گیری کرده السکوت مالک و مالط باجگیری و حقشان، این امواج غضبناک خشونت و قلدری را  «نشانده

کند. حتی یک لحظه هم فراموش نکنید  ها را ترغیب می هاست و پیشرفت و استقرار دیکتاتوری آن در واقع کمک به کمونیست

در همین دوره، جارچیان استالین نیز همه جا « ها، یا ما، حال انتخاب کنید! د ندارد: یا آنکه هیچ راهی جز این دو راه وجو

گوید و یا از سرکوب    های اجباری سخن می هرکس گستاخی کرده و در شرح معایب اشتراکی کردن»زدند که :  بانگ می

دهد،  حاکمات مسکو را مورد انتقاد قرار میکند و م گیرد، کسی که جسارت می ها به سیبری خرده می مخالفان و اعزام آن

های مرگ  ، بر ضد قربانیان اردوگاهاند و به حمایت از هیتلر  همدست شده همه علیه تبعیدشدگان لیپانی با موسولینی

باران  مردم مقتول گرنیکا را گلوله ها دست در دست فرانکو اند. این آرایی کرده والد صف داخائو، اورانینبورگ و بوخن

وقفه تکرار  گرفتند و بی اعضای حزب نیز این ادعاها را به گوش می« ها، یا ما! یا آن اند! مسأله بر سر انتخاب است:  کرده

تعیین هر کس حتا کوچکترین تردیدی در این باره به ذهن خود راه دهد که در شوروی، آزادی فردی و حق »کردند:  می

سرنوشت ملی و آزادی نامحدود عقیده و بیان وجود دارد، هرکس صحت این واقعیت را منکر شود که تحت هدایت و 

که   ی استالین، شوروی میهن سوسیالیستی و مام تنها دمکراسی حقیقی جهان شده است، آری هر آن  رهبری داهیانه

ی کارگر، و رفته رفته به یک  طور عینی دشمن طبقه و به مرتکب چنین اعمالی شود، در واقع یار و یاور هیتلر است

 آنان بورژوایی پیروان و روشنفکران اتفاق به قریب اکثریت زبان از -مو به مو –چنین سخنانی « شود. فاشیست تبدیل می

فحات جراید ص بر زمان، نامدار های کشیش و فیلسوفان نویسندگان، ی خامه از ها داوری این همانند و شد می شنیده نیز

کردند که به هیچ وجه کمونیست  ی سراسر جهان آزاد جاری بود. این جماعت با پافشاری بسیار، خاطرنشان می برگزیده

مان نیکخواه اندرز دهند که یک ی مرد دانند که به همه نیستند، اما از قضا به همین دلیل، بیشتر خود را موظف می

 «گیری کند.  جهانی کمونیست خردهوی و یا نهضت فاشیست حق ندارد از شورضد

 (14-۹2های   ، ترجمه کریم قصیم، صفحه)نقد و تحلیل جباریت، مانس اشپربر

  

ها یکسان باشد نتایج به یک جا ختم  برداری شده است. وقتی شیوه های شما انگار از روی دستگاه استالینی کپی توجیه و تفسیر

جای استالین و حزب کمونیست شوروی و مام میهن و کشور سوسیالیستی بگذارید رجوی و مجاهدین و  د. نگاه کنید بهنشو می

اسامی شهدا را ای و رفسنجانی و وزارت اطالعات و   ایران و اشرف و به جای هیتلر و موسولینی و فرانکو بگذارید خمینی و خامنه

  «ها یا ما انتخاب آن»بریم نوشته شده است. توجه کنید موضوع هم  یانگار برای ایران و شرایطی که در آن به سر م ردیف کنید

 است. 
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 ها در ادیان و ایدئولوژی« انتقاد و انتقاد از خود»اعتراف به گناه و 

در سنت یهودی مسیحی، « اعتراف به گناه»گذرم و موضوع را از  در تاریخ طی کرده می« اعتراف به گناه»آگاهانه از مسیری که 

 کنم.  یدنبال م

کوشیدند در مردم احساس گناهکاری و پذیرش گناه را به صورت شخصی یا جمعی بیدار کنند. پیش از  پیامبران عهد عتیق می

گرفت. در عهد جدید رسم  اعتراف جمعی به گناه صورت می «روز کفاره»یا  «یوم کیپور»ویران شدن معبد اورشلیم در 

اعتراف به گناهان علنی بود و الجرم موجب شرمساری و  ،ا آغاز شد. در آغازنزد کشیش از اوایل تاریخ کلیس« اعتراف»

گردید و سپس در قرن چهارم به منظور پیشگیری از هتک حرمت و عوارض ناشی از آن مقرر شد که  سرافکندگی گناهکاران می

سیحی باید سالی یک بار نزد اعتراف شخصی و در خفا صورت گیرد.  در قرن سیزدهم قانونی وضع شد که بر اساس آن، هر م

ماند و آنها مجاز به افشای این اسرار نبودند. تاریخ نشان داد که این  کرد. این اقرارها به امانت نزد کشیش می کشیش اعتراف می

وند با سنت پابرجا نماند و دچار تغییرات زیادی شد. در ابتدا مؤمنان، به منظور رها شدن از سنگینی بار گناهان و توبه نزد خدا

مندان حاکم بر کلیسای کاتولیک در قرون وسطی از همین حربه استفاده کردند و به  زدند. قدرت اشتیاق دست به این کار می

 انگیزاسیون روی آوردند. 

 شد.نه نزد کشیش و در خفا که در مالءعام و نه با اشتیاق که با زور و شکنجه متداول « اعتراف به گناه»وقت بود که  آن

یزیسیون شکنجه را دوباره احیاء گحدود و منحصر بود. اما دستگاه انای که طبق رسومات عهد باستان فقط به بردگان م شکنجه

 کرد و آن را به زنان و مردان و حتی دانشمندان و هنرمندان تعمیم داد. 

تیکان اعتراف به گناه کنند. اگر با آن که اعتراف به گناه جزو ارکان مسیحیت است اما جایی نیست که خود ارباب کلیسا یا وا

ی خدا. در واقع اعتراف به گناه ابزاری است برای کنترل مؤمنان و ایمان آوردگان به  اعترافی هم هست نزد خداست و نه بنده

 کلیسا و نهاد مذهب.

هدف اقرار » کردید: اقرار به گناه و ضعف در مجاهدین آنقدر شبیه به اقرار کشیشی بود که شما در همان ابتدا خودتان مطرح

برد یک امر تشکیالتی بود.  البته که برای آرامش وجدان نبود و برای پیش« کشیشی برای آرامش وجدان بطور کاذب نیست.

« هدف سرکوفت زدن و اعمال فشار نیست.»گفتید:  کرد. با آن که می کرد اما از تشکیالت و شما می ای از فرد حل نمی مسئله

 بود. « اعمال فشار»و « وفتسرک»اما دقیقًا هدف 

 برای همین هیچ مکانیسمی برای اقرار به گناه و ضعف و یا انتقاد از خود شما و رهبری عقیدتی مجاهدین نیست.

پذیرش ای مورد  به عنوان یک اصل مقدس و پایه« انتقاد و انتقاد از خود»ها هم ابتدا اعتراف به گناه تحت عنوان  نزد کمونیست

 گیرد.  قرار می

 گوید:  مائو در این باره می

سازد، انتقاد صادقانه از خود است. همانطور که ما قباًل  ای که حزب ما را از سایر احزاب سیاسی متمایز می صفت مشخصه»

گفتیم، اگر اتاق را مرتب تمیز نکنیم، گرد و خاک انباشته خواهد شد؛ اگر صورت خود را مرتب نشوئیم، کثیف خواهد شد. 

المثل  هن رفقای ما و کار حزب ما را نیز گرد و خاک بگیرد، و از اینرو احتیاج به روییدن و شست و شو دارد. ضربممکن است ذ

به این معنی است که حرکت دائم مانع تأثیر فاسد کننده « زند آب جاری ممکن نیست بگندد و پاشنه در هرگز موریانه نمی»

ار خودمان و در این پروسه توسعه سبک دموکراتیک کار، نهراسیدن از انتقاد و گردد. بررسی مداوم ک ها می ها و طفیلی میکروب

دانی سکوت اختیار مکن، آنچه گفتنی  درباره آنچه که می»انتقاد از خود و پیروی کردن از این پندهای آموزنده خلق چین: 

اگر »، «های او پند بگیر بلکه از گفته هیچ کسی را به خاطر حرفی که زده است گناهکار ندان،»، «داری برای خودت نگه مدار

ست یگانه وسیله مؤثر برای حفظ رفقا و ارگانیسم حزب ما از  ـ این« عیبی داری، آن را اصالح کن و اگر نداری، مراقب باش

 (  1آثار منتخب مائو جلد 2۲40آوریل  ۹4ی دولت ائتالفی  درباره« ) های سیاسی. سرایت گرد و خاک و میکروب

 
شوند که  و افراد مجبور به اعتراف به گناهانی می گیرند  شکل میهای بزرگ  ماند، گردهمایی ع در این حد باقی نمیاما موضو

 اند.  وقت مرتکب نشده هیچ
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در روسیه و اروپای شرقی هم « در انتقاد و انتقاد از خود شجاع باشد.»گوید:  استالین در مورد ویژگی رهبر حزب کمونیست می

گویند مبارزان ویتنامی در دوران جنگ و در هنگام بمباران نیز  میدهند و مسیر طی شده یکسان است.  ی رخ میاتفاقات مشابه

 اند.   جلسات انتقاد از خود داشته

ربط « قیامت»پذیرند. در جریان انقالب ایدئولوژیک آن را به  را می« انتقاد و انتقاد از خود»مجاهدین هم در ابتدا اصل لنینی 

 : دهند می

 کنم می احساس -تردیدی هیچ بدون–ام  ست که برای نخست بار در زندگی ام این چیز بسیار ارزشمندی که من به دست آورده»

 قاطع بسیار ی «بینه» یک به. بدیهی و بارز بسیار دلیل یک به. بدیهی و بارز بسیار دلیل یک به هم آن. دارد وجود «قیامت» که

« خودم»ی ما حضور داریم. به این دلیل که  ه این دلیل که همهب. دارند وجود «مسعود» و «مریم» که دلیل این به: روشن و

وجه قدرت تغییر سرنوشت آن را ندارند. و  گیرند که به هیچ ای قرار می وجود دارم.... از این  پس یکایک مجاهدین در قبال پدیده

 -ی برادر مجاهد ابراهیم سعیدی تر شوند. )نامه باز هم خالصتر  و اش، خالص و سوزنده شانی درخ الجرم باید در پرتو اشعه

 ( 2124ام خرداد  ، سی۹0۹ی  نشریه مجاهد شماره

« اعتراف»شان مشتاقانه  ها و گناهان شوند و به ضعف برای خود متصور می« قیامتی»افراد در پرتو انقالب ایدئولوژیک هر یک 

و « اعترافات اجباری»خورشیدی به  74ی  به ویژه در دهه« انقالب مریم»از بعد ماند  کنند. اما موضوع در این حد باقی نمی می

رسیم و  می« طعمه»های  به نشست 24و عاقبت در مردادماه سال  برد ی دیگ و عملیات جاری و غسل هفتگی راه میها نشست

 د. نشو تئوریزه می« جهاد اکبر یا مبارزه با نفس»ها تحت عنوان  ی این همه

اگر کسی نخواست در عملیات جاری یا غسل هفتگی شرکت کند اول باید یگان و دسته به مسئله »ود که فرمان دادید: جا ب این

. در پی این فرمان بود که دستور دهدها خارج بود در نهایت برای او نشست بزرگتری تشکیل  رسیدگی کند و اگر از توان آن

شست جمعی و بزرگ گذاشته شود و در همین جمع باید شخص تعیین تکلیف کسی که اعالم بریدگی کند باید نبرای »  دادید:

 .«  معرفی شودمور وزارت اطالعات أم وشده 

خواهد بقیه را هم علیه دشمن ضدبشری در انقالب  در عملیات جاری می»کردید مجاهد واقعی کسی است که   شما تأکید می

کردید علیه دیگران با این  به این ترتیب هم افراد را مجبور می« گذارد. اول از همه از خودش مایه می ،ذوب کند و در این راه

 ی الزم برای شکستن خودشان داشته باشند. ها را در انقالب ذوب کنید بشورانید و هم انگیزه توجیه که قصد دارید آن

شدند. برای همین شما موضوع  گی میتحقیرها که غالبًا غیرواقعی هم بود دچار ضعف و سستی و درماند و ها توهین اثرافراد در 

مجاهد خلق با عملیات جاری و آتشباری و تهاجم سنگین حتا اگر در موردی شکست بخورد یا »گفتید  را تئوریزه کرده و می

و پاک کردن آثار شکست از روح و  مریم شود و به حفظ سنگر انقالب نمی)دچار وادادگی( « واو»بلغزد، بالدرنگ از جا برخاسته، 

کرد که مورد تهاجم آتشبار و تهاجم سنگین فحش و ناسزا و  همچنین فرد بایستی خدا را شکر می «کند. وان خود قیام میر

 توهین و توسری قرار گرفته است.

هـا   هـا تسـلط یابنـد بـر ذهـن و روان آن      کنند چنانچه نتوانستند بر قلب انسان های ایدئولوژیک و توتالیتر تالش می ی نظام همه

 شوند.  مسلط 

ها که  ی فاشیست ی شیوه ی سوئد پس از اقامتش در برلین و مشاهده بزرگترین و محبوبترین شاعره Karin Boyeکارین بویه 

که برایش رهایی از شیفتگی ایدئولوژیک را به همراه  2۲۹2خزیدند و بعد از سفرش به روسیه در سال  به سمت کسب قدرت می

 خود را کشت.  2۲42آوریل  ۹7ترین رمان اوست نوشت و یک سال بعد در  ه مهمرا ک Kallocain« کالوکایین»داشت 

شود  ی تخیلی نقل می«آباد ناکجا»از زبان یک دانشمند آرمانگرا و وفادار به دولت به نام لئو کال در « کالوکایین»رمان کالسیک 

تصویر یک  «کال»ی نگاه  نویسنده از دریچه کننده است. ی آکنده از ترور یکنواخت و خسته بینی یک آینده و در واقع پیش

 دهد.  چه در روسیه و آلمان نازی دیده و حس کرده ارائه می دولت توتالیتر جهانی را با توجه به آن

شده است « داروی حقیقت»شد دولت قادر به تولید  گیرد که براساس آن گفته می ی اصلی کتاب از رشد شایعاتی نشأت می ایده

داروی مخدری است که به منظور شناسایی اعمال و افکار « کالوکایین»کند.  شهروندان از دولت را تضمین می ی که تبعیت همه

گیرد. لئو کال، سرم سبز رنگی را کشف کرده است که اگر به کسی تزریق شود او را بالفاصله  شورشی مورد استفاده قرار می
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نهایت  کند. این دارو برای پلیس کشور بی م تمام رازهای خود را فاش میطوری که بدون ترس یا شر کند، به اراده می نشئه و بی

، هیچ چیز جز همان «2۲24»گذارد. اگر در رمان  یس میهای فرد را در اختیار پل ترین اندیشه ارزشمند است، زیرا خصوصی

 ال دولت است. ، در کالوکایین همین هم جزو امو«ات به تو تعلق ندارد   متر مکعب درون جمجمه چند سانتی

 جدا از فردیت و جوهر انسانی خود تولید کند.« هایی انسان»کوشد  دولت با برخورداری از دستگاه عظیم تبلیغات و سرکوب می

و « غسل هفتگی»، «غسل روزانه»، «عملیات جاری»، «دیگ»های  این همان چیزی است که شما در اشرف از طریق نشست

ی  )به خاطر آوردن یک صحنه یا خاطره« های جیم لحظه»ی زندگی روزانه، یادداشت  اجبار افراد به نوشتن لحظه لحظه

ی شما نسبت به استالین و مائو و ... در این است که ربرتاید.  ها به آن نائل آمده ها و حتی خواب جنسی(، توصیف افکار و اندیشه

ی   تسلط یابید چیزی که امکان وقوعش در یک جامعهی کوچک بطور نسبی بر ذهن و روان افراد  شما قادر شدید در یک جامعه

 است. بینی  قابل پیشاین مسیر  شوم سرانجامبزرگ به وسعت یک کشور محال و غیرممکن است و 

 

قربانیان را چگونه منفعل و حتی شریک فعال متجاوزان روحی و روانی در « کالوکایین»کند که  کارین بویه به زیبایی تصویر می

کند. اما در ادامه متوجه  در ابتدا نیرو و توانمندی خود را صرف کمک به دولت در برابر دشمنان می« کال»د. کن جا می همه

بیند که داشتن داروی فوق چگونه  شود که اختراع او در خدمت جنگ قدرت در الیگارشی حزب قرار گرفته است. او می می

آید. این زمانی است که غول از شیشه  د در خود او هم به وجود میشود که این فسا کند، حتی متوجه می صاحبانش را فاسد می

شود  رسد. او متوجه می . در پایان کتاب کال به نظر حیران میکند های دولت سرکوبگر را محقق می بیرون آمده است و خواسته

. او در محاکمات مبهم تروریستی دولت علیه یک گروه تخیلی کوچک بدون اسم تجهیز شده است ی نیروی ارتش ضد  که همه

ها و  کند، محاکماتی که منجر به صدور حکم اعدام بر اساس هوس وحشتناک مربوط به جرائم بزرگ ضد دولتی شرکت می

اش  شود. در پایان کتاب او غرق در رویاهای مبهم خود همچنان امیدوار است که موجود فارماکوژیکال های شخصی می کینه

pharmaceutical ی شواهد موجود او همچنان امیدوار است که این دارو برای مقصودی   امه دهد و علیرغم همهبه زندگی اد

 خوب مورد استفاده قرار گیرد. 

شهامت شیرجه رفتن و جسارت ایدئولوژیکی برای بیرون ریختن تناقضات را »شما تئوریزه کرده بودید که یک مجاهد خلق 

رد تا آبروی شود تا آبروی کاذب خود را بب تر پیشقدم می ت و هرچه مسئوالنهطاقت اس و برای پاکیزه شدن، خودش بی« دارد

هایتان  خود را ببرید و از ضعف« آبروی کاذب»اید  دادید شمایی که به عمرتان حاضر نشده توضیحی نمی رهایی بخرد. اما هیچ

فرد »کردید که  این گونه بیان میاید؟ همچنین هدف از نوشتن تناقضات ذهنی را  خریده« آبروی رهایی»بگویید چگونه 

ی آتش مشخص شود که جمع بتواند با آتشبار سنگین  کند تا دهانه داوطلبانه مختصات درونی و ایدئولوژیکی خود را تعیین می

 شود.  اش می در تخریب روحی و روانی« شریک فعال»یعنی فرد همانطور که کارین بویه گفته بود خود « خود آن را درهم بکوبد.

 

برای  های ایدئولوژیک قدرتی  مورد استفاده شترکهای م  شیوه :بخش پنجم

 سرکوب

ی ایدئولوژیک برخوردارند از دستگاه انگیزیسیون و تفتیش عقاید  ی کسانی که از پشتوانه همهخمینی و شما و استالین و مائو و 

« ظلمت در نیمروز »انی متوجه شدم که به یاد نوول اید. این را زم برداری کرده های آن هم الگو قرون وسطی و کلیسا و رهنمود

 کستلر دوست صمیمی اشپربر است. ها قبل خوانده بودم.  آرتور کستلر افتادم که سال

موضوع آن  «به گناه ناکرده دم تیغ برود.»گرفته شده و به معنای آن است که کسی « انجیل»ست که از  اصطالحینام کتاب 

  و از اعضای کمیته 2۲27یکی از رهبران انقالب اکتبر « روباشوف»ی است به داستان زندگ ست اما گریزیاگرچه خیالی ا

مرکزی حزب کمونیست شوروی که در جریان محاکمات فرمایشی دوران سیاه استالین، دستگیر، زندانی و در نهایت محکوم به 

ن و اعتراف کردن و اقرار علیه خود روباشوف ی شکست و نحوه ها او در این کتاب استادانه از چگونگی بازجوییاعدام شد. 

 گوید.  می
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Dietrich von Nieheim (2422- 2140 )« دیتریش فون نیهیم»صل دوم کتابش رهنمود فکستلر آگاهانه در شروع 

 آورد:  نگار قرون وسطی را می تاریخ

وقتی هدف وحدت است، استفاده از هر  شود. خالصه کالم افتد از تبعیت قیود اخالقی رها می وقتی حیات کلیسا به خطر می»

بازی، خشونت، زندان و مرگ، زیرا همه برای حفظ نظم اجتماع است و فرد را باید  ای جایز است حتی مکر و خیانت، حقه وسیله

 « در برابر منافع جمع قربانی کرد.

ای  کند به چه ایدئولوژی . فرقی نمیگر ایدئولوژیک خوابیده است نشان دهد که پشت این اعمال یک نگاه توجیه خواهد او می

اعتقاد داشته باشید، مسیحیت، مارکسیسم لنینیسم، استالینیسم، مائوئیسم، فاشیسم یا اسالم، یا انقالب ایدئولوژیک، فرقی 

را  ابههای مش شیوهشان  افتد و یا برای رسیدن به اهداف شان به خطر می ها وقتی حیات ی این مکاتب و ایدئولوژی  کند. همه نمی

 کنند. تحویز می

گذرد. اسمی هم از  . اما واضح است که موضوع در روسیه میشود گذرد که نام آن برده نمی در کشوری می 2۲12ماجرا در سال 

توان  تواند هرکس باشد، شما را هم می می« شخص اول»شود.  یاد می« شخص اول»شود بلکه از او به عنوان  استالین برده نمی

ایجاد  رعبی آمد، های زیادی روی او گذاشتند ولی شخص اول بهتر به او می بین خودشان اسم»گذاشت.  «شخص اول»جای 

 « گذاشتند... باید به حق او گردن می، شد شان شلیک می انگار حق داشت و کسانی که با هفت تیر به پشت گردن، کرده بود

تواند تروتسکی، بوخارین و راکوفسکی یا هر یک از  می« شوفروبا»ل وتواند باشد به قول جورج اور هم هرکسی می« روباشوف»

تواند هریک از کادرهای کنم روباشوف می و من اضافه می« های قدیمی باشد. های نسبتُا مردمی در میان بلشویک دیگر شخصیت
 

 باشد. « اشرف»تواند  کشور مزبور میمجاهدین باشد. « قدیمی»

 گویند:  به روباشوف می

آن روزی که دیگر  ،دهد: بعد از پیروزی ای و باید تقاص پس بدهی، حزب فقط یک قول می رفیق روباشوف تو اشتباه کرده»

فهمد که پشت این خیمه شب بازی چه بوده است  شود بعد از آن دنیا می الب سری آرشیو چاپ میمط ،زیانی برای انقالب ندارد

 «کردیم. و ما بایستی طبق حکم تاریخ عمل می

رسد که روحش را به شیطان  شان را قبول ندارد نهایتٌا به این نتیجه می یک از اتهامات بازجویان و مفت و روباشوف با اینکه هیچ

 د آن که بعدها تاریخ در مورد او قضاوت کند. بفروشد به امی

بعد از گذشت بیش از سه دهه هنوز بسیاری ی گوستاو گاوراس.  ساخته« اعتراف»درست مانند ایومونتان در فیلم به یادماندنی 

یتی است. شود که تحت تعقیب و مراقبت دستگاه امن خاطر دارم. معاون وزیر خارجه چکسلواکی متوجه می هایش را به از صحنه

ها  های روحی طی بازجویی آورد. گاوراس با مهارت پرده از شکنجه شود و سر از سلول انفرادی در می او باالخره دستگیر می

 شود به خیانت اعتراف کند. دهدکه چگونه یک مأمور دولتی باورمند و با ایمان مجبور می برداشته و نشان می

کند که قربانی هفتاد کفن هم پوسانده است همه مانند عباس امیرانتظام و  در میی صاأکنید غالبًا تاریخ وقتی ر تصدیق می

 شانس نیستند.   دریفوس خوش

پذیرند که جد اندر  ها می ی آن توجه کنید، همه« ای های زنجیره قتل»ی  ی اعترافات مأموران درگیر در پروژه به فیلم پخش شده

 اند.    و موساد بودهجد بهایی و یهودی و جاسوس و مأمور اسرائیل 

شوید، هنگامی هم که در  خوانده می« بدیل گوهر بی»باشید، « اشرف»اید، مادامی که در  شما تنها یک قول به قربانیان داده

 شود. منتشر می« اعترافات»د همین یخواستید جدا شو  و چنانچه« مجاهد صدیق»اشرف جان دادید، 

ف رژیم در ترکیه از سوی تلهای مخ سال زندان 2۹پس از تحمل جوانی دستگیر و یکی از دوستانم که در نوخاطرات دردآور 

توانی بالفاصله عراق را ترک کنی و  مسئوالن مجاهدین به او قول داده شد چنانچه به اشرف رفتی و تمایلی به ماندن نداشتی می

بیند بارها از مسئولین مجاهد  دها را میبرخور« اشرف»دهنده و دردآور است. او وقتی در  به جایی که آمدی برگردی تکان

 جا پایگاه مجاهدین است؟ و البته راه بازگشت بر او بسته بود! پرسد آیا مطمئن هستید این  می

افتادم که در سلول کناری  می« ظلمت در نیمروز« »پیرمرد»اختیار یاد  کرد، من بی وقتی او این داستان را برای من تعریف می

سال  ۹4لی داستان محبوس بود. او که کمونیست معتقدی بود در یکی از کشورهای اروپایی دستگیر و شخصیت اص« روباشف»
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بار در  فرستند. او پس از دو هفته این کنند و به روسیه می آزگار را در زندان به سر برد. پیرمرد را پس از آزادی سوار قطار می

گوید متوجه  شود و به او می با روباشوف در زمان هواخوری روبرو می شود. پیرمرد ورزید دستگیر می کشوری که به آن عشق می

 اند!  ها او را به جای روسیه به کشور دیگری فرستاده شده که آن

ای  دور شده باشد. نتیجه« انقالب کبیر اکتبر»های  سال، کشور شوراها از آرمان ۹4تواند بپذیرد که پس از گذشت  پیرمرد نمی

 اند. جا کشور دیگریست و او را فریب داده است حتمٌا این گیرد منطقی که او می

 

ها را توجیه کرده و پافشاری روی  تر با تأسی به مائو آن های به کارگرفته شده اخالقی نیست اما پیش دانید شیوه شما می

 اید:  معرفی کرده« وسواس غیرانقالبی»های انسانی را  ارزش

 

های انقالب فرهنگی به علت این که این  های سرخ برای تحقق برنامه ئو با بسیج گارددر جریان انقالب فرهنگی در چین، ما»

تجربگی یا مسائلی از  روانه و نادرست را که بعلت بی گیرد، برخوردهای چپ بسیج در جهت تثبیت هرچه بیشتر اصول صورت می

 «دارد. بی او را از ادامه حرکت اصولیش باز نمیکند و این وسواس غیرانقال ناپذیر است قبول می این قبیل در تاکتیک اجتناب

 (40و  44ص  02پراگماتیسم، انتشارات مجاهدین بهار )

 

 و انحطاط اخالقی« رفع ابهام»ی  پروژه

 داشت های استالین و دادگاه اقدامات مائو در مناطق تحت نفوذش های زیادی با مشابهتکه « رفع ابهام»پروژه  2171در پاییز 

ای را تحت این نام اجرا  گشت. در آن سال شما پروژه ی کردستان برمی و منطقه 2124ی امر به سال  سابقه کلید زده شد.

منشاء ضرباتی که سازمان در ظاهرًا تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفتند تا در کردستان از اعضای سازمان  صدها تنکردید. 

در واقع هستند.  این ضربات های رژیم عامل که احتمااًل نفوذی دادعای شما این بوشد مشخص شود.  داخل کشور متحمل می

ی نفوذ شما  چرا که دایرهسازی نیروها برای پذیرش انقالب ایدئولوژیک سازماندهی شد  این پروژه و فشارهای آن به منظور آماده

 بعدیبرد اقدامات  ششی برای پیشها تنها پو و تشکیالت روی نیروهای نظامی در کردستان کمتر از اروپا بود و موضوع نفوذی

شد که چرا صدها عضو سازمان که در اروپا و آمریکا و ... بودند در مظان اتهام و  گرنه بایستی به این سؤال پاسخ داده میو بود.

آن  درو پاسخ مشخص بود در خارج از کشور از تبعات آن هراس داشتید و اساسًا موضوع امنیتی نبود.  ؟قرار نگرفتند« ابهام»

اما شد از طرق دیگر جا انداخت.  ی بیشتر تشکیالتی در خارج از کشور موضوع انقالب ایدئولوژیک را می به خاطر سیطرهزمان 

 . است بوده های رژیم بلکه ارتباطات تلفنی با داخل کشور که منشاء ضربات نه نفوذیبعدًا اعالم کردید 

گرفته برای مجبور  البته اقدامات صورتآن دوباره همان پروژه را کلید زدید.  با توجه به تجربیات قبلی و کارساز بودن این بار

ی آن  این به منزله از قبل بود. تر انگیز تر و اسف ساختن افراد به پذیرش اتهامات ساخته و پرداخته شده توسط شما هولناک

ها نشده بودید.  شما موفق به کشف آننیست که رژیم کوششی برای فرستادن عناصر نفوذی به میان مجاهدین نداشت و یا 

ی شما  ها توسط مجاهدین دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند و به گفته برعکس این موضوع حقیقت دارد و تعدادی از آن

ی ماجرا نبود شما در پوشش آن بسیاری از مجاهدین را هم زیر فشار بردید و از آن پس  تحویل رژیم داده شدند. اما این همه

 کردید.  معرفی « نفوذی»که را خواستید هر

با وجود برخورداری و  ک و سند و دلیل و برهان نداشتیداستالین نیازی به مدر 2۲14ی  ها و محاکمات دهه شما همچون تصفیه

ات اتهامات مطروحه ل بر اثبداپسند  محکمهک نسخه سند و مدرک یحتی در بسیاری موارد تی یل امنیض و طویاز دستگاه عر

کردند.  بایستی با همکاری بازجویان اسناد و مدارک مورد نظر را تولید می متهمان میاین دسته از خود  رائه نکردید.ا

دادن مستمر، ضرب و شتم و  خوابی بند، بی بند و دست مدت همراه با بازجویی در شب، استفاده از چشم های طوالنی انفرادی

اندرکاران  دست بود. اقدامات برای وادار کردن افراد به اعترافمادر و ... بخشی از  توهین و ناسزا و طرح اتهامات جنسی حتی به

 شدند.  متوسل می های ناپسند شیوهاز متهمین به « اعتراف»طرح برای گرفتن 
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ودند حل نشده ب« انقالب مریم»های شما و  پیوستند مادامی که در شما و اندیشه ی کسانی که به مجاهدین می به باور شما همه

شما تردید داشت « قداست»ای نسبت به  شدند. هرکس که ذره کننده فرهنگ خمینی محسوب می نفوذی و عامل رژیم و حمل

 بود.  نفوذی

ها را  کردید به هر ترتیب که شده به زعم خود آن شدند و شما تالش می شان نفوذی محسوب می ی فکر و اندیشه ها به واسطه آن

 «با چنگ زدن به مریم، خمینی را از وجودتان پاک کنید.»شما این بود: شعار  زدایی کنید. خمینی

 کرد.  ها استفاده می کردن افراد از آن «آدم»گرفت که خمینی برای   و این کار درست با همان ابزارهایی انجام می

ما بیشتر بود. چرا که شان در نظر ش «گناه»و « جرم»دادند  پذیرفتند نفوذی هستند و دستخط نمی آنان که به سرعت نمی

این پروژه به این منظور آغاز نشده بود که کسی با مقاومت و و پرداخت بهای آن نبودند. « انقالب مریم رهایی»داوطلب وصل به 

کرد که نفوذی بوده است تا از  اش نفوذی نبودن خود را اثبات کند بلکه برعکس بایستی با کمک بازجویانش ثابت می ایستادگی

 شد.   بیرون آورده می زیر فشار

های بعد هم بسیاری از  شما بود. در دوره «کشف»بودن در واقع بهای وصل او به انقالب ایدئولوژیک و « نفوذی»اعتراف فرد به 

رزمندگان و حتی عاشقان شما بارها مجبور شدند با دستخط خود بنویسند که پاسدار و مأمور نفوذی یونسی وزیر اطالعات 

شد تا دستگاه  اند. این فشارها به زعم شما به این دلیل وارد می اند و روابط پاک سازمان را به گند کشیده ین بودهرژیم در مجاهد

ها بیرون آورده و دستگاه رهبری عقیدتی را جایگزین آن کنید. شما به این ترتیب  «نفوذی»  و اسالم خمینی را از ذهن

و از دنیای کثیف حیوانی « روشن و درخشان حق»یره و تاریک باطل به جهان از جهان ت« انقالب مریم»مجاهدین را از طریق 

 کردید.   رهنمون می« دنیای پاک انسانی»به 

کند یعنی انقالب خواهر مریم  هرکس که در مناسبات سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش است و انقالب نمی»گفتید:  شما می

 «که دلیلی ندارد مجاهد خلق تن به انقالب خواهر مریم ندهد.کند پاسدار و نفوذی است چرا  را قبول نمی

های گوناگونی را سرهم  شان داستان پذیرفتند نفوذی هستند بسته به قدرت استعداد و تخیل افراد در این دوران وقتی می

   مده است. های مربوط به محاکمات دوران استالین آ و در گزارش« در دادگاه تاریخ»چه  کردند درست مانند آن  می

آنچه را که  ی مجاهدین تعلق دارد بایستی هر فرد در دوران بازداشت و بازجویی و فشار برای این که ثابت کند به خانواده

 کند.  داد و با اعتراف به نفوذی بودن از خمینی دل می خواست انجام می سازمان از او می

را به  موضوع سر گذاشته بودند آن دوران سخت را پشتکه با کسانی شما در دیدار  «رفع ابهام»ی  البته پس از پایان پروژه

دعوای خانوادگی تقلیل دادید و طلبکار افراد شدید که چرا در مقابل فشارها تاب تحمل از دست داده و حاضر به هر اعتراف و 

  امضایی شدند!

 

 در قبر و قیامت زندان قزلحصار « سیر و سلوک عارفانه»

جا  ام. در این ی کافی به تشریح عملکرد نظام جمهوری اسالمی برای درهم شکستن روحی و روانی افراد پرداخته تر به اندازه پیش

 کنم.  های آن با بخشی از اقدامات شما اشاره می صرفًا به موضوع قبر و قیامت و واحد مسکونی و مشابهات

کردند به  می «عزم»، «تفکر»پس از  آمدند جبار در می و به خدمت نظامشکستند  میتحت فشار و شکنجه  که افرادی ،در زندان

ی اطالعات خود را در اختیار مقامات زندان قرار  ، کلیه«عزم»و  «تفکر»به این  «عمل»ی خود پشت کنند، و در مقام  راه گذشته

اشند که بر عهد و ایمان ب «مراقب»شان با گذشته را قطع کرده و  کردند که تمامی پیوندهای می «شرط»دادند، باید با خود  می

اعمال نیک خود بپردازند. به همین دلیل باید به طور مستمر و روزانه بر علیه دوستان « محاسبه»جدید خود پایدار بمانند و به 

 کوشیدند.  ها می آن ها علیه   کردند و در اعمال انواع و اقسام فشارها و محدودیت و همفکران سابق خود گزارش تهیه می

شکستگان در جمع زندانیان و یا زمانی که به طور جداگانه با  درهم« اعتراف»زندان قزلحصار هنگام  رئیسود رحمانی داو حاج

بود. بارزترین شکل هوای نفس نیز چیزی نبود جز  «هوای نفس»کرد، تأکیدش بر مبارزه با  فشار صحبت می  زندانیان تحت

های روانش «چرک»زندانیان. طبق تعریف حاج داوود به این ترتیب فرد  داشتن مشکالت جنسی و اعتراف به آن در میان جمع
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 شد.  می «پاک و مطهر»را کیسه کشیده و 

های تنش( را از تنت  ها )با اشاره به لباس ی وجودت بشود فریاد و این لباس زد باید یک گلوله آتش بشوی. همه او فریاد می

خواهی در بند این و آن اسیر باشی. بلند شو! بَکن، بریز دور و  : تا کی میگفت یبا خشم مبیرون بیاوری و آزاد شوی و رها. گاه 

هایت به نور حقیقت روشن شود! نور خدا  اند بزن کنار تا چشم هایی که تو را اسیر کرده به دنیای جدید قدم بگذار. این پرده

 تان روشن شود.  های بایستی در دل

کردند: حرف بزن! خود را بشکن و خالی شو!  ، به طور هماهنگ تبلیغ میو حاج داوود «اعتراف کنندگان»، «قیامت»نگهبانان 

شوی، همه  گفتند. وقتی فارغ از گناه شوی، سبک می ی خود می ها از تجربه مطمئن باش دنیا را بهتر و زیباتر خواهی دید! آن

و « اشرف»چه در  های عجیبی با آن ام. مشابهت شرح داده« زمین دوزخ روی»شود! داستانش را در کتاب  چیز زیباتر می

 گذشت دارد.  های درونی مجاهدین می نشست

 خداوند. « قیامت»نامید و شکلی از   می «قیامت»شکستند  جا می محلی را که زندانیان در آنقزلحصار بود « خداوندگار»که او 

   

  قزلحصار« واحد مسکونی»محاکمات درونی در 

ها با  تواب ی بازجویان، با اجازه های زندان قزلحصار گاه ها و شکنجه ترین بخش یکی از مخوف« واحد مسکونی»گاه  شکنجهدر 

کردند.  های هولناکی را متحمل شده بودند مبادرت می برگزاری جلسات عمومی، به تحقیر روحی زنان دردمندی که شکنجه

جلسات که گونه  کشیدند. گزارش این  های گوناگون، جدیت و صداقت خود را به رخ بازجویان می آزار و اذیت ها با نثار ناسزا و آن

به بازجویان ارائه  تنظیمها تندنویسی و بعد از  شد و گفتگوهای رد و بدل شده، توسط  مسئول تواب به صورت رسمی اداره می

شتن روی یک نفر او را چون صیدی خسته و رنجور به میان گرفته و روی ها با انتخاب و دست گذا در این جلسات تواب. شد می

ها  «محاکمه»ها در جریان این نوع  آن دادند. دیگران موظف بودند همراه  صندلی متهم نشانده و آماج حمالت لفظی خود قرار می

ای بود تا دیگران با له  واقع این فرد وسیله را که از نفس افتاده بود مورد آزار و اذیت روحی قرار دهند. در شرکت کنند و قربانی

 اند.   های جدیدی رسیده شان بریده و به ارزش اندیشند، از اعتقاد و اندیشه گذشته کردنش ثابت کنند دیگر چون گذشته نمی

ه میان کشیده دادند تا علیه زندانی ب توابین در موارد بسیار، افرادی را که در جلسه حضور داشتند تحت فشار شدیدی قرار می

کرد  حکم می «واحد مسکونی»های او را بازگو کنند. نظام جبارانه  هایی از اقدامات، مواضع و یا حرف بگیرند. نمونه  شده موضع

ای که  دهدا  دانیم، وفادار بمانی، نشان می« سرموضعی»و « منافق»که: اگر تو به دوست و همراه خودت، یعنی فردی که ما او را 

قدم او نیستی، پس باید نشان  خودت هم دست کمی از او نداری؛ بنابر این تو نیز چون او سزاوار مجازاتی! اما اگر همراه و هم

اش شهادت بدهی و حتا اطالعاتی که به ضرر  اش برمالء شده، رویگردانی و حاضری علیه و نقش منافقانه   دهی از فردی که چهره

 هم روی آن تأکید شده است. « جباریت نقد و تحلیل»این واقعیتی است که در بگذاری.  اوست، در اختیار ما

ترین دوست،  شد که دشمنی را در ذهن افراد تحت فشار جا بیندازند. دشمن کسی نبود جز نزدیک در این مرحله تالش می

ها این بود  دادی. توجیه بازجویان و تواب ان میشدی و نفرتت را به او نش همراه و همرزم دیروز؛ دوستی که باید از وی بیزار می

شد از طریق وارد کردن  . به این ترتیب تالش می«ی او را مشخص سازد جمع، خود باید به مجازات فرد پرداخته و چهره»که 

 فشار جمعی، فرد را به لحاظ روانی به مرحله فروپاشی برسانند.

گفت: تو این  کشید و مثاًل می ترین موضوعات، فردی را به میان می قرار دادن ساده در این جلسات، ابتدا یکی از افراد، با دستاویز

کرد و حمله و هجوم به فرد از همه سو آغاز  ای. سپس دیگری آن را تأیید می حرف را در فالن روز و در چنین موقعیتی زده

شد: تو  مله به وی باشد. در این حالت گفته میتوانست دستاویزی برای ح شد. حتا شیوه راه رفتن و یا غذا خوردن فرد می می

جا  کنی. و از همین ی غذا خوردن و یا راه رفتنت شبیه مجاهدین است و بر اساس رهنمود رجوی در این جا عمل می نحوه

 است و مستحق تحقیر، آزار و اذیت و کیفر. افراد حاضر در نشست مجبور بودند علیه« سر موضع»گرفتند که فرد  نتیجه می

کوبیدند نیز گاه   را مطرح کنند. حتا کسانی که فرد به میان آورده شده را می« هایی فاکت»فردی که به میان آورده شده بود، 

اند و با  شدند که فرد را به درستی زیر سؤال نبرده ها نیز متهم می آن گرفتند.  ی نشست قرار می مورد تحقیر توابین گرداننده
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اند مسئوالن زندان را فریب دهند. یکی از کسانی که در حضور بازجویان مورد چنین  سعی داشتهمطرح کردن موارد غیرجدی 

های اول بر روی صندلی اتهام، به خاطر استرس و فشار عصبی که به او وارد شد، دچار غش  تنبیهی قرار گرفت در همان لحظه

 و ضعف گشت و از حال رفت. 

کرد  کرد و یا رو به فردی می کوبید مواردی را به او گوشزد می بر سر یکی از زندانیان می ها در حالی که ترین تواب سن یکی از کم

 دادی تا انگیزه بگیرم؟ بردی و طلوع آفتاب را نشانم می گفت: فالنی یادت هست من را می و می

دهد، توی سر شما  هل میوقتی تواب کم سن و سالی که خود زندانی است شما را «  گفت: یکی از زندانیان در این مورد می

 «..دهد، بسیار دردناک است. زند و یا با لحنی گزنده مورد تحقیر قرارتان می می

 

 «طعمه»های  کارگرفته شده در نشستهای به  تکنیک

بلکه شد کل سازمان و افراد را زیر و رو کرده ادامه نیافت،  ی انقالب ایدئولوژیک، نه تنها معجزاتی که قباًل ادعا می در ادامه

باالتفاق داوطلب هرگونه فداکاری و منجمله عملیات مقدس »مشکالت بسیاری نیز رخ نمود. در این دوران، دیگر افراد 

« های جسمانی نارسایی»هم برخوردار نبودند. « انگیز پاالیش یافته و عاری از موانع پیشین عمق شگفت»و از « نبودند« انتحاری

 آورد.  اند افراد را از پای در می شده  انگیزی معالجه گفتشد به نحو ش هم که قباًل ادعا می

ماه طول کشید برگزار کردید و  4را که «  طعمه»های  کرد شما نشست با مشکالتی که تشکیالت را تهدید می  به منظور مقابله

 اختناقی عجیب را مسلط کردید. 

ی  مبتکر آن بهتر از هرکسی به رابطهشما به عنوان است و ی آن  ها به خوبی نشانگر ماهیت خشن و سرکوبگرانه اسم این نشست

ام که  توضیح داده« دوزخ روی زمین». در کتاب بودیددیالکتیکی موجود بین این اسم و خود پدیده و کارکردی که دارد واقف 

تغییر دادند « شب اول قبر»و « قبر»به « دستگاه»و « کارخانه»در زندان قزلحصار نام این پدیده را از « قیامت»چگونه مبتکران 

 و به تأثیرات شگرف و البته مخرب همین تغییر نام روی قربانی و انگیزاننده روی جالد اشاره کردم. 

اند چه کارکردی  دانستند دستگاهی که ساخته مخترعین تلویزیون، بخاری، یخچال، کولر، ضبط صوت، تلفن و ... هریک می

 که برای آن برگزیده بودند اشراف داشتند. خواهد داشت و بهتر از هرکس به نامی 

گیرد چه  به قدر کافی گویاست و از پیش معلوم است کسی که به چنین اتهامی مورد محاکمه قرار می« طعمه»نام هولناک 

به عنوان، «( سوژه و متهم»سرنوشت دردناکی خواهد داشت. تأثیر این نام روی صدها و یا هزاران تنی که )بسته به اهمیت 

 ادستان، رئیس دادگاه، قاضی، شاهد و هیئت منصفه و تماشاچی شرکت داشتند مشخص است.  د

ها به  خواستید که در نشست های ترکیه و پاکستان جمع کرده بودید می هایشان را از خیابان که بعضی« تازه واردها»شما از 

 سر و رویشان آب دهان بیاندازند.  هایی هم داشتند توهین و ناسزا بگویند و بر مجاهدین قدیمی که مسئولیت

شد که ما در بیرون و در درون در جنگ هستیم. ارتجاع هدف نظامی و بورژوازی هدف سیاسی  های طعمه گفته می در نشست

خوانده « طعمه»بورژوازی و ارتجاع است. با این تحلیل بسیاری « طمعه»در بیرون ما هستند و ضدانقالب درون مناسبات ما 

و از طرف  شدند یا )جنسی( بود و در جلسات عمومی زیر فشار برده می« دوران»شان مسائل  ه نقطه آغاز مشکالتشدند ک می

های فرمایشی  اتهام اصلی متهمانی که در دادگاهگرفتند.  نفوذی، بریده، طعمه و ... مورد حمله قرار می»جمع با شعارهای 

کنند  شد تالش می  همکاری با تروتسکی و عناصر دست راستی که گفته میاستالین به محاکمه کشیده شدند نیز عبارت بود از 

داری آلمان و انگلستان و ژاپن نظام سوسیالیستی را در شوروی سرنگون کنند. هدف استالین تنها  با حمایت کشورهای سرمایه

ها و مشروعیت دادن به سیادت  آن شکستن ایدئولوژیک حذف یا نابود کردن مخالفان خود نبود. او فراتر از این، خواهان درهم

 خود بود. هدف تنها محکوم کردن نبود بلکه به تسلیم کشاندن منتقدان بود. 

تری حاکم  شد وضعیت به غایت اسفناک ( برگزار میMOکه برای سطوح باالی سازمان )عضو قدیم یا « طعمه»های  در نشست

تحت برخورد قرار داشت در وسط قرار داده شده و افراد به شکل دایره  یک نفر که از قبل نشان شده بود و ها این نشست بود. در

ها  ها و توهین دادند و مواضع او را با انواع و اقسام ناسزا گرفتند و سپس او را از همه سو مورد حمله قرار می  وار او را در میان می
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گرفت. اگر در این لحظه قربانی به دست  ار میکردند و سپس در حالی که دوره شده بود هدف تف و مشت و لگد قر تخطئه می

کرد و عاجزانه خواستار بازگشت به میان مجاهدین و روابط  افتاد و تقاضای بخشش و عفو می و پای شما یا مسئوالن نشست می

نانچه خود نوشته و تحویل مسئوالنش دهد و چ« دستخط»چه را که به آن رسیده بود با  شد تا آن شد به قسمتی هدایت می می

ست تشکیل داده شرکت کننده در نش« مجاهدین»کرد از میان تونلی که  اش پافشاری می قربانی همچنان بر مواضع  گذشته

با « خواهران و برادران مجاهد»شد تا فرد بعدی وارد گود شود. و در خالل گذر از این تونل  هدایت می جلسهبودند به خارج از 

کردند تا تحت  چه دم دستشان بود وی را بدرقه می و ... و با مشت و لگد و تف و هرآنتوسری زدن توسط کالسور و کاپشن 

نشست آمد دوباره به  می« راه»مربوطه به « ارشادات»برخورد مسئوالن بخش دیگر مجاهدین قرار گیرد. وی پس از آن که تحت 

 را ثابت کند. « انقالب مریم»گویی، حقانیت  کردن یافت تا با غلط راه می

شود اعترافات  ی دلخواه برسند. گفته می شد تا به نتیجه در محاکمات دوران استالین نیز گاه جلسات دادگاه آنقدر تکرار می

بوخارین را استالین خود تهیه و تدوین کرده بود. وقتی او در جریان محاکمه از خواندن بخشی از آن امتناع کرد روند بازپرسی 

 انده شد. در دادگاه بعدی بوخارین سر به راه شده بود.متوقف شد و او به سلول بازگرد

ای به  ترین کادرهای دولت شوروی در نامه البدل سابق دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب و یکی از برجسته عضو علیآیخه 

   نویسد: از تیربارانش می  استالین پیش

 « ام. بخاطر آن مبارزه کردهتر از این نیست که در زندان دولتی باشم که همیشه  هیچ ذلتی باال»

که  است. چنانکه استالین هم نفهمید و با آن  فهمید معنای این جمله چیست و چه دردی در آن نهفته آقای رجوی شما نمی

یک مبارز هنگامی که از کنید  درک نمیفرمان تیربارانش را داد. شما اما دانست اساس اتهامات وارده به آیخه نادرست است  می

توانید رنجی را که  شود. شما نمی چه فشار عظیمی را متحمل میگیرد  ها قرار می تان و رفقایش مورد بدترین ناسزاسوی دوس

ای که دوست به  شود احساس کنید. شما قادر به درک سوزش شکنجه یک زندانی سابق وقتی در سلول دوستانش گرفتار می

تان کسی باشد که روزی حاضر بودید به خاطر او  بان زرگی است زنداندانید چه مصیبت ب کند نیستید. شما نمی شما تحمیل می

توانید  گرتان فردی باشد که آرزوی دیدارش را داشتید. شما خیلی چیزها را نمی ای است شکنجه جان بدهید و چه فاجعه

 دادید.  بفهمید وگرنه فرمان به اجرای آن اعمال نمی

 ده است:در گزارش خروشچف به بیستمین کنگره حزب آم

 را باب کرد.  Враг народа« دشمن خلق = وراگ نارودا» Враг народаاستالین اولین کسی بود که اتهام »

 (... بارزه ایدئولوژیک و سیاسی نبود وهنگام اطالق این صفت به فرد یا افراد، )دیگر صحبت از م

رد. هر کس که به نحوی از انحاء با استالین مخالف ک های سرکوب را توجیه می ترین روش زدن این برچسب استفاده از ظالمانه

ها سرکوب و  ترین روش رفت و سوء شهرت داشت )با بگیر و ببند و استفاده از پست  بود یا فقط سوءظن مخالفت در باره او می

 شد و این تخطی از اصول و معیارهای انقالبی بود.( حذف می

 برد...  زه ایدئولوژیک را از بین میدر حقیقت امکان هر نوع مبار« دشمن خلق»برچسب 

شد اعتراف متهم بود و آنطور که تحقیقات بعدی ثابت  تنها مدرک جرم که از آن علیرغم کلیه موازین علوم قضایی استفاده می

 شد.  ، با شکنجه یعنی با ِاعمال فشار جسمانی به متهم، گرفته می«اعترافات»نمود این به اصطالح 

منش انقالبی و معیارهای انقالب بود. )در جریان این سرکوب( بسیاری افراد بیگناه که در گذشته از مشی دور از  این طرز عمل

 «حزب دفاع کرده بودند قربانی شدند )و نابود گشتند.(

 

om/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdfhttp://www.pezhvakeiran.c 

 

 «کرد. های سرکوب را توجیه می ترین روش ظالمانه»به فرد « نفوذی»و یا « طعمه»در مناسبات مجاهدین نیز اطالق صفت 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
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فرد اگر  فحش و فضیحتی نبود که نثار فرد تحت فشار نشود. .بود« طعمه برو گمشو»ترین شعار  هساد ،های طعمه در نشست

ناموس، آشغال، پفیوز، کثافت، طلبکار،  بی شد، عجوزه، وزارت اطالعات و پاسدار خمینی خوانده نمی ی نفوذی یونسی، طعمه

 شنیدند.  هایی بود که اکثریت قریب به اتفاق مجاهدین می ترین توهین ترین و معمولی خور و ... ساده مفت

های  همه اعضای مجاهدین بایستی در نشست»شد. به فرمان شما  میاین حرکات از پیش توجیه تشکیالتی و ایدئولوژیک 

در جهنمی که استالین تدارک دیده «. کردند میهای انقالب مریم دفاع  و از ارزش داشتند میو ... دفاع فعال « عملیات جاری»

ی برگزیده بود ثابت کند. راه آن بود نیز هرکس ناچار بود وفاداری خود را به استالین و روشی که او برای هدایت نظام کمونیست

ی خویشان و دوستان او بود که بیزاری و انزجار خود  شد، وظیفه بود. اگر کسی دستگیر می« دشمنان خلق»ای از  لو دادن عده

 را از قربانی نشان دهند وگرنه خود با خطر دستگیری و مجازات روبرو بودند. 

و از همه مهمتر شما تئوریزه « تر از یک پاسدار است.اویست با طعمه و طعمه بداسبات مسبریده در من»شما توجیه کرده بودید: 

شما را جلب کنند خود را به آب و آتش « اعتماد»افراد برای آن که «. اعتماد در مجاهدین کسب کردنی است»کرده بودید که 

اتاقی که کمدهای شخصی رزمندگان قرار شما حتی در شود که فرد در زیر خاک باشد.  زمانی کسب می« اعتماد»زدند. اما  می

آمدند زیر  که سر کمدهایشان می را داد تا رفتار افرادی داشت یک کمد خالی قرار داده بودید و فردی در درون آن کشیک می

 نظر داشته باشد. 

شود. برای  ستفاد میها تفاسیر خاص خودتان را دارید نه آن معنایی که بطور عام م ی کلمات و ارزش شما متأسفانه برای همه

 طیهلند  از 2241 در مارسبخشی از سخن کارل مارکس در مورد شرم را که شما به عنوان یک اصل در مجاهدین مثال 

شرم یک احساس انقالبیست پس آنقدر شرم کنید تا »گفتید:  می گرفته و نوشته، Arnold Ruge«  هآرنولد روگ»به  یا نامه

ترین  به ویژه زنان زشت دادید. می« شرم کردن»شرمی پوشش  هر بیبه ما در پوشش این شعار ا« تغییر کنید و مریمی بشوید.

 بردند.  ترین کلمات را به کار می دادند و زشت ات ممکن را به هم نسبت میاتهام

اما روز بعد  کشید. شدند و کارشان به اوژانس می ی بحث دچار تشنج می ی کار تشکیالتی در میانه ها سال سابقه افراد با ده

 مجبور به شرکت در نشست بودند. 

را از او ستاندید و گفتید « الله فتح»حتی لقب الله( آوردید.  یاد مهدی افتخاری)فرمانده فتح حتمًا یادتان هست چه بر سر زنده

زام او به خارج از با پیشنهاد مریم برای اع 74ی  حتی  پیشتر در نشست عمومی دهه کسی حق ندارد او را به این نام بخواند.

فرماندهی عملیات خروج الله،  فتح شود. انقالب می هایی که دارد خوراک ضد کشور مخالفت کردید و گفتید که به خاطر ضعف

 شما از کشور را به عهده داشت. 

ارد ناپسندی خود شما بودید. حتمًا یادتان هست برای تخریب و تحقیر او وارد چه مو 24طعمه در تابستان ی نشست  گرداننده

ها بود  شد. تعدادی برای گرم کردن بازار گفتند اگر به دست آن هم خوانده « سرطعمه»او  .که ربطی به شما نداشتشدید 

« الدین ال حیاء فی»دید عتقجا که م کردند و اصاًل به چه حق لباس ارتش آزادیبخش را به تن دارد. از آن همانجا تیربارانش می

 خواندید و بزرگش داشتید« صدیق»مرگ شد او را مجاهد  م باقی نگذاشتید. وقتی که مهدی افتخاری دقهیچ حیا و آزرمی را ه

   شد.« الله فتح»و دوباره 

 

-http://www.maryam
-13-20-15-06-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011

30&Itemid=49-59-07-05-08-04&catid=17:2009 

 

ه بود؟ مجاهدین پس از مرگ مهدی افتخاری را خواندند چگون  دانم حال افرادی که در آن جلسات حضور داشتند و اطالعیه نمی

تر بود. اما متأسفم که کسی  زشت« محاکمه»صدور اطالعیه با آن مضمون و بزرگداشت مهدی افتخاری از زبان شما از خود آن 

 از میان مجاهدین و به ویژه دوستان و رفقای قدیمی او و شما، زشتی این کار را به روی شما نیاورد. 

 مجاهدین در ارتباط با شما مدعی بودند:  تر مسئوالن داد که پیش اعمال در حالی رخ می  این

تواند جلوی اشکش را  شود، واقعًا نمی خواند، خیلی متأثر می ها که گزارشات خارج از کشور را می واقعًا مسعود خیلی وقت»

http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011-06-15-20-13-04&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011-06-15-20-13-04&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011-06-15-20-13-04&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011-06-15-20-13-04&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
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« ها. نتر است از تحمل شکنجه در زندا ها اصاًل تحملش مشکل شود خیلی وقت ها و تحقیرهایی که به شما می توجهی بگیرد. بی

 (12، ص 24، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه 24خرداد  22ی انقالب ایدئولوژیک   چی درباره ابریشم  سخنرانی مهدی)

  و به لجن« تحقیر»تان این همه سخت بود چرا فرمان  هوادار مجاهدین برای« تحقیر»واقعی است؟ شما که   آیا این گزارش

 دادید؟ می فته بود و از همه چیزش گذشته بودمجاهدی که جانش را کف دست گرکشیدن 

 که چه عرض کنم رقیب شما هم گرفتند، دشمن شدند و مورد محاکمه قرار می می« سوژه»هایی  کسانی که در چنین نشست

ی درخشانی در  ها سابقه الزم را نداشتند. بعضی از آن« سرسپاری»نکرده بودند یا به زعم شما « انقالب»نبودند، فقط خوب 

 هایی هم از خود نشان داده بودند.   های زیادی شرکت داشتند و قهرمانی مبارزه با رژیم داشتند، در عملیات

ماندیم که بارقه پلیدی را حتی  به مفتش کبیر می» کند: روندی را که شما طی کردید بیان می« ظلمت در نیمروز»کستلر در 

 « دادیم حتی توی دل انسان خلوت خصوصی به وجود آید. اجازه نمی ها و افکارشان دنبال کنی، در نیات آدم

کرد  خوابید آرزو می که می  خوبی پشت سر گذاشت. برایم تعریف کرد شب ی زندان را به ساله 2۹من دوستی دارم که دوران 

 صبح را نبیند. 

 «. بیانقالبانید»خودتان خواستید افراد را به قول  شما با زور و با تهدید و جبر جو و گاه با کتک و ضرب و شتم می

کند و نه انفرادی. بنابر این فرد  انسان موجودی است اجتماعی و به شکل اجتماعی انقالب می»توجیه تئوریک فشار این بود که 

و برای ترغیب افراد جهت آوردن فشار هرچه بیشتر به یکدیگر « باید خود را به جمع بسپارد و جمع باید فرد را انقالب کند.

جمع مقصر اصلی انقالب نکردن فردی است که به مجاهدین و ارتش آزادیبخش پیوسته »بودید:   حکم اعالم کردهبصورت 

 «است

ی که نشست را «خواهر»خیز رفته و پای  شد که سینه انگیز از مسئولی خواسته می مثاًل در هیاهو و فضایی باورنکردنی و رعب

 شدند.  شما وادار می  «الخاصی خاص»نقالب کردن درونی و پذیرش ها به ا کرد ببوسد. یعنی به زور آن اداره می

بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق »افتاد مقایسه کنید با ادعاهایی که در  های طعمه اتفاق می در نشسترا که چه  آن

 ها تأکید شده بود:  روی آن 2124خردادماه  ۹4در 

ی شخصیت و دشمن آگاهی و آزادی بودند، رهبری ما  کننده  سرکوب های شاه و خمینی  در حالی که دیکتاتوری»

ی کاذب  ی شخصیت آگاه و آزاد انسانی ما بوده و دقیقًا به همین دلیل نیازی به تظاهر و ریا و عوامفریبی یا داعیه«کننده ء احیا»

ی خطاهای گذشته و  ها و همه ی خوبی ناپذیری ندارد و ما در منتهای آگاهی، آن را با همه گناهی و اشتباه معصومیت و بی

 (  ۹0۹ی  )مجاهد شماره« ایم اش پذیرفته آینده

 

 مجاهدین باشید؟  « ی شخصیت آگاه و آزاد انسانی  احیاکننده»آیا قرار بود این گونه 

های  تشدند. شما به صراحت در نشس هایشان می ها از ترس این که انگ بخورند حتی مجبور به پنهان کردن بیماری خیلی

. نوع برخورد شما با بیماران روانی هم تفاوت کیفی با برخورد «در مناسبات تمارض نداریم»اعالم کرده بودید که دیگر « طعمه»

ها  نظام حاکم بر زندان با بیماران روانی نداشت. هر دو بدون پذیرش واقعیت و کشش روحی و روانی هر فرد معتقد بودید که آن

ها سوگند بقراط  پزشکان اشرف خود یکی از عامالن فشار روی افراد بودند. آن دانستید. می« بازی حقه» و آن را کنند تمارض می

نوشتند. از درمان الزم بیمار  دادند و علیه آنان به مسئوالن گزارش می گذاشتند و گاه بیمار را مورد تمسخر قرار می را زیرپا می

استیصال و عجز و ناتوانی چرا که شما گفته بودید: دادند.  ارض تشخیص میرا تم های جدی حتی بیماریکردند.  خودداری می

جویی برای سرباز زدن از قیام به  این قبیل مسائل چیزی جز بهانه: »گفتید بازی و تمارض نداریم. شما می  همچنین مظلوم

از اید و  افتاده« سوگند بقراط»د گذارند یا ها حقوق مجاهدین را زیرپا می متأسفانه شما حاال که عراقی «مسئولیت نیست.

« های غیرانسانی محروم کردن مجاهدین اشرف از خدمات درمانی با هدف آزار آنها و سوق دادن آنها به سوی فروپاشی شیوه»

 اند؟ ای با خود در این مورد خلوت کرده  دانم پزشکان اشرف آیا لحظه گویید. نمی می

و روی « انحراف»ها را عامل  اش بگوید و آن کرد از مشکالت جنسی را مجبور می داوود رحمانی که زندانی  شما همچون حاج

شان را «نقطه آغاز»خواستید که  می« زیر تیغ رفته»های طعمه از مجاهدین  های سیاسی معروفی کند در نشست آوردن به گروه
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ها چقدر شبیه به هم هستند؟  ه کنید رویکردو .... اشاره کنند. مالحظ  های جنسی ها مجبور بودند به انگیزه بیان کنند و آن

 رساند.  گیری می متأسفانه اشکال از من و ذهن من نیست اعمال شما انسان را به این نتیجه

اید  را برپا کرده« قیامت»داوود رحمانی در دو سر طیف ایدئولوژی اسالمی هر دو مدعی بودید که شکلی از  متأسفانه شما و حاج

  شان بیاید. واقعی آشنا شوند و حساب کار دست« قیامت»تا خالیق با 

داوود رحمانی هم نام قبر و قیامت را  سازی است. حاج ی انسان گفتید بایستی ایمان بیاورید که انقالب مریم کارخانه شما می

 گذاشته بود.  «دستگاه»ی انسان سازی و   ابتدا کارخانه

 کردند. گفتند ای کاش ما را تیرباران می می« واحد مسکونی»ن ها همچون ساکنا جهت نبود که متهمان این نشست بی

برد از سوی باالترین اعضای شورای رهبری  داوود رحمانی برای تهدید زندانیان به کار می  متأسفانه همان تعابیری که حاج

مانی تا  جا می آنقدر این»گفتند  گرفت. مثاًل می مجاهدین برای تهدید کسانی که قصد جدایی داشتند مورد استقاده قرار می

 و ...« ات که عرب نی بیاندازه اندازم جایی می»یا « هایت سفید شود. موهایت هم مثل دندان

متأسفانه باالترین زن مسئول مجاهد خلق برای تهدید جوانی که از کودکی در مجاهدین رشد کرده بود از چنان فرهنگ و 

مورد هایش کسی را  دری ی پرده اوود رحمانی به آن نزدیک نشد و علیرغم همهد گاه حاج ادبیات کثیفی استفاده نمود که هیچ

 قرار نداد.  چنین تهدیدی

 گوید؟  که قرآن در توصیف مؤمنان می)با خودشان مهربان هستند( « رحماء بینهم»ی  آیا این است نتیجه

اند؟ آیا این  ساخته« مبارز»و « انقالبی»توهین و تحقیر، ی انقالبی با زور و اجبار و  گیری از کدام آموزه   در کجای تاریخ با بهره

انقالب »که خلق کردید و « قانون مبارزه»آیا این است  شدن آن را داشتید؟« جهانی»شما که انتظار « کشف»است 

  شما؟« بدهکار»که همه بایستی شکرگزار آن باشند و « انقالبی»اش نامیدید؟  «ایدئولوژیک

 اشپربر را تکرار کرد:  آیا نباید داوری مانش

های فکسنی تفتیش عقاید و جن سوزان قرون  رسید که محاکمات مسکو به مراتب بیش از آن دادگاه اکنون به نظرم می»

ها را متالشی و  ها به ضرب تهدیداتی که روان آن گذارند. انسان وسطی حالت افراطی غربت و از خودبیگانگی را به نمایش می

که اختالل  آن پریشی و بی حال، بدون روان ورزیدند. و این وضعیت، در عین ، با خویشتن خویش عناد میکرد بیکس و تنها می

را  اسرارآمیزی در مشاعر و تصورات افراد پدیدار شود، پیش آمده بود! رژیمی که قادر به انجام چنین کار مخوفی باشد و تازه آن

ساندوستی سوسیالیستی به جهانیان عرضه کند، و در همان حال جمعیت و ان  ی صلح ی چیرگی و سرافرازی اندیشه به نشانه

را   ها و پیروانشان هم آن ی کمونیست کشور هم به شکل فرمایشی برای این اقدامات هورا بکشد و ابراز احساسات کند و همه

 « رود. ی یک نظام استبداد فراگیر به شمار می آشکارا تأیید کنند، آری چنین رژیمی، مظهر و نمونه

 (11ی   ، ترجمه کریم قصیم، صفحه)نقد و تحلیل جباریت، مانس اشپربر

 

اید    داده  خوانده و وعدهجلسات پربار انتقاد و انتقاد از خود  و ... را« طعمه» و« عملیات جاری»و « دیگ»های  شما بارها نشست

 کنید.  ها برگزار می سرچهارراه« ایران فردا» در

بی کم و نشستی را که برای مهدی افتخاری برگزار شد  ،«ی خوبان یکی وفا نکند هزار وعده»کنید؟  چرا همین االن چنین نمی

و یا همراهان ی خصوصی شورای ملی مقاومت نشان دهید و بگذارید مردم ایران  به نمایش عمومی بگذارید یا در جلسهکاست 

اگر دلیل عدم نمایش عمومی این ایران فردا هستند یا نه. مشابه در هایی  شستتصمیم بگیرند خواهان برگزاری نخودتان 

ها جلوگیری از سوءاستفاده دشمن که رژیم باشد است فردای پیروزی، به قول شما با دشمن بزرگتری همچون  نشست

 ها سوءاستفاده کند.  تواند از این نشست  روبرو هستیم که می« امپریالیسم»

های طعمه شرکت  چاک شما و یا اعضای غیرمجاهد شورای ملی مقاومت در یکی از نشست نچه هواداران سینهتردیدی ندارم چنا

ی  کردند بلکه در مخیله شدند نه تنها از ترس قالب تهی می ها می شدند یا قادر به دیدن فیلم یکی از آن نشست داده می

 شما و مجاهدین سربزند. سوی لی از توانستند باور کنند که چنین اعما گنجید و نمی شان نمی عقل



ایرج مصداقی                  ی سرگشاده به مسعود رجوی                                                                              ، نامه۲۹گزارش   

93 
 

ی  های طبقاتی برای دفاع از منافع طبقه ی جهل و اجبار و تقسیم بندی های ارتجاعی بر پایه سنگ بنای ارتش»در تعریف شما 

رای ی حداکثر نظم و انضباط ب عزیمت یک ارتش انقالبی، آگاهی و اختیار و قبول داوطلبانه ی  قرار گرفته است. اما نقطهحاکم 

 «تحقق یک آرمان انقالبی است.

 

شد و امکاناتی که اعضای شورای  های طبقاتی به شدت در روابط مجاهدین دیده می بندی هرچند بنا به شهادت شهود تقسیم

داد که افراد تا  به خوبی نشان می« طعمه»های  اوت از دیگران بود اما تأمل در یکی از نشستفرهبری از آن برخوردار بودند مت

 اند.  را داوطلبانه قبول کرده« باطضنظم و ان»، حداکثر «اهی و اختیارآگ»جا بر اساس ک

 MOی  شما در دوران پل برمر هنگامی که مسئله تخلیه اشرف و خروج از عراق جدی شد به هر یک از اعضای مجاهدین الیه

شان را به اروپا و سازمان برسانند و تأکید کردید ها گفتید در صورت پراکندگی و ... خود دالر دادید و به آن 144یا عضو قدیم 

های این عده دستبرد زدند. بعد از مدتی که  ها که متوجه شده بودند به پول تر متوجه دریافت پول نشوند. بعضی های پایین الیه

ای  این است که شما عده گرفتید. مسئله مهم  ها را پس پول و طرح اعزام به کشور ثالث مسکوت ماند با آمریکا به توافق رسیدید

 دادید و سرنوشت بقیه چندان برایتان مهم نبود.  را بر بقیه ترجیح می

 

 ها و نتایج آن وعده ،بخش ششم: انقالب ایدئولوژیک

 

 انقالب ایدئولوژیک در تعریف شیفتگانش 

شدن آن را « جهانی»ی  وعدهنام بردید و « کشف»شما به عنوان کاشف انقالب ایدئولوژیک کسی بودید که از آن به عنوان 

 دادید: 

. سخنرانی 2124عید فطر سال  ۹04)نشریه مجاهد شماره  «شوند. همه اکتشافات اول آزمایشگاهی هستند بعد جهانی می»

 مسعود رجوی در مراسم ازدواج با مریم(

 

داشتن مجاهدین  د برای نگاهخو« کشف»که تنها از  یدزودی به دست فراموشی سپرده شد و شما سعی کرد ادعای بزرگ شما به

فرسایی  در مجاهدین همچنان قلم« کشف»شود در مورد معجزات این  شد و می در روابط تشکیالتی استفاده کنید. چرا که می

 شدن آن پافشاری کرد. « جهانی»توان در مورد  کرد اما نمی

ترین نیروهایتان هم حاضر نشدند در  امد و حتی نزدیکبیرون نی« آزمایشگاه»گاه از  ی ما شاهد بودیم این ادعا هیچ همه  چنانچه

 مجاهدین آن را روی خود آزمایش کنند. « خاص»خارج از روابط 

های جدی در رابطه با انقالب ایدئولوژیک بود و شما برای نشان دادن حقانیت آن به عدم درک  از همان ابتدا هم شک و تردید

  دید:دا افراد اشاره کرده و به آینده حواله می

 «  دانم، یک سال یا پنج سال یا ده سال دیگر خواهید فهمید توانید بفهمید، صبر کنید. نمی اگر حاال نمی»

 . سخنرانی مسعود رجوی در اعالم انقالب ایدئولوژیک(2124. فروردین سال ۹42)نشریه مجاهد شماره 

 

شما در نشست درونی مجاهدین د و این عجیب است. به آینده اشاره داری« کشف»برای فهم این   هنوز پس از گذشت سه دهه

  دوباره وعده دادید:

 

ماند که مورد سؤال قرار  کند و منتظر نمی در مورد مریم و انقالبش، بقول فیلسوف یونانی )اورپید( زمان همه چیز را روشن می»

 «بگیرد...
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 شما نوشت: « کشف»ده در تأیید با این حال شورای مرکزی مجاهدین سه دهه قبل همچون یک هیئت علمی ورزی

ها به  العیار شمار کثیری از خواهران و برادران ما و بازگشت آن ترین دستاوردهای کیفی انقالب درونی اخیر احیاء کامل از جالب»

ان ی پیشرفت سازم های گذشته به دالیل مختلف به درجاتی از قافله صفوف نخستین نبرد بود. خواهران و برادرانی که طی سال

بطور نسبی کنار مانده یا با سرعت کافی پیش نیامده بودند. اما در این جریان تحت چتر رهبری مسعود و مریم با عمقی 

همچون  -تمامی آنها-انگیز پاالیش یافته و عاری از موانع پیشین رشد خود، مجددًا در مواضع مسئول قرار گرفتند. آنها  شگفت

باالتفاق داوطلب هرگونه فداکاری و منجمله عملیات مقدس انتحاری شدند. در طیف سایر خواهران و برادران مجاهدشان 

های جسمانی که نهایتًا منشاء عصبی و  ی بزرگ مجاهدین هرگونه تردید و ابهام نیز زدوده شد. حتی بسیاری نارسایی خانواده

انگیز در پرتو  روزی بنحوی شگفت نهفرسای شبا روانی داشت و بسیاری اختالالت ناشی از شدت و حدت شرایط کار طاقت

 « اند به تفضیل شهادت دهند. رهبری مسعود و مریم معالجه شد. در این مورد اطباء مجاهد آماده

 ( ۹0۹نشریه مجاهد شماره  -)بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران

 

دانم کمتر کسی ادعاهای فوق به ویژه در امر  می و میرهای زودرس بعید  امروز با توجه به تحوالتی که صورت گرفته و مرگ

 انگیز را مورد تأیید قرار دهد.  معالجات شگفت

های عجیب و غریبی صورت گرفت  بینی ها و خوش بینی ی شورای مرکزی مجاهدین، پیش  متأسفانه پس از ادعای شما و بیانیه

 ها مشخص شد.   های بعد بطالن آن که در سال

شناس ساکن واشنگتن که در عملیات فروغ جاویدان کشته شد توجه  د محمدحسن حبیبی خائیزی جامعهیا ی زنده به مقاله

 است:   کنید که چگونه تحت تأثیر تبلیغات شما نوشته

 

های بزرگ هنری، فکری، فلسفی، ادبی و حتی علمی که تاکنون در  انقالب ایدئولوژیک مجاهدین همانند بسیاری از آفرینش»

افتاده، یک حرکت  پا فته، ظاهری ساده و باطنی اسرارآمیز دارد. یعنی در قالب محملی کهنه، معمولی و پیشجهان صورت گر

بزرگ و نوین و یک جهش کیفی بنیادین شکل گرفته است. به سخن دیگر، محمل واقعه همان اتفاقات عادی و معمولی است. 

 « انگیز است. گرف و شگفتای نوین، ش شود، پدیده اما کشف و پیامی بر روی آن حمل می

هر جامعه و هر « تولید مادی»یعنی بررسی « راز تاریخ»ی زمین توسط نیوتن و کشف   ی جاذبه او با این مقدمه به کشف قوه

های خود  ها نه تنها در قلمرو انگیز این کشف های بنیادین شگفت توسط مارکس اشاره کرد و بر آثار عمیق و دگرگونی« دوره

 تأکید کرد. « های فکری، علمی، فلسفی، اپیستمولوژی )شناخت شناشی( و آنتولوژی )وجود شناسی( زمینه»اری بلکه در بسی

 انگارانه نوشت:  کرد. او ساده بود و خود در مورد آن قضاوت می کاش می او سپس ادعای عجیبی را مطرح کرد که ای

قابل اثبات، سزاوار هیچ پاداشی نخواهم بود ولی چنانچه نادرست من مایلم در اینجا ادعایی را مطرح کنم که اگر درست بود و »

خواهم که به عنوان  ی خوانندگان این سطور می ها به اثبات رسید، از همه پایگی آن در آینده پایه و نادرستی و بی بود و بی

به تعداد جمالت، کلمات و حتی که زنده بودم  ها در صورتی ی فردا سندی امضاء شده، این نوشته را نگهدارند تا در محاکمه

 نام و نشانم هزاران تف بیندازند!   حروف آن بر صورتم گلوله و چنانچه مرده بودم بر گور بی

میالدی، به یك  2۲20هجری شمسی، مطابق با سال  2124ادعای من این است که سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 

مورد و یك ازدواج غیر ضروریست. در حالی که باطن  آن ظاهرًا یك طالق بیاختراع و کشف ایدئولوژیک رسیده است که محمل 

آن، ارائه یك دیدگاه ایدئولوژیك نوین نسبت به مسئله زن، رهبری، رهائی و آگاهی است که آثار آن از قلمرو سیاست فراتر رفته و 

 «ناسی نیز تجلی خواهد یافت.در زمینه فلسفه، عرفان، هنر، جامعه شناسی، روانشناسی، شناخت شناسی و وجودش

 . مقاله تحلیل راز بخش دوم: محمد حسین حبیبی(2124خرداد  14مجاهد. تاریخ  ۹0۹)نشریه مجاهد شماره 

 

و اختراع ایدئولوژیک را  «کشف»مزبور، حتی خود شما حاضر نیستید جزئیات این « اکتشاف»امروز پس از گذشت سه دهه از 

ای  ی ابهام نگاه داشته شود و اخبار آن جایی درز پیدا نکند. اگر قرار بود معجزه ز آن در پردهشود رمو اعالم کنید و تالش می
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ی آثار آن نبود. امروز کمتر کسی به تأثیر جدی آن بر مجاهدین باور دارد چه  صورت گیرد سه دهه فرصت کمی برای مشاهده

 برسد به تأثیرگذاری بر علوم مختلف و هنر و عرفان.

بارون( اسماعیل وفا  -صبحگاهان(، مجتبی میرمیران )م  -باشید حتی شاعرانی چون کمال رفعت صفایی )ک  توجه داشته

عظیم شعر سرودند و چکامه گفتند به سرعت از آن روی برتابیدند و از منتقدان آن شدند. « انقالب»یغمایی و ... که برای این 

یغمایی و کمال ها و شعرهای اسماعیل وفا سرود  هجاودانه شدند تران 27یادتان باشد الاقل در بند ما بسیاری که در سال 

 ها شور و حال گرفت.  با آثار آن 2127مرداد  22صفایی را بر زبان داشتند. آخرین مراسم عمومی بندمان در  رفعت

مورد و  گویی بی زافهها گ ؟ آیا این«شناسی و وجودشناسی شناخت»تجلی در کدام فلسفه و عرفان؟ تأثیرگذاری شگرف در کدام 

ترین اصول علمی نبود؟ آیا پس از گذشت سه دهه، انقالب  بستن بر ابتدایی های ایدئولوژیک و چشم در خلسه  ناشی از فرورفتن

شناسی قرار نگرفته است؟ آیا انقالب ایدئولوژیک  شناسی و شناخت شناسی و روانشناسی و وجود ایدئولوژیک در تقابل با جامعه

 شود با فطرت آدمی در افتاد؟ مگر می  ی مجاهدین بیرون گذاشته است؟ ی بسته متر از دایره ی یک سانتی اندازه پایش را به

  

 تأثیرات شگرف انقالب ایدئولوژیک در مجاهدین

. مالک و معیاری نیست که با آن بتوان حرف کنید صحبت میتأثیرات شگرف و عجیب انقالب ایدئولوژیک در مجاهدین  ازشما 

تواند بگوید اگر مجاهدین انقالب ایدئولوژیک نکرده بودند چه نوع مقاومتی از خود نشان  کسی نمی ا را سنجید. مثاًلشم

  توانید بگویید: دادند. برای همین شما می  می

 

در مریم  دنیا در ماندگاری و ایستادگی و رزم آوری مجاهدانش در اشرف دیده است.  ای از محصوالت انقالب مریم را همه شمه»

 «زند.... آوری مجاهدین موج می و انقالبش سمبل صدق و فدا و راز بقا و ایستادگی و رزم

« گوستاو هوساک»به « واسالو هاول«  ی سرگشاده گویید باور دارید نامه می« محصوالت انقالب مریم»چه که در مورد  اگر به آن

هایی  ی چنین نظام کند و آینده شان را ترسیم می هوشمندانه وضیعت ها بخوانند تا به چشم خود ببینند چگونه وی را بدهید آن

 چه خواهد بود؟  

 تر هم در مورد آمادگی مجاهدین برای عملیات انتحاری و ...جانبازی گفته بودید:  شما پیش

 

ا اینکه حاال برای کنم، باور کنید بخدا خودسوزی و عمل انتحاری به نسبت آن فدیه و فدا چیزی نبود. کم باز هم تاکید می»

همه مجاهدین نثار جان کمترین فدا است. از آن روز هیچ مجاهدی را ندیدم و هیچ گزارشی را نخواندم که کمترین درخواست 

و تقاضای او عمل مقدس انتحاری نباشد. البته این انتحار نیست بلکه احیاء و رهایی است. ما پیام آور شور هستیم ولو اینکه 

 «های پاک را هم برای مردم ایران فدا کنیم. از این جانصدها هزار دیگر 

 (2124، سخنرانی مسعود رجوی در مراسم ازدواج با مریم خرداد ۹01)نشریه مجاهد شماره 

 

متولد شده است )پس از انقالب ایدئولوژیک و تولد دوباره افراد( رمزها و کدهای اختصاری دارد.  هر مجاهد خلقی که جدیدًا»

دم، هر نامه و یا گزارشی که از آن روز دریافت کردم، چند کد و چند رمز در تمامش مشترک بود در داخل و خارج هر که را دی

گفتند من باید نفر اول باشم هر مجاهدی را دیدم و هر نامه و گزارشی را  داوطلب عملیات انتحاری، بال استثنا همه می -کشور 

 )همان منبع( «که خواندم این کد را داشت.

 

ای که در  کرده  ب بینم. اتفاقًا بر عکس در دوران خاتمی هر مجاهد انقال کنید نمی اما من داستان را آن گونه که شما تفسیر می

دار  گیر و مسئله گران درآمد و یا به شدت گوشه به خدمت شکنجهیا های داخل کشور دستگیر و به زندان رژیم افتاد،  عملیات

 آمیزتری داشت.  ی فاجعه ا عمیق تر بود نتیجهشد. و این رابطه هرچه با شم
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خواندند تا حورا شالچی و معصومه  می« مجاهدین استخواندار»ها را  از ابراهیم خدابنده و جمیل بصام که مسئوالن مجاهدین آن

ن داستان سر دراز ها برای او نگذاشتید و ای خواندید و چه بزرگداشت« بینه انقالب مریم»)مرجان( ملک صیدآبادی که شما او را 

گیری اتخاذ  کنند و یا گوشه را اداره می« انجمن نجات»دارد. اگر خواستید در مورد بقیه نیز که سر از زندان درآوردند و امروز 

 توانم توضیح دهم.  اند می کرده

ها  شان امثال آن ماندن دهآقایی و جعفر کاظمی و ... که شما بارها به خاطر زن این در حالی بود که علی صارمی و محمدعلی حاج

شان با عزمی استوار  و ... خوانده بودید« جنسیت»ندادنشان به انقالب ایدئولوژیک غرق در  را سرزنش کرده بودید و به خاطر تن

 هایشان ایستادند و جاودانه شدند.  بر آرمان

انقالب »ادگی کردند کمترین ارتباط را با هم که قهرمانانه ایست« الله فیض مهدوی ولی»و « زمانی  حجت»دانید  خود شما می

 داشتند و یا شناخت عمیقی از روابط نداشتند. « ایدئولوژیک

شان ندارند. پاسخی  ها در تنهایی سلول و وقتی از روابط شما خارج شدند توجیهی برای اقدامات « انقالب ایدئولوژیک کرده»اما 

افتد. کسی و چیزی نیست که آن را مهار کند. برای همین به سادگی  میجا دیگر ذهن به کار  در برابر سؤاالت ندارند. آن

ها را  کند، تناقظات درونی آن ها را زیرو رو نمی شکند، فشار شکنجه آن ها را نمی شوند. حقانیت رژیم آن شکنند و ترمیم نمی می

هایش تا پشت در اشرف بفرستد.  با کاروانتواند مرجان ملک صیدآبادی را همراه  آورد. برای همین است رژیم می از پای در می

ها غالبًا در زیر فشار شکنجه و جو رعب و وحشت  به توابین کمترین اعتمادی نداشت. چرا که آن 24در حالی که در سال 

 توانستند به جای اول برگردند. شد می شکسته بودند. چنانچه فشار از رویشان برداشته می

روزهایی که شما در  ام توسط دولت سوریه دستگیر و به رژیم تحویل داده شدند همانوقتی ابراهیم خدابنده و جمیل بص

اند من در صحبت با مسئوالن و  ها را در زیر شکنجه مثله مثله کرده گفتید آن تان در گفتارشان می هایتان و مسئولین  اطالعیه

 شکند. چنین هم شد.   می« چلوکباب»ها را با  آنهواداران مجاهدین ضمن رد تبلیغات شما بارها گفتم تردیدی ندارم رژیم 

خواندید و او شکست و به « ی انقالب مریم بینه»شما بدون آن که خود بدانید وقتی معصومه )مرجان( ملک صیدآبادی را 

که در  را اعالم کردید. منتهی کسی نبود« انقالب مریم»در « معجزه»و « خرق عادت»خدمت رژیم در آمد در واقع پایان دوران 

ها بود از بین برده بودید. شما  های چنین کاری را سال درون روابط مجاهدین به کندوکاو در این زمینه بپردازد. شما نطفه

و دالیل « بینات»مان را با  ، ما رسوالن۹0سوره الحدید آیه « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات»نام نبرده بودید. « بینه»جهت از  بی

شوند؟ آیا این شکست به نوعی به شکست  شکنند و دستاویز دشمن نمی خدا نمی« بینات»دارید  روشن فرستادیم. قبول

 برد؟  ی آن راه نمی و فلسفه« رسول آن»و « انقالب ایدئولوژیک »

به معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران    بار به صورت جمع و به 0۹کلمه بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و 

ان یاد شده است. )« برهان»مثاًل از معجزات موسای پیامبر به عنوان بینه و (. 71اعراف:  07انعام:  ۲۹و 27کار رفته است )بقره: 

 (.یبین الحق و یظهره البینة اسم لکل ما

اند،  نسان ویژه بودهها مدعی ا ی ایدئولوژی  کنید؟ همه آیا این شکست، چیزی را تبیین و آشکار نکرد؟ چرا به تاریخ نگاه نمی

اند. سرنوشت گوهر  انسان طراز نوین سوسیالیسم، ابرمرد فاشیسم، انسان طراز مکتب و صالح مذهبیون همه شکست خورده

 ها نبوده و نخواهد بود.  بدیل شما بهتر از آن بی

کشته شده و او را به عرش « مرجان ملک»دولت خاتمی را خورده و تصور کردید   سازی دستگاه اطالعاتی  وقتی که فریب صحنه

اعلی بردید و ... بارها به هواداران مجاهدین که حی و حاضر هستند، گفتم که من تردیدی ندارم اگر او زنده مانده بود االن 

 ی شوهای رژیم بود.  ستاره

ی به خدمت رژیم که پس از دستگیر «حورا شالچی»ی  العاده عمیق و خارق« انقالب»از  ۲4ی  وقتی مسئولم در اواخر دهه

خواست دست از لجاجت برداشته و او را الگوی خود قرار دهم ضمن آن که وی و ادعاهایش را به  برایم گفت و از من  درآمد

که برای همیشه در خاک شود با  گیرم که پیش از آن می« موسی»تمسخر گرفتم گفتم اگر قرار باشد از کسی انگیزه بگیرم از 

 اش ایستادم.   الینحسرت و غم و اندوه بر ب
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 در انقالب ایدئولوژیک« تجرد»استثمار تشکیالتی و کرسی طلبی و فردیت و  نفی

ترین نوع  به عنوان پیچیده« استثمار تشکیالتی»یا « استثمار رده»شما پس از انقالب ایدئولوژیک بحث جالب و زیبای 

 نژاد به وحدت فرد و تشکیالت اشاره کرده بود. ند حنیفهرچ را پیش کشیدید که قباًل کسی به آن نپرداخته بود.« استثمار»

کنم. شما در  را هم اضافه می« استثمار خون»من به آن «. ها بدترین نوع استثمار است استثمار عمر انسان»گفتید  شما می

 گفتید:  ترین نوع استثمار می تعریف پیچیده

هایم قابل  شود روی گزارشاتم حساب کرد. حرف ، خوب نمیاید منطبق نیستم وقتی که من با مسئولیتی که به من سپرده»

شوم. چون که از پس مسئولیتم بر  شوم و خراب می اعتماد و تکیه نیست. ضمنًا خودم هم به لحاظ  ایدئولوژیک فاسد می

فوف مجاهدین من شوم. ... پس وقتی در سازمان و در ص شوم و یا خیلی مغرور و خودخواه می زنم و منفعل می آیم. یا جا می نمی

با مسئولیت خودم منطبق نباشم، این اولین و آخرین خیانت ]است[ و در این نقطه با ایجاد وحدت فرد با مسئولیت او پرده از 

ی دوم انقالب  شود به طوری که باید مو بر انداممان راست بکند. ... در مرحله ترین نوع استثمار برداشته می روی پیچیده

سازمان فقط یک ماده هست؛ یک ماده که از عضو تا رهبری )مسعود و مریم( و از رزمنده تا فرمانده و از ایدئولوژیک درونی 

ی  گیرد. ... حاال خطاب به شما که مرحله  ای را در بر می ای تا غیرحرفه هوادار دور تا کاندیدای عضویت و از خواهر و برادر حرفه

ی دوم انقالب ایدئولوژیک بحث بر  گویم که اکنون در دوره اید می ید و پیام آن را گرفتها  اول انقالب ایدئولوژیک را از سر گذرانده

سر انطباق و وحدت فرد با مسئولیتش است. عاری از عنصر استثمارگرانه؛ برای این که خودش خشک نشود و سازمان را هم 

 (70-71صص  27ی  های دانشجویان مسلمان شماره نشریه اتحادیه انجمن)« نخشکاند.

 

تاز شدن شما و برکنار کردن رفقای قدیمی از  ای بود برای یکه اما این بحث عمیق، دقیق و ظریف و بدیع، متأسفانه بهانه

شان درک خوب و  کار، مبتدی و فاقد صالحیت که هنر اصلی ها با افراد تازه های مهم و حیاتی و جایگزین کردن آن مسئولیت

أن از رهبری. هیچ کس از شما نپرسید آیا شما در موضع رهبر عقیدتی و باالترین مسئولیت بود و فهم ش« انقالب مریم»عمیق 

شدید. آیا وقتی شما  نمی« ماده»بزنید؟ در واقع شما و مریم مشمول این « استثمار تشکیالتی»سازمانی ممکن نیست دست به 

آید؟  به مریم تعلق دارد بحث مالکیت پیش نمیکنید که خون هر مجاهدی به شما و نفس او  مطرح می« کسر رهایی»در بحث 

 گفت؟« استثمار عواطف»و « استثمار خون»توان در مورد  همراه نیست؟ آیا نمی« استثمار»آیا مالکیت با 

ی زندان و  را مطرح کردید. حق با شما بود بسیاری، دوره« کرسی طلبی»و « کرسی»ی  بعد از آن شما بحث درست و موشکافانه

ای مکث روی  شود، عده شان می« کرسی»ای رده و مسئولیت و ...  کنند، عده خود می« کرسی»مقابل جالد را مقاومت در 

ها بایستی مقابله کرد و در  ی این شود، با همه شان می شان به شهیدان و ... کرسی و وابستگی  تحصیالت و شأن و مقام خانوادگی

دانید. در حالی که بزرگترین  می« کرسی»ین بود که شما خود را فارغ از ها کوشید. اما اشکال بزرگ قضیه ا جهت زدودن آن

رفت و همه  توان پذیرفت شما از این قاعده فارغ هستید. چنانچه این بحث از سطح به عمق می به شما تعلق دارد. نمی« کرسی»

ی نیروها و  برای باال و پایین کردن رتبه ای شد در دست شما  ایجاد کند اما حربه« انقالبی»توانست به واقع  شد می را شامل می

 از محتوا خالی کردن آن. 

از کسی برای « طلبی»های خود بپردازد و  «نکرده»و این که هر فرد در درون خود بیشتر به « طلبکاری و بدهکاری»مبحث 

یک انقالب اخالقی در افراد و  توانست به گرفت می هایش نداشته باشد چنانچه واقعی بود و شما و مریم را نیز در بر می کرده

ی شما نباشد بلکه دیگران را در بر بگیرد به سرعت از  جایی که قرار بود این اصل هم متوجه سازمان منجر شود. منتهی از آن

ای برای سرکوب و تحقیر تبدیل شد. این بار موضوع به طلبکاری از مردم و بدهکاری به رهبری  مفهوم خود خالی و به حربه

ی این بحث در تضاد است. شما بارها مطرح کردید چنانچه همین االن بدون هیچ دستاوردی ما  شد که اساسًا با فلسفه تبدیل

. برای همین خودتان را مای مان کار کرده بسا بیشتر از رسالت یایعنی خودتان از بین برویم تاریخ و مردم ایران به ما بدهکارند و 

ی اعضای مجاهدین، هرچه در مجاهدین بیشتر  گشت به همه میبر« بدهکاری»نید. اما موضوع دا به مردم ایران هم پاسخگو نمی

سر   ی شما همه ستا  مطرح کردهاز جانب شما خطاب به مجاهدین شما بودند. مریم بارها « بدهکار»سابقه داشتند بیشتر 
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ی  بپردازید. و با این تحلیل در همه اورا به  اید و حاال بایستی بهایش  نشسته استتهیه کرده  مسعودای که  ی آماده سفره

 شدید.  می« طلبکار»بودید تبدیل به  می« بدهکار»جایی که شما بایستی  ها و آن سرفصل

هستید. شما حتی رسیدن به  ی محض کننده گویند حتی درجایی که دریافت های شما می «پرداخت»در مجاهدین همه دائمًا از 

خواهید شما را به خاطر بهای سنگینی که  کنید و از دیگران می عظیم خودتان معرفی می« داختپر»رهبری مطلق مجاهدین را 

کنند و حتی وقت استراحت ندارند  ی کسانی را که در مناسبات مجاهدین روز و شب جان می اید تقدیس کنند. همه پرداخته

دانید و مدعی  شوند بدهکار می نند و تحقیر میشک هایی را که صدها بار خود را می ی آن کنید، همه معرفی می «مفتخور»

 کشید. شوید که بار گناهانشان را یک تنه به دوش می می

 گوید:  چی در مورد شما می مهدی ابریشم

را « فدا»گیرد،  کند. بیش از همه از خودش انتظار دارد. بیش از همه به خودش سخت می بیش از همه از خودش طلبکاری می»

آورد. فقط  خواهد و اصاًل به زبان نمی هایش نمی ترین آدم هزار برابر به خودش تحمیل نکند، از نزدیک -ام ا گفتهباره -تا صدبرابر

وار در سازمانش جاری کند و  تواند جزیی از این را جریان شود که می وقتی خودش هزار برابر فدا داشته باشد، آنوقت مطمئن می

 «از آنان بخواهد

 (244، ص 24، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه 24تیرماه  ۹2ی انقالب ایدئولوژیک   چی درباره مابریش  )سخنرانی مهدی

 شود در مورد دیگران حرام است و مستوجب عقوبت:  در مورد شما مطرح می« ارزش»چه به عنوان  ای از آن بیان ذره

ها. گاهی من خودم واقعًا قلبم  شت این اعالمیهرفت پ که ماها یاد بگیریم مشخصًا می خیلی جاها خود مسعود، برای این»

دقیقه یک جمله  0دقیقه به  0افتاد و هر  آمده بود، شکنجه شده بود و مریض بود، روی مبل می که از زندان  گرفت. برای این می

، انتشارات 24ادماه خرد 22ی انقالب ایدئولوژیک   چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی« توانست بگوید و دیکته کند. بیشتر نمی

 (14، ص 24کتاب طالقانی، آبانماه 

دانید احترامی برای شکنجه و زندان کسی قائل نبودید. مریضی و بیماری کسانی که بارها بیش از شما  خود شما بهتر می

دادید و  خیص میتش« تمارض»حتی مریضی افراد را  شد.  ها نمی بردند مانع فشار روی آن شکنجه شده بودند و از آثارش رنج می

 با عقوبت همراه بود. 

های تشکیالتی که موجب شد  شما دستور طالقکرد.  کردید در مورد شما صدق نمی یک از اصول و قوانینی که مطرح می هیچ

رهبری معرفی « پرداخت»و جدا شدن فرزندان از مادران را نید ها از هم جدا شوند و فقط شما و مریم زوج بما ی زوج کلیه

بودند اال شما. این اصل  بدون خانه و خانواده می« بال اسکان»داده و « طالق»گرفته و « طالق»ی مجاهدین بایستی  همه .کردید

 ها.  «بال اسکان»بودید و البته طلبکار « اسکان»کرد. شما دائمًا دارای  مهم و شاهرگ حیاتی هم در مورد شما صدق نمی

( 2۹:2۲)متی « تعلیم داد که افرادی به خاطر ملکوت خدا مجرد به سر خواهند بردهرگز ازدواج نکرد و »عیسی مسیح بود که 

ی زندگی خود قرار داده و خود را دربست  از زمان حواریون تاکنون، برخی مسیحیان به تقلید از مسیح، تجرد و زهد را شیوه

تمام ذهن شخص باید منحصرًا ه دلیل اصلی گزینش تجرد در مسیحیت این عقیده است کاند.  کرده« ملکوت خدا»وقف 

 ی خدا باشد و خودش را وقف او کند و جز خدا تعّلق خاطری نداشته باشد.  متوجّه

را از مسیحیت وام گرفتید. اما در مقام عیسی مسیح نبودید که خود تجرد اختیار کنید و دیگران را نیز « تجرد»ی  شما اندیشه

بودید. نیازی نبود خود « صمد»داشتید و  «خدایگان»کنید. شما حس  به تجرد دعوت« ملکوت خدا»به خاطر خدمت به 

کردند و تمام قلب و  شما تجرد اختیار می« ملکوت»بایستی برای خدمت به  اختیار کنید بلکه این دیگران بودند که می« تجرد»

 کردند.  ی خود را وقف شما می روح و ذهن و اندیشه

 

کند که با آن مبارزه کنیم.  حکم می« اخالق انقالبی»شود.  یی مذموم و به شدت نهی میی انقالبیون فردگرا ی همه در اندیشه

گونه باشد. انقالبیون بایستی  کند بایستی این گذارد به نوعی برای منافع مردم مبارزه می کس که پا به میدان مبارزه می  اصواًل آن

یا سازمان با منافع فرد در تضاد قرار گیرد، منطقی آن است که پذیری باشند. حتی اگر منافع حزب، گروه  ی جمع دارای روحیه

گذرد و یا در تعالیم شما روی آن تأکید  چه پس از انقالب ایدئولوژیک در مجاهدین می دومی در خدمت اولی قرار بگیرد. اما آن
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چیز  ی تبلیغ شود بلکه همهگرای شود که جمع شود منافع جمع، سازمان و یا انقالب نیست، فردیت و فردگرایی نفی نمی می

آورد انقالب ایدئولوژیک است وگرنه نفی فردیت و ... از روز اول تشکیل مجاهدین و  بایستی در خدمت شما قرار بگیرد. این ره

گویید در  چه امروز شما می های انقالبی مطرح بوده است و کسی با آن مخالفتی ندارد. آن ها و سازمان ی گروه تقریبًا همه

 ه ایدئولوژیک سابق مجاهدین شرک مطلق بود: دستگا

که معادل تمسک به یک « خود طبقاتی و غیریگانه»خروج از   های سیاسی نیز به درجه در پهنه اجتماع و در داخل سازمان»

 تضادها و  شود. به این ترتیب حل تر و پایدارتری حاصل می تر است تضادها بیشتر حل شده و وحدت عمیق ایدئولوژی عالی

شود در همه سطوح  می  آمیز و گذار به جانب یگانگی که در فرهنگ اعتقادی ما توحید نامیده شدن از خود و دوگانگی شرک تهی

انسان با خودش، اجتماع و « از خود بیگانگی»ی تاریخی  شود. چنین است حل مسئله فردی و اجتماعی و تشکیالتی تکمیل می

ها و زمین را  قرآن ابراهیم پیامبر با اشاره به نظم ذاتی که فطرت آفرینش آسمان کل وجود و درست در همین نقطه به گفته

  آمیز از هر جایی دل کنده و به جانب جوهر و حقیقت یگانه مطلق تمامی هستی شرک« خود»دهد با خروج کامل از  تشکیل می

 (2102انتشارات مجاهدین آذر  -رون احزاببندی د بندی و صف درباره جناح) «کند. گرداند و اعالم یکتاپرستی می می  روی

 

 انقالب ایدئولوژیک و قدرت غیرپاسخگو

 ی افراد به شما.  انقالب ایدئولوژیک در یک کالم به این منظور سازماندهی شد که شما تنها به خدا پاسخگو باشید و بقیه

  گوید: چی در این مورد می مهدی ابریشم

ایدئولوژیک همه مشروط هستند و قبل از همه به مسئول باالتر خودشان مشروط هستند. تر از مسئول اول و رهبری  در پایین»

 ۹00)نشریه مجاهد شماره « مان مسئولی جز خدا ندارد. اما مسعود در باال به کی مشروط است؟ فقط به انقالب. او ایدئولوژیک

 (۹1ص 

ایی هم که نیست تا شما به او پاسخگو باشید بنابراین شما خد عجالتًاانقالب که زبان ندارد تا کسی را مورد سؤال قرار دهد. 

 به راه انداختید.  «قیامت»و  «معاد»خود خدا شدید و 

مقدار نشده بود، او  ی خدا هنوز حقیر و بی سویه. در آن زمان بنده ای دوجانبه بود و نه یک ی انسان با خدا در ابتدا رابطه رابطه

کرد،  کرد، تبادل نظر می ی خدا ناتوان و او قادر توانا نبود، او با خدا گفتگو می نبود، بنده« مدص»نیاز و  نیازمند مطلق و خدا بی

ی خدا به رسمیت  کرد، حق پرسشگری برای بنده بود و ادا نشده بود به خدا انتقاد می  کرده  کرد، اگر نذری دعوا و مرافعه می

خوردند. بعدها خداوند قاهر و توانا  شد و با هم غذا می ها می ن آنگرفت و میهما شد، خدا با بندگانش کشتی می شناخته می

 ی ناچیز خدا تبدیل شد.   چیرگی یافت و انسان جز عبودیت محض تعریفی نداشت و به بنده

. اما ی سازمان اگر نگویم محتوایی اما شکلی هم در نظر بگیریم دو طرفه بود تا قبل از انقالب ایدئولوژیک رابطه بین شما و بدنه

ای که  پس از انقالب ایدئولوژیک این ارتباط یک سویه شد. همانطور که خدا، خدا شد، شما هم خدایگان شدید و همان رابطه

 ها حق پرسش را هم از دست دادند.  افراد با خدا دارند با شما پیدا کردند. آن

گشت و چنانچه صالح  سطه شدند. نامه ده دست میبعدًا کسی اجازه نیافت مستقیمًا به شما نامه بنویسد. مسئوالن مجاهد وا

گیرند و  ارتباط می« خدا»با « بندگان»ها  که از طریق آن« روحانیت»ی  رسید. درست مثل طبقه شد به دست شما می دیده می

 روید.  کنند. شما همان مسیر را می مشکالت شان را حل و فصل می

 اعضا به شد، منجر به رهایی انسان نشد بلکه به بندگی یات مجاهدین تبلیغ میگونه که در ادب  در واقع انقالب ایدئولوژیک آن

رهبر راه برد. در این روابط بود که مجاهد خلق فقط حق یافت که شما را پرستش کند و در سجایا و ویژگی اخالقی و 

شود و به تک تک  م رجوی شروع میهای عملی شما بگوید و خود را در برابر عظمت شما هیچ بداند. این قاعده از مری توانایی

  شود. مجاهدین ختم می

های ذهنی و  حساب»، یعنی غرق در «پاسخگو و مسئول نبودن»گفتید یعنی  در مناسبات می« درخود بودن»شما در تعریف 

 با این حال معلوم نیست چرا این قاعده در مورد شما جاری نیست. «. انواع و اقسام توهمات بودن
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فقیه و نفی حق حاکمیت مردم در آن  با مخالفت   قانون اساسی رژیم که به درستی به خاطر وجود اصل والیتتوجه کنید در 

بینی شده است که آن  برای نظارت بر والیت فقیه پیش« مجلس خبرگان رهبری»شما مواجه شد به شکل صوری هم که شده 

است. سؤال من از شما این است چرا ما بایستی به سمت  را نیز زیر سؤال برده و مدعی شدند نقش این مجلس تقویت رهبری

 ؟هرچه بیشتر شدن تشابهات حرکت کنیم

شما داشتید و دارید آنهم بدون پاسخگویی به نهادی که بر رفتارهای شما « اشرف»همه قدرت که در روابط مجاهدین و در  این

ارت، تحت نظاگر کس دیگر تافته جدابافته نیستیم. قدرت  هیچنه شما و نه نه من و آورد. باور کنید  نظارت کند فساد به بار می

بطور دائم و پیوسته توسط مریدان مورد تمجید و  «مراد»با فساد همراه است. چنانچه  پاسخگو نباشدپذیر و  مسئولیتمحدود، 

ولیت نشناسد، ثمراتش هر نظام سیاسی و تشکیالتی که برای عامالن قدرت مسئشود.  چندان می تشویق قرار گیرد ضریب آن دو

 فاجعه بار است. 

کنند و تیشه  کنند در واقع زیر پای خود را سست می اصرار می« فرد»و  عدم پاسخگویی « فرد واحد« »محوریت»آنهایی که بر 

ا پای پاسخگو نبودن شما مهر زدند و همه چیز را در شم 24های دیگر که در سال  زنند. علی زرکش و خیلی ی خود می به ریشه

 شان را دیدند. ی پافشاری خالصه کردند به سرعت نتیجه

شدید. بدون این امر چرخ  ی سنگین موسی خیابانی هم خالص می سایه« شر»برای رسیدن به این مرحله شما بایستی از 

و رهبر داد شما تبدیل به رهبر عقیدتی  لنگید. این سایه اجازه نمی چرخید و یک جایش می انقالب ایدئولوژیک درست نمی

ی  ها پس از جاودانگی موسی، او با تقلیل رده شوید. برای همین در اولین مراحل انقالب ایدئولوژیک و سال« الخاص خاص»

شد و چیزی « اشرف شهیدان»، «عاشورای مجاهدین»در « اشرف»تشکیالتی مواجه شد و زیر دست اشرف ربیعی قرار گرفت. و 

 ست. که در تاریخ سابقه نداشت به وقوع پیو

ای معمولی در سازمان داشت و نام قرارگاهی  شد که رده گفته می« اشرف»جا از  در سایه قرار گیرد همه« موسی»برای این که 

شد. مقصود « اشرف»شد به نام  بهمن مزین می 2۲« ساالر شهیدان»سردار بزرگ مقاومت و « موسی»که در واقع بایستی به نام 

ر بود به شأن و قدر شما افزوده شود. چنانچه بعدها منیره رجوی هم که یک زندانی معمولی هم نبود قرا« اشرف»داشتن  بزرگ

های دیگر مجبور به مصاحبه و ندامت هم  هرچند مثل خیلیشد . « عام شدگان ل قتلبسم»داشتنی بود تبدیل به  ما دوستا

 شد.  همه چیز بایستی یک جوری به شما ختم میشده بود. 

م تا دلتان بخواهد پامنبری بود که پس از جاودانگی موسی مدعی شوند چنانچه او زنده بود در مقابل مریم در میان مجاهدین ه

   و بعد هم توجیه کنند منظور مضمون انقالب مریم است که رهایی است!زد.  می« زانوی ایدئولوژیک»رجوی 

به سطح جدیدی ارتقا یافت. در تعریف شما « ژیکانقالب ایدئولو»که با عدم پرسشگری همراه و مالزم است با « خویی دین»

 را پیدا کرد. « رسانا»در مجاهدین نقش « مسئول»

دهد. در مواد رسانا )طال و نفره و مس و  ی قوی است که جریان برق را از خود عبور می«رسانا»یک مسئول خوب مانند یک 

های آزاد با جابه جا شدن در داخل رسانا، باعث  رد. الکترونشماری الکترون آزاد وجود دا آلومینیوم، تنگستن و آهن( تعداد بی

 .شوند جابجایی بارالکتریکی از داخل آن می

آن « رسانا»بایستی همچون یک  رسد او می گفتید وقتی یک خط یا تحلیل از باال به مسئول می شما با اشاره به موضوع فوق می

کند و به خاطر آن که از  عمل می« نارسانا»مسئول بد هم مثل یک  را از خود عبور داده و به تحت مسئوالنش برساند. یک

شود. )بگذریم که اصاًل در جسم نارسانا، به تعداد  ی گدازان انقالب رد نشده و به رهبری وصل نشده موجب اتالف انرژی می کوره

خورد و به زبان فیزیکی  تکان نمی کافی الکترون آزاد برای جابه جایی وجود ندارد و دارای بارالکتریکی هم بشود آب از آب

 شود.( ماند و جابه جا نمی بارالکتریکی در همان محل، ساکن باقی می

دهد معنی اش پربهادادن به شرط  این تشبیهات شبه علمی و غیرواقعی و اینکه انقالب مریم نقش سیم برق را به افراد می

 و مختار است.  خارجی و عماًل دهن کجی به مبنا و در تضاد با انسان آگاه

و زیر و رو کننده کون و مکان عرضه « ها ی دارایی سرچشمه»و « انقالب مریم»و « انقالب ایدئولوژیک»چه شما تحت عنوان  آن

شمالی هم از آن به عنوان     ای چون کره  مانده خوانید در کشور عقب کنید و رمز بقا و ایستادگی و کلید حل مشکالت می می
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ی زندگی در  که تبدیل به شیوه« ایده»کنند. نتایج حاصله از این  برند و از تعابیر مشابه شما استفاده می مینام « ایده جوچه»

این کشور دیدید که مردم چگونه در « رهبر»را هم در مرگ « رهبری»شمالی شده فاجعه بار بوده است. عشق و عالقه به   کره

 کنند.  های روی زمین هم فرض می ترین آدم تهایشان خود را خوشبخ زدند. خیلی فراق او زار می

 های علمی جامعه شناسی و روانشناسی از سوی محققان مرتجع و بورژوازی مدعی بودید:  ی رد تئوری شما پیشتر در زمینه

های ارتجاعی طیف گسترده تری را شامل  گیری و به خصوص روانشناسی و جامعه شناسی موضع -ی علوم انسانی  در زمینه»

های علمی  شان تئوری گرایانه علیرغم امکانات تحقیقاتی و دعاوی علم -شود. چرا که در این مورد محققین بورژوازی نیز می

)ارتجاع چیست و مرتجع کیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ « جامعه شناسی و روانشناسی را قبول ندارند.

 (41ی  ، صفحه0۲دوم، مرداد 

  

ی اخیر در  هایی که شما در سه دهه گیری کنید، کجای موضع معرفی می ها یی که شما خود را مکتشف آنها کجای تئوری

های علمی جامعه شناسی و  تئوری»تان با  «گرایانه دعاوی علم»اید علیرغم  مطرح کرده« انقالب ایدئولوژیک»ارتباط با 

با محققان این علوم به « لیبرتی»و « اشرف»حیط بسته خواند؟ آیا حاضرید در یک نشست علمی خارج از م می« روانشناسی

 بحث و گفتگو بنشینید و نتایج آن را در اختیار نیروهایتان قرار دهید؟ 

 

 گفتید:  هم می« متدلوژی علمی»شما در مورد 

اخت علمی هایی است که در جریان تحقیقات و شن منظور از متدلوژی علمی، مجموعه وسایل، طرق، مراحل، اعمال و دیدگاه»

 (40ی  )منبع باال صفحه« گیرد: تا این که یک مسئله و مجهول به لحاظ علمی شناخته و حل گردد. مورد استفاده قرار می

و متخصصان علوم « عالمان»اید؟ آیا حاضرید همین را از  به دستاوردهای فوق رسیده« متدلوژی علمی»آیا با استفاده از 

 بپرسید؟

 

حتی کنید.  دهید، در کنفرانس خبری شرکت نمی شدید حتی تن به گفتگو با مطبوعات نمی« عقیدتیرهبر »شما از زمانی که 

برای من قابل فهم شدند.  کردند قادر به گفتگو با شما نمی های غربی که به اشرف سفر می ها و رسانه خبرنگاران رادیو و تلویزیون

ها حاضر نشدند. همین  قدرت شدند در مقابل مطبوعات و رسانهای هم وقتی قدر  است این دون شأن شماست. خمینی و خامنه

ای که در دوران ریاست جمهوری دلش غنج  زد و همین خامنه ی هیچ خبرنگاری نمی خمینی که در پاریس دست رد به سینه

شده تن « قیهولی ف»برد از روزی که  المللی و به رفسنجانی رشک و حسد می زد برای یک مصاحبه مطبوعاتی داخلی و بین می

کند. پاسخ دادن به  کاهد. او را در مقابل خبرنگار پاسخگو می می« رهبر»ها همه از شأن و مقام  دهد. این به این امور نمی

 پرسش کند، حتی خبرنگار!« رهبر»غلط است. کسی نباید به خودش اجازه دهد از « پرسش»

 

که اعضا شجاعت به  یکی از موارد نادردر  داخلیهای  ر خالل نشستجا پیش رفتید که د شما در ارتباط با عدم پاسخگویی تا آن

« کشک گفتم، کشک گفتند، کشک شنیدید!»های شما انگشت گذاشتند با تمسخر گفتید:  خرج داده و و روی نادرستی تحلیل

داد  ی اخیر را نشان می هیا در موقعیتی دیگر با شوخی و خنده که اتفاقًا بسیار هم جدی بود و رویکرد شما به مسائل در دو ده

در «. گویم که سه چیز را هرگز باور نکنید: تحلیل من، قول شورای رهبری و تعهد فرماندهان قرارگاه من به شما می»گفتید: 

کنند. اما در مورد همین عبارات هم  هیچ جنبش مترقی، در هیچ کجای دنیا اگر افراد با چنین جمالتی روبرو شوند سکوت نمی

 نکرد نفس بکشد. کسی جرأت 

« انتخاب اصلح»در عمل یکی از مصادیق اما گوئید  و استغفرالله استغفرالله میی معمول تعارف کرده  به شیوهشما اگرچه 

 دانید.   داروین را خودتان می

باشد؛ ای در طبیعت بقا خواهد داشت که نسبت به دیگر رقبای خود در زندگی، سازگاری بهتری با محیط داشته  موجود زنده

انتخاب »ی دوم شما منطبق با  اند و در مرحله ی اول انقالبیون و مبارزین گوناگونی ظهور پیدا کرده شما معتقدید که در مرحله
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 قرار گیرند و یا زیرپا له شوند.تر هستید  که کاملتر و ذیصالحها بایستی یا در خدمت شما  ی گونه این همه هستید بنابر« اصلح

خرداد  14این نگاه در شما پیش از تان در مناسبات چه استعدادها که پرپر نشد.  و درخشش هرچه بیشتر برای بارز شدن شما

از طریق مجاهدین در جامعه مطرح  تا زنده بود نژاد پاک الله یاد شکر اجازه ندادید زنده گاه هم موجود بود به همین دلیل هیچ

 دیدید.  می« قطب»شورای ملی؛ چرا که او را خبرگان و اولین دوره مجلس   شود، حتی در انتخابات

شد. از این روی  ناشی می نگاه و خصلت شما  نداریم و نباید داشته باشیم از همین« قطب»بحث این که در مناسبات مجاهدین 

« قطب»شد تحت عنوان این که وی برای خودش  شد و یا نقطه قوتی در فردی دیده می هرگاه کوچکترین توجهی به کسی می

تعریف و فردیت غلیظ « نرینگی»بودن   را ناشی از قویبودن « قطب»شد.  گرفت و به شدت تحقیر می ر میشده مورد حمله قرا

 که در مناسبات جمعی قابل تحمل نیست.  کردید می

له نشده بودند اگر آن دسته از مسئوالن مجاهدین که به هر دلیل از شما جدا شدند و به رژیم روی نیاوردند، آنقدر تحقیر و مچا

شان را با دیگران  شان با رژیم تجربیات ی مبارزه که برای همیشه در خود فرو روند، اگر شهامت این را داشتند که ضمن ادامه

مان رقم  مان با رژیم بود و هم فردای بهتری را برای ایران و مردم امان ی بی تقسیم کنند، باور کنید هم به نفع شما و هم مبارزه

 زد. می

 

 «انسان طراز مکتب»و « تحت نظام»انسان 

اید چگونه است مجاهدینی که خارج از عراق و در اروپا و آمریکا هستند و  پرسند و شما هم بارها مطرح کرده ها می خیلی

 کنند. از نظر من از یک جهت همان اند همچنان در روابط مانده و از آن دفاع می های دردناکی را هم پشت سر گذاشته پروسه

 هستند. « های تحت نظام انسان»ها  اید آن که خود شما بارها گفته

 گفتید:  می« انسان تحت نظام»شما در تعریف 

 

شناسانه یا به دلیل  ست، صرفنظر از نیك و بد آن به دالیل عاطفی و روانا ای از نظامی که تحت سیطره آن ای قبیله به گونه»

اند به دلیل مختلف تطبیق یافته و به هر حال از حرکات  ...با نظامی که در آن زیستهکند  اقتصادی، تاریخی و طبقاتی تبعیت می

)درباره جناح بندی و صف « کنند خواه درست باشد یا غلط، خواه فهمیده باشند یا بدان آگاهی نداشته باشند. آن حمایت می

 (2102انتشارات مجاهدین، آذر  -بندی درون احزاب

 گفتید:  می« انسانی»کردید ندارند. شما در تعریف چنین  که شما تعریف می« انسان طراز مکتب»تی با ها هیچ قراب متأسفانه آن

سنجد، طبعًا برای چنین انسانی  کند و همه چیز را با اصول مکتب و ایدئولوژی می با مکتبش و بخاطر مکتبش زندگی می»

وده بلکه در درجه اول محتوای ایدئولوژیکی که فرم مزبور را برد فی نفسه مطرح نب اصالت آن فرم تشکیالتی که در آن بسر می

ها[ پیشتازانی هستند که اگرچه انگشت شمار و معدودند ولی بخاطر رشد قوای متعالی  برپا داشته اهمیت دارد. ... ]آن

ین عده که در محدوده خود اند ) اولئك االقلون عددًا و اال عظمون عندالله قدرًا ( ویژگی ا شان، سخت گرانقدر و گرامی انسانی

شان است ) مسئله اختیار ( که مبتنی بر یك آگاهی عمیق  اند، در خصیصه جبرستیزی و جبرشکنی مظاهر واقعی انسانیت

ای  رود تا خود را با پشتوانه ایدئولوژیك در تن ندادن و تسلیم نشدن و سازش نکردن با آن چه برایشان ضدایدئولوژیك است و می

انتشارات  -)درباره جناح بندی و صف بندی درون احزاب«یابد.  مه جانبه برایشان تحمیل کند، تبلور میاز فشارهای ه

 (2102مجاهدین، آذر 

 

مبادرت کردید. « انسان تحت نظام»به تولید انبوه « انسان طراز مکتب»شما پس از انقالب ایدئولوژیک در واقع به جای تولید 

هایش از او سلب شده و حتی وقتی از  شود. انسانی که بسیاری از توانمندی ی دیده میاش در کمتر جای انسانی که نمونه

 اش بپردازد.  تواند به حل و فصل مسائل فردی شود به سختی می مناسبات جدا می
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اند.  دهدر بطن روابط موجود تغذیه و رشد کرعالوه بر این بایستی این واقعیت دردناک را هم در نظر گرفت که افراد مورد بحث 

ها  بیند. آن ها خود را تنها و بدون پشتوانه می کند. بدون آن همچون کودکی هستند که نیاز به پدر و مادر را در خود احساس می

گویند هر وقت فرزندتان به شما گفت نه، بدانید که بزرگ شده و  برند. در بحث روانشناسی می همچنان در نابالغی به سر می

 را نگوید. « نه»ی تالش شما هم در همین خالصه شده که فرد در مقابل شما همان  ه است. همهچیزی در او متحول گشت

بیند از شوهرش و اقداماتش دفاع کند و  پناه مستأصلی هستند که خود را مجبور می ی بی خورده نیروهای شما همچون زن کتک

گردد که به خاطر آن مورد تنبیه قرار گرفته  شتباهاتی میهای او را توجیه کند. زنی که در خودش به دنبال ا حتی آزار و اذیت

شدن و تن دادن و تسلیم  درماندگی در برخورد با مسائل، خنثی»دچار هستند. شما آن را « استسالم»ها به  است. در واقع آن

 تعریف کرده بودید. « شدن به وضع موجود

ترسند.  به شدت از این که مارک مزدور و بریده و ... بخورند میها  ام آن از طرف دیگر من با بسیاری از مجاهدین صحبت کرده

های سال همین بوده است. در واقع اساس این حمایت و سکوت بر ترس هم قرار گرفته  ها در روابط برای سال عامل ماندن آن

 است. 

کند به  به آن اشاره می« جباریتنقد و تحلیل »اش بر  ی آخرین دیدار مانس اشپربر و گورگیچ که کریم قصیم در مقدمه تجربه

 ی کافی گویاست:  اندازه

 

 چون –یج گدر پاریس، مالقات کرد. در آن روزها، گور -رهبر حزب کمونیست یوگسالوی -اشبرپر آخرین بار، با میالن گورکیچ»

 و عاطفه از آکنده فضایی در که دیدار این طی در. بود شده فراخوانده مسکو به -اروپا کمونیست رهبران از دیگری کثیر ی عده

کشد، در  شدگان را می واندهفراخ انتظار مسکو، در سرنوشتی چه که دانستند می بخوبی دو هر -گذشت وداع اندوه و خاطرات

  یچ بالفاصله گفت:گگو، اشپربر با مالطفت حرفی از امکان نرفتن به میان آورد، ولی گور و حین گفت

مأمور پلیس  -دانم چه می -های صندوق حزب را باال کشیده و یا،  د: فالنی خائن است، پولاگر نروم در همه جا، جار خواهند ز»

های فراکسیونی  ی وحشتناکی به حزب ما خواهد زد. در یوگسالوی، درگیری استریت بوده است... این تبلیغات ضربه و آژان وال

گذارم چنین  مید، حزب را ترک خواهند کرد. نه، من نمیبار دیگر باال خواهد گرفت و بسیاری از رفقای خوب ما سرشکسته و نو

 «اتفاقی بیفتد.

های کمونیست  یچ و گروه کثیری از انقالبیگدو رفیق صمیمی از یکدیگر جدا شدند. اشپربر به وین رفت. چندی بعد گور

 «یوگسالوی در مسکو به قتل رسیدند.

 (۹2ی   صفحه  ترجمه کریم قصیم، ،)نقد و تحلیل جباریت، مانس اشپربر

 

 رفتند.  میمسکو افراد با اختیار از اروپا به قتلگاه کنید  چنانچه مالحظه می

 

ی کسانی که در روابط شما   های مختلف در دل همه دانید با استفاده از مکانیسم چه درست می شما به منظور حاکم کردن آن

ها موجود است. با  اید. این ترس همچون تارعنکبوتی در درون و برون آن  اد کردههستند بطور مرئی و نامرئی ترس و واهمه ایج

داشته باشند )یعنی چیزی که دو نفر را به هم وصل کند و مانع وصل به « پل»مطرح کردن این که افراد نبایستی با یکدیگر

اند. نه  روی یکدیگر و وابسته به باال بار آمدهها رودر اید. آن ها نسبت به هم عدم اطمینان ایجاد نموده رهبری شود( در دل آن

کنید بلکه خود  نویسی حاضر و ناظر هستند استفاده می جا برای گزارش هایی که همه و فشارجمعی و چشم« جبر جو»تنها از 

« دستگیر» جنسی خود را  ای همراه خود دارد که هرلحظه بایستی فاکت شود. او دفترچه فرد نیز به مراقبت از خود گمارده می

گیرند. به تهدید همچون جز  کرده و در آن یادداشت و گزارش دهد. افراد بطور دائم از سوی خود و دیگران مورد تهدید قرار می

کنند. این تنها سیستم مؤثر دفاعی است که فرد به سوی آن گرایش  الینفک زندگی عادت کرده و خود را همرنگ جماعت می

 کند.  پیدا می
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به به گوستاو هوساک دهید واسالو هاول در نامه  و شکوفای انسان نشان می« ای کاماًل متحد جامعه»شما از  تصویری را که

 پرسد:  خوبی نشان داده است. او می

 دهند؟ به ای کاماًل متحد و پشتیبان تمام عیار حکومت به دست  کننده از جامعه خیره کنند که تصویری چرا ]مردم[ کاری می»

 « ترسند. که می طرفی، پاسخ روشن است: برای این هر ناظر بینظر من برای 

  گوید: و در ادامه می

کنند و به هر چیزی که از  های جمعی شرکت می شان در نشست ی شغلی سابقه از ترس جان یا به خطر افتادن موقعیت و»... 

انتقاد از خود  زنش کردن خود، دست بهکنند. از ترس، با سر دهند، و یا دست آخر، سکوت می رأی می ایشان خواسته شود

نرفتن، از عقاید واقعی خود نه در حضور جمع و نه گاه حتا در  کنند. از ترس لو آمیزی را با دروغ ُپر می های تحقیر زنند و فرم می

 «.گویند خلوت، سخن نمی

عنوان دلیل  در اسناد رسمی بهخورد، و  وحدت ظاهری، انضباط و اتفاق نظری که همه جا به چشم می»  کند: و تأکید می

 «.نیز در خود ندارد ای از حقیقت شود، بدون وجود این ترس، حتا سایه استحکام جامعه مطرح می

 

نویسی از خود و دیگران باشند؟ شاید  توان پذیرفت که در سطح یک سازمان انقالبی و مترقی همه در حال گزارش چگونه می

چینی،  توجیه کرد، اما نمامی، دسیسه« انتقاد از خود»خود را به نوعی تحت عنوان های  بتوان نوشتن در مورد نقطه ضعف

های زشت و  سازی  توان رنگ و لعاب انقالبی داد؟ این همه پرونده ورزی و حسادت علیه دیگران را چگونه می جویی و غرض انتقام

ها،  ها، خودپسندی ها، خودخواهی ها، ناسپاسی نیها، نافرما ها، لغزش کاری ها، کم ها، توطئه ناپسندی که در مورد خیانت

پذیر شده است. من فضای سنگین این گونه  ها امکان نویسی  ی همین گزارش ها و ... صورت گرفته در سایه طلبی جاه

 ام.  ها را در روابط شما احساس کرده نویس ها و گزارش نویسی گزارش

ای و  ات گزارشی از وضعیت خودت و دیگران به دست نداده در عمر تشکیالتی شد این بود که تو یکی از انتقاداتی که به من می

 دادند.  ی زندان من و زشتی عمل جریان توابین و گزارش نویسی در زندان در ذهن من ربط می این را به سابقه

ه اتفاقًا درست هم بود. از ها با عملکرد توابین در زندان بود. ک نویسی حتی در ذهن منتقدان من هم شباهت این نوع از گزارش

 دانستم نبودم. نظر من هیچ تفاوتی به لحاظ شکل و ماهیت بین این دو نبود. و حاضر به انجام کاری که زشت می

شناسم. نظم و انظباط از باال اعمال  ام، فرهنگ شما را تا حدودی می کرده  ام، اما در میان شما زندگی نبوده« اشرف»اگرچه در 

ی  ها و نحوه ها و گل ها و شمع یز از پیش تعیین شده است، حتی در برگزاری یک مراسم ساده، تعداد عکسچ شود. همه می

 قرارگرفتن تصاویر و... 

شود. اما در همان  و به این ترتیب نظم ایجاد میوجود آید.  باری به شود که همگونی و همسانی کسالت به طرز عجیبی تالش می

 گردد.  رود و سترونی و خمودی حاصل می آوری انسان از بین میحال قدرت خالقیت، زایش و نو

بازند و شکوفایی  اوت رنگ میطرآید و زندگی و  حرکتی و سکون و انفعال و دلمردگی می فردیت که نفی شود، به دنبالش بی

از استحکام و انسجام الزم  شود نه تنها چه که نمایانده می ی چنین تحوالتی، جامعه برخالف آن  نماید. در سایه انسان رخ نمی

 شود.  برخوردار نیست بلکه به زودی با بحران مواجه می

 

واسالو هاول را بخوانید و در آن تعمق کنید. سرنوشت  The Power of the Powerless« قدرت بی قدرتان»ی  مقاله

 های توتالیتر کم و بیش یکسان است. نظام

 

http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=72_aj_clanky.html&typ=HTML 

 

کند و نشان  هایی را کالبدشکافی می های کمونیستی آن زمان، و زندگی تحت چنین نظام طبعیت رژیم« قدرتان قدرت بی»او در 

توانند شهروندان عادی را به مخالف و ناراضی تبدیل کنند. این موضوع که  ها بر اساس ماهیت خود می نه این رژیمدهد چگو می

http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=72_aj_clanky.html&typ=HTML
http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=72_aj_clanky.html&typ=HTML
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اشغال « 77منشور »اندازی  توان به بهترین شکل در مقابل یک نظام توتالیتر مقاومت کرد ذهن هاول را پس از راه چگونه می

کند  های بلوک شرق ابداع کرده، تأکید می را برای توصیف حکومت« توتالیتر پست»ی  کرده بود. پاول که در این مقاله واژه

های توتالیتر نیستند بلکه برعکس این  به توتالیتر به این مفهوم نیست که از نظر من آنها نظام« پست»اضافه کردن پیشوند 

های  شریح مناسبات درونی حکومتهای کالسیک متفاوت هستند. او با ت های توتالیتر بطور اساسی با دیکتاتوری  نظام

 ها را تشریح کند.  تواند بطور واقعی ذات قدرت در این سیستم ی دیکتاتوری نمی دهد که واژه کمونیستی شرق اروپا توضیح می

  ی متراکم از ابزارهایی که توسط دولت اداره هایی هر فرد در یک شبکه دهد که در درون چنین نظام هاول در این مقاله نشان می

دهد که پوستر حاوی  شوند به دام افتاده است. او هشیارانه اقدام یک خواربارفروش در چکسلواکی را مورد بررسی قرار می می

دهد او  اش زده بود. هاول با وسعت نظر عمیق به زیبایی توضیح می ی مغازه را پشت شیشه« کارگران جهان متحد شوید»شعار 

شود. طبق نظر او کلیه افراد در هر سطحی در درون  چه دلیل همرنگ جماعت می زند و به چرا دست به چنین کاری می

 خواربارفروش را امضا کنند. « کارگران جهان متحد شوید» بوروکراسی بایستی معادل خود از 

نی که وجود دارد، عنوا living in truth»« »زندگی در حقیقت»گوید در نقطه مقابل این دروغ و در تضاد با آن یک  او می

 پیشنهاد شد. « زندگی نه با دروغ»اش   توسط السکاندر سولژنتسین و مقاله

مان فرو رویم مانند آن که برای دیدن ستارگان  هاول معتقد است زمانی هست که ما برای درک حقیقت بایستی در قعر بدبختی

بصورت « کند حقیقت زندگی می»اش در  روزانهگوید هر فردی که در زندگی   در روز روشن، بایستی به ته چاه فرو رویم. او می

 کند.  شود متمایز می اتوماتیک خودش را از فرهنگ رسمی که توسط حکومت وضع می

 

 شکاف عظیم ایدئولوژیک بین مجاهدین و هوادارانشان

بین شما و  انقالب ایدئولوژیک باعث دور افتادن هرچه بیشتر هواداران شما از مجاهدین هم شد. شکاف عظیم ایدئولوژیک

 ساعته در خدمت شما هستند پدیدار شده است.  ۹4ها که  ها همان ترین آن نزدیک

در « آموزش و تشریح اطالعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی چپ نما»شما در کتاب 

 گویید:  تعریف و معیار عضویت می

افرادی است با ایدئولوژی و استراتژی و اصول سازمانی واحد و یکسان؛ کسانی عضو خواهند  بنابر تعریف سازمان، که متشکل از»

سانترالیزم و رهبری آن( آن را، پذیرفته  -بود، که هم ایدئولوژی، هم استراتژی و هم اصول حاکم بر سازمان )و بطور مشخص

 «باشند. 

 گویید:  و در تعریف فرد سمپات و وابسته می

تواند در  ی دقیق کلمه، کسی است که ایدئولوژی و استراتژی سازمان را قبول دارد، ولی به دالیلی هنوز نمیسمپات به معن»

 مناسبات سازمانی و در درون تشکیالت قرار گرفته، انظباط سازمانی را پذیرفته، و مانند یک عضو از مرکزیت آن تبعیت کند. 

ی فعلیت یافتن ایدئولوژی است، قبول دارد؛ ولی ایدئولوژی ) به  را، که وسیلهفرد وابسته کسی است، که استراتژی و سانترالیزم 

تواند مواضع  معنی اخص فلسفی آن( آن را بطور کامل نپذیرفته است. بنابر این از حقوق یک عضو برخوردار نیست، و لذا نمی

 «مرکزی، مسئول، خط دهندگی و تعلیم دهندگی را اشغال کند. 

 

ی شما با نزدیکترین نیروهایتان فاصله نوری است. در خارج از کشور به  ن بسته و صلبی شده است که فاصلهایدئولوژی شما چنا

را قبول داشته باشد. خود شما بهتر « مریم»توان پیدا کرد که ایدئولوژی شما و ایدئولوژی  ندرت هوادار مجاهدینی را می

.. است. اگر با هر یک از آنها وارد جزئیات شوید ارتباط و.« عملیات جاری»و « دیگ»و « طالق»دانید شاخص آن  می

ها حتی ظواهر ایدئولوژی یعنی رعایت حجاب، نخوردن گوشت خوک یا شراب را  کنند. آن ایدئولوژیکی خود با شما را نفی می

گیرند و  ن روزه میشان در ماه رمضا کنند. نگاه کنید چند هوادار با حجاب در خارج از کشور دارید؟ یا چنددرصد رعایت نمی

 خوانند؟ نماز می
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ساعته  ۹4هایی که  اید. در تعریف شما آن شناسید و تعاریف قدیمی را به کناری گذاشته شما این شکاف عظیم را به رسمیت می

ی  شوند. در دیدگاه شما همه نیستند هم از جنس خودی محسوب نمی« مجاهد انقالب کرده»کنند اما  تان کار می در روابط

، از یک جنس «خائنین»و « اضداد»کنم از نزدیکترین افراد به تشکیالت تا دورترین و  شوند. تأکید می تعریف می« بریده»ها  آن

کند. این را من موقعی متوجه شدم که یکی از مسئولین به اشتباه لیستی را برای چک  شان فرق می بندی هستند منتهی درجه

 «بریده خائن، بریده مزدور ،بریده شرمنده». او فراموش کرده بود لیست را تفکیک کند. ها گذاشت کردن در اختیار یکی از بچه

شان  کنید حتی کسانی که از جان و مال بندی می تان افراد را این گونه تقسیم همه در کنار هم آمده بودند. شما در نگاه درونی

ی محمد اقبال به خواهرش عاطفه، از  بندی در نامه تقسیم طبق همین خوانید. می« بریده خائن»گذرند. بریده،  در راه شما می

  نام برده است.« بریده خائن»وی به عنوان 

کس که رهبری شما را نگرفته و زیر چتر  گوید آن ی بالفصل تئوری است که می اید؟ این نتیجه دانید از کجا به اینجا راه برده می

در « شرف»ای  او خورده باشد و زیر چتر شما نیامده باشد از ذره ندارد. کسی که نفس شما به« شرف»رهبری شما نیست 

 دانید.  ها را حرام می دستگاه ارزشی شما برخوردار نیست. شما نفس کشیدن آن

اند صرف نظر از این که کجا و در چه موقعیتی باشند  بوده و به هر دلیل از شما جدا شده« اشرف»ی کسانی که یک روز در   همه

پردازند هم تغییر چندانی در ماهیت  روزی می هستند. این که در کنار شما به فعالیت شبانه« خائن»است. « رامح»شان «نفس»

 کند.  این افراد ایجاد نمی

 

 اید:  آن را تئوریزه کرده« انقالب ایدئولوژیک»های  دانید. در بحث می« تقصیر»ی افراد را ناشی از   بودن همه شما جز خودتان زنده

اش  نده ارتش آزادی و هر مجاهد خلق اگر از عملیات گریخته باشد، اگر شخصًا و فردًا از جانبازی گریخته باشد، زندگیهر رزم»

اش حرام است. تباه است.  ناشی از یک تقصیر است. وقتی که نفس کشیدن و زندگی آدمی ناشی از یک تقصیر باشد، پس نفس

 «که در فکر چاره باشد.  مگر این

 24های  ی کردستان سال  ی چریک شهری و منطقه ی اعضای قدیمی مجاهدین که در فاز مبارزه مسلحانه شما همه با این حربه

دادید که از  برده بودند کسانی جلوه می در هایی را که از عملیات فروغ جاویدان جان به ی آن زنده مانده بودند و همه 20تا 

شد بایستی  تر محسوب می ی فرد بیشتر بود و قدیمی ز تقصیر بود. هرچه سابقهشان ناشی ا  گریخته بودند و زندگی  «جانبازی»

 داد که چرا هنوز زنده مانده است. های مختلف پاسخ می بود و در نشست تر می اش شرمنده بودن  بابت زنده

. بنا به تعبیر شما کلیه است« حرام»شان «  نفس»اند نیز  طور کلیه کسانی که از زندان و شکنجه و اعدام و ... گریخته همین

« خائن»اند مشمول این موضوع هستند و   جان سالم به در برده 27زندانیان سیاسی که از زندان خمینی و به ویژه کشتار 

 معرفی کنند. « گناهکار»و « خائن»های جمعی خود را  به همین دلیل بایستی در نشست«. خیانتکار»شوند و  شمرده می

عام و  دربردن از قتل به پس از جان 27سال در گوهردشت در سلول انفرادی بود و در سال  1که نزدیک به یکی از دوستان من را 

ترین برخوردها قرار دادید. او را به جایی  آزادی از زندان بالفاصله با به خطر انداختن جانش به مجاهدین پیوست تحت شدید

خواستید او را وادار  عمومی می  بازگشت دیگر آدم سابق نشد. در نشستقرار دادید که بعد از   منتقل کردید و تحت فشارهایی

 د.کنید که بگوید در زندان بریده بود و به خاطر همکاری با رژیم زنده مانده است. چیزی که او حاضر نشد بر زبان بیاور

مقاوم تحقیر زندانیان سیاسی روی ردیف شما شد  از زمانی که مریم رجوی در انقالب ایدئولوژیک هم ،البته این قابل فهم است

چرا که او نه  شد و این سابقه هرچه بهتر بود میزان فشارها هم بیشتر می کردیدتأکید  و به ویژه زنان از بندرسته دوران خمینی

و ی دوران شاه  خاطر زندان هفت ساله و شما بهرا.  خمینیدر زمان ی بازداشت و زندان در زمان شاه را داشت و نه  سابقه

ی درخشان و یا  ها و فشارهایی که قابل قیاس با دوران خمینی نبود اعتبار زیادی کسب کرده بودید. هرچند گذشته شکنجه

قرار گیرد و یا اهرمی برای های بعدی  در دورهمقاومت هیچ فردی در یک دوره نبایستی مالک و معیار درستی عملکرد او 

 او شود.  روی ی فشاربناطه قوت مخواهی او باشد اما نبایستی همین نق زیاده
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وجه قابل اثبات نیست و چنانچه  ای که به هیچ دانستید و برای همین روی مسئله مریم را می« نقطه ضعف»شما به زعم خود 

ی زیرسؤال بردن اصول مسلم تشکیالتی است در مورد او که به عمرش یک سیلی نخورده و سوزش یک ضربه  باشد به منزله

 : کردید میس نکرده بود تأکید کابل را احسا

خواهم  خواهم بسادگی کشته بشوم. بلکه می برای مریم شکنجه چیزی نبود. وقتی در داخل بود و حامله هم بود گفته بود نمی»

بعنوان یک زن شکنجه شوم تا خمینی بیشتر افشا شود. پیشنهاد کرده بود که کپسول سیانورش را کنار بگذارد و مسئولین هم 

ی انقالب   چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی« دادند. کرده بودند. در حالی که به این سادگی به کسی اجازه نمی موافقت

 (24، ص 24، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه 24خردادماه  22ایدئولوژیک 

، تر تر و برنده ر، ایدئولوژیکت خواستید در ذهن اعضا و هواداران مجاهدین جا بیاندازید که او مقاوم شما بطور تلویحی می

ها  از موسی خیابانی و اشرف ربیعی بود که حاضر نشدند زنده دستگیر شوند و بسادگی کشته شدند. آن تر و دردآشناتر مسئول

 . «خمینی بیشتر افشا شود»شکنجه شوند تا « مرد»و یک « زن»به عنوان یک دستگیر شوند و حاضر نشدند 

زندانی مجاهدی را که به خاطر نپذیرفتن مناسبات تشکیالتی مجاهدین و یا به هر دلیل دیگر  شما حتی رنج و مصیبت زنان

 وصل نشدند.« مریم رهایی»کنید چرا که معتقدید این زنان به  حاضر به همراهی شما نشدند نفی می

 و منکر شود. ی هزاران زن مبارز را نفی کرده   هشود که این چنین گذشت به ندرت نیرویی در جهان دیده می

ای را بدون رعایت  قلعه بودید نامه شما هنگامی که در زندان قزل افراد نیز قابل تأمل است.  ی زنده ماندن رویکرد شما به مقوله

قلعه  ی زندانیان مذهبی و غیرمذهبی قزل نژاد نوشته و به او پیغام دادید که کلیه نویسی برای حنیف جوانب امنیتی الزم و رمز

بایستی کاری کنید که زنده بمانید. نامه که در لباس نبی معظمی جاسازی شده بود در دادگاه لو رفت و اسباب دردسر معتقدند 

ماندن فعال بود گردید.  و تشدید حکم بخشی از زندانیان مجاهد شد چرا که ساواک متوجه خط مجاهدین در زندان که زنده

الله میثمی بود. منظورم از ذکر  ندان تنبیه شدید. مأمور اجرای حکم هم لطفتان در میان مجاهدین ز شما بعدها به خاطر غفلت

اید و برای دیگران  ماندن را برای خود واجب تلقی کرده ی گذشته همچنان موضوع زنده دهه 4این واقعه این است که شما در 

است به غیر از « تقصیر»شان ناشی از  ماندن هشان شرمگین و بدهکار باشند اال شما. همه زند ماندن حرام! همه بایستی برای زنده

 شما.

ای به  هم زنده ماندید در حالی که مصطفی جوان خوشدل که به لحاظ تشکیالتی رده 04بلکه در سال  02شما نه تنها در سال 

گاه  ید. البته من هیچا مانده  تا کنون هم زنده 24های اوین به رگبار بسته شد. شما از سال  تر از شما داشت در تپه مراتب پایین

کنم  و نمی هاند شما را متهم به همکاری با ساواک و یا ضعف در مقابل رژیم شاه نکرد ها که به رژیم پیوسته همچون جانیان و آن

 ماندند. هم زنده می  و همیشه از زنده ماندن شما خوشحال هستم. ای کاش بقیه

چه که گفتم برخالف روایت  رساند. آن شما برای اعدام در آن دوره را می دلنشین است و آمادگی نظامی دفاعیات شما در دادگاه

ضروری   کنند. هرچند ذکر این نکته می سرهمی شما در زندان شاه  کذبی است که جنایتکاران و همراهانشان در مورد سابقه

ها قرار  د و در جریان بازجوییبنا به شهادت شهود و کسانی که از نزدیک با شما بودن 04در سال خوشبختانه است که شما 

 چندان شکنجه نشدید. مانند بسیاری دیگر داشتند 

تان با او  همچنین بنا به شهادت اسناد انتشار یافته از سوی مجاهدین تا روزی که موسی خیابانی زنده بود شما در مکاتبات

( قصد دارید به کشور بازگردید! البته از 24)اسفند کردید که تا آخر سال   کردید که به ایران بازگردید. حتی مطرح می اصرار می

گفت ما هوای داخل را داریم، تو خارج را سروسامان  کرد و می پیش نسبت به پاسخ وی مطمئن بودید. موسی هم مخالفت می

د در کنار دیدید. علی زرکش هم که جانشین او ش هایی نمی شما دیگر نیازی به اعالم چنین آمادگی« موسی که رفت»بده. اما 

دانستید و  ی موسی در داخل را کافی نمی شد. قباًل حضور یگانه جا صادر می ها از آن  شما در اورسورواز فرانسه بود و اطالعیه

رساندید اما پس از جاودانگی موسی نه تنها به فکر بازگشت به کشور نیفتادید بلکه بقیه را  تان را به اطالع او می قصد بازگشت

تان   حاصل بود. اما شما توضیحی در مورد مکاتبات شان بی خارج کردید. به نظر من کار درستی کردید چرا که ماندنهم از ایران 

 تان در اروپا که در تضاد با آن بود ندادید.  بعدی  با موسی و ماندگاری
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 گویید:  شما در ادامه می

د از مرگ گریخته باشد، زیرا شکنجه، تیرباران، زندان، اعدام اش به این خاطر باشد که آگاهانه و به عم اگر کسی ادامه زندگی»

خواهد آن سیطره سرنگون شود. بطریق اولی اگر  ای که تحت سیطره خمینی است و می واجب است بر هر انسان شریف و آزاده

م بگویم چون که توان مجاهدین مدعی داشتن یک ایدئولوژی هستند، بر فرد فرد ما مثل نماز، جهاد هم واجب است. من نمی

 «دیگری نماز خواند یا روزه گرفت بر من واجب نیست. مگر عذر شرعی دیگری داشته باشم در رابطه با روزه.

 

دهید. در نگاه شما  است تعمیم می« خمینی  ای که تحت سیطره انسان شریف و آزاده»را به هر « نفس»شما موضوع حرام بودن 

 یستند: ن« باشرف»و « شریف»ها  هیچ یک از آن

است برای هر آدم آزاده و باشرف چه رسد « گناه کبیره»ترین وظیفه روز  یکی از آنها فرار از جهاد است. پشت کردن به مبرم»

، که مدعی یک ایدئولوژی هم باشد. اگر اینطوره جهاد ،شکنجه ، زندان ، اعدام بر ما واجب عینی است! واجب عینی یعنی فردًا

باختم معلومه که  باید جان می ای که می ام ناشی از فرار است و لحظه من آمدم اینجا نشستم اما زندگی هر فرد خودش. و اال اگر

 «ام تباه است. نفس

 

ها را سازمان داد. نه آن که بگویم شما در صدد انجام آن  عام توان بزرگترین قتل این نگاه به مردم خطرناک است. با آن می

با توجه به تجربیاتی که از سر گذراندم نوشتم که « دوزخ روی زمین»کنم. چنانکه در کتاب  هستید نه، خطر آن را گوشزد می

 توانند دست به کشتار میلیونی بزنند.  می« زیارت عاشورا»خمینی و خمینی گرایان با توسل به 

خود را هم « رحمانی»ای ه گیرد جنبه شود و ایدئولوژی در خدمت سیاست و قدرت قرار می وقتی دین، تبدیل به ایدئولوژی می

دهد. مذهب در قدرت و در خدمت سیاست تنها به غیض و غضب راه دارد و نه رحم و عطوفت. حتی خدایش  از دست می

کند کدام دین باشد، مسیحیت که مبشر آن عیسی مسیح  فرقی نمی«. گیرنده انتقام»است و « جبار»نیست. « رحمان و رحیم»

گذارد. بزرگترین  گیرد جز فاجعه چیزی از خود به جا نمی شود و در خدمت قدرت قرار می میاست وقتی تبدیل به ایدئولوژی 

)با خود « رحماء بیهنم»رسانند که  در قدرت و سیاست، کار را به جایی می« داران دین»کند.  ها را سازماندهی می بیرحمی

ایم چه  ی ما شاهد بوده همهرسد.  ها هم می خودی شان حتی به کنند و دایره غیض و غضب  مهربان هستند( را هم فراموش می

وجود « الدین  ال اکراه فی»جایی برای « انقالب ایدئولوژیک»در تفسیر حاکمان از اسالم و چه در تفسیر مجاهدین از اسالم و 

 ندارد.

 

ها و فجایعی بود که به بار  ژیها به پایان رسیده است. قرن بیستم دوران به قدرت رسیدن ایدئولو باید پذیرفت دوران ایدئولوژی

 آوردند، از سوسیالیسم واقعا موجود گرفته تا فاشیسم و اسالم. 

ی  ی خوبی نیست. نشانه ایم و ... نشانه کنید در دنیا فقط ما هستیم که مانده این که بارها به عنوان افتخار اعالم کرده و می

الندگی و ... اگر این امور خریدار داشت در بقیه نقاط دنیا هم موجود ی افول است. نه ب دست و پا زدن بی سرانجام است. نشانه

اید خریدار ندارد.  ای که شما پیش گرفته  شود؟ شیوه کنید در دنیا  دیگر مبارز و ... پیدا نمی بود و طرفدار داشت. فکر می

القاعده و بنیادگرایان مذهبی که کرور کرور  هایی مانند برد. البته، هستند گروه پافشاری شما بی مورد است و ره به ترکستان می

 دهند. توانید ببینید انجام می عملیات انتحاری که شما خوابش را هم نمی

 

 انقالب ایدئولوژیک و معضل مبالغه

)سر « سیده النساء العالمین»فاطمه زهرا گذاشته شد و « مبالغه»و « غلو»با  فدکی  همانطور که سنگ بنای شیعه پس از واقعه

را گذاشتید. « انقالب ایدئولوژیک»بنای  د، شما هم با غلو و مبالغه سنگشدنانسان  مافوقامامان سرور زنان جهان( و  و

اوج »و « مثابه حرکتی فراتر از حماسه به»دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان مجاهدین از آن  2121اسفند  2۲ی  اطالعیه
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آهسته آهسته مقام « انقالب مریم»با توسل به مریم و برد و شما  نام « خ مجاهدینهای تاری کیفی جدیدی بر فراز تمامی حماسه

ه ی مألوف تنها ب د که شما با جاهایی ارتباط دارید و شما نه تنها تکذیب نکردید بلکه به شیوهکر فرا انسانی یافتید. و مریم ادعا 

 شد. « مهر تابان»و   «العالمین نساء  سیده»ه تبدیل ب مریمهم . در این رویکرد اکتفا کردید« استغفرالله»ذکر 

 برای آن که به مقام قدسی و معصومیت و طهارت برسیم نیاز است که با جاهایی در ارتباط باشیم. البته 

توان در ادعاهای  ها را دامن زد. این را می ی عرصه ی کمی و کیفی مبالغه و بزرگنمایی در همه انقالب ایدئولوژیک رشد و توسعه

 ما و مجاهدین از روز اولی که انقالب ایدئولوژیک آغاز شد دید.ش

ی زمانی شش  ها مدعی بودند که تحت تأثیر این انقالب در یک دوره به بیانیه شورای مرکزی مجاهدین خلق توجه کنید. آن

  ماهه تعداد اعضا به شش برابر رسیده است:

تشکیالت مجاهدین به انتها نرسیده و هنوز در مراکز مختلف در داخل  که هنوز جریان سازماندهی نوین بعنوان مثال در حالی»

درصد )به  244گیری سازمان بارها و بارها افزایش یافته و تا این تاریخ تعداد اعضاء  استعداد عضو - و در خارج کشور ادامه دارد:

 (۹0۹)نشریه مجاهد شماره « ( اضافه شده است. 2121نسبت پاییز 

برای  این کهکشید نه  بایستی بعد از گذشت سه دهه تعداد اعضای مجاهدین سر به فلک می الت داشت، میاگر ادعایتان اص

کارهایی همچون معتادان،  های کراچی و استانبول و ... دنبال عضوگیری از میان خالف کوچه  در کوچه پس« کمیت»باالبردن 

دانستید برخالف گذشته  شما می ها پر کنید. تا صفوف مجاهدین را از آن ها و ... بگردید هبرداران و لمپنقاچاقچیان، سارقان، کال

البد  کردید. اقشار آگاه جامعه کمتر ممکن است به مجاهدین بپیوندند برای همین روی افراد درمانده و مستأصل حساب می

ی کارهای دیگرتان  همه البته شما مثل پداگوژیکی وی همه جا جواب دارد. داستان و« ماکارنکو »سبک  کردید گمان می

مان  توانیم در مناسبات با توان انقالب خواهر مریم است که می» گفتید: کردید و می هم می« مریمی»توجیه ایدئولوژیک و 

 «های عادی جامعه اعم از معتاد، قاچاقچقی و دزد و ... را تحمل کنیم چون انقالب خواهر مریم توان تغییر دارد. آدم

 کنید:  دانستید چه می می« پراگماتیسم»های  قباًل مذموم دانسته و آن را از مشخصه چه دانم با آن نمی

هایمان، به کمیت، به افزایش تعداد اعضاء و نیروهای حمایت کننده و امثال آن احتیاج نداریم؟ مسلمًا  آیا برای تحقق هدف»

د. به نحوی که مصالح عملی، کیفیت را به نفع کمیت تواند مورد پیدا کن چرا. ولی در همین نقطه بازهم خطر پراگماتیستی می

 «دار سازد.  کنار زده و بالمآل ایدئولوژی را خدشه

 (24، ص 2102پراگماتیسم، انتشارات مجاهدین، بهار )

 

 گوید:  آوری نیروها به مجاهدین در پی انقالب ایدئولوژیک می چی در مورد روی مهدی ابریشم

المللی و در  ی داخلی و بین ترش پیدا کرده است. در ابعاد سیاسی و نظامی و در صحنهواقعیت این است که مقاومت گس»

ها به نحوی است که ما مجبوریم پیوسته  آوری توده بینیم. روی شهرها و در منطقه. ما این اعتال و گسترش را به چشم می

ندهی به فاصله بسیار کوتاهی در داخل شهرها، کهنه افتیم. هر سازما مان را ارتقاء بدهیم واال عقب می های سازماندهی مکانیزم

ها را  بینیم که اشل داریم باز هم می جوشند. هر قدرت شتابنده تر به سمت قیام قدم بر می شود. چرا که نیروهای جدید می می

 « ایم. کوچک گرفته

 (۲2ص  24اب طالقانی، آبانماه انتشارات کت ،2124تیرماه  ۹2چی در باره انقالب ایدئولوژیک، )سخنرانی مهدی ابریشم

 

آوری شگرفی به سمت مجاهدین بوده واقعی است؟ من که در زندان  گونه بوده است؟ آیا چنین روی ی ما این آیا واقعیت جامعه

 دیدیم.  فعاالن جنبش می  گویم خیر این گونه نبوده است. اگر چنین بود ما بایستی آثار آن را در دستگیری بودم می

 

های ارائه شده از سوی شما نیست. هیچ تناسبی هم با مفهوم ریاضی اعداد ندارد. به این یکی که  منطقی در فرمول  چراستش هی

 برای توجیه تأثیرات شگرف انقالب ایدئولوژیک تولید شده توجه کنید: 
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درصد بر راندمان  144از بود. بنحوی که در قدم اول بیش  ۲7روی  1ها، ارتقاء کیفی فرمول  در تاکتیکحاصل این انقالب »

ص  24، انتشارات کتاب طالقانی، اسفند در اورسورواز 2124بهمن  2۲به مناسبت  مسعود رجوی)سخنرانی  «افزاید. نهایی می

00) 

 

چی به فاصله یک ماه و  اند. به دو آمار ارائه شده از سوی مهدی ابریشم اعداد و ارقام در مجاهدین معنای خود را از دست داده

 ۹2و سپس در « هزار زندانی، و این همه آواره و دربدر. 2۹4هزار شهید،  44»گوید:  می 2124خرداد  22توجه کنید: او در  نیم

در این انقالب بزرگ و شکوهمند، زایشی »  گوید: انقالب ایدئولوژیک می« و آفرینش نوین« زایش نوین»در پرتو  2124تیرماه 

)سخنرانی مهدی « هزار زندانی محقق خواهد شد. 244هزار شهید و  04وین در حد و شأن ای ن  نوین و آفرینشی نوین و تجربه

 ( 2۹و  22، ص  2124چی درباره انقالب ایدئولوژیک، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه  ابریشم

این ادعا در دورانی  شود. هزار نفر به آمار زندانیان اضافه می ۹4هزار نفر به آمار شهیدان و  24در یک چرخش زبان و قلم 

 رفت تا بر اساس سیاستی که در پیش گرفته بود هزاران زندانی سیاسی را آزاد کند.  که رژیم می گیرد صورت می

وقتی محمود عطایی به عنوان رئیس ستاد ارتش گفت حاال قدرت مجاهدین هزار برابر « فروغ»روزه بعد از  0های  در نشست

  الله( آن مبالغه را زیر سؤال برد؟ ن صحه گذاشتید. یادتان هست مهدی افتخاری )فرمانده فتحاست شما هم بر آ« فروغ»قبل از 

 

با ضرب و تقسیم ثابت روی آوردید و روی تخته « علمی»وقتی شما برای برآورد قدرت مجاهد انقالب کرده و ... به توجیه 

کردید  انیشتن و ادعا  E = mc²ی  رابر است با معادلهگرم عنصر مجاهدی منفجر شود انرژی حاصل از آن بکردید که اگر یک  

)قیاسی که هر کس با الفبای این عنصر نزد تمامی مجاهدین موجود است. موضوعی به همین سادگی ابعادی نجومی یافت. 

به این ترتیب اعداد مفهوم ریاضی و واقعی خود را نزد شما از  الفارق است.( عداند چقدر بی مورد و م آشنا باشد می« نسبیت»

 دست دادند. 

 بدون آن که منطقی در آن باشد. «. جنگ صد برابر»گویید  کما این که حاال هم می

ان ارتش چی را وادار کردید یک یگ کردید. حسین ابریشم را با صد نیروی رژیم مقایسه می« ارتش»یک از اعضای  شما هر

حسین مطمئن »پرسیدید:  نفر نیرو داشت با یک لشگر رژیم مقایسه کند. و به تأکید از او  2۹4نفر تا  2۹آزادیبخش را که بین 

 «. بله»و او پاسخ داد: « آیا روی حرف تو حساب کنم؟»گفتید:  و شما « بله»  گفت: ؟ و او «هستی

 اش بنازد.  م شرکت کنید که کسی بتواند به زور بازو و یا عقیدهگویا قرار بود در یک جنگ تن به تن با عناصر رژی

 

 ی معکوس مبالغه

آوری اعالم داشتید که در یک نظرخواهی در  و پس از بازگشت مریم رجوی به شکل حیرت 72یادمان هست که شما در سال 

شناختند  درصد جوانان هم او را نمی 74اند! تردیدی نبود که حتی  درصد مردم به ریاست جمهوری او رأی داده 74داخل کشور 

درصد مردم به او رأی دهند. این مبالغه وقتی به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری رژیم که  74چه برسد 

ای در  سابقه گرفت. شما در انتخابات ریاست جمهوری دور اول خاتمی که مردم به شکل بی رسید حالت معکوس به خود می می

 میلیون نفر اعالم کردید که با 0/2کت کردند و رأی اعتراضی خود به نظام را به خاتمی دادند تعداد شرکت کنندگان را آن شر

 هم مواجه شد:  مجاهدیناعتراض شدید هواداران 

د های ستا براساس ارزیابی  درصد مردم در انتخابات گفت: 22های نجومی رژیم مبنی بر شرکت  آقای رجوی پیرامون دروغ»

میلیون  1۲درصد از  22میلیون نفر، یعنی  2/0شهر دیگر، تنها  244های انتخاباتی تهران و  فرماندهی داخل کشور از حوزه

بر سر افزایش « آبروی نظام»ای و رفسنجانی برای حفظ  اند. به قرار اطالع، خامنه واجدین حق رأی در این انتخابات شرکت کرده

برابر توافق کرده بودند. این توافق کما این که دعاوی کذب مربوط به مشارکت زنان و جوانان  0الی  4کنندگان به میزان  شرکت

http://sv.wikipedia.org/wiki/E_%3D_mc%C2%B2
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ی مقاومت  در این انتخابات قبل از هرچیز در واکنش به حمایت اکثریت ملت از خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده

 (2172خرداد  0)اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت « صورت گرفته است.

 

تر از دعاوی رژیم مبنی بر مشارکت  در انتخابات مذکور بسیار غیرواقعی« زنان و جوانان»دعاوی شما در مورد عدم مشارکت 

ی تر از ادعا کنندگان غیرواقعی رکتفعال آنان بود. از آن گذشته ادعای شما مبنی بر دلیل توافق سران نظام برای افزایش آمار ش

مجاهدین ضریب افزایش بیشتری را به کار   کنندگان در مراسم تعداد شرکت ست که شما در ارتباط باالزم به ذکر اتان بود.  قبلی

 گیرید.  می

المحدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت و یکی  جا پیش رفتید که محمد سید شما برای نپذیرفتن واقعیت تا آن

شرکت  2172کل گسترده در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد از مسئوالن مجاهدین گفت: چنانچه بپذیریم مردم به ش

 خرداد است! 14غلط بودن خط سازمان در ی  اند به منزله کرده

رسیده و تردیدی نیست که آمار ارائه  2124خرداد  22ی شورای ملی مقاومت به تاریخ  ای که به امضای دبیرخانه در اطالعیه

 آمده است: شده در آن با صالحدید شما اعالم شده

 

 کنند یم میـم را تحریرژ یش انتخاباتینما یرأ درصـد دارندگان حق ۲۹ ین:جاهـدم  سـازمان ینظر سنـج»

عمل آورده است اعالم کرد. بر اساس  را که در داخل کشور به یسراسر یك نظرسنجیج یران امروز نتاین خلق ایسازمان مجاهد

درصد  ۲۹دست آمده است،  مختلف کشور به یدر استانها یاز دارندگان حق رأ تن 2714ق مصاحبه با یکه از طر ین نظرسنجیا

درصد که  ان هشتیدر م م کنند.یخرداد را تحر ۹7در  یم آخوندیرژ یاست جمهوریقصد دارند انتخابات ر یدارندگان حق رأ

ز یخواهند داد. درصد ناچ یرأ یجانیدرصد به الر 0/17و  یدرصد به رفسنجان 2/02گفتند در انتخابات شرکت خواهند کرد، 

کنندگان در  شرکت یان تمامیم شده است. از میزاده تقسیباف و مهرعلین، قالیر معیداها نظیر کاندیان سایمانده میباق یآرا

 «خواهد داد. یرأ یك نفر گفت که به کروبیتنها  ینظرسنج

 ( ۹440ژوئن  2) 2124خرداد  22رانیمقاومت ا یمل یشورا دبیرخانه

 

ی  توان به نتیجه بر سر این که چه درصدی از دارندگان حق رأی در انتخابات رژیم شرکت کردند ندارم چون واقعًا نمی بحثی

 توان سؤال کرد.  مشخصی رسید. اما در مورد نظرسنجی شما و میزان صحت و سقم آن که می

، انتخابات در همان دور اول با انتخاب اتنظیم شده از سوی شخص شمطبق نظر سنجی سازمان مجاهدین خلق و بر اساس آمار 

های  بندی  داخلی رژیم و ترکیب جناحاین تحلیل نادرست شما از اوضاع  شود. رفسنجانی به ریاست جمهوری تعیین تکلیف می

شان معتقد بودند که این اولین انتخابات ریاست  مانده ترین های رژیم حتا عقب این درحالیست که تمامی جناح بود.آن 

 2714اند این نظرسنجی از طریق مصاحبه با که مجریان امر مدعی شده با آن .خواهد شدهوری است که به دور دوم کشیده جم

های مختلف تنظیم شده اما نتایج آن با واقعیت هیچ تناسبی ندارد. بزرگترین مراکز نظرسنجی در اروپا و آمریکا از  نفر در استان

در آمار ارائه شده کنند. تصورش را بکنید  بینی می و درصد اختالف نتایج انتخابات را پیشنفر با یکی د 2444طریق مصاحبه با 

رقابت اصلی هم بین الریجانی و  هم ندارد. رأیی هیچنژاد اساسًا به حساب نیامده و  کروبی یک رأی دارد و احمدیاز سوی شما 

شما تازه این در حالی است که ین مضحکه ادامه دهید؟ خواهید به ا تا کی می .صورت معکوس واقعیت استرفسنجانی است که 

 ی آن نوشتید:  شورا که درآمد در سرمقاله 2ی  ی شماره نشریه

هاست.  کنندگان آن  ی امضا ها به عهده های شورایی، مسئولیت مقاالت و نوشته ها و پیام گیری به جز اسناد و مصوبات و موضع»

ها و  ها و اخبار سیاسی یا نظامی احزاب و سازمان ه در اطالعیهچ ها و حلیلبخصوص مسئولیت آمار و ارقام )چه در ت

« ی منابع ذکر شده است و واضح است که شورای ملی مقاومت در قبال آن مسئولیتی ندارد.  های عضو شورا( به عهده شخصیت

 (2121ابان  2ماهنامه شورا، شماره )
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روزی چند اطالعیه به نام دبیرخانه شورای ملی مقاومت انتشار دادید و  اما بعدها به جای دبیرخانه سازمان مجاهدین خلق

 ها را شریک ادعاهای خود کردید و کسی هم اعتراضی نکرد.  هرچه دل تنگتان خواست گفتید و آن

 

ها  نگاه لرزید همه به وضوح دیدند که در داخل کشور که شش روز تهران در زیر پای دانشجویان و ... می 72تیر  22در جریان 

ی مریم رجوی نیست. برای نیروهای خودتان هم که آمار کذایی را شنیده بودند تولید مسئله کرده بود و شما در پاسخ  متوجه

هارا الیق تیرباران  بودند سرزنش کردید و آن  نداده« مریم»که شعار به نفع  با خشم در روابط درونی مردم ایران را به خاطر آن

هایتان رهبری موسوی و کروبی را پذیرفتید.  هم آنقدر این مسئله واضح و روشن بود که شما در پیام 22بش دانستید. بعد از جن

ها شرکت داشتند اما حتی یک شعار به نفع  که هواداران مجاهدین و به ویژه زندانیان سیاسی سابق هم در تظاهرات با وجود آن

سال صحت و سقم آمار  ی ده کننده شنیده نشد. این دو جنبش به فاصله تظاهر ها ها تظاهرات از زبان میلیون مریم یا شما در ماه

« درود بر رجوی»اطالعیه داده بودید که مردم شعار  20این در حالی بود که شما در سال  ادعایی شما را نیز مشخص کرد.

 دهند:  می

علی جناح )غرب تهران( با  ای آزادی و محمده هزار نفر از مردم تهران در خیابان 04اکتبر بیش از  24روز جمعه گذشته »

که از استادیوم آزادی تهران و به دنبال برگزاری  تظاهرات این در. نمودند تظاهرات رجوی بر درود –شعارهای مرگ بر خمینی 

پیوستند  برداری ایران در سئول که به مجاهدین یک مسابقه فوتبال آغاز شد، مردم حمایت خود را از قهرمانان تیم ملی وزنه

های دانشجویان مسلمان خارج از کشور  نشریه اتحادیه انجمن) 20 مهر ۹2 پاریس –ابراز داشتند. دفتر مجاهدین خلق ایران 

 (.27شماره  2120مهر  ۹0

 ۹44اند تلویحًا  رفته« تیف»درونی اخیرتان با مجاهدین تعداد کسانی را که از مجاهدین جدا شده و به کمپ   حتی در نشست

جا دارم  ی آن در یک مقطع طبق آماری که از مسئول آشپزخانهتنها صدها نفر به ایران رفتند و کنید. در حالی که  ذکر می نفر

  تواند محل مناقشه باشد. البته آمار همیشه میکردند.   نفر در این کمپ زندگی می 274

 

 مجاهدین  کنندگان در مراسم شهدا و شرکتمبالغه در آمار 

داد. شما با اعداد بدون توجه به مفاهیمی که داشتند بازی  در تعداد زندانیان سیاسی و شهدا هم خود را نشان میاین مبالغه 

و سپس ناگهان در دهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی  22به  2۹به میل شما از  27عام شدگان  کردید. مثاًل تعداد قتل می

کردند. زندانیان  زارتن افزایش یافت. بقیه هم بایستی از میل شما دفاع میه 14و در جنگ سیاسی که با خاتمی داشتید به 

شدند که آمار واقعی  می  پرداختند و مدعی سیاسی آزاد شده هم بایستی در همین راستا به تولید خاطره و تأیید آمار شما می

هزار نفر افزایش یافت. پانزده سال هم  2۹4شبه با چرخش قلم شما به  هزار شهید هم یک 244هزار نفر است. آمار  14بیش از 

هزار نفر  2۹4رو به افزایش گذشت تا به رقم  20سال  از آمار شهدا هم بعدالبته هست که همچنان این رقم ثابت مانده است. 

 27 هزار تن افزایش یافت بدون آن که به جز کشتار 2۹4و  244و  ۲4و  74هزار نفر شروع شد و سپس به  04 رسید. ابتدا از

 در ایران بوده باشد.  24ی  های اولیه دهه موج اعدامی به وسعت سال

سال بعدی رقمی به آن افزوده نشده است، آیا  ۹4هزار نفر اعدام شدند و در  2۹4طبق ادعای شما در ده سال اول حکومت 

گرفت وضعیت   گذاشت و نتیجهچی دست روی همین آمار   طلب استحاله نبایستی در آمار و ارقام شما شک کرد؟ اگر یک فرصت

 گویید؟  رود چه می رژیم می« استحاله»رو به بهبود است و امید به 

  

رسیم با همین پدیده روبرو هستیم. هر سال تعداد معینی شرکت کننده  مجاهدین هم که می  به آمار شرکت کننده در مراسم

های گذشته در خارج  تعداد هواداران مجاهدین در طول سال دانم جا که من می کنند. تا آن در مراسم ژوئن مجاهدین شرکت می

ها و  کنندگان در میتینگ شرکت  ی سازماندهی از کشور اضافه که نشده هیچ کم هم شده است. کاری به ترکیب و نحوه

 ها ندارم.  تظاهرات
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کردید و سپس بعد از حضور مریم  می هایتان را هزاران نفر اعالم کنندگان در تظاهرات تعداد شرکت ۲4ی  ی دهه شما در ابتدا

هایی که به  در تظاهرات 2171ها افزوده شد. در سال  رجوی در فرانسه هر سال به آمار شرکت کنندگان در تظاهرات

اند. نشریه  ها در سراسر دنیا شرکت کرده هزار نفر در این تظاهرات 04معروف شد اعالم گردید که مجموعًا « همبستگی»

هزار نفر ،  0 هزار نفر ، استکهلم 2هزار نفر، الهه  ۹4، شرکت کنندگان در تظاهرات بن 2۲۲4آگوست  12شیروخورشید 

نفر ،  2444نفر ، کپنهاگ  2044نفر ، تورنتو  2044هزار نفر ، لندن  1هزار نفر ، پاریس  1آنجلس هزار نفر ، لس  1واشنگتن

 ، وین، سیدنی، بروکسل، برن، را مجموعًا هزاران نفر اعالم کرد. اعالم کرد. همچنین تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات اسلو

فالن  سابقه ایرانیان مقیم آلمان در سالن وست گردهمایی بزرگ و بی»اعالم شد که در جریان  2174در تظاهرات خرداد 

 (2174خرداد  14اند. )نشریه شیرخورشید ویژه  هزارتن شرکت کرده 20« دورتموند

 

  هزار نفر اعالم شد: ۹0ی ارلزکورت لندن برای اولین بار آمار  هسال بعد در برنام

هزار تن، مریم رجوی زنان را به مبارزه علیه بنیادگرایی  ۹0در بزرگترین اجتماع ایرانیان خارج از کشور در لندن با شرکت »

 ( 2170چهارم تیر  242ی  ی اول نشریه ایران زمین شماره )تیتر بزرگ صفحه« فراخواند.

 هزار نفر بالغ شد!  14سال بعد به  2ن تعداد، ای

سی هزار ایرانی در کپنهاگ بزرگترین تظاهرات «  خبر داد: 2122خرداد  12شورای ملی مقاومت ایران در تاریخ    دبیرخانه

 (2122چهارم تیر  0۲2ی  )نشریه مجاهد شماره« ایرانیان در خارج از کشور را آغاز کردند

 هزار نفر یاد شده دارد. 14دیگر در مورد  نشریه مزبور چندین خبر

 هزار نفر هم بالغ شد.  244اما در این حد باقی نماند و چنانچه دیدید بنا به میل شما به بیش از 

 

 24هزار و  74هزار نفر، به  04ویلپنت پاریس حضور پیدا کردند از »های گذشته شما تعداد افرادی را که در سالن  در طول سال

هزار نفر ارتقا دادید. به طعنه به یکی از مسئوالن مجاهدین گفتم امیدوارم  244هزار و بیش از  244هزار و  ۲4هزار سپس 

رویم شما ظرفیت این سالن را به یک میلیون نفر هم خواهید  رژیم هرچه زودتر سقوط کند وگرنه به این ترتیب که پیش می

 رساند.

ی افراد را برای  که کلیه« دیتکتوری»های  تواند باشد و دستگاه در حدود هفت هزار نفر بیشتر نمی ظرفیت این سالن چیزی

ای با چنین  ی اروپا سالن سرپوشیده کنند ظرفیت بیش از این را ندارند. اصواًل در هیچ نقطه ورود به سالن چک و بازرسی می

 ظرفیتی وجود ندارد. 

هزار تن در ورزشگاه ژان بوَئِن 244مقاومت در انتظار »گفت:  َولورزاکتوئلنشریه فتگو با چی در گ مهدی ابریشم ۹424در ژوئن 

, هزار ایرانی از چهار قاره جهان در آن گردهم آمده بودند 24که  ۹44۲ژوئن  ۹4برای تغییر رقم گردهمایی « تاورنی»

 «باشد. می

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21693 

 

فرانسه افتتاح شد دارای  2۲۲2های جام جهانی  هم زمان با برگزاری بازی 2۲۲2در پاریس که در سال « فرانسه»استادیوم 

 دهد.  به سختی چند هزار نفر را در خود جای می« تاورنی»رای تماشاگران است. ورزشگاه محلی شهرک صندلی ب 24444

اندیش است که در این میان  البته مسئوالن سیاسی و امنیتی و پلیس فرانسه و رژیم که از حقایق اطالع دارند. فقط هوادار ساده

های مربوط به تعداد شرکت کنندگان را برای   مضحک آن که اطالعیهشود. اما  چنانچه این ادعاها را بپذیرد دچار توهم می

 فرستادید که خود به خوبی در جریان امر بودند. های فرانسوی هم می کانال

 های مختلف نشان داد.  توان در زمینه این مبالغه را می

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21693
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21693
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21693
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هزار زخمی  274! البد بایستی گفت که هزار کشته 00شدگان رژیم در عملیات فروغ جاویدان توجه کنید:  به آمارتان از کشته

و   شوند. مجاهدینی که با ماشین گویند در ازای هر کشته سه نفر زخمی می کالسیک می  های اند چرا که در جنگ هم داشته

ط ی چهارزبر در محاصره قرار گرفته و از زمین و هوا توس کردند و در تنگنه های الستیک دار برزیلی به سرعت پیشروی می تانک

و بمباران هوایی و ... در یک عملیات توانستند   کوپتر بمباران شدند با کدام تسلیحات و با کدام آتش و توپخانه جنگنده و هلی

ها ریشه در همان مبالغه  تلفات دهند؟ آیا این گونه آمار دادن 2044هزار نیروی دشمن را از پای در بیاورند و خود کمتر از  00

 ندارد؟ 

تغییر کرده است؟ آیا پس از گذشت بیش از پانزده « عملیات»گفتید. آیا معنای  می« عملیات راهگشایی»فقره  شما از هزار 

 انجام شده که البد رژیمی که متحمل آن شده جزئیاتش را هم می داند بدهید؟« عملیات»سال حاضر هستید بیالنی از 

کنید،  از مجاهدین اشاره می« راق عالوه بر سه میلیون شیعهمیلیون و دویست هزار تن از مردم ع 0حمایت »شما همچنان به 

دانید که  بدون این که توضیح دهید با این آمار چرا دشمنان شما در عراق دولت و پارلمان و ... را در دست دارند؟ حتمًا می

شما به چنین توفیقی در  های قدرت با آمار کمتری نسبت به ها با وجود عراقی بودن و شیعه بودن و در دست داشتن اهرم آن

 المالکی در انتخابات روی هم چنین حمایتی نداشتند.    اند. ائتالف ایادعالوی و نوری عراق دست یافته

 دارد در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور کارساز نیست؟  چرا این دم مسیحایی که شیعیان عراقی را به حمایت از شما وا می

جای  را با دالیل متقن و اسناد و مدارک کافی زیر سؤال بردم به 27عام شده در کشتار  هزار قتل 14وقتی آمار شما از تعداد 

تر در مورد تعداد رزمندگان ارتش  بردید. شما پیش پذیرش اشتباه یا حداقل سکوت در قبال آن شخصیت مرا زیر سؤال 

  .کردید المللی عنوان می های بین انههای خودتان را از زبان رس کردید و حرف های عجیب و غریبی می اغراق

سال گذشته مورد  1هزارتن از رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی ایران، در اولین سفرش طی  24مریم رجوی توسط »رویتر: 

تن از جنگجویان کاماًل مسلح مجاهدین در مقابل  ۹444همچنین این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: « استقبال قرار گرفت. 

 (2172هفدهم اذر  122)مجاهد « دادند.  کرد، نگهبانی می ی یک قرارگاه نظامی، جایی که وی در آن سخنرانی میدر ورود

 به زبان انگلیسی انتشار داد همچنین آمده است:  2۲۲7در برشور تبلیغاتی که شورای ملی مقاومت در ژوئن 

عراق دیدار کرد و در سخنرانی برای  -وار مرزی ایران، خانم رجوی از یک قرارگاه ارتش آزادی بخش در ن2۲۲2در دسامبر »

 «ی دمکراسی، صلح و عدالت در ایران خواهد بود. پایان قرن بیستم طلیعه»رزمنده گفت:  24444

 

مورد استقبال در یک پایگاه هزار تن  نفر بود چگونه مریم رجوی توسط ده 4444 کمتر ازدر آن دوران تعداد رزمندگان ارتش 

موضوع اصلی فریب رژیم و دشمن هم نیست. چون  هزارتن و ... هم افزایش داده بودید. البته شما آمار را به چند ده   قرار گرفت؟

ها از دستگاه اطالعاتی و امنیتی برخوردارند و قبل از هرچیز ارزیابی اطالعاتی خاص خود را دارند. اتفاقًا هدف این نوع  آن

 ها بیشتر دوستان هستند. مبالغه

آن را متأسفانه پردازد  گیرد به محض این که کسی به نقد آن می جایی که مبالغه توسط شما و با صالحدید شما صورت می ناز آ

 کنید. دشمنی با شخص خودتان تلقی می

 

 استفاده از کلمات و عبارات ویژه و تأثیرات آن

غیر از شما )که چون آینه صاف و زالل و مصفا ی مجاهدین به  شما به انقالب ایدئولوژیک مداوم در مجاهدین معتقدید. همه

هایی را که با خود از جامعه به  هایشان را بیرون بریزند. آلودگی «چرک»و « خودشان تیغ بکشند»هستید( مجبورند هر روز به 

ر شما از نامید. یکی نیست بپرسد مگ می« عملیات انتحاری»اند پاک کنند. شما این کار را سخت تر از  درون سازمان آورده

مگر شما از سرشت ها پاک و رها هستید؟  اید؟ مگر شما از آلودگی اید؟ مگر شما در همان جامعه رشد نکرده دنیای دیگری آمده

ی اعضا و کادرها سرشار از انحراف   های سازمانی همه ترین رده است از یک رده بعد شما تا پایین چگونه ممکندیگری هستید؟ 
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رسیدید؟ شما از کدام کوره گذر کردید « پاکی»و « خلوص»شما نه؟ شما با چه مکانیسمی به این درجه از و فساد و ... باشند و 

 که دیگران نکردند؟

جهاد »و نه در « جهاد اصغر»هم ندارید، یعنی شخصًا نه در « عملیات جاری»کنید،  شما وقتی در عملیات مسلحانه شرکت نمی

های  تان روبرو نیستید، و با مشکالت و سختی ی به خطر افتادن جان ک و دلهرههمچون یک مجاهد در صحنه با ریس« اکبر

توانید به مشکالت واقعی  کنید چگونه می شکستن روحی و روانی مواجه نیستید و فشار پاسخگویی و جبرجو را احساس نمی

 امرتان واقف شوید؟  یک نیروی تحت

« کشد می غتی»و فرد آن را بپذیرد، معلوم است کسی که به خودش دائم  بگویید« کشی به خود تیغ»وقتی صبح تا شام از لزوم 

تواند خطرناک  کند؟ اگر قدرت بگیرد تا کجا می آید چه می وقتی پای دیگری و به ویژه منتقد و مخالف و رقیب و دشمن پیش 

وده است، بدون تردید به خشونت عادت کرده است. او بطور دائم تحت تأثیر انواع و اقسام خشونت ب« کشی تیغ»باشد؟ او به 

 گیرد.  آورد و به این ترتیب فرهنگ خشونت شکل می روی می

شوند مقاالتی را علیه این و آن بنویسند و کلمات و عباراتی زشت را به کار گیرند،  من اطالع دارم تعدادی از افراد که مأمور می

 ها برای نشان دادن مثاًل ایشان از پرده بیرون افتاده است. آنه خود کسانی هستند که در مظان اتهام قرار دارند. نقطه ضعف

 توانم با اسم و مورد بگویم.  زنند. قصدم پرده دری در مورد افراد نیست و گرنه می خود را به آب و آتش می« حسن نیت»

ه دنبال دارد جز به ، که بار فرهنگی خاصی را ب«ناموس رهبری»، «ناموس ایدئولوژیک»ابداع کلمات عجیب و غریب همچون 

متبادر « جاهل»و « فرمان»و « قیصر»شنود،  را می« ناموس»ی  برد. حتمًا به ذهن هرکس که کلمه خشونت و ارتجاع راه نمی

تواند در جامعه نقش مترفی به عهده  رسد. چنین فردی نمی و ... هم می« چاقو دسته سفید زنجونی»به د و احتمااًل شو می

ناموسی کردن »برد.  هم راه می« جاهلی»ح فرهنگ جامعه را رشد دهد. تردیدی نیست که به فرهنگ تواند سط بگیرد. نمی

 منطقی.  مغزی و بی پرور آن، یعنی تصلب هرچه بیشتر اندیشه، تعصب، خشک جدا از ذات خشونت« امور

زنان وابسته »عبارت است از « ناموس»هم هست. در جلد چهارم فرهنگ جدید معین، یکی از معانی « رهایی زنان»در تضاد با 

 (. 4214)ص «. به یک مرد در یک خانواده

ها  مانده برای چیست؟ چه هدفی را پشت سر دارد؟ آیا شما از بار فرهنگی آن اصرار در به کار بردن این کلمات ارتجاعی و عقب

کنید  رهبری تشبیه می« ناموس»ا به ای هستید. وقتی زنان ر اطالعی ندارید؟ قطعًا دارید. شما انسان باهوش و با مطالعه

ها دفاع  «ناموس»است که از این « برادری»ها شوند. تردیدی نیست که نیاز به  آن« فرمان»و « قیصر»بایستی داداش « مردان»

. دهند ها بالفاصله موقعیت خود را از دست می ی شما از سر این زنان برداشته شود آن کند. به همین دلیل است که وقتی سایه

 ناموسی یعنی چه؟ تشریح ناموس به خون و نفس چه معنایی دارد؟ « سوگند»

تشبیه « ی مهرطلب مادینه»و « عفریته»به و زنان را  دادن جلوه« نرینه وحشی»شان را  و خصائل« نر وحشی»و  لعونمردان را م

این تخفیف یعنی چه؟ « ماده»و « نر. »کند بردن این الفاظ یک فرهنگ را تولید میباعث بازتولید خشونت است. به کار کردن

ای نداشته باشند  ی امور از شما تقلید کنند و از خود اراده البته وقتی از مجاهدین خواستید در همه انسان در حد حیوان است.

 کنند. ایت میها را هد بندند و آن ی قالده است که به گردن حیوانات می  ریشه دانیم تقلید هم شدند. می به این مسیر رهنمون می

 

 کننده سهولت جدایی از مجاهدین واقعیت یا تبلیغات گمراه

هرچند قبال مهدی تر شد.  تر و پرهزینه هرچه انقالب ایدئولوژیک پیشرفت کرد، امکان جدایی از مجاهدین سخت تر و دردناک

تواند انتخاب  س هم نخواهد، میهرک» خود در مورد پذیرش رهبری شما گفته بود:  2124تیرماه  ۹2چی در سخنرانی  ابریشم

 گونه نبود.  دانید وقتی کارها پیش رفت این اما خود شما بهتر می« نکند، مگر جبر و فشار زور در کار است؟

ی  پذیر است. اما در دو دهه گیرد اما خروج از آن به سادگی امکان قباًل معروف بود که ورود به مجاهدین به سختی انجام می

ی  گرفت. همه برعکس شد. ورود به مجاهدین به سادگی میسر بود و جدایی و خروج به سختی انجام می گذشته این موضوع

 گویید:  موارد دیگری را هم می 21۲2دیماه  0شما در نشست درونی مجاهدین به تاریخ  شواهد دال بر این موضوع است. اما
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در یک ابالغیه همگانی، در آستانه عاشورای  2122بان آ ۹4دانند که یکبار دیگر در دهمین سالگرد اتمام حجت  همه می»

حسینی، من بار دیگر همه ساکنان اشرف و لیبرتی را که به خاطر ارتش آزادیبخش ملی ایران به عراق آمده بودند، با دریافت 

 «کمک مالی مخیر و مکلف به ترک لیبرتی و اشرف کردم.

 

رسمًا به مجاهدین اعالم کردید  74های حوض در سال  ت. شما بعد از نشستگویید نبوده اس البته همیشه این گونه که شما می

خروج از سازمان ممنوع است و دیگر کسی برای من نامه ندهد که قصد جدایی از سازمان را دارم. در رابطه با او، جمع »که 

گفتید:  شما می «.اه درست برگرداندگیرد و جمع و یگان مربوطه باید فردی را که خواهان خروج از سازمان است به ر تصمیم می

 «دار با اتمام تاریخ مصرف نداریم. مجاهد اقساطی و مدت»

ها  ونگی فرار آنگها رساندند. من از چ به آمریکاییحسین نیز تعدادی از اشرف فرار کرده و خود را   حتی پس از سقوط صدام

 مطلع هستم. 

شان ایمان دارم. در  دوستان و رفقایی دارم که به صداقت اند مالک قرار گیرند.تو نمیاید  هایی هم که از افراد گرفته نوشته دست

های عمرشان را در میان  اند، بهترین سال شان را در زندان گذرانده ام. نوجوانی و جوانی ها بوده بدترین لحظات زندان با آن

های فردی هنوز هم منحصر  ، به لحاظ اخالقی و ویژگیها را با رژیم دارند ترین مرزبندی اند، همین االن هم محکم مجاهدین بوده

 شان این گونه نیست. به فرد هستند، داوری

او بسته   برده شد و بالفاصله با گرفتن پاسپورتش راه بازگشت« اشرف»ها که انسان بسیار شریفی است با فریب به  یکی از آن

 دش بخواهم که توضیح دهد. توانم با ذکر جزئیات بگویم یا از خو شد. اگر مایل باشید می

شد که اشرف همچون  حتی تأکید می شد از رفتن خبری نیست. پیش از سقوط صدام حسین به صراحت به افراد گفته می

شدند در صورت تقاضا برای جدایی  تواند خارج شود. افراد تهدید می است. کسی که وارد آن شد دیگر از آن نمی« مثلث برمودا»

   سال زندان ابوغریب را به خاطر ورود غیرقانونی به عراق. 2انفرادی )خروجی اشرف( را متحمل شوند و سال سلول  ۹بایستی 

های استانبول و کراچی و ... با وعده و فریب به  ها و خیابان شان خالفکار بودند از کوچه ها بسیاری را که تعدادی جدا از آن

ارتش « پذیرش»ها را از کسانی که در قسمت  های آن ید. من داستانمنتقل کردید و راه بازگشت را برایشان بست« اشرف»

کند. این افراد در  ام. بنابراین تکذیب موضوع از جانب شما الاقل مرا قانع نمی شنیدهو فجایعی که به بار آمد را آزادیبخش بودند 

ها با من زندگی کرد برایم تعریف کرد  تعدادشان زیاد بود و فضاحتی نبود که انجام ندهند. یکی از دوستانم که مدت« تیف»

« تیف»دانم وقتی قرار شد  فرستاده شد مجاهدین از دادن شلوار مناسب به او خودداری کردند. البته می« تیف»هنگامی که به 

ا دریافت توانند به مجاهدین مراجعه کرده و در ازای امضای رسید مبالغی ر ی افراد می نگری گفتید همه تخلیه شود شما با آینده

 به نظر من حتی همین امر هم اقدامی مثبت است. هزار دالر در این رابطه هزینه کردید. ۹44کنند و بیش از 

نیروهای ارتش، بسیاری از رزمندگان در هراس از این بودند که مبادا نفر « پراکندگی»پس از اشغال عراق و در دوران 

تمه داده و فرار کند. بسیاری از تمهیدات حفاظتی در اشرف برای آن نبود که ها خا شان با شلیک گلوله به زندگی آن دستی بغل

های رژیم گرفته شود بلکه از این بابت بود که مبادا فردی به جان آمده و البته در مواردی  های احتمالی نفوذی جلوی اقدام

داخل به رگبار بستن تعدادی از مجاهدین در نشده بزند. مجید آراسته از اهالی کرمانشاه با  بینی نفوذی دست به اقدامی پیش

های سعید نوروزی، محمودرضا کاوندی، محمدرضا احمدی، جواد طهماسبی و علی  نفر به نام 0یکی از آیفاهای ارتش، 

دانید موردی بود   ها کشته شد. البته می قصد فرار داشت با تعقیب مجاهدین و آتش سنگین آنمصطفوی را به قتل رساند. او که 

قرارگاه اشرف فردی در نیمه شب قصد جان کسی را کرده بود که او را با وعده و فریب به اشرف « پذیرش»که در همان قسمت 

 آورده بود. 
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 «بهشت»فرار از 

کردم عنقریب اعدام خواهم شد و آخرین دقایق عمرم را  ، در راهرو مرگ زندان گوهردشت هنگامی که فکر می27در سال 

پیچید؟ در  ها را بشنوید چگونه از درد به خود می به یاد شما بودم، به این فکر بودم که وقتی خبر اعدام بچه کشیدم انتظار می

کردم عشق و عالقه بین ما و شما دو طرفه است. اگر من هم رفته  آن شرایط ناراحت شما بودم و نه وضعیت خودم. تصور می

ها که از همان  که سالمم را به شما برساند. متأسفانه بسیاری از بچهکردم  بودم مطمئنًا در لحظات آخر کسی را پیدا می

متأسفانه شما جز خودتان  مهری عجیب و غیرقابل تصور شما روبرو شدند. های مرگ جان بدر بردند و نزد شما آمدند با بی راهرو

 رفه است. را! از نظر من عشق مریم به شما هم یک ط   بینید، حتی مریم دیدید و نمی کسی را نمی

اکبر عالئینی، وقتی که آزاد شد به مجاهدین پیوست و در عملیات فروغ جاویدان دستگیر شد و تا دم مرگ  یادش به خیر علی

کرد. از آن روز ربع قرن گذشته است و  به مجاهدین و شما عمیقًا باور داشت، و از اشرف و قرارگاه و ... به عنوان بهشت یاد می

ها استفاده  برای اقدام آن« فرار»ی  کنند؟ چرا مجاهدین هم از کلمه فرار می« بهشت»پرسم، چرا افراد از   من دائم از خودم می

کنند؟ یادتان هست  توانند از مناسبات آزادانه جدا شوند و اقدام به فرار می کند. چرا افراد نمی کنند؟ فرار، زندان را تداعی می می

 بود. « بهشت سوسیالیسم واقعًا موجود»د! در حالی که آلمان شرقی کردن افراد از آلمان شرقی هم فرار می

دادند جهنم  بهشت روی زمین را میایجاد ی  هایی که وعده ی آن دیدم همه اندیشیدم، می ها خیلی با خود می طی این سال

 داده شده باشد. ی خاکی و توسط چه کسی  کند این وعده در کجای تاریخ و در کجای کره تحویل دادند. فرقی هم نمی

کنند.  در بهشت کسی را مجازات نمی نگهبانی معنا ندارد. خاردار و برج بهشت با سیاج و سیم«. توان با بتن ساخت بهشت را نمی»

 تنگ شود. « جهنم»به ویژه اگر دلش برای 

ام در این گونه موارد شما به  بارها شنیده توانند آن را کنار بگذارند؟ کنند، آزادانه نمی چرا افرادی که آزادانه مبارزه را انتخاب می

مالک و ها  این نامها، اما  نظر از درست یا غلط بودن این روایت کنید. صرف گوارا و ... اشاره می اقدامات مبارزان فلسطینی یا چه

یا بارها به مجازات ها نیست، بایستی برای هر اقدامی دلیلی منصفانه یا محکمه پسند آورد.  اقدامات آن ی برای درستیمعیار

اید که به نظر من از اساس نادرست است. در دنیای امروز   های صحرایی اشاره کرده ی نبرد و تشکیل دادگاه سربازان در صحنه

 گونه توجیهات خریدار ندارد. این

کنید؟  اره نمیکه آن همه به سازمان آزادیبخش فلسطین انتقاد داشت، اش« محمود درویش»چرا به برخورد درست عرفات با 

سر »کجا محمود درویش بریده و مزدور و خائن و نفوذی دشمن معرفی شد؟ چرا برخورد درست دانیل اورتگا و توماس بورخه با 

ها را زیر سؤال برد؟ کی و کجا  اندازید؟ مگر او کم کلیت ساندینیست از قلم می را ها از راهبران پیشین ساندینیست« جیو رامیرز

او معروف بود مزدور « آنتی تز»مزدور و خائن و نفوذی دشمن معرفی نمودند؟ کجا عرفات، جورج حبش را که به او را بریده و 

کجا این افراد استدالل  اید؟ امپریالیسم و صهیونیسم خواند؟ تقدیر محمود عباس از حبش به هنگام مرگ را فراموش کرده

 و صهیونیسم هستیم کسی حق ندارد به ما انتقاد کند؟ جایی که ما در حال مبارزه با امپریالیسم کردند از آن

ی بنیانگذاران مجاهدین بود از سازمان به  بین رودسری )عبدی( که در زمره دانیم فردی در حد عبدالرضا نیک ی ما می همه

عی از تحرکات سادگی جدا شد بدون آن که آبرو و حیثیت او زیر سؤال برود در حالی که سازمان مخفی بود و ساواک هیچ اطال

در سازمان مجاهدین و بخش منشعب آن اجرا نشد و « محمدآقا»به ویژه بعد از  اما این سنت حسنه متأسفانه بعدهاآن نداشت. 

 ی ما شاهد فجایعی بودیم که اتفاق افتاد. و تأثیرات ویرانگر آن را به نفع مرتجعین گذاشت و کو تا بگذارد...   همه

 

خاردار اشرف رو به داخل است و نه رو به بیرون؟  های سیم باشند چرا سر میله  م از خودشان نپرسیدهاما شاید هواداران شما ه

های  دانم فقط در زندان چنین حالتی است. به عکس ی زندان دارم می ها رو به داخل هستند و نه بیرون؟ من تجربه چرا نورافکن

خاردار و نورافکن آن به این گونه تنظیم شده  کنید که سیاج و سیم دا نمیای را در دنیا پی پادگان نظامی  اشرف نگاه کنید. هیچ

شود و نه برای جلوگیری از فرار افراد به بیرون از  ی دشمن به داخل پادگان کشیده می  خاردار برای جلوگیری از رخنه باشد. سیم

ودید. این اقدامات معنا دارد. به ویژه وقتی در ارتباط ب  ها در کنار سیاج در داخل اشرف کانال هم حفر کرده پادگان. عالوه بر این

پیوندند. متأسفانه شما تهدید  کنیم که افراد بر اساس آگاهی و اختیار و با انتخاب خود به آن می با یک ارتش انقالبی صحبت می
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پذیر بود دیگر کسی  دین امکانشد. اگر جدایی افراد از مجاه دیدید و نه از بیرون. تمهیدات هم برعکس چیده می را از درون می

توانستند از همسرانشان جدا شوند دیگر به فکر  افتاد. کما این که اگر زنان در رژیم ضدبشری به سادگی می به فکر فرار نمی

 افتادند.  و تقطیع جنازه نمی« همسرکشی»

گاه بود که کسی فرار نکند. در دوران ی نگهبان دید درون قرار بانی اشرف، وظیفه های دیده پس از سقوط دولت عراق، در برج

دادند و حاال خود بایستی  صدام حسین، نیروی عراقی که اطراف اشرف مستقر بود فراریان احتمالی را دستگیر کرده تحویل می

 کردید.  تمهیدات الزم را فراهم می

 

 ی مدرن انقالب ایدئولوژیک سیر قهقرایی در رسیدن به جامعه

ها و نیازهای افراد  ترین خواسته های انقالب ایدئولوژیک به سرکوب ابتدایی شود برای تحکیم پایه می یکی از دالیلی که موجب

 ی آن است که برخالف طینت و طبیعت بشری است.  مایه روی آورید جان

نی طبیعت نواخت ایجاد کنید، این حتی برخالف تنوع و گوناگو ای از هر لحاظ یک شکل، یک رنگ و یک خواهید جامعه شما می

 هاست.  ها و گونه است. زیبایی طبیعت در تنوع رنگ

ی استرالیا افراد تقریبًا به یک شکل هستند نه در جوامع شهرنشین پیشرفته.  تنها در قبایل آفریقا و آمازون و نقاط دورافتاده

تر باشند  به هم شبیه. هرچه افراد د و بقیه موظف به اجرای آن هستندده تنها در قبیله است که یک نفر دستور می

 بودن جامعه است.  ماندگی و بسته ی عقب دهنده نشان

گیرد که انقالب ایدئولوژیک و روابطی که بعدها بر اساس آن در اشرف شکل  ی مدرن بر سه پایه و رکن اساسی شکل می جامعه

 هاست. این سه رکن عبارتند از:  گیرد نافی آن می

 

افراد به « فردیت»ی مدرن قبل از هرچیز   ادی برای تک تک اعضای جامعه، در جامعهخواهی؛ وجود آز آزادی و آزادی -2

شود بلکه امکان عملی ساختن آن را نیز پیدا  شود و فرد نه تنها از آزادی بیان و عقیده برخورددار می رسمیت شناخته می

 کند.  می

و فکر به رسمیت   آزادی بیان و عقیده حتی در اندیشهاولین قدم  انقالب ایدئولوژیک نفی فردیت و حل شدن در رهبری است. 

شان به مسئولین سازمان را بصورت  شد چه برسد که بخواهد عملی شود. افراد حتی امکان مطرح کردن نظرات شناخته نمی

گیرند.  میخصوصی و مکتوب ندارند و در صورتی که نظری غیر از تحلیل رهبری داشته باشند شدیدًا مورد تنبیه و توبیخ قرار 

های فردی است. و شما برای هویت انسانی و مستقل افراد ارزشی قائل نیستید. در نگاه  وی آزادیر در انقالب ایدئولوژیک رو

 دهند.  ی ابزاری هستند که شما را در رسیدن به هدف یاری می مثابه ها به شما انسان

 

وع و بها دادن به آن است. در سیاست، تاکید بر تنوع در عالیق و گرایی به معنای پذیرش تن کثرتگرایی و پلورالیسم؛  کثرت -۹

ی مدرن است. تکثرگرایی مبتنی بر این پیش فرض است که  های جامعه سالئق و اعتقادات شهروندان، یکی از مهمترین ویژگی

ست عقل اجتماعی به جای گرایی بر آن حاکم ا ای که کثرت  در جامعهبرای رسیدن به حقیقت باید به آرای عمومی رجوع کرد. 

در این  ی خالق یا ارباب و رهبر. در پلورالیسم خواست خالیق و مردم مطرح است نه اراده عقل کل یا رهبری حاکم است.

  هاست. یک نفر به جای همه تصمیم حقیقت در نزد همگان پخش است و راه رستگاری به تعداد مردم و خالیق و دیدگاهدیدگاه 

 گیرد.  نمی

 

کند. افراد در تعامل و گفتگو با هم  دخالت در جامعه؛ در این نوع جوامع کسی برای کسی تعیین تکلیف نمی حق -1

 شود . جا ناشی می یابند. دمکراسی یا حاکمیت مردم از این حل می گیری کرده و برای حل مشکالت جامعه راه تصمیم

همین دلیل است که اشرف و لیبرتی دچار بحران هستند و شما  ران است. بهحای که این سه رکن را نداشته باشد دچار ب جامعه
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 خواهید با انواع و اقسام فشارها بر این بحران سرپوش بگذارید. می

 بگیرند حتمًا انسانی که بگوید تمایلی به داشتن آزادی بیان یا عقیده ندارد و دوست دارد دیگران برای او فکر کنند و تصمیم

 شده است.روانی ناهنجاری روحی و دچار یک 

 گفتید:  برای عملکردهای مختلف را از افراد بگیرید. در حالی که قباًل می« امکان»شما تالش دارید کسب 

بود، بایستی خدا از روز نخست انسان شدن انسان، چنانکه مالئکه نیز  از این می  بینی توحیدی خودمان اگر غیر مطابق جهان»

نمود. در حالی که ویژگی انسان  ممکن است به خونریزی و فساد منجر شود، از او سلب میمعترض بودند، اختیار انسان را که 

 «های مختلف است. برای عملکرد« امکان»در همین آزادی و کسب 

 (44و  41، ص 2102بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک تیر )

 

شود معلوم است که امکان  و سپاه پاسداران خوانده میو شعبه وزارت اطالعات « محفل»وقتی درد دل و گفتگوی دو نفر با هم 

ای در اشرف  ها هیچ دوست صمیمی آن ،ام کرده  من بارها از مجاهدین جدا شده تحقیق نیست.در جمع هم تبادل نظر آزاد 

های زیادی  سال ای خطرناک است. با آن که اند. امکان به وجود آمدن دوستی عمیق بین افراد نبود و این برای هر جامعه نداشته

 ی یکدیگر ندارند.  اند هیچ اطالعات شخصی از زندگی و گذشته کرده  کنار هم زندگی

ی پادگانی  کنید. شما به یک جامعه ی آزاد و رنگارنگ ندارید. برای نیل به آن هم تالش نمی شما اعتقادی به یک جامعه

 گویید:   دهی در تاریخ بشر میالشکل معتقدید. برای همین در مورد عالیترین شکل سازمان متحد

  «ارتش عالیترین و متکاملترین و کم شکافترین ساختار اداری و سازماندهی در تاریخ بشر است.»

هم   اید بلکه خبری شمالی که یک پادگان بزرگ است نداشته ی کره گاه نه تنها نقدی در مورد جامعه بر همین اساس شما هیچ

 سال اخیر بوده است.  11اید با این که دولت آن یکی از متحدان اصلی رژیم در  ر انتشار ندادهبرعلیه روابط موجود در این کشو

 کنند.  ها همچون مورچه عمل نمی اید که انسان شما از تاریخ اجتماعی و از تاریخ بشر درس نگرفته

یاد « واحد تن»وا بسازید. برای همین از المحت الشکل بلکه متحد ای نه تنها متحد با انقالب ایدئولوژیک شما تالش کردید جامعه

 کردید که در عمل شکست خورد.  می

شده،  های ورزشی و هنری سازماندهی های فولکوریک، موفقیت باله، موسیقی  های ها، ارکسترهای سمفونیک، رقص بزرگترین اپرا

ای همیشه بپوشانند. قادر به ارضای حس توانند مشکالت جوامع رو به زوال را بر های نظامی نمی ترین و زیباترین رژه منظم

 طلبی انسان نیستند. آزموده را آزمودن خطاست.  تنوع

ای را  شود عده هایی یک شکل و یک فکر خلق کنید چنین چیزی محال است. نمی اید انسان شما سه دهه است تالش کرده

 ای را برید و کوتاه کرد.   کشید و بلند کرد و عده

خواهید آن را در  باور ندارید چگونه می« جمهور مردم»و « حاکمیت مردم»ناسبات درونی مجاهدین به و م« اشرف»شما که در 

ی فردا باشد. توجه داشته باشید شما همین االن هم  تواند الگوی جامعه ی ایران پیاده کنید؟ این مدل می زده ی خمینی جامعه

دانید. حتی در اطالعیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین به  می «دمکراتیسم درونی»ترین  روابط مجاهدین و اشرف را شکوفا

ساز )توحیدی(  العاده دمکراتیک و انقالبی و یگانه روابطی فوق»و « مناسبات فوق دمکراتیک»از « مریم»مناسبت ازدواج شما و 

 گتر ایران تعمیم دهید چی؟ ی بزر را فردا به جامعهالگو اگر قرار بر این شد که همین «. دهد در داخل این سازمان خبر می

و نه مردم ایران. شما حتی تعریف « نیروهای مقاومت»یعنی « خلق قهرمان»کردید که  شما حتی برای نیروهایتان تئوریزه می

 مد نظر قرار گرفت چی؟« خلق قهرمان»دهید. اگر تنها رأی  به دست می« مردم»جدیدی از 

 

 هرامش  های رفتاری شما و تقی شباهت  :هفتمبخش 

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

ی بعد از  شود، بلکه یک دهه شهرام دیده می  بایستی بگویم که نه تنها شباهت عجیبی به لحاظ شخصیتی بین شما و تقی
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و اقداماتش را الگوی رفتار تشکیالتی خود قرار دادید و از تجربیات او برای پیشبرد  سیطره یافتن او بر مجاهدین، شما وی

 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 ید. او به ایدئولوژی و دریافت جدید رسیده بود بنابرکن می

ی افراد در هر مرحله  و طاق باالبلند ایدئولوژی رسیده بودید و بایستی بقیه« 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  هنژاد شبیه بود اقدامات شما و شیو شهرام به سلوک حنیف 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. 

ه های لنین اقدامات خود را که هیچ ربطی به وصایای او نداشت توجی 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

مد نظر قرار دادن صرف »  گفتید: تر می شما پیشی او بیگانه است.    شما با توصیه  دانید تا کجا اقدامات بهتر از هرکس می

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

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

ن صرف در موضع قدرت و جلب حمایت این عنوان صاحبان ایدئولوژی همیشه انقالبی توحیدی به هیچ وجه نبایستی قرار گرفت

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.

 (42، ص 2102انتشارات سازمان مجاهدین خلق ، سال ، پراگماتیسم)

کنند ، سـرانجام در پایـان راه ، اقتصـاد 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؟ تشکیالت به هر قیمت نمی فظآیا اصولی که در باال ذکر شد در ارتباط با ح

 

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

 تأکید داشته است: « وحدت تشکیالتی»

ترین شرط بقا و رشد یک جنبش آگاهانه  عین حال مقدماتی 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 –قالبی یعنی مسأله تشکیالت ان

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

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

 

هم او  04ی سال  . حتی در ضربهها بود ها و کاستی نژاد به ضربه و سنتی که شما بنا کردید در تضاد با رویکرد حنیف  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.

http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf
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 و خواهان تأیید آن از سوی کل سازمان بود.کرده « 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

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

 کرد:  می

 

هایی که  تواند از شرایط و انگیزه وریک ما از جمله مضمون و محتوای همین بیانیه مسلمًا نمیمضمون و محتوای کارهای تئ»

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

اجات تئوریک و تحلیل و تفسیر ما از شرایط و ... مقوالتی سازد، جدا باشد. اعتقادات اصولی ما، نظرات سیاسی ما، استنتات 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

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

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

 (۹ص  2100سوم آذرماه 

 

 گوید:   که وی سردمدارش بود می« مبارزه ایدئولوژیک»شهرام در مورد اهمیت   تقی

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

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

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

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

 

  گویید: و شما می

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

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

 2۹ص  ۹42ی  نشریه مجاهد شماره  مسعود رجوی،« کارسازی بشوند.

 

 دهد:  شهرام معیارهای جدید را مالک عضویت افراد در سازمان قرار می

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

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

تند. در این میان، بسیاری از کادرها با مجاهدتی انقالبی به اصالح نظرات و خصائل خود ی خود قرار گرف 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

ضر به اصالح و تغییر خود بودند، از چنین شرایط آموزشی، بهترین کهنه و از کارافتاده شد. آن دسته از افراد و کادرهایی که حا

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  صرار میاندیشانی که بر مواضع نادرست و انحرافی خود ا 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

های عمیقی در نقطه  عیوب خود نبودند، قاطعانه از عضویت سازمان کنار گذارده شدند. این همه به خاطر آن بود که دگرگونی

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

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  ی تضادهای درون سازمان، عمیق تر میمسائل درون تشکیالتی، نسبت به ماهیت طبقات

انقالبی خودمان که از زندگی و اعتقادات گذشته خرده  تر را علیه نقطه نظرات ناصحیح و خصائل غیر تر و پیگیر که مبارزه اصولی
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، بالفاصله در استحکام مبانی انقالبی ایدئولوژیک آوریم. متقاباًل همین مبارزه شود، در سازمان به عمل بورژوایی ما ناشی می

 (4)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  ر تشکیالتی انقالب درونی و ایدئولوژیکی مانند کورهگفت از نظ 24بهمن  2۲همانطور 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

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

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

 (72ص  27جویان مسلمان شماره  های دانش انجمن

 

  فت:گ مجاهدین پس از تحوالت می« اعتالء و صفای باطن»شما از مانند شهرام نیز 

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

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

ای در ادامه این راه، در ادامه مبارزه ایدئولوژیک، در  ت انقالبی و در چنین موضعی از همبستگی تشکیالتی، لحظهآگاهی و صداق

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

 

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

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  تیای آش  تر ایدئولوژیک را در سازمان برقرار نماییم و چگونه در روند مبارزه 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

 (1)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 رنوردیده، بسا فراتر از آنانقالب ایدئولوژیک که صفوف مجاهدین را د»

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

 (۹0۹  مجاهد شماره

 

 گوید:  می 2124چی 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 »...

کنیم، نسبت به اونایی که این راه را نرفتند،  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 جرأت می سرهستیم. به همین دلیل به خودمون

 

« ترکیب روشنفکری»در گذشته و « زندگی طبقاتی»موجود در مجاهدین را ناشی از « معایب و اشکاالت»تقی شهرام 

و « لیبرالیسم»جاهدین را ناشی از موجود در م« 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
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ه کرد و شما آن را پیاد« اتوریته سازمانی»دانست و با کمک  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»

به همان ترتیب عمل کردید. مگر حنیف یا همراهان او ایدئولوژی مجاهدین را « 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»

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

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

 .(2124آبان  انتشارات طالقانی چی درباره انقالب ایدئولوژیک ، ابریشم

 

، «استالینیسم»، «لنینیسم»شدیم که  ای می ت است که ما وارد دورهکردید و آن این واقعی ی اساسی توجه نمی شما به یک نکته

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

 که شکست خورده است. رفتید  ای می هم از بین رفته است. شما به سمت تجربه« سوسیالیسم واقعًا موجود»اردوگاه 

 

تحلیل بیانیه اپورتونیستی چپ نما در نقد چگونگی آماده کردن افراد برای پذیرش تغییرات توسط شهرام  70ی   شما در صفحه

  گویید: می

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

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

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 آلت بالارادهکند و نهایتًا او را به صورت  ایدئولوژی را از هرکس سلب می

 « گذارد. اپورتونیستی می

 (2102انتشارات 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»ها برای   «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  ا گزارش درونی حسینگذرم، ام 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

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

 نویسد:  چی پس از له و لورده شدن می سئولش مهدی ابریشمنژاد خطاب به م حسین

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»

بودی ابدی نجات یافتم ها از منجالب مرگ و نا آن نبودم به نشست دیگ راه یافتم و در اثر پرداخت عظیم بچه  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 کنند در صورتیکه تمام این کارهای من نتیجه عطوفت 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 رای مسئولین و بچهدیگران و مدا

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

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

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

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 »های دهان پرکن از موضع یک تشکیالت  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« ابقه در امور تربیتی و خصلتیس

 «.  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  پکتاب تحلیل بیانیه اپورتونیستی چ 272ی  شما همچنین در صفحه

 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  ازمانانتقاد و انتقاد از خود وسیله قوام تشکیالتی و پایداری ایدئولوژیک همه احزاب و س

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»وژیک شما دانیم که پس از انقالب ایدئول 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»بود و نه  کردید. در این جا تنها فروپاشی روانی فرد هدف 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  ها تك به تك مجاهدین باید پاسخ می 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 ران ببرند. آننتوانستند به ته

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

 

غییر کل ایدئولوژی مجاهدین تغییر جهت داد و سپس مدعی ت« مبارزه ایدئولوژیک»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

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

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

 ( 0۹ی  نما صفحه آموزشی بیانیه اپورتونیستی چپ

 

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  دهتأکید کر

 انقالب ایدئولوژیک را شامل دیگران دانستید و نه خود. 

 

 مده است: ها آ« اپورتونیست»به قلم شما و در توصیف چگونگی عملکرد  27۹ی  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  کنیم و در ضمن با تکیه بر نقاط ضعف واقعی یا غیرواقعی فرد سعی می های فلسفی نمی روشنفکر نیستیم و بحث
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ها بروند  با خردکردن وی، او را وادار به پذیرش کنند و معمواًل این عناصر را که حاضر نبودند زیر بار آنموضع دفاعی کشانده و 

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

به موضع »شان « ا غیرواقعیتکیه بر نقاط ضعف واقعی ی»شما چند نفر از اعضای دفتر سیاسی و شورای مرکزی سازمان را با 

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

 گرفتید...؟  هایشان را می 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  زرکش جانشین موسی آیا روا بود که علی

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

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

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

ز آیا شما اشدند؟  کوبیده نمی« ها انواع اتهامات و مارک»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»د دردسر و کرد، از آگاه شدن افراد هراس داشتند، چون آگاهی را مترادف با تولی 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 272ی  در صفحه

 «شود. زحمت ما می

 

  رابطه مو به مو از تقیتر دنبال کردید و در این  الزم به توضیح نیست که شما جلوگیری از آگاهی افراد را در ابعادی بسیار وسیع

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 خواهد قران بخواند و آن را تفسیر کند یعنی این تلویحًا ممنوع کردید. چرا که معتقد بودید هر کسی که می

شد و به خاطر آن تحت فشار قرار  ند. مطالعه و کتاب خواندن که جای خود داشت و باعث تمسخر شدید فرد میشما را ایفا ک

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

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

  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 »

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

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

هرچه کادرهای باالتر بگویند  در بین مجاهدین»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 اند. ... از نظر این ، از وضعیت تشکیالتی مجاهدین نالیده«شود مانع رشد افراد می

ها این استعدادها و  کردند، تا آن به حضرات تقدیم می« تشخیص و تربیت ایدئولوژیک»گونه مالک و معیار  بی را، بدون هیچانقال

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

 (۲و  2ص  2102، تیر ی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیکبررس)

 

ها و   مبدل به پدربزرگ« تجربه مسلمان الذهن و کم های خالی جوان»سال،  44ی پس از گذشت نزدیک به آقای رجو

اید  اند و شما از این امکان برخوردار بوده صبح تا شام در اختیار شما بوده ازدهه  4اند که نزدیک به  هایی شده مادربزرگ
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تبلیغات و افکار ارتجاعی و »ل همچنان بیشتر از قبل، از ها جا دهید با این حا آن« ذهن»خواهید در  که هرچه می

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

 

ای که  کردید. البته که این واقعیت نداشت. رزمنده 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  ینترنتکامپیوتر ندیده، ا

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 چیزی نیاموخته شوند واقعًا بود. وقتی افراد از شما جدا می

 20ی  ها سابقه نفر از رزمندگان ارتش سواد خواندن و نوشتن نداشتند. تا پیش از سقوط دولت عراق سه نفر از آن 0برای نمونه 

زدند.  ها انگشت می نوشتند و آن ا دیگران برایشان میشان ر های تشکیالتی سال حضور در ارتش آزادیبخش را داشتند. گزارش

ها سواد نیاموختید. یکی از دوستان نزدیکم پس از دوران فروپاشی عراق به اصرار و پیشنهاد خودش  سال به آن 20شما طی 

کیالت جدا ها کالس درس گذاشت. شما هم به این دلیل پذیرفتید که سرشان گرم شود مبادا در شرایط جدید از تش 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 227ی  شما در صفحه

مضافًا برعدم شان به کارگری،  ها با یکدیگر، فرستادن های افراد مقاوم، خلع سالح و قطع ارتباط آن 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 آنی راه مقاومت،  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 هکرد. همان کسی که در موضع )ایدئولوژیک( قبلی بصورت آدم مسئل 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

 

نظامی مجاهدین را اند وضعیت مهدی افتخاری از اعضای سابق دفتر سیاسی و فرماندهان  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 »ی راه شکستند و تسلیم شدند مسئولیت دوباره نیافتند؟ آیا  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 مسئلهموضع قبلی بصورت آدم 

 توان برای اثبات این موضوع ارائه کرد.  ها را می شد؟ حجم عظیمی از نمونه شناخته نمی« قابل اعتماد و مسئله حل کن

ی او بر تشکیالت پایان یافت و بندهای قدرت و   ی که سلطهشهرام هنگام  ترین افراد به تقی شما به چشم دیدید که نزدیک

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

 

 گویید:   ی سرکوب می در مورد استفاده از انتقاد به عنوان وسیله 27۹ی  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»

 «زدند.... ها مارک به او می آمد ده کسی خوششان نمی
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اند؟ آیا   ای را از سرنگذرانده تی با مجاهدین به ویژه هرچه جلوتر آمدیم را دارند چنین تجربهکار تشکیال  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 ر از دوران سلطهاست؟ آیا این مسئله در ابعادی بسیار بزرگتر و مخربت

 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»

 « ریشه ایدئولوژیک دارد. کردند او را به این نتیجه برسانند که مسائل خصلتی 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  او می« 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 ر تحقیرآمیزتر و خردفوق بسیا

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

 

توسط  «طلبانه از سنت انقالبی انتقاد و انتقاد از خود 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 274ی  اید؟ شما در صفحه نکرده

 .«ای و باید انرژی پس بدهی تو از سازمان انرژی برده»گفت:  ار گرفته و مثاًل وحید افراخته میمورد حمله قر« 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 رهای زیادی برخالف میلاید؟ آیا افراد با این حکم مجبور به انجام  کا داشته به کار برده

 

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

شدند یعنی در عین تصفیه 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 لی من در شرایطی جدا میبدهکار هم باشند و

 «قابل تحمل بود.

 

اید؟ آیا بحث بدهکار و  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 روی آن تأکید شده و می طلبکار که این همه از سوی شما

 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  افراد را مجبور میگیرید. شما  می ها را فعاالنه پی « اپورتونیست»های  سیاست

 هستند. « نفوذی وزارت اطالعات»کردید گواهی کنند که  هستند. شما افراد را مجبور می« ارتش آزادیبخش

ی  پروسه کردید فرد نبایستی از داخل روابط ارتش آزادیبخش به خارج برود. برای تحقیر بایستی تأکید می 74شما 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 

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

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

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

 

جدایی بودند، را ذکر ها به فعاالنی که خواهان  تحلیل بیانیه آموزشی اتهامات وارده از سوی اپورتونیست 27۲ی  شما در صفحه

  اید: کرده
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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  خواهی وازدگی و کنار کشیدن خودت را توجیه کنی و به زندگی 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»ستند به کسانی که حاضر نی

 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  224ی  شما در صفحه

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

انقالبیون و  ی ضد 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 1 -۹ -2خائنین 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« بانقال 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

  

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

 مجاهدین الگوبرداری شده است؟ 

 گویید:  تحلیل آموزشی بیانیه می 222ی  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  ی در انسانیتش هم میتوانست بشود، هیچ نبود و حت اپورتونیست نبود یا نمی

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

 اید:  تحلیل آموزشی بیانیه به نقل از شاهدان آن دوران آورده 222ی  شما در صفحه

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

 « را برای این کرده است که نگویند محافظه کار هستی.  گفتند این کار دادی می کار را انجام می

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   د اگر سعی میکردی گفتید بریده و واداده و ولش نمی رفت می 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. 

 

ژیکی ها مبنی بر ربط دادن خصوصیات روانی و بیولو در مورد نقد رفتار اپورتونیست تحلیل آموزشی بیانیه 27۲ی  صفحه شما در

 نویسید:   شان می افراد به ایدئولوژی
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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.  چنان باال گرفته بود که حتی خصوصیات روانی و بیولوژیکی افراد را نیز در بر می

 

شان بهبود یافته؟ مگر شما   العالج های صعب اند بیماری د شما مدعی شدید افرادی که انقالب ایدئولوژیک کردهمگر نه این که خو

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»افراد را به 

  تری ادامه ندادید؟ یافته تکامل

 

امان  مبارزه بی»که در آن تقی شهرام به توصیف تحول ایدئولوژیک و « بیانیه پرچم»مقدمه  2ی  شما با اشاره به صفحه

   پرداخته اشاره کردید:« ایدئولوژیک

 پراتیک در خود روزمره تشکیالتی –های کوچک خود، با تجربه محدود سیاسی  که چگونه ما با قدمدهد  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

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

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

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

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

 تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستی چپ نما.( 2۲۲و  2۲2)صفحات «  ایم... ایدئولوژیک در داخل تشکیالت به این نقطه رسیده

 

 اظهار داشتید: و سپس 

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

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

آقایان   های اپورتونیستی را از کله ان نگاه سریعی بیندازیم. نگاهی که الجرم نشئه بدمستیداخل سازمان مجاهدین خلق ایر

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

 

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

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

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

 «ن برای سالیان آینده تضمین گردیده است. ی آ تزکیه« مریم

 

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

هی حاال باید گفت: نگا« جام حقیقت و جرعه صداقت به دیگران، در داخل سازمان مجاهدین خلق ایران نگاه سریعی بیندازیم

ی گدازان انقالب   کوره»ی که شما به دیگران دادید نگاهی انداخت و دید آیا «جام حقیقت و جرعه صداقت»هم بایستی به 

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

 

  گویید: می« های دروغپرداز اپورتونیست»یه از قول مائو و خطاب به تحلیل آموزشی بیان ۹24ی  شما در صفحه

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

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

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

 

ا به مذموم بودن استفاده بی حد و مرز از دروغ اختصاص به بعد یک بخش از تحلیل آموزشی بیانیه ر 2۲0ی  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 اشاره کرده ها های به کار برده شده از سوی آن نمونه به ناپسندی شیوه

، 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.   قائل نشدید و استفاده از این ابزارها به شیوه

آخرین   جاسوسی، تهدید، شکنجه و کشتار به منزله -د»تحلیل آموزشی بیانیه یک بخش را به موضوع   ۹۹4ی  ر صفحهشما د

 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 گزارشی افراد به امر جاسوسی و  آیا در روابط مجاهدین همه

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

 گرفتند؟ غفلتی در این زمینه افراد مورد مؤاخذه قرار نمی

  

 اید: آورده ۹۹2ی  هشما در ادامه همین بخش در صفح

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

ها افرادی را که  کند. اپورتونیست ان مجاهدین و بر سر اعضای مقاوم آن منتهی از موضعی به ظاهر چپ، تکرار میدر داخل سازم

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 گرفتند یا برای آن می

 «شد.  رعایت نمی

 

تر و  ود شما به شکل وسیعبرید توسط خ نام می« تجارب فاشیستی»چه که شما به درستی از آن به عنوان آزمایش مجدد  آیا آن

 گماشتید؟  نمی« جاسوس»اجرا نشد؟ آیا شما برای کنترل افراد  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: آورده۹14و  ۹11صفحات 

واهی کار خ تو فقط دو راه داری، یا باید اصاًل کار سیاسی را کنار بگذاری بروی دنبال زندگی و درس و عشقت یا این که اگر می»

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

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

 « جا رسیده... اند تا سازمان به این زمان کلی خون دادههای سا گذریم. بچه نمی

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  اقت حکم نمیآیا صد اید؟ ه کار نبردهاید ب شنیدند؟ آیا خود شما مواردی را که به صورت تهدیدات زشت مطرح کرده

 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 00تقی شهرام وقتی در تابستان 

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

از  ی نشست کردید. او خواهان خروج  که از دو پا فلج بود سوژهیکی 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

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

فکر کرده بخاطر پاهایش به او رحم » تان را به کمر زده بودید گفتید:  که هر دو دست در حالی چشم گرفتن از بقیه 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 د که مبادا فکر خارج رفتن به سرشان بزند. ها تفهیم کنی خواستید به آن حضور داشته و شاهد ماجرا بودند. می

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

ای ماند. بر شهرام خودش فراری بود، عکسش دست هر مأمور راهنمایی و رانندگی هم بود. او دو شب در یک جا نمیتقی 

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

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

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

 اقدامات او را هم داشتید.

تحلیل کردید از این به بعد کسی  74ی  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»بیر خودتان نباید به خارج از کشور برود. راه حل را به تع

شده « رژیم مال»تان این بود فردی که  کردید. توجیه کشتید و تحقیر می ها را می افراد داشتید. به لحاظ روحی و روانی آن

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

های رنگارنگ و امکانات متفاوت و متنوع  اش در آمده بودند به خارج از کشور فرستاد، برایشان سایت هایی را که به خدمت آن

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

شما را گرفته، به لوش و لجن رژیم آمیخته رفتاری و گفتاری ها نزد شما چیزی نیاموخته بودند، فرهنگ  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

 ک شد. شود به آن نزدی نمی

توانستید این دسته افراد را تحویل کمیساریای عالی پناهندگان در بغداد دهید و از خود سلب مسئولیت  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 ود. هیچ کس به میل خود حتی برای مبارزه به آنی قدرت بود. عراق جای امنی نب اریکه

خواستند جدا شوند شما حق نداشتید  که به شما داشتند زندگی و مبارزه در آن جهنم را پذیرفته بودند، حاال به هر دلیل می

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

خواستید پای افراد به خارج از کشور برسد. برای همین مسئوالن مجاهدین اعالم  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 را بدهید تا من از همین جا در حضور خود شما با تلفن مسئلهگفتم نام افراد مورد نظرتان  پاسخ می

توانست منتقدان و یا منکران و مخالفانش را به حبس و بازداشت و تحقیر در جمع و  تقی شهرام حاکمیت نداشت و نمی

خوردار بودید. او مجبور بود دستور حذف بر« 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 ترین وجه ممکن در همان اشرف تحقیر شدند و البته باقی ها به سخت خیلی

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

 بدتر بود.
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خواست راه و  بود و می جا می واقفی و صمدیه لباف مدعی نبودند. حسابش را بکنید کسی در آن تازه افراد فوق همچون شریف

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

های مختلف که بعدها شما به خوبی در  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 میو بستاند و هیچ حقی برای او قائل نباشد و عاقبت جانش اش را نیز از ا اسلحه

اندازی کند چنانچه مجید مقدماتش را فراهم کرده بود و  توانمندی که داشت دور از چشم او تشکیالتی را در مقابل او راه

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

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

 ساز مخالف بزند؟

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

های بزرگ مجاهدین مورد تحقیر قرار دهید. شما حتی از این امکان  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  070شباهت دارد. علی زرکش نویسنده متن بیانیه 

 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: زرکشصراحت در مورد  شما به

 (2124ششم تیر  ۹2  صفحه ۹10)نشریه مجاهد شماره 

  شما قبال در مورد علی زرکش نوشته بودید:

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

 247ی )نشریه مجاهد شماره« ترین رهبران، از خالل تمامی این آزمایشات موفق و سرفراز بیرون آمده است. یکی از ارزنده

 (212۹بیست و پنجم فروردین 

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

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

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 0به 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؟شهدا انتشار پیدا کر های 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 برادرمان علی زرکش حی و حاضر است و به جای مطالب نادرستی که در باره او به هم بافته»

ها مخفی بود، بخاطر این بود که دشمن در  نجا از دید بعضیاو از نزدیک صحبت کنی. آنوقت خواهی دید مدتی هم که در ای

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

 «نوار از جلسه کامل دفتر سیاسی و کمیته مرکزی موجود است.

ها  از دید بعضی»ای دیده بود؟  ماه پس از انقالب ایدئولوژیک؟ آیا خلف وعده 0هم  ؟ آنداده بود« تغییر موضع»علی زرکش چرا 

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

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

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

ید خواه 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؟ 
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« ها بعضی»شود؟ منظورتان از  می« ها مخفی دید بعضی»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

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

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  مسئوالن مجاهدین انتشار یافته بود و نامی از علی هم مطرح بود چرا که اسامی فرماندهان و

 کنیم. گفتند وقتی که آزاد شدیم و به مجاهدین پیوستیم آن را مطرح می خیاالنه می خام

طاب به مریم ای از علی زرکش خ نامه 20۹شماره  ۹1های دانشجویان مسلمان خارج از کشور صفحه  و در نشریه اتحادیه انجمن

  کلیشه شده است. در نامه مزبور علی زرکش نوشته است: 2127اردیبهشت  24رجوی به تاریخ 

دیدم که بیشترین  سال گذشته همواره می 1-۹اگر امکان دارد مرا در کادر حفاظتی مسعود بکار گیرید. توضیحًا این که طی »

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

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

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

سالی  1-۹ای که داشته   علیرغم آمادگی 2127اردیبهشت  24اید 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 نادرستی

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

کنید و آن را پس از انقالب ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین بطور  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 علیرغم همه سالشریف واقفی[ باالخره »]

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

هایی از  ت خود را قبول نمود و حتی بطور کتبی، تحلیلهای عمیق ایدئولوژیک خویش دید. او در ظاهر انتقادا نارسایی

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

 (2)بیانیه اعالم مواضع ص 
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این که شما هیچ حقی برای جدایی افراد از مجاهدین قائل نیستید و همه کسانی را که نخواهند به فعالیت با مجاهدین و 

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»رید که از مجاهدین توانید نام یک نفر را بیاو می

 گوید:  نامید و حق جدایی برای کسی قائل نبود. او در مورد شریف واقفی می را که حاضر به همراهی با وی نبودند اخراجی می

شود دو نفر از افرادی که یکی از آنها بطور کامل از سازمان  موفق میاو باالخره بعد از چهارماه توطئه خائنانه علیه سازمان »

( و یک نفر دیگر را به طور ۹گذراند )خائن شماره  خود را میی ( و نفر دیگر که مراحل انتقاد1 اخراج شده بود )خائن شماره

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

 

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

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

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

ای تهیه  مراحل اول مبارزه ایدئولوژیک تصفیه شده بودند، تماس برقرار کرد و با اغوای آنان درصدد برآمد برای خود دارودسته

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

 (2ها را از همکاری و پشتیبانی سازمان باز دارد. )بیانیه تغییر مواضع ص  مبارزه منزجر ساخته و از این طریق آن

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

 «توانسته بود به مدارهایی از مسئولیت ارتقا یابد.»

 

اید. ادبیاتی که تا پیش از آن در مجاهدین سابقه  حتی به کارگیری ادبیات سخیف و زشت را هم از شهرام الگوبرداری کرده

، «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«تغییرناپذیرترین»، «ترین غیرصادق»، «خارهای تیز و زهرآگین»، «رفیقان نیمه راه»

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

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

 کرد.  متهم می« آور های شرم روغد»گفتن 

 

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

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

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

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

ای خود  های عمیق انگیزه آهنگ با مفهوم و منطق آن به تغییر خود و ضعف داد. اما در عمل حاضر نبود هم روی موافق نشان می

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

و   ها نبود، تغییر کرد، باالخره به کارگری فرستاده شد. ... و به اعتبار ضعف ناشی از یک زندگی فسادآلود که قادر به اصالح آن

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

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

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

 ( 7)بیانیه تغییر مواضع ص « هیم ساخت.منتشر خوا

 

شهرام است. اگرچه   برداری از تقی گویید به نوعی کپی 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

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

بیانیه »داشتیم.  ها ابراز می به آن« یدها کوشش نما ای است اما حاضر است در رفع آن های عمده دارای ضعف»رفیق سازمانی که 

 (2تغییر مواضع ص 

 

محتوا نیز شما و او از یک فرهنگ مشترک برخوردارید. در حالی که بخش منشعب به رهبری  یدر سردادن شعارهای پوچ و ب

انگیزگی و  به روشنی بی 00های بهرام آرام به رفقایش در پاییز  ی مشکالت گرفتار آمده بود و نامه شهرام در چنبره  تقی

  گوید: همچنان می2100مواضع در آذر ماه تغییر   رساند تقی شهرام در چاپ سوم بیانیه فروپاشی روانی او را می
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ساخت.  تحمل آن را آسان می« وحدت نوین ایدئولوژیک»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 

 

  بر همین اساس مدعی بودید:

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 رون زندانبخصوص در داخل کشور و حتی در د

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

 ( 2۹، ص 24ات کتاب طالقانی، آبانماه ، انتشار24خرداد  22ی انقالب ایدئولوژیک   چی درباره ابریشم  مهدی

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

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

کارزار »  گوید: آیند می شان برنمی ایی محل اقامتی رفع کمبودهای زیربن تنها قادر به تأمین جان خود نیستند بلکه از عهده

از « .میسند. پس بجنگ تا بجنگیخ بنویاورند که در تواریدرب ید آخوندیم پلیاز رژ ین، دماریآغاز شده است، مجاهد یسرنگون

 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»قی شهرام و بهرام آرام و اگر ت

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»افراد را شبانه در سرزمینی غریبه به 

ی کسانی که مورد بازجویی و   کنید که همه تصدیق می های مورد نظرتان را بگیرید. البته « 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  2101در اواسط مرداد ماه 

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

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

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  مناسب دهد، از سوی محسن فاضل مورد شک و تردید امنیتی قرار گرفت. تصور آنیقینی پاسخ 

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

ها منتظر پاسخ رفقایشان نشدند.  اخته و ... پرس و جو شود. آنکشور که عبارت بودند از تقی شهرام، بهرام آرام و وحید افر

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

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

کتاب  12۹و  122ها مسکوت ماند تا عاقبت محسن نجات حسینی یکی از اعضای سابق مجاهدین  در صفحات  موضوع سال

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  ه ناحقخون ب»فکرش را بکنید این 
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و ... که صدها نفر « رفع ابهام»ی  تر در پروژه تر و هولناک متأسفانه بعدها در عراق مشابه همین اعمال بارها در ابعاد بسیار وسیع

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

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

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

و تاریخ  222رژیم شده و وی در درگیری با پاسداران به شهادت رسیده است. در لیست شهدای مجاهدین نام وی در ردیف 

مجاهدین فوت کرده که وی به روایت شاهدان در بازداشت  . در حالیشده استو محل شهادت کرمانشاه ذکر  2۲۲0شهادت 

  است.

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

 برد فوت کرد.  شدگان در سلول بازداشتگاه اشرف در حالی که به خاطر فشارها به شدت از ناراحتی عصبی رنج می بازداشت

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

که  آمده بودجاست چه بر سر او  های مربوط به مرگ وی غیرواقعی و روایت شما مقرون به صحت است سؤال این 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 یزی که شدیدًا شکنجه شده بود و برای پذیراشدن مرگ، سیانور خورده بود هرچند محدود کمک کنم عز

 های هولناک خالصی یابد.  شکنجه

ی قربانعلی توسط رژیم و در دورانی که منوچهر متکی وزیر امورخارجه سابق و کاندیدای ریاست  ساله 22محمدرضا برادر 

شان در  ی اعدام سپرده شد. وی در حیاط خانه جه و اعدام در بندرگز را به عهده داشت به جوخهجمهوری رژیم مسئولیت شکن

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

ی اعضای  بقیه اش نفوذی بوده رغم سابقه یم او علیخواهر و همسرش از کشور خارج شد و به مجاهدین پیوست. چنانچه بپذیر

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

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

دادید و نتایج آن را اعالم  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( 

 مورد نسرین احمدی در دست است.  نسب در محمدی

بعد از آن  2122نسب که از شما جدا شده و به اروپا آمده تکذیب نشده است. البته در سال  این گزارش تاکنون توسط محمدی

 0۲7ی  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  منتشرکنندگان را تهدید به قتل هم کرده بود. درست است که ساواک بزرگترین استفاده را از قتل

رد و بیشترین تبلیغات را در این زمینه کرد و شوهای تبلیغاتی ب 00و  04های  در سال« ها اپورتونیست»مجاهدین و توسط 

شد که اصل موضوعات زیر سؤال برود و یا از زشتی  آن ترتیب داد اما این دلیل نمی متعدد در درون زندان و در جامعه در مورد 

ها خواسته یا ناخواسته در  ی که آنو یا اسناد 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  در لیست شهدای منتشرشده از سوی مجاهدین نامی از نسرین احمدی و تعدادی دیگر از مفقود

 اند.  افرادی اساسًا وجود خارجی نداشته

. هر دو سابقًا عضو شورای یدهای آمریکایی معرفی کرد ان بمباران هواپیماشما مینو فتحعلی و مهری موسوی را به عنوان قربانی

های پاک و پاکیزه اعضای شهید شورای  سالم بر روان»  شما آمده است: 212۹فروردین  14رهبری مجاهدین بودند. در اطالعیه 

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



ایرج مصداقی                  ی سرگشاده به مسعود رجوی                                                                              ، نامه۲۹گزارش   

137 
 

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 

 

از شهدا انتشار دادند عکس نسبتًا بزرگ این دو نفر در کنار دیگر اعضای شورای  ۹442اما در کتابی که مجاهدین در سال 

بوده که مدتی پس از مصلحتی در میان آمده است. تردیدی نیست  0۲4ی  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  های انتشار یافته مبنی بر این که مهری موسوی پیش آیا گزارش

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

 غیرواقعی است؟ 

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

 جداگانه و مستقل دارند. 

 

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

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

 حقیقت دارد هم مورد توجه قرار نگیرد. 

 

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

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

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

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

ای  ألمات روحی در خرابهانگیزی کرد. عاقبت نیز در اثر ت 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  شما خودکشی وی را به تقی شهرام و جریان حاکم بر مجاهدین ربط دادید اما خودکشی

   دهید. میهای مبارزه ربط  وادادگی افراد و سختی

داند محصول عملی انقالب ایدئولوژیک برتری تعهد بر تخصص بود.  ده باشد میهرکس که در روابط مجاهدین دوران شما بو

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

 دادیم.  قرار می

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

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

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

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

 پیروی از مسئول و اجرای فرامین بود.  

 

فرد « عهدت»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

http://asre-nou.net/1382/ordibehesht/3/m-mojahedin.html
http://asre-nou.net/1382/ordibehesht/3/m-mojahedin.html
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تر، غیر از شایستگی و آمادگی بالقوه سیاسی برای احراز و کسب مسئولیت، همچنین  جا از برخورد مسئول مراد ما در این»

ا تر برای روبرو شدن ب 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  فراد به دستور وی و مرکزیت میشهرام اوج گرفت. ا  تشکیالتی در دوران تقی« ازدواج»و « طالق»مسئله 

بود. حتی جدایی سیمین صالحی و ... هم بر همین اساس صورت نزاده 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 ش لیال زمردیان به اطالع تقی شهرام و بهرام آرام رسید و زمینههمسر

روابط خانوادگی در  ،کردید و با الگو گرفتن از آن شان استفاده می العین قراردادن این نگاه از زنان علیه همسران شما با نصب

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

 یافت. 

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

ها کمک  سازمانی آنی  و ردهعیت میزان این رویارویی به ارتقای موق رسیدند. کردند و به باالترین مدارج سازمانی  تشکیالت 

 کرد.  می

 

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

رد و جمع این ی مخفی و به ویژه مسلحانه با روابط دمکراتیک همخوانی ندا 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»ه را تبدیل ب« 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  04ی  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  اعضای سازمان حتی اطالعی از درگیری و اعضا را مجبور به تمکین کند. را نیز با کمترین مقاومت تغییر دهد

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

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

و بالمنازع  04ر سال ی تغییر ایدئولوژی د ی شما و به ویژه تحوالت پس از کشته شدن موسی خیابانی تکرار همان پروسه  دوره

الخاص و عنصری  در رأس سازمان است. تبدیل رهبری جمعی به رهبری خاصپس 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

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

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

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

کننده روی  ضعف یك فرد نتواند به طور تعیین هیچ وجه از عهده حل آنها برنخواهد آمد. از طرف دیگر برای این که نقاط

شود. چون در چنین صورتی  آور می ری قرار دارند( رهبری جمعی الزامتشکیالت اثر بگذارد )بخصوص افرادی که در موضع رهب

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

http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf
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ضعف یک فرد نتواند بطور تعیین کننده روی تشکیالت اثر بگذارد )بخصوص افرادی که در موضع رهبری قرار دارند(. رهبری 

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

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

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

 (11و  1۹، ص 2102تیر  ، 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  ها و توانمندی ی صالحیت   یکباره همه

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

های دیکتاتوری معرفی  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 ف سیستمبرخال»

هایش وجود ندارد. در صورتی که  اعی( و یا فرمایشی بوده، و هیچ پیوند منطقی بین موضع فرد با صالحیتهای ارتج درون ارتش

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

 (۹4، ص 2102مرکزیت دموکراتیک، انتشارات مجاهدین، تیر 

  گرفتید: ش خروشچف به بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی را جدی میرکاش گزاای 

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

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

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

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 چیز را می چنین فردی ظاهرًا همه

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

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

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

 اصول حزبی و دموکراسی حزب و منش انقالبی گردید. 

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

گردد )آنطور که باید و شاید( پی  حد و حصر در دست یک نفر جمع می جمعی حزب که در اثر تمرکز قدرت عظیم و بی دسته

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

 «کند.

 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf 

 

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

به سختی از پس « رهبری جمعی»ترین شرایط مسئولیتی را که  در پیچیده کناری گذاشتید. شما اهدین بود بهنژاد و مج  حنیف

مسائل  پیچیدگی»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

یک »داند. شما پیشتر به صراحت گفته بودید  ایجاد کنید خدا می« نهادهای جامعه»در « تغییرات انقالبی»خواهید یک نفره  می

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
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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»میان آمده بود و شما پس از انقالب ایدئولوژیک منکر هرگونه 

 

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

که به این شیوه از  جست. در حالی ی ساواک به جنبش چریکی سود می و ضربات گسترده 00و تابستان  04سازمانی در بهار 

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

 برد. که مبارزه چریکی را زیرسؤال 

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

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

 « درون تشکیالتی ما باشد.

 

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

با  04اردیبهشت  12واقفی 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  مستشار نظامی آمریکایی به نام دوترور 

 سرپوش بگذارد. 

ی وحید افراخته با بازجویان که منجر به   و همکاری گسترده 04پس از دستگیری وحید افراخته و محسن خاموشی در تیرماه 

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

و شکست  2100ی نظامی روبرو گردید. با وجود این پس از قتل محمد یقینی در مرداد  سازمان با کمبود شدید کادر ورزیده

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

 2های دیگر به بخش نظامی در  شهرام بازهم چاره را در عملیات چریکی پرسروصدا یافت و این بار با وارد کردن افرادی از بخش

را به قتل  )راکول اینترنشنال( Rockwell International سه مستشار غیرنظامی آمریکایی موسسه  2100شهریور 

 رساندند. 

شهرام خطی مشابه را در پیش گرفتید. توسل به عملیات   با الگوبرداری از تقی 72شما 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  بحران داخلی در مجاهدین با توجه به پیش صورت گرفت. سرپوش گذاشتن بر

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 ی را هم میدیدید و با عملیات سعی در بستن فضا داشتید. موارد دیگر می« آزادیبخش نوین

 کنم.  نظر می صرف

ای به ساختمان مجمع تشخیص مصلحت، وزارت اطالعات،  ، تهاجمات خمپاره2177شهریور  2عملیات مجازات الجوردی در 

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

 به اوج رسید.  2172فروردین  ۹2صیاد شیرازی در 

ای به مناسبت ترور علی رازینی به  در اطالعیه« ستاد فرماندهی مجاهدین در داخل کشور» 2177دیماه  ۹۹در   در این فاصله

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

 باندهای رژیم پشت آن بود. 

 

کرد و قتل رفیقانش را عملی کرد برای سرپوش  تقی شهرام که کوچکترین مخالفتی در درون سازمان مجاهدین را تحمل نمی

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

http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf
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بود با رفقای « جبهه»سر بگذارد دنبال اتحاد نبود. او اگر اهل گفتگو و تشکیل  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  سازمان رشد و توسعه دادید و هرگونه نغمه جو اختناق را در داخل« طعمه»های  شما هم بعد از آن که در نشست

افتادید. کسی از شما هم نپرسید اگر شما قائل به تحمل نظرات « 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  ود. او آنتقی شهرام فرد توانمند و باهوشی ب

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

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

همان ساز را زدید.  به طریق دیگر گفت ما التقاطی بودیم شما هم 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  و گروه ی افراد  اندرزهای مشفقانه  تقی شهرام نیز همچون شما کلیه

 : گوید . او در این باره میفشرد 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 انجام چنین وظیفهکردند که شاید ما از  می

دادند که حمایت مردم را از دست خواهیم  احساسات و منافع و تمایالت مردم با احساسات و منافع خودشان، به ما هشدار می

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

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

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

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

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؟ س چه ترسی از طرح آن میخواهد بود، پ

 ( 1)اعالمیه تغییر مواضع ص 

 

  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  ر رابطه با جریان اپورتونیستی چپدانیم که د کما این که می»

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

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

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

رکزیت دموکراتیک ، تیر بررسی امکان انحراف م) «باشد.« پژواک صدای خودشان»ها  خواستند تنها حامی آن خودشان می

 (41ص  2102

 

و  چه از جانب اعضای سازمان« های اعتراضی و انتقادی  العمل عکس»ای اعتبار برای  های گذشته ذره در طول سال ،آیا خود شما

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

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

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

 گوید:  چی در مورد شما می مهدی ابریشم

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

و رفیعی را در تداوم این راه فتح کرده است، و امر انقالب، و این اندیشه، و این سازمان را چنان ارتقاء داده است که یقینًا روح 

تیرماه  ۹2انقالب ایدئولوژیک ی   چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی« پرفتوح حنیف سرشار از تحسین و سرور عقیدتی است.

 ( 244، ص 24، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه 24

 

روح »آیا  داد؟ نژاد زنده بود چه واکنشی در مقابل اقدامات شما انجام می اید که اگر حنیف کنون اندیشیدهدر خلوت خود تاآیا 

 ؟«پرفتوح حنیف سرشار از تحسین و سرور عقیدتی است

 

 به مواضع شما در چند سال گذشته نگاهی : هشتمبخش 

 

 هایش اشتباهات شما در تحلیل رژیم و حرکت

ها، من ندیدم یا نشنیدم که شما، در مقام شخص اول  عزیز ما، در همه این سال»ای نوشته بود:  زاد خطاب به خامنه محمد نوری

عقب ماندگی و درجا زدن را شخصًا بپذیرید.  این کشور پرمخاطره و پرآوازه، یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و خبط و

 «ام. امید دارم بسیار بوده باشد اما من که یکی از آحاد این مردمم، شخصًا ندیده یا نشنیده

 اید؟  ای است! شما مسئولیت کدام اشتباه و خطا را شخصًا پذیرفته زاد خطاب به خامنه های نوری سش من از شما تکرار حرفو پر

 را بپذیرید؟ « زاد نوری»جا تحمل شده است آیا شما حاضرید در روابط مجاهدین یک  د به هر دلیل تا اینزا در ضمن نوری

شود یکبار شما و مریم خطاب به جمع به خودتان این  گفته می«. ام شخصًا ندیده یا نشنیده»من که یکی از هواداران شما بودم 

 لوی مجاهدین غفلت کردید. انتقاد را کردید که در بیرون کشیدن حق رهبری از گ

 

 عمل نکرده بود نزد خدا و مردم توبه کرد و عذرخواست: « انقالبی»از این که  02هم در سال   خمینی

اگر ما از اول رژیم فاسد را که شکستیم و این سد بسیار فاسد را که خراب کردیم، به طور انقالبی عمل کرده بودیم و قلم تمام »

بودیم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه  مطبوعات مزدور را شکسته

کشیده بودیم و حزب های فاسد را ممنوع اعالم کرده بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبه های دار را 

آمد. من از پیشگاه خدای  رو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمیدر میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را د

 « خواهم. متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم. خطای خودمان را عذر می

 

خواهم دست روی نوع منطق مشابه بگذارم. این جنس از عذرخواهی  قصدم قیاس شما با خمینی آن جنایتکار بزرگ نیست. می

 است و نه اعتذار. در واقع تهدید مردم 

اید هم  اید. هرکجا که اعترافی کرده باشید حتی یک اشتباه کوچک مرتکب شده  تاریخ به یاد ندارد که شما پذیرفتهمتأسفانه 

 برای فرار از پذیرش اشتباه بوده است. 

ن رژیم پلید نباشد. شما هم هایی که دوست دارند ای ی آن مثل همه بقیه،هستید مثل   چه باور بکنید چه نکنید شما هم انسانی

اید. متأسفم از این که  کردن برخوردارید. متأسفم که این حق را از خودتان سلب کرده ی ما از حق انسانی اشتباه مثل همه
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ای برخوردارید شکی نیست؛ در این  فهمید. در این که از استعداد ویژه همیشه فکر کردید شما بیش از همه و پیش از همه می

ی داستان نیست، به خاطر  اید تردیدی نیست؛ اما این همه های تاریخی کشورمان این استعداد را بارز کرده ای از برهه رهکه در پا

 تاریخ مملو ازها را هم بپذیرید.  اید که چه بهتر مسئولیت آن هایی که داشتید، اشتباهات بزرگی را هم مرتکب شده مسئولیت

شان نقش مهمی را بازی کردند اما در ادامه اشتباهات بزرگی را نیز مرتکب  از مبارزات میهن  ای است که در یک برهه افراد ویژه

تواند  کرد می گوارا تصور می توان همچنان این اسامی را ادامه داد. چه گوارا و می شدند. از استالین گرفته تا مائو، از کاسترو تا چه

ی مبارزاتی  یک شیوهدانست اگر  کند. او حتی به آفریقا رفت. او نمیندهی ه سراسر نقاط دنیا رفته و انقالب جدیدی را سازماب

 دهد لزومًا در نقاط دیگر کارساز نیست.  دنیا جواب میاز ای  در نقطه

 

   گفتید: تر و هنگامی که خود در ایران بودید می شما پیش

خواهد  ه و فقط از طریق یک سری روزنامه میمثاًل وقتی یک فرد روشنفکر ایرانی جدا از متن حرکت جامعه در خارج نشست»

 «کند.  وضعیت داخل جامعه را تحلیل کند، اجبارًا به الگوسازی دچار شده و ایران را در کادر جوامع دیگر تحلیل می

 (20، ص 2102ی تحلیل سیاسی، انتشارات مجاهدین، بهار  )رهنمودهای شیوه

 

با مردم عادی رو  اید. در مجامع عمومی حاضر نشده اید. . به ندرت به خیابان رفتهاید سال است که ایران نبوده 1۹شما متجاوز از 

درک واقعی از چگونگی حل و اید.  ای خاص و محدود در تماس بوده عده با اید. ها گوش نداده ها آن به درد دل نشده ودر رو 

به سر « غیبت»دهسال است که در دوران  ها این بر. افزون اند حتی نیروهایتان با شما راحت نبودهفصل مشکالت مردم ندارید. 

 نشده و تحلیل واقعی از جامعه ایران ارائه دهید؟« الگوسازی»خواهید دچار  در چنین شرایطی چگونه میبرید.  می

 

 صلح و شکستن طلسم اختناق و ... 

کدام درست از آب در نیامد  هیچو سقوط شتابان و تحلیل سرنگونی کوتاه مدت و میان مدت و طوالنی مدت که  24از سال 

پذیرد. وقتی که خمینی قطعنامه را  گفتید رژیم تا روزی که باشد صلح با عراق را نمی گذرم. یادتان هست با چه اصراری می می

کنید. صلح با دولت   بفرمایید صلح« پایدار صلح»بود؛ « صلح»است، منظور ما « آتش بس»پذیرفت، دبه در آوردید و گفتید این 

 برد!  عراق به فروپاشی نظام راه می

 چندان روشن نبود. که بحثی فنی است« صلح»و « آتش بس»فرق بین برای خیلی از مردم و نیروهای رژیم 

پرسید چنانچه تبلیغات شما مبنی بر این که رژیم در خطر سقوط آن هم به دست مجاهدین و  از آن طرف کسی از شما نمی

 کند که دست شما را ببندد و از سقوطش جلوگیری کند؟  چرا با عراق صلح نمی ،زادیبخش استارتش آ ،بازوی پراقتدار خلق

 

 گفتید: ی صلح و استحاله و شکستن طلسم اختناق می شما در مورد رابطه

 

ت جا که به خاطر ماهی ی اتکا و ضامن بقا و موجودیتش را که جنگ بود ناگزیر از دست داده ولی از آن رژیم خمینی، نقطه»

تواند برای یک دوران کوتاه هم  اش هرگز نمی بشری ناپذیر ضد اش و به خاطر خصلت جدایی داری وسطایی و مادون سرمایه فرون

افزاید.  جا که بتواند می خویی و اختناق تا آن که شده به فضای بالنسبه باز سیاسی تن بدهد و آن را تحمل کند، الجرم بر درنده

بست مرگ  ست معنی بن دار باشد. این تواند دنباله یش اختناق بدون سرپوش و نقطه اتکای جنگ نمیست که افزا اما مسئله این

بدتر است و خالصه هیچ راه نجاتی   رژیم خمینی. به این معنی که اگر دوباره به سوی جنگ برود برایش خیلی بد است. اما صلح

ی  الواقع نقطه خودی خودش را به جنگ قالب نکرده بود؛ این فیهمه سال بی کنید که رژیم خمینی این ندارد. قطعًا تأیید می

 « اتکایش  بود و به آن تکیه داده بود. 
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  ،200ی  های دانشجویان مسلمان خارج از کشور شماره ی اتحادیه انجمن  با رهبر مقاومت، نشریه« صدای مجاهد»ی  مصاحبه

 . 2127هیجدم آذر 

 

 و یا 

ای جستجو کرد که بیشتر از همه خواهانش بوده، دنبالش بوده و برایش کار کرده،  جایی و در نقطهی اول صلح را باید در  برنده»

مبارزه کرده و مایه گذاشته، در این نقطه تردیدی نیست که در صورت تحقق یک صلح واقعی و صلح پایدار طبعًا نخستین 

 «و ارتش آزادیبخش ملی ایران هستند. اش مردم ایران، مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت ایران برنده

  ،247ی  های دانشجویان مسلمان خارج از کشور شماره ی اتحادیه انجمن  با رهبر مقاومت، نشریه« صدای مجاهد»ی  مصاحبه

 . 2127پانزدهم مهر 

 و همچنین: 

واه ناخواه به شکستن طلسم ی رژیم آخوندی است که خ  ی والیت فقیه و پیش درآمد استحاله ایم صلح پونه پیوسته گفته»

 (2177بهمن  ۹4 4۹7)مسعود رجوی مجاهد « برد. اختناق راه می

 

برد.  ی وجودی آن در عراق می های ایران و عراق راه به نابودی ارتش آزادیبخش و فلسفه خیلی واضح بود که صلح بین دولت

، مجاهدین و شورای ملی «صلح»ی  ه با رژیم، اولین بازندهآزادیبخش به عنوان تنها راه مقابل  با وجود استراتژی ارتشمسلم بود 

 را بسیار محدود کرد. « ارتش»امکان مانور « آتش بس»مقاومت خواهند بود. کما این که 

 

ای رخ نداد  تاز میدان عراق هم شد، نه تنها استحاله ایجاد شد بلکه رژیم یکه« صلح»بعد از سقوط دولت صدام حسین نه تنها 

تر کردن طلسم اختناق حرکت کرد. و برخالف نظر شما که با قاطعیت  نژاد به قدرت رسید و رژیم به سمت سفت بلکه احمدی

افزایش اختناق بدون »ما شاهد « دار باشد تواند دنباله افزایش اختناق بدون سرپوش و نقطه اتکای جنگ نمی»گفتید  می

 بودیم.  22بش پس از جنی حیات رژیم  و ادامه« سرپوش و نقطه اتکای جنگ

تن داد اما شما « دوره کوتاه مدت»برای یک   «فضای بالنسبه باز سیاسی»چنانچه در دوران خاتمی برخالف نظر شما رژیم به 

 درجه برخالف استراتژی جنگ آزادیبخش نوین بود با آن مقابله کنید.  224که « چریک شهری»های  تالش کردید با عملیات

ها همه تمایالت شماست و نه تحلیل سیاسی بر  المللی به جناحی از رژیم را انکار کردید. این ی بینشما بارها دل بستن نیروها

 ها:  ی واقعیت پایه

پاک شده و امروز تمامی « ها حل راه شبه»خوشبختانه اکنون بر عکس دو سه سال پیش، فضای سیاسی کشور از بسیاری »

یا راه منتهی به آزادی و استقالل که داوطلب بینند: یا خمینی و  ابر خود مینیروهای سیاسی دو گزیش کاماًل متضاد را در بر

اوم درخشان های بینابینی و ماهیت مدعیان آن به دلیل تد اهدین ندارد. تمامی راهججز شورای ملی مقاومت و سازمان م ماّدی

هم کمتر کسی به ادعای ثبات رژیم خمینی و المللی  ی بین مت در ابعاد نظامی و سیاسی برمال شده و امروز حتی در صحنهمقاو

 22چی درباره انقالب ایدئولوژیک،  )سخنرانی مهدی ابریشم« کند. یم، دل خوش میژ یا بیرون آمدن یک آلترناتیو از داخل ر

 (22، ص 2124انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه ، 2124خرداد 

از درون « آلترناتیوی»اهد دل بستن مردم و کشورهای غربی به سال از انقالب ایدئولوژیک همچنان ش 14آیا پس از گذشت 

 نظام نیستیم؟ 

 

 ریزش نیروها در سپاه پاسداران و تضعیف آن

الله منتظری  ، پس از برکناری آیت«ایم وارد دوران سرنگونی رژیم شده»گفتید:  مجاهد می« صدای»در گفتگو با  27شما در آذر 

سال بعد وقتی خاتمی به  2جانی هم با شدت هرچه بیشتری موضوع را ادامه دادید. و مرگ خمینی و ریاست جمهوری رفسن
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است. مجاهدین   «جام شوکران»نیست بلکه   «حیات  جرعه»رسد نه تنها  قدرت رسید گفتید این دیگر به دور دوم نمی

 1۹که االن « دوران سرنگونی»ن سالح شدند و اشرف تخلیه شد و در لیبرتی به دام افتادید اما همچنان دست از سر ای خلع

بست  بن»تا همین امروز بدون وقفه از  24دارید. شما هر بار از سال  بر نمی «کارزار سرنگونی»و حاال هم  سال از آن گذشته

 گویید.  می« تسریع روند فروپاشی»، «سراشیبی سقوط»و « ناپذیر عالج

شوند چون دیگر ضرورتی ندارند. در  پاسداران و بسیج منحل میبس و صلح سپاه  عتقد بودید که در صورت پذیرش آتششما م

گذاری رژیم جاسازی کند و  ونهای اقتصادی و تبلیغاتی و قان رفت تا نیروهایش را در بخش دورانی که سپاه پاسداران می

وضاع را بر وفق مرادتان های قدرت سیاسی را در دست گیرد شما با انتشار نام آنها و در راستای تحلیل غلطی که داشتید ا اهرم

ام و تحلیل شما را   شدید. من در جلد چهارم کتاب خاطراتم به آن اشاره کرده کردید و مدعی ریزش نیروهای سپاه می تحلیل می

چیز کشور در دست سپاه پاسداران است حتی دستگاه اطالعاتی و  ایم که همه نادرست ارزیابی کردم. امروز به جایی رسیده

کند. از اقتصاد  و نه تنها صالحیت نامزدهای نمایندگی مجلس که حتی نامزدهای نظام پزشکی را نیز تعیین می امنیتی کشور

 گرفته تا تبلیغات و سیاست همه چیز در دست سپاه پاسداران است. 

 گوید:  کند در این باره می های شما را بازگو می محمود عطایی که مدتی فرمانده ستاد ارتش آزادیبخش بود و تحلیل

تواند این نیروی  ای برای آن مقدور نیست... و هیچ تالشی نمی  شود و هیچ آینده بار پاسداران هر روز بدتر می وضع فالکت»

 «اهریمنی را از این وضعیت نکبت بار نجات دهد

 

های  تواند طرح ی نظامی در میدان جنگ می خیالی نیست؟ آیا چنین فرمانده بینی مبتنی بر خوش آیا این تحلیل و پیش

 بینانه بدهد؟  واقع

برد و بعد اضافه  از محسن رضایی و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس و علیرضا افشار فرمانده بسیج به عنوان ریزشی نام می

 کند:  می

 (2177مهر  ۹2)مجاهد « شود ریزش فرماندهان سپاه از یک ناامیدی و بریدگی در باالترین سطوح آن ناشی می»

 

ف کردید و آن را ترین تحول درونی رژیم پس از ریاست جمهوری خاتمی توصی پاسداران را مهم  گیری فرمانده سپاه کناره»شما 

های شاه در آخرین مراحل  امیدی و سرخوردگی باالترین مقامات حکومت آخوندی و یادآور استعفا و فرار ژنرالنشانه وحشت و نا

 (2172شهریور  2۲یرخانه شورای ملی مقاومت )اطالعیه دب« دیکتاتوری سلطنتی خواند.

 

و تغییر و تحول در هر سیستم نظامی  جمهور شود ئیسخواست ر از سپاه پاسداران می رضایی با استعفا  در حالی که محسن

 عادی است. قرار نیست افراد تا آخر عمر در یک پست باقی بمانند. 

را برای استعفای حسن حبیبی از معاونت ریاست جمهوری خاتمی به موضعگیری و همین جمالت   عنیًا همین 2172بهمن  2۹

 کار بردید .

 

فرمانده بعدی سپاه هم تغییر کرد، حبیبی هم فوت کرد اما هنوز رحیم صفوی یحیی گذرد  بیش از پانزده سال از آن روزگار می

رمنطقی استفاده کردید و نادرستی آن به های غی سازی سال گذشته چند بار از این شبیه 14شما دست بردار نیستید. در طول 

 زودی مشخص شد و پوزش نخواستید و تجربه نیاندوختید؟

  

  توجه کنید: 2124در شهریور « نبرد کارگر»به گفتگوی خود با نشریه 

 

تجعین در حزب و کنید مقاومتی مانند انفجار حزب جمهوری اسالمی باعث قوی شدن مر آیا فکر می»پرسد :  خبرنگار می

 «گردد ؟ تشدید اختناق نمی
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توانم دراین مورد بگویم این است که ... فراموش نکنید که پایان رژیم شاه هم  ای را که می تنها مسئله» دهید:  شما پاسخ می

 «شود. تشدید اختناق را بدنبال داشت. از قرار معلوم تاریخ دوباره تکرار می

 (2 –شماره  2124اه )جزوه انجمن دانشجویان مسلمان آلمان غربی مهر م

 

 آن« برکات»بازگشت مریم از پاریس به بغداد و 

عظیم در ساختار تشکیالتی مجاهدین و سازمان رزم « برکات»شما بایستی هرطور که شده بازگشت مریم به عراق را موجب 

  ایدئولوژیک پی گرفتهکردید. برای همین سیاستی را که یک بار هم در گذشته پس از انقالب  ارتش آزادیبخش هم معرفی می

 بودید دنبال کردید. 

 یا پتانسیل به صورت آن به چیزی. گفتید «مستقل سازمان 27 –گسترش تشکیالت مجاهدین و ارتش آزادیبخش »مثاًل از 

 خش و مجاهدین افزوده نشده بود اما هیاهوی آن بسیار بود.آزادیب ارتش ظرفیت

آزادیبخش در اوج   یبخش اعالم کرد که اکنون تشکیالت مجاهدین و ارتشمسئول اول مجاهدین و رئیس ستاد ارتش آزاد»

سازمان جداگانه و بالنسبه مستقل را در داخل و خارج  27شکوفایی و گسترش خود، در پرتو حضور رئیس جمهور مریم رجوی 

 (2177، دهم آذر 427)نشریه مجاهد شماره « گیرد. کشور و در منطقه مرزی در بر می

اند! پس از بازگشت پرسروصدای مریم رجوی از پاریس به عراق بایستی  سازمان تکثیر شده 27جاهدین و ارتش به گفتید م می

 سازمان و ... نیست.  27دادید. امروز دیگر هیچ صحبتی از آن  آن را نشان می« برکات»

 

  گفتید: می اند افزون جوانانی که از مرزها به سوی ارتش آزادیبخش روانه موج روز»شما در مورد 

اند.  آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران با اشاره به موج روزافزون جوانانی که از مرزها به سوی ارتش آزادیبخش روانه»

های پایانی سال  های رزمی این ارتش و همکاری فعال مردم با رزمندگان مجاهد در سراسر کشور که بخصوص در ماه آمادگی

سابقه یافته است، گفت این حقایق ما را مطمئن  ومت به جوار خاک میهن گسترش بیقاور مو پس از عزیمت رئیس جمه 70

شده و سال جدید ایرانی سال تحوالت بزرگ در کشور ماست   کند که پایان عمر این رژیم بیش از پیش از همیشه نزدیک می

اطالعیه )« رونی مالیان شدت خواهد بخشید.ها و تخاصمات د ناپذیر رفسنجانی بحران الوقوع و اجتناب بخصوص که حذف قریب

 (2172دبیرخانه شورای ملی مقاومت اول فروردین 

، گفتید در شرایط جدید هر مجاهد خلق بایستی بتواند ده نفر را به مریم بازگشت« برکات» اثباتشما برای 

هایی را  هر کردند. تیمبرابر رشد کند. همه هم پای ادعای شما را م  اشرف بیاورد و سازمان به لحاظ کمی ده

ای حاصل نشد و هرچه زدید بر دسته خورد. به جای پذیرش واقعیت شروع   هم به ایران فرستادید اما نتیجه

کوششی عجیب و با به  کاران در کشورهای ترکیه و پاکستان کردید و با تالش و به عضوگیری از میان خالف

گرداندید تا به لحاظ ه اروپا آورده بودید به عراق بازتر ب پیشها کودکانی را که  کار بردن انواع و اقسام شیوه

 عددی به تعداد رزمندگان ارتش افزوده شود. 

موج روز »ها مربوط به  عراق اشغال شد و همه متوجه شدند شما چه تعداد نیرو در عراق در اختیار دارید و چه تعداد از آن

 22 بیش از هم« پایان عمر رژیم»هستند. از داستان نزدیکی « اند ش روانهافزون جوانانی که از مرزها به سوی ارتش آزادیبخ

 سال گذشته است. 

کردید پیش ببرید اما اگر به هر دلیل خط مزبور پیش نرفت و  شما از طرق مختلف سعی داشتید خطی را که درست ارزیابی می

خورده را دنبال  های شکست این که چرا همچنان سیاستیا به کناری نهاده شد آیا نبایستی دالیل آن را صادقانه توضیح داد؟ 

و برکناری علی  های غیرواقعی را پس از انقالب ایدئولوژیک . شما همین تحوالت عظیم و آمار و ارقامکنید موضوع بحث است می

  دادید:  هم می زرکش
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ه همراه با اسامی فرماندهان رزمندگان و هایی که برای تهران در نظر گرفته شد نظامی با معاونت -اسامی فرماندهان سیاسی»

 ۹1نظامی برای  -های مازندران و اسامی واحدهای رزمی سیاسی های گیالن و در جنگل واحدهای رزمی مجاهدین در جنگل

های مازندران و فرماندهان پیشمرگان متعاقبًا  های گیالن، جنگل ی کشور و تعیین فرماندهان واحدهای رزمی در جنگل منطقه

ی واحدهای رزمی  نظامی و فرمانده –ی سیاسی  فرمانده 11م خواهد شد. به این ترتیب در مجموع در سراسر کشور حدود اعال

خواهیم داشت... حاال با این سازماندهی جدید که بطور بالفصل ناشی از جهش محتوایی خطوط استراتژیکی و تاکتیکی مقاومت 

جا از تمام رزمندگان و  ر انتظار مدار بعدی حرکت ما خواهد بود. در همینسراسری است رشد بسیار قابل توجه و مؤثری د

واحدهای رزمی مجاهد خلق در سراسر میهن، چه خواهر و چه برادر، در شهرها، در جنگل، در کوهستان و در ارتش، به این 

ی خودشان و ستاد  ی منطقهنظام-کنم که به فرامین، دستورات و توضیحات و تأکیدات فرماندهان سیاسی وسیله تقاضا می

در اورسورواز،  2124بهمن  2۲)سخنرانی مسعود رجوی به مناسبت « فرماندهی سراسری حداکثر توجه را مبذول بدارند

 ( 07ص  24انتشارات کتاب طالقانی اسفند 

اشته باشند؟ آیا اصاًل های گیالن و مازندران واحدهای رزمی بود که به فرماندهی خاص و ویژه نیاز د در جنگل 24آیا در سال 

« نظامی –واحدهای رزمی سیاسی »ی کشور  منطقه ۹1امکان چنین سازماندهی در شرایط اختناق مطلق وجود داشت؟ آیا در 

 وجود داشت که فرماندهان واقعی داشته باشند؟ 

 

 تعیین تکلیف خاتمی قبل از رسیدن به دور دوم ریاست جمهوری

وقتی که خاتمی  ؟شود نوری انتخاب می ناطق 72ه در انتخابات دوم خرداد کردید ک لیغ مییادتان هست با چه شدت و حدتی تب

  :گفتیدای انداختید و  تان توپ را در زمین خامنه ی عجیب و باورنکردنی پیروز شد به جای پذیرش اشتباه با آن فاصله

 

هایم را در  د، داخل ایران هیچ، ولی من مسئولیتکردیم که ولی فقیه شیعیان خارج از ایران )خودش گفته بو ما فکر نمی»...

ی سوم  کردم وقتی راه را برای دوره مقابل شیعیان خارج از ایران دارم( این قدر کم استعداد باشد. به طور مثال شخصُا فکر می

. اما معلوم شد که بعد نوری را در هر شرایطی روی کار بیاورد درت کنترل اوضاع را دارد که ناطقکند، البد ق رفسنجانی باز نمی

طور مشخص فشارهای مقاومت  بهاز آتش بس، بعد از زهرخوردن رژیم، بعد از مردن خمینی، بعد از همین فشارهای اجتماعی و 

)تحلیل وضعیت رژیم آخوندی پس از سه سرگی و موقعیت مقاومت « کردیم خرابتر است چه که ما فکر می وضعیت از آن

 (2172آذر هفدهم  122ی  مجاهد شماره

 شما مانند همیشه تکرار کردید که وضعیت رژیم بدتر از گذشته است! شما قادر به ارزیابی قدرت مانور رژیم نیستید.

های مهم نظام  رغم جنبش مردم و اعتراض بخش علیای توانست  که خامنه 22و  24با توجه به تحلیل شما، آیا در سال 

 شود؟  ها گذاشته بودید چه می قوی شده بود؟ تکلیف نکاتی که دست روی آنکاندیدایش را به ریاست جمهوری برساند، 

 

 ی حیات رژیم : گفتید و واپسین مرحله می 72ناپذیر رفسنجانی از حاکمیت در سال  شما از حذف اجتناب

د و شو آقای رجوی تصریح کرد: حاکمیت آخوندی از جانب مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به آخر خط نزدیک می»

های کالن از وضعیت منطقه و بحران کویت چندین سال اضافه حکومت کردند، اکنون به  برداری بقایای خمینی که با بهره

ناپذیر رفسنجانی از رأس دستگاه اجرایی  گذارند و با حذف اجتناب ی حیات این استبداد خونریز مذهبی قدم می  واپسین مرحله

. در واقع آن چه از بقایای خمینی در کرسی قدرت باقیمانده است حکومت دسته حکومت، جراحی سختی در پیش رو دارند

 (2170بهمن  ۹۹پاریس  -)اطالعیه شورای مقاومت ایران« محدودی از آخوندهاست که به هیچ وجه پایه قبلی را ندارد.
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وی صورت « ناپذیر حذف اجتناب»با انتخاب خاتمی رفسنجانی وزنه تعادل رژیم شد و یکی از سران نظام باقی ماند و موضوع 

 تحقق به خود نگرفت. 

 

 را اعالم کردید:« بازی استحاله با کارت رفسنجانی  پایان پر ننگ و خفت»شما پیش از انتخاب خاتمی 

بازی استحاله با کارت رفسنجانی که حاال در  مسئول شورا تصریح نمود: از سوی دیگر، ما شاهد پایان پر ننگ و خفت »

شود، هستیم. آن هم در حالی که تمامیت رژیم رو به  جراحی ناگزیر در رأس رژیم آخوندی،دارد از صحنه خارج میبزرگترین 

رود و تضادهای سرباز کرده در درون رژیم بیش از همیشه زیرپای ولی فقیه پوشالی راهم خالی کرده  تضعیف و سقوط می

 (2170اسفند  14)اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت « است.

 

در ابعاد بزرگتری در جریان است « کارت استحاله»در کار نبوده است و بازی با « پایانی»بعد از انتخاب خاتمی معلوم شد که 

کارت سلطنت برای همیشه در ایران »اید  تا به حال بارها تکرار کرده 24شما از سال  دید. ه رفسنجانی خوابش را هم نمیک

و « سوختن کارت»خواهد این  و باز دوباره روز از نو روزی از نو. کی می« آخر خط خود رسید. گرایی نیز به سوخت و استحاله

 داند.  به پایان برسد خدا می« آخر خط»

 

 گفتید:  شما شانزده سال پیش می

رد، نه های مختلف مصرف کرده است؛ نه مشروعیت دا ی پایانی رژیم هستیم. ذخائر استراتژیکش را در زمینه حاال در مرحله»

های میلیونی، در شرایط بعد از خوردن زهر آتش بس و شکست در جنگ هشت ساله و شرایط بعد از  مقبولیت و نه آن توده

ای خیلی فرق دارد. نارضایتی و تضادهای اجتماعی هم جوشان  مرگ خمینی. این هم روشن است که موقعیت خمینی با خامنه

 2172آذر  24مسعود رجوی )« شود.  یم را هم در نظر بگیرید و ببینید چه میاست. حاال فشار از مردم و مقاومت روی رژ

 (2172دهم آذر  127مجاهد شماره 

 

 و یا 

بازگشت و  در تارو پود رژیم آخوندی و انفجار تضادهای درونی در شرایطی که بحران بی« جام زهر خاتمی»پس از بروز آثار »

مجاهد شماره )« کند. اگرفته و آن را به مرگ محتوم خود نزدیک و نزدیکتر میو گسستگی فزاینده سراپای رژیم را فر تتشت

 (2177اول اردیبهشت  120

 را اعالم کردید. « ورود به دوران آمادگی و تدارک سرنگونی رژیم آخوندی»شما همان موقع 

 

 و مریم رجوی در راستای تحلیل شما گفت:

خواهم به فرانسه  ( گفتم که نمی2170آذر  22ا آمدم و در همین نشست )دو سال پیش، آن روز که من از پاریس به اینج» 

ی مطالب و  هایتان هم نگرانی حفاظتی داشتید. من هم گفتم که همه لییکردید که چرا؟ و خ برگردم، بسیاری از شما سؤال می

باید زودتر  فرانسه ماندم واال می های او بود که همان مدت را هم در نکات را قبل از شما مسعود به من گفته و به خاطر حرف

 (2177، دهم آذر 427ی  )مجاهد شماره« آمدم. چون که قرار است با ارتش آزادی برویم. می

 

 2۹به اتفاق آرا یک قطعنامه مهم در »های شما را مهر کرد. این شورا  اش پای تحلیل شورای ملی مقاومت در اجالس هشت روزه

 (2172سی و یکم فروردین  412)مجاهد شماره « نی را مرحله سرنگونی رژیم اعالم کرد.ی کنو مرحله»ماده تصویب کرد و 

 

   کردید: تعیین می« سقف زمانی»شما با اعتماد به نفس عجیبی 
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است   دهنده این اننش -کند می تأیید را آن قویًا 72 سال اول  هفته چند های رخداد –شدت و حدت تضادها و سرعت تحوالت 

، بیست و هشتم اردیبهشت  444 ی اول خاتمی بیشتر نیست. )نشریه مجاهد شماره   ها تا پایان دوره آن« نیسقف زما»که 

2172) 

 

دو سال بعد از ریاست جمهوری خاتمی به »شورای ملی مقاومت ایران در قطعنامه سراسری خود در اوایل همین ماه اعالم کرد 

های مختلف رژیم قبل از  بار بین جناح تعیین تکلیف قطعی و خشونت حل سیاسی، خاطر شدت بحران و فقدان هرگونه راه

 « فرا خواهد رسید ۹442انتخابات ریاست جمهوری رژیم در مه 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ( 2172اردیبهشت  7)

 

ی سرفصل و نقطه شود. معن قبل از این که خاتمی به دور دوم برسد همه چیز تعیین تکلیف می»شما به صراحت اعالم کردید: 

 (2177دهم آذر  427ی  )مجاهد شماره« عطف همین است.

 

و رو در رویی خاتمی و کروبی و هاشمی شاهرودی و رفسنجانی و  24خرداد  ۹شما در مورد تعیین تکلیف همه چیز قبل از 

 ای به صراحت گفتید که البته هیچ یک به وقوع نیپوست:    خامنه

ی ملی مقاومت و فرمانده کل ارتش آزادیبخش، با بررسی تحوالت سیاسی بخصوص طی آقای مسعود رجوی مسئول شورا»

تعیین تکلیف  24خرداد  ۹شش ماه اخیر، تصریح نمود که همه چیز در رابطه با رژیم تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در 

های اصلی از پشت پرده بیرون آمده  و مهرهست که سران رژیم  های مرحله کنونی این خواهد شد. ... آقای رجوی گفت: از ویژگی

«. شوند قضاییه آخوندی مستقیمًا با یکدیگر رودررو درگیر می  ای، رفسنجانی، خاتمی، رئیس مجلس و رئیس قوه و خامنه

 (2172اردیبهشت  ۹7)اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 

 

ای یا بایستی تن به تسلیم دهد یا قبل از پایان یافتن  منهشورای ملی مقاومت یا بهتر است بگویم شما به صراحت گفتید خا

  دوره ریاست جمهوری خاتمی تعیین تکلیف کند که هیچ یک درست نبود:

هد تن به تسلیم دهد، باید قبل اشورای ملی مقاومت در قطعنامه اجالس آوریل گذشته خود اعالم کرده بود: ولی فقیه، اگر نخو»

جمهوری خاتمی به تعیین تکلیف قطعی مبادرت کند. این تعیین تکلیف، به دلیل فقدان هرگونه  از پایان یافتن دوره ریاست

هایی است که مورد استفاده خمینی قرار  آمیز و توسل به شیوه های خشونت حل حل سیاسی، مستلزم به کار بردن راه راه

 تیر  ۹۲رژیم والیت فقیه نخواهد بود. ) اطالعیه  انداز نهایی چیزی جز سرنگونی گرفت. اوضاع از هر طرف که بچرخد، چشم می

 (شورای ملی مقاومت2172

 

 کردید که بعدًا مدعی نشوند.  هایتان می شما به این ترتیب شورای ملی مقاومت را هم درگیر تحلیل

ها  از آن ده و ف مجاهدین را مخاطب قرار داهای مختل تان و کشیدن تابلو ی تحلیل  در نشست درونی مجاهدین بعد از ارائه

گذاشتید که   خواستید نظر دهند که رژیم تا چه زمانی تعیین تکلیف و سرنگون خواهد شد. شما چهار گزینه را به رأی گیری

بود.  24و حداکثر زمانی که برای تعیین تکلیف شدن رژیم معین کردید سال  7۲، سال  72، سال  77عبارت بودند از سال 

رای  77من به گزینه سال »انگیزی گفت:  خیالی شگفت ین مسئوالن مجاهدین پس از انقالب با خامعباس داوری یکی از باالتر

 درگاه شماست.« مقربان»او به همین دلیل همچنان از «. دهم می

های من در  ی شورای ملی مقاومت که از همدوره همراه با یکی از اعضای مجاهدین و کمیسیون خارجه 2172در همان سال 

 ایرانی خانم بودیم، مشغول «اجتماعی –مالی »لحصار هم بود در یکی از شهرهای مرزی فرانسه و سوئیس به کار زندان قز

 معروف گروه از پدرش کرد، می صحبت لهجه با را فارسی و بود شده بزرگ فرانسه در کودکی از که کرد مراجعه ما به میانسالی

اگر تا آخر امسال رژیم سقوط »شاهد آن بودم دوست همراهم به او گفت: ونفره که من د سیاسی بحث یک از بعد. بود نفر 01
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تان را داشته باشم؟ و دوست همراهم با غیظ کارت  توانم اسم خانم ایرانی با لبخند گفت: می«. نکرد، شما تف به قبر من بیانداز

عزیزم حتمًا کاری را که شما گفتید نخواهم  اش را که به سینه داشت نشان او داد. خانم ایرانی دوباره با لبخند گفت: شناسایی

تان را یادداشت کنم سال دیگر به خاطر بیاورم چه کسی چنین حرفی را به من زده است. در بازگشت  خواهم اسم کرد بلکه می

ول نداری به او گفتم این چه حرفی بود به این خانم زدی او که سال آینده از ما دورتر خواهد شد. با تعجب به من گفت: تو قب

است. گفتم تحلیل هرکس « برادر»کند؟ گفتم معلوم است که قبول ندارم. با حیرت گفت: تحلیل  رژیم امسال سقوط می

 بینم.  ای دال بر آن نمی خواهد باشد، من هیچ نشانه می

 

عملیات »به بعد از  77ی مجاهدین بودند از سال  توان ارائه کرد. همه کسانی که در حیطه ها مورد فاکت در این مورد می ده

اش  بینی شما خاتمی به دور دوم ریاست جمهوری زمانی که برخالف پیش 2124گفتند. حتی در سال  می« بزرگ سرنگونی

 «!یک آشی برادر برای رژیم پخته»گفتند  رسید به صراحت می

 

ی  درست است که این بار تجربه شود. هم این بود که رفسنجانی در همان دور اول رئیس جمهور می 2124تحلیل شما در سال 

زدید اما تحلیل شما تحت عنوان نظرخواهی مجاهدین در داخل کشور و اطالعیه  گدار به آب نمی بار قبل را داشتید و بی

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت انتشار یافت. شما باز هم اشتباه کردید. اما نپذیرفتید. 

ای ندارد. دوران خمینی دهسال و چهارماه بود، با توجه به این که  مینی آیندهگفتید رژیم بدون خ شما با اطمینان کامل می

 ۹4ای  دانستید و خمینی از مشروعیت انقالب و ... هم برخوردار بود. با این حال تا امروز خامنه جنگ را عامل بقای رژیم می

 سال در قدرت بوده است. بدون جنگ و برخورداری از کاریسمای مذهبی و سیاسی. 

 

 تبلیغات غیرواقعی در مورد روی آوردن جوانان به عملیات مسلحانه مردمی

 گفتید:« روی آوردن جوانان به عملیات مسلحانه مردمی»شما در دوران خاتمی به شکل عجیب و البته غیرواقعی از 

های اخیر گفت: عملیات  بشری در ماه مسلحانه مردمی علیه این رژیم ضد  وی ]مسعود رجوی[ همچنین با اشاره به عملیات»

مجاهدین در یک ساله گذشته به تحوالت جامعه سمت و سو داده و باعث روی آوردن جوانان به مبارزه مسلحانه و ارتش 

 (2172اردیبهشت  ۹7اطالعیه سازمان مجاهدین .« ) آزادیبخش به عنوان تنها راه رهایی ملی شده است 

 

. البته همان موقع در باری غیرواقعی بود داده بودید به شکل فاجعه« لحانه مردمیعملیات مس»بیالنی که در مورد این نوع از 

افسر و  10»های رسیده از درون رژیم اعالم کردید که  به نقل از گزارش 2177اسفند  ۹0شما در  مورد آن به شما گزارش دادم.

آمار تبدیل شد  ( یک ماه بعد همین 41۹شماره  )نشریه مجاهد« اند دار نیروی انتظامی در طی سه ماه به هالکت رسیده درجه

 (412مجاهد شماره )نشریه « مأمور انتظامی در تهران 10کشته شدن حداقل »به 

خورده در عشق یا رفقای  در اخبارتان تعدادی از مأموران نیروی انتظامی را که توسط سارقان مسلح یا یک سرباز شکست

 آورده بودید. « لیات مسلحانه مردمیعم»کار و ... کشته شده بودند جزو  خالف

ها را به باندهای رقیب نسبت داد به طرز  حتی هنگامی که رژیم خبر دستگیری عامالن ترور رازینی را اعالم کرد و آن

روی آوردن هرچه بیشتر جوانان به مقاومت قهرآمیز به »های مشابه را  آوری آن را تکذیب کردید و ترور مزبور و تالش تعجب

دانستید و آن را « تنها راه رهایی ملی در برابر دیکتاتوری مذهبی و تروریستی و دژخیمان و سردمداران جنایتکار آن عنوان

مبین »قرار دارد خواندید و « ی واحدهای نظامی مجاهدین در داخل کشور قهرمانانه  ای که مشخصًا تحت تأثیر عملیات پدیده»

و «. ناقوس مرگ رژیم را از بیرون و درون آن به صدا آورده است»ید، پیوندی که کرد معرفی« پیوند عنصر نظامی و اجتماعی

در وحشت از همین پیوند و همین پدیده است که باند خاتمی و نشریات مربوطه، ابتدا تالش کردند » اضافه کردید: 

و باالخص سپاه پاسداران نسبت  ی مجازات آخوند رازینی را به باندهای رقیب شدگان و عامالن عملیات قهرمانانه  بازداشت
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برداشتن  ای که هدفش از میان نسبت دادن مقاومت قهرآمیز و  عملیات مسلحانه»گیری کردید که :  نتیجه  و در خاتمه« دهند.

و « های پنهان دست»یا « استکبار جهانی»های سرکوبگر رژیم به غاصبان حق حاکمیت مردم ایران است، به  دژخیمان و مهره

« ای و خاتمی است. های شاه و خمینی و آخوندهای حقیری مانند خامنه ی رژیم شده  شگرد شناخته« های جناحی  توطئه»

 ( 2172اردیبهشت  27)اطالعیه سازمان مجاهدین 

 

« عنصر نظامی و اجتماعی»و نه پیوند خوردن   «عملیات قهرمانانه»شما مشخص شد که ترور رازینی نه  تبلیغاتعاقبت برخالف 

بود. این ترور « های پنهان دست»و حاصل کار « جناحی  توطئه»اعالم کرده بودند « نشریات باند خاتمی»گونه که  ه همانبلک

الله میالنی بود صورت گرفت. افرادی که این   ی آیت که رهبری آن با سیدمحمد حسینی میالنی نوه« مهدویت»توسط گروه 

شرایط را برای ظهور امام »خواهند  تهران بودند و با این عقیده که می« ذهبیهای م هیئت»دادند فعاالن  گروه را تشکیل می

این گروه همچنین اقدام به ترور دو روحانی سنی هم کرده بود. اعضای گروه فراهم کنند اقدام به ترور کرده بودند. « زمان

همگی شناسایی و دستگیر شدند و که ند نفر بود ۹2شامل  خوانده شده بود،« قهرمانانه»شان توسط شما  عملیات مهدویت، که

سرانجام میالنی به عنوان متهم ردیف اول و غالمرضا عاملی به عنوان متهم ردیف دوم به اعدام محکوم شدند و در خصوص 

ی انصار عزتی که فرزندشان کشته  رازینی و خانوادهعلی تری صادر شد. با این حال به علت گذشت  مابقی متهمان، احکام سبك

 .می شده بودند متهمان اعدام نشدندنفر دیگر که زخ 4بود و  شده

 

 حرکت از دنیای واقعیات به دنیای فانتزی

انداز سرنگونی از طریق جنگ  اول و از بین رفتن چشم «خلیج»شما پس از پایان جنگ ایران و عراق و به ویژه پس از جنگ 

شدید تالش برای تأسیس حاکمیت در اشرف را که  تهران دورتر می آزادیبخش نوین، هرچه در عالم واقع از سرنگونی و رفتن به

شما تان را در اشرف تشکیل دادید.  بخشیدید. و عاقبت ظاهرًا نمودی از حاکمیت مورد عالقه در آن ماندگار شده بودید شدت می

، جایی که دولت «د اردنی غربی رو کرانه»ی تحت حاکمیت و نفوذ شما بزرگتر از   گفتید منطقه با خوشحالی و غرور می

گذشت به  جا برپا کرده بودید. هرچه که می تان را در آن یعنی اشرف محلی بود که شما دولت فلسطینی در آن شکل گرفته، بود.

 ،«اقلیمی»الوصف شما از داشتن چنین  زاید  افزودید. در واقع بدون توجه به خشنودی و شادی می« ایران فردا»ابعاد این ماکت 

جانبه قرار داد. به نظر من برای درک و فهم تحرکات سیاسی  و تحلیل درست و همه  ان اقدامات بعدی شما را مورد تجزیهتو نمی

موضوع را از بلکه و نظامی و تبلیغی شما نبایستی این پارامتر مهم را دور از نظر داشت. نه این که دستاوردهای شما را نفی کنم 

کوپترهای عراقی   تان از تجاوز هلی  همین بود که پس از سقوط دولت صدام حسین در اطالعیه بینم. برای ی دیگری هم می  جنبه

ظتی مخصوص به فای ح شد و شما از گارد ویژه گفته می« کاخ سفید»گفتید. به محل زندگی شما  می« حریم هوایی اشرف»به 

جهت انتخاب نشده بود. طول و عرض  بی« خ سفیدکا»افزودید. اسم  کردید و در هر مرحله بر وسعت آن می خود استفاده می

 شد.  شدید هر روز بیشتر می محل زندگی شما و امکانات ویژه و منحصر به فردی که از آن برخوردار می

توحیدی رخت بست و اعضای شورای   طبقه ی بی جا بود که جامعه شما به دنبال تشکیل دیوانساالری در محل بودید. از این

ای مشابه داشتند  ات ویژه برخوردار شدند. در صدر اسالم هم وقتی موضوع دیوانساالری پیش آمد تجربهرهبری از امکان

 از امتیازات خاصی برخوردار شدند. های حزبی  منصب صاحبهمچنین در اتحاد شوروی نیز 

ه را داشت و فرامین شما را ی مجری اقلیم مورد نظر شما دارای قوای مجریه و قضاییه بود. شورای رهبری منصوب شما حکم قوه

 کرد.  ی قضاییه به موارد تخلفات رسیدگی می گذاشت. از سوی دیگر قوه ی اجرا می به مرحله

کوپتر قدیمی به  های متعدد زرهی و مکانیزه بود دارای چند هلی «یگان»ها و  «لشکر»از آن گذشته ارتش شما نه تنها دارای 

احتمااًل قایق به عنوان نیروی دریایی هم بود. هر از چندی مانور نظامی برگزار کرده و  و« غواص»عنوان نیروی هوایی و تعدادی 

ی مجاهدین با  های حفاظت شده شد. شما در اشرف و پایگاه کردید و مراسم سان و رژه برگزار می  از نیروهای عملیاتی بازدید می

 ی نداشت. اش دالیل صرف امنیت کردید. همه کامل و رسمی حرکت می« اسکورت»
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ارتش شما همچنین از نیروهای تکاور و رنجر هم برخوردار بود. منتهی هیچ موقع امکان استفاده از هیچ یک از این نیروها به 

 وجود نیامد. 

هم ایجاد کنید. هرچند گسترش شورای متفاوتی ی مقننه  مورد نظر خود قوه« اقلیم»بعد از مدتی شما به فکر افتادید که برای 

ی الزم برای ماندن در کنار شما را پیدا  های هوادار مجاهدین انگیزه ای از شخصیت اومت محاسن مختلف داشت و عدهمق  ملی

داد اما  ها دلگرمی می کرد و به آن کردند و در اعضای سازمان و رزمندگان ارتش و هواداران شما شور و شوق ایجاد می می

برگزار « تاالر»های این شورا در عراق و در این  را ساختید تا نشست« ارستانبه»توان شور و شعف شما هنگامی که تاالر  نمی

جا  همینتوانست از  میهای مختلف اما شکلی و غیرمحتوایی شورای ملی مقاومت هم  شود در نظر نگرفت. تشکیل کمیسیون

ی مورد نظر شما را تکمیل کند.  پروژهتوانست به نیروها انگیزه دهد و هم  ی تبلیغاتی داشت و هم می . هم جنبهشده باشدناشی 

 صرفًا نقش تزئینی داشت. « اقلیم»ی مورد نظر شما در ارتباط با  ی مقننه اما قوه

چنانچه وقتی به ابتکار شما شورای ملی مقاومت ریاست جمهوری برگزیده مقاومت برای دوران انتقال را هم انتخاب کرد نه تنها 

انکار خود را در  های مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایجاد کرد و تأثیرات غیرقابل فعالیت المللی تحرکی مثبت در در سطح بین

« اقلیم»به تکمیل نقش رهبری و کامل کردن پازل دولت حاکم بر بلکه گذاشت  مجاهدینارتش آزادیبخش و اعضا و هواداران 

دفاتر » شد. حاضر می  ها ی رئیس جمهور در نشست های رسمی و برازنده س برای همین مریم رجوی با لبا اشرف هم کمک کرد.

 های شما را داشتند.   های مجاهدین در کشورهای مختلف نیز حکم سفارتخانه در خارج از کشور و نمایندگی« ریاست جمهوری

ی غربی  را با کرانه« اشرف»توانند ابتکارهای سیاسی بجا در نظرگرفته شوند به شرطی که شما وسعت  ی این اقدامات می همه

نامیدید. به نظر من بین اقدامات سیاسی شما و چنین توصیفاتی  نمی« کاخ سفید»تان را  کردید و اقامتگاه رود اردن مقایسه نمی

 شود ارتباطی ندید.   نمی

 ساعته و دستگاه تبلیغاتی ۹4ای  ی توپ برای مریم رجوی هم دادید. از تلویزیون ماهواره گلوله ۹2حتی فرمان شلیک شما 

ی خود را داشت که اخبار را به صورت گزینشی و با صالحدید شما  و نشریه روزانه« خبرگزاری»کارآمد برخوردار بودید و اشرف 

ی شما تکمیل شده بود. حق با شما بود چنانچه بارها گفته بودید ورق از هر  گذاشت. از این جا به بعد پروژه در اختیار نیروها می

امت در و  وز بودید. شما دولت خود را تشکیل داده بودید، نقش امامت و رهبری را به عهده داشتیدچرخید شما پیر طرف که می

کردید، رئیس جمهور و قوه قضاییه و مجریه و مقننه  ی غربی رود اردن حکمرانی می تان بود. بر اقلیمی بزرگتر از کرانه خدمت

المراد. اما تا  رسیدید فبها  برخوردار بودید و اگر به ایران هم میاز نعمت ارتش و سیستم امنیتی هم  ،هم در خدمت شما بودند

ی کارون و امجدیه را هم درست کردید،  ی حافظ و میدان آزادی و پل رودخانه جا هم شما پیروز بودید. بعدها ماکت مقبره این

آن سرکنند. این که   تًا در عراق با مشابهاند عجال موزه و پارک هم بود تا چنانچه رزمندگان در ایران به این مراکز دست نیافته

و   کنید ریشه در این مسئله هم دارد. متأسفم شما بیش از من و ما رنج هجران را متحمل شده بر نمی« اشرف»چرا دل از 

داشتید هم رانده که بر آن حاکمیت « اقلیمی»تان بلکه از  مان رانده شدیم، شما نه تنها از ایران و زادگاه شوید. ما اگر از ایران می

کند. تالش شما برای پایداری اشرف و بازگشت به اشرف از این موضع هم هست. با این  شدید و این رنج شما را مضاعف می

شما لزومًا منافع مردم ایران و جنبش را در به دنیای واقعیات برگردید. « فانتزی»کنم شما و مجاهدین از دنیای  حال آرزو می

 گفته بودید:   حالی که قباًلگیرید. در  نظر نمی

که خودش را در رأس و باالتر  این خطر همیشه وجود دارد که هر گروه و سازمانی در جریان حرکت مبارزاتی خود، به علت این»

داند، ممکن است در روند حرکت خویش بطور استراتژیک منافع خویش را اصل گرفته و  ها می تر از آن ی نیروها و صالح از همه

جاست که گروه یا  ع اصولی کل جنبش را که طبعًا باید بطور استراتژیک از اولویت خاص برخوردار باشد، نادیده بگیرد. اینمناف

سازمان مزبور بخاطر مصالح و منافع عملی کوتاه خویش، منافع کل جنبش را نقض کرده و نتیجتًا در این مرحله عوض تأکید 

پراگماتیسم، انتشارات ) «د. تغل گیرد و به اپورتونیسم )یا ارتجاع( می د را اصل میمشخص بر منافع عام جنبش، منافع خاص خو

 (4۹و  42ص  2102مجاهدین، بهار 

متأسفانه بایستی بگویم که شما منافع فردی خودتان را نه تنها بر منافع کل جنبش بلکه سازمان مجاهدین مرجح دانسته و 

 اید.  اصل گرفته
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 ۰۰ش بسردرگمی در جنم: نهبخش 

 ۷۵انکار امکان وقوع تظاهرات مردمی در ابعاد عاشورا و تاسوعا 

خرداد  ۹0بر نیامدید. برای همین تا پس از خیزش غیرقابل تصور مردم در  22تحلیل شرایط پس از کودتای ی  از عهدهشما 

 از دادن پیام خودداری کردید.  22

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

منکر هر نوع قیام در ابعاد فوق بودید، در   نیست، اصواًل 07از نوع عاشورا و تاسوعا عمومی گفتید امکان یک قیام  میتر  پیش

آیا سناریوی »پاسخ به این سؤال که  شما در های میلیونی مردم بطالن این نظریه را ثابت کرد. و تظاهرات 22حالی که جنبش 

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

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

 «.دینامیسم و توان سرکوب نداشته باشد

 (2172شانزدهم شهریور  402ی  )مجاهد شماره

 

 و همچنین :

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

ر به وضوح ثابت نمود که ارتش آزادیبخش ملی ابزار سرنگونی است و [ یک بار دیگ2172تیر  22قیام 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 2122با این حال شما در تابستان 

 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»ام به شما یادآوری کردم که  وقتی در مطالب قبلی

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

  .«نصحیت کنندگان را خوش ندارید« اّل تحّبون الّناصحین»بیم آن دارم که به مصداق آیه شریفه »نوشتید: 

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

اجازه صدر 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»تا وضعیت سیاسی کشور عادی گردد، شما او را  تشکیل دهد

 عبای خمینی بخزد. 

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

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  اسالمی و حکومت والیت فقیه معنا نداشت. بعدها فداییان اکثریت و افراد دیگری هم نامه

های سیاسی این طیف نیز با  و دیگر شخصیتعلنی اکثریت   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 ی شما به خبرگان رژیم نیز صرف  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

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

 ا بودید. مقاومت بود که مبتکر آن شخص شم« 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 شما زمینه

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

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

اعلم همه شمایان است، جایگزین کنید  را برکنار و موقتًا آقای منتظری را که 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

 

و مهدوی کنی و ... را در تواند جنایتکارانی همچون رفسنجانی، منتظری  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  ننشریه اتحادیه انجم  )پیام برادر مجاهد مسعود رجوی به مناسبت بیستمین سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین،

 (72دانشجویان مسلمان خارج از کشور شماره 

 

  گفته بودید: 2120بهمن  2۲ی سراسری تظاهرات به مناسبت  در قطعنامههمچنین 

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

صدر و مدنی و  ور قطعی بسرآمده است. به این ترتیب خیانتکارانی همچون امینی و بختیار و بنیرژیم خمینی دوخته بودند، بط

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

والیت فقیه »ینی، قصد خزیدن به زیر قبای های ننگین به شخص خم 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 شما هم با تأخیر به افراد یاد شده پیوستید. منتهی آن

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

 انگاری و توهم بوده و عذر بدتر از گناه است.    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 بود و به نظر من کسانی که به این شایعات دامن مین
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ترین شرایط دچار  های امنیتی و اطالعاتی نظام در کار بود تا فعاالن سیاسی را در حساس نداشتند و یا دست دستگاه

 خیالی و توهم کنند.  خوش

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

 های حساس و حیاتی منفعل کنند.  موقعیت

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

رجب تأکید کرد که  21در سخنرانی خود به مناسبت  72الله منتظری به درستی در سال  او هستند. آیت ای و بیت خامنه

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

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

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

های رژیم بود.  ی بند  قطع از جناحشما در آن م   نگارش این نامه یکی از اشتباهات سیاسی و ناشی از عدم شناخت کافی و الزم

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

ار کنید. انگ  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. 

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

کند و تواند بطور عکس عمل  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« اندرز و پیشنهاد»این 

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

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

کردید، بود و ناشی از عدم  معرفی می« ذیرجفت متضاد جدایی ناپ»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 « اندرز و پیشنهاد به مجلس خبرگان»یکی از نقاط ضعف این نامه و یا به تعبیر شما 

فقیه نظام کنند رویکرد  ا برکنار و منتظری را ولیای ر شما عمل کرده و خامنه« اندرز و پیشنهاد»صورتی که خبرگان رژیم به 

 کنید؟ های نظام را تعمیر  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

 منظورتان نبود با ساز و برگ نظامی بروند. 

 

 و رضا پهلوی آمادگی برای کنار آمدن با بخشی از نظام 

و رضا پهلوی رایط مقتضی آمادگی کنار آمدن با بخشی از نظام های شما نشان داد که شما در ش و پیام 22آقای رجوی جنبش 

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

که « بیانیه ملی ایرانیان»برخالف و البته  خواند 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  2122مردادماه  24شما 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 24و  2۹ یها امیادا به قمب»

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

 «ند است، با ماست.بیمردم پا یت مردم و رأیست و هرکس که به حاکمین

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18027 

 

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 یرأمردم و 

امنیت و »هم نسبت به  2122تیرماه  24دانید. هنگامی که در  می« با ما»زنی دارد  هم جای چانه را بپذیرند که البته آن« مردم

 چیدید:  را می  ی همین اشارهها 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-2»

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

 امنه ای است. برعهده شخص خ

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

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

 

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

 خواندید گفتید:  می« پهلوی نیم»تر او را  در همان دوران شما در مورد رضا پهلوی نیز که پیش

ران براى سرنگونی استبداد مذهبی و استقرار یشت به جبهه مردم اکتاتورى و بازگیم که پشت کردن به دیگو صراحتًا می»

ان موسوى و کروبی و امثال آنها، بلکه آقاى رضا پهلوى را هم یخ 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 مجاهدینکات الزم را رو به هماول 

 م: یگو می

تی از نوع یدانم شخصًا مرتکب جرم و جنا جا که من می سال داشته و تا آن22نکه، رضا در زمان انقالب ضدسلطنتی یاول 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 یکه کسی اعالم جرم مشخص کند و دادگاه قضاوت کند. آخر مگر ما با نیمگر ا سندینونمی

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

کردند که  ران، اعالم مییارى به جبهه مردم ایطلب 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 

 

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

  شوید: های حاکمیت رژیم هستند شروط زیر را قائل می ترین سال ستقیم سیاهبوده و مسئول م

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

علنًا هرگونه داعیه »قرار گیرد، « رانیدم اارى به جبهه مریدر خدمت و »خواهد  چنانچه می گفتیدنظام شاهنشاهی جدا کرده و 

 شما شرط دیگری مطرح نکردید. بگذارد. « 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 ای و با هر موضعی در حال حاضر که کوچکترین انتقادی متوجه اما بالفاصله هرکسی را با هر سابقه

  :معرفی کردید« خلقی  جبهه»بیرون از دشمن و شما و یا شورای ملی مقاومت کند 

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 قابلینی و منافع آنها در پیع

  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، زینگونی آن را بخواهد، اما در عباشد و سر

 م است. ین رژیه خلق و ادامه و امتداد همصه ارتجاعی و عالمت خروج از جبهیخص

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

ی است. یگرى 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 ایه و احت کنندیش 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 ایو احکننده  تیبرنده، تقو شیپ»سال گذشته به شما انتقاد  1۹اما یک نفر را که در  و منطقی، حرف شما متین

و الم تا را بپذیرند  تان های مورد ادعای شما قرار گیرند بایستی دربست شما و سیاست« خلق  جبهه»که در  افراد برای آنببرید. 

 و این امری ناشدنی است.کام حرفی نزنند 

 

 عدم تمایل برای کسب قدرت 

با اشرفیان خونفشان و با »اهان کسب قدرت نیستید و اعالم کردید که خو 22شما در جریان جنبش مردم در تابستان 

آیا واقعًا مجاهدین « ایم نام کرده 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 شدن شما از زندان آزاد

و « پروازی برای صلح و آزادی»تان به عراق  ی عظیم، عزیمتشود و تحول خوانده می« پیام وحدت، رحمت، رهایی»و ایدئولوژیک 

در « خون شهیدان، رنج اسیران»تان هم یک صفت عجیب ساخته شود.  مانده در مورد تولد ، فقطگیرد 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  و ایران معادل شما، آیا با این تفاسیر می شوید اید معادل ایران شمرده می ه آن اضافه کردهب هم را «ایران – مریم

 شما را پذیرفت؟

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

شدید به  کشور خارج میشما هنگامی که از  ،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 میمبارزات 

خواهم بروم خاوران چادر بزنم در جهت عکس تعهدات شما هنگام خروج از  خواهی نیستیم یا من می ت و سهمما دنبال قدر

   است.کشور و در تقابل با اهداف تشکیل شورای ملی مقاومت 
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 وزیر انتخاب شده صدر به عنوان نخست صدر از ریاست جمهوری، شما به حکم بنی و برکناری بنی 2124پس از کودتای خرداد 

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

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

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

ی  کنند داشته باشید، خودتان هم رئیس با اختیارات ویژه 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   ایران هستید. در نامه« انقالب نوین مردم»از این گذشته بارها مطرح شده است که شما رهبر 

با شما « ین مردم ایرانانقالب نو»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  14هستند و نه لزومًا برگزاری مجالس فاتحه و عزا و یادبود. وگرنه رژیم بیش از 

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

 دارند.

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

ایم. بدون آن که به  دهسال گذشته طی کر 044مان و به ویژه در  مجالس عزاداری و فاتحه. این راه غلطی است که ما در تاریخ

ی  ی دلخواه رسیده باشیم. اشک گرفتن از مردم که هنر نیست. مردم ما در حاکمیت نکبت جمهوری اسالمی به اندازه نتیجه

های  صفر و  ماه رمضان و شب ۹2کافی 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 امیر خوردن تقدر و ضرب

 ها. ها در قبرستان ها و افراشتن خیمه بیتوته کردن در گورستان

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

وعده دادن د. ند و نه بازتاب خوبی دارنشو 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 ... « یعباس داور»متأسفم در نشست درونی مجاهدین آنقدرش را که حوصله کردم گوش کنم، مسئوالن مجاهدین به ویژه 

بوده و به دنبال قدرت بودند و بر فرزانگی 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

 

 عدم شرکت در انتخابات ی وعده

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

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

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

که این سازمان در حال حاضر بدون شما معنایی ندارد. عدم حضور شما در یک انتخابات  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 ن مجاهدین به ذهنکسی در میا

موضوع جای دیگری است. عنصر ذیصالح و به ویژه رهبر عقیدتی اصواًل  اید وانگهی سی سال روی این موضوع کار کرده نیست.

تر از خود در معرض انتخاب  شود. به ویژه خود را با پایین ن نمیکند. صالحیت با انتخابات تعیی در هیچ انتخاباتی شرکت نمی
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های مختلف شورای  شود. یکی از دالیل ایجاد الیه ی شما هر روز با همقطاران دیروزتان بیشتر و بیشتر می دهد. فاصله قرار نمی

تان   ن و یا دوستان قدیمیی شما با اعضای سابق دفتر سیاسی مجاهدی رهبری مجاهدین از زنان هم همین است که فاصله

های داخلی و در جمع مجاهدین روی آن تأکید  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 لی شرکت کردید. این حق شما بود و اتفاقًا به درستی از سوی اقشار وسیعی از مردم و تقریبًا اکثر جریانشورای م

 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 انقالب در هیچ انتخاباتی شرکت نمیرهبر 

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

کند. این انقالب خواه در روسیه باشد یا چین، یا حتی انقالب اسالمی  بات شرکت نمییک از انقالبات دنیا رهبر در انتخا در هیچ

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

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

ها جز هدایت مردم و مسئوالن  گویند آن ی انقالبات هم رهبرانی که جان و مال و نفس مردم را در اختیار دارند می در همه

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

ی عدم تالش برای کسب قدرت  ربیات تاریخی که داریم عدم شرکت در انتخابات به منزلهبا توجه به توضیحاتی که دادم و تج

 هم قدرت بی حد و حصر و غیرپاسخگو.  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 ت نمیاما کسانی که در انتخابات شرک

ای هم حاضر به مصاحبه با مطبوعات داخلی و  قدرت تکیه زد با هیچ خبرنگار داخلی و خارجی حاضر به مصاحبه نشد. خامنه

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

و « رهبر انقالب نوین مردم ایران»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  14اتفاقًا در 

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

 خودش را دارد که مؤید نظر من است.  

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

های شاخص آن نپذیرفت تا  ی این مسئولیت را علیرغم انتخاب از سوی شورای ملی مقاومت و اصرار چهرهبا این حال مریم رجو

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

 مراسم مزبور روی این مهم تأکید مؤکد کرد. 

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

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

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

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

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

موضوع را حل و فصل کنید بدون آن که کسی بفهمد. در واقع مریم رجوی حتی در  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

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

 .عقیدتی ارزش و شأن و مقام نداریدموی رهبر 

طبق اندیشه امام اگر رییس جمهور توسط ولی فقیه »گوید:  یزدی نیست که می ر محمدتقی مصباحآیا این رویکرد یادآور نظ

 ؟«نصب نشود، اطاعت از او حرام است

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 جود شما در ادارهبایستید و مردم از و

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

 ها بسپارند.  ز مردم بخواهند قدرت را به آنقدم شوند و ا صالحیت و توانمندی اداره کشور هستند پیش

 

 مسئولیت رهبری در شکست جنبش 

اید که به نظر  ی رهبری آن یعنی موسوی و کروبی کرده بارها دلیل شکست این قیام را متوجه 22شما پس از شکست جنبش 

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

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

 شد.  مسیر تحوالت عوض میاحتمااًل 

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

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

را بپذیریم بایستی رهبری مجاهدین هم در مورد  22البته اگر استدالل شما در مورد نقش رهبری در شکست جنبش خرداد 

دانید شما و مجاهدین رهبری نسلی را به  نبش مسلحانه و ... پاسخگو باشد. خودتان بهتر میخرداد و ج 14شکست جنبش 

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

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

 با آن نسل مقایسه کرد.  

نرسیده پس در سی سال گذشته که   اش به نتیجه های رهبری اگر بپذیریم که جنبش در چند سال گذشته به خاطر ضعف

( را چه 22-24ال گذشته )س ۹2رهبری جنبش در دست موسوی و کروبی و امثالهم نبوده چرا به پیروزی نرسیده است؟ پاسخ 

ها سؤاالتی است که  ی رٰژیم؟ این 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  دولت سال گذشته، سرکوب و کشتار رژیم از یک طرف و سیاست استمالت ۹2شود برای  نمی

« شکست»برای پیدا کردن دالیل این سال گذشته ضعف رهبری جنبش.  4دالیل مهم عدم سرنگونی رژیم معرفی کنیم و برای 

 ی کلی بایستی پیدا کرد.  یک قاعده

 

 های درونی رژیم بندی جناح عدم شناخت

فراخوان به خیزش و »در  212۲اردیبهشت  7زنید شما در  ه تحلیل میهای رژیم دست ب بندی به جناحدقیق ظاهرًا بدون توجه 

هشیار باشید که خاتمی به طمع ریاست جمهورى در دور بعدى، تنها یک شیاد و » 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. ا از حاکمیت جارو کرده حاضر به بازگرداندن آنها ر « طلب اصالح»ی سنگین  هزینه

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

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

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

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

گوید گروهی از نخبگان از این فرد دعوت به عمل  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 دیگر به فتنه فرد هستند، از طرف

 «به زندانی بودن ما نداشته باشید.

 

176&CatID=185http://jamnews.ir/fa/FullStory/News/?NewsId=157 

 

کا، یآمرستون پنجم »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»و یک سازمان و  مواضع شما مبتنی بر واقعیت نیست متأسفانه

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

 د. خواهد بووی محض و ضعف ی شکنندگی  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 متأسفانه این شما هستید که هر بار شکل سرنگونی رژیم را معرفی می

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»شما در مصاحبه با خبرنگار نشریه اتریشی )اکسترا بالده( که پرسیده بود 

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

اش رسیده... در مورد جنگ داخلی  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: « عتراضات و قیام عمومی.شکنیم و بعد تدارک برای ا داریم می

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

)نشریه انجمن دانشجویان مسلمان  «کنند.  ا تمام میداریم، آنگاه یقین داریم که توده های مردم دست در دست ما بقیه کار ر

 (2124مرداد  12

 

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  با وجود رشادت و مهرماههای شهریور  پس از آن که تظاهرات 24در مهرماه 

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

 ای تأکید کرده و گفتید:  دوباره بر همان پاسخ کلیشه

 

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

 «این سرنگونی صورت خواهد گرفت مطمئن باشید.

باشد ؟  دهد کمی زودرس نمی یم را مژده میافزاید : آیا این اظهارات که پایان رژ ر پایان این مصاحبه میخبرنگار مجله آفریقا د

 ( ۲ -شماره   2124مهرماه  ۹4)نشریه انجمن دانشجویان مسلمان اروپا و آمریکا 

 

اگر کسی به هر دلیل به شما  را داشتید.« 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  وقتی هم که ارتش آزادی

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

 کسی اثری از آن ندید. از سوی خمینی  0۲2فروغ 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  «مردمقیام »شدید آهسته آهسته دوباره از 

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

 توانید موفق شوید.  می« نخبه» ی هزار نفره

های ارتش در داخل کشور سخن گفتید که هر  وریستی بیرون آمد این بار از تشکیل یگانوقتی نام مجاهدین از لیست تر

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

بخش در  گفت به جای تشکیل ارتش آزادی به شما می آیا اگر کسی پیشتر .دانستید هایی در داخل کشور می انتشکیل چنین یگ

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

 کردید؟  نمی

 

 تر است نپذیرفتن آنچه از روز هم روشن

م که شما برای سرنگونی رژیم ا هبارها از مسئوالن مجاهدین شنیدپذیرید.  را هم نمی« من الشمس  اظهر»شما گاه مسئولیت 

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

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

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

 است شما سخن لغو  و بیهوده بر زبان آورید.

سرنگونی و ... که بارها در طول سالیان گذشته  های مشخص در ارتباط با بندی ای برای زمان چاره ۲2ماه  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 شما خوب می»

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

گم « س»ها و در اینجا بند و دوران خجسته  های ذهنی و روشنفکری یعنی بدون نتیجه مشخص حرف داشت و چه بسا در بحث

 «و پت و پهن بشود. 
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ی غیرموجه باز شده است و شما از پیش بین 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»به صراحت گفتید:  210۲یادتان 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 ر مجاهدین بحث آزادمتأسفانه د

کنید و سپس خود به عنوان  ها شخصًا نقش منتقد پاستوریزه را هم به عهده گرفته و احیانًا نظرات او را هم مطرح می نشست

گیرید. در واقع زحمت   هایش را هم نتیجه می ط بودن استداللرهبر عقیدتی وارد شده و ضمن منکوب کردن شخص فرضی غل

 همه کار به دوش خودتان است.

 

ماه دیگر در ایران هستم؟ )پیشتر در مصاحبه با یک  2گفتید کمتر از  24از بی بی سی در مرداد   یادتان هست در گفتگو با 

 1کنید بعد از  پرسید آقای رجوی یعنی شما فکر مینگار شود. خبر ماه این رژیم سرنگون می 1خانم از بی بی سی گفتید ظرف 

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

در  74مانده 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

  SOONفکرش را بکنید؟ و به خبرنگار دیگری که همین سؤال را کرد گفتید: به زودی 

 گذرد.  سال از آن تاریخ می ۹4االن بیش از 

 

  ی خروار است: رد زیر بکنید که مشت نمونهجهت یادآوری گذشته بد نیست مروری به موا

 

دانیم که  من و بنی صدر هیچوقت تصمیم نداشتیم و حتی الزم هم نمی»شما در مصاحبه با زود دویچه سایتونگ گفتید : ... 

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

 ( 7 -شماره   2124جزوه انجمن دانشجویان مسلمان آلمان غربی آبان )

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

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

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

 ( ۲ -شماره   2124مهرماه  ۹4دانشجویان مسلمان اروپا و آمریکا 

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

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

 ( 2 -شماره   2124مهرماه  27مسلمان اروپا و آمریکا 

 
  را مالحظه کنید: 2124اطالعیه سازمان مجاهدین در مرداد 

گذراند. بزودی شورای حاکمیت  ژیم ارتجاعی کودتا آخرین روزهای عمر پلید خودش را میکنیم که ر بار دیگر یادآوری می»... 

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

 «صبح رهایی و پیروزی خواهد آمد.

 ( 1شماره  2124مرداد  12ه نشریه انجمن دانشجویان مسلمان فرانس)
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 های شما پس از سقوط دولت صدام حسین : سیاستدهمبخش 

 ی شما ساله ده« غیبت»

ترین افراد به شما هم قادر به  اید. نزدیک را در پیش گرفته« استراتژی امام زمان» ظاهرًا ها پنهان شده و ده سال است که از نظر

مژگان پارسایی را  به همین دلیلدهید.  پیام میدر پرده گیرید و  ا افراد تماس میتان نیستند. از طریق نواب خاص خود ب دیدن

که البته با انتخاب صدیقه حسینی و بعد « نایب»جا یعنی  در این« ما به ازا»کردید.  معرفی می« اشرف»خود در « ما به ازای»

 دور برش ندارد.  و تر شود رنگ کم مژگان پارسایینقش شدند تا « نواب ثالثه»اخیانی تبدیل به   هم زهره

جویی سؤال کنندگان مبنی  هایشان در عراق و پی هایم به سؤاالتی پیرامون مجاهدین و سیاست سال پیش، بعد از انتشار پاسخ 4

. گیری عجیبی را علیه من سازماندهی کردند برید، مجاهدین معرکه بر این که آیا شما زنده هستید یا نه و یا در کجا به سر می

برید و اضافه  من تأکید بر این واقعیت داشتم که به عنوان یک ناظر بیرونی عقیده دارم شما زنده هستید و در عراق به سر نمی

ها،  ی دو طرفه با مجاهدین ساکن اشرف، آمریکایی های زنده  مستقیم و دیالوگ  ی های مکرر چند ساعته کردم به خاطر تماس

 حل استقرار شما مطلع هستند.دولت عراق و بالتبع رژیم از م

338.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 

سر دادن در جلسات درونی خود و شورای ملی مقاومت و گفتگوهای دونفره و چند نفره « وامصیبتا»شما با هیاهو و جنجال و با 

و به خطر   دادن به دشمن و چند و چون کردن در مورد محل استقرار رهبری« گرا»های درونی من را به  فرانسکن و کال

انداختن جان او و ... متهم کردید! آیا در آن موقع حرمتی برای واقعیت هم قائل بودید؟ حتی مدعی بودید چرا به خود اجازه 

د که کریم قصیم یکی از اعضای مستقل شورای ملی مقاومت هم مدعی جا پیش رفتی دهم در این مورد صحبت کنم؟ تا آن می

فیا عجبا »به قول شما «. تواند خسران بار بشود که شما باشید می« سوژه»فی نفسه برای حوزه حفاظت »شد توضیح من 

 نهج البالغه( ۹7)خطبه «! عجبا

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=19659 

 

چاکان. من فقط استدالل کرده بودم به خاطر وجود باالترین سیستم شنود  که این گونه بگوید وای به سینه« مستقل»فرد 

های جاسوسی بر   ترین ماهواره های دریایی آمریکا و غرب در خلیج فارس و تمرکز مجهز اطالعاتی دنیا در منطقه، حضور ناوگان

ها  سیمی و مخابراتی برای آن ای و هر نوع تماس بی و اینترنتی و درون شبکههای تلفنی  روی عراق و منطقه، قطعًا منشاء تماس

در دو دهه قبل و ردیابی محل استقرار او « جوهر دادیف»پذیر است. و به موضوع  مشخص است و ردگیری آن به سادگی امکان

 ها اشاره کردم. اش توسط روس دستی از طریق تلفن

و تولید دردسر برای « خسران»دادن من به دشمن، و ایجاد « گرا»مجاهدین در مورد در آن زمان هم برای پذیرش توجیهات 

های اطالعاتی دنیا و  پذیرفتی که بزرگترین سیستم نهادی تا می بایستی عقل و منطق را به کنار می« ی حفاظت سوژه حوزه»

شود  رسید که می و عقل خودشان نمی ها خط دهم که چه بکنند مانند تا من به آن سازندگان تکنولوژی شنود، منتظر می

مجاهدین بودند چرا که هیچ عقل  برد می سودی ها را ردگیری کرد. طرفه آن که اگر کسی در آن موقع از یادآوری من  تماس

 د. یهای ردیابی و ... تخصص دار بیش از سازندگان دستگاهشما پذیرد که  سلیمی نمی

 

کرد.  ار شایعات عجیبی هم بودند که ذهن هواداران مجاهدین را به خود مشغول میمسئوالن مجاهدین در این مدت منشاء انتش

اند ... تا  اند و به یک خواهر هم تجاوز کرده را زیر شکنجه کشته« براداران مجاهد»ها دو نفر از  یک بار مدعی شدند که آمریکایی

 الخالق! که شما باشید پی ببرند! جل« برادر»به محل استقرار 

« برادر»خواهند به   ها می گفتند یکی از دالیل مقاومت مجاهدین در برابر نیروهای عراقی و تلفات باال این است که آن یا می

جا نشد. برای کسانی که  حضور داشتید! اشرف تخلیه شد اما خبری از حضور شما در آن« اشرف»دست یابند. گویا شما در 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-338.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-338.html
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شد. توهین به شخصیت آدمی که ابله  شایعات نیز نوعی توهین محسوب میهوش و درایت سیاسی داشتند گوش دادن به این 

 کنند . اش می فرض

 

شیر همیشه بیدار، وقتشه بشی »دادند:  ای در مجاهدین شعار می مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا که بیرون آمدند، عده

شما به دلیل شرایط سیاسی و یا « غیبت»ی  و ریشهی شما به این شعارها پایان داده شد. آخر دلیل  اما به اشاره«. پدیدار

 شماست. « غیبت»کردند شاید وجود مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا دلیل  اندیشی فکر می ها با ساده امنیتی نبود. آن

رهید.  خگویی میرود و شما از پاس و آثار آن، خط مورد نظرتان بهتر پیش می« غیبت»اما شما باور دارید که با ایجاد جو توهم و 

  درگیر بوده است و حال به فکر استفاده« غیبت»ذهن شما از نوجوانی به خاطر حضور در انجمن ضد بهاییت و حجتیه با مسئله 

 دانید که البته از نظر من اشکالی ندارد.  هم می« امام زمان»اید. به ویژه که به لحاظ ایدئولوژیک خود را  از آن افتاده

ها نشست عمومی مستقیم که گاه هر یک چندین جلسه بوده با مجاهدین در اشرف و لیبرتی  ای اخیر دهه شما در طول سال

تان به  با نیروهای« پرده»ها شما از طریق صدا یا بهتر است بگویم از پشت  اید. در این نشست بدون کوچکترین محدودیتی داشته

اید. از نظر من  پناه برده« عدم شفافیت»و « کدورت»به « شفافیت»عصر اید. شما در  نظر پرداخته و رهنمود داده گفتگو و تبادل

ها را با تصویر  شد همین تماس آمیز نیست. برای پیشرفت بایستی با مقتضیات هر دوره پیش رفت. آیا نمی سیاستی موفقیت

 انجام دهید؟ 

کند تصویر هم باشد یا  دا هست فرقی نمیتان به خاطر مسائل امنیتی نیست. چون وقتی ص نشان ندادن چهرهرسد  به نظر می

شان  های جاسوسی به دنبال ی دنیا و سرویس ابراهیم و ایمن ظواهری و ... که همه  الدن، عزت نباشد. به ویژه که افرادی چون بن

 .دهند شود نیز با تصویر خودشان پیام می ها میلیون دالری برای سرشان تعیین شد و می بودند و هستند و جوایز ده

 

 اشرف کانون استراتژیک نبرد و پابرجایی آن

ی  این شعار برپایه های اخیر به خوبی نشان داد که تحوالت سال خواندید. اما« ون استراتژیک نبردکان»را « اشرف»ها  شما سال

یرخیز ام» ،«اشرف»شعار به ماندن در محل تولید شده بود.  «اشرف»واقعیت نبوده و نیست و برای راضی کردن ساکنان 

 معنا است.  سازی تاریخی بی اصواًل شبیهی مادی ندارد.   به همین سبب تولید شد و پایههم « انقالب

خواندن مردمی که در « نشان  اشرف»و « اشرف»های  به ماجرا 22های داخل کشور به ویژه پس از کودتای  ربط دادن جنبش

نیروهای داخل اشرف باشد قابل فهم است اما بایستی توجه داشت کردند چنانچه برای انگیزه دادن به  ها شرکت می تظاهرات

ی آن  ها هم متوجه شنوند، جوانان درگیر در صحنه این تبلیغات یک وجه بیرونی هم دارد. مردم داخل ایران هم آن را می

شما به جای در دست  ترین شرایط ی واقعیت نیست. اگر بود که در حساس شوند و این بیشتر دافعه دارد. چرا که بر پایه می

اشرف »کنندگان  تظاهراگر جا چادر بزنید.  خواهید به خاوران رفته و در آن شدید می گرفتن رهبری این جبنش مدعی نمی

 بخوانید. « آقا»ها را  شدید آن و شما مجبور نمی افتاد و نه موسوی و کروبی شما میجنبش به دست « رهبری»بودند که « نشان

« نشان اشرف»ها در میان بوده و ملت  «اشرفی»که پس از مدتی خودتان هم باورتان بشود که واقعًا پای ت اسبدتر از آن این 

 اند. شده

سیما و  در وضوح به را آن دنیا اکنون. خیزدگفته بودیم که اگر اشرف بایستد، جهان به حمایت برمی»اید  شما بارها اعالم کرده

 ایزنجیره هایها جنبیدند اما اشرف بر جای خود محکم ایستاد و در برابر توطئه کوه گذشته سال2 در. بیندعزم جزم مریم می

  «.نیاورد فرود سر قدس تروریستی نیروی و مالیان رژیم تروریستی عملیات و

 و هاف هرگز و به هیچ قیمتی تسلیم خواستاشر مجاهدان و ایران مقاومت و مردم»: بشنوند همه تا گویمبه صراحت می

 «.شد نخواهند ایران بر حاکم دینی فاشیسم سوی از شده دیکته ستسیا
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را تحویل رژیم « کانون استراتژیک نبرد»شد به ساکنان باورانده شود که چنانچه اشرف را ترک کنید  با این شعار سعی می

پس از برچیدن اشرف چنانچه  گونه نبود و نیست و تاریخ مصرفش تا زمانی بود که اشرف پابرجا بود. که این . حال آندای داده

ل شد آنرا مانند دیگر امور توجیه کردید و با عنوان پیروزی بزرگ، دستاورد شگرف، حرکت رو به جلو، تبدی بینی می پیش

پایداری »از آن یاد کرده و گفتید « محصول انقالب مریم»، «برکات انقالب ایدئولوژیک» ،«تکثیر اشرف»ناممکن به ممکن، 

 آینده مجاهدین را بیمه کرد و به لحاظ استراتژیک رژیم را در تنگنا قرار داد. « پرشکوه اشرف

اشرف بایستد تمام جهان »و اگر « ، اشرف نخواهد جنبیدکوه ها بجنبند»گفتید  2127بهمن  7اگر یادتان باشد شما در تاریخ 

 «.بپا خواهد خواست

استراتژی قیام و سرنگونی، اشرف کانون استراتژیکی »عنوان آن  شما پیامی را منتشر کردید که 2122 ماه و بهمن در دی ماه

 بود .....« نبرد ، نقدینه بزرگ 

 دانستید. نظام والیت می« شیشه عمر»اشرف را  شما

  «شود. نع از تسلط رژیم بر عراق میاشرف را سدی شمردید که ما»شما و دیگر مسئوالن مجاهدین بارها 

 «انگیزد. ایستد و دنیایی را به ایستادگی برمی اشرف می»به صراحت گفتید: خود  212۲بهمن  22پیام  شما در

 اشرف برچیده شد. گونه نشد.  با این حال دنیا آن

 

 ای شورا گفت:  مریم رجوی در اجالس میان دوره

که جبهه مردم  دوران مشروطه  ایستادگی مردم ایران در مقابِل رژیِم والیت فقیه در اشرف متکاثف شده است. مثل امیرخیز»

ایران، علیه استبداد را در خود فشرده بود، حاال جبهه آزادی، جبهه مردم ایران و جبهه مبارزه با فاشیسم مذهبی در آنجا فشرده 

 «شده است.

 

 ایراد شد گفت:  212۲تیرماه  0مریم رجوی در سخنرانی خود در گردهمایی پاریس که در 

  .«د بردیم آرزوى انهدام اشرف را به گور خواهییگو راق میشان در ع به آخوندها و دست نشاندگان»

 

 همچنین اضافه کرد: در همان سخنرانی وی 

م. بله یاد کنید بر سر اشرف و سالمت و حفاظت ساکنانش، از جانب مدافعانش و از جانب تمام هموطنان سوگند یو بگذار »

 «م آمد.ینخواه وتاهحقوق قانونی و مشروع اشرف ک ی ازی م که ذرهیخور سوگند می

 

 را به تسخیر خود درآوردند.  « اشرف»پس از این سخنرانی هم ساکنان اشرف را بیش از پیش سالخی کردند و عناصر رژیم 

خطاب به » در هفتاد و سومین روز تحصن ژنوچند ماه قبل از شروع تخلیه اشرف و  ۹422ژوئیه  4المحدثین در  محمد سید

کر نابودی اشرف را در سر دارند، گفت: شما برای دسترسی به اشرف، بایستی از روی اجساد ما عبور جنایتکاران و کسانی که ف

 «کنید.

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25981 

 

در ژنو از کجا هستند؟ آخر « برای دسترسی به اشرف، بایستی از روی اجساد ما عبور کنید.»: دادند شعار میهایی که در ژنو  آن

 کنند؟  ی کسی عبور می روی جنازه

   ؟شود تکلیف کانون استراتژیک نبرد چه میشده،  برچیده« کانون استراتژیک نبرد»حاال که 

شوند. منتقدان شما به دنبال سربریدن ساکنان اشرف نیستند  و ساکنان آن طرح نمی« اشرف»این سؤاالت به منظور مخالفت با 

 دانند.   های ملی می ها را برخالف تبلیغات کذب شما سرمایه ا را مدنظر دارند و آنه اتفاقًا نجات جان آن
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 شتگذ نمی «راه قدس از کربال»گذرد چنان که  نمی تهران از بغدادراه 

گذشت، راه سرنگونی رژیم  نمی «راه قدس از کربال»همانطور که . کند ماندگاری مجاهدین در عراق به سرنگونی رژیم کمک نمی

پیمانان شما بدهند حتی اگر حکومت بعث هم به قدرت بازگردند باز هم  گذرد. اگر حکومت عراق را هم به هم از بغداد نمی هم

 روند.  شان با رژیم می توانند بکنند و قبل از هرچیز به دالیل قابل فهم به دنبال حل و فصل مسائل کمکی به سرنگونی رژیم نمی

المالکی هم به شما کمک نخواهد کرد.  بحران در عراق و یا به زیرکشیده شدن دولت نوریگذاری روی بروز آشوب و  سرمایه

نظمی و  نیروهای جایگزین با توجه به ترکیب قومی و مذهبی عراق اگر بدتر از او نباشند بهتر نخواهند بود. در آشوب و بی

قرار جان مجاهدین بیشتر از هر کسی در خطر حالی که نیروهای آمریکایی در عراق حضور فعال ندارند به ویژه دربحران 

کنید و عواقب آن ناگوار و غیرقابل  ه کند. شما با آتش بازی میایط به وجود آمده استفادرتواند از ش رژیم به سادگی می. گیرد  می

  بینی است. پیش

شویم. حاال برعکس  و نابود می مدت در عراق بمانیم خواهیم سوخت گفتید اگر بخواهیم طوالنی شما هنگام ورود به عراق می

 گفت اگر صلح کنیم اسالم دفن خواهد شد.  گویید اگر از عراق خارج شویم خواهیم سوخت. خمینی هم می می

هم راه به  رفت و عاقبت   از دستگذرد  می «قدس از طریق کربال راه»هایی در شعار  ها و فرصت همه ما دیدیم که چه سرمایه

بینید کربال به دست نیروهای وفادار رژیم افتاده و عالوه بر آن نیروی  ور به پذیرش واقعیت شد. میجایی نبرد و خمینی مجب

شود. به  های اشغالی دیده نمی متحد رژیم مثل حماس قدرت را در غزه در دست دارد اما گشایشی در امر فتح قدس و سرزمین

 رود.  القی است که هرکس وارد آن شود فرو میعراق باتدالیل گوناگون اوضاع بدتر شده که بهتر نشده است. 

باشد شما  هم  اید. البته به نظر من این شعار واقعی نیست اما چنانچه واقعی گویید در مقابل بنیادگرایی در عراق ایستاده شما می

ق و یا مقابله با نیروهای هدف آزادی عرا. را و نه خلق عراق. قرار بود ایران را نجات دهید و نه عراق یدمجاهدین خلق ایران هست

شکست گذرد.  ارتجاعی و ... در آن کشور نبوده است. هدف آزادی ایران و ایرانی است. آزادی ایران از آزادی عراق نمی

گذرد بلکه بر عکس از شکست بنیادگرایی در  از شکست و عقب نشینی بنیادگرایی در عراق نمی در ایران یا منطقه بنیادگرایی

 . گذرد ایران می

گفتید که مشروعیت حضور ما در عراق به  چنین در توجیه نیروهایتان می و هم تان ها در مقابل مخالفین و منتقدین شما سال

پذیرد و به صورت زندانی  است. حاال که سالح ندارید و در یک اردوگاه که حتی سازمان ملل هم مسئولیت آن را نمی« سالح»

  ضورتان در عراق است؟عث مشروعیت حاید چه چیز با درآمده

 

 بخش در عراق پایان دوران حضور ارتش آزادی

های ائتالف به عراق منجر به سقوط دولت صدام حسین شده و در  ی نیرو  طرف مثل روز روشن بود که حمله برای هر ناظر بی

« ۹فروغ »رفتن به داخل ایران و ی   خود شما هم به نیروهایتان وعدهدهد.  بهترین حالت به حضور نظامی شما در عراق پایان می

« ۹فروغ »گفتند چرا اینقدر رژیم از  کردند و می من بحث می تان در خارج از کشور بر سر آن با دادید. حتی نزدیکان را می

سر چراغ است، دنبال  ،اید؟ رژیم قصد درست کردن آبگوشت را دارد. آبش گفتم واقعًا باور کرده ترسد و من با لبخند می می

 ،نظامی، سیاسی و به ویژه تشکیالتیگردد، شما گوشت آن خواهید بود و با اطمینان و با شمردن دالیل متعدد  اش می تگوش

سمت و سوی مجاهدین را نه به داخل کشور بلکه به خارج از های متعدد  با آوردن مثالرا غیرممکن دانسته و  «۹فروغ »وقوع 

جا نبودید و به جای آن که در  چنانچه قرار بود به داخل کشور بروید شما در این گفتم ها می به صراحت به آن دیدم. کشور می

های  آمدید و نه بازگشایی پایگاه بعد از نیمه شب با من به بحث و جدل بپردازید در صدد اعزام نیرو به عراق برمی 2ساعت 

سال است که در  صادی دنیا است نزدیک به یکتعطیل شده در اروپا و فروش بلیط کنسرت. آمریکا که قدرت برتر نظامی و اقت

و شما که قرار است  ی کشتی با دانمارک و ... را منعقد کرده برد و بزرگترین قراردادهای اجاره به سر میتدارک حمله به عراق 
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رست زمانی بود که این د پردازید. زنید و با من به خوش و بش می زاد کنید در اروپا پرسه میو ایران را آ ادهانجام د« ۹فروغ »

 گفتید:  می مردم ایران و در ارتباط با تبلیغات رژیمشما با تأکید خطاب به 

اند، مهمل   شان صرفنظر نموده و به خارجه رفته آوران آزادی از کنار مرزهای میهن ی این که رزم خواهند درباره آنچه می هر»

 « ببافند.

ی  نشریه مجاهد شماره 2122بهمن  ۹۲چهارمین سالگرد انقالب ضد سلطنتی )پیام رادیو تلویزیونی مسعود رجوی در بیست و 

227 ) 

ور بود و این در حالی بود که مریم رجوی و بخش بزرگ دستگاه سیاسی و تشکیالتی مجاهدین در حال اعزام به خارج از کش

کردید  ما شما از بیرونی کردن آن امتناع میا دیدم و بعد از مدتی تردیدی در مورد حضور او در اروپا نداشتم. من عالئم آن را می

 تن از مجاهدین دستگیر شدند.  224ی نیروهای فرانسوی مریم رجوی و بیش از  تا در حمله

 گفتید:  که تصور آن نیز غیرممکن بود می« ۹فروغ »شما در آن دوران از 

 

 بحران سراپای رژیم را فرا گرفته و توفان در راه است»

اند. ویروس این تب از رأس به  شده« ۹فروغ »ای  که آخوندها با باالگرفتن بحران عراق، دچار تب نوبه بیش از یک سال است

آینده و  در واقع تب و لرز سرنگونی رژیم بی« ۹فروغ »ای  شود. تب نوبه سوی مرزها منتشر می ی نظام سرایت کرده و تا آن بدنه

پندارد. در بیست  ی این مقاومت را تنها برون رفت خود می نیروی رزمنده متزلزلی است که انهدام سیاسی و نظامی و تشکیالتی

هایی که در  و یک سال و نیم گذشته در این مهم توفیقی نیافته و به جایی نرسیده است. حاال صبر کنید ببینیم که در آزمایش

رسند. این یک نبرد  می پیش است، طرفین این جنگ یعنی رژیم ضدبشری و مقاومت رهاییبخش میهنی، هریک به کجا

)پیام رادیو تلویزیونی مسعود رجوی در « تاریخی بین ارتجاع و انقالب، بین واپسگرایی و ترقیخواهی و بین گذشته و آینده است.

 تیتر بزرگ نشریه( و ی اول صفحه 227ی  نشریه مجاهد شماره 2122بهمن  ۹۲سلطنتی بیست و چهارمین سالگرد انقالب ضد

 

های دیگر چه عمدی  ای به اشرف یا قرارگاه اگر حمله»داشتید گفتید: قبل از حمله نشستی که با نیروهایتان  شما در آخرین

همچنین تأکید « کنیم. و چه سهوی انجام گیرد ما به سوی مرزها پیش خواهیم رفت و عاشوراوار به دشمن حمله می

« I am going to my homeی ام گوئینگ تو مای هوم ها جلوی شما را گرفتند بگویید، آ چنانچه آمریکایی»  کردید: 

 ی مزبور را هم حفظ کرده بودند.  خیاالنه جمله ها خام البد خیلی

ی نظامی آمریکا و نیروهای ائتالف به عراق وقتی با باالترین  قبل از حمله  تحت تأثیر همین تحلیل و القائات شما سه هفته

ی نظامی آمریکا به عراق و تبعات نظامی و سیاسی آن را مطرح  ر موضوع حملهمسئوالن سیاسی مجاهدین در خارج از کشو

انگارانه و البته با  ها ساده ها را مطرح کردم آن سالح آن های مجاهدین و خلع ی نظامی به  پایگاه کرده و در مورد احتمال حمله

هایمان به  مانیم، با کالشنیکف  ر چنین شرایطی میدادند مگر ما منتظ شان پاسخ  تبختر ناشی از نشناختن خود و محیط بپرامون

 اید. رویم! شما هنوز مجاهدین را نشناخته داخل میهن می

الت نظامی مجاهدین کاماًل از بین رفته است. تشکیالت سیاسی در اروپا است و شما از یتشکرو نگاه کنید.  به واقعیت پیش

منتظر  زیر آتش و بمب و کمترین امکانات «زندان لیبرتی»در « پناهجو»ها پنهان و رزمندگان ارتش آزادیبخش به عنوان  نظر

بدون  بپذیرند. البته« پناهنده»ها را به عنوان  آن و به ویژه آمریکا« امپریالیستی»های  که کمیساریای عالی پناهندگان و دولت

 «.فراگرفته و توفان در راه است بحران سراپای رژیم را» خاصی باور داشته باشم قبول دارم که بندی زمانآن که به 

از منظر سیاسی در اولین روزهای پایان جنگ و سقوط صدام حسین دوران حضور ارتش آزادیبخش در عراق به پایان رسیده 

ژنو شوند. خروج  4به عنوان افراد غیرنظامی مشمول کنوانسیون  «ارتش آزادی بخش»بود. این قبل از آن بود که رزمندگان 

به تعبیر و تأکید شما با « ارتش آزادیبخش»از منظر سیاسی اعالم همین موضوع بود. ارتش رسمی به ویژه از نوع  شما از عراق

تان مبنی  ها پیش و به ویژه در جنگ خلیج اول در قبال اصرار مشاوران کند. شما سال حضور فرمانده در کنارش معنی پیدا می

بخش و یا  تان از عراق به هر دلیل یعنی قبول شکست خط تشکیل ارتش آزادی کردید خروج بر ترک عراق، به درستی تأکید می
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دیدند مریم رجوی  اندازی که شما می به پایان رسیدن دوره آن است. این را در نظر داشته باشید که قبل از سقوط عراق با چشم

 ج کردید. بردید خار ارتش آزادیبخش نام می« سپهساالر»و مهوش سپهری را که از وی به عنوان 

ی پایان  هپیام سیاسی خروج شما از عراق در ابتدای اشغال این کشور توسط نیروهای ائتالف، چه بخواهیم چه نخواهیم به منزل

 ه جدید است. یک دوره و آغاز یک دور

ل شده باقی نماند یعنی ارتش منح «اشرف»به لحاظ نظامی از زمانی که مجاهدین را خلع سالح کردند و یک فشنگ هم در 

با تئوری ارتش « ا سالح استمجاهد بی سالح خطرناکتر از مجاهد ب»است. ارتش بی سالح در هیچ جای دنیا وجود ندارد. شعار 

ها  «تحریم»گوید بعد از  اندازد که می این شعار مرا به یاد تبلیغات رژیم میخواند.  نمی «جنگ آزادیبخش نوین»بخش و  آزادی

 ایم.  تر از قبل شده ما قوی ،ستهکه کمر اقتصاد کشور را شک

از وقتی هم که قرارگاه اشرف به شهر اشرف و فرمانده آن به شهردار تبدیل شد و رزمندگانش به جای سالح، آالت موسیقی به 

 «رفراندوم، رفراندوم، این است شعار مردم»دست گرفتند و یا به هیأت دانشجو در آمدند این تغییر پذیرفته شد. سردادن شعار 

هم در همین راستا بود. از وقتی مجاهدین تک به تک التزام دادند و کتبًا نوشتند که به شکل غیرقانونی و بدون اجازه مسلح 

تواند از خود حفاظت کند چگونه  ارتشی که نمییعنی دیگر ارتشی وجود ندارد .  را محکوم کردند،« خشونت»و  شوند نمی

 خواهد مردم ایران را آزاد کند؟ می

آیا ایستادن « تهاجم مطلق»کدام « استراتژی جنگ آزادیبخش نوین در تهاجم مطلق جواب دارد و نه در تدافع»گفتید  می شما

گفتید  شما قباًل میاست؟ « تهاجم مطلق»های تانک رفتن  گفتن و زیر چرخ« بیا بیا»در اشرف و خطاب به سربازان عراقی 

 ات کو؟ ام بگویید اسلحه انقالبی نانقالبی بدون سالح معنا ندارد؛ هرکس گفت م

ی اخیر  ی مبارزات صد ساله نامه ملی ایران عالیترین ثمره و بیمه ارتش آزادیبخش»  گفتید: هرچند شما با اطمینان خاطر می

های دیگر برای سرنگونی دشمن  مردم ایران از مشروطه به بعد است که مجاهدین آن را پس از طی کردن و ارتقای خط مشی

به نظر من دیگر شانسی برای این شیوه از مبارزه باقی نمانده است. امروز بحث بر سر ارتش  اما «اند ی بنیاد گذاشتهضدبشر

نیست. بحث بر سر محل اسکان مجاهدین به عنوان شهروندان غیرنظامی است. به همین دلیل است که شما ملی  آزادیبخش

 بخش دهند. های ارتش آزادی هید در جاجای میهن اشغال شده تشکیل یگانخوا داده و از جوانان میهن می« برپا»امروز شعار 

 

 های ارتش در داخل کشور تشکیل یگان

بطور تمام و کمال منحل شد و « ارتش آزادی بخش»بعد از آن که  ۲2شما در نشست تحلیل اوضاع با نیروهایتان در پاییز 

لیبرتی منتقل شدند به جای پذیرش واقعیت « زندان»و نیروها به ظرف تشکیل آن )اشرف( نیز به درخواست آمریکا تخلیه شد 

خطاب به نیروهای انقالب دمکراتیک مردم ایران در »رفته و دستور برپایی ارتشی خیالی در ایران را داده و « فانتزی»به دنبال 

 تأکید کردید: « داخل ایران به ویژه جوانان اشرف نشان و عناصر انقالبی

برای برپا کردن اشغال شده. منظورم همان انقالبیون مجاهد و مبارز و اشرف نشان است بالدرنگ  یهنراسر مهای س آهای بچه»

شروع به فکر و طراحی کنید. آن های ارتش آزادی اقدام کنید و آماده باشید. بالدرنگ برای  یگانها و  ها دسته و آماده سازی تیم

های طالیی از دست نرود. بر عهده هر ایرانی  مناسب فرصت و فرصت ی ر لحظهدر سراسر میهن اشغال شده تا در زمان موعود د

، و خواهان سرنگونی این رژیم پلید است. علیه فاشیسم و استبداد مذهبی درهم بشکند ااهد یوغ ستم آخوندی رخو آزاده که می

ارتش آزادی رو به هر میزان که های  ها و یگان ها و دسته اشرف نشان است که تیمبر عهده جوانان دلیر و  است و مخصوصًا

توانند در هر کجا از ارس تا خلیج فارس از خراسان تا خوزستان. از تبریز تا سیستان و بلوچستان و از کردستان و کرمانشاه  می

 بشری آن هم به دست خودمان و توانکردن سرنگونی دشمن ضد تا یزد و کرمان برپا و برای آن اعالم آمادگی بکنند. محقق

ای است مبرم و میهنی برای تمام آزادگان  های ارتش آزادی وظیفه انگحاال با تشکیل ی «کس نخارد»خودمان و با همان منطق 

 ایران زمین به ویژه برای جوانان دلیر و غیور اشرف نشان. 
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تکثیر شده اشرف و  علمش که هستند مدد کن. مخصوصا با ها رو در هرکجا ملی انقالبی و میهنی آن ی بار خدایا در این وظیفه

های ارتش آزادی که طبعا در برگیرنده  گانروستا به جانب برپا کردن ی و هر کوی و برزن در هر شهر و منطقه مجاهدانش در

 «ارتش قیام هم هست و آن کارکرد را هم خواهد داشت بپا خیزند و پیش بتازند. 

 

 « یم در تهرانارتش مر -بهاران ایران»دادند  نیروهایتان هم شعار می

ی  منطقه ۹1نظامی در  -واحدهای رزمی سیاسی»تشکیل شما مبنی بر  24ها یادآور ادعای سال  آیا اعالم تشکیل این یگان

 نیست؟ « های مازندران و فرماندهان پیشمرگان های گیالن، جنگل کشور و تعیین فرماندهان واحدهای رزمی در جنگل

های ارتش آزادی؟ کدام نیروهای  کدام یگان برود؟ « تهران»خواهد به  برگردد چگونه می« اشرف»تواند به  که نمی« ارتش مریم»

گوش به فرمان در داخل کشور؟ اگر در شرایط دیکتاتوری و اختناق حاکم بر کشورمان امکان تحقق چنین امری بود چرا زودتر 

برده شدند به این  «زندان لیبرتی»نوان پناهجو به دست به کار نشدید؟ چرا وقتی ارتش آزادی بخش منحل شد و افراد آن به ع

هایی در کشور بود چرا به عراق رفتید؟ چرا در بدترین شرایط به قول خودتان  فکر افتادید؟ اگر امکان تشکیل چنین یگان

 مان در حال جنگ بود رفتید؟  بدترین انتخاب را کرده و به کشوری که با میهن

پذیر بود  کنند. خوب اگر چنین کاری امکان« بالدرنگ شروع به فکر و طراحی»ها  شکیل یگانخواهید برای ت ها می شما از آن

شما به خاطر اختناق و  ؟ترین افراد تجربه بی به هم آن کنید خود شما چرا نکردید که حاال مسئولیت را به دیگری واگذار می

ها در داخل کشور عاجز بودید و هستید  ترین هسته ی دیگر از تشکیل ساده سرکوب شدید حاکم بر کشورمان و دالیل عدیده

های ارتش  انگها و ی دسته ،ها برای برپا کردن و آماده سازی تیم»خواهید بدون درنگ  حاال از یک مشت جوان بدون تجربه می

 بدهید؟  محتوا و غیرعملی بیاست شعارهای  کنند و آماده باشند. تا کی قرار« آزادی اقدام

هم « میهن اشغال شده اشرف در جای جای»رتی مدعی تکثیر دوباره در نشست با نیروهای مجاهدین در لیب ۲2شما در دیماه 

 :شدید

ای   دادن به ارتش آزادی در داخل میهن اشغال شده که اشرف در جای جای آن تکثیر شده است، به او و خامنه« برپا»بعد از »

تان ریخت،  فرماندهی ارتش آزادیبخش که زهر آتش بس را هم به حلقوم ور شدن همین شعارها و همان ظر شعلهگوییم: منت می

 «باشید...

شوید جامعه کالس درس نیست و شما هم مبصر کالس نیستید که هرگاه تشخیص دادید فرمان خواهید متوجه  چرا نمی

ش به انواع و ود و ارتش آزادیبخب «اقتدار»دهید. هرجایی قوانین خاص خود را دارد. چرا زمانی که اشرف در « برجا»و « برپا»

جای جای میهن اشغال »ندادید و اشرف در « برپا»بود و مرزها تا حدودی روی شما باز بود، فرمان  مجهزاقسام تسلیحات، 

 تکثیر نشد؟ « شده

تا گفتید،  بخش در خاک عراق نمی های گذشته و ضرورت تشکیل ارتش آزادی عملی مردم در سال مگر شما در پاسخ به بی

 کند؟  های تهران و شهرهای بزرگ نرسیم کسی دستی باال نمی پشت دروازه

ها نداشتید، معتقد به سرنگونی نظام از طریق  اعتقادی به حرکت تودهبر خالف نظر امثال علی زرکش جایی که  شما از آن

راتژی استفاده کنید. هر عملیات سال گذشته مطلقا نتوانستید از این است ۹0بودید در حالی که در « بخش نوین جنگ آزادی»

بخش نوین و استراتژی آن ندارد. بیش از یک دهه هم هست که یک  هم که بوده چریکی بوده که ربطی به جنگ آزادی نظامی

 شلیک نشده است. از جانب شما ترقه 

به مبارزه مسلحانه  2124در گفتگو با یورونیوز به صراحت تأکید کرد که سازمان از سال  21۲2مریم رجوی در شهریورماه 

 اند. پایان داده

-on-build-to-seeks-group-resistance-http://persian.euronews.com/2012/10/03/iran
status-terror-non/ 

 

http://persian.euronews.com/2012/10/03/iran-resistance-group-seeks-to-build-on-non-terror-status/
http://persian.euronews.com/2012/10/03/iran-resistance-group-seeks-to-build-on-non-terror-status/
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. اگر امکان عملیات بود که شما مدعی کنارگذاشتن گویید  های ارتش در داخل کشور می از برپایی یگان 21۲2ماه  در آبانو شما 

 دادید. شرایط به شما تحمیل شده است.  شدید و یا از آن زمان تا کنون عملیاتی انجام می نمی 2124آن در سال 

بود فرمان المللی  های بین اول رسانهلرزید و خبر  یر پای دانشجویان میروز تهران ز 0که  2172تیر  22چرا در جریان جنبش 

لرزید فرمان  که هفت ماه تهران در زیر پای والیت فقیه می 22چرا در جریان جنبش  ؟چرا اشرف تکثیر نشد ؟ندادید« برپا»

شنیده « درود بر رجوی»؟ چرا شعار یدخواهید بروید در خاوران چادر بزن ارتش ندادید و مدعی شدید که میهای  یگانیی «برپا»

سر داده شده است. چرا در « درود بر رجوی»های مردمی شعار  بودید در تظاهرات  در حالی که پیشتر بارها مدعی شده؟ نشد

ایران متمرکز شده بود کسی چنین ها روی  ی ایران بود و دوربین ها متوجه ی نگاه که همه 22و جنبش  2172جریان تیر 

 نبود؟« ملی و میهنی»ی  یی وظیفه«ها دسته»و « ها یگان»آن موقع تشکیل چنین  ؟نشنید چیزهایی

ی  کشید که به نقش مجاهدین در همه شود بیرون می شما صحبت عناصر سرکوبگر رژیم را که با مقاصدی خاص مطرح می

ها هر ندایی را به مجاهدین وصل  دانید آن ر میگیرید. خود شما بهت کنند و آنگاه حقانیت خود را نتیجه می ها اشاره می نابسامانی

اگر بخواهیم ادعاهای کذب عناصر رژیم را بپذیریم بایستی ادعای برادر  تر بتوانند آن را سرکوب کنند. کنند تا بهتر و ساده می

ا ادعای واعظ طبسی ی« اشرف»با مجاهدین و « جریان انحرافی»مشایی و  نژاد مبنی بر ارتباط این دولت و به ویژه رحیم احمدی

جاها که  به اینشود.  یک بام و دو هوا که نمیرا هم بپذیریم. « ای از مجاهدین خلق است حلقه انحرافی شاخه»ه مبنی بر این ک

تان قرار  ی تحلیل کنید و پایه کنید و در جای دیگر به آن استناد می رسید اخبار منتشره از سوی رژیم را سانسور می می

 دهید.  می

کردید برچیده شده و به تسخیر  معرفی می «کانون استراتژیک نبرد»پذیرید اشرف بر خالف ارزیابی شما که آن را  نمی چرا

چرا به دنبال راهکار  افتید؟ نند؟ چرا به فکر چاره نمیک جا جست و خیز می ها در آن نیروهای ارتجاع درآمده است و عوامل آن

امکانات مالی و نیرویی و تبلیغی سازمان را به جای صرف مبارزه با رژیم صرف تبلیغ  چرا روید؟ جدید مبتنی بر واقعیات نمی

کشانید؟ اگر امکان  ی اصلی به فرعی می کنید و فکر و ذکر نیرو را از نقطه می« اشرف»به « لیبرتی»سرانجام بازگشت از  بی

دارد حزب بعث دوباره به قدرت برگردد امکان  به نظر من همانقدر کهکردید.  جا را ترک نمی بود که آن« اشرف»حضور در 

ی حضور در اشرف نیست و آینده درستی  سال پیش نوشتم که امکان ادامه 4هم هست. « اشرف»امکان بازگشت مجاهدین به 

ها همچون  به کار خواهند شد و آمریکایی  ها برای کشتار مجاهدین دست موقع نوشتم عراقی حرفم را نشان خواهد داد. همان

و مجاهدین  توانید هنوز لجاجت کنید و واقعیت را نپذیرید اعدام صدام حسین از خود سلب مسئولیت خواهند کرد. شما می

 شان بپردازند.  بهای سنگین آن را با پوست و گوشت و خون

 

 های ارتش را تشکیل دهند؟ چه کسانی قرار است یگان

بخش شما به دنبال اعالم آبرومندانه بیرونی آن هستید و حاال پیام  ادیبینی کردم که بعد از انحالل ارتش آز سال قبل پیش 4

ها پیش روی آن دست گذاشته بودم. وگرنه واقعیت انحالل  دادن به جوانان داخل کشور نشأت گرفته از حقیقتی است که سال

 سال است به شما تحمیل شده.  24ارتش که 

ند؟ مخاطب شما چه کسانی هستند؟ آیا همان کسانی که مخاطب پیام خواهند تشکیل ده های ارتش را چه کسانی می یگان

 مساجد را به تسخیر خود در آورند؟ها خواستید  شما بودند؟ همان کسانی که از آن 2122مرداد  ۹2

آزاد شود. از فرصت  ین فروش حکومتید ید مساجد از چنگ آخوندهاید تالش کنیتوان یجا که م امسال در ماه روزه تا آن»

کانون ضدارتجاع  یستین کار است. مسجد بایهم ید. مسجد برایرمضان استفاده کن یو تجمع در مسجدها در شبها ییدهماگر

  د نبود.یر که هر گاه در زندان و تبعیخ به یاد پدر طالقانیران گردد. یك مردم ایام و انقالب دموکراتیو کانون ق یکتاتوریو ضد د

تجمع و آموزش و  یبرا یو به کانون یکتاتوریابان استانبول به کانون ضدارتجاع و ضددیخت را در یمسجد هدا 04و 44در دهه 

ن ید کمك کرد. از همیکه با ییکمك به آنها یبرا ین به محلیچن هم .کرد یل میقوت قلب مجاهدان و مبارزان آن روزگار تبد

 د....یکن یطراحآزاد کردن مساجد از دست حکومت  ین فرصت و برایاستفاده از ا یحاال برا
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 «شود. ین مبارك مین چنی. رمضان امسال ایت و ارتجاع و از شرك و بت پرستیآزاد کردن مسجدها از جاهل یسو ش بهیپ

 
http://www.hambastegimeli.com/node/3368  

 

گیرید؟  یهن توجهی به فرامین شما نکردند حاال که شب تار است. چرا درس نمیهم جوانان م« خون و قیام»حتی در روزهای 

 روید؟  اید فرو می ای که به دور  خود تنیده چرا در پیلهپذیرید؟  چرا تغییر دوران و نسل را نمی

دهید؟ از ظاهر  یهایی صادر کرده و چنین فرامینی م دانم چه شناختی از داخل کشور و نسل جوان دارید که چنین بیانیه نمی

 و 44 های دهه و کجا مان میهن امروز شرایط. اید رفته ساله 44 – 14به خوابی  «غار اصحاب کهف»آید که در  امر چنین بر می

 ردار نبودند کجا؟ برخو تلویزیون نعمت از هنوز مردم که شمسی 04

 44ی  ه که به مسجد بروند. شما از نوستالژی دههدل و دماغی برای مردم باقی نگذاشت یساله مذهب 10دانید حاکمیت  نمی آیا

 ها بدهکار نیست. چند نفر پیام شما به عنوان رهبر مقاومت را به گوش زنید امروز کسی گوشش به این حرف حرف می 04و 

  جا؟کومت آزاد کردند یا در این جهت تالش کردند؟ جوان ایرانی کجا و مسجد و منبر کحجان خریدند و مسجدها را از دست 

 شد؟  « مبارک»آیا رمضان آن سال 

 

غالمرضا خسروی، جواد  -چی محسن دگمه -محمدعلی حاج آقایی -یجعفر کاظم -علی صارمی :نگاهی به این اسامی بکنید

کبری بنازاده  -صدیقه مرادی  -زهرا )محبوبه( منصوری -ضحان )همراه اعضای خانواده(وا( فرح) المیرا -معزی علی –الری 

 وناصر سوداگری  -فر، حمید، اصغر(  برادران بنازاده امیرخیزی )محمد و همسرش شهال زرین -کفایت ملک محمدی -امیرخیزی

محسن  -محمدعلی منصوری -زهرا صفایی -دینا کریمی راهجردی -همسرش طاهره پوررستم و پسرشان پویان سوداگری

مجید  -هادی قائمی -اش ریحانه حاج ابراهیم دباغ(  وسپور مقدم )و پسرش احمد و همسرش مطهره بهرامی حقیقی و عر دانش

 -تبریزی رسول -پناه شریعت علیرضا -عبادی علی -مغاری محمود –اصغر محمودیان  -خسرو رهنما -هادی عابد باخدا -رضایی

 -ندیاریعباس اسف -مخصوص بخارایی -اصغر قطانی -حسن فتحعلی آشتیانی -اسدالله هادی -محمدباقر ذاکری -ذاکری محمود

 همراه گرایی جان علی –نازیال دشتی و همسرش هانی بازرلو و )فرزندانشان هود و حامد یازرلو(  -پرویز ورمزیار -تیمور رضایی

 -جواد علیقلی و همسرش زهرا علیقلی -حمید آقاقدیر اصفهانی -پور و فرزندانشان )آزاده و محسن گرایی( ش شهناز کیهمسر

دینا زهرا اسدپور گرجی و فرزندانش )فاطمه و رضا جوشن(، ماشاءالله حائری، ایوب پرکار،  -یشیرمحمد رضای -حمید برهان

اند  های اخیر دستگیر شده بخشی از زندانیان سیاسی سابق مجاهد هستند که دوباره در سالکریمی و پسرش حنیف عطارزاده، 

برند و جانشان به  االعالج و خطرناک رنج می های صعب بیماری و من از آن اطالع دارم. تعدادی از افرادی که در باال نام بردم از

 شدت در خطر است.

 

ی دلگرمی باشد اما  ها اسامی زندانیان سیاسی مجاهد است. شاید برای کسانی که شناختی از اوضاع و احوال ندارند مایه این

ها آشنایی دارم. غالبُا بین  ن من هستند یا با آنشان دوستا ها اکثریت قریب به اتفاق ی دلسردی است. این برای من برعکس مایه

 ارتش آزادی بخشهای  یگان سال سن دارند؟ در کجای دنیا افرادی تا این حد فرتوت و از کار افتاده پیشتاز تشکیل 74تا  04

 شوند؟  می در شرایط اختناق کامل

نوان الرضا قنبری در همین حدود به عدعب سال سن و 42سال سن و جعفر کاظمی  24آقایی با بیش از  شما از محمد حاج

 04کردند حدودًا  ها همکاری می های دیگری هم که با آن کردید. بچه  خبرنگار سیمای آزادی بصورت یک بار مصرف استفاده

سومی همچنان زیر حکم اعدام است. کار خاصی هم نکرده است. در ی اعدام سپرده شدند و  ساله بودند. دو نفر اول به جوخه

روز عاشورا یکی از مسئوالن شما از جای گرم و نرم با تلفن دستی او که در خیابان بوده تماس گرفته و خواسته است به عنوان 

 ی اعدام او کرده است.  گزارشگر سیما از صحنه گزارش دهد. همین را رژیم جنایتکار بهانه

http://www.hambastegimeli.com/node/3368
http://www.hambastegimeli.com/node/3368
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تشکیل ند توان ه و سربدار هم که باشند نمیشوریدافراد ساله بود. با چنین میانگین سنی حتی اگر  2۹علی صارمی هم 

 ساله نبودند. 04مان  مادراند. ساله نبودن 24مان  سال که از حبس آزاد شدیم هنوز پدران 24. ما بعد از هندهای ارتش د یگان

ذاشتیم گ نمیگفتیم و حتی  می« پدر»ساله بود  04به کسی که در زندان  24ی  ما در دهههای جامعه را بپذیرید.  واقعیت

تشکیل را که امروز به عنوان هوادار مجاهدین در زندان هستند این دسته افراد   زندانیان سیاسید. کارهای سنگین را انجام ده

ها اضافه کرد.  توان به آن اند می ها و زندانیان سیاسی سابق بوده ندرت افرادی را که به نوعی در ارتباط با خانواده دهند و به می

 ای است که مجاهدین در حال حاضر در آن قرار دارند.  ی بسته  ی دایره ندهندهاین نشا

است. سوار شدگان  ی اعدام هایشان و خانواده  داخل کشورتان روی زندانیان سیاسی سابق و خانواده  متأسفانه شما هنوز دستگاه

ها و نزدیکان و  ی فشارش را روی خانواده خود نیست رژیم همه شود. بی خون جدیدی به قدر نیاز به مجاهدین تزریق نمی

 بطور نسبی خیالشدر ارتباط با شما چون  .و لیبرتی گذاشته استها و مجاهدین ساکن اشرف  جاودانه عام شدگان، بستگان قتل

 مردم راحت است.  طرف از

و آمادگی خود را برای تشکیل  دهند دانشجویان و هواداران شما از سیستان و بلوچستان اطالعیه می «ی اینترنتی در مبارزه»

به دنبال »: کنید اعالم میاند. در سایت مجاهدین  یگان آمادگی خود را اعالم کرده 22ظاهرًا کنند.  های ارتش اعالم می یگان

ا ه گانین یل ایهای ارتش آزادی، شاهد موجی از استقبال و اعالم آمادگی برای تشک گانیی یفراخوان رهبر مقاومت مبنی بر برپا

 «م،یر بودیهن اسیدر م

 

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=118851 

 

یالی و تبلیغات غیرواقعی خ بر این همه خام شود و میافسوس آدمی باعث  ،های انتشار یافته در سایت مجاهدین نگاهی به بیانیه

  خورد. تأسف می

  آذر و اعالم آمادگی برای پیوستن به یگانهای ارتش آزادیبخش22بیانیه دانشجویان اردبیل به مناسبت 

?newsid=119914http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx 

 آذر22بیانیه دانشجویان خوراسگان اصفهان به مناسبت 

 

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119980 

 

 انیی ارتش آزادی توسط دانشجوانهاگیل یآذر و اعالم آمادگی برای تشک 22داشت یگرام

ار و جمعی یرانتفاعی کوشیام نور، دانشگاه علمی و کاربردی و دانشگاه غیان رشت در دانشگاه آزاد، دانشگاه پیجمعی از دانشجو»

ان یه دانشجویانیآذر، روز دانشجو را گرامی داشتند. در ب22ی یه های جداگانه یانیان دانشگاه آزاد گرگان طی بیاز دانشجو

بخش اعالم یکانهای ارتش آزادیل یخی آمده است: آمادگی خود را برای تشکین روز تاریل از ایدانشگاه آزاد گرگان ضمن تجل

 م.. حاضر، حاضر، حاضریاد برمی آوریهمگی ما در پاسخ به فرمان رهبر مقاومت جان بر کف فر… میمی دار

ام یامسال با پ آذر 22داشت روز دانشجو اعالم کرد: یامی ضمن گری هین عمران استان گلستان طی اطالعانجمن مهندسا

گر گرفته است. انجمن مهندسان عمران با الگو یی دیکانهای آزادی رنگ و بویل یزاننده آقای مسعود رجوی مبنی بر تشکیانگ

ت ین حاکمیومار ابرتی و همصدا با آنان آمادگی خود را اعالم می دارد تا طیگرفتن از برادران و خواهرانمان در اشرف و ل

 « ده شود.یچیضدبشری هر چه زودتر در هم پ

 

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119783  

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=118851
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=118851
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119914
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119914
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119980
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119980
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 آذر و تشکیل یکانهای ارتش آزادیبخش22پیام دانشجویان جنوب ایران، به مناسبت 

 

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119936  

 

 آذر22پیام دانشجویان سقز به مناسبت 

 

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119981  

 

 گوید:  مریم رجوی در همین رابطه می

همچنین امکان تجدید قوای جنبش مقاومت در داخل کشور و  ]بیرون آمدن مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا[ این تحول»

دادن  برای سازمان ای  پیوستن آنها را فراهم کرده است. بله اثر بسیار مهم، آغاز روند تازه مقاومت و بهمگسترش واحدهای 

 «ویژه جوانان مبارک باد. های مقاومت در ایران است. این تحول بر مردم، به یگان

 

-http://www.maryam
-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=798:

46&Itemid=55-10-19-04-08-2013&catid=9:2009 

 

ی نیروهایتان را  و هنگامی که همه 24ی  های مقاومت در داخل کشور در دهه  اقدامات شما انسان را به یاد فرمان تشکیل هسته

اندازد. اگر امکان چنین امری بود چرا نیروهای تشکیالتی خودتان را خارج کرده بودید و از مشتی  از کشور خارج کرده بودید می

 کار شوند؟ به  خواستید بدون ارتباط تشکیالتی رأسًا خود دست می  جوان بی تجربه

چه پارامتری دلیل این تحول بوده است؟ اگر دم آغاز شده است؟ « های مقاومت انای سازمان دادن یگای بر روند تازه»آیا واقعًا 

چرا قبل از این شما اینقدر مسیحایی است چرا زودتر این کار را نکردید؟ چرا پیش از سقوط صدام حسین این کار را نکردید؟ 

 در داخل کشور نبود؟ های تروریستی قرار بگیرند جوش و خروشی که مجاهدین در لیست

کارگری و زنان و دانشجویی و های  انجمن مدعی تأسیس ژوئن چگونه 27ی  یادتان هست پس از فروپاشی عراق و واقعه

ها بخشی از  ها  وجود خارجی نداشت. این انجمن شدید؟ یکی از آن زندانیان سیاسی و ... حامی مجاهدین در داخل کشور 

ها هم واقعی  یی این یگانها واقعی بودند برپا ی واقعی. هرچقدر تشکیل آن انجمن و نه مبارزه ی اینترنتی شما بودند مبارزه

یک واحد ارتش آزادی ضمن تبریک » 22اسفند  ۹۹های صدمن یک غاز بدهید که در تاریخ   توانید اطالعیه هستند. حاال تا می

را از  رف نشانان سراسر جهان حمایت همه جانبه خوداش پیشاپیش سال نو به مجاهدان آزادی در زندان لیبرتی و اشرف و

 «فراخوان سازمان برای چهارشنبه سوری اعالم کرد.

 

www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4http://
13&Itemid=55-50-12-10-10-13&catid=15:2009-00-20-12-03-0020:2013 

 

ها در ایران ندید؟ هیچ گزارشی در این  کس اثری از آن سوری چه کار کردند؟ چرا هیچ ها در چهارشنبه واحد  این به اصطالح

ار نیافت. اال این که شما خودتان را از تک و تاب نیانداختید و مدعی شدید مثاًل چندتا سطل آشغال در فالن نقطه مورد انتش

 شنیده شده است. و ترقه  آتش زده شده است و یا صدای نارنجک 

 

http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=798:-2013&catid=9:2009-08-04-19-10-46&Itemid=55
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=798:-2013&catid=9:2009-08-04-19-10-46&Itemid=55
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=798:-2013&catid=9:2009-08-04-19-10-46&Itemid=55
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=798:-2013&catid=9:2009-08-04-19-10-46&Itemid=55
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40020:2013-03-12-20-00-13&catid=15:2009-10-10-12-50-13&Itemid=55
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40020:2013-03-12-20-00-13&catid=15:2009-10-10-12-50-13&Itemid=55
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 شورای امنیت ۷۲۰با پذیرش قطعنامه « جنگ آزادیبخش نوین»پایان استراتژی 

 ۹4زیر سؤال رفته بود. شما در « جنگ آزادیبخش نوین»ی  و برقراری آتش بس، فلسفه 0۲2ه اساسًا پس از پذیرش قطعنام

ها به نفع خود و به منظور پیشبرد خطی که درست  سال گذشته تالش کردید بر خالف مسیر آب حرکت کنید و از روزنه

بماند که هنوز به لحاظ نظری خود را از د. به شما تحمیل ش در عمل دانستید استفاده کنید که جواب نداد و عاقبت واقعیت می

 اید.  تک و تاب نیانداخته

د؛ چون در جای دیگری امکان تشکیل آن نبود. این یبدترین گزینه بود، رفتبه قول خودتان شما برای تشکیل ارتش به عراق که 

در عراق طوالنی مدت شود به ضد  کردید که اگر حضور مجاهدین دیدید و تأکید می ساله( می 1-۹عزیمت را نیز کوتاه مدت )

بینی شما درست از آب در آمد و رژیم در بیست سال گذشته و به ویژه پس از پذیرش  خود تبدیل خواهد شد. متأسفانه پیش

ی مجاهدین استفاده کند. این حضور در عراق و تبلیغات منفی  نمایی چهره قطعنامه توانست از حضور شما در عراق برای سیاه

یرات منفی جدی بر روی مردم در ارتباط با مجاهدین داشت و دارد. شما هم به خاطر حضور در عراق هیچ گاه به طور رژیم تأث

خواستید که در ارتباط با حضورتان در عراق برای مردم روشنگری کنید و از تأثیرات منفی  میتوانستید و نه  جدی نه می

 ناپذیر بود. دشوار و گاه امکان تبلیغات رژیم بکاهید. البته چنین کاری هم سخت و

مان تهیه کرده بودید،  ای که از میان بهترین فرزندان میهن داشتن مجموعه بدتر از آن به خاطر نپذیرفتن واقعیت و برای نگاه

ی شما و به اعتبار مجاهدین چه در سطح ملی و چه  دست به اقدامات عجیب و غریب و ناشایستی زدید که به شدت به چهره

 ضربه زد. المللی  بین

هایی که در حالت جنگ با رژیم  المللی دولت مراودات سیاسی و اقتصادی و تعهدات بین گفتید همانطور که شما به درستی می

و شروع مذاکرات بین دو کشور همین شرایط  0۲2داد. پس از پذیرش قطعنامه  نبودند اجازه تشکیل ارتش در خاکشان را نمی

راه برود. با وجود آتش بس بین رژیم و دولت عراق دیگر امکان عملیات  عراق مجبور بود دست به عصا آمد. برای عراق هم پیش

 منظم بر علیه رژیم از بین رفته بود. 

کردند خود بهتر  شما علیرغم این که فرماندهان ارتش بارها آمادگی و توان رزمی خود برای سرنگونی رژیم را اعالم می

نیرو توان نظامی این کار را هم نداشتید. اصاًل این که ارتش آزادیبخشی دو  4444ی که موجود بود با دانستید که در شرایط می

که اعالم « ساعت سین»ای برای سرنگونی یک رژیم انجام دهد ذهنی است.  ر بنشیند تا در یک روز فرضی حملهدهه منتظ

داد هم  داد. اگر می بس و الزامات آن اجازه چنین کاری را نمیی واقعیات نبود. عراق هم به خاطر آتش  کردید و ... بر پایه می

ع و ی آزادسازی شهر و یا حمله وسی و پیگیر و دامنه دار. نه اجازه ؤثرمحدود و به شکل عملیات ایذایی بود نه عملیات م

 داد.  ی عملیات ایذایی را هم نمی رفت اجازه با رژیم رو به بهبود می شگسترده. حتی هنگامی که روابط

چریک شهری مجاهدین در دوران خاتمی نیز طبق ارزیابی قبلی شما که من بارها شنیده بودم به نوعی بازگشت به   عملیات

 عقب و نافی جنگ آزادیبخش نوین بود ولی توضیحی در مورد آن داده نشد. 

شد. بایستی همان موقع واقعیت شرایط به کلی عوض  شد چرا که بایستی خط جدیدی دنبال می 0۲2بعد از پذیرش قطعنامه 

شد. ارتش آزادی بخش در شرایطی به وجود آمده  شد و طرحی نو با توجه به شرایط جدید در منطقه درانداخته می پذیرفته می

حاصلی آن  بار که بگذریم مردم خسته از جنگ و بی بود که جنگی در مرزهای ایران جریان داشت. از وضعیت اقتصادی فاجعه

دیدند، نیروهای رژیم درگیر  ه نیرویی داشتند که به جنگ پایان دهد، سربازان عمر و آتیه خود را تلف شده میچشم امید ب

داد. برای  را می جنگی فرساینده و بدون آینده بودند. در این شرایط ارتش آزایبخش با اقبال روبرو بود. شعار صلح و پایان جنگ

گسترش بود. اما پس از پذیرش قطعنامه از سوی خمینی شرایط درست بر عکس نیرو و چه عملیات رو به  ظهمین چه به لحا

ای در منطقه،  شد. شرایط در فردای پذیرش قطعنامه از سوی خمینی با روز قبل آن یکسان نبود. بدون شروع دوباره جنگ تازه

کردند و  صلح خاکستری صحبت می آید. برای همین مجاهدین از آمد و نمی زمینه برای فعالیت ارتش آزادیبخش به وجود نمی

از سوی رژیم بود. این تابلو « صدور بحران و تروریسم»کردند، شروع جنگی دوباره تحت عنوان  تابلوی اصلی که رسم می

 های سیاسی ایران و منطقه جایی نداشت.  خواسته و تمایل شما بود و در واقعیت
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همیشه از بین رفت. دعوا و جنگ همیشه دو طرف دارد. شما این اول برای « خلیج»این امکان پس از اشغال کویت و جنگ 

گرفتید. چرا که مشخص بود دولت عراق دیگر توان درگیر شدن در جنگی تازه را ندارد و در مقابل  واقعیت را در نظر نمی

های  ها پایگاهکرد هم عراق امکان پاسخگویی نداشت. بار های رژیم کرنش خواهد کرد. رژیم هرچه توطئه می طلبی زیاده

موشک و بمباران سنگین هوایی هدف حمله قرار داد اما عراق هیچ واکنشی نشان داد. چرا که  77مجاهدین را با بمب و 

المللی به نفع رژیم و به ضرر عراق بود.  توانست چنین کاری کند. عراق در بحران بود. تعادل قوا در منطقه و در سطح بین نمی

توانست شرایط جنگی را در حالی که در تحریم کامل سیاسی و  ن جنگ هشت ساله بود. عراق نمیشرایط درست بر عکس دورا

ای و عربی و  اقتصادی کشورهای عربی و آمریکایی و اروپایی بود تحمل کند. عراق روز روزش با آن همه حمایت منطقه

 تن به جنگی دوباره با رژیم دهد؟خواهان جنگ نبود، چگونه امکان داشت در شرایط جدید  22المللی از سال  بین

پرداختند که بعد از جنگ کویت به دشمن  های جنگ هشت ساله را کشورهای شورای همکاری خلیج می بخش عظیم هزینه

 عراق تبدیل شده بودند. 

ن مایحتاج ریت ی پرواز ممنوع بود و عراق حاکمیتی بر آن نداشت. دولت عراق به سختی ابتدایی شمال و جنوب این کشور منطقه

 برخالف دوران جنگ هشت ساله کشور با قطحی روبرو بود.  کرد و مردم را تهیه می

معلوم بود در شرایط جدید عراق از وجود مجاهدین به عنوان برگ برنده در مذاکرات و یا تنظیم رابطه با رژیم جمهوری اسالمی 

 کرد.  استفاده می

بخش نبود. نه تنها امکان حرکت ارتش به  ای غربی امکان حرکت ارتش آزادیدانیم بدون وجود یک جنگ در مرزه ی ما می همه

کرد، امکان موفقیتی برای آن نبود. برای همین هم شما همیشه یک تابلو  لحاظ سیاسی نبود، بلکه به فرض هم که عملیات می

 گرفتید.  که منتهی به جنگ شود در نظر میرا جنگ و یا صدور بحران 

سال در  44های باالی  هم غالبًا با سن در مرزها غربی ایران، ارتش آزادیبخش با سه هزار و پانصد نیرو آنبدون وجود یک جنگ 

های ارتش آزادیبخش و  های جدی که در عملیات و با توجه به مصدومیتسال در حال حاضر  04زمان سقوط صدام حسین و 

 ۹0تا  ۹4رزمنده  هایهای کالسیک هم نیرو در ارتشبکنند؟  توانستند ه کاری میچاند  تهاجمات تروریستی رژیم متحمل شده

 . بقیه نیروی ستادی هستند. اند هسال

برتی، طبق یکی از افراد گروه سوم انتقالی به لیران ین خلق ایان عضو سازمان مجاهدیر مستوفیا امیبردگویید  شما خودتان می

از ساعت »اید :  هم چنین تعریف کردهرا پای در آمده است. بدرفتاری از  « یبه علت انتظار خسته کننده و بدرفتار»گواهی دکتر 

در  ...دیمارس بطول انجام2۲ل شخصی بودند که تا صبح دوشنبه یر کنترل و بازرسی وسایمارس ز22کشنبه یصبح روز  2

صبح سه شنبه موفق  2.14ها منتظر شدند و تنها در ساعت  ان پناهندگی، تمام طول شب را در سرما در اتوبوسیجه متقاضینت

 « .اده شدن شدندیبه پ

http://iran-
efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5323:catrin&catid=

1:2010-12-28-06-01-50&Itemid=2 

رژیم کارایی ی نبرد بدون داشتن سالح کافی بیش از صد نیروی جوان  تواند رزمنده باشد و در صحنه آیا چنین نیرویی می

 ها را از پا در بیاورد؟  داشته باشد و آن

 

 گوید:  آن می  آزادیبخش در ارتباط با سپاه پاسداران و وارفتگی محمود عطایی رئیس سابق ستاد ارتش 

درصد تقلیل پیدا کرده است. به این ترتیب سپاه مجبور است  14تا  ۹4درصد به  24میزان داوطلبان در سپاه پاسداران از »

 (2177بیست و یکم مهرماه  424ی  )نشریه مجاهد شماره«جای کادرها و نیروهای با تجربه را با نیروهای وظیفه پر کند

خیالی است. اما حتی با پذیرش این موضوع توجه  دانست که البته ناشی از خوش ی اضمحالل سپاه می او این روند را نشانه

پیوندند  به شما نمی« وظیفه»یا « داوطلب»ارتش و در حالی که هیچ نیروی کردن موی رزمندگان  داشته باشید شما با رنگ

  کنید، عجیب نیست؟ معرفی می« بالنده»خود را به لحاظ نظامی نیروی برتر صحنه و 
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و تضعیف رژیم و  مرز ایران و عراقبدون وجود جنگ در  «جنگ آزادیبخش نوین»شما بهتر از هر کسی به غیرکارآمد بودن 

تر بودید با وجود آن  مردم و ... اشراف دارید. برای همین تا زمانی که صدام حسین در قدرت بود و شما به مراتب جواناستیصال 

دادید و فرماندهان ارتش اعالم آمادگی  و حمله را وعده می« ساعت سین»کردید و  ی سرنگونی اعالم می که دائمًا فاز و مرحله

ها مثل دوران مرگ خمینی هم مدعی  ، عملیاتی نکرده و از مرز نگذشتید. بعضی وقتکردند برای انجام عملیات سرنگونی می

بیشتر به منظور توجیه نیروهایی مطرح  رسد این به نظر مینداد!   خواستیم حمله کنیم اما صدام حسین اجازه  بودید که می

شویم و  لی و چماق هم وارد میدان میشد که یادشان بود وعده داده بودید در صورت مرگ خمینی اگر شده با دست خا می

 آید.  گرنه خط استحاله و ... رو می

ای و جهانی با  حتی اگر فرض کنیم چنین بوده، نشانگر این است که شما به مشکالتی که دولت عراق به لحاظ داخلی، منطقه

ساز در  لحظات سرنوشتهم هست. در گرفتید. البته عذر بدتر از گناه  گدار تصمیم می آن روبرو بوده، اشراف نداشتید و بی

 شد. نیز بایستی از کس دیگری اجازه گرفته می  ی سرنگونی و عمل به وظیفه با مقولهارتباط 

گفتید و ... اما در  و رفتن به داخل کشور می« ۹فروغ »ی آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین هم از  شما پیش از حمله

کندگی نیروها صورت ندادید. نه امکانش بود و نه شما قصد انجام آن را داشتید. چون بهتر وقت حمله، هیچ اقدام عملی جز پرا

 ی آن واقف بودید.  از هرکس به نتیجه

شما در عملیات فروغ جاویدان که هنوز جنگ بود و منتهی صدام حسین حاضر به دادن پوشش هوایی برخالف موافقت 

دید و بسیاری از نیروهایتان را از دست داده بودید چگونه ممکن بود انتظار اش نشد به لحاظ نظامی شکست خورده بو اولیه

 داشته باشید که یک سال بعد در شرایطی که جنگی هم نبود به لحاظ نظامی پیروز شوید.  

ای  نین اجازهو یا آمریکا چ عراقیا دولت بعدی وری المالکی دولت ن، آیا شما این بار توقع دارید حتی اگر ادعای شما را بپذیریم

جا  آن« فاضالب»عراق قادر به رفع و رجوع مشکل  های دولت هستید و به خاطر کارشکنی« لیبرتی»دهند؟ حاال که محصور در 

 هایی برای خود بسازید؟  توانید چنین فانتزی هم نیستید چگونه می

این شیوه از مبارزه نیست. چرا که مجاهدین اگر تا روز سقوط صدام کورسوی امیدی بود، بعد از آن دیگر امیدی به کارا بودن 

اید و  اند که دیگر بدون اجازه مسلح نیز نشوند. برای همین رو به داخل ایران آورده اند تعهد داده عالوه بر این که خلع سالح شده

آمریکا هم نیست. این ی عراق به دست  های ارتش شوند. امروز دیگر اداره خواهید دست به کار تشکیل یگان از جوانان ایرانی می

حمل سالح به شما بدهند و مجاهدین پس از پشت سر گذاشتن موانع مختلف  ی های متحد رژیم دوباره اجازه که روزی عراقی

جا به نیروهای تا دندان مسلح رژیم حمله کنند و از قضا پیروز هم بشوند تقریبًا  المللی برسانند و از آن خود را به مرزهای بین

 ودکانه و فانتزی است که در عالم واقع جایی ندارد. یک رویای ک

 

 فرار از پاسخگویی در مورد استراتژی و تاکتیک

 ام به رزمندگان ارتش آزادىیپ»در « سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور»شما در 

و « تاکتیکی»به سؤاالت  برای شانه خالی کردن از پاسخگویی« هن اشغال شدهیك در سراسر میروهاى انقالب دموکراتیو ن

 گفتید:« اجرایی»

ها ورود و اشراف  الؤل سین قبید. الزمه جواب دادن به ایی را از من انتظار نداشته باشیی و جزیکی و اجرایت تاکتسؤاالجواب »

د خودتان با ید، باین در داخل کشور را ندارین اگر امکان دسترسی و ارتباط با ستاد اجتماعی مجاهدیات است. بنابراییبه جز

ن آن یو پس از بحث و مشورت کافی مناسبتر دیسی کنیمختلف تابلو نو های  حل هد. در مورد رایدا کنیپ حل مشورت جمعی راه

ن ضربه را به یکه طبعًا باالتر حلی راهده را داشته باشد. ین فایشترین ضرر و بیاست که کمتر حلی راهد. منظور یرا انتخاب کن

 «دشمن ضدبشرى بزند.

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022 
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ها که جوانان خودشان تابلو بکشند و تصمیم بگیرند. بنابر این هیچ رهنمودی از سوی مجاهدین نیست. ارتباط  در مورد تاکتیک

 دانید واقعی نیست.  که خودتان می« مجاهدین در داخل کشورستاد اجتماعی »با 

 

 حال ببینیم رویکرد شما در مورد استراتژی چیست؟

توان  ارى وجوه، در حال حاضر نمییام و سرنگونی هم از اول روشن باشد که از بسیك مربوط به قیاالت استراتژؤدر پاسخ به س »

هاى موهوم و ذهنی گشت که پاسخ دادن به آنها موکول به واقع شدن و  ال جوابهوده به دنبیا بیها جواب داد  د به آنیو نبا

ا یی یگوبیست که غین نیل و تفکر منطقی ایم که کار تحلیبگو خواهمی است که هنوز واقع نشده است. مییزهایتحقق چ

ا ما یست یوز مشخص نطی هنیعنی اگر شرای. دهدل مشخص ارائه مییط مشخص تحلیکند بلکه بر اساس شرا بینی طالع

در  دانید میم. چنانکه یبپرداز ها خاصهط و یز به فهم آن شراید قبل از هر چیم، بایمشخص بودن آنها را فهم کن توانیم نمی

هاى  یسیه )همان تابلو نویعنی آزمون و خطا(، به فرضی) ات و تجربهید گام به گام از مشاهده واقعیان شناخت علمی، بایجر

 «ر علمی راه برد. یك تئورى فراگیتًا به یها و اصول اساسی و نها یبه قانونمند مختلف( و سپس

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022 

 

 بکشند. « تابلو» ی استراتژی را هم که به سادگی حل و فصل کردید. خودشان مسئله

 

 در مورد پاسخ به سؤاالت هم گفتید: 

 

طور عام و علنی  د بهیتوان و نبا ت هم، نمیسؤاالن است که به برخی یان بگذارم اید با صراحت با شما درمینکته چهارم که با»

و سازمانی که از همه اسی آن هم براى جنبش یهاى س یبستگتی و دستیهاى اطالعاتی و امن تیجواب داد. مالحظات و محدود

 ...« ر ضرب است براى همه قابل فهم است. یسو ز

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022 

 

دهد، در  به سؤاالت را هم به دالیل گوناگون نمی رهنمودی ندارد بدهد، جواب« تاکتیک»و « استراتژی»رهبری که در ارتباط با 

با این تفسیر چه چیزی از شیر بی یال و دم و اشکم پاسخگویی و کند؟  برد پس چه مشکلی را حل می هم به سر می« غیبت»

سال گذشته علیرغم وعده و  22جهت اطالع خوانندگان بایستی بگویم من تا به حال در طول  ماند؟ کنی می مسئله حل

 ام.  های مختلف باالترین مسئوالن مجاهدین حتی جواب یکی از سؤاالتم را بصورت غیرعلنی نگرفته عیدو

 

 شما قباًل گفته بودید: 

 

توان دوگانه بود. استراتژی بایستی دارای مونیسم، یعنی یگانگی باشد. دوگانگی یا دوالیسم استراتژیک یعنی  در استراتژی نمی»

المللی، مثاًل  پذیر است و از یک طرف هم با عنصر بین کنم که سرنگونی با ارتش آزادیبخش امکان این که من از یک طرف فکر

 (2172بیست و چهارم آذر  12۲ی  )مجاهد شماره« توسط آمریکا یا انگلیس. ابدًا.

 

 توان دید؟ اند، مونیسم استراتژی شما را چگونه می آزادیبخش منحل شده حاال که اشرف و ارتش

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022
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د استراتژی ارتش آزادیبخش و جنگ آزادیبخش نوین شما با توجه به شرایط عراق و منطقه یهستید توضیح ده شما موظف

آن را در داخل « برپایی»که دستور « های ارتش آزادیبخش یگان»خواهد صورت تحقق به خود بگیرد؟ چگونه با  چگونه می

 خورد؟  اید پیوند می  کشور داده

 

 تر گفته بودید:  شما پیش

مدعیان مبارزه مسلحانه و ارتش آزادیبخش و هرکس که ابزار و شکل اصلی دیگری جز مبارزه قهرآمیز و ارتش آزادیبخش برای 

 ( 2172هشتم دیماه  172دهد، بی گفتگو مبلغ یک خط انحرافی )اپورتونیستی( است. )نشریه مجاهد شماره  سرنگونی ارائه می

 رو را بپذیرید تا مبادا مجبور به پاسخگویی شوید. خواهید واقعیت پیش اال نمیح گیری موضعمتأسفانه شما به خاطر این 

 

 گفتید: « کلیدی سؤالسه »با طرح  2172ماه  شما در آبان

خواهی سرنگون  گویم تا پیش پای هر مدعی بگذارید و به عنوان شاخص کندوکاو کنید. ...  اگر می من سه سؤال به شما می»

خواهی از راه دور با انتقاد سیاسی یا فرهنگی، رژیم را سرنگون  خواهی این کار را انجام دهی؟ مثاًل می مییی   کنی، با چه وسیله

ی قهرآمیز و با ارتش آزادیبخش و حمایت مردم آن را سرنگون کنی؟ هرکس که مدعی است  خواهی با مبارزه کنی؟ یا می

ترین و  که اکنون در عالی ی مسلحانه د. واال جدی نیست. ...مبارزهخواهد رژیم را سرنگون کند، باید به این سؤال جواب ده می

 -یی و مبنای الزم برای سرنگونی و مبارزه میهنی ترین شکل خود در ارتش آزادیبخش تجسم یافته است، اصل پایه متکامل

نی و استقرار دموکراسی و و شرط الزم برای سرنگو بناانقالبی در برابر ارتجاع ضدملی و ضدبشری است. بنابراین نقض این م

 «حاکمیت مردم انحراف و اپورتونیسم راست است.

انتشارات  -سرگی و موقعیت مقاومت، سخنان رهبر مقاومت با شماری از هواداران مجاهدین )تحلیل وضعیت رژیم پس از سه

 (20و  24های  صفحه 2172ایران کتاب دیماه 

ه انگلیس شورای رهبری مجاهدین رأی به کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه داده دعای شما در دادگاانظر از این که بنا به  صرف

اید و رزمندگان سابق به عنوان پناهجو و یا قول شما به  حاال که ارتش آزادیبخش ملی منحل شده و شما رسمًا آن را پذیرفته

« ترین شکل ترین و متکامل عالی»ق کنید؟ خواهید سرنگونی را محق برند چگونه می به سر می« زندان لیبرتی»عنوان زندانی در 

 شود؟  ی مسلحانه چگونه عملی می مبارزه

همچنین تأکید « تحلیل کردن تهدید اصلی است»اید در شرایط کنونی  تان را راحت کرده و گفته شما خیال خود و نیروهای

و او هر وقت که صالح بداند پیام  ری سپرداید که سؤاالتی از این دست حرام و مرز سرخ است و فقط باید خود را به رهب کرده

 شکافد.  دهد و مسائل را می می

 

 ها بیرون آمدن از لیست تروریستی بر اساس پذیرفتن واقعیت

کند. چنانچه در مورد خارج شدن  بایستی پذیرفت دنیای واقعی خارج از ذهن ما وجود دارد که بر اساس تمایالت ما حرکت نمی

تمام و کمال گردن  آنهاهای اروپایی و آمریکا به الزامات قرار داده شده از سوی  دولت« وریستیتر»نام سازمان از لیست 

ی خروج  گذاشتید. اجازه دهید کمی از فضای احساسی به وجود آمده فاصله بگیریم و یک بار دیگر به بررسی چگونگی نحوه

 مجاهدین از لیست تروریستی بپردازیم. 

 

د که کردی ی اسناد و شهادت شهود در دادگاه انگلیس رسمًا اعالم با ارائه شما، های صورت گرفتهادعاجدا از صحت و سقم  -2

خرداد  14گیری در مورد  گیری در این مورد به سختی تصمیم تصمیم وکنار گذاشته  2124مبارزه مسلحانه را در خردادماه 

 بود.  2124
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نه اش  هایش به ارتش آمریکا شد و برخالف تمایل و ارزیابی سالح  یهاش مجبور به تحویل کل برخالف میلمجاهدین سازمان  -۹

  گردیدند.بلکه نابود هم  ندنشدداده مجاهدین برگشت ها دوباره به  گاه این سالح هیچتنها 

را محکوم کرده و تروریسم ای شدند که در آن خشونت  کلیه اعضای مجاهدین و ارتش آزادیبخش مجبور به نوشتن تعهدنامه -1

 شدند که دوباره مسلح نخواهند شد.  و متعهد 

 شان مجبور به کنار گذاشتن لباس نظامی شدند.  بخش بر خالف میل اعضای ارتش آزادی -4

ی این اقدامات از سوی مجاهدین صورت گرفت اما دولت آمریکا حاضر به بیرون آوردن نام مجاهدین از  با وجود آن که همه -0

ا منوط به خروج این سازمان از کمپ اشرف کرد. ظرفی که در آن ارتش آزادیبخش تشکیل شده لیست تروریستی نشد و آن ر

المللی و آمریکایی  بخش و قرارگاه آن بود. تأکید مقامات عراقی، بین سمبل ارتش آزادی« اشرف»رفت.  بود نیز بایستی از بین می

کند تشکیالت مجاهدین در اشرف  شد و گرنه چه فرقی می جا ناشی می برای خروج از اشرف و حضور در کمپ لیبرتی از همین

 باشد یا لیبرتی؛ حضور موقت مجاهدین در عراق در اشرف باشد یا لیبرتی؟ 

اش را  سیاستآمریکایی قدم به قدم و آهسته آهسته « نگیر سخت»چند سال پیش تأکید کردم آمریکا با استفاده از فرهنگ 

 د برد. پیش خواه

ها خواسته بود  خارجه دیگر توجیهی برای قراردادن نام مجاهدین در لیست تروریستی نداشتند. دادگاه از آن رتما و وزابادولت او

دادند که برای  ها مجبور به بیرون آوردن نام مجاهدین بودند یا بایستی به تبعات حقوقی آن تن می شان را اعالم کنند. آن دالیل

خارجی آمریکا به وجود آورد. چون   ها و سیاست ت زیادی را در آینده برای آنتوانست مشکال وزارت خارجه سنگین بود و می

ی حقوقی ایجاد  و مشکالت عدیدهکرده توانستند به حکم دادگاه استناد  هایی که در لیست تروریستی بودند نیز می دیگر گروه

 موضوع را کش داد.  ۲4با این حال وزارت خارجه تا دقیقه کنند. 

و توضیح بدهم که اساس داستان حقوقی است و م این موضوعات را در گفتگو با بی بی سی و مقاالتم باز کنم وقتی تالش کرد

با ادعاهای به اصطالح نظر  تعدادی کوتهنه گشایش سیاسی و یا تغییری در سیاست رسمی آمریکا در برخورد با مجاهدین، 

ها تحت  گویا توافقاتی شده و امپریالیسیم قرار است عنقریب از آنشروع به داستانسرایی کردند که « امپریالیستی ضد»و « چپ»

نشود عقالنیت است. حال شما  دانید در اپوزیسیون ایران چیزی که یافت می و ... استفاده کند. خود شما بهتر می« یبچل»عنوان 

المبین و ... جلوه دهید اما  زرگ و فتحتوانید تأکید کنید و آن را پیروزی ب مختارید روی بیرون آمدن از لیست تروریستی تا می

فقط  کنید« ظهور» با اتکا به آن بینید که شما صالح نمی این پیروزی آنقدر بزرگ نیستگویید نیست.  گونه که می واقعیت آن

دهید. دفتری که بیش از دو دهه در آمریکا  باز شدن رسمی دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن را گشایش بزرگ جلوه می

بطور رسمی فعال بود و اعضای آن در دورانی که نام مجاهدین در لیست تروریستی بود بطور غیررسمی و با اطالع مقامات 

حتی چه بسا موفق به اجرای  شدند. های آمریکایی حاضر می دادند و در رسانه های پیشین خود ادامه می یتآمریکایی به فعال

    نیست.  و راهگشا ساز  ی خود خوب است اما چاره وید که به نوبهطرح قدیمی انتقال مریم رجوی به آمریکا ش

 

 شد چه تسلیم و وادادگی خوانده می تن دادن به آن

نیروهای  2۲2۹آموز باشد. ما شاهد بودیم که در جریان جنگ بیروت در تابستان  تواند درس ما می ی نگاه به گذشته برای همه

ای که عرفات با فیلیپ حبیب فرستاده ویژه ریگان  سابقه در معاهده ز مقاومت بیفلسطینی بعد از گذشت بیش از هفتاد رو

های یونانی که  شخصی سوار کشتی های  شان و با سالح بست، پذیرفتند که با تضمین دولت آمریکا با به جا گذاشتن تسلیحات

ی تونس، یمن، الجزایر و ... بروند. این از بیروت خارج شوند و به کشورها جمعی به صورت دسته ساف اجاره کرده بود شده و

آتش و  ارگان زیر های آو  پناه لبنان و فلسطین و کمپ لی صورت گرفت که بیروت و مردم بینشینی در حا معاهده و عقب

ل های توپدار اسرائیلی از آسمان و دریا و هجوم شش لشکر از ده لشکر ارتش اسرائی ی هواپیماها و قایق وقفه های بی بمباران

دفاع و محاصره شده  هزار کشته روی دست مردم لبنان مانده بود، برای نجات جان مردم بی 2۲شد در حدود  بودند. گفته می

بردند و آتش جنگ داخلی از همه سو  که از گرسنگی و بیماری و فقر و نداری و جراحات جنگی در استیصال مطلق به سر می
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گرفت. اقدام مسئوالنه همین بود. بماند که نیروهای فلسطینی از سوی نیروهای  یکشید بایستی چنین کاری انجام م زبانه می

هم خواهان همین مسئله « کمیته نجات»ها و... هم برای ترک بیروت زیر فشار بودند.  لبنانی مانند امل و مسیحیان و دروزی

والنه عرفات که در واقع به او و جنبش های عربی هم دارای همین نظر بودند. اما در آن زمان حرکت مسئ بود. تمام دولت

ما  ی شما انحراف، وادادن و یک خبط سیاسی و استراتژیکی معرفی شد! اما همه شخص فلسطین تحمیل شده بود از سوی

مجبور تر بدون آن که مقاومتی از سوی نیروهای مجاهد صورت گیرد  شاهد بودیم که خود شما در شرایطی به مراتب سهل

« ناموس»ر اشرف و نزد مجاهدین باقی نماند. سالحی که تان را بدهید و حتا یک فشنگ هم د سالح نیروهای دستور خلعشدید 

 داده شد.« سد اصلی زمان»های تحت ستم و  خلق« اصلی»و « دشمن غدار»شد تحویل  مجاهد خلق خوانده می

رضا »گفتید و این که چگونه سربازان  می های مجاهدین از دوران جنگ جهانی دوم و هجوم متفقین به ایران شما در نشست

هایشان را در جوی آب انداختند و در مقابل قوای دشمن مقاومت نکردند. سؤال من این است چرا مجاهدین  سالح« خان قلدر

سوی را پذیرفتند. آیا اگر این حمله از « خلع سالح»در جریان حمله به عراق ایستادگی نکردند و « ائتالف»در مقابل نیروهای 

ها به خاطر آن نبود که  شدید؟ آیا پذیرش درخواست آمریکایی می« خلع سالح»نیروهای کرد صورت گرفته بود داوطلبانه 

 ؟ «سنبه پرزور بود»

را وا دادن معرفی کردید. نوشتن انزجارنامه برای زندانیان  27شما زنده ماندن تعدادی از زندانیان سیاسی در جریان کشتار 

نماز خواندن اجباری و ... برای زندانیان مارکسیست را در دادگاهی که بازتاب اجتماعی نداشت به نوعی مجاهد و پذیرش 

های  خواندید. بماند که اکثریت کسانی که اعدام شدند هم انزجارنامه نوشته یا راضی به نوشتن آن بودند! اما واقعیت« خیانت»

فرق بدهند. « دستخط»بنویسند و « انزجارنامه»سالح تک به تک  خلع رعالوه برا مجبور کرد مجاهدین  ،سخت دنیا و مبارزه

گیرید در این است که اولی در شکلی  هایی که شما و یا رژیم و ... می«  دستخط»گرفتند با فرق  ها که آمریکایی« دستخطی»

متن ی  ترجمهشود. این  میدومی با شکلی بدوی گونه و تحقیرآمیز تنظیم حقوقی و متمدنانه و با ادبیاتی قابل قبول و 

 اند:  امضا کرده را آناند  است که کلیه اعضای مجاهدین که در عراق بوده« دستخطی»

 

 توافقنامه برای افراد سازمان مجاهدین خلق ایران»

هایتان،  شود. در ازای قول کردن شرایط مشخص ارائه می تان مبنی بر برآورده از کنترل و بازداشت در ازای قول  به شما آزادی

 شوید.  عراق آزاد می -شما در اولین فرصت منطقی عملی از کنترل و بازداشت نیروهای چند ملیتی

 لطفًا توافقنامه زیر را بخوانید. اگر با رعایت این شروط موافق هستید پایین صفحه را امضا کنید. 

 توافقنامه

 : موافقم زیر موارد با من. شوم می عراق –نیروهای چند ملتی  من .... آگاهانه، مشتاقانه و داوطلبانه وارد این توافقنامه با

 کنم. الف: شرکت در تروریسم و یا حمایت از آن را رد می

 ام. ام را تحویل داده ب: کلیه تجهیزات و تسلیحات نظامی تحت کنترل و مسئولیت

کنم. از قوانین عراق و احکام  ای دخالت نمی  ج: خشونت را رد کرده و بصورت غیرقانونی اسلحه برنداشته و در هیچ عمل خصمانه

 کنم. ی سازمان ملل متحد مادامی که در این کشور اقامت دارم اطاعت می  مربوطه

های با دوام در دسترس باشد من آزاد خواهم بود این کشور را ترک کرده و به میهنم بازگردم.  متوجه هستم هنگامی که گزینه

: بازگشت به میهنم، پذیرش در یک کشور ثالث، تقاضا از موارد ذیل هستندها شامل  زینهمتوجه هستم که تعدادی از این گ

 المللی از قبیل کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد.  های بین وزارت مهاجرت برای تمدید اقامت در عراق یا تقاضا از سازمان

کنم که  عراق همکاری کنم. موافقت می -چند ملیتی شوند با نیروهای ها دنبال می کنم مادامی که این گزینه موافقت می

ها تکمیل شوند بمانم؛ اگر هریک از  عراق تا زمانی که این گزینه -همچنان در کمپ اشرف در بازداشت نیروهای چند ملیتی

مطابق این  دهم با دقت های اجرایی قرار بگیرم. من قول می شروط این توافقنامه را نقض کنم تحت تعقیب یا توقیف و مجازات

 «توافقنامه عمل کنم.
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اید وگرنه شما هم آن را امضا  عراق نبوده اید به این علت است که در امضا نکرده این توافقنامه رااگر شما یا مریم رجوی 

و  به عنوان مسئول اول مجاهدینو زهره اخیانی شما و صدیقه حسینی « ما به ازای»کردید اما مژگان پارسایی به عنوان  می

. بنابر این خواهی نخواهی شخص شما و مریم رجوی هم اند آن را امضا کردهبه فرمان شما  ورای رهبری مجاهدین تک به تکش

روی این مورد در حکم دادگاه انگلیس برای خارج کردن نام مجاهدین از لیست تروریستی اید.  را امضاء کرده« توافقنامه»این 

 تأکید شده است. 

شود  محکوم می« تروریسم»و « خشونت»شود  یاد می« توافقنامه»که از آن به عنوان « انزجارنامه»ر این دانید وقتی د شما می

و « خشونت»ظیم کرده عملیات مجاهدین تنرا « انزجارنامه»معطوف به اعمال قبلی مجاهدین است. از نظر کسی که این 

و قول  کردم را محکوم می« منافقین»داده و « دستخط»ان درست مانند زمانی که من برای آزادی از زندبوده است. « تروریسم»

توانم مدعی شوم از  امروز نمی شود. به چه کسانی اطالق می« منافقین»که  است. خیلی واضح ها ارتباط نگیرم دادم که با آن می

  ها را مدنظر داشتم. ام آن و من در نوشته خمینی و اعوان و انصارش بودند« نمنافقی»نظر من 

خواهید در اشرف  فانه شما به کسانی که زبان انگلیسی بلد نبودند گفتید امضای این نوشته به معنای آن است که میمتأس

اند نیز  شان گذشته کنند. شما حتی به نیروهایی که از جان و مال و هستی دانستند چه چیزی را امضا می ها نمی بمانید! آن

 گویید.  راست نمی

« انزجارنامه»و دادند  ها تحویل می هایشان را به آمریکایی ت خطیر که نیروهای مجاهد دو دستی سالحامیدوارم شما در آن لحظا

 ه باشید و به قدر کافی عبرت گرفته باشید. تان افتاد های قبلی گیری موضعزندانیان سیاسی و به یاد عرفات و نوشتند  می

 proscribed organizations appeal «های ممنوعه کمیسیون تجدید نظر سازمان»صادره از سوی حکم 

commission  و بخاطر آن جشن و شادمانی به پا کردید و آن را معروف شد « دادگاه انگلیسحکم »که به  ۹447در نوامبر

 برای کسانی که در جریان امور هستند آموزنده است. به قدر کافی هم خواندید« المبین  فتح»موفقیت عظیم و 

های آنان تن  اید به خواسته دهد که تا کجا مجبور شده شده است نشان میتنظیم صفحه  244بند و  12۹این حکم که در 

این متن کامل درخواست من از شما این است که  وپا کنید. از باالترین مسئوالن مجاهدین دست و برای اثبات آن شاهد دهید

 «فتح مبین»و  «حکم»بخوانند و با زوایای مختلف این  خود ها بدهید تا « نشان اشرف»و « اشرفیان»حکم را ترجمه کرده و به 

 آشنا شوند.

خوانده است. اما به خاطر ادعاهای رسمی شما مبنی بر « تروریسم»و « خشونت»های مجاهدین را  «عملیات»دادگاه به صراحت 

نت توسط مسئول اول کنارگذاشتن مبارزه مسلحانه، انحالل واحدهای عملیاتی داخل کشور، محکومیت تروریسم و خشو

، نظارت دائمی ۹447تا  ۹44۹های  بین سالنظامی ها به مقامات آمریکایی و عدم انجام عملیات  مجاهدین، تحویل کلیه سالح

خواهان بیرون  با صراحت های تروریستی دائمی نیستند لیست واقعیت که این های شما، و نیروهای آمریکایی روی فعالیت

 شده است.  یست مزبوراز ل آوردن نام مجاهدین

. در بندهای اند اید مجاهدین به شکل رادیکال و بنیادین نسبت به گذشته تغییر کرده حتی مدعی شدهدر دادگاه مزبور شما 

  آمده است:  از جمله مختلف این حکم که بخشی از آن اختصاص به ادعاهای شما دارد

 

هرچه که باشد با موضع این سازمان در  ۹442و  2۲24های  لهای مجاهدین بین سا کاراکتر دقیق فعالیت -2 -۹1بند »

 تغییر کرده است.  ۹442به شکل رادیکالی متفاوت است و این موضع از سال  ۹447-۹442های  سال

نه در ایران و  2124برابر با مرداد  ۹442هیچ شکلی از آگوست  سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ فعالیت نظامی در -۹-۹1بند 

 هیچ جای دنیا نداشته است. نه در 

برابر با  ۹442العاده خود در عراق در ژوئن  ای که سازمان مجاهدین در کنگره فوق  گردد به تصمیم سنجیده بر می -1-۹1بند 

شود این تصمیم در دو کنگره عادی در  گفته می اتخاذ کرد. مبنی بر کنارگذاشتن کلیه عملیات نظامی در ایران 2124خرداد 

 به تصویب رسیده است.  ۹441و سپتامبر  ۹442 سپتامبر
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ی داخل کشور )ستاد داخل کشور( عملیاتش را متوقف کرده و متعاقبًا بطور قطعی  شاخه ،پس از این تصمیم -4-۹1بند 

 های عملیاتی خود در داخل ایران را منحل کرده است.  سازمان مجاهدین خلق کلیه واحد

های عمومی که انتشار داد به  مسئول اول وقت مجاهدین در بیانیه ۹442در فوریه و  ۹444در ششم سپتامبر  -0-۹1بند 

 نمایندگی از مجاهدین به شکل روشن و بدون ابهام تروریسم را محکوم کرد.    

کردند بطور انفرادی  هزار نفری که در کمپ  اشرف زندگی می 1444ی  نفر تقریبًا همه 4به جز  ۹444در اوایل  -2-۹1بند 

ای را امضا کرده و به مقامات آمریکایی تحویل دادند که طبق آن در تروریسم مشارکت و یا با آن همکاری نخواهند کرد و  نیهبیا

 نه خشونت و عمل خصمانه را رد کردند. وهرگ

شان  های نظامی را متوقف کرده و واحدهای عملیاتی ی عملیات سازمان مجاهدین و اعضای آن همه ۹442از سال  -2-11بند 

 اند.  در داخل ایران را منحل کرده

 برای مقاصد دفاعی حفظ کرده است . ۹441را تا اوایل سال  عراق[ در] این سازمان تسلیحات نظامی خود -۹-11بند 

 به نیروهای ائتالف تحویل داده است.  ۹441این سازمان به شکل داوطلبانه کلیه تسلیحات نظامی خود را در ماه مه  -1-11بند 

 «این سازمان تروریسم را محکوم و خشونت را رد کرده است؛ -4-11 بند

 

های سازمان مجاهدین خلق ایران  ها و فعالیت سیاست ۹442از تابستان و پاییز  »...ادعا شده است که  222در بند از طرف شما 

 «به شکل بنیادین تغییر کرده است

 

  استنیاف ارائه شده از سوی شما آمده است: تقاضای در

 

آمیز تروریستی علیه منافع ایرانیان در داخل کشور  مسئولیت تعداد زیادی حمالت خشونتسازمانی که بطور مستمر  -2۲۹بند »

به سادگی از پذیرش مسئولیت  ۹442عملیات در مدت سه ماه در اوایل سال  ۲2به مدت سالیان هرساله پذیرفته، از جمله 

 «هایی دست برداشته است. ... چنان عملیات

 

 اولین شهادت کتبی خود گفت:  22و  2تا  4های  آقای براعی )مهدی( در پاراگراف -۹24بند »

اش  های نظامی شورای رهبری مجاهدین تصمیم گرفت که به فعالیت ۹442در ماه ژوئن کنم که  ... من تأیید می -4پاراگراف 

در کمپ اشرف برگزار شد مورد بحث قرار گرفت و به  ۹442العاده که در اواخر ژوئن  پایان دهد. این تصمیم در یک کنگره فوق

 داشتم. من در آن کنگره حضور تأیید اعضا رسید. 

، شورای رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران این تصمیم را از طریق ابالغ یک ۹442متعاقبًا، در جوالی  -0پاراگراف 

ایران و به دیگر اعضای مجاهدین به مورد اجرا گذاشت.  وقتی  های سازمان مجاهدین خلق ایران در العمل به کلیه واحد دستور

ها ابالغ شد همگی از آن اطاعت کردند؛ اگر چه مشکالت ارتباطی باعث شد که چندماه طول بکشد تا  العمل به آن این دستور

 ی اعضا از آن مطلع شوند. .... همه

شان در ایران پایان دهند اما ضرورت در نظر  نظامی  عملیات ی اعضای خود دستور دادند تا به مجاهدین به همه -2پاراگراف 

 گرفتن امنیت اعضای مجاهدین در ایران باعث شد از اعالم علنی تصمیم خودداری شود. ...

مورد  ۹447آوریل  ۹۲حسینی مسئول اول مجاهدین به تاریخ   شهادت کتبی صدیقه 0اظهارات فوق توسط پاراگرف  -۹20بند 

 ته است. تأیید قرار گرف

 در پاراگراف ده خانم حسینی اظهار داشته است:  -۹22بند 

من توضیح دادم که سازمان مجاهدین با هر نوع خشونت مخالف است و آن را محکوم  ۹442در یک سخنرانی در فوریه 

برای  ۹441به فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اکتبر  ایران کند. من همچنین تعهد سازمان مجاهدین خلق می

 «ماند. و اصل راهنمای ما باقی می برگزاری یک رفراندوم را اعالم داشتم. این همچنان یک موضع
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 گزارش پارسایی )مژگان( مسئول اول مجاهدین تکرار و تأیید شهادت براعی و حسینی است.  2پاراگراف  ۹۹2بند 

  فته است:شهادت کتبی خود گ 0خانم حسینی )صدیقه( در پاراگراف  -۹20بند »

سازمان مجاهدین خلق دیگر ساختار نظامی در داخل ایران نداشته و هیچ یکی از اعضای آن درگیر در عملیات  ۹442بعد از 

 «اند.  آمیز نبوده آوردن، تشویق یا ترغیب اعمال خشونت آوری اطالعات، نگهداری یا به دست ریزی، گرد نظامی، آموزش، برنامه

 

http://www.statewatch.org/terrorlists/PC022006%20PMOI%20FINAL%20JUDGMENT.pdf 

 

 ها تحلیل دوگانه از رفتار آمریکایی

بودند «  تیف»ها با کسانی که از مجاهدین جدا شده بودند و در کمپ  شما در نشست درونی مجاهدین در مورد رفتار آمریکایی

 گویید:  به شکل تحقیرآمیزی می

 ...«ها را گذاشت دم کوچه و رفت  ها که آمریکا آن مثل تیفی»

 

ها با وعده و  درست است آمریکاییشان هستند.  ها به دنبال منافع چرا متوجه نیستید آمریکا همین برخورد را با شما هم کرد. آن

 ها در شان عوض شد و آن بردند و بعد خط« تیف»وعید و به منظور تسریع در روند فروپاشی روابط مجاهدین تعدادی را به 

های شما را  سالح ها و وعیدهای زیادی هم به شما دادند که اجرا نشد. آمریکایی   سال ماندگار شدند، اما وعده 4جا برای  آن

تان را تضمین کردند. اما به وقتش که رسید  گرفتند و نابود ساختند. از شما تعهدات مختلف گرفتند، و در قبالش جان و مال

و مسئولیتی هم در قبال جنایاتی که  گذاشتند و رفتندتا دندان مسلح و به خون شما تشنه  های ی عراقی در محاصرهشما را 

الاقل ؟ و هست و شما بود« تیف»ها با ساکنان  چه فرقی بین رفتار آمریکایی گرفت به عهده نگرفتند. علیه شما صورت می

 کنید؟ خودتان نمی چرا نگاهی به حال و روزکوپتر تا کردستان بردند.  ها را با هلی« تیفی»

پناهندگی داد، اما هیچ « استاتوی»ها  مصاحبه کرد، به آنها بودند،  وقتی نزد آمریکاییها «تیفی»کمیساریای عالی پناهندگان با 

 جا با شما تکرار شده است.    ها را نپذیرفت. این روند تا این کشوری آن

های اشرف  کردید. حتا در نشست بینانه حساب می ها خوش یدر معادالت عراق، روی آمریکای« تیف»شما هم مثل ساکنان 

گفتید  می شوند راه را برای ما باز کنند. ها به خاطر دخالت لجام گسیخته رژیم در عراق مجبور می کردید که آمریکایی مطرح می

ای برخورد  و کلیشهاما گذشت زمان نشان داد که شما در این موارد ذهنی  هایمان را پس دهند. کنیم که سالح کاری می

 تان است تا واقعیت. و این برای یک نیروی سیاسی آفت است.  تان مبتنی بر تمایالت های کردید و تحلیل می

شدند، اما این  ای رژیم کشته می های کنار جاده ها با بمب کرد، بسیاری از آمریکایی درست است که رژیم در عراق توطئه می

تر از این دو دو تا چهارتاهای  ی ایران پیچیده ها را باز کنند. معادله دین روی آورند و راه آنها به مجاه شد که آن دلیلی نمی

 سازانه است.  ساده

ی عراق را به عهده داشتند برای تخفیف مشکالتی که با آن دست به گریبان بودند از در  ها در دورانی که اداره آمریکایی

ها  د به آنتوانستی اطالعات دست اول خوبی می های رژیم در عراق ارتباط با فعالیتهمکاری با شما در آمدند. چرا که شما در 

های ضدبنیادگرایی در عراق که همسو با منافع  داد. در به وجود آوردن هسته ها را نجات می ارائه دهید که جان آمریکایی

 کند.  اساس منافعش عمل می ی نیروهای دیگر بر توانستید کمک کنید. آمریکا مثل همه ها بود می آمریکایی

این همان آمریکایی بود که قبل از حمله به عراق، با رژیم مذاکره کرده بود و در قبال حمایت رژیم از حمله به عراق و ارائه 

های مجاهدین را با خاک  های فنی و ... مجاهدین را بمباران کردند و ضمن آن که بخش هایی از اشرف و دیگر پایگاه همکاری

ها به شما قول داده بودند که به  ها نفر از مجاهدین را در این حمالت به قتل رساندند. در صورتی که آمریکایی ن کردند دهیکسا

ها داده و خود را در  ها و مراکزتان را به آمریکایی مقرهای مجاهدین حمله نخواهند کرد و شما مدعی بودید که مختصات پایگاه

 اید.  جنگ بیطرف معرفی کرده
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آوردند و موضوع را  شد. آنقدر فشار می« تیف»شود که با ساکنان  اند همان برخوردی می رفته« لیبرتی»الن هم با کسانی که به ا

 دهند تا هرچه بیشتر نیروها مستأصل شده و به ایران بازگردند.  کش می

در سطح گذشته به شما نیاز ندارند. ها در عراق پایان یافت یعنی دیگر  سال پیش هم نوشتم وقتی مأموریت آمریکایی 4من 

کرده و   ها وقتی حفاظت از اشرف و مجاهدین را به دولت عراق سپردند، یعنی خواهی نخواهی از خود سلب مسئولیت آمریکایی

کی در اند هر اتفاقی بیفتد به گردن دولت عراق خواهند انداخت و نهایتًا یک اظهار تأسف و یا محکوم کردن آب مقام ناظر را یافته

و انفعاالت خواهد بود و امکان ندارد به خاطر مجاهدین رو در روی عراق یا   پی خواهد داشت. دولت آمریکا بیشتر شاهد فعل

کرد حتا به خاطر جان سربازان خودشان هم رو در روی رژیم  ها آن جایی که منافعشان اقتضا می رژیم بایستد. آمریکایی

شدند. بارها اعالم کردند که دست رژیم در  ها در عراق کشته می کشته شدند. روزانه آمریکایی نایستادند. صدها نفرشان در لبنان

کید کردم تاکنون  تا .ها خون مجاهدین از خون سرباز آمریکایی رنگین تر نیست آن است اما هیچ اقدامی انجام ندادند. برای آن

مجاهدین  ی های رژیم جان خود را از دست دادند. همه اثر توطئهها در  هزار آمریکایی کشته شدند. بسیاری از آن 0نزدیک به 

 نفر هستند.  1244

 

 ی خروج شما و مریم از عراق  پروژه

 نباشید نبرد  ی که شما خود مستقیمًا در صحنه کند میایجاب  همیشه ها ضرورتکنید  چه شما تفسیر کرده و می طبق آن

 گویید:  اگرچه در تعریف مجاهد خلق می

اش  از جانبازی گریخته باشد، زندگی زمنده ارتش آزادی و هر مجاهد خلق اگر از عملیات گریخته باشد، اگر شخصًا و فردًاهر ر»

اش حرام است. تباه است.  ناشی از یک تقصیر است. وقتی که نفس کشیدن و زندگی آدمی ناشی از یک تقصیر باشد، پس نفس

 «که در فکر چاره باشد.  مگر این

شود مستثنی هستید چرا که تفسیر آن با  اید اما از تعریفی که برای آن می معرفی کرده« مجاهد خلق»خود را  شما همیشه

 شماست. 

.« د کشته شوندین نفرشان باین، اگر قرار باشد شکست بخورند تا آخریمجاهد»اید:  های مختلف گفته شما بارها به مناسبت

ور در لیبرتی و اشرف شود؟ چرا شما صچرا این موضوع بایستی تنها شامل افراد مح بسیار خوب چنانچه به این مسئله باور دارید

کشته « تا آخرین نفر»چنانچه الزم شد نیستید؟ چرا نماندید تا « مجاهد»و مریم و بقیه از آن مستثنی هستید؟ مگر شما 

  شوید.

ابیطالب نبود. این دو  ابن ی پیامبر اسالم و علینبرد و عملیات نباشید برا ی کند شما در صحنه البته ضرورتی که ایجاب می

شدند، احتمال  می  ها زخمی یافتند. هر دوی آن ها حضور می ترین موقعیت شخصًا و در کنار هم در خط مقدم نبرد و خطرناک

که ارمغان  ی اسالم و دینی شد. اهمیت او برای آینده شد جریان وحی منقطع می پیامبر اگر کشته می شدن هر دو بود.  کشته

د خاک پایش را توتیای ییگو شما میکه علی هم  ابن حسینایران بود. « مقاومت»آورده بود بسیار بیشتر از اهمیت شما برای 

وقتی نگذاشت.  تنها بود و ... و خولی هایی را که در تیررس شمر و حرمله خیمهاو پرچمدار عاشورا بود.  کنید شخصًا چشم می

   داد خود جلو دار بود، چیزی نگذشت که سرش برباالی نیزه رفت. می« هالذل هیهات منا »شعار 

ها و الگوبرداری شما از  طالب در خط مقدم جنگ ابی ابن  ، با توجه به شرکت پیامبر اسالم و علی«عاشورا»تان به  با توجه به اعتقاد

هیهات »را دست گرفتید و شعار « علی»دو دم « الفقارذو»ی آمریکا به عراق  های پیامبر، با توجه به این که پیش از حمله ازدواج

به مجاهدین بشارت داده « صلیب»ها از آسیاب افتاد در بحث  سر دادید و پیشتر وقتی جنگ کویت تمام شد و آب« من الذله

بندند و  اگر اتفاقی بیافتد اول از همه مریم به صلیب کشیده خواهد شد و بعد تک تک کسانی که با من پیمان می»بودید: 

ها با هر توجیهی  و شریک نشدن در سرنوشت آن« اشرفیان»ترک عراق و نماندن در کنار « آخرین نفر هم من خواهم بود...

 کردید نیست.  که توصیف می و در یک کالم ناب ایدئولوژیک چنان« حسینی»و « علوی»، «محمدی»اقدامی 
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را « تنها آلترناتیو دمکراتیک»نبود. شما این بار در میان کشور هم برای خروج از  24های سال  شما خود واقف هستید ضرورت

را هم همراه با دستگاه سیاسی عریض « مریم»بال سیاسی یعنی  شده است،  به قول خودتان آینده تضمین تشکیل داده بودید،

چ پستی را داشته باشید، پس خواهید هی گویید در آینده ایران نمی خودتان هم که می ،و طویلی به خارج گسیل داشته بودید

سرور »در کربال « حسین»چه ایرادی داشت همچون ها هم سرنوشت شوید؟  نماندید تا با آن« اشرف»چرا در کنار رزمندگان در 

 دادید. یا در صورت دستگیری احتمالی مقاومتی حماسی در زیر شکنجه و ... نشان می؟ شدید می« شهیدان

رفتید معلوم نبود در وانفسای عراق چه بر سر  گذاشتید و می را در دهان گرگ تنها می ها «ننشا اشرف»مجاهدین و وقتی شما 

ماندن یک نفر  کس نسبت به زنده رفتند زمام امور در عراق را به دست گیرند هیچ ها خواهد آمد. با توجه به نیروهایی که می آن

 خوشبین نبود. « اشرفیان»از 

پسندیده نیست. مسئوالن مجاهدین خبر خروج شما و مریم رجوی از عراق را از نیروهایی که دانستید این کار  خودتان هم می

کردند که  های متعدد وانمود می ها با گذاشتن نشست جانشان را در طبق اخالص گذاشته بودند مخفی کرده بودند و تا مدت

کردند او  کردید و نیروها تصور می نصب می خبر از موشک خوردن دفتر مریم را روی تابلودر خطر است. و مریم جان شما 

ها  برد. هدف شما این بود که در این نشست این در حالی بود که مریم رجوی در پاریس به سر می زیر بمباران بوده است!

شان به شدت در خطر بود از مسئوالن مجاهدین خواهش کنند  ای برایشان متصور نبود و جان رزمندگان ارتش که هیچ آینده

 224اندیشند اما از بد حادثه دولت فرانسه به اورسورواز حمله کرد و مریم رجوی و یای ب ه برای حفظ جان رهبری چارهک

 مجاهد را دستگیر کرد و سازمان با تأخیر در اشرف از آن پرده برداشت.

دستگیر شده بود با این  در پاریس ی عاشورای مجاهدین در عراق باشد کشیده که قرار بود اولین به صلیب «خواهر مریم»

 .چرا او در فرانسه دستگیر شده استکردند که  می« شرم»حال مجاهدین در اشرف بایستی 

ای هم که نقش خود را به خوبی  را در اشرف سازماندهی کردید و عده« شرم»های غیرقابل توجیه  متأسفانه شما نشست

من بودم که باعث شدم خواهر مریم دستگیر »گفتند:  ودشان میزدند و با ناسزا به خ کنند تو سر و کول خود می بازی می

و از این که باعث دستگیری مریم رجوی شده بودند ابراز  دادند بایستی دستخط می افراد پس از این نشست «. شود

ها   ریکاییهای عراق زیر بمباران بزرگ و وسیع آم کردند. کسانی که در همان روزها در بدترین شرایط در بیابان می« شرم»

گرفتند  مورد حمله قرار می «کتی یه»و نیروهای  «بدر ۲ سپاه» بودند و بدون داشتن کمترین امکانات از طرف مزدوران

آمد خدا  شان بر می ها چه کاری از دست کردند که چرا مریم رجوی در پاریس دستگیر شده است. آن بایستی شرم می

 دیدند.  ترین شرکتی داشتند که خود را مسئول می گیری کوچک ها در تصمیم مگر آنداند.  می

اید که  بود. اما شما به خوبی تبیین کرده« شهادت»نشانگر آمادگی شما برای  2104آقای رجوی دفاعیات شما در دادگاه سال 

ی   طبقه بیی  ما از تالش برای تشکیل جامعهکنند، چنانکه روابط درونی مجاهدین هم تغییر کرده است.  ها تغییر می انسان

های فرانسوی و  شکالتشد،  در اشرف غذای ویژه برای اعضای ارشد شورای رهبری تهیه میتوحیدی به جایی رسیدیم که 

کرد، برای ترددهایشان از  ها را کس دیگری برایشان تمیز می خودروها و اتاق کار آن، شد خریداری میسوئیسی برایشان 

 کرد. چیزشان با بقیه فرق می  همه .شان متفاوت بود  نظامی و حتی جنس لباس دندکر های آخرین مدل استفاده می لندکروز

  ردار بودید خود حدیث دیگری است.امکاناتی که شما از آن برخو

 

 شما و کشتار مجاهدین در اشرف 

ماهورهای اشرف  پهگویید. اگر مقاومت برای نگهداری ت می 2122مرداد  7و  2و  21۲4فروردین  2۲شما از کشتار مجاهدین در 

ها پشته ساختند بالفاصله  ها تن کشته و صدها زخمی به خاطر آن دادید چرا بعد از این که از کشته آنقدر مهم بود که ده

 پذیرفتید که اشرف را تخلیه کنید؟  ًاچرا بعدهایشان رسیدند؟  به خواستهی خونریز ها و عراقینشینی کرده  عقب
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گیری از انحالل آن خودکشی جمعی را توصیه و توجیه ایدئولوژیک کرده بودید. شقوق مختلف شما برای دفاع از اشرف و جلو

ها بزرگتر از ذهن من و شما هستند و به ما تحمیل  آن را نیز مورد بررسی قرار داده بودید. بپذیرید گاهی اوقات واقعیت

 شوند.  می

ارزیابی بایستی بین و هشیار است  باشد. ضمن آن که واقع و تمایالتشو کارآمد نبایستی تابع احساسات « ذیصالح»رهبری 

و پشت ای از نیروی دشمن  داشته باشد و برآورد درست و منطقیخود ی  درستی از نیروهای فعال در صحنه و پشت صحنه

تان با توجه  یمتأسفانه شما در طول دوران رهبرداشته باشد. کاری که المللی  و در مورد عراق شرایط و خواست بینی آن  جبهه

داند  میکه  بزند یاقدام بایستی دست بهاید. یک رهبری توانمند ن ها کمتر به آن مبادرت کرده به خصوصیت تاریخی ما ایرانی

نبایستی بین  عرهبری واق. ها در میان باشد و پای جان انسان ی نظامی باشد است به ویژه اگر در زمینهشکست  اش نتیجه

تنظیم کند. کجای ایستادگی با دست خالی در مقابل نیروی تا دندان مسلح  شساس آمال و آرزوهایهای خود را برا خواسته

سیاستی « شهیدسازی»در دنیای کنونی  نشینی کردید؟ مالکی هوشمندانه بود؟ به کدام خواست خود رسیدید؟ چرا عقب

 معقول و کارساز نیست. 

د و صدها عملیات انتحاری صورت گرفته کسی برای کشته شدن مجاهدین ان  هزار آمریکایی کشته شده 0کنون در کشوری که تا

 سوزاند.  بطور واقعی دل نمی

 

 تر گفته بودید:  شما پیش

جنگ ما از روز نخست تا به آخر، با رژیم ضد انسانی والیت فقیه به عنوان غاصب حق حاکمیت مردم ایران بوده و هست و »

 «راق و استقرار در مجاورت خاک میهن نیز همین بوده و هست و خواهد بود و الغیر. خواهد بود و الغیر. هدف از آمدن به ع

 

ی  نشریه مجاهد شماره 2122بهمن  ۹۲)پیام رادیو تلویزیونی مسعود رجوی در بیست و چهارمین سالگرد انقالب ضد سلطنتی 

227 ) 

 

اکنشی نشان ندادید و تنها پرچم سفید برافراشتید. های هوایی آمریکا و بر همین اساس بود که به درستی در مقابل بمباران

ها پرداختید و در  سالح و سپس امحا و نابودی تسلیحات را پذیرفتید و حتی به همکاری گسترده با آمریکایی بدون درگیری خلع

 جدید معرفی کردید. «  صاحبخانه»ها را  پیام به نیروها آن

 

تان با دولت عراق و نیروهای عراقی شده  چرا جنگهای عراقی ایستادگی کردید؟  کها چرا در مقابل تان بعد از خروج آمریکایی

 است؟ مگر برای آزادسازی عراق به این کشور رفته بودید؟

 

فروردین  ۹۹که در « در مراسم گرامیداشت شهیدان حماسه فروغ اشرف»مریم رجوی در سخنرانی خود چرا و به چه دلیل 

  د، گفت:در اورسوراواز برگزار ش 21۲4

 « های مسعود برای رهایی مردم این منطقه از جاهلیت و استبداد و بنیادگرایی این است فدیه»

http://www.didgah.net/khabarMaghalehMatnKamel.php?id=25164 

 

ه است. ی آمریکا به عراق آمد تان پیش از حمله این نقض صریح تعهدات روشن و بدون ابهام قبلی شماست که در آخرین پیام

چرا بهترین جوانان به عراق رفته بودید؟  ها اشاره کرده اش به آن که مریم رجوی در سخنرانی اهدافی نیل بهمگر شما برای 

ی خلیفه  از کیسه چنین سادهشوند؟ چرا شما « جاهلیت و استبداد و بنیادگرایی»منطقه از « رهایی مردم»، «فدیه»مان  میهن

   بخشید؟ می
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کند پیام خوبی ندارد. پیامبر  تغییر می« رهایی مردم این منطقه»که هدف پیکار، از آزادی مردم ایران به  همینبه لحاظ سیاسی 

المقدس به  یا اهالی مکه پیروز شد، قبله مسلمین را از بیت« مشرکین»اولین جنگ مسلمانان با « بدر»اسالم وقتی در جنگ 

 ا فتح مکه اعالم کرد. کعبه تغییر داد. یعنی سمت و سو و هدف مبارزه ر

به جای آن که در مورد « رئیس جمهور برگزیده مقاومت»بود که مریم رجوی  «رهایی مردم این منطقه»راستای احتمااًل در 

را تبریک و در سیدنی  های آسیا جام ملتدر پیروزی و موفقیت ورزشکاران ایرانی پیام دهد موفقیت تیم ملی فوتبال عراق 

 جای شکرش باقیست که از شکست تیم ملی فوتبال ایران ابراز خشنودی و خوشحالی نکرد. باز هم تهنیت گفت.

http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673 

 

افتد و به سکوت برگزار  بینید. در کجای دنیا چنین اتفاقی می ایرانی نمی یک پیام از او در ارتباط با موفقیت ورزشکاران

به پیروزی وزرشکاران کشور خودش کاری ندارد و برای ورزشکاران کشور دیگر « رئیس جمهور»در کجای دنیا یک  ؟شود می

اند اعتراض کنم و وظایف  همتأسفم من بایستی به جای اعضای شورای ملی مقاومت که ایشان را انتخاب کرد ؟دهد پیام می

 ایشان را یادآوری کنم. 

 2ی  فقط در حمله ؛ها کشته، هزار زخمی ده« قول مسعود؛ فتح مبین فقط همین! به»گوید :  می سخنرانی  رجوی در همان مریم

 ؛اند لول شدهمع داند چند نفر خدا می ۲4فروردین  2۲ی  در حمله اند و نفر معلول شده 214گفتید که  می 2122مرداد  7و 

 برد؟ « اشرف»ی  عاقبت راه به تخلیه« مبین  فتح»مگر نه این که گویید؟  می« فتح مبین»آنوقت از 

یاد کرد. فتح مکه در حد فتح تهران و سرنگونی رژیم بود نه « المبین فتح»وقتی پیامبر اسالم مکه را فتح کرد، از آن به عنوان 

ید. کلمات معنا و مفهوم خاص خود را دارند به ویژه که وقتی بار تاریخی هم داشته بگوی« فتح مبین»این که دم به ساعت از 

 باشند. 

و اگر عدالتی در جهان بود بایستی عامالن و آمران آن « جنایت علیه بشریت است»المالکی کردند   کاری که نیروهای نوری

کنند در یک صحرا و دشت  نفر تجاوز نمی 1244از سالح که حداکثر  شدند. برای سرکوب تعداد اندکی انسان بی مجازات می

 کنند.  ها استفاده نمی ترین سالح صاف از تانک و زره پوش و بولدوزر و کشنده

های جنایتکار در کشورهای مختلف برای سرکوب نیروهای  های مرسومی را که دولت نیروهای سرکوبگر عراقی حتی توجیه

اختمان دولتی در کار است، نه حفاظت از نظم شهر و کشور و نه محافظت از جان و مال برند هم ندارند. نه س ناراضی به کار می

توان به آن متوسل  ای در میان نیست. حداکثر دستاویزی که می شهروندان و نه جلوگیری از تخریب اموال عمومی، هیچ بهانه

ر دنیا مشخص است. در چنین شرایطی و در ی برخورد با آن د نیروهای معترض به نیروهای دولتی است که نحوه ی شد حمله

در حادترین شرایط که  آور و یا نهایتًا پاش و گاز اشک مواقع ضروری نیروهای دولتی و سرکوبگر از باطوم و حداکثر ماشین آب

 کنند.  های پالستیکی استفاده می رود گلوله احتمال شورش و بلوای عمومی می

 سازی باور داشتید. چنانچه قباًل هم گفتم با توجهار و خونریز عراقی به سیاست شهیدجنایتکبا نیروهای   متأسفانه شما در مقابله

با هر و نادرست  «عاشورا»اصواًل الگوبرداری از « زینب»و « حسین»عراق به عنوان  به عدم حضور شما و مریم رجوی در

 کند.  معنا پیدا می «عباس»و دستان قطع شده « حسین»با سر بریده  «عاشورا»توجیهی غلط است. 

با شما شد.  دیده نمی به خون تشنههای  عراقیصف اول نیروی درگیر با در  منتخب شمایک نفر از اعضای شورای رهبری 

بارها در   و افشای ماهیت مالکی را هم داشتید. شما قباًل« نمایی مظلوم»قصد « اصغر حسین علی»و « ندا»الگوبرداری از 

سردست گرفتن طفل شیرخواره و اصابت تیر  هنگام« مظلوم نمایی»مبنی بر « امام حسین»به سیاست هایتان با هیجان  صحبت

  .به گلوی او اشاره کرده بودید

های دیگری را «ندا»خوردند قصد ساخت  برداری از دخترکانی که در خون خود غلت می مجاهدین با بسیج امکانات فیلم

ها حاکی از  ها و زرهپوش از حضور با دست خالی در صف اول ایستادگی در مقابل تانک ها قبل داشتند. گفتگوی تلویزیونی با آن

تر از آن است  توان شنا کرد. و دنیا بیرحم در یک رودخانه فقط یک بار می متأسفانه روند. می« عملیات انتحاری»که به این بود 

 1۹تپند واکنش مقتضی نشان دهد. در طول تاریخ  که در خون می یی معصوم دخترکان ی شرایط در مقابل چهره که در همه

http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673
http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673
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اما ، ها بودم من شاهد چندتایی از آن است، افتاده رفت اتفاق« ندا»چه بر سر  از آن تر ی کشورمان صدها جنایت فجیع ساله

کدام عاشورا  یچتر از عاشورا اتفاق افتاده اما ه ی حماسی تر و فجیع ها واقعه نشدند. در طول تاریخ تشیع ده« ندا»کدام  هیچ

در ترین شکل  ترین و مظلومانه روزی نیست که هزاران کودک در فجیعنشدند و نخواهند شد و الگوبرداری از آن غلط است. 

 خواند.  شوند و کسی برایشان مرثیه نمی نمی« اصغر علی»یک  رسند اما هیچها به قتل ن ها و درگیری جنگ

را تکرار کنید و نتایج کاماًل یکسان بگیرید.   ی نیست که صدبار بتوانید یک تجربهچرا متوجه نیستید تاریخ مثل فیزیک و شیم

 شود.  گیرد و دیگر تکرار نمی در تاریخ هر تجربه فقط یک بار صورت می

 ،اران، فایزه رجبی، مهدیه مددزادهان کم سن و سال مانند صبا هفت بردید که جنایتکاران عراقی فقط دخترتوانید بگوی شما نمی

گرفتند و زنان شورای رهبری را  و ... را نشانه می یمیح ، نسترن عظی، شهناز پهلوانی، مرضیه پورتقی، فاطمه مسیه رخشانیآس

نیز کودکانی سیاوش نظام و حنیف امامی  وحنیف کفائی چنانکه نه. شما اصواًل این دسته افراد را در خط مقدم گذاشته بودید. 

هم  آن از سوی شما «بیا، بیا»ی  سردادن شعارهای تحریک کننده و سپس به اشرف رفتند.بودند که در سوئد رشد کردند 

و   درست و عاقالنهحضور نداشتید در اشرف در حالی که خود  شدند ت میعراقی که از تهران هدای  خطاب به مأموران خونریز

آمادگی برای کشته شدن که هنر نیست. نگاه کنید به ؟ بیایند که چه بکنندعام بود.  به کشتار و قتل ها آن نبود. دعوتمسئوالنه 

برخوردهای شما پس  کنند. همان عراق و پاکستان و افغانستان و صف افرادی که برای انجام عملیات انتحاری لحظه شماری می

 بسیار خوب آمدند و شما را به زور از اشرف بیرون کردند. گزنده بود. هم از این کشتار 

تعدادی از نفرات »هایی که   خود خطاب به مجاهدین اشرف مدعی در اختیار داشتن نامه 21۲4فروردین  ۹2شما در سخنرانی 

 شدید.  « اند شان نوشته ( شرکت داشتند به خانواده و عشیره21۲4فروردین  2۲عراقی که در حمله )

به شرح « اشرفیان»ای تهیه کرده برای  انهها را که به روشنی معلوم است دستگاه تبلیغاتی شما به شکل بسیار ناشی یکی از آن

 زیر خواندید: 

ها خیلی کشتیم. وقتی  کنند. ما از آن ها در جنگ خیلی شجاعت دارند. جنگ را ترک نمی افرادی ندیده بودم، آن تا حاال چنین»

کردند. به راستی دیوانه  ای نداشتند. اما ما را خسته و دیوانه ها، مجاهدین هیچ سالح و هیچ وسیله کردیم، آن روی می پیش

ترسند. و وقتی نفری تیر  کنند و نمی زنیم ولی فرار نمی ها تیر می کنند. به آن کردند. بسیار شجاع هستند و پافشاری می

ها آمدند و وقتی  گیرد. ما را دیوانه و خسته کردند. آمریکایی آید و جای او را می افتد یک نفر دیگر می روی زمین میخورد و  می

ایم. خیلی از  ها کشته ایم و چقدر از این کار کردیم و چه میزانی داخل رفته ضاع را دیدند دیوانه شدند. مبنی بر این که ما چهاو

شان مؤمن هستند و  دانند ترس چیست. به خط و رهبری دانند ترس چیست. ایرانیان نمی ها کشته شدند. مجاهدین نمی این

ها دیگر چطوری هستند که ما را دیوانه  دانم این کنند. نمی ن بلکه از یک آرمان دفاع میجنگند انگار نه از زمی وقتی که می

کردیم به خاطر  بینی می ها شدیم پیش ترسند. وقتی وارد قرارگاه آن ترسند، مردانشان نمی کردند. من تعجب کردم زنانشان نمی

متر خاک جنگیدند.  ر زرنگ و شجاع هستند. برای هر سانتیها و شلیک فرار خواهند کرد. ولی وقتی جنگیدیم دیدیم بسیا  زرهی

جا  رویم آن گفتیم وقتی جلوتر می افتادند می زدیم و بر زمین می در حالی که سالح و مهمات نداشتند. وقتی یک عده را می

هایی که بودند  فتیم آنر ولی وقتی به جای دیگر می .کنند کشته شدند و مابقی فرار می بینند نفرات ها می دیگر خالی است. آن

ها سالح داشتند  ترسند. وای اگر آن که زیر ماشین بروند نمی اینشدند. زنانشان هم از  و کشته می ایستادند با قدرت بیشتر می

گفتند که  ها خیلی تعجب کردیم. می ماند. ما از شجاعت و پافشاری آن یا اگر تجهیزات ما را داشتند از ما دیگر چیزی باقی نمی

یدیم که برای امام حسین ما دیدیم فقط این نبود ما به چشم د  جنگند. آنچه ن ها فقط برای مسعود و مریم رجوی میای

 « ها اینطوری هستند. ها اینطوری هستند یا که فقط این ی ایرانی دانم آیا همه برای کشورشان. نمی جنگند می

7http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=2526 

 

اش را از دست داده  چیست؟ اما بایستی شنونده یا خواننده عقل   شان در مورد این نامه در خلوتها «اشرفی»دانم قضاوت  نمی

در نایتی که خود نقش فعال در آن داشته بالفاصله پس از جباشد که بپذیرد سرباز عراقی شرکت کننده در کشتار مجاهدین، 

ی جانسوز به   و نامه« سرباز عراقی»اختراع . اش نوشته روی نکات فوق تکیه کرده باشد ای که برای خانواده و عشیره نامه

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25267
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25267
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ین توهین ا دادید. شان اطالعیه می و بنامکردید تشکیل  24ی  اندازد که در دهه ای می فانتزی های اش مرا به یاد انجمن  عشیره

حتی یادش بوده  ای به خواننده و شنونده است که انتظار دارید ادعاهای شما را بپذیرد و قبول کند سرباز عراقی جنایتکار گزنده

جنگند. و یا برای  جنگند، برای امام حسین و کشورشان هم می که برای مسعود و مریم رجوی می که مجاهدین عالوه بر آن

ای برایش از  ای که مناسبات قبیله جنگند. عشیره می« آرمان»نویسد مجاهدین نه برای زمین بلکه برای اش ب  مانده ی عقب عشیره

است. الاقل هوشمندی به خرج داده و مخاطب را   «آرمان»تر است و تنها چیزی که برایش اهمیت ندارد همان  همه چیز مهم

 دادید.  کس دیگری قرار می

به  21۲4شهریور  ۹2ت انفرادی از کمیساریای پناهندگی تقاضای پناهندگی کرده بودند در بصور« ها اشرفی»شما در حالی که 

  نیروهایتان گفتید:

بخش  ،المللی شده این جنگ بین ،[۲4و  22های  مثل روز روشن است این جنگ در اشرف ]منظور کشتار مجاهدین در سال»

 «الیتجزای جنگ سرنگونی است. 

 

 کردید:  طرح مییا آمارهای عجیب و غریب م

میلیون مردم این قاره درباره موقعیت قانونی و حقوق مجاهدان  044پس از قطعنامه اخیر پارلمان اروپا به عنوان نماینده »

ز یک میلیارد نفر را کشور جهان که بیش ا 10مجلس قانونگذارى و نمایندگان پارلمان در  12هاى اکثریت  پس از بیانیه اشرف،

 «کنند نمایندگی می

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=23979 

 

وقتی نیرو دسترسی به اطالعات آزاد  ؟«میلیون مردم 044»، کدام «نفر یک میلیارد»شده؟ کدام « المللی جنگ بین»کدام 

کنند به این مسائل باور  های سیاسی مجاهدین فعالیت می هایی که در بخش به او قالب کرد. آیا آنتوان  ندارد هرچیزی را می

کجا شکست خورده است؟ « جنگ سرنگونی»به دست دشمن افتاده آیا « کانون استراتژیک نبرد»بسیار خوب حاال که  دارند؟

کند سه هزار ساکن لیبرتی را که در  کسی دست باال نمیچرا  ؟«منتخبان بیش از یك میلیارد نفر از مردم سراسر جهان»هستند 

 برند بپذیرد؟ رین شرایط به سر میبدت

 

 کشتار مجاهدین در لیبرتی و درخواست بازگشت به اشرف

 ها نفر از همراهانش، به همراه ده دای اصلی دبیرکلی این سازمان بودنماینده ویژه سازمان ملل که کاندی دومللو رایو ویسرج

کسی به همگی کشته شدند.  طالب ابی  ابن ی رژیم بود، عبدالحمید خویی و کلیددار حرم علی نشانده ر حکیم که دستمحمدباق

های زیادی شد مورد  ها و عراقی ها نبرد هواداران مقتدا صدر با نیروهای آمریکایی که منجر به کشته شدن آمریکایی خاطر هفته

انتظار دارید در راق کشته شدند بدون آن که یک نفر به خاطر آن پاسخگو باشد. آمریکایی در ع هزاران. پیگرد قرار نگرفت

  ارتباط با جان مجاهدین پاسخگو شوند؟

ی  در دو حملهاز عراق  نیروهای این کشورو خروج به محض برداشتن حفاظت از سوی آمریکا شد  بینی می چنانچه پیش

ای  ی موشکی و خمپاره در حملهو را زخمی کردند نفر  هزاره و ها تن از نیروهای مجاهدین کشت نیروهای عراقی، ده

 زخمی شدند.  ها تن دهمجاهد کشته و  7 های رژیم به لیبرتی تروریست

به منظور تأمین جان مجاهدین  «اشرف»مریم رجوی برای بازگشت به شما و برانگیز است، درخواست  در این میان تعجب  آنچه

 به صراحت اعالم داشته است: « المللی در ژنو در یک اجالس بین»م رجوی این در حالی است که مریاست! 

فوریه علیه  ۲های درمان ناپذیر روبرو است، از هیچ کاری برای ارتکاب قتل عامی بسا بزرگتر از حمله  رژیم مالیان که با بحران»

 «ساکنان بیدفاع فروگذار نخواهد کرد.

-02-http://ww35.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39757:2013
36-49-21-17-01-03&catid=21:2010-09-17-27 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=23979
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کمپینی را در اروپا و آمریکا برای   چرا اصرار دارید در عراق بمانید؟ چرا هیچ« عامی بسا بزرگتر قتل»رژیم برای  هدفبه با توجه 

 دهید؟  انتقال سریع افراد سازمان نمی

نه به لحاظ امنیتی بلکه به خاطر ماندن در عراق « اشرف»شما از طرح بازگشت مجاهدین به  هدف برای من روشن است که 

های غیرقابل  با توسل به بهانهبرای همین کنید.  ی در پوشش این شعار حرکت میمنته یپور فتح و پیروزی نواختن،و ش است

دوباره از طرح  خواندید.« ژست انساندوستانه»و آن را  حمایت نکردیدمجاهد به آلبانی  ۹24انتقال  از طرحقبول و غیرمنطقی 

دانید تحقق چنین امری غیرممکن است.  کا گفتید. شما بهتر از هرکس میجمعی مجاهدین به اروپا یا آمری انتقال دسته

 ماند.  می« ژست»متأسفانه مواضع شما بیشتر به 

 اتفاقًا سپاه پاسداران و دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم نیز بطور هماهنگی با طرح انتقال مجاهدین به آلبانی مخالفت کردند.

د که سرنوشتی یکسان داشته باشید و پیشاپیش مجاهدین باور دارید چرا همگی در عراق نماندیجمعی  اگر واقعًا به انتقال دسته

چرا به اعتراف  دربیاید خارج شدید؟خونی مجاهدین رفت به اشغال دشمنان  ای در زمانی که عراق می خود به همراه عده

 اید؟ ادهخودتان بارها به مقامات ملل متحد اسامی تعداد معدودی را برای انتقال د

نظر از نیروی انسانی عظیم،  های  گذشته، صرف در طول سالبرید که  می« عام بسا بزرگتر مجاهدین قتل»ای از  شما چه استفاده

ی  ها دالر سرمایه صرف بیرون آوردن نام مجاهدین از لیست تروریستی و محکومیت اقدامات دولت عراق و پروژه میلیون

کنون یک دالر صرف متقاعد کردن کشورهای اروپایی و آمریکایی به اید اما تا و لیبرتی کرده شرفالماکی از ا سازی نوری  زندان

 اید.  ها ترتیب نداده هیچ کنفرانسی برای محکوم کردن سیاست آن ؟اید پذیرش ساکنان اشرف و لیبرتی نکرده

که غالبًا  افرادیی  در مورد سرنوشت و آیندهگیری  کنم و گرنه تصمیم گیری شما را نقد می من به لحاظ سیاسی و انسانی موضع

 کنند به خودشان بستگی دارد.  می  ی دوم عمرشان را سپری هاست نیمه مدت

منازعه بود و حالت حیثیتی برای درگیری و که این همه سر آن بازگشت به اشرف  ،دانید با توجه به شرایط عراق شما بهتر می

 محال است. دولت عراق پیدا کرده 

. ت تروریستی را مشروط به آن کردندها مهم بود که بیرون آوردن مجاهدین از لیس آنقدر برای آمریکایی« اشرف»ی  هتخلی

که دانید  میها  ها و هم اروپایی ها و هم آمریکایی و هم عراقی هم شما المالکی یا کوبلر نبود. موضوع فقط خواست دولت نوری

صورت گرفته این امر و گرنه رسمًا که قباًل  نحالل ساختار نظامی مجاهدین بودا سمبولیکاشرف به معنای پذیرش  ی تخلیه

  بود.

به عراق آمده و دستور ترک اشرف را داده بود مورد حمله « در رأس یک هیأت آمریکایی»که « سفیر باتلر»تر  مجاهدین پیش

 وی تأکید کرده بود:  مجاهدیندادند. به توصیف  قرار می

جدید منتقل بشوید و در عین حال باید اقدام به منحل کردن و از هم پاشاندن سازمانتان بکنید و بگذارید شما باید به محل »

 ٴتواند هر فرد از شما را به عنوان یک یک پناهنده وضیعت به صورت افراد در بیاید و بعد از آن کمیساریای عالی پناهندگان می

هر فرد را به طور جداگانه بررسی نماید، زیرا شما هنوز هم یک  ی  ذشتهگ و وضعیت آنکه از بعد آنهم کند نام ثبت سیاسی

سلسله مراتب تشکیالتی را منحل  ی همه کنند بنابراین باید سازمان شبه نظامی هستید و به شما از بیرون اینطور نگاه می

 «. کنید

 

p://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26098htt 

 

  دادید: ی جدید است. قباًل سفیر آمریکا در عراق را مورد حمله قرار می مجاهدین پیش از این کاری به کوبلر نداشتند. او سوژه

ریکا در عراق جیمز جفری نیز الزم به یادآوری است که این تنها سفیر باتلر نیست که در این توطئه استاد است بلکه سفیر آم»

سفیر آمریکا در عراق هشدار داد که »نوشت:  ۹422 ٴژوئیه 4همین موضع را اتخاذ کرده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس روز 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26098
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26098
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ارتش آمریکا دیدارهای مرتب و سیستماتیک خودش از اشرف را قطع خواهد کرد. وی با تأکید از گروه اپوزیسیون ایران خواست 

 «.را منحل کند و به صورت پناهنده به محل دیگری در عراق جابجا شوند «میان مسلحشبه نظا»که 

 

didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26098http://www. 

 

 ها بود که مریم رجوی اعالم کرد:  در پاسخ به این خواسته

جایی ساکنان اشرف در داخل عراق  کجا حاضر به گفتگو درباره جابه وجه و به هیچ قیمت و در هیچ اومت ایران دیگر به هیچمق»

 «.که دولت آمریکا اعالم کند که حفاظت آنها را با نیروهای آمریکایی تا انتقال به کشورهای ثالث برعهده بگیرد نیست. مگر این

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26093 

 

ها حفاظت مجاهدین را به  عهده بگیرند. شما  چنانچه مالحظه کردید مجبور به ترک اشرف شدید بدون آن که آمریکایی

 لیف کنید. های جهانی تعیین تک متأسفانه در موقعیتی نیستید که برای قدرت

اما بمانند. « اشرف»تا هنگام خروج از عراق در مجاهدین شد  کاش می ای نیست. «امن» تر از لیبرتی است اما « امن»قطعًا اشرف 

هدف « اشرف»ماه پیش  24یعنی  ۹422دسامبر  ۹2در  .ها کشته و هزار زخمی دادند مجاهدین در اشرف دهفراموش نکنید 

مانع او « اشرف»باشد قطعًا بازگشت به « عام بسا بزرگتر قتل»اگر رژیم واقعًا در فکر  .ر گرفتحمالت موشکی )کاتیوشا( قرا

 ترین نقاط عراق در استان دیالی قرار گرفته است.  امن ترین و نا اشرف در یکی از پرتنشنخواهد شد. 

کافی است مختصات  .پذیر است ر هم امکانشلیک خمپاره و موشک از راه دو دانید میاید   کرده مطالعهشما که دروس نظامی را 

  .محل را داشته باشند و از حمایت نیروی نظامی و امنیتی هم برخوردار باشند

دهد اشرف را مورد حمله قرار  اسرائیل را هدف قرار می ،الله که با آن حزب تری و مخرب تر های پیشرفته تواند از موشک رژیم می

وقتی  .های مورد حمایتش در عراق بدهد دهد به تروریست که در اختیار حماس قرار می هایی را تواند موشک رژیم می .دهد

ی  وقتی منطقه تواند امن باشد؟ اشرف می آیا امن نیستند، «گنبد آهنین»و  العاده با آن تور حفاظتی خارق شهرهای اسرائیل

 تواند امن باشد؟ میشود امن نیست، اشرف  با شدیدترین تدابیر امنیتی حفاظت میسبز بغداد که 

های  همچنین گشت ی حزب بعث و شبکه و از حفاظت کامل دولت عراق و دام حسین که در اشرف حضور داشتیددر دوران ص

ی سنگین  چندین حملهو عالوه بر بمباران هوایی، روبرو شده های تروریستی  ویژه مجاهدین و ... برخوردار بودید بارها با توطئه

 متحمل شدید.  ... راو ای  موشکی و خمپاره

آن همه کشته و  رژیم قرار گرفت و« اسکاد بی»های دوربرد و کشتار جمعی  اشرف هدف موشک 2172اش در خرداد  یک نمونه

 . زخمی به بار آورد

 044بی  یبمب تخر 72 »که در مجموع  2172فروردین  22افکن رژیم در  فروند شکاری بمب 21ی  حمله ی دیگرش نمونه

 « خته شد.یپوندی برروی قرارگاه اشرف فرور 024ی یبمب خوشه  ۹4 پوندی و

آن هم برخوردار  نظامیهای امنیتی و  ها از حمایت دولت عراق و سرویس تروریست در حال حاضر کهدانید  خود شما بهتر می

مللی به رژیم اجازه دهد به ال ای و بین چنانچه شرایط سیاسی، منطقه. ای از عراق برای مجاهدین امن نیست ، هیچ نقطههستند

ثبات عراق، رژیم و عوامل رنگارنگش در  در موقعیت نامتعین و بیتواند در ابعاد وسیع اشرف را مورد حمله قرار دهد.  سادگی می

ر د کرده از دم تیغ بگذرانند.عام  ی مستقیم به اشرف یا لیبرتی مجاهدین را به راستی قتل توانند ضمن حمله عراق به سادگی می

را فراموش نکنید. « شتیال»و « صبرا»، «تل زعتر»های  آن شرایط کار چندانی از دست سازمان ملل هم ساخته نیست. تجربه

هم اشرف و هم لیبرتی در حد کمپ پناهندگی هستند و بدون  توانند در ارتباط با اشرف و لیبرتی تکرار شوند. ها می این تجربه

زمانی که شهر تحت کنترل و زیر نظر سربازان حافظ صلح هلندی بود از « نیتساسرب» عام قتل ی جنگی. در یک منطقه دفاع

 المللی هم نیست. در عراق نیروی ناظر بینها سازماندهی و اجرا شد.  سوی صرب

 دهید با لحنی حاکی از خشم و عصبانیت خطاب به کوبلر و مقامات عراقی و ... گفتید: چرا اجازه نمی 21۲2اسفند  7شما در 

خواهید  های ضدگلوله و کالهخودهای مجاهدین از اشرف به لیبرتی منتقل شود؟ آیا این راه حل است؟ آیا می حداقل جلیقه

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26098
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26098
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26093
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خواهید در خواب و  گلوله زندگی کنند؟ آیا می ی ضد مجاهدین زندانی در لیبرتی بیست و چهارساعته با کالهخود و جلیقه

وجود دارد. آیا جانیان « پناهگاه»برای حفاظت از مجاهدین « اشرف»گویید در  می شمابیداری از چنین وسایلی استفاده کنند؟ 

ساعته در  ۹4بروند؟ آیا قرار است مجاهدین « پناهگاه»دهند که افراد به  اطالع می آژیر خطر کشیده و ی موشکی قبل از حمله

 ست؟آیا این شیوه از زندگی بر زندگی در لیبرتی ارجح ا زندگی کنند؟« پناهگاه»

برای به لیبرتی را دادید « اشرفیان»دستور ترک اشرف و انتقال تان  قبلی  بر خالف شعارهایهنگامی که شما شود  گفته می

تواند به ما حمله کند چرا که تحت نظر سازمان ملل  رژیم نمیبرویم، « لیبرتی»چنانچه به متذکر شدید توجیه این انتقال، 

اش به  به خاطر نزدیکی «لیبرتی»ای در  را مد نظر دارند و هرحادثه« لیبرتی»لی تحرکات المل های بین خواهیم بود و رسانه

 سفارت آمریکا مورد توجه این کشور قرار خواهد گرفت.  

   تان گفتید: در اطالعیه 22آبان  21این شما بودید که در 

های عضو اتحادیه اروپا یا ایاالت متحده آمریکا مجاهدان اشرف از طرح دولت کنونی عراق برای انتقال به کشور ثالث در کشور»

ها و کار  ها و اموال آنان در اشرف که تمامًا حاصل هزینه که مسأله دارایی اند؛ مشروط بر این استقبال نموده و به آن ملتزم شده

های  کنوانسیون 01و  0۹المللی براساس مواد  میلیون دالر است طبق نظریه حقوقدانان بین۹44ساله خود آنهاست و بیش از ۹1

 « الهه حل و فصل شود.

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=19056 

 

میلیون دالر ارزیابی شد اما چنانچه مالحظه  044 انگیزی با رشد حیرت اموال بعدًا از سوی شما ها و هرچند قیمت این دارایی

که خواهان انتقال مجاهدان « کمپینی»با شما اید. این درصد از دشمنی  را پذیرفتهبه کشور ثالث کنید شما اصل انتقال  می

 است.  غیرمعقولاروپاست   رف به آمریکا و اتحادیهاش

به « ترانزیت»کمپ  ،برای ساکنان آن  «لیبرتی»چرا بایستی به قول شما  شود؟ در شعار و عمل شما از کجا ناشی می این تضاد

« نه جنگ»ا تمایل به خروج از عراق و تمایل به پذیرش در کشور ثالث را تن دادن به شرایط شمآن دنیا باشد و نه کشور ثالث؟ 

چرا تمایل ساکنان خواهید بجنگید؟  کنید. در شرایطی که در لیبرتی محصور هستید با دست خالی با چه کسی می معرفی می

تان در خارج از کشور راست  چرا به هواداران کنید؟  تلقی می «ویروس»و  لیبرتی برای اعزام به کشور ثالث را وادادگی

 گویید؟ نمی

 گویید:  خود برای ساکنان لیبرتی و اشرف می 21۲2اسفند  7شما در سخنرانی 

 ن که کاری برای شما ندارد. ید. ایکا ببریی ما را دسته جمعی به آمر ـ همه2»

 ت عراق مخالف است؟ غلط کرده است. د. دولید؟ ما را به اشرف برگردانیخواه ا نمییشود  کا نمییـ آمر ۹

 ن، چپ نگاه کند.یتواند به مجاهد م که چه کسی میینید، تا ببیرا برگردان های ما ـ سالح1

ی   از قوانین عراق و احکام مربوطه»اند:  توافقنامه با نیروهای آمریکایی تک تک مجاهدین ملتزم شده« ج»آقای رجوی در بند 

 «.کنم در این کشور اقامت دارم اطاعت میسازمان ملل متحد مادامی که 

 هستند. « قوانین عراق»مجاهدین موظف به تبعیت از 

خواستید با سه هزار نفر نیرو در مقابل یک ارتش  بر فرض اسلحه داشتید در یک کمپ محصور گیرم که اشرف باشد چگونه می

ها  در مقابل آمریکایی ندتر بود نیروهایتان دهسال جوانگویید هنگامی که سالح و مهمات داشتید و  بایستید؟ شما اگر راست می

هایی از اشرف را با  بلکه بخش« چپ نگاه کنند»مجاهدین ها نه تنها جرأت کردند به  آنشدید.  سالح نمی ایستادید و خلع می

  خاک یکسان کردند. 

کارزار »روز حمله به لیبرتی را سرآغاز  بهمن یعنی ۹2روز  ،خود 21۲2اسفند  7  آور این که شما در سخنرانی ی حیرت نکته

دفاع است؟ چرا دست از این  ی بی و حمله به یک عده پناهنده« کارزار سرنگونی»رژیم اعالم کردید! چه ربطی بین « سرنگونی

رژیم  «کارزار سرنگونی»کرد  دارید؟ یعنی اگر رژیم به لیبرتی حمله نمی شعارهای توخالی و کارزارهای بدون پشتوانه بر نمی

ها  «کارزار»سال گذشته مشغول چه کاری بودید؟ یادتان هست چند بار از این  1۹شد؟ منتظر حمله بودید؟ پس در  شروع نمی
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شود و از  رژیم سرنگون می 2124خرداد  14مگر نه این که پس از سرنگونی صدام حسین وعده دادید که تا اید؟  اعالم کرده

مؤسسان چهارم، »دادند:  در پاسخ به اعالم چنین کارزاری نیروهای شما در لیبرتی شعار می افراد تعهد ماندن در اشرف گرفتید؟

ی خروج از لیبرتی را ندارند  دار نیست کسانی که خود شما مدعی هستید در زندان هستند و اجازه آیا خنده«! ی تهاجم آماده

  ؟کنند میاعالم آمادگی خود را برای تهاجم به رژیم و آزادسازی مردم ایران 

های ورودی و خروجی آن زندانی بودیم و  ما زندانیان اوین و قزلحصار و گوهردشت که در دل پایتخت و راه 24ی  اگر در دهه

مان نیز قابل قیاس با  ی و روحیجسم  و انرژی و توان  تعدادمان هم دست کم چندین برابر ساکنان لیبرتی بود و سن و سال

کردیم  دادیم و رژیم را به حمله و تهاجم و سرنگونی تهدید می لیبرتی نبود چنین شعاری مییا ساکنان « مؤسسان چهارم»

 ایم؟  مان را از دست داده گفتید ما عقل نمی

ی شعر و شعار  کردن قافیهآیا مشغول جور«! سرنگونهاین خط و این نشونه، رژیم »دادند:  می ساکنان لیبرتی در ادامه شعار

آیا عقالنیتی در این شعارها نهفته است؟ آقای رجوی  ؟اتژی و تاکتیک برای سرنگونی نظاماستر هستید یا مشغول تدوین

رژیم  ۲۹سال در اید  کرده  اگر چنانچه وعدهها خود نیز در این امر پیشقدم هستند.  متأسفم این تحمیق و فریب نیروهاست و آن

دانید چنانچه تحولی در ایران صورت بگیرد هم ربطی به  من میخود شما بهتر از سرنگون نشد آیا حاضرید مسئولیت بپذیرید؟ 

 آن ندارد. « زندانیان»لیبرتی و شعار 

 

 بینانه نیست اهداف سیاست تبلیغی شما واقع

گردد به سیاست غیرانسانی کشورهای غربی و  سرنوشت مجاهدین در لیبرتی تیره و تاریک است. بخشی از این فاجعه بر می

جایی که خواهان ماندن در عراق هستید این سیاست  ها خواهان پذیرش مجاهدین نیستند. متأسفانه شما از آن پذیر. آن پناهنده

کنید. چندین  ای در مورد آن نمی کنید و هیچ روشنگری تان ارزیابی کرده و از آن استقبال می غیرانسانی را در راستای منافع

های  اند که پرونده رسمًا به کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه اعالم کردهسال است که کشورهای آمریکا و کانادا و استرالیا 

ی هواداران   مربوط به هواداران مجاهدین را به این کشورها ندهند. این ربطی هم به ساکنان اشرف و لیبرتی ندارد بلکه همه

گیرد. کشورهای اروپایی هم اگرچه چنین موردی را  آیند نیز در بر می مجاهدین و یا زندانیان سابق را که از ایران به ترکیه می

شده از  های ارائه پذیرند و از لیست های مربوط به مجاهدین را نمی «کیس»کنند و  اند اما عماًل آن را اجرا می رسمًا اعالم نکرده

ل کردن نیروها و تضعیف کنید آمریکا و اروپا به دنبال مستأص کنند. شما توجه نمی سوی کمیساریای عالی پناهندگان حذف می

ی  کوبلر هم جامعهو انحالل تدریجی مجاهدین هستند از این روست که خواهان انتقال مجاهدین به کشورهایشان نیستند. 

برای همین بان  گیرد کند. او به تنهایی و سرخود تصمیم نمی المللی به ویژه کشورهای اروپایی و صنعتی را نمایندگی می بین

  ی برخورد با او به شما هشدار داد.  نحوهکی مون در مورد 

ی سیاست اروپا و آمریکا کرد و افکار عمومی این  اگر چنانچه خواهان نجات جان مجاهدین هستید بایستی نوک حمله را متوجه

کند  رژیم شده و هرگاه اراده «سیبل»شان بسیج کرد. وگرنه مجاهدین در لیبرتی تبدیل به  ها و سیاست کشورها را علیه آن

های  «پروتکل»بو و خاصیت بر اساس  های بی کس هم فراتر از محکومیت تواند ساکنان لیبرتی را هدف قرار دهد. هیچ می

ی تهاجم تروریستی است حمله به لیبرتی  المللی نخواهد رفت. چنانچه مالحظه کردید سفیر رژیم که خود هماهنگ کننده بین

های کشورهای اروپایی و نمایندگان کنگره، سنا و  نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان .خطرناک است رویکرد را محکوم کرد و این

شان برای پذیرش  های متبوع فشار قرار دادن دولت ی آمریکایی حامی شما که به جای تحت سیاستمداران و نظامیان بازنشسته

برند. اهداف و  ای را پیش می  طلبانه است فرصتکنند سی گیری می مجاهدین، علیه دولت عراق و مارتین کوبلر و ... موضع

ماند صدا  متعدد برپا شده از سوی شما در اروپا و آمریکا نیز صحیح و منطقی نیست. مانند تیر مشقی می  های تظاهرات خواسته

خورده قائل نیست.  گره اش که با رژیم دارد اما اثر ندارد. کشور عراق اهمیتی برای افکار عمومی غرب به ویژه در ارتباط با منافع

خواهید به آن  کند. مشکل اصلی در جای دیگر است که شما نمی پایان مأموریت کوبلر و یا استعفای او نیز مشکلی را حل نمی

های آمریکایی و راهزنان کرد و  بپردازید. درست مانند دوران سقوط صدام حسین که نیروهای مجاهدین از سوی جنگنده
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ی نیروهای رژیم و درگیری با  ها را حمله های متعدد آن  گرفتند و شما در اطالعیه ما مورد حمله قرار مینیروهای کرد مخالف ش

احتمال دارد سری بعدی را کشورهای فقیرتری بپذیرند.  ،طرح انتقال به آلبانی طرح آمریکایی استخواندید.  سپاه پاسداران می

 یدهای بیشتری را از دست خواه تر خواهد شد و انتخاب سختمجاهدین ی شما انتخابی ندارید. هرچه زمان بگذرد شرایط برا

 های اروپایی و آمریکا کوشید. تا دیر نشده بایستی با تمام امکانات برای انتقال مجاهدین به کشور داد.

 

 « مبین  فتح»شناسایی موقعیت پناهندگی ساکنان اشرف 

یساریای عالی پناهندگان درخواست پناهندگی کردند و این کمیساریا کمبصورت فردی از  21۲4 وقتی مجاهدین در شهریورماه

مورد رسیدگی قرار را بصورت انفرادی تقاضاها  المللی بین اعالم کرد که درخواست ساکنان اشرف را دریافت کرده و طبق قوانین

ت سال قبل از این تاریخ نه تنها هف« تیف»در حالی که ساکنان  یاد کردید. «فتح مبین»باز هم از آن به عنوان شما دهد  می

مجاهدین به رسمیت شناخته نشده است. شما ی  همهپناهجو که پناهنده هم شناخته شده بودند. چیزی که هنوز در مورد 

و شرایط بخاطر  ها دست باال را در عراق داشتند همان موقع و درست پس از سرنگونی دولت عراق و هنگامی که آمریکایی

کردید کمیساریای عالی پناهندگان به شما همین استاتو را  هم اگر چنین درخواستی می ها به مراتب بهتر بود یهمراهی آمریکای

ها از  ای که تک تک مجاهدین امضا کردند به آن «توافقنامه»در دادید.  داد و شما هشت سال و نیم فرصت را از دست نمی می

کردید و  عالی پناهندگان تقاضای پناهندگی کنند. منتهی شما لجاجت میتوانند از کمیساریای  سوی آمریکا تفهیم شد که می

کاری کمیساریای عالی پناهندگان خواستار پناهندگی و انتقال   المللی و روند ی بین ی شده برخالف اصول مسلم شناخته

« توافقنامه»اسد. در عنوان شن کسی شما را به صورت جمع به رسمیت نمیدر بیرون از خودتان جمعی بودید. در حالی که  دسته

و هر کس به صورت فردی مسئول  «خلق ایران مجاهدین سازمان افراد»است  هم آمده با نیروهای چند ملیتی امضا شده

 شناخته شده است. 

 

 خود گزارش داد: ۹422در گزارش دوم اکتبر « میامی هرالد»نشریه 

ماه  اواخر اصرار داشت، اما به صورت گروهی ناهندگی از عراقسازمان مجاهدین خلق تا همین اواخر بر دریافت وضعیت پ»

کار اسکاتلندی اتحادیه اروپا، و آنتونیو گوتیرس،  ستراون استیونسن، نماینده محافظهآگوست گذشته و در جریان مذاکره با ا

 کمیسر ارشد کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل در ژنو موضع خود را تغییر دادند.

اظهار امیدواری کرده است که درخواست پناهندگی فردی « مک کالچی»به روزنامه ایمیلی خود در یادداشت استیونسن 

ها  مجاهدین خلق مدت»افزاید:  وی، میمجاهدین به اسکان مجدد آنها در کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای ثالث منجر شود. 

زمان شاهین قبادی یک سخنگوی سا.. زندگی جمعی دست کشیده اند. ی گری را کنار گذاشته و از ایده است تظاهر به نظامی

ی ساکنان اشرف، از جمله رهبری، درخواست پناهندگی  گفت که همه« مک کالچی»، به مجاهدین خلق مستقر در پاریس

 «اند.  شده   اند یا دارای مدارک سفر از یک کشور سوم هستند مستثنی هایی که در بیمارستان بستری اند. و تنها آن داده

 
http://www.miamiherald.com/2011/10/02/2435371/iranian-dissidents-in-iraq-

seek.html#ixzz1ZsseTCS2 
 

نباشند و فکر  نامید می« مبین  فتح»چه  آن ی پناهجویی و پناهندگی آشنا نیستند شاید متوجه ی که با مقوله« اشرف»ساکنان 

کنید کسی که الاقل در هیجده سال  کنند چه تحول عظیمی به برکت درایت و راهگشایی شما رخ داده است اما تصدیق می

توانست در سال  پروسه به سادگی آب خوردن می داند که این گذشته از نزدیک درگیر مسائل پناهجویی و پناهندگی بوده می

کنم گزارش خروشچف به بیستمین کنگره  باز تأکید میهم نبود.  ۹422در سال « شیپور فتح»و نیاز به  اتفاق بیافتد ۹441

 . گذاشتند ها را به عنوان پیروزی بزرگ به حساب استالین می حزب کمونیست اتحاد شوروی را بخوانید ببینید چگونه شکست

 

http://www.miamiherald.com/2011/10/02/2435371/iranian-dissidents-in-iraq-seek.html#ixzz1ZsseTCS2
http://www.miamiherald.com/2011/10/02/2435371/iranian-dissidents-in-iraq-seek.html#ixzz1ZsseTCS2
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 کنید کارهایی که خود محکوم می انجام 

آور آن که در  شود. حیرت دهید که رژیم مرتکب می همان اقداماتی را انجام میی نقض حقوق بشر  در زمینهشما متأسفانه 

باور حقوق بشر ارزشی است که بایستی به آن با عمق جان اعتقاد و  پردازید. تان بطور عجیبی به افشای آن اعمال می تبلیغات

ی شما علیه  کمتر نیرویی به اندازه داشت و رسیدگی به مسئله نقض حقوق بشر نبایستی ابزاری برای کسب قدرت شود.

های حقوق بشری ملل متحد شاهد بوده و  توسط رژیم فعالیت کرده است. بخشی از آن را من در نهاد« سازی جنسیتی جدا»

در روابط خودش همت نگمارده است. « جداسازی جنسیتی»ی شما به  یز به اندازهام. اما در همان حال هیچ نیرویی ن دنبال کرده

ها  های مردان بود )منظورم آسایشگاه های زنان جدا از قرارگاه شما در اشرف جداسازی مطلق جنسیتی کردید. نه تنها قرارگاه

ها را هم مردانه و زنانه کردید.  بنزین حتی پمپخاردار، خرده شیشه هم بود بلکه  های بلند آن عالوه بر سیم نیست( و روی دیوار

ی  های ویژه نشانه گویم در حالی که برای مردان رقصیدن و قمر کمر در مراسم از ممنوعیت رقص برای زنان مجاهد نمی

 کردن بود. شما حتی تأترهایتان مردانه است. هیچ زن مجاهدی در تأترهای شما در اشرف بازی نکرده است. نقش« انقالب»

 دهید که رژیم را در این مورد به تمسخر بگیرید؟  کنند. چگونه به خود اجازه می زنان رژیم را هم مردان اجرا می

نفر که  2۹شما نه تنها به جداسازی جنسیتی که به جداسازی عقیدتی هم باور دارید. اگر یادتان باشد در ارتش آزادیبخش تنها 

تافتید که در  را بر نمی  تر بودند وجود داشتند، اما همین ای شیعه  شان از هر شیعه مدعی مارکسیسم لنینیسم بودند و تعدادی

ها تشکیل دادید  برای آن« یگان مستقل»های ارتش آزادیبخش باشند و به قول شما دیگران را تحت تأثیر قرار دهند بلکه  یگان

 ی با دولت آمریکا از بین رفت.  امهشان به ایران و اروپا و امضا نکردن توافقن هم با رفتن تعدادی که آن

المللی در افشای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی نکوشیده است. اما  ی مجاهدین در سطح بین هیچ نیرویی به اندازه

را  ها های مربوط به حقوق بشر را زیرپا نگذاشته و در روابط داخلی آن ی شما کنوانسیون نیرویی هم به اندازه   در همان حال هیچ

 کنم. به لحاظ عملی به تمسخر نگرفته است. به یک نمونه از آن که به قدر کافی بارز است اشاره می

گوئید. در حالی که این امر در ابعاد  ها و ... می شما بطور پیوسته از ممنوعیت استفاده از ماهواره توسط رژیم و فیلترینگ سایت

 ح آن خود مثنوی هفتاد من است. گیرد که شر  بسیار بزرگتری توسط شما انجام می

 

 تسلیح کودکان و استفاده از آنان در جنگ

 گوید: شود. او خطاب به نیروهای عراقی می سالگی از آمریکا به اشرف برده می 20آسیه رخشانی یکی از کودکانی است که در 

گوییم و  گویم و می می« بیا بیا»شود، باز مرداد ب 7-2گویم که حتی اگر حمالتی صدبار باالتر از  به عنوان یک مجاهد می»... 

اصاًل ما برای همین آمدیم، برای جنگ آمدیم... بنابر این االن وقت جنگ است و اگر در این میان شهادت و یا هر آزمایش و 

 «گویم چون برای همین آمدم و شهادت که اصاًل خودش باالترین افتخار است.... ابتالیی نصیبم شد، صدبار بیا بیا می

 

k0-http://www.youtube.com/watch?v=cuNNg7HB 

 

سالگی در انقالب ایدئولوژیک  های او که از پانزده گذرم. به دنبال تببین گفته از این که او چرا باید با سربازان عراقی بجنگد می

 2177طبق اطالعات منتشر شده از سوی مجاهدین، در سال  212۹ویم آسیه متولد گ شرکت داده شده نیستم تنها می

  المللی مربوط به عدم های بین ها و پروتکل هنگامی که پانزده ساله بود به اشرف برده شد. این برخالف کلیه کنوانسیون

  اشرف به خاک افتاد.در  ۲4های نظامی و عدم تسلیح آنان است. او در فروردین  بکارگیری کودکان در محیط

تعدادی از کودکان را که بخشی از طی یک بسیج همگانی و فشرده  2۲۲2و  2۲۲7های  مجاهدین در سالآسیه تنها نبود. 

ها  به عراق منتقل کردند. زندگی آنبردند  سال به سر می 27تا  20و در سنین بین ها هویت حقوقی نداشتند  ها تا مدت آن

 «.چشم یکی داستانی است پر آب»

 

http://www.youtube.com/watch?v=cuNNg7HB-k0
http://www.youtube.com/watch?v=cuNNg7HB-k0
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 گوید: ی نیروهای عراقی به اشرف کشته شد با افتخار می در جریان حمله ۲4مریم رجوی در مورد زهیر ذاکری که در فروردین 

گویم، پسر دلیر کاک صالح، ابراهیم ذاکری، نسل سوم از شهدای خانواده ذاکری. کاک صالح و مادرش و  زهیر ذاکری را می»

 20-24فرستادیم... هرکار که کردیم او نرفت. آن زمان  ها را به خارجه می در جنگ کویت بچهحاال هم پسر قهرمانش... وقتی 

روزی در بغداد نباشد، پدرش مثل بقیه رفته  های شبانه ها بروند تا کسی در معرض بمباران سال داشت... چون قرار بود همه بچه

روم هر کاری بکنی،  رش بحث و جدل کرده بود و گفت نمیبود با او خداحافظی کند. اما زهیر سوار اتوبوس نشده و با پد

ها نشست داشتیم... کاک صالح هم آمد. در وسط بمباران، مسعود از  روم... اصرارهای پدرش فایده نکرد. شب در زیر بمباران نمی

ند. البته در مسیر آنان های خردسال و شیرخوار رفت ها چه شدند؟ آنها را فرستادید؟ گفتند بله، بچه مسئوالن کار پرسید بچه

خطرات زیادی وجود داشت. کاک صالح هم گفت هر کار کردم زهیر نرفت، فردا باید بروم و با او دعوا کنم... مسعود گفت هیچ 

خواهی او را مجبور کنی، بعد سالح کمری خودش را باز کرد و  خواهد برود چرا می نیازی به این کار نیست، وقتی خودش نمی

 «داد که به زهیر بدهد و گفت پیشانی او را از طرف من ببوس و در آغوش بگیر و کمری مرا هم به او بده.به کاک صالح 

http://www.didgah.net/khabarMaghalehMatnKamel.php?id=25164 

 

کرد؟ البته دلیل اصلی  اید. آیا خمینی غیر از این می های نظامی کرده اید و او را وارد آموزش داده  ساله اسلحه 24شما به کودک 

 بغداد نبود.   خروج کودکان از عراق بمباران

  

  نیا در سایت مجاهدین آمده است: نامه غالمرضا یارسه در زندگی

همراه پدر و مادر و تمامی خانواده به  24ا یارسه نیا در سال محل تولد: تهران تحصیالت: راهنمایی؛ غالمرض 210۹تاریخ تولد: »

خواند. پدرش مجاهد شهید علی یارسه نیا بود که  ی مجاهدین در قرارگاه اشرف درس می در مدرسه 22منطقه آمدند. تا سال 

ها  سات یکی از قرارگاهقهرمانانه در نبردهای فروغ جاویدان جنگید و به شهادت رسید. غالمرضا مدتی در قسمت مهندسی تأسی

گفت مگر من  های رزمی بفرستند. می خواست که او را به یکان دید. اما او همواره از مسئولش می ی کارآموزی فنی را می دوره

شان حتی کمتر از من بود ولی در برابر جالدان خمینی ایستادند بجنگم؟ غالمرضا سرانجام  توانم مانند میلیشیاهایی که سن نمی

کنم که اجازه بدهید که من هم  از شما تقاضا می»… های رزمی شد:  خواستار اعزام به یکان 22بهمن  ۹1رشی در روز طی گزا

 …«. گیرند، بروم ها در آن جا آموزش می ی بچه به جایی که همه

عمل خمینی حرام  کردند؟ چرا هایشان را دستکاری نمی کردند؟ مگر حتی شناسنامه نمی  ها تقاضای رفتن به جبهه مگر بسیجی

 و زشت بود و قابل سرزنش و عمل شما حالل و زیبا و موجب افتخار؟ 

 

 اید:  در ادامه آورده

ی فروغ جاویدان، روح سرکش و شور انقالبی غالمرضا برای شرکت در این عملیات شگفت انگیز و در عین  در سرفصل حماسه»

راصرارهای او برای شرکت در صحنه نبود. سرانجام مسئولش با شرکت حال تحسین آفرین بود و کسی را یارای ایستادن در براب

ی فروغ  ها موافقت کرد و غالمرضا همراه با پدر مجاهدش علی یارسه نیا پا به صحنه او در قسمت پشتیبانی یکی از تیپ

غالمرضا »گفت:  اده بود میی انقالبی او وقتی در کمین مزدوران رژیم افت جاویدان گذاشت. یکی از همرزمان غالمرضا از روحیه

ی آنها را بشکند و از کمین به سالمت بیرون   ی محاصره کرد تا این که موفق شد حلقه امان به سوی مزدوران شلیک می بی

ای دیگر غالمرضای قهرمان به هنگام بمباران شهر اسالم آباد توسط هواپیماهای رژیم بر اثر اصابت ترکش   اما در صحنه«. بیاید

 « شهادت رسید. بمب به

http://www.mojahedin.org/Pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=20209 

 

کنید؟ آقای رجوی او هنوز پانزده سال نداشت که در جنگ  ها تولید می ساله چه داستان  ی پانزده نگاه کنید برای یک بچه

ی ایستادن در برابر اصرارهای او برای شرکت در کسی را یارا»گفتن این که  .شرکت داده شد، مسئولیت این عمل با شماست

http://www.didgah.net/khabarMaghalehMatnKamel.php?id=25164
http://www.didgah.net/khabarMaghalehMatnKamel.php?id=25164
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ها کودک و  رساند چنانچه شما در مقیاس کشوری به میلیون های فوق نمی توجیه این عمل زشت است. آیا نمونه ،«صحنه نبود

 کردید؟  های جنگ می ی جبهه  ها را روانه نوجوان مشتاق شرکت در جنگ دسترسی داشتید، آن

 ی جنگ نبودند.   ی استفاده از کودکان و نوجوانان در صحنه  نها نمونهمتأسفانه این سه نفر ت

 

 مبارزه در شکاف و ریسک آن

و یا  به پایان رسیده استدر شکاف و مبارزه دوران زندگی باید پذیرفت که  از برقراری جمهوری اسالمی سال 14بعد از گذشت 

تالش کردید از شکاف بین  24تا  02های  در سال ری قرار گیرد.و این نگاه بایستی مورد بازنگ رسد به سرمنزل مقصود نمی

صدر نزدیک شدید. بعدها سعی کردید از شکاف جنگ استفاده کنید، برای  لیبرال و ارتجاع استفاده کنید برای همین به بنی

ه جناح همین ب ، برایکنید از شکاف بین غرب و رژیم استفاده کنید همین به صدام حسین نزدیک شدید و حاال تالش می

و سیاست فوق کارایی خود را از  پس از سی خرداد شکاف بین لیبرال و ارتجاع بسته شد .اید کار آمریکا نزدیک شده محافظه

بس از سوی خمینی  پس از پایان جنگ ایران و عراق و پذیرش آتش صدر ختم شد. و عاقبت به جدایی شما و بنی دست داد

ها تالش کردید واقعیت را نپذیرید اما سقوط  . سالنرسید ی مطلوب به نتیجهگذاری شما  شکاف جنگ هم بسته شد و سرمایه

نظام حاکم بر کوشید به حیات  گذاری روی شکاف بین غرب و رژیم می حاال با سرمایه به شما تحمیل کرد. آن راصدام حسین 

جاست که چنانچه غرب و رژیم به  مسئله اینگیرم اما  پایان دهید. من نقش غرب در این زمینه را دست کم نمیکشورمان 

 ،کردید در شکاف وزارت خارجه و پنتاگون هم سعی میدر دوران اشغال عراق رود.  گذاری شما از بین می تفاهم برسند سرمایه

وزارت  هم وقتیپیشتر  جانب شما را بگیرد اما این گونه نشد. موج را از سر بگذرانید. امیدوار بودید که در نهایت پنتاگون

این وزارتخانه منتسب کردید و از پذیرش « ایران گیت»علیه مجاهدین گزارش منتشر کرد آن را به بخش امورخارجه آمریکا 

وزارت خارجه بارها دست به دست شد اما تغییری در رویکرد آن نسبت به شما حاصل تان سرباز زدید.  واقعیت الاقل در تبلیغات

تا مادلین آلبرایت، از کالین پاول بگیرید تا کاندولیزا رایس، از هیالری کلینتون تا جان کری،  نشد. از وارن کریستوفر بگیرید

در خواه یا دمکرات، همچنان سیاست وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با مجاهدین یکسان است.  کند جمهوری فرقی هم نمی

و حتی تضاد بین عناصر خطرناکی همچون مقتدا صدر و  المالکی و تضاد ایاد عالوی و نوریعراق هم روی شکاف شیعه و سنی 

 اید.  حساب باز کردهالمالکی  حکیم با نوری

بایستی در گیرید؟ حداقل به عنوان یک گزینه در دسترس  گذاری روی مردم و نیروهای سیاسی ایران را جدی نمی چرا سرمایه

ی  شما ابتکار دیگری را در دست داشته باشید. چرا همهبسته شد  بین رژیم و غربتا چنانچه شکاف دستور کار قرار گیرد 

غرب هم برای پذیرش شما و هر آلترناتیوی خواهان فراگیر بودن آن است. تحوالت  گذارید؟ هایتان را در یک سبد می مرغ تخم

غرب به سادگی دولت بشار اسد مانده است وگرنه سرنگون کردن این دولت برای « آلترناتیو»سوریه پشت قابل پذیرش نبودن 

پذیرد، همچنین شورای ملی مقاومت به  هرچه هم که کوتاه بیایید نمیتان  پذیر است. غرب شما را در هیئت کنونی امکان

 رژیم باشد. فراگیر « آلترناتیو»تواند  تنهایی نمی

 

 منافع مردم ایران یا حرمت رهبری؟

ستی رهبری حفظ شود. امروز حفظ حرمت این رهبری حتی به ی مجاهدین هم از بین بروند بای شد اگر همه تر گفته می پیش

 چربد.  کنید هم می چه شما تعریف می منافع ملی براساس آن

چیزی باشد که قصد دارم توضیح دهم.  نمای آن ی تمام تواند آینه دخالت شما در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه می

ی اخیر ریاست جمهوری فرانسه محدود نشد. در انتخابات  نها به انتخابات دورهحمایت از کاندیدای رقیب نیکالی سرکوزی ت

قبلی نیز که رقابت بین نیکالی سرکوزی و سگولن رویال کاندیدای حزب سوسیالیست بود شما نه تنها به حمایت از رقیب 

اروپا، در کمپین انتخاباتی سگولن از سراسر « شورای ملی مقاومت»سرکوزی پرداختند بلکه با بسیج اعضا و هواداران خود و 

 د. یبندی کرد رویال شرکت کرده و روی اسبی که از پیش معلوم بود شکست خورده است شرط
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http://www.iranliberty.com/nukes/galerie/royal/pages/P5011881.htm 

 

ی  چه در سه دهه ی شما در حمایت از رقبای سرکوزی در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری فرانسه، برخالف آن انگیزه

و اتخاذ یک « استمالت»ها از سیاست  اید ربطی به مواضع نامزدها در رابطه با رژیم و یا دوری و نزدیکی آن کرده  گذشته مطرح

 . موضع قاطع و آشکار علیه رژیم نداشت

کرد که اتفاقًا مجاهدین در هر دو دوره در کنار کسانی  نگاهی گذرا به مواضع و عملکرد نامزدهای انتخاباتی فرانسه روشن می

 ای داشتند.  در رابطه با رژیم و معضالت منطقه تری کارانه محافظهقرار گرفتند که مواضع نرمتر و 

مستقلی روشن بود که مواضع سرکوزی در ارتباط با رژیم به مراتب برای هر ناظر  ۹447در جریان مبارزه انتخاباتی سال 

اش و از جمله سگولن رویال کاندیدای حزب سوسیالیست خواهد بود. کما این که در دوران ریاست  تر از رقبای انتخاباتی قاطع

باط با رژیم داشت و در جریان ترین مواضع را در ارت جمهوری سرکوزی شاهد بودیم او در میان سران کشورهای اروپایی قاطعانه

قدم نیز بود و  ترین مواضع را اتخاذ کرد بلکه پیش نه تنها محکم« بخش لیبی ارتش آزادی»ی نظامی به لیبی و تشکیل  حمله

آن نیز نیکالی سرکوزی سرآمد دیگر همتایانش « ارتش آزاد»فرماندهی عملیات را به عهده داشت. در رابطه با سوریه و تشکیل 

چیزی بود که  وپا و آمریکا بود. یعنی مواضع دولت سرکوزی چه در ارتباط با رژیم و چه در ارتباط با لیبی و سوریه همان در ار

سال سرکوزی را در عمل تجربه کرده بودید باز هم به سمت  0شما با آن که . از یک کشور اروپایی انتظار داشتندمجاهدین 

 رقیب او رفتید. 

ی نیروهای  گشت به این که در جریان حمله  بر میربطی به منافع ملی مردم ایران نداشت و رکوزی موضوع دشمنی شما با س

مجاهد، سرکوزی وزیر کشور بود و دستور  224به اورسورواز و دستگیری مریم رجوی و بیش از  ۹441ژوئن  27فرانسوی در 

توانست در این مورد  شودنی. هرچند سرکوزی شخصًا نمیی منافع گروهی این گناهی بود نابخ عملیات را داده بود و از دریچه

 فرانسه پشت آن بود. « منافع ملی»گیرنده باشد و  تصمیم

عمل کرده هرچقدر هم که ضد رژیم باشد بایستی ابراز خوشحالی کرد « رهبری»در نگاه شما، از برکناری کسی که روزی علیه 

تر باشد حمایت کرد. شما مسئله را به دعوای شخصی تنزل  رژیم نزدیک از« استمالت»و از نیروی جایگزین او هرچند به خط 

 داده بودید و نه منافع ملی. 

ی دفاع از  به وجود آید. به ویژه در زمینه« بهار تغییر در فرانسه»دهد نیست و قرار نیست  گونه که جلوه می اوالند آن معلوم بود

  شتید. که شما و مریم رجوی آرزوی آن را دا «اپوزیسیون»

 

440.html-http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh 

 

 گفت:  اعضای کمیسیون سیاست خارجی سنای فرانسهعلی آهنی سفیر رٰژیم در پاریس در دیدار با 

 

برد به نظر ما متعادل است. رئیس  . لحنی که وی به کار میهای رئیس جمهور فرانسوا اوالند اشاره کردید شما به صحبت»

ها و ایجاد یک ائتالف در اطراف خود برای این منظور بود. امیدوارم که رئیس جمهور اوالند  جمهور قبلی خواهان تقویت مجازات

 «درصدد جبران آن و رفع مشکالت برآید. این به نفع همه است.

 

3911121080423.html-http://rooyeshnews.com/others/political/34468 

 

 .«خواهند داد «قابل توجهی»در مذاکرات هسته ای با ایران پیشنهاد »همچنین این فرانسه بود که خبر داد 

 

 تر از منافع مردم ایران و جنبش است.  مهم« مت رهبریحر»حفظ شما با حمایت از اوالند نشان دادید که 

http://www.iranliberty.com/nukes/galerie/royal/pages/P5011881.htm
http://www.iranliberty.com/nukes/galerie/royal/pages/P5011881.htm
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-440.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-440.html
http://rooyeshnews.com/others/political/34468-3911121080423.html
http://rooyeshnews.com/others/political/34468-3911121080423.html
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کند ریاست جمهوری فرانسه را در مسیر  ی مریم رجوی با این توجیه بگذریم که او تالش می باورانه های تبریک خوش اگر از پیام

اعضای مجاهدین در ایجاد کند رقص و پایکوبی  مجاهدینمورد نظر خود تقویت کند و یا فضای کار بیشتری در فرانسه برای 

خیالی محض و  صورت گرفته به جز خوش« به کوری چشم دیکتاتوری خون آشام آخوندها»شود  اشرف و لیبرتی را که گفته می

 توان نامید؟  خبری مفرط از چرخش روزگار چه می یا بی

 

www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=109532http:// 
 

برای شکست سرکوزی و پیروزی « به کوری چشم دشمنان نظام« »القرا ام»ها گفته نشده بود که آخوندها در  متأسفانه به آن

 پرداخته بودند.« پایکوبی»اوالند به 

ری زیادی به پیگیری حقوقی نیکالی سرکوزی از سوی های اخیر هم مجاهدین در سایت همبستگی ملی پوشش خب در هفته

و یکی از قدرتمندترین وزیران دولت   وزیر بودجه« ژروم کائوزاک»قضاییه فرانسه دادند در حالی که در مورد افتضاح بزرگ   قوه

تعفی بودجه را برای رئیس جمهوری فرانسه، اقدام وزیر مسد در حالی که نو هیچ خبری انتشار نداد نداوالند سکوت اختیار کرد

 خواند.« مایه شرم فرانسه»اش،  داشتن یک حساب بانکی مخفی نگاه

های  و ارگان های شما آزاد اخبار که اصواًل در سایت ی ارائههستید و نه کشی  متأسفانه در پوشش خبری هم شما به دنبال کینه

 شود.  اعمال می ها در آنو گزینش اخبار ور کوچکترین نشانی از آن نیست و یکی از بدترین انواع سانس تان تبلیغی

 

 شد« انقالب اسالمی» باعث تثبیت هایی سیاستچه   :زدهمیابخش 

پایان یافت و از فردای آن  07بهمن  ۹۹. انقالبی که در ایم کردهسلطنتی را آغاز  و پنجمین سالگرد پیروزی انقالب ضد سی

هر  «انقالب اسالمی»سلطنتی و  از شد. درست است که رهبری انقالب ضدهایش آغ ی ادبار و سیاهی با همه« انقالب اسالمی»

بخشی از نیروهای  ؛شد سلطنتی هم دیده می در انقالب ضد« انقالب اسالمی»های  رگه ؛دو مشترک و به دست خمینی بود

ی انقالب  دهنده ی تشکیلاش را از نیروهای اصل اما خمینی مشروعیت ؛ی انقالب اسالمی هم در آن حضور داشتند دهنده  تشکیل

 خواهند داشت. « انقالب اسالمی»معلوم بود چنانچه به قدرت دست یابد دست باال را نیروهای سلطنتی گرفت.  ضد

کاری و اتخاذ مواضع نادرست  با ندانمسلطنتی  نیروهای انقالب ضدکه انقالب اسالمی آغاز شد  2107بهمن  ۹1حتی از روز 

ی  را ایجاد کردند. با سردادن شعارهای نامناسب زمینه «انقالب قرون وسطایی نوین»درت این های ق تحکیم پایهی  زمینه

و « انقالب اسالمی» چنان که باید و شاید آنمهیا شد. شما « انقالب اسالمی»های سرکوبگر نظام برآمده از  تشکیل نهاد

ماقداری و انحصارطلبی نظام چی به درستی علیه ا آن که در دورههایش را نشناخته بودید. به همین خاطر علیرغم  ویژگی

های آن هم سهیم شدید. در این بخش  ایستادید و بهای سنگین آن را هم پرداختید اما بدون آن که بخواهید در تحکیم پایه

 گذرم.  میکه قاعدتًا نقش اساسی داشتند پردازم و از دیگر وجوه این مسئله  تنها به سهم مجاهدین در این امر می

 

*** 

 

 های آن شد باعث تقویت نظام والیت و  استحکام پایه که مواضعی

ی درخشانی که با ارتجاع حاکم بر کشورمان داشتیم دچار اشتباهات  سلطنتی جدا از مبارزهما به رهبری شما پس از انقالب ضد

ها گرفته نشده است.  های الزم از آن رسگاه از جانب شما به آنها پرداخته نشده و د هم شدیم. تا کنون هیچ هولناکیو انحرافات 

اندیشی و سطح  یافته از خام های صیقل  های پاک و اراده وجدانداشتن متأسفانه یکی از مشکالت جنبش ما این بود که علیرغم 

 آگاهی پایینی برخوردار بودیم. 

به بنان )های فلسطینی در ل تنها اردوگاه شما در بیست و سه سالگی در حالی که سرد و گرم روزگار را نچشیده بودید و از دنیا

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=109532
http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=109532
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های  ی زمینه سال بود خود را در همه 4تان  ماندگی بود دیده بودید و عمر کار سیاسی مدت چند روز( و دبی را که مظهر عقب

جنبش ی مشکالت   دانستید و برای همه میو مرجع ... مجتهد  ، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی وسیاسی، ایدئولوژیک، تشکیالتی

  برنامه داشتید. 

 

 آن  ضد حقوق بشری های و ویژگی «دادگاه خلق»

تر بر آن دست  گاه بردند که شما پیش با منطقی به قتل 27و  24های ابتدایی  بینید نسل ما را در سال عبرت روزگار را می

 کرده بودید.  تجویزتان  گذاشته و برای از پای افکندن دشمنان

 کردید:  تئوریزه می« دادگاه خلق»لتی و سبعیت را در پوشش عدا بی ،شما در آن دوره

 

اند و مسائلی که در آن  آید، دادگاهی است که قضات آن نمایندگان اقشار مختلف خلق دادگاه خلق چنانکه از اسمش بر می»

وانین مدون حقوقی و ها قبل از آنکه بر ق ی خلق و به سرنوشت ایشان مربوط است. عملکرد این دادگاه شود به همه مطرح می

ها را نه فقط  جزایی استوار باشد، بر وجدان انقالبی و داوری توده های مردم تکیه دارد . به همین جهت قضات این دادگاه

ها فاقد تبحر و  دهند که حتی برخی از آن متخصصین امر و حقوقی و جزایی، بلکه ترکیبی از نمایندگان مردم تشکیل می

ی متهم از نظر جزایی مورد نظر باشد، رسیدگی به  ها پیش از آن که محاکمه د. چون در این دادگاهتخصص در امر قضا هتسن

باشد. احکامی هم که این  ی جریانی که متهم بدان وابسته است طرف توجه می ئولیت سیاسی و اجتماعی، و محاکمهمس

و ممکن است با ضوابط حقوقی و جزایی مرسوم و مدون  دهد کنند، منافع انقالبی جامعه را مد نظر قرار می ها صادر می دادگاه

هم نخواند. چه بسا یک دادگاه خلق متهمی را محکوم به اعدام کند، در حالیکه از نظر حقوق کالسیک جزای آن جرم اعدام 

جهات سیاسی،  نباشد و یا بالعکس در مورد جرائمی که از نظر جزایی مجازات اعدام بدنبال دارد، بنا به منافع خلق و بنا به

ی عدالت با چشمانی باز،  توان گفت که در دادگاه خلق فرشته ایدئولوژیک ممکن است دادگاه خلق چنین حکمی ندهد. می

 « کند، نه بر اساس ضوابط خشک و از پیش تعیین شده. احکام خود را در جهت منافع مردم تعیین می

 

کردید، شما با  را انکار می« دادگاه خلق»در « حقوقی و جزایی قوانین مدون»شما درس حقوق خوانده بودید با این حال 

کردید. شما پیشاپیش  معیارهای قضایی و حقوقی مدرن آشنا بودید و بر متخصص نبودن قضات این نوع دادگاه پافشاری می

بخواند. شما « و مدونضوابط حقوقی و جزایی مرسوم »ها با  کردید نیازی نیست که احکام صادره از سوی این دادگاه اعالم می

رد کرده و ضوابط من درآوردی و « تعیین شده ضوابط حقوقی و جزایی از پیش»را، تحت عنوان « ضوابط حقوقی و جزایی»

 کردید.  الساعه را تجویز می خلق

 

 گفتید:  چنین می« موازین اسالمی»آن با « انطباق کامل»شما در ارتباط با مضمون ایدئولوژیک دادگاه خلق و 

ی اساسی و دو  کنیم که ناظر به دو جنبه های زیادی برخورد می در تاریخ اسالم و بخصوص زمان پیغمبر اکرم ما به نمونه»

باشد. یکی توجه داشتن به منافع واقعی و درازمدت خلق و محصور نشدن در چارچوب  های خلق می ی نظر در دادگاه وجهه

یگری به قضاوت نشاندن مردم در جهت توضیح و تبیین مسائل برای آنان ی حقوق جزا است. و د احکام از پیش تعیین شده

 است. 

ی مشرکان مکه در جنگ احزاب مسجل شد، و  ی شهر به وسیله مثاًل بعد از آن که خیانت یهودیان اطراف مدینه هنگام محاصره

پیمانان خائن و  ی این هم نند، پیغمبر متوجهها را بتارا بعد از آن که مسلمانان توانستند در برابر مهاجمین پایداری کنند و آن

میثاق شکن شد. و در یک شورش آنان را دستگیر و بطوری که مشهور است هفتصد نفر از ایشان را در یک روز اعدام کرد. شاید 

سهم و این عمل خشن و قساوت بار به نظر رسد. چه بسا بسیاری از این افراد که اعدام شدند در این خیانت و پیمان شکنی 

ی یک مکتب، سرنوشت یک انقالب و منافع یک خلق مطرح است، باید قاطعانه عمل  جا که آینده نقش مستقیم نداشتند. اما آن
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کرد، و چشم بر این تردیدها بست. چون هرگونه مماشات با جریانی که در صورت توفیق انقالب را نابود خواهد کرد، مار در 

 «آستین پروردن است.

 (. 02پانزده مرداد  1 مجاهد شماره)

 

توان از آن حکومت  کنید چگونه می کردید و هنوز هم می شما حتی در تشکیل نوع دادگاه هم به مفاهیم ایدئولوژیک اشاره می

 تان بر مفاهیم ایدئولوژیک استوار است! خانه سکوالر و جدایی دین از دولت را نتیجه گرفت؟ شما دادگاه و عدالت

پوشانید؟ چگونه قساوت و خشونت و   کنید و لباس عافیت بدان می از جنایات تاریخی را توجیه می توجه کنید چگونه یکی

 کنید.  تئوریزه می« منافع یک خلق»و « سرنوشت یک انقالب»، «آینده یک مکتب»خودسری را تحت لوای 

« خیانت»صادر کرد. او نیز به ما انگ عام نسل ما را  بر اساس همین توجیهات فرمان قتل 27و  24یادتان باشد خمینی در سال 

 ببندند.« ها چشم بر تردید»کنند و « قاطعانه عمل»زد. او نیز چون شما از جنایتکاران خواست « پیمان شکنی»و 

بینید؟  را بخوانید و آن را با جمالت باال مقایسه کنید، آیا تفاوتی می 27در خلوت خود یک بار دیگر فرمان خمینی برای کشتار 

عام کردند. چرا درس عبرت  نشیند؟ ما را با منطق خودمان قتل تان نمی لرزید؟ آیا عرق شرم بر پیشانی بر خود نمی آیا

 گیرید؟  نمی

 جمالت نشریه مجاهد است:  ؟کنید مالحظه کنید چگونه گردن زدن بیگناهان را توجیه می

 «. ن شکنی سهم و نقش مستقیم نداشتندچه بسا بسیاری از این افراد که اعدام شدند در این خیانت و پیما»

توان پذیرفت کسی را به جرمی که در  آیا از همین توجیهات برای نابودی نسل ما استفاده نکردند؟ در دنیای مدرن چگونه می

علم  توانید به این موضوع های ایدئولوژیک متهم و اعدام کرد؟ چگونه قاضی و داوری که شما باشید می آن نقش نداشته به بهانه

 داشته باشید و با این حال حکم اعدام صادر کنید؟

 

 های انقالب اسالمی و همچنین احکام صادره از سوی آنان نوشتید: شما در توجیه اعمال دادگاه

هایی به نام دادگاه انقالب اسالمی تشکیل شد. این دادگاه ها به جرائم کسانی رسیدگی  پس از قیام قهرمانانه خلق ما، دادگاه»

ها پیش در  ها از مدت ی مردم روشن بود و آن کرد که به قول امام نه متهم، بلکه مجرم بودند. جرائم و جنایاتشان برای همه می

ی  های بسیار به مرگ محکوم شده بودند. بنابر این صرف محرز شدن هویت آنان برای به جوخه پیشگاه خلق به جرم و جنایت

به کیفر رساندن این جانیان با سرعت و قاطعیت تمام انجام گیرد، تا ضدانقالب را، که  کرد. الزم بود آتش سپردنشان کفایت می

 «هنوز امید خود را کاماًل از دست نداده بود، از خیره سری منصرف سازد و فرصت سربلند کردن به وی ندهد.

 

دادید،  اش را مورد تأیید قرار می مکردید. شما اعدام فرد بدون رسیدگی به جرائ شما بیرحمی، شقاوت و قساوت را توجیه می

دانستید! ما را با منطق شما دسته  شوند کافی می« ی آتش سپرده به جوخه»که  را برای آن« صرف محرز شدن هویت آنان»شما 

کرد بی کم و کاست. کدام عقل سلیمی در قرن  ی اعدام سپردند. باور کنید الجوردی همین استدالل را می به جوخه  دسته

 پذیرد؟  و یکم چنین نظراتی را میبیست 

 

 آورید:  تان ببینید از کجا مثال می شما برای نشان دادن حقانیت حرف

های خلق را بعد از پیروزی انقالب، به خاطر  های چین، الجزایر، ویتنام، لیبی و فلسطین ضرورت تشکیل دادگاه تاریخ انقالب»

 «و کارایی آن را در عمل نشان داده است. ها اثبات کرده  جلوگیری از اختالفات و چنددستگی

 

های انقالبی چین صورت گرفت کم از دوران   ید. آیا جنایاتی که در دادگاهیبگو« استالین»های  از دادگاه ندیده بودید صالحالبته 

ایع تاریخ است که در چین یکی از فج« خلق های  دادگاه» استالین بود؟ آیا فجایع ناشی از آن کمتر از دوران سیاه استالین بود؟

ان دشمنان واقعی یهای خلق او نه فقط در م های مائو و دادگاه بسیاری از قربانی ای از تاریخ دیده شده است. کمتر جایی و برهه
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های استالینی و حکومت ترور و وحشت   شدند. دادگاه خلق مائو از دادگاه ان طرفداران او یافت مییالی او که از جمله در میا خی

 به چه چیز دلخوش کرده بودید؟ تر از آن بود.  اما بسیار مخوف ،الگوبرداری شده بود او

 

آیا سرنوشت قذافی را ندیدید؟ به چه چیز قذافی دلبسته بودید؟ به عدالتش؟ چه چیز قذافی هوش از سر شما ربوده بود که 

ی کار خود  ها را سرلوحه خواستید آن مردم ایران میگفتید و از  لیبی می« شوراهای مردمی و انقالبی»تان از  دائم در نشریات

 قرار دهند؟ 

جلوگیری کردند و « ها اختالفات و چند دستگی»بود که از « خلق  دادگاه»ی همین  معلوم است در روسیه و چین و ... به وسیله

محبوس   اندند و صداها را در سینههای ملی را به نابودی کش ی اعدام سپردند و سرمایه ترین کادرهای حزبی را به جوخه ارزنده

های   کردند و خلقی را به زنجیر کشیدند و سیاهی و تباهی را مسلط کردند. امروز دیگر هیچ عقل سلیمی نیست که از دادگاه

 دانم امروز توجیه شما چیست؟  فوق دفاع کند. نمی

 

در قید و بند قوانین متعارف دادرسی نبودند، »ه دیدید ک اسالمی را نیز در این می« های انقالب حقانیت دادگاه»شما حتی 

و البته قرون   منظورتان از در قید و بند قوانین متعارف دادرسی نبودند، خلق عناوین مجرمانه« عملکردی انقالبی داشتند

انتقاد بود. نسل ما را با همین عناوین به مسلخ بردند. چرا از خود « محارب با خدا»و « االرض مفسد فی»وسطایی چون 

 االبصار چه شد؟  کنید؟ فاعتبرو یا اولی نمی

 

را حتی تا داخل شدن در منازعات ایدئولوژیک وسعت داده و آن را به عنوان ابزاری برای « دادگاه خلق»ی صالحیت  شما دامنه

 کردید:  سرکوب آزادی بیان و وجدان و عقیده تجویز می

 

ریان انحرافی در جامعه گردد، و سیر و جریان اصیل و حرکت طبیعی کسی هم که از نظر ایدئولوژیک سبب ایجاد یک ج»

ی مرتکب در  گیرد. در اینجا محاکمه ی دادگاه خلق قرار می جامعه را سد کند، یا سبب کندی حرکت آن شود، مورد محاکمه

جه است و نه فقط ی جریان انحرافی است و حکم دادگاه هم بر محکومیت سیاسی، اجتماعی این جریان متو حقیقت محاکمه

 «ی بقره توجه شود که: )الفتنه اشد من القتل( سوره 2۲2ت فرد یا افراد مرتکب. )به مضمون آیه یمحکوم

 

ها را نتیجه بگیرد؟ در کدام تاریخ  آخر به دادگاه چه ربطی دارد که وارد تفاسیر گوناگون ایدئولوژیک شود و حسن و قبح آن

اید؟ در کدام درس حقوق و آیین دادرسی مربوط به  یا خوانده  هایی را دیده ین توصیههای مترقی دنیا چن مربوط به جریان

 صالحیت دادگاه و قضا آمده که به چنین اموری رسیدگی کنند؟ 

 

توان دوران تاریکی و وحشت را مسلط کرد؟ آیا در تاریخ و در اعصار گذشته و حتی در جهان   هایی نمی آیا با چنین تئوری

های ایدئولوژیک سراسر انباشته از همین توجیهات است. شما اولین نفر  نکردند؟ تاریخ دوران وحشت حکومتمعاصر چنین 

محاکمه جریان »به « اشد من القتل»و « فتنه»ای با همین ابزار  نیستید، در واقع آخرین نفر در این صف طوالنی هستید. خامنه

 پرداخته است. « انحرافی فتنه

 

 مشکل داشتید: « عادالنه  محاکمه»و « ی متهمینحقوق قانون»شما با 

ترین اقشار خلق ما برخوردار بود.  های انقالب که با چند اعدام انقالبی کارش را شروع کرد، از تأیید و حمایت گسترده دادگاه»

گشوده بودند. و  ها صدا زبان اعتراض علیه این دادگاه ها و محافل ارتجاعی جهان یک هم در شرایطی که همه امپریالیست آن

خواندند، اعدام های انقالبی این  می «محاکمه عادالنه»و یا  «حقوق قانونی متهمین»چه که خود  ظاهرا به خاطر نقض آن

 . 02پانزده مرداد  1مجاهد شماره  «نمودند. ها را محکوم می دادگاه
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 گرفتید:   ق بشر را به سخره میخرداد حقو 14های پیش از  سلطنتی و در سال شما در دوران پس از انقالب ضد

کند. در پناه این سیاست  ای را آغاز می فراماسونری جدید با طرح مسائل حقوق بشر، و دفاع از آن در سطح جهانی، طرح تازه»

ی خود بزند. در این رابطه تأکید  ای نو بپوشاند و ماسک جدیدی بر چهره ضدمردمی خود را مجددًا و با شیوه  خواهد چهره می

های  کوشد آثار سوء تجاوز با استخدام این روش نو می  مشخصی روی مسائلی از قبیل آزادی، اخالق و مذهب دارد. در نتیجه

 .«گذشته را خنثی کند 

 (0مجاهد شماره  2۹و  22ی  صفحه« خواهد چهره کریه امپریالیسم را پنهان سازد سیاست حقوق بشر میی  مقاله»)

 

دانستید فراماسونری چیست و تاریخ حقوق  داشت؟ اصاًل می« فراماسونری»انی چه ربطی به موضوع حقوق بشر در سطح جه

 بشر چگونه شکل گرفته است؟

کردند نه شما و  دادید افرادی همچون زنده یاد دکتر کاظم رجوی در این موارد اظهار نظر می ای کاش آن موقع اجازه می

 دانستید.  ر حقوق بشر و ... چیزی نمیهمراهانتان که از تحوالت جهانی به ویژه در ام

دیدید و بدون آن که بخواهید یا متوجه باشید تیغ جالدان رژیم را که  شما در آن دوران جز مرگ و مرگ و مرگ چیزی را نمی

 کردید.  ی کافی تیز بود تیزتر می به اندازه

، خواهان رعایت «حقوق بشر»آوردیم و در پناه ما باالخره به همین غرب پناه  ی  عبرت روزگار را ببینید خود شما و همه

 مان شدیم! حق پناهندگی، حق آزادی بیان، حق آزادی مذهب، و ... حقوق

ها خطاب کنم و یا حتی  اشتباه نشود منظورم این نیست که بار جنایات رژیم را به دوش شما بیاندازم، یا شما را مسئول آن

افتاد. خیر، ما به این سرنوشت  کردید چنین جنایاتی در کشور ما اتفاق نمی نمیمدعی شوم چنانچه شما این مواضع را اتخاذ 

 ام.  شدیم. اشتباه ما در جای دیگری بود که پیشتر به آن پرداخته دچار می

ن االسالم زاده را به حبس ابد محکوم کرده بود مطلب انتشار دادید. تیترش ای شما در مخالفت با دادگاه انقالب اسالمی که شیخ

 «االسالم زاده را نجات داد!! دادگاه انقالب، شیخ»بود 

االسالم زاده را پایان داد. و او را به حبس ابد محکوم کرد. به این ترتیب  ی شیخ دادرسی، دادگاه انقالب اسالمی ایران محاکمه»

اش را مجددا باز  کثیف  ندگیاو از چنگال عدالت گریخت. در حالی که کمتر کسی انتظار داشت که این عنصر فاسد و منفور ز

 (02پانزده مرداد  1)مجاهد شماره « یابد.

 

اش در آمریکا را به عنوان افشاگری در نشریه مجاهد انتشار  های او از زندان اوین به اعضای خانواده شما صورت حساب تلفن

اید  بود مطرح کردهدوران شاه یر بهداری ای که شما در نشریه مجاهد به عنوان کیفرخواست او که وز دادید. عناوین مجرمانه می

راحان جر تخصصی که داشت )یکی از بهترین آنقدر مضحک و غیرحقوقی است که موجب حیرت و تأسف است. او به خاط

به زندان افتادیم، تیغ در دست  24ای شد وقتی که در سال  های شما زمینه ارتوپد ایران( به حبس ابد محکوم شده بود. دشمنی

بود و او تا توانست علیه ما به کار برد و از هیچ زشتی پروا نکرد و سوگند بقراطی را هم که خورده بود « زاده سالماال شیخ»

البته این جنون همگانی رفت.  کنم شما تنها مقصر نبودید. یک جامعه بحران زده به راه خطا می فراموش کرد. باز هم تأکید می

حکم حبس ابد برای انسان شریف و میهندوستی جون عباس امیرانتظام، خواهان اعدام او  ها که در مقابل صدور «اکثریتی»بود. 

 ها در این زمینه از همه بدتر بود.  ای وضع تودهبودند. 

 داد:  نیز برخوردار بود خطاب به خمینی فرمان مرگ می  سیاوش کسرایی که از روح لطیف شاعرانه

/ حالیا که تیغ رود سمند دولتت، بران، که میا نکن به خیره در نیام/ حالیا حق ما بگیر/ داد ما برس/ تیغ برکشیده ر»

 «برد/ بزن دشنه تو می

 

نیز بود، بدوی گونه اظهار  «کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر»قدان و عضو  که از قضا حقو اصغرحاج سیدجوادی علی
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 داشت:  می

محیط انقالب، باید با سرعت و . خوش رأفت و عطوفت نشوید دست الله، در اجرای احکام الهی فته فی دینالتاخذکم رأ»

ترین  ها و سمومات مولد فساد و ظلم باید و بدون کم ی میکرب ی دشمنان انقالب، همه شدت پاکیزه شود. یعنی همه

توانند قانون و ناموس انقالب یك ملت ستمدیده را درك  ذشت هرگز نمیدرنگ نابود شوند... صاحبان قلوب رئوف و با گ

رو شدن با مشکالت و عجله و شتاب برای نابودی عناصر فاسد و خطرناك رژیم  نمایند و بین بردباری و صبر برای روبه

ی اطالعات  روزنامه)« ،...ها را به دست دستگاه عدالت زمان استبداد بسپارید استبدادی فرق بگذارد... اگر شما بخواهید آن

 (07بهمن  ۹2

 

 دستگاهی که زعامت آن با خلخالی و محمدی گیالنی و آذری قمی و قدوسی و ... بود و متولی امور قضایی و مبارزه با

و  سیدجوادی اصغر حاج ی علی شده بود، به توصیه« ها و سمومات مولد فساد و ظلم ی میکروب دشمنان انقالب و همه»

تر و بدون کمترین  شدند، با شدت عمل هرچه تمام فکران وی که تقریبًا اکثریت جامعه و نیروهای سیاسی را شامل می هم

سیدجوادی  اصغر حاج شناخته شدند. علی« فساد و میکروب و سمومات»درنگ عمل کرده و خود آنان نیز از مصادیق بارز 

. البته نسل ما سپرده نشدند« دستگاه عدالت زمان استبداد»که به دست سیستم جایگزین  و بسیاری دیگر شانس آوردند

 وجه ممکن پرداخت.  ینتر هایی را به سنگین ها و خواسته ظرنبهای چنین اظهار

د، یا ورزیدن های انقالب مخالفت می هایی که با احکام دادگاه ی آن یک از شما، هیچ یک از روشنفکران ایرانی حتی همه هیچ

ای به امثال بازرگان اعتبار  پرداختند. عده بود نمی  انتقاد داشتند به اصل موضوع که صدور احکام قضایی توسط آخوندهای حوزه

گفت، اگر درد را  های انقالب مخالفت داشت. این خودفریبی و دیگرفریبی است. اگر راست می دهند که با روند دادگاه می

بایستی به عنوان نخست وزیر و رئیس دولت با سپردن اختیار دستگاه قضایی به یک مشت  فهمیده بود، اگر شهامت داشت

س کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر بود، آیا از بدیهیات حقوق بشر هم بی خبر یکرد. او رئ آخوند بیسواد مخالفت می

یند یعنی عدالت و قضا زیر سؤال رفته است. فرقی نش وقتی آخوندی یبگانه با معیارهای مدرن حقوقی، بر مسند قضا می بود؟

رسیدگی به چنین امری صالح نیست. ابزارهایی هم که کند او حکم به اعدام فرد دهد یا او را بیگناه تشخیص دهد. او برای  نمی

 ی است. کند غیرقانونی و ضدبشر ها استناد می ای هم که به آن  نامه در اختیار دارد غیرقانونی است، مواد و آیین

ی او در مجازات وابستگان نظام پهلوی  گونه ی خلخالی و حس انتقامجویی بدوی کردید خوی جنایتکارانه شما به غلط فکر می

در دعوای بین حزب  0۲کردید. اگر یادتان باشد حتی در سال  کند به همین دلیل از اقدامات او دفاع می را بیمه می« انقالب»

های شهر نوشته  به دستور شما روی دیوار« خلخالی اعدامش کن، آیت رو مفسدش کن»عار صدر ش جمهوری اسالمی و بنی

صدر و حزب جمهوری اسالمی بود اما به نوعی تأیید  وجود آمده بین بنی ی به شد. درست است که هدف شما تشدید منازعه می

ای را برای لویی شانزدهم و ماری آنتوانت با  مهمحاکدر تلویزیون فرانسه ی خلخالی هم در آن مستتر بود.  احکام جنایتکارانه

تغییر  مردمدهد که دید  که آنها تبرئه شدند. این نشان می دادند، نتیجه این یبرگزار کردند که مردم هم رای مدادستان حضور 

 توان و نباید ایستا بود.  نمی کرده است.

 

 ی دادرسی در حاکمیت شما  دستگاه قضایی و نحوه

و قوانین شما و نه دولت عراق در جایی که حاکمیت داشتید « اشرف»مورد نظرتان را در « عادالنه»های  از دادگاه ای شما نمونه

ی خونین و سخت با رژیم جمهوری اسالمی بودید اما این  درست است که شما درگیر یک مبارزه. برگزار کردید جا حاکم بود آن

کردید زیرپا گذاشته  ها معرفی می المللی که شما در حرف خود را متعهد به آن های بین شود حقوق بشر و کنوانسیون دلیل نمی

 شود. 

کرد. منتهی کسی از قوانین و مقررات اطالعی  قضاییه بود و به موارد تخلفات رسیدگی می  اقلیم مورد نظر شما دارای قوه

 د. ی نکند که کارش به دستگاه قضاییه بیافتها تخط داشت که مراقب باشد از آنن
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چه بسا یکی از نادر نقاط دنیا بود که هیچ قانون مکتوبی که افراد از آن اطالع داشته باشند نداشت. همیشه « اشرف»

ارتش آزادیبخش  و دستگاه امنیتی ها و عوامل رژیم و خائنین و جاسوسان واقعی نبودند که سروکارشان به قوه قضاییه  «نفوذی»

ا خوب انقالب نکردن، یا عدم سرسپاری، و گاه انتقاد داشتن به مسئولین و یا قبول نداشتن افتاد. گاه گفتگو با یک نفر، ی می

توانست  تحلیل سازمان و یا قصد فرد برای جدایی و خروج از سازمان یا گاه مشکالت جنسی و اخالقی و چه بسا خصلتی می

کرد کارش باال  اش پافشاری می نان بر مواضعدر جمع بکشاند و چنانچه همچ  جرم و گناه تلقی شده و فرد را به محاکمه

بوده و مستحق « یونسی پاسدار آخوند»و « جاسوس»و « خائن»و « نفوذی»قبوالندند که  وقت به زور به او می گرفت و آن می

 اعدام است.   

 

کوچکترین تحرکات جا حضور داشتند و  های شما همه و گوش  شما همچنین دارای سیستم امنیتی و اطالعاتی هم بودید. چشم

 گرفتند.  کردند و در بسیاری موارد افراد خودشان این وظیفه را در مورد خود به عهده می را گزارش می

و متأسفانه بنا به وجود یک فرهنگ غلط و   الجرم وقتی سیستم امنیتی و قضایی باشد، زندان و بازداشتگاه و سلول و زندانبان

کردند برای من مهم نیست. مهم زشتی کار است  می« شکنجه»این که در چه سطحی . هم خواهیم داشت «گر شکنجه»پوسیده 

از این بابت در اشرف کمبودی بماند که موضوع در این حد نبوده است. شکنجه است حتی اگر یک سیلی به کسی بزنی 

 شد.  احساس نمی

ت شکنجه، حقوق متهم و زندانی، آیین یر مورد ممنوعالمللی د ها و قوانین مرسوم بین یک از کنوانسیون دانید هیچ شما بهتر می

 شد.   دادرسی و قضا و ... در اشرف رعایت نمی

های ارتباط جمعی بدون وقفه از لزوم رعایت  المللی و در رسانه های بین افتاد که شما در اجالس ها همه در حالی اتفاق می این

 کردید.  ا محکوم میه گفتید و رژیم را به خاطر عدم رعایت آن این اصول می

 

کرد نداشت.  دوران شاه برگزار می« دادرسی ارتش»هایی که  حتی شباهتی با دادگاهبرگزار شده از سوی شما  ایه دادگاه

حتی برخوردار بودید « ساواک»و « دادرسی ارتش»شان از حقوقی که شما در  نظر از درستی یا نادرستی اتهامات متهمان صرف

ها و  شما و رهبران مجاهدین این امکان را یافتید در مقابل هیئت قضات، دادستان، منشی بودند. محرومبه شکل صوری هم 

خواهد بر زبان  تان می چه دل تنگ تان از خود دفاع کرده و آن ها و دوستان  ها، مأموران امنیتی و انتظامی و خانواده کارپرداز

در تنهایی این امکان را داشته باشد از خود و اتهاماتش دفاع کند چه  گاه اجازه ندادید کسی حتی بیاورید. اما همین شما هیچ

 ی شما را نقد کند.  و گذشته  تان را محکوم کند و تاریخچه ای طوالنی شما و اقدامات برسد در خطابه

بایستی  یافت. عدم رعایت تشریفات حقوقی و آیین دادرسی بایستی یک جا نمود عینی هم می« دادگاه خلق»تعریف شما از 

در بحث مربوط به  روشن نیست.در این رابطه ی نظری و هم عملی  ی شما هم در صحنه کارنامهداد.  یک جا خود را نشان می

 ام.  شد اشاره کرده ها و اتهاماتی که از جانب شما به افراد زده می ای از بازجویی به گوشه« رفع ابهام»

ی عدالت با چشمانی باز، احکام  توان گفت که در دادگاه خلق فرشته می»که  کردید به سادگی توجیه می 02شما وقتی در سال 

وقتی بر اعدام بیگناهان تحت « کند، نه بر اساس ضوابط خشک و از پیش تعیین شده. خود را در جهت منافع مردم تعیین می

جریانی که در صورت توفیق انقالب هرگونه مماشات با »نوشتید  گذاردید، وقتی به صراحت می صحه می« منافع انقالب»عنوان 

که  ها و محاکمات شما فجایعی داشتیم که در بازداشتگاه بایستی انتظار می« را نابود خواهد کرد، مار در آستین پروردن است

ا کنیم. شما ب های افراد مکث کافی می ها و گفته ی تاریخی خوبی داریم و نه روی نوشته رخ دهند. منتهی ما نه حافظه ذکر شد

سازمان و انقالب را از یک مرگ حتمی نجات دهید هر عملی را مجاز دانستید. شما با این استدالل خواهید  همین نگاه که می

 با این نگاه بود که است حتی جنایت را توجیه کردید.« حق فردی»تر از  رنگ باالتر و پر« حق سازمان»و « حق رهبری»که 

های مورد نظر خود را در جمع مجاهدین برگزار  پرداخت. بلکه شما محکمه رائم نمیحتی اگر الزم بود دستگاه قضایی به ج

 ی فرد بلکه مجازات او در همان محل بودند.  ها نه تنها مجبور به محاکمه کردید و آن می
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 امپریالیسم ستیزی و الگوبرداری ناشیانه

مبارزه با »باالخره بطور شکلی هم که شده دست از اید که  های زندگی به شما تحمیل شده و مجبور گشته چه خوب واقعیت

آن بردارید. خیر و صالح  مردم و کشورمان در همین سیاست است. بخشی از مشکالت « مظاهر»بخشی از و « امپریالیسم

 یکی از پیشتازان بودید.   ی ما همین رویکرد غلط پس از پیروزی انقالب بود و شما در این زمینه جامعه

در گفتگو با روزنامه کیهان که سردبیرش رحمان هاتفی عضو دفتر سیاسی حزب توده بود  2107اسفند  4د که این شما بودی

لزوم مبارزه با امپریالیسم آمریکا را پیش کشیده و اعالم کردید که مبارزه با دیکتاتوری شاه تمام شد و حاال عصر جدیدی در 

مد روزگار بود و شما هم « امپریالیسم ستیزی»بردیم که  در عصری به سر می شود. البته گناه از شما نبود، ما مبارزه شروع می

را   انگارانه جامعه ایران با دیگر جوامع به الگوبرداری دست زده و خطایی بزرگ را مرتکب شدید که زمینه سازی ساده با شبیه

رو شعارهای حزب توده و  و شما دنبالهدنیا اسیر جنگ سرد بود  حکومت خمینی مناسب و مهیا کرد. های برای تحکیم پایه

 اتحادجماهیر شوروی. 

ها با سر دادن  جایی که حاکمیت در دست احزاب کمونیست بود، آن در کشورهای مانند کوبا، ویتنام، چین و حتی روسیه از آن

گماردند،  بش همت میداری هر ندای مخالفی را به امپریالیسم نسبت داده و به سرکو شعارهای ضدامپریالیستی و ضد سرمایه

شدند و با  خاست. در این جوامع روشنفکران دشمن شمرده می  حتی اگر این ندا از سندیکاهای کارگری و دهقانی بر می

شدند و اصواًل امکان فعالیت حزبی و ... نبود. شما تفاوت جامعه ایران با این کشورها  کوچکترین انتقادی به امپریالیسم وصل می

متوجه نبودید که حاکمیت در دست شما نیست بلکه در در دست دشمنان شماست که اتفاقًا از موضع ارتجاعی دیدید!  را نمی

دارد و شما بدون آن که بخواهید « شیطان»هایش نیاز به دشمن خارجی و  با امپریالیسم در تضاد است و برای تحکیم پایه

همانطور که خود نیز اشاره داشتید در آن روزها در نوک پیکان مبارزه  کردید. شما هماهنگ با منافع رژیم این نیاز را برآورده می

 سره در جیب رژیم بود. یستی قرار داشتید که منافع آن یکضد امپریال

 

 بود امپریالیستی شما چه روابطی ارجح ددر نگاه ض

تحت عنوان « تجع چیستارتجاع چیست و مر»کتاب  ۹4و  2۲ی شما همین بس که در صفحات  مانده در نگاه بسته و عقب

  اید: آورده« در مقایسه جوامع، تکنیک ارجح است یا روابط اجتماعی؟»

اما چه بسا ما شاهد جوامعی هستیم که از نظر تکنیک بسیار پیشرفته هستند در حالی که به لحاظ مناسبات، استثمار شدید »

اند، ولی از  مانده ضی دیگر اگر چه از نظر تکنولوژی تقریبًا عقبها حاکم است )آمریکا و ...(. در حالی که در بع داری بر آن سرمایه

اند )ویتنام و ...(. در این  داری را نیز مسدود کرده اند بلکه راه رشد سرمایه نظر مناسبات اجتماعی نه تنها فئودالیته را از بین برده

روابط »کالم این است: از این دو معیار، معیار جواب آن در یک  ها )به لحاظ ترقی و ارتجاع( چیست؟ صورت معیار مقایسه آن

تر است. از این روست که ما بدون هیچ  تر باشد، مترقی تر و عادالنه ارجح است، یعنی نظامی که دارای روابط عالی« اجتماعی

 « دانیم... تر از آمریکا می اش( مترقی پایین بودن سطح تکنیک ای ویتنام را )علیرغم شک و شبهه

سلطنتی است. امروز حتی خود ویتنام هم به چنین  ی شما پس از پیروزی انقالب ضد مانده درک بسته و عقب اال آمدچه در ب آن

گذاری بپردازند. ویتنام امروز  جا به سرمایه های چند ملیتی در آن دهد تا شرکت دیدگاهی باور ندارد و تالش عظیمی به خرج می

 زان یکی از بزرگترین رشدهای اقتصادی دنیا را دارد. های خارجی و نیروی کار ار به مدد سرمایه

اید اما مشخص است که منظور شما  اید از آوردن نام کشورهای همسو با آمریکا خودداری کرده شما در پرانتزی که باز کرده

نام ویتنام از آوردن نام اروپا و کانادا و استرالیا و ژاپن و در یک کالم جهان پیشرفته است. همچنین در کنار   کشورهای اتحادیه

اید. اما مشخص است که منظورتان کشورهای سوسیالیستی و کوبا  دیگر کشورهایی که دارای روابط مترقی هستند امتناع کرده

 شمالی است.   و کره

نظر شما ی کشورهای مورد  های سیاسی کلیه تر بود. به همین دلیل نظام تر و متکامل تاریخ قضاوت کرد که کدام روابط مترقی

امروز ها گشت و یا رو به زوال و نابودی هستند.  ها بایستی به دنبال آن که روابط مترقی داشتند یا از بین رفتند و امروز در موزه
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روابط »در مورد ارجحیت ای شود.  تواند کعبه آمال عده  همچون آلبانی نمی ای افتاده دیگر نظام عقببا توجه به انقالب ارتباطات 

شوید: نروژ، سوئد، آلمان، دانمارک، فنالند،  ی اساسی غافل می آمیزی از نکته حق با شماست اما شما بطور فاجعه «اجتماعی

جا آزادی بیان است.  ریزی بهتری در مقایسه با چین و روسیه برای شهروندان فقیر خود دارند. در آن هلند، فرانسه و ... برنامه

کس باالتر از قانون نیست و هر  در تمام عمر، قدرت را در اختیار ندارند. هیچسیاستمداران مسئول و پاسخگو هستند و 

 شهروندی از حقوقی مشخص برخوردار است.

 

 مات عملی حرکت انقالبی برای درنغلتیدن به انحراف و ارتجاع از دید شمااالز

ها  را که نادیده گرفتن و نقض آن مات عملی حرکت انقالبیاکتاب ارتجاع چیست و مرتجع کیست الز ۹۲و  ۹2شما در صفحات 

 کنید:  بندی می انجامد چنین دسته اف و ارتجاع میبه انحر

 در رابطه با هویت ضد امپریالیستی مبارزه ما -الف»

آمیزی، بین خلق و امپریالیزم به عنوان دشمن اصلی خلق وجود ندارد، مأاًل  ی انسانی و مسالمت جا که هیچگونه رابطه از آن -2»

 پاسخ صحیح و انقالبی برای حل این تضاد، نبرد قهرآمیز و مسلحانه است. لذا: تنها 

 «یا فرهنگی، خصوصیت ارتجاعی است. *هرگونه وابستگی یا گرایش به وابستگی به امپریالیسم اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی

 

ه نادرستی آن را اعالم کرده و به انتقاد از خود با توجه به چنین تعریفی یا بایستی از تحلیل فوق دست برداشته باشید و صادقان

توان پذیرفت هم اعالم قبلی و هم سیاست  چه امروز در دستور کار مجاهدین قرار گرفته نادرست است. نمی بپردازید و یا آن

 فعلی درست است.

 

ها  داران وابسته گرفته تا شبکه سرمایه ها و عوامل داخلی آن، از هرگونه مماشات و سازشکاری در رابطه با امپریالیزم، و پایگاه»*

های سرسپرده و سرکوبگر رژیم قبلی، و همچنین حفظ مناسبات ضدخلقی  ها و مهره و عناصر ساواک، سیا و نیز حفظ نهاد

 «ارتش شاهنشاهی، و نیز عدم لغو قراردادهای استعماری، ارتجاعی است. 

 

کن ارتجاع شدید که در ادامه به آن  عارهای امپریالیزم ستیزانه جاده صافاین نگاه، شما را به مسیری هدایت کرد که با طرح ش

 خواهم پرداخت.  

 «نفی ضرورت مبارزه قهرآمیز علیه امپریالیزم، ارتجاعی است. »*

دانستید، امروز که به سیاست همگرایی با  را ارتجاعی می« نفی ضرورت مبارزه قهرآمیز علیه امپریالیزم»دیروز حتی 

توان بر آن نهاد؟ آیا برای اثربخش کردن سیاست امروز مجاهدین نبایستی به نقد  اید چه نامی می روی آورده« یزمامپریال»

 ی سیاست دیروز پرداخت؟  صادقانه

 

است با اصل گرفتن تضادهای دادن به تضاد اصلی )امپریالیزم(، یا فرعی تلقی کردن این مسئله که مرادف  هرگونه کم بها»*

امپریالیستی،  صًا تضادهای درون خلق(، ارتجاعی است. و به عبارت دیگر هرگونه انحراف از مسیر مبارزه اصیل ضدو مشخفرعی )

 «با توجه به پایگاه استثماری این انحراف، ارتجاعی است.

 

رفت و امروز  ار میبه شم« ارتجاع»مظاهر  کردن آن از  تلقی« فرعی»بود و هرگونه « تضاد اصلی»چرا دیروز مبارزه با امپریالیزم 

 نه؟ 

من  !دانستید محض می« ارتجاع»المللی بودید و انحراف از آن را  امپریالیستی در سطح بین شما خواهان وحدت با نیروهای ضد

اید وگرنه بایستی  های فوق ارتجاعی برداشته گونه به شما تحمیل شده است که دست از این نظریه خوشحالم که شرایط زمانه آن
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رفتید  نژاد می ای و احمدی آمدید و به پابوس خمینی و خامنه برمی« های آمریکایی چپ»و « کاسترو»و « چاوز»حاد با از در ات

  .شود تر پیدا نمی  امپریالیست چون از این نیروها در دنیا ضد

 

 از امپریالیسم ستیزی تا مخالفت با پیشرفت تکنولوژیک

آیینه »را، « نیروگاه گازی ری»رفت که شما حتی  جا پیش می امپریالیستی تا آن ضدی  مانده اما سطحی و عقب این نگاه انحرافی

در شرایطی که ما روی دریایی از انرژی ارزان یعنی »کردید:  دانسته و اظهار فضل می« های امپریالیستی تمام نمای وابستگی

 « ها های گازی یعنی حل مسائل امپریالیست ایم، استفاده از توربین نفت خوابیده

 (02دیماه  22ی  )مجاهد شماره

سوزاندیم انرژی ارزان نبود. مجاهدین کمترین تخصصی در این مورد نداشتند اما مگر  ی که ما بدون استفاده می«گاز»انگار 

و ژاپن ها را آلمان  جایی که این توربین خنده دار بود از آن شناسد؟ هم از نوع ایرانی چنین مسائلی را به رسمیت می آن« مبارز»

ها  های دیگر نیروگاه دادید گویا که دستگاه ربط می« ها غارت جمعی امپریالیست»ساختند آن را به  و ایتالیا و بلژیک و کانادا می

 شد.  در ایران و یا کشورهای انقالبی ساخته می

 

به عنوان شاخص  «کامپیوتر»جا پیش رفت که نشریه مجاهد و در واقع شخص شما به ضدیت با  این دیدگاه عقب افتاده تا آن

  هم پرداختید:« امپریالیسم»وابستگی به 

 

ها سایه افکنده  آن  هایی که فرهنگ اقتصادی و اجتماعی غرب در ذهن ها و بوروکرات توسعه اقتصادی از دیدگاه تکنوکرات»

یازهای بنیادی و شرایط خاص داری و پیاده کردن خطوط آن بدون توجه به ن های جوامع سرمایه چیزی جز الگوبرداری از مدل

اش  گزاری ی اقتصادی به مفهوم سرمایه گیری رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه نیست. برنامه ریزی، پیاده کردن و پی

جز بیگانه کردن نیروهای نیروهای فعال جامعه نسبت به خود و به عمل کردهای اقتصادی و اجتماعی و وابستگی بیشتر چیزی 

داری با سرازیر کردن تکنولوژی مدرن به جوامع زیر سلطه دنبال  ه دنبال نخواهد داشت. خطی که جهان سرمایهدیگری را ب

ها به منظور غارت و وابستگی هرچه بیشتر است. محتوی و کاربرد  کند در جهت فعال کردن بخشی از جامعه و بسیج آن می

ر حقیقت بعنی به وجود آوردن امکانات و شرایط مساعد به منظور ی اقتصادی از این دیدگاه د صنایع پیچیده و مفهوم توسعه

عه قادر به تولید م این که جامعه و تحمیل تولیدات خود به این جوامع است. علیرغگیری هرچه بیشتر از امکانات جام بهره

کالن در صنایع پیچیده و  های گذاری اش نیست، ما شاهد سرمایه ی اقتصادی به مفهوم واقعی ی زندگی و توسعه نیازهای اولیه

ترین  ی ما تعبیه شده تلویزیون به دور افتاده های الکترونیکی در جامعه ترین سیستم الکترونیکی هستیم. مدرن ترین و گسترده

ها از کمبود مواد غذایی رنج  های محقری باال رفته که ساکنین آن های تلویزیونی بر بام خانه نقاط و دهات رفته و چه بسا آنتن

ها خراب  که با کوچکترین زمین لرزه بر سر ساکنین آن هایی ترین وسائل زندگی و بهداشتی محرومند. خانه برند و از ابتدایی می

ی اقتصادی چیزی جز  ی این نوع توسعه گردد. نتیجه ها با شهرها و دهات مجاور قطع می برف ارتباط آنو شود و یا یک باران  می

های  ی، بیکاروار زاغه نشینی هنگی و رشد سرطانتر شدن فقر اجتماعی و فر یقتر و گستردههای طبقاتی، عم گسترش تضاد

 «پنهان و آشکار نخواهد بود.

ایم.  ی ما الگوهای موفق رشد و پیشرفت را در کشورهایی همچون کره جنوبی و سنگاپور و چین و مالزی و ... دیده امروز همه

های تلویزیونی در  آنتن»رود. اشکال را در باالرفتن  که در باال ذکر شد نمی  و ارتجاعی مانده های عقب کس به دنبال تئوری  هیچ

 آور نیست؟  اید! حیرت دیده« ترین نقاط  دورافتاده

 

  ماندگی را مالحظه کنید: عقب
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التی در امر تعمیر ی کامپیوتر( کافی است اشاره کنیم که گاه در ایجاد مشک در مورد عوارض دیگر وابستگی )مشخصًا در زمینه»

های  کاری در قسمت مهندسی شرکت ی حقوقی و یا مشکالتی از قبیل اعتصاب، کم و نگهداری، ورود قطعات یدکی یا در زمینه

های تولیدی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطات و حمل و  های کامپیوتری در ایران، قلب سیستم ی دستگاه دهنده  فروشنده و اجاره

گردد که جوامع  شود هم چنین معلوم می تر می د افتاد. با توجه به این واقعیات مفهوم وابستگی روشننقل ما از طپش خواه

مردم   اند. اگر با بسیج نیروهای خالقه ی خود قرار داده  های چند ملیتی چطور ما را در قید اسارت و سلطه داری و شرکت سرمایه

های سیاسی و  گیری های اخیر در موضع ریکایی و وابستگانشان که در ماهسعی در خروج از دور وابستگی نکنیم جهانخواران آم

های حیاتی  ی عمل درآمده شریان اند با قطع کامل صدور قطعات یدکی که اکنون به مرحله قدم شده اقتصادی بر علیه ما پیش

سیستم کنترل بارگیری خارک از  آید و جامعه را از کار خواهد انداخت. اینجا است که در صنعت نفت ما اختالل به وجود می

کار خواهد افتاد. در نتیجه نفت که به عنوان مهمترین منبع درآمد ما است قطع خواهد شد . سیستم پرواز، تعداد مسافر، 

ی  ی همه  شود، متوقف شده و نتیجتًا برنامه حسابداری و کلیه خدمات پروازی که توسط کامپیوتر در شرایط کنونی انجام می

 «ای قرار خواهد داد.  ا را تحت تأثیر عمدهه پرواز

 ی وابستگی ایران به امپریالیسم( ی )کامپیوتر و مسئله  مقاله 24ی  نشریه شماره

 

های روابط  برد بلکه عدم شناخت شما از پیچیدگی انگاری شما راه می دادید نه تنها به ساده هایی که شما ارائه می حل راه

  :رساند المللی را هم می بین

 

ی کامپیوترهای استیجاری از طریق مصادره، لغو کلیه قراردادهای مربوط ) خرید، اجاره، تعمیر و نگهداری و  ملی کردن کلیه»

های فرسوده و قطعات یدکی  ای( عدم پرداخت اجاره بها، جلوگیری از خروج ارز، ماشین تهیه قطعات یدکی و قراردادهای برنامه

 موجود. 

توان  ی ضروری ندارند و می درصد قراردادهای کامپیوتری موارد استفاده 24های غیرضروری زیرا  می سیست تعطیل کلیه -4

 ها استفاده نکرد.  بدون هیچگونه اشکالی از آن

جایگزین کردن نیروی انسانی به جای ماشین با  توجه به اتالف نیروهای کار کارمندان و بیکاری مزمن در سطوح مختلف  -0

 ل رساندن کاربرد کامپیوتر در ادارات مختلف و بخش خصوصی. اداری و به حداق

 های دستی در موارد ضروری استفاده از کامپیوتر. ایجاد آمادگی در جهت جایگزینی سیستم -2

 های مختلف خدمات و امور تولیدی . ... جلوگیری از گستردگی زائد کامپیوتر در زمینه -7

ی حل مسائل خدمات ماشینی با توجه به شرایط   پشتی اقدام عاجلی در زمینه کهای ال مقامات مسئول بایستی به جای حرکت

 «خاص جامعه و آمادگی کامل مردم در این جهت انجام دهند. 

 (7۲ی  مجاهد شماره «ی وابستگی ایران به امپریالیسم کامپیوتر و مسئلهی  مقاله)»

 

داد. و از همه  هم خود را نشان می« شهرها در چنگال امپریالیزم»این نگاه نادرست در مقاالت متعدد نشریه مجاهد تحت عنوان 

باعث که ترین حامی آن بودند و یکی از عوامل مهم تدوام آن  دریغ از اشغال سفارت آمریکا که مجاهدین اصلی بدتر حمایت بی

 تسهیل فرود آمدن تیغ ارتجاع بر گلوی ما و نسل ما شد. 

 

پوشاندید و در « ایدئولوژیک»پرداخته و به آن لباس « مکانیزاسیون کشاورزی»ر مخالفت با شما حتی به توجیه اقدامات مائو د

 یک ارزیابی سراپا نادرست و غیرواقعی مدعی شدید: 

طلبی  ایدئولوژی و اصول ایدئولوژیک و ارجحیت آن بر منفعت  ای که مائو در طول حیات خویش روی مسئله تأکید همه جانبه»

گذاشت قدرت نظامی، اقتصادی و یا سیاسی فراتر و باالتر و برتر از  یار قابل توجه است. در حقیقت او نمیکرد بس اقتصادی می

ی تولیدی را با تکیه بر عنصر  جانبه که رشد یک ی تولید دقیقًا در برابر کسانی ایدئولوژی قرار گیرد. بطور مثال در زمینه
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 نقشها که معتقد به  کرد. درگیری مائو با تراکتوریست ند، ایستادگی میتکنولوژیک )در کادر نیروهای مولده( خواستار بود

ی  کردند این شیوه ها که فکر می مکانیزاسیون کشاورزی در جهت رشد تولید بودند قابل بررسی عمیق است. علیرغم تصور آن

لیه تولیدات کشاورزی، به علت اتکاء برخورد باعث افت تولید خواهد شد دیدیم که شیوه ایدئولوژیک برخورد مائو علیرغم افت او

های مردم و مقدم شمردن عنصر ایدئولوژیک بر عنصر ابزاری، جهش اقتصادی عظیم چین را در   بر عنصر انسانی و بسیج توده

 (11و  1۹، ص 2102)پراگماتیسم، انتشارات سازمان مجاهدین، بهار « پایان دوره، باعث شد.

 

در شما از بین رفته باشد و اگرچه بطور نظری و « تکنولوژی»ی مخالف استفاده از  مانده عقب امیدوارم رسوبات تفکر ارتجاعی و

اید بطور عملی آن را پذیرفته باشید. نیاز به توضیح نیست که  تئوریک به اشتباهات اساسی خود در این زمینه اعتراف نکرده

گرفته است. امروز هرکس که با الفبای سیاست و ای و با چه مکانیسمی صورت  در چه دوره« جهش اقتصادی عظیم چین»

 گیرد.   اقتصاد آشنا باشد چنین دعاوی را جدی نمی

 

 دانشجویان پیرو خط امام تقویت و امپریالیسم ستیزی 

بازرگان شد که متأسفانه شما با ندانم کاری از آن استقبال کردید و در مهدی گیری دولت  اشغال سفارت آمریکا منجر به کناره

کا امیرانتظام تحت عنوان جاسوس آمری عباس به حمایت از دستگیری« مار در آستین انقالب»آور تحت عنوان  ای شرم  مقالهسر

 . محک زدن داوری دیروز شما امروز کار سختی نیست: پرداختید و بر بازرگان تاختید

افتد. ولی  کنند، به تأخیر می را در آن ایفا می ها نقش درجه اول سرکوب قاطع و نهایی نیروهای انقالبی توسط رژیم که لیبرال»

اندازی، جز  به قوت خود باقی است. و به همین دلیل هیچ چشم« لیبرالیزم»در هر صورت ماهیت و عملکردهای ارتجاعی 

ر تر و سقوط کامل به دامان امپریالیزم ندارد. به خصوص که مسائل حاد و فوری جامعه ما د وابستگی هرچه بیشتر و سریع

های اقتصادی از یک طرف، و عدم اتکای لیبرالیزم به خلق و نتیجتًا عدم بسیج مردم از  های مختلف، به ویژه در زمینه زمینه

کند که برای حل مسائل، سریعًا دست به دامان امپریالیزم شود.... در مورد لیبرالیزم این نکته  طرف دیگر، این جریان را وادار می

اش، چه به لحاظ سیاسی و چه در زمینه بوروکراسی، و چه در  سازی ان کنیم، که به دلیل قدرت سیستمرا نیز بایستی خاطر نش

 «شود. امپریالیستی ما محسوب می ی اقتصادی و نظامی، یک تهدید استراتژیک برای انقالب ضد زمینه

 (1۹ی  ، صفحه0۲)ارتجاع چیست و مرتجع کیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ دوم، مرداد 

 

ی تحلیل،  بست اما بقیه ها در حاکمیت دست رژیم را در سرکوب می هرچند بخش اول نگاه شما درست است و حضور لیبرال

« لیبرالیسم»و   «لیبرال»گشت به برداشت غلط و انحرافی شما از  ای حزب توده و جنگ سرد است و بر می تکرار تبلیغات کلیشه

 در کشورمان.

کردید  تکرار می برخاسته از فرهنگ منحط حزب توده را« مارکسیستی»های جزمی  بردار خود، تئوری ساز و کپی هساد ذهندر 

این لیبرالیسم  ساز نیست و ... بنابر آن، سیستم« سنتی»دار و ناپیگیر است چه برسد به نوع ایاساسًا ناپ« خرده بورژوازی»که 

 .ها نیست تهدید نهایی است که دارای این خصلت

کردن جلوی سفارت و در دست گرفتن ی نیروها برای پر  ی مجاهدین از تسخیر سفارت آمریکا و بسیج کلیه شائبه حمایت بی

در حالی که ارتجاع در بهت و سردرگمی بود و سران حزب  توسط نیروهای تشکیالتی امپریالیستی مقابل سفارت ضدتبلیغات 

و در  شما مرتکب شدید اشتباه مهلکی بود که بردند به سر می در سفر حجای  جمهوری اسالمی همچون رفسنجانی و خامنه

 های بعد تاوان آن را به سختی دادیم.  سال

ی مجاهدین بود. چه کسی بود که نداند ارتجاع با تکیه بر  و پرداخته  ساخته« دانشجوی پیرو خط امام افشا کن، افشاکن»شعار 

 کردند. را از صحنه حذف می کردند رقبا افشا می« پیرو خط امام دانشجویان»ی که «اسناد»

 شد.   از سوی مجاهدین داده می« هفتاد هزار کشته، یک صدهزار زخمی، ای ننگ بر سازش»شعار 
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ی سمت و سوی قضایا شد  به خوبی متوجهبا دیدن تجمع مردم در مقابل سفارت تیزی که داشت  انقالبی ضد ی شامهبا خمینی 

که از فردای پیروزی « انقالب اسالمی». به این ترتیب را علم کرد« شیطان بزرگ»و  یاد کرد« قالب دومان»و از آن به عنوان 

در همین شرایط به فرمان خمینی « میلیونی ۹4بسیج »سلطنتی آغاز شده بود تعمیق گردید و یک فاز باال کشید.  انقالب ضد

کنید، ما هم که در پشت سر شما حرکت  دانستید چه می  میشما نخیاالنه استقبال کردید.  تشکیل شد که شما از آن خام

نیروها در   ی هرچه بیشتر بسیج زمینه« امام»امپریالیستی  ضد« روح»شما با دمیدن در کردیم و از خود چیزی نداشتیم.  می

یی را که بایستی ها داخل کشور و صدور بنیادگرایی در خارج از کشور را برای خمینی فراهم کردید. برای مدت مدیدی نگاه

ی بیرون کشور و  کاری شما متوجه گرفت به مدد ندانم شد که در داخل کشور شکل می های قدرتی می ی کانون  متوجه

 جهانی شد.« امپریالیسم»

تزریق کردید و این انقالب ارتجاعی را دارای موتور محرک عجیبی کردید که « انقالب اسالمی»شما خون جدیدی در کالبد 

 ز آن برخوردار است. همچنان ا

پخت مجلس خبرگان را در یک رفراندوم از  در پناه همین اقدام ارتجاعی و ضدملی بود که رژیم فرصت یافت قانون اساسی دست

فهمید که چه بر سر  بود. کسی نمی« ی جاسوسی النه»ی آمریکا و  ی فکر و ذکرشان متوجه تأیید عموم بگذراند. مردم همه

 د. آی ی کشور می آینده

های   نهضت»در تهران حاکی از عدم شناخت الزم شما از « امپریالیستی های آزادیبخش ضد نهضت»دیدارهای شما با رهبران 

 ها شتافتید تجسم عینی ارتجاع بودند.  بود. تعدادی از کسانی که شما به دیدار آن« امپریالیسم»و همچنین « آزادیبخش

باعث تحریک  کردید به ضرر نیروهای مترقی جامعه بود و میو کرنا ما آن را در بوق همه ش که آن قطع روابط آمریکا و رژیم،

 دولت عراق و صدام حسین برای حمله به کشور شد. 

ی هجوم به کشور و سوءاستفاده از شرایط موجود را کشیده بود. او و حزب بعث در موقعیتی ضعیف  صدامی که از قبل نقشه

خواست جبران مافات  برد امضا کرده بودند و حاال می بود و در اوج قدرت به سر می« ژاندارم منطقه»را با شاه که  2۲70قرارداد  

 ی کافی بهانه به دست او دادند.  به اندازههایشان در عراق  با تحریکات و دخالتخمینی و دستگاه روحانیت هم کند. 

 ی عراق هشدار داده بود.   ازرگان نسبت به حملهدر اسناد انتشار یافته آمده است که دولت آمریکا در مالقات با ب

های  جنگ به رژیم و توده های رژیم شد. تر شدن فضا به ضرر نیروهای سیاسی و تحکیم پایه جنگ ایران و عراق باعث بسته

مید و د ها در شیپور دفاع از میهن و ... می دانست. تا مدت خود خمینی آن را نعمت نمی ی آن روحیه داد. بی مانده عقب

با حمایت از اشغال سفارت آمریکا و بسیج نیروها و اختصاص بخش اعظم  شما ندانسته داد. های ملی را به باد فنا می سرمایه

به این امر کمک کردید. شما در آن دوران تالش دولت عراق برای   نظری با کوته تان برای پشتیبانی از آن دستگاه تبلیغی

عوامل وابسته به امپریالیسم و »توسط عوامل رژیم عراق در ایران را به   دیدید. انفجار بمب زدن ثبات کشور را هم نمی برهم

 ( 0۲دهم اردیبهشت  01ی  مجاهد شماره)دادید.   نسبت می  «صهیونیزم و ساواک

ین تعجب آور تان در آن دوره و انتقاد از خود نیستید و ا سال از آن روزگار، حاضر به پذیرش اشتباه 14هنوز پس از گذشت 

 است. 

برد  ها افتاد به پیش که نامشان در جریان اشغال سفارت آمریکا بر سر زبان« دانشجویان پیرو خط امام»اعتبار بخشیدن به 

ی سرکوب و اختناق در کشور و  اشاعهاین واقعه قدمی بود در بسط کمک کرد.  ها و تعطیلی دانشگاه« انقالب فرهنگی»ی  پروژه

 خرداد زودتر از موعد زاده شد.  14به این ترتیب 

 

 ی اموال و انحالل ارتش و شهربانی در خدمت رژیم  شعار مصادره

دادید.  شعار ملی کردن صنایع وابسته را سر می« چپ»ی نیروهای  همپای همههای امپریالیزم ستیزانه،  در راستای سیاست

داشته باشید. مفروضات شما در حد خواندن یکی دو جلد کتاب  داری ملی یا وابسته و ...  بدون آن که شناخت درستی از سرمایه

 در این زمینه بیشتر نبود. 
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ی  اند، مصادره ترین نیروها به قدرت رسیده کردید حاکمیت در دست شما و نیروهای مترقی نیست. ارتجاعی شما توجهی نمی

های خصوصی و  های تجاری، بیمارستان و بنگاهها  و بیمه های خصوصی های مدرن و بانک و صنعت   صنایع بزرگ کشور و کشت

ها پس از مصادره در اختیار  های بزرگی را در اختیار ارتجاع هار خواهد گذاشت. قرار نبود سرمایه سرمایه شمار، مستغالت بی

اندیشی شما  های ملی صرف شود، اگر چنین ذهنیتی داشتید از ساده ها در جهت طرح قرار نبود منافع آنمردم قرار داده شوند. 

 خاست. بر می

« بنیاد مستضعفان»دادید. شما بدون آن که بخواهید در تولید و تکوین  انگارانه چنین شعارهایی می های ساده سازی شما با شبیه

های اقتصادی کشور در اختیار  مشارکت داشتید. شما بستر مناسب را برای آن که بزرگترین غول و غارت و انهدام منابع ملی

های عظیم ملی در اختیار این  تان زمینه الزم را برای این که ثروت شما با تبلیغاتکردید.  د فراهم مینروحانیت قرار گیر دستگاه

 آوردید.   نیروها قرار گرفته شود به وجود می

ت پاسال و خرم و آزمایش و داروگر و ارجمند و هدایت و القانیان و ثابایروانی و فوالدی و فرهنگ برادران خیامی و الجوردی و 

تر بود یا فرهنگ برادران عسگراوالدی و رفیق دوست و بادامچیان و امانی و کریمی نوری و  ... به ما نزدیکرضایی و یزدانی و 

 های جامعه دور کرده بود.  ...؟ امپریالیسم ستیزی شما را از واقعیت الجوردی و اسالمی و شفیق و

دادید. بدون آن که فکری برای نیروی جایگزین  شعار انحالل ارتش و شهربانی را می سلطنتیشما از فردای پیروزی انقالب ضد

آن کرده باشید. شما در حاکمیت نبودید. نیرویی ارتجاعی با یک رهبری قرون وسطایی به قدرت رسیده بود نیاز به دستگاهی 

ید بدون آن که فرق ایران پس از انقالب با دیگر کرد ها را اجرا کند. شما شبیه سازی می داشت که به لحاظ ساختاری فرامین آن

کشورهای درگیر انقالب و تحول را دریابید. قرار نبود شما تشکیل ارتش خلق یا ارتش مردمی دهید. ریش و قیچی در دست 

ب اسالمی را شکل های انقالب اسالمی و سپاه پاسداران انقال کردید کمیته ای که شما فراهم می  ها با زمینه نیروی ارتجاع بود. آن

اللهی کمیته و سپاه را بنا کردند و اعضا و فرماندهانشان را از  دادند. به جای سیستم کالسیک ارتش و شهربانی سیستم حزب

گرفت، انتخاب کردند.  خانه نشأت می حوزه و مکتب با فرهنگی که از ترین اقشار جامعه روستاهای عقب افتاده و از میان ارتجاعی

آیا ها را هم داشتند.  کردند و پشتیبانی آن نیروها در ابتدای تشکیل منافع روحانیت و حوزه و بازار را تأمین میدر واقع این 

تالش برای پاسداری از دادگستری نوین و مخالفت با تشکیل  بینتر نبود؟ آیا  ساختار کالسیک ارتش و شهربانی به ما نزدیک

ی قدیمی و تصفیه و  های برجا مانده الح کشور و در حفظ و حراست از سیستم، خیر و ص«انقالب»های قرون وسطایی  دادگاه

 ها نبود؟  اصالح آن

 

 آینده مجاهدین و جنبش : دوازدهمبخش 

 

 تاثیر پذیری از محیط 

ه دهند قبول ندارم. البت پرستی حضور شما در عراق را همکاری با دشمن و ... جلوه می گونه که به اصطالح مدعیان وطن من آن

ها نیز  تواند به درستی مورد نقد قرار گیرد. به جز حزب توده و فداییان اکثریت که آن مواضع شما و یا حتی عزیمت به عراق می

آذربایجان و روسیه حضور داشتند بقیه اپوزیسیون ایران از چپ تا راست از کمونیست تا  در افغانستان و تاجیکستان و 

پرستانه با  کردند. مجاهدین تنها نبودند. تازه شما با قرارداد صلح شرافتمندانه و میهن ت میطلب و میانه در عراق فعالی سلطنت

طارق عزیز به عراق رفته بودید و بقیه بدون در دست داشتن چنین قراردادی. اگر انتقادی هست به همه نیروهای سیاسی 

ه بقیه دارند. اتفاقًا نیروهای به اصطالح مدعی تری نسبت ب ی روشن ایرانی وارد است. و مجاهدین از یک بابت کارنامه

پناه آوردند. از موضع « امپریالیسم»به عراق این کشور را ترک کردند و به آغوش « امپریالیسم»ی  امپریالیست بعد از حمله ضد

تأکید کرد هر  توان به مسائلی همچون احساسات مردمی که در حال جنگ بودند اشاره کرد و بر این واقعیت نقد این حرکت می

با  بینی پیش  و یا تحول غیرقابل وبست سیاسی تواند در یک بند ی مردمی برخوردار نباشد می حرکت سیاسی که از پشتوانه
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گونه شد و پس از آتش بس، امکان عملیات گسترده نظامی از  بست مواجه شود کما این که در ارتباط با ارتش آزادیبخش این بن

 که جان رزمندگان سابق آن نیز در خطر است.  آن گرفته شد تا امروز 

ی تحت حاکمیت صدام حسین به بسته شدن فضای  ی استبدادزده با این حال معتقدم عزیمت به عراق و زندگی در جامعه

هایش در انقالب ایدئولوژیک گذاشته شده بود کمک کرد. حضور در  العنان شدن هرچه بیشتر شما که  پایه سازمان و مطلق

استبدادزده، باعث الگوبرداری شما از آن جامعه و سیستم و شخص صدام حسین هم شد. همانطور که با الگوبرداری از عراق 

کردید. همانطور که عکس صدام  ها الگوبرداری می ی جامعه نیز از آن کردید، در اداره صدام و صدامیان مو و سبیلتان را رنگ می

گذاشتید. این دو را به لحاظ شکلی گفتم  بود. شما جا پای او می یستی همانطور میدیدید عکس شما هم با جا می حسین را همه

یا صدام « الرئیس سید»توان یک کتاب نوشت. در روابط درونی مجاهدین اگر کسی کوچکترین انتقادی به  و به لحاظ محتوا می

داشتید قابل فهم بود اما بخش دیگرش  شد. بخشی از آن به لحاظ شرایطی که در آن قرار کرد شدیدًا سرکوب می حسین می

 ی دیدگاهی و عقیدتی داشت.  جنبه

و تارتر شد و روند جدایی آغاز شد،  ی عراق به هم ریخت و آینده هرچه تیره وقتی شیرازه« مروارید»و « خلیج»بعد از جنگ 

لوتر آمدیم اوضاع رو به وخامت شروع شد و هرچه ج« اشرف»ضرب و شتم و بدرفتاری در  72و  74های  آنوقت بود که در سال

و مجاهدین و روابط درونی شما هم « اشرف»های گسترده عراق روی شما و  ی محیط و تحریم گذاشت. در واقع شرایط بسته

 ی خود را گذاشت.  کننده تأثیرات مخرب و ویران

 

 های بسته  رهبران سیاسی در سیستم

تری به  مقدس ی کنند توانمندتر معرفی شده و چهره چه بیشتر اشتباه میهای بسته و غیرپاسخگو هر رهبران سیاسی در سیستم

رود، هرچه  ی اشتباهات فرو می ای بیشتر در چنبره هرچه خامنه تا کسی جرأت چندوچون نداشته باشد.  شود آنها بخشیده می

شوند هنگام  جا که مدعی می ا آنبخشند ت تری می ی قدسی بگیرانش به او چهره آفریند پیروانش و یا مواجب بیشتر فاجعه می

کشانند و او را همه فن حریف  ها می  های فردی او را به تمامی عرصه ی توانایی و قابلیت گفته است. یا محدوده« یا علی»تولد نیز 

انکو، صدام ی رهبران سیاسی وجود دارد. به استالین، مائو، هیتلر، موسولینی، فر کنند. این رویکرد در ارتباط با همه معرفی می

حسین، قذافی، کیم ایل سونگ ، کیم ایل جونگ، صفر مراد نیازواف  و ... نگاه کنید. این اصل شرق و غرب، آسیا و آفریقا 

 شناسد و عملکردش یکسان است.  نمی

وده و سال رئیس جمهور کشور ب 2ای  شود. خامنه ای نسبت داده می در دو سه سال اخیر چه کرامات عجیب و غریبی به خامنه

خواند. ارج و قرب چندانی هم در دستگاه حکومتی نداشت. حتی  کس نمی کرد. حرفش را هیچ کسی برای او تره هم خرد نمی

پرسید چرا در آن هشت سال  اش را انتخاب کند و با عتاب خمینی هم روبرو شد. کسی نمی وزیر مورد عالقه توانست نخست نمی

د؟ چرا او که کشف امام زمان و ... است در دوره خمینی زیر دست رفسنجانی بود؟ چرا دی ها را در وی نمی کسی این برجستگی

ای  مطلع نشده بود و ... ؟ خامنه« امام معصوم»خمینی که خودش برگزیده امام زمان بود و البد با وی ارتباط داشت از نظر 

  ا نزدیکتر است مثال زدم.تر از همه و به م ی منحصر به فرد نیست. او را چون بارزتر و عریان چهره

شوند و فرد  بینی می های بسته پس از مدتی رهبران دچار توهم و خودبزرگ د در نظامنده تجربیات تاریخی نشان می

ک و وفادار به شما یبه این معضل دچار هستید. افراد نزدشما هم دهد.  گیرنده مرز میان واقعیت و توهم را تشخیص نمی تصمیم

دهند. برای همین  کنند چون بالفاصله همان موقعیتی را که دارند نیز از دست می تان از توهم نمی آوردن تالشی برای بیرون

خواهند شما را از مخمصه  کسانی هم که می دهند. هل میاید  ای که خود حفر کرده چاله سیاهاعمال هرچه بیشتر شما را در 

 ند. شو خشم و غضب دچار میبه پندارید و  آورند دشمن می در

رسیدید و دارای نوعی « قدسیت»شما باالتر رفت تا عاقبت به مقام   جایگاه حیات مجاهدیندر هر دوره از به خودتان نگاه کنید 

 شود.  تان سوگند یاد می شدید و به سرتان و جان« معصومیت»
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امروز مورد توجه ما است و در  موضوعی که»  بنا به گزارش خروشچف به کنگره بیستم حزب استالین هم همین مسیر را پیمود:

حال حاضر و آینده حزب از اهمیت بسیار برخوردار است این است که بدانیم چگونه ستایش شخص استالین روز به روز افزایش 

های شدید و وخیم از اصول حزبی و دموکراسی حزب و منش  یافته و چگونه سر بزنگاه این ستایش منبع یک سلسله انحراف

 .«انقالبی گردید

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf 

 

تراشیده شده « عصمت استراتژیک» ورسیده و برای ا« معصومیت»رود و هم اکنون به مقام  ای نیز راه مشابهی را می خامنه

ی  بینم که امروز صدای همه وری مینژاد به عنوان رئیس جمه است. عصمتی که یک گوشه از آن را در کشف و تحمیل احمدی

 های رژیم را درآورده است: جناح

 

یا همان جمهوری « امام و امت قوم موعود»عصمت استراتژیك: این عصمت در حوزه امور حیاتی و تعیین کننده است، و برای »

یا اشتباه استراتژیك، معصوم باشند.  اسالمی ایران، قابل اثبات است؛ بدین معنا که این دو گروه، قطعا باید نسبت به انجام گناه

 «این کمترین میزان معصومیت آنان است.

http://www.nimrooznews.com/4542 

 

م مثل من بشری هست« انا بشر مثلکم»گفت:  نداشت و دائم می« معصومیت»ها همه در حالی است که پیامبر اسالم، ادعای  این

شما و اتفاقًا بشری بود مثل ما. از پدر و مادری مشخص و به طور طبیعی زاده شد، ازدواج کرد، فرزندان پسرش در کودکی 

مردند، در جنگ شرکت کرد، زخم برداشت، اشتباه کرد، پوزش خواست، عشق ورزید، حسادت کرد، خشم بر او غلبه کرد و 

سالگی  21ها در تب و هذیان فرو رفت و عاقبت در  از مرگ مانند بسیاری از انسانی خصائل انسانی را با هم داشت. پیش  همه

سال عمر کرده و امام  ۲04گویید نوح پیامبر  به مرگی کاماًل طبیعی فوت کرد. مزارش هم مشخص است. البته بماند شما می

 سال.  2۹44زمان تا کنون 

 

 شوند هایی که اصالح نمی سرنوشت نظام

رود و فروپاشی در تقدیر آن است.  روز بیشتر رو به فساد و تباهی می ان داده است نظامی که اصالح نشود روزبهتاریخ بشری نش

هر نظامی برای باقی ماندن نیاز به منتقد دارد نیاز به کسانی که وضعیت را بهتر از آنچه هست بخواهند. هیچ نظامی بدون 

 تواند دوام پیدا کند.  موجود یا تغییر آن هستند نمی وجود یک دوگانگی میان کسانی که خواهان حفظ وضع

برآمده از تعلیمات و هدایت شما یکدستی آرا وجود دارد نیروهایی که بتوانند آن را به پرسش بکشند وجود ندارند به  در نظاِم

کنند ما خودمان هیچی  ا میشوند که ادع گویانی تبدیل می قربان شود و افراد تنها به بله همین دلیل عماًل رشدی هم حاصل نمی

توانند کارآمد باشند؟ شما در عین قدرقدرتی  ها فردا که شما نبودید می «هیچ»داریم. آیا این « برادر»نیستیم همه چیز را از 

 زنید. ی مجاهدین می تیشه به ریشه

آزادی خالقیت )که آزادی  انجامد عدم وجود رقابت آشکار برای کسب قدرت و عامل مهم دیگری که به فروپاشی مجاهدین می

ها خود را با  اند. این نظام گونه بوده های رو به زوال این ی نظام شود( در روابط است. همه بیان تنها پرتویی از آن محسوب می

 و جریان زندگی را با خود همراه کنند.  دهنده های تکان کنند واقعیت دهند بلکه برعکس تالش می های زندگی وفق نمی واقعیت

ها را نفی و انکار کرده و یا  ها آن ها و تضادها و یا پاسخ دادن به نیازها و خواسته ها به جای حل مداوم تناقض ین گونه نظاما

ی موعود چون انفجاری بیرون  کند که در لحظه کنند. انباشته شدن این ها روی هم پتانسیل عظیمی را ایجاد می پنهان می

ها در مورد مجاهدین هم صادق است. آینده قضاوت خواهد کرد چگونه  ی این نیستند. همه  افتهی جدا ب ریزد. مجاهدین تافته می

 ایستند.  دهند در مقابل هم می کسانی که امروز خود را در اهداف یکدل و یک زبان نشان می

http://www.nimrooznews.com/4542
http://www.nimrooznews.com/4542
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استبدای به کشیدن های  ی نظام عقیدتی مجاهدین به منظور جلوگیری از آگاهی نیروهایتان مثل همهشما به عنوان رهبر 

ها  شدن جامعه هماهنگ شوند. آن توانند به روز شوند و با پیشرفت و پیچیده کنید. نیروهایتان نمی دیوار آهنین اقدام می

ی تهیه شده از سوی دستگاه تبلیغاتی شما چیز  جز بولتن روزانه کنندمجاهدین اگر وقت خوراک فکری مناسب ندارند. 

محتوا و تعریف  های شما جز شعارهای بی در سایت ترسند که بخوانند. ، غالباً میبخوانند ارندنداجازه  خوانند. دیگری نمی

های فرد بیافزاید و سطح آگاهی  شود که به اندوخته بل فهم، تقریباً مطلبی پیدا نمیقاهای غیر جا و یا دشمنی های بی و تمجید

 جامعه را باال ببرد.

، مجاهدین از این نعمت به «اشرف»ها آمده و در  . اینترنت مثل هوا به خانهرندالت آن نداخبری از دنیا و تحومجاهدین الجرم 

 نیز محروم بودند.   ها حتی از تماس با خانواده آن بودند.دور 

  گوید: می« نقد و تحلیل جباریت»در  مانس اشپربر

باشد، امکان روی آوردنش به یک جبار و گرو گذاشتن  تر هرچه خودآگاهی و بصیرت سیاسی ملت بیشتر و پخته»

 « اش در چنگ وی، بعیدتر خواهد بود آزادی

هایی چون کامپیوتر و اینترنت و  ی حضور در اروپا و آمریکا را نداشتند با پدیده و سابقهبودند متأسفانه کسانی که در اشرف 

ها  ام، با آن اند دیده های اخیر از شما جدا شده را که در سال فیس بوک و ایمیل و تلفن دستی ناآشنا بودند. من صدها نفری

شان اطالع دارم. در قرن بیست و یکم تا خروج از اشرف، تلفن دستی ندیده  ام و یا از سرگذشت ام، دمخور بوده کرده  زندگی

ها تبلیغ  ای را بسیج کنید تا در رسانه عده دانستند. با اینترنت و ماهواره و ... آشنا نبودند. حاال به دروغ بودند، کارکرد آنرا نمی

ها کارایی  شود آن می  گفته. گونه تبلیغات کم نیست اینشمالی هم   کنند که بزرگترین مرکز کامپیوتری در اشرف است. در کره

طات دولت وزیر ارتبا ای دست پیدا کنند و هسته  های دقیق تولید کنند، به سالح توانستند موشک وگرنه نمیبسیار دارند 

 شمالی از چنین امکاناتی برخوردار است؟  ی کره ... اما آیا جامعه نژاد را آموزش دهند و  احمدی

های خبری تنها ذهن نیروهایتان را  ی آزاد از تلویزیون و کامپیوتر و رسانه شما با ممنوعیت گوش دادن به رادیو یا استفاده

 کنید.  فراهم می ی تالشی خودتان در آینده را بندید و زمینه می

دانست دیدن تجدد خارج از کشور چشم و  سفر به خارج از کشور را ممنوع کرد. چرا که می 2۹72ناصرالدین شاه در سال 

 شد.  جا ناشی می های تلویزیونی و رادیویی در اشرف از همین کند. داستان ممنوعیت دیدن کانال گوش انسان را باز می

کند. آگاهی و  ها ویدئو و حاال ماهواره در نظام جمهوری اسالمی از یک منطق پیروی می اه، بعدممنوعیت رادیو در زمان رضا ش

 رساند.  گذرد با خطر همراه است. آگاهی به تشکیالت هم آسیب می خبردار شدن از آنچه در دنیا می

 

  به بازبینی گذشته بستگی داردسرنوشت مجاهدین 

ود و سازمان مجاهدین، رضا رضایی را تربیت کرده بود. به عمر سیاسی رضا رضایی نژاد که رفت برای بعد از خ محمد حنیف

سال طول کشید. او  2توجه کنید. از روزی که او در دامان حنیف سیاسی شد تا روزی که در درگیری با ساواک کشته شد فقط 

های ساواک تبدیل به یکی از بزرگترین  در زیر چشمنابود شده بود نه تنها احیا کرد بلکه در تور اختناق و  ًاسازمانی را که تقریب

اش  های چریکی منطقه کرد. توجه داشته باشید او در شرایطی موفق به این کار بزرگ شد که خود فراری بود و عکس سازمان

شتر سال بی 2۲نژاد همچنین خود شما را در حالی که  ماند. حنیف در همه جا تکثیر شده بود و دو شب را در یک جا نمی

ی سیاسی و  با آن که فقط بیست و سه سال سن و چهار سال سابقه 2104نداشتید تربیت کرد. دفاعیات شما در سال 

تشکیالتی داشتید بسیار خوب و نسبت به زمانه مترقی تنظیم شده بود. شخصیتی که حنیف به شما بخشید این امکان را به 

شان هم باقی نمانده بود این سازمان را احیا کرده و به  ه از مجاهدین حتی نامترین شرایط و در حالی ک وجود آورد که در بحرانی

شهرام نیز از این قاعده مستثنی نبود. چنانچه حنیف به   های تقی توانایی  بزرگترین سازمان سیاسی ایران تبدیل کنید. حتی

به هدایت و تجدید حیات سازمان مجاهدین  داد امکان نداشت در آن شرایط خطیر موفق شما و رضا رضایی و .... شخصیت نمی

هایی توانمند و با  ی کار خود قرار ندادید؟ چرا در هراس از این بودید که انسان ی عمل او را سرلوحه شوید. چرا حنیف و شیوه

 14ید؟ شما ا اید و کدام کادر توانمند را تربیت کرده شخصیت در کنار شما ساخته شوند؟ شما برای بعد از خودتان چه گذاشته

ساعته در اختیار  ۹4سال فرصت داشتید، بدون آن که با مخاطرات امنیتی به آن شکل روبرو باشید. پس از انقالب افراد را 
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نژاد اجازه  چی را بفرستید. شما بر خالف سنت حنیف تان بایستی مهدی ابریشم داشتید، اما هنوز برای تبیین مواضع سیاسی

لو ألت ن بدرخشد. هرکسی را که احساس کردید کمترین توانمندی در او هست با این توجیه که ازندادید کسی در میان مجاهدی

کند به طرق گوناگون از  ها را به جای آن که تمام و کمال به سوی شما جلب شود به خودش متوجه می کاهد و نگاه شما می

 میدان به در کردید و مورد تحقیر قرار دادید.  

و  04اید. شما که خود عامل بقا و انسجام مجاهدین در سال  کرده« ابتر»آینده و  اهید مجاهدین را بیشما بدون آن که بخو

  بشوید.آیندگی مجاهدین هم  باعث بیچه بسا تحوالت بعد از آن بودید، 

عود باور کنید هر مجاهدی که به رهبری مس»گفت:  2124خرداد  14در مراسم ازدواج   مریم رجوی طی سخنرانیهرچند 

ی گذشته نشان داد که  ( و تاریخ سه دهه ۹۲ص  ۹01ی  )نشریه مجاهد شماره« است.« رجوی»گروید، بطور ایدئولوژیک یک 

ها  ای به آن ها مجاهدی که به رهبری مسعود گرویده بودند به محض دستگیری توسط رژیم خمینی و خامنه چنین نیست و ده

محمد اقبال یکی از عت شکست و به خدمت دستگاه اطالعاتی رژیم درآمد و ی انقالب مریم هم به سر «بینه»پیوستند و 

اما در دنیای « اکنون دیگر هرکدام از مجاهدین یك رجوی است.»بینی گفت:  شیفتگان شما بصورت کاماًل شعاری و عاری از واقع

ی  ای را دارید که همه و قوی بدون شما مجاهدین در بحران و سردرگمی فرو خواهند رفت. شما حکم موتور بزرگواقعیات 

 شوند. اند، روزی که موتور نباشد و یا کار نکند همه بر جای خود میخکوب می های قطار را به آن وصل کرده واگن

شد و از طرح آن  بایست مطرح می ها در مجاهدین می چه که در این سال ی آن شود. همه همه چیز در شما و به شما خالصه می

آورد. شورای  ها باز شوند ویرانی به بار می شود به محض این که دریچه د آبی است که پشت سد جمع میجلوگیری شده مانن

تعدد و تکثر باید یگانه باشد و با رهبری انتخاب شده از سوی شما )که در واقع شورای اجرایی است و نه رهبری. رهبری 

ها  ای ندارند. آن ها آینده ی هستند. بدون شما هیچ یک از آنمند همخوانی ندارد( خارج از کادر مجاهدین فاقد کمترین توان

 اند که به درد دنیای مدرن بخورد.  چیزی نیاموخته

تا کتاب از ابتدا تا انتها  24شان را روی هم بگذارید  اخیانی توجه کنید همه  به مسئوالن اول مجاهدین از فهیمه اروانی تا زهره

های شما شرکت کرده و  اند. تنها در نشست های سازمان را نیز به درستی نخوانده د. حتی کتابان اند. کار تئوریک نکرده نخوانده

گفتید به  گویند. کاری که روزی شما می اند. به این کار تئوریک نمی خطوط ترسیم شده را بی کم و کاست به پایین انتقال داده

 و حیات سازمان را با بحران مواجه کرد. از راه رسید  04ی اپورتونیستی  خاطر غافل ماندن از آن ضربه

دالیلی که باعث شد بهرام آرام یکی از بزرگترین استعدادهای چریکی دنیا و یکی از مبارزان بزرگ که   گفتید از جمله شما می

بیش ی   کس شک نداشت به انحراف افتد و دست در خون دوستانش بکند نداشتن توان تئوریک و اتکا و عالقه صداقتش هیچدر 

از حدش به رضا رضایی بود. وقتی با خالء او روبرو شد عماًل نتوانست با شرایط جدید تطبیق یابد و با تقی شهرام که به لحاظ 

 تئوریک قوی بود رفت. 

توانند کشتی مجاهدین را به ساحل امن برسانند؟ خود شما بهتر  آیا بدون شما اعضای شورای رهبری منصوب از طرف شما می

 تر از بهرام آرام آن روز هستند.  ها به لحاظ مسائل تئوریک روز بسیار عقب که آن دانید می

خواهند کار سیاسی کنند جز ضدیت و دشمنی با شما چیزی در چنته  شوند و می خود نیست بسیاری که از شما جدا می بی

 دیگری هم برای کار سیاسی ندارند. ی  ها بگیرید دیگر چیزی برای ارائه ندارند. گویا انگیزه ندارند. همین را از آن

برای مژگان پارسایی تولید کنید در فردای مجاهدین « سردار سرداران»این که القاب عجیب و غریب و غیرواقعی همچون 

ی ساده نیز عاجز خواهند بود. دالیل رشد او در سازمان مثل روز مشخص  مسئله حل کن نیست. امثال او از هدایت یک دسته

بشود. وقتی در جریان « ما به ازای شما و مریم در اشرف»شود که  گی او در شما یا این گونه نشان دادن باعث میشد است. حل

من کاری »نیرو دارید؟ او پاسخ داد « انزلی»در نشست جمعی از او سؤال کردید که چند نفر در قرارگاه « راهگشایی  عملیات»

فرستم. او  می« راهگشایی»یعنی همه را به عملیات بی بازگشت « ی زنده نماند.کنم که تا سال آینده کسی در قرارگاه انزل می

درستی تحلیل شما حاضر « اثبات»داد که برای  گونه نشان می ی نداشت. او این«تقابل»شما را خوب گرفته بود و « اثبات»بحث 

اهی که رهبر عقیدتی در رأس آن ی رزمندگانی را که تحت امر او هستند به کشتن دهد. چنین فردی در دستگ است همه

 ها برسد.  شود بایستی رشد کند و به باالترین رتبه هست و همه چیز به او ختم می
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بینی من قضاوت خواهد کرد. کما این که مهوش سپهری حتی در درون مجاهدین دیگر موقعیت سابق  آینده در مورد او و پیش

شد امروز شأن و منزلتی  و همردیف مریم خوانده می« خواهران شورای رهبری»را ندارد. او که روزی مسئول انقالب ایدئولوژیک 

 ندارد.  

اید که فکر نکنند، مغزشان را به شما بدهند و روی پاهای شما حرکت کنند.  شما نزدیک به سه دهه از مجاهدین خواسته

 گوید:  پایش را از دست داده بود می های داخلی به فردی که در اثر انفجار مین معروف است مریم رجوی در یکی از نشست

 «توانی روی پای خود باشی و مجبوری با پای برادر حرکت کنی. االن دیگر تو نمی»

از فردی که در اثر انفجار مین پایش را از دست  معنی سمبلیک حرف مریم که از یک لحاظ مفهوم است، همیشه واقعی نیست.

 گذرم... داده، می

اند پس از شما چگونه  رفتن نیاموخته اند بر روی پاهای خود راه بروند و اصواًل راه ادی که عادت نکردهپرسش اصلی این است: افر

 خواهند هدایت جنبشی را به عهده بگیرند؟ می

هر عضو مجاهد خلق نقش رهبری کننده دارد و در صورت قطع ارتباط و جدا شدن »اید که  داده شما به شکل صوری فرمان 

 « ی یک سازمان عمل کند. به مثابهبایستی  خود می

ی ارتباطی مجاهدین شاهد  ی نیروهای فرانسوی به اورسورواز و قطع موقت شبکه  و حمله ۹441ژوئن  27هایی که در  آن

لوح باشند و یا چاپلوس و  تعریف باال را بپذیرند یا بایستی خیلی ساده اند چنانچه صال مطلق کادرهای مجاهدین بودهیاست

اش باالتر  ی مجاهدین دیدم. هرکه رده و رفتار همه  من در همان روز اول به چشم خودم درماندگی مطلق را در چهره درمانده.

 اش بیشتر بود.  وارفتگیبود 

واقعی نیست و در دنیای مدرن « رهبر عقیدتی»و لزوم و کارکرد « انقالب ایدئولوژیک»دهد  یکی از دالیل مهمی که نشان می

شود. کسی  ین است که این لباس تنها برای تن شما قواره شده و بعد از شما به دست فراموشی سپرده میکاربرد ندارد ا

کدام ایدئولوژی؟ کدام قدرت راهبری بر اساس   را داشته باشد. کدام عقیده؟« رهبر عقیدتی»تواند در مجاهدین نقش  نمی

 عقیده؟ 

آید؟ چگونه یک نفر که دارای کوچکترین اطالعات ایدئولوژیک  د میتعریف شما از ایدئولوژی چیست؟ شناخت به چه شکل پدی

تواند سمبل ایدئولوژیک گردد و بقیه او به گردن نهند؟ چگونه کسی که بارها به عجز و ناتوانی خود اذعان  و عقیدتی نیست می

ها و تنظیم  ها، برداشت ه مرکزی ادراکمگر ایدئولوژی هستتواند یکباره توانا شود و رهبری عقیدتی را به عهده بگیرد؟  داشته می

 ها نیست؟ رابطه

دانم فهیمه اروانی و شهرزاد صدر و بهشته شادرو و مهوش سپهری و مژگان پارسایی و صدیقه حسینی و زهره اخیانی  بعید می

صحیفه سجادیه و البالغه و  سال گذشته حتا یک بار قرآن را به دقت خوانده و با نهج ۹4مسئوالن اول سازمان مجاهدین در 

ادبیات و  فلسفه وهای مرجع به خوبی آشنا باشند، یا از تاریخ اسالم و تحوالت آن و تاریخ ایران و تاریخ جهان و  کتاب

اطالع کافی داشته ها حیاتی است  اش برای آن که دانستنی ایران   های جامعه پیچیدگی وشناسی و اقتصاد  نشناسی و جامعهروا

 های نوری است.  ها سال ی شما با آن های روز دنیا آشنا باشند. فاصله ا بحثباشند، یا اساسًا ب

مخالفت کرد و « برادر»ی ما نظرمان بر خروج از عراق بود و تنها  ام بعد از سقوط بغداد همه بارها از مسئوالن مجاهدین شنیده

اند بفهمد؟ تصورش را  که در همان فضا تنفس کردهای   شود یک نفر بهتر از بقیه بر ماندن در عراق تأکید کرد. آخر چگونه می

شان را روی هم  شان که عقل ها همه بکنید فردا شما زنده نباشید سازمان را چه کسی اداره خواهد کرد؟ با کدام صالحیت؟ این

اشید چی؟ چه کسی رفتند. خوب فردا که نب گفتند عراق را ترک کنیم. یعنی شما اگر نبودید به ناکجا آباد می گذاشته بودند می

آینده تر از رژیم بدون خمینی هستند. همه چیز به شما و  این کشتی را هدایت خواهد کرد؟ باور کنید مجاهدین بدون شما بی

 است.   تان گره خورده تصمیمات فردی

شد همه در کارشان کنند که اگر به هر دلیل حذف  های پایدار مدرن، ساختار تشکیالتی را بر اساس یک فرد بنا نمی در سیستم

به آن مفهوم دیگر « بازیگردان»و « بازیساز»بمانند. حتی در فوتبال مدرن هم که نوعی ورزش و سرگرمی و البته صنعت است، 

 ماند.  شود کل تیم میو یا محصور معنا ندارد چرا که اگر فرد زخمی 
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« فردیت مثبت»ًا آنچه را هویت و مسئولیت انسانی و و ظاهر« همتا نیستیم ما ضد فردیت فرابرنده و بی»گویید  شما اگرچه می

های  در افراد و به بندکشیدن توانایی« فردیت = اختیار و خالقیت»، با کشتن «فردیت فروبرنده»پذیرید اما به نام  نامید می می

 ید:توجه کن« جان اشتاین بک»ی  به این گفتهی سازمان را به مخاطره افکندید.  شان در واقع آینده فردی

ی آفرینندگی دارد: ذهن فردی و روح انسانی. هیچ چیز و هیچ گاه به دست  نوع بشر تنها نوع آفریننده است و تنها یك وسیله»

تواند آن  دهد، جمع می ی آفرینندگی رخ می دو انسان خلق نشده است. تا اینجا تشریك مساعی نقشی ندارد...هنگامی که معجزه

کند. ارزشمندی تنها در ذهن فردی انسان نهفته است....ذهن  اما جمع هیچ گاه چیزی را اختراع نمیرا بر پا دارد و توسعه دهد، 

جنگم: آزادی ذهن، که بی هیچ جهت از پیش  آزاد و جستجوگر انسان فردی، ارزشمندترین چیز در دنیاست. من برای این می

یا حکومتی که فرد را محدود یا نابود کند باید بجنگم. من  ای و هر جهتی که بخواهد بگیرد. و با هر اندیشه، مذهب تعیین شده

شود، باید تالش کند تا آزادی ذهن را به  ی یك الگو بنا می توانم بفهمم چرا نظامی که بر پایه ام: می همینم و برای این زنده

ا از حیوانات غیر خالق متمایز نابودی بکشاند... من از چنین نظامی نفرت دارم و علیه آن خواهم جنگید تا آن چیزی که ما ر

 «کند، حفظ کنم.  می

 

 های دمکراتیک انتخابات در مجاهدین و مالک

اید که  های قبلی فرق داشت. حتمًا ضرورتی در آن دیده اخیانی آخرین مسئول اول مجاهدین در ظاهر با انتخاب  انتخاب زهره

شته باشید هیچ ناظر بیرونی حاضر به پذیرش تغییرات صوری نیست. ها بوده است. اما بایستی توجه دا متفاوت با دیگر انتخابات

ها افتد بایستی تا انتها بروید. همانطور که برای بیرون آوردن نام مجاهدین از لیست تروریستی  چنانچه بخواهید مقبول نظر آن

 ها را بپذیرید.  ها تن دهید و در عمل آن های آن ی خواست مجبور شدید به همه

نبودن «  دمکراتیک»فضای جدید به منظور پاسخ به انتقاداتی که وزارت امورخارجه آمریکا و کشورهای غربی از  چنانچه در

اید مثمر ثمر نخواهد  هم در شکل مزبور داده ی انتخاب مسئوالن و ... تن به تغییرات جزیی آن مجاهدین و ناروشن بودن نحوه

 بود.

از یک طرف « تروریستی»ی آمریکا عالوه بر موضوع  وزارت امور خارجه 2۲۲4ر ای اکتب صفحه 42توجه داشته باشید گزارش 

ای و سانسور و  دست روی ساختار درونی مجاهدین و همچنین روابط داخلی و خارجی آن با نیروها، عدم تحمل، رفتارهای فرقه

ی سیاسی متفاوت در شورای ملی ها اطاعت کورکورانه و از طرف دیگر به مسئله آلترناتیو دمکراتیک و عدم حضور گرایش

ی آمریکاست که  های وزارت خارجه مقاومت دست گذاشته بود. آخرین انتخابات مجاهدین در واقع پاسخ به بخشی از خواسته

ها  اند که در نگاه آن دفتری و مریم متین دفتری هم شورا را ترک کرده الله متین البته کافی نیست. از آن موقع دکتر هدایت

 برد. لترناتیو فراگیر را بیشتر زیر سؤال میموضوع آ

که جنگ قدرت و بحران و  درحالی»گوید:  می انتخاب زهره اخیانی به عنوان آخرین مسئول اول مجاهدینمریم رجوی، در مورد 

ام و اقتدار ترس سرنگونی تمامیت رژیم مالیان را فراگرفته است، این انتخابات نشانگر اوج دموکراتیسم درونی، شکوفایی، استحک

« شکوفایی، استحکام و اقتدار»بینم که در مورد  موافق نیستم. لزومی هم نمی« دمکراتیسم درونی»است. من با « مجاهدین

 مجاهدین صحبت کنم. 

و اصول مشخص آن که از پیش توسط « دمکراسی»دانید مسئوالن مجاهدین نه بر اساس  اصواًل خود شما بهتر از هرکسی می

های سازمانی چنانچه  شوند. توده و توسط شخص شما انتخاب می« صالحیت»ی  آن تعریف شده است بلکه بر پایه باورمندان به

شان و به صورت علنی حق انتخاب داشته باشند از میان نامزدهایی است  در جایی هم بصورت هدایت شده با باال آوردن دست

گذارند پذیرفته نیست. متأسفانه از این نوع  می« انتخابات آزاد»اید و این برای کسانی که دست روی  که شما انتخاب کرده

کنید که دموکراسی اصواًل  شود اما تصدیق می شمالی و چین و کوبا و مغولستان و ... به وفور یافت می  ها در کره «دموکراسی»

 و ... ندارد. « صالحیت»و موضوع « رهبر عقیدتی»ی کشور است که همخوانی با  ای از حکومت و اداره شیوه
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های  مرتبه با کف زدن 14در تاالر بولشوی مسکو که حدود  2۲17دسامبر  22ای خود در  دقیقه ۹0استالین در سخنرانی 

تواند در یک  انتخابات آزاد و واقعًا دموکراتیک تنها می»های قدیمی گفت:  طوالنی همراه بود پس از اعدام بزرگترین بلشویک

 «ای در تاریخ بشر ندارد. دموکراتیک است و هیچ سابقه آزاد و واقعًا شود و انتخابات در شوروی واقعًاسیستم سوسیالیستی انجام 

http://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I 

 
 

های شما  سخنرانی  چه در اشرف و هنگام آیا شبیه به آن های افراد حاضر در سخنرانی توجه کنید زدن در این فیلم به کف

 گذرد نیست؟  می

کاندیدا  22مرحله و از میان  1هرچند به ادعای مجاهدین زهره اخیانی مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران در 

ی است، نیست. مکانیسم انتخابات الملل ای که مورد تأیید جامعه بین شده  شناخته« دمکراتیسم»انتخاب شد، اما این نشانگر 

و از پیش تعیین شده است. اصواًل عنصر ذیصالح را اعضای یک سازمان  غیرواقعیمشخص نیست. این نوع انتخابات مجاهدین 

گزیند و بقیه نیز موظف به  هایی که از خود نشان داده بر می کنند بلکه رهبر عقیدتی او را با توجه به شایستگی انتخاب نمی

دهند که متأسفانه شما به آن باور  های انتخاباتی، صندوق رأی و ... یک فرهنگ را تشکیل می هستند. انتخابات، رقابت تبعیت

د. شما این نها بر اساس رأی و رأی کشی مشخص شو اید وای به روزی که در مجاهدین مسئولیت ندارید. بارها اعالم کرده

شود که کاندیداهای رقیب زهره اخیانی همگی بدون استثنا  اش این می ید. نتیجهدان فرآیند را به سخره گرفته و غیرارزشی می

اید؟ چگونه است خود این افراد  کنند! یکی نیست بگوید خوب برای چه کاندیدا شده صالحیت او پافشاری میر مصاحبه کرده و ب

کجی به انتخابات و رقابت انتخاباتی  نها رأی داده است؟ این ده بینند اما شورای رهبری به آن در خودشان صالحیت نمی

ها را ارجح  های خودتان بطور علنی بایستید و آن کنید؟ الاقل روی ارزش نیست؟ اگر انتخابات آزاد را قبول ندارید چرا برگزار می

 معرفی کنید.

را به دست آورد. زهره اخیانی اکثریت نسبی آرای شورای رهبری  21۲4مرداد 24در مرحله اول در طبق اعالم رسمی شما 

شورای رهبری نیز بطور یکدست عمل نکرده و بر صالحیت او پافشاری نکرده است. این که در تضاد   یعنی برخالف ادوار گذشته

 کردید.  است که تعریف می« یل و اژدها»و داستان « تن واحد»کامل با تحلیل 

انی، رقیه عباسی، پروانه شهابی، معصومه ملک محمدی، فائزه سایر کاندیداها به ترتیب عبارت بودند از زهره قائمی، مژگان زم

برگزار شد  ۲4شهریور 2محبت کار، مهناز گرامی، مرضیه حسینی، سمیرا شمس و فرزانه میدانشاهی. در مرحله دوم که روز 

ری با بلند کردن گی گیری علنی در کنگره سراسری بود رأی درصد آرا را کسب کرد. در مرحله سوم که رأی 27/0زهره اخیانی 

 دست صورت گرفت که زهره اخیانی با اکثریت قاطع از سوی کنگره انتخاب شد.

?option=com_content&view=article&id=2883:catrin&catid=3:20http://www.irefshagari.com/index.php
26&Itemid=4-02-06-28-12-10 

 

نتوانستند به دور دوم راه پیدا کنند. و به همین دلیل « در یک رقابت تنگاتنگ با زهره اخیانی»شود کاندیداهای فوق  گفته می

کسب کرد. اگر مجاهدین مدعی هستند که زهره اخیانی با اکثریت آرا را  ،درصد 27/0با اخیانی   زهره« شور سوم»در 

درصد آرا پیروز این انتخابات بوده ، چرا حتی یک مخالف یا ممتنع در رای گیری نمایش داده نشد؟ اساسًا افراد با کدام 27/0

شان را  قت یا مخالفتها در کجا مواف شوند؟ موافقان و مخالفان آن کنند یا شرکت داده می ی کار در رقابت شرکت می برنامه

دهند؟ در دفعات قبل  کنند؟ چگونه کاندیدای اصلح را تشخیص می کنند؟ افراد چگونه به این نظرها دسترسی پیدا می  اعالم می

 0/1۹اخیانی  شدند و هیچ مخالفی نداشتند. این بار چرا زهره افراد تقریبًا با صددرصد آرا به مسئول اولی مجاهدین انتخاب می

 الف دارد؟ درصد مخ

اند و چرا با چنین افرادی  این افراد چه کسانی بوده اند، علت چه بوده است؟ اگر این درصد از افراد به زهره اخیانی رای نداده

  حتی یک مصاحبه انجام نگرفته است؟

گیرد.  کسی آن را جدی نمیالمللی این انتخابات با انتخابات قبلی فرقی ندارد و  ی بین شده در دنیای جدید با معیارهای پذیرفته

 المللی بایستی شفاف باشد.  ی بین شده مکانیسم انتخاباتی بر اساس معیارهای شناخته

http://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I
http://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I
http://www.irefshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:catrin&catid=3:2010-12-28-06-02-26&Itemid=4
http://www.irefshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:catrin&catid=3:2010-12-28-06-02-26&Itemid=4
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اید تا پیش از سقوط صدام حسین در   اند، فکرش را کرده نفر از مجاهدین جدا شده 244بعد از سقوط صدام حسین نزدیک به 

شدند. هیچ مخالفی نبود. درست مثل  درصد آرا می 244موفق به کسب ی انتخابات درون مجاهدین، کاندیداهای شما  کلیه

شمالی یا عراق دوران صدام حسین. البد این تعداد از افراد با نظرات شما موافق نبودند که به محض فراهم شدن شرایط از  کره

ی صد در صد یا نزدیک به أتن رها در کجا بود؟ در دنیای مدرن به کسانی که مدعی داش شما جدا شدند. تبلور رأی و نظر آن

 شود.  گذرد، محقق می جا می ای که در آن شمالی و ترکمنستان و فاجعه خندند. چنین چیزی فقط در کره آن هستند می

     

 بست سرنگونی های ارتجاعی و بن های مذهبی و آیین خرافه

گونی همین است. در تاریخ مدرن و در هیچ یک بست سرن ایدئولوژی شما و ایدئولوژی حاکمیت همسان است. یکی از دالیل بن

ایم. شعائر مذهبی شما و رژیم مشابه است.  ها تغییر و تحولی صورت گرفته ما با این پدیده روبرو نبوده از کشورهایی که در آن

به روسیه نگاه کنید، کنند.  ها را یکی فرض می اندازد و آن حتی اگر از ماهیت متفاوت برخوردار باشند باز مردم را به اشتباه می

سوسیالیسم »بلکه « سوسیالیسم ناب مارکسیستی»گذرد نه   چه در روسیه می شدند آن های اصیل مدعی می چنانچه کمونیست

را به شما عرضه کنیم کسی « سوسیالیسم ناب مارکسیستی»است مردم به ما بپیوندید تا « سوسیالیسم امپریالیستی»یا « تزاری

چه هست تن  انداخت. این موضوع در کوبا و چین هم صادق است. مردم یا به آن د و جانش را به خطر نمیکر ها گوش نمی به آن

روند. حتی اگر آن نیرو بهترین نیروی در دسترس باشد. برای یک دوره هم شده از  دهند و یا به دنبال جایگزین مشابه نمی می

 ی تحوالت در اروپای شرقی هم نشان داده است.  هشوند. این را نتیج ای دور می چنان دیدگاه و ایدئولوژی

را جایگزین آن کنند. « اسالم انقالبی»را سرنگون کنند و « اسالم ارتجاعی»شوند جانشان را به خطر بیاندازد  مردم حاضر نمی

مگر این که . مردم این آمادگی را ندارند که جمهوری اسالمی را بردارند و به جایش جمهوری دمکراتیک اسالمی را بگذارند

 ها نداشته باشید و تنها به امید سرنگونی نظام از طریق تهاجم نظامی باشید.  اساسًا توجهی به نیروی مردم و خواست آن

افزوده و دم به دم  مذهب  غلظت ه منظور حفظ نیروهایتان در عراق بهشما به جای آن که فکری برای این معضل بزرگ بکنید ب

 کند و راهگشایی در آن نیست.  نید. این سیاست هرچه بیشتر انسداد ایجاد میز ها دامن می به مشابهت

 در پیامی که خطاب به مردم ایران و نیروهایتان صادر کردید از جمله آوردید: 2120شما در سوم دیماه 

 
در  2174خرداد  14سال که از نخستین افشاگری مقاومت ایران به مناسبت  20آخوندهای دیوصفت سرانجام پس از »

واشنگتن میگذرد، در کوره اتمی به تله افتادند! البد که در قدمگاه مریم و در اشرف و در هرکجا که یک ایرانی آگاه و آزاده به 

 «سر می برد، جشن گرفته اید و غوغاست.

 

arabic.mojahedin.org/Pages/detailsNews.aspx?newsid=46236http://www. 

 

  هم در یک پیام سیاسی استفاده کنید؟ مانده آن های خرافی و اعمال و رفتار عقب  چیست؟ چه اصراری دارید از واژه« گاه قدم»

 زدایی است.  ن دینی خرافهچه کسی در دراز مدت از تحمیق مردم سود برده است؟ مگر نه این که یکی از وظایف نواندیشا

 گوید به جدایی دین از دولت هم باور دارد چنین کلماتی راه یابد؟ چرا بایستی در پیام یک رهبر سیاسی که می

کننده   رسیدید؟ بعد از شما بود که ابراهیم حسینی، معاون هماهنگ« قدمگاه»ای به  آور نیست شما زودتر از خامنه آیا تعجب

 «.خبر داد.« دزلی»ای در روستای  علی خامنه« قدمگاه»غرب از  شمال« راهیان نور»های  ازدید کارواناز ب»سپاه کردستان 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910329000395 

 

 شود؟  ی مذهبی در شما و آخوندها بیشتر می مانده رفتار عقبرویم غلظت اعمال و  چرا هرچه جلوتر می

http://www.arabic.mojahedin.org/Pages/detailsNews.aspx?newsid=46236
http://www.arabic.mojahedin.org/Pages/detailsNews.aspx?newsid=46236
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910329000395
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910329000395
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که وجود خارجی « امامی»چه فرقی بین رفتن شما به سرداب امام زمان و درد دل کردن با سوراخی در سامرا و تجدید عهد با 

ها  زمان است؟ چرا عمل آن جا و میثاق هیئت وزرا با امام و انداختن نامه در چاه آن« جمکران»ندارد با رفتن احمدی نژاد به 

 ی تقدیر؟ مذموم است و رویکرد شما شایسته

http://www.youtube.com/watch?v=p-uWrtREZW4 

 

تواند مفهوم مدرنی را  ی ظواهر نمی  شود و علیرغم همه به بند کشیده می« گاه قدم»همان چهارچوب در « مریم»تردیدی نیست 

ی روشنفکری داشته باشد به دست  تولیدی که جنبه  زنان مجاهد به لحاظ فکری هیچبه دست دهد. اگر نگاه کنید هیچ یک از 

 اند. نداده

ساله به دوران  2444رسید و سپس یکباره با گذری  می« اشرف ربیعی»خواهید مریم را در تاریخ دنبال کنید به  شما وقتی می

قرنی کسی را پیدا  ی چهارده دلیل نیست که در این فاصله گویید. بی زهرا و زینب می  شوید و از فاطمه صدر  اسالم پرتاب می

العین  قره  یک از مجاهدین تا کنون سخنی از طاهره کنید که مریم را به او وصل کنید. نه در ادبیات شما و نه مریم و نه هیچ نمی

شکنی  به ویژه زن فرهیخته و سنتما و  اش به لحاظ تاریخی به میان نیامده است. سانسور این بخش از تاریخ میهن گشایی و راه

 العین تأمل برانگیز است.  چون قره

« غیبت»و « امام زمان»ی  برند چون بر بنیان درستی استوار نیستند . به همین مسئله مفاهیم مذهبی عاقبت به یک جا راه می

به آن رنگ و بوی « الملل آزادی بین»ها تالش کردید با بکار بردن یک عبارت غیرقابل فهم و زیبا مثل  و ... توجه کنید، سال

 در آورد و به مسیر اصلی بازگشت. « سرداب سامرا»قشنگ و پذیرفتنی بدهید اما عاقبت سر از 

کردید و سپس کار به جایی رسید که رسمًا در بحث لزوم  ی توحیدی معرفی می طبقه ی بی را صاحب جامعه« امام زمان»ابتدا 

دانید که امام زمان میان خود شما نباشد!  کنید در حال حاضر امام زمان کجاست؟ و از کجا می فکر می«  رهبری عقیدتی گفتید:

این بایستی فرامین و دستورات او را  خورید، بنابر اید و غذای او را می شما رزمندگان ارتش آزادیبخش لباس امام زمان را پوشیده

 .«یداجرا کنید و تسلیم و فرمانبردار باشید و چون و چرا نکن

 

ی او در سپاه  ای و سعیدی نماینده نژاد و خامنه ی ما دعوا بین نمایندگان امام زمان است. دعوای احمدی  متأسفانه در جامعه

اش را در میدان  پیروزی  داند. جشن ی امام زمان می نژاد هم خودش را نماینده گیرد. احمدی جا ریشه می پاسداران هم از همین

کند و نه در میدان آزادی و انقالب و ... در سازمان ملل متحد به عمد و آگاهانه به جای آیات قرآن که   می عصر تهران برگزار ولی

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من اعوانه و »بین مسلمانان جهان مشترک است سخنانش را با عبارت 

ای هم  کند. خامنه وست شروع میروزی و نصرت وی و همراهی و یاری اکه درخواست تعجیل در ظهور امام زمان و پی« انصاره

 شود. هستید. راستش انسان دچار سرگیجه می« امام زمان»است و شما هم « نایب امام زمان»

 

و ... از مفاهیم زیبا و مبارزاتی شروع شد و عاقبت به خاستگاه اصلی خود یعنی « حسین»و « عاشورا»کما این که در مورد 

ی  روضه»جا پیش رفتید که شما نیز مانند آخوندها  ختم شد. تا آن« اشرف»در « خوانی نوحه»و « علم کشی»زنی و  نهسی»

علمدار سوار « عباس»در ظهر عاشورا گفتید. گویا که ترک « علقمه»اش در کنار رود  را خواندید و از رفتار او و اسب« عباس

 کند.   خواهد باشد فرقی نمی آن هرچه می  د. توجیهبودید و یا اسب او بعدها خبر از واقعه آور

 

دهید و صدای  کنید و چه خرافاتی را تحت عنوان تاریخ به خورد خالیق می توجه کنید تا کجا به لحاظ ایدئولوژیک سقوط می

 آید:   کسی هم در نمی

سال مأموریت داد.  ۲04است که خدا به او هزار سال پیش به دنیا آمد. البد حکمتی در کار بوده  2نوح پیامبر نزدیك به »... 

گویند که مرقد او در نجف در جوار حضرت علی است  توفان زمین شناسی بزرگی هم در پیش بود با رسالتی بسیار سنگین. می

 «و در زیارت حضرت علی به آن اشاره شده است. 



ایرج مصداقی                  ی سرگشاده به مسعود رجوی                                                                              ، نامه۲۹گزارش   

223 
 

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20869 

 

برشمرده تره هم خرد « حجاب»ای با مفاهیم و دالیلی که تاکنون برای لزوم استفاده از  دانستید هیچ شخص فرهیخته شما می

. هرکس حامل آن را ببیند نامیدید« ی توحیدی  طبقه بی  جامعه»برای اشاره به « پرچمی»کند. برای توجیه نیروها آن را  نمی

محتواتر؟ تا به حال  تر و در عین حال بی ی توحیدی باور دارد! توصیف از این عجیب طبقه ی بی شود که او به جامعه متوجه می

واجب است. هرکس هم که سؤال کند یا به « حجاب»اید که چرا  یک صفحه هم به بیرون از خودتان توضیح نداده

پرسید چرا تفتیش عقاید  های مردم ایران و یا از سؤال کننده می کنید یا به سنت ق اشاره میی عرا های جامعه حساسیت

 الخالق.   بری؟ جل کنی و حق آزادی پوشش مرا زیر سؤال می می

 تردیدی نیست در این مورد هم در صورت پافشاری بر استفاده از آن بایستی به همان نگاه و تعریف آخوندی بازگردید. 

نامه درست شد، شما در شوق استفاده از این  کردند و برای شما زیارت یاد می« زیارت»افراد از دیدار با شما به عنوان در اشرف 

 ها را ممنوع کنید.  توانستید استفاده از آن ای می شدید وگرنه به اشاره عبارات غرق می

 

کردید، چیزی که پیشتر مورد  ه مو در اشرف اجرا میی مذهبی را مو ب مانده مراسم دعاخوانی و قرآن سرگرفتن در مجامع عقب

 تمسخر ما بود. 

داند  ی مردم است. خدا می«دین و دنیا»ی سروسامان دادن تؤامان به  ی شما هم وعده شما به مهدویت باور دارید، وعده

 داد این خطرناک است. های زندگی تعمیم  ی جنبه ماند؟ دین را نباید به همه این نگاه تا کجا و تا کی باقی می« چرک»

گیرد بتواند تشکیل  توان پذیرفت نیرویی که تمام اصول مبارزاتی و عقیدتی خود را از قران و سنت و مذهب می به سختی می

حکومتی سکوالر بدهد و به آن متعهد بماند. یکی را بایستی فدای دیگری کرد، جمع این دو تقریبا محال است و یا در جایی 

و دین سیاسی نشان داده است که خطرناک است. مهم نیست از جانب چه کسی مطرح « اسالم سیاسی. »مشاهده نشده است

گیرد. بایستی بالکل آن را کنار گذاشت. ما  شود. حتی اگر نیت خیر و صالح هم در آن باشد بعدها مورد سوءاستفاده قرار می می

 را تجربه کرد.  ایم نبایستی از راه دیگری آن کرده  استبداد دینی را تجربه

 

 دالیل فرار روشنفکران از اسالم و شما

ی  ها تجربه خواه نیست. آن ی خوبی برای یک جنبش ترقی نگاهی به دوری روشنفکران از خودتان و جنبش بکنید. این نشانه

 رژیم مذهبی و اشتباهاتی که مرتکب شدند را پیش رو دارند. 

اند  شود. به چند نفری که در کنارتان مانده اش با شما بیشتر می رود مرزبندی هرچه سطح روشنفکری و آگاهی فرد باالتر می

دهید وارونه است. جنبشی که ارتباطش با روشنفکران قطع  بسنده نکنید. همه واداده نیستند. تعریفی که شما از واقعیت می

های  و کانون« روشنفکران»و « روشنفکر» تواند تحول مثبتی در جامعه ایجاد کند. مگر این که شما تعریف جدیدی از شود نمی

آن به وضوح اثبات شده   به دست بدهید یا به تعاریف مائو و استالین و ... از روشنفکران روی بیاورید که نادرستی« روشنفکری»

 است.  

انقالب »ت با عنوان مصری روزگاری در ارتباط با انقالب ایدئولوژیک شما مطلبی نوش نگار سنده، شاعر و روزنامهینومونا حلمی 

ها که در رسای او ننوشت. مادرش  فرید سلیمانی یکی از اعضای ارشد روابط خارجی مجاهدین چه«. کند مردم را زیبا می

السعداوی روشنفکر بزرگ مصری هم به شما نزدیک شد. اما بالفاصله هر دو به دالیل قابل فهم از شما دور شدند. شما  نوال

ژوئن در کنار  27که در جریان ها و تصاویرش را  و شما عکس ها ندادید. فرید سلیمانی هم رفت نتوضیحی در مورد دوری آ

 حذف کردید. مریم بود بنا به سنت مجاهدین 

های سیاسی  کردند و به سازمان را تجربه می« بهار آزادی»سلطنتی در شرایطی که مردم  شما پس از پیروزی انقالب ضد

 ط مزبور دچار ذهنیت شده و در مورد دالیل فرار روشنفکران از اسالم نوشتید: پیوستند سرمست از شرای می

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20869
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20869
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ساخت زیرا امکان پاسخگویی به مسائل اجتماعی  بست مواجه می ها را با بن مکتبی نبودن مبارزات، که الجرم سرنوشت آن»

شدند  ، اما تازه به فرض که پیروز هم میدوران ما را نداشتند و گو این که غالبا اسم و رسم مذهبی و اسالمی با خود داشتند

عملکردشان حداکثر استقرار یک استقالل و دموکراسی سیاسی یا تغییراتی از این قبیل بود و در هر حال از حل تضادهای 

ی ماندند. این نقیصه در عین حال یک عمیق اجتماعی و حرکت به سمت نابودی امپریالیسم و باالتر از آن محو استثمار عاجز می

شد به هیچ وجه ماهیت انقالبی و  چه که بنام اسالم معرفی می از عوامل فرار روشنفکران از ایدئولوژی اسالم بوده است. زیرا آن

 .«های طبقاتی چهره اصیل آن را پوشانده بود  ضد استثماری نداشت و انبوهی از جعلیات و خرافه

 

برید. چرا که اصواًل داشتن یک ایدئولوژی و باور خود با نفی  نام میهایی که شما از آنها  روشنفکر یعنی فارغ از چهارچوب

های ایدئولوژیک  افکند. روشنفکری که به قالب های اندیشه و باور و ... نور می روشنفکری همراه است. چرا که روشنفکر به تاریکی

« دگم»ر اساس یک سری اصول عقاید یا شود دیگر روشنفکر نیست. مذهب و ایدئولوژی ب اندیش مذهبی نزدیک  و به ویژه جزم

 بماند. « دگما»ی  تواند در حوزه رها کرد. روشنفکر واقعی نمی  ی تنگ آن توان خود را از دایره شکل گرفته است که نمی

 کردید: شما از دیگر عوامل جدایی روشنفکران از اسالم را چنین معرفی می

ودن یک جریان یا یک قشر رهبری و در واقع نبودن یک سازمان و تشکیالت متکی بودن مبارزات به فرد یا افراد بخصوص و نب»

 «انقالبی با صالحیت، که در عین حال یکی از عوامل فرار روشنفکران از ایدئولوژی اسالم بوده است.

 (۹2و  ۹0ی  ها ی خلق ایران صفحه خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه 20)کتاب 

 

ها از  خواهید آن شما میی روشنفکران از شما حمایت کنند.   خالصه شده همه« فرد»چیز به یک   همهالبد انتظار دارید حاال که 

یسی عمیق کرده حمایت دی که مجاهدین را دچار دگر«انقالب ایدئولوژیک»حاکم بر روابط مجاهدین و « استبداد فراگیر»

 کنند.  کنند معلوم است چنین کاری را نمی

سیزده تن از نویسندگان و شعرا از جمله احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، غالمحسین ساعدی، ناصر  2124خرداد  4به مناسبت 

میرزازاده، محسن یلفانی، اسماعیل خوئی، عاطفه گرگین، منوچهر هزارخانی،  پاکدامن، باقر پرهام، محمدعلی سپانلو، نعمت

ام دادند و از شهدای مجاهد خلق تجلیل کردند. آیا امروز خرداد خطاب به شما پی 4اکبر اکبری، رویا کهربایی به مناسبت  علی

 به جز دکتر هزارخانی کسی حاضر است از اقدامات شما دفاع کند؟ 

ها از اسالم را شرح داده بودید.  آن« فرار»جهت وابسته به رژیم یا اسیر بورژوازی معرفی نکنید. خود شما دالیل  روشنفکران را بی

 دهد. اش کار کند که به این مسائل تن نمی ندان شده است. کسی که عقلها دو صد چ االن دالیل آن

نیستند؟ و مجاهدین گزیزان « ایدئولوژی اسالم»و اقشار آگاه جامعه و به ویژه جوانان از « روشنفکران»آیا امروز بیش از پیش 

ها  پذیر نیست. اشکال هم از آن اند. امکانم  یغمایی با آن همه پیوند با شما هم در این چهارچوب نمیکسانی در حد اسماعیل وفا

 نیست. 

ی  ی به ارث رسیده از پدر و مادرتان را به عنوان پاسخگوی نیازهای جامعه ه ی در بقچه پیچیده شد  «شیعه»خواهید  شما می

دارند. اگر روشنفکر ی عینی آن در حکومت را هم  که تجربه  پذیرند. به ویژه ها تحمیل کنید، معلوم است نمی بشری امروز به آن

ی یک حکومت دینی با وجوه خطرناک آن  ایرانی تا دیروز به قدر کافی با مذهب و قرآن و حدیث و ... آشنا نبود، امروز در سایه

بیرون است. شما توقع دارید روشنفکر آگاه « تفکر»آشناست و طبیعی است به بدیل آن تن ندهد. اگر چنین کاری کند از دایره 

ی فرزندانش    و مجادله« دریادار نوح»شما را بپذیرد؟ شما انتظار دارید شاملو با آن توصیفی که از « عهد عتیق»های  یتایرانی روا

 اسرائیلی شما را بپذیرد؟  رو شما شود و تفاسیر بنی کند دنباله و همسرش می

آزادی از نظر من یعنی : » گوید انسته و میشاملو به عنوان یک روشنفکر ایرانی حتی آزادی را با رها شدن از خرافات همراه د

کند و مرا هم  پرست از بردگی و جهل خودش دفاع می ها شدن از خرافات. آدمیزاد خرافهطریق ر قبل از هر چیز عروج انسان از

گیم و جن ی نیست که تکذیب شود. آزادی هدف واالیی است که برای آن میا  کشاند. آزادی هرگز شایعه ردگی میبا خودش به ب
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شود. اما تا  ست که شکفته می اش تنها و تنها در فضای آزادی نیآوریم. یقین داشته باشید. انسان و فرهنگ انسا به دستش می

 «اندیشی بر جامعه حاکم است، اختناق بر جامعه حاکم خواهد بود. هنگامی که تعصب و خام

 

  پیام دادید: خطاب به جوانان ایرانی  22در دیماه  شما

 ظلمو ٴیا حجة بن الحسن! ریشه»دهید  که شعار می ان، اى کسانیایر ورشعله شهرهاى و تهران در نشاناشرف هاىى بچهآها»

 لکه و کند عنایت منتظر قائم هم تا بخوانید عصرولی کرده، نامگذارى خودش نام به خمینی را کجا هر: ... کنید گوش ،«!بکن

  «....شود پاك اسالم و ایران دامن از خمینی ننگ

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=19656 

 

ی ایران  کند مقبول نظر روشنفکران جامعه« عصر ولی»و « قائم منتظر»خواهد نام خمینی را تبدیل به  معلوم است کسی که می

                                  رد. گی قرار نمی

 

 آینده را بسازیم و از گذشته درس بگیریم

ی تیره و تاری برای آن متصور است.   نباید در گذشته ماند. باید فکری اساسی کرد. میهن ما از هرجهت در خطر است. آینده

چه را که برای خودم  آید. آن ر گرفتن کاری بر نمیامثال من جز گفتن و آماج حمالت قرادست ها را باال زد. از  بایستی آستین

 دهم.  دانم انجام می مقدور و شایسته می

برخورد حذفی با نیروهای پذیر است و نه واقعی.  هیچ ائتالف مؤثری بدون حضور مجاهدین نه امکاندر حال حاضر به نظر من 

برای تشکیل یک ائتالف پایدار و مؤثر نیاز به عالوه بر آن  ها را پذیرفت. ی ایران از اساس اشتباه است. بایستی واقعیت جامعه

ها را از پا در آورد مشکالت تشکیالتی و  یک تشکیالت منسجم است. قبل از آن که مشکالت سیاسی و ایدئولوژیک ائتالف

از نیرو و پتانسیل نیروهای توانید در این زمینه مددرسان باشید. باید  کند. شما می ها را دچار بحران و فروپاشی می تدارکاتی آن

المللی جدی گرفته شود  بین   ی فراگیر که از سوی مردم ایران و جامعه شما به نحو احسن استفاده کرد. بدون تشکیل یک جبهه

ی گذشته نبود یک آلترناتیو فراگیر مورد قبول و  پذیرش مردم بوده  شانسی نیست. یکی از دالیل ماندگاری رژیم در سه دهه

دو دهه قبل شما شعار تحریم نفتی و تسلیحاتی  و آلترناتیوی بایستی از خودگذشتگی داشت.  رای نیل به چنین جبههاست. ب

های اقتصادی شامل بانکی و کشتیرانی  خواستید تحقق یافته است. تحریم چه شما می دادید. امروز این امر بیش از آن رژیم را می

پنهان شد « استمالت»توان پشت سیاست  است که کاری کنید. دیگر مثل گذشته نمیو بیمه و ... هم شده است. حاال نوبت شم

ها را سر غرب شکست و ماندگاری رژیم را به آن نسبت داد. مگر شاه که سقوط کرد حمایت تمام عیار غرب  کوزه  ی کاسه و همه

 و شرق را نداشت؟

ن که نداده است. واقعًا حیف است، هیچ نیرویی به اندازه داد حال آ تان درست بود بایستی نتیجه می اگر راهکارهای قبلی

 .کاری نکرده و آماده فداکاری نیستمجاهدین بها نپرداخته، فدانیروهای 

سال گذشته و پس از سقوط دولت صدام حسین، برای نمونه یک بار نشده شما یا رهبران مجاهدین نامی از ضرورت 24در 

که چهارچوب آن « حل سوم  راه»اید که از  های خارجی خواسته حساب  ها بار از طرفی همبستگی ببرید. اما صد تشکیل جبهه

گذشته را فراموش کنند « راه حل سوم»د که برای تحقق یا مشخص نیست حمایت کنند. اما یک بار از نیروهای داخلی نخواسته

توانید  دون یک خانه تکانی اساسی نمیکنم شما ب و حول یک پالتفرم و برنامه مشخص دور هم جمع شوند. البته تأکید می

جبهه همبستگی تشکیل دهید. منظورم از این حرف این نیست که خط دیگران درست بوده و یا اعمالشان نیاز به بازنگری 

خودگذشتگی هم  از شود نیاز است که وجه، بلکه وقتی کسی پیشقدم می اند. به هیچ ندارد یا دارای منش و روش حسنه بوده

 . شدداشته با

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=19656
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سپتامبر و  22های  لرزه پساعالم کردید نیز ناشی از  ۹44۹نوامبر  4برابر با  2122آبان  21در  ی همبستگی که همان جبهه

های  حبوش مسئول سرویسژنرال طاهر های آن در دیدار شما با  که نشانه بود خواست دولت عراقهای دوقلو و  انفجار برج

ی واقعی و عملی ندارد و یک ژست سیاسی است تا کوششی در جهت ایجاد یک  و جنبهامنیتی دولت عراق مشخص است 

از طرف دیگر این طرح هیاهویی بود که  وجود آورد. ی ایران به که تحرکی در جامعه ی ملی و میهنی ائتالف وسیع و گسترده

ین دلیل است که کسی آن را جدی به هم کشاند. کرد و به دنبال شما می اعضای شورای ملی مقاومت را نیز تا مدتی سرگرم می

 شوید.  گیرد و شما هم پیگیر آن نمی نمی

« همبستگی»اید که به همه چیز شبیه است اال همبستگی. اگر جایی هم نشانی از  تأسیس کرده« همبستگی ملی»البته سایت 

شود همین صفت  دیده می هم دارید اما کمتر چیزی که در آن« تلویزیون ملی ایران»با شماست! « همبستگی»در آن هست 

مطمئنًا با وضعی که در حال حاضر شما دارید و با رویکردی که به . «تلویزیون ملی مجاهدین»توان گفت  آن است یا می« ملی»

 مسائل و به ویژه به اپوزیسیون ایران دارید این کار عملی نیست. 

سیاسی جامعه ایران هستیم. همانطور که نبایستی انتظار  من و ما و شما همه نیروهای ی ما بایستی توجه داشته باشیم که همه

تواند به پیشرفتگی جریانات  مان هم نمی  ام و و وولو رقابت کند جریان سیاسی داشته باشیم اتوموبیل تولیدی ما با بنز و بی

هایی  یجاد چنین تشکلچیز ما پیشرفته نیست. بایستی توجه داشت فردا دیر است. نبایستی در ا  سیاسی غرب باشد، چون هیچ

 بگیرند.   رسیم که چه بسا دیگر دیر باشد و دیگران به جای ما تصمیم تعلل شود. به یک جایی می

 

 ایدئولوژیک، تاریخی مجاهدیندر مورد مواضع لزوم روشنگری 

بخشی از نیافته است. تاریخی از شما انتشار  و چه از نظر در سی سال گذشته تقریبًا هیچ کار تئوریک چه از نظر ایدئولوژیک

 های ایدئولوژیک مجاهدین بود نفی کردید.  را نیز که جزو آموزه« تبیین جهان»های  بحث

های ایدئولوژیکی که شما خود را کاشف  ی راهنمای شما دسترسی ندارد؛ به آموزه کس به اندیشه در دنیای مدرن تقریبًا هیچ

داند.  که مدعی هستید کون و مکان را در هم ریخته چیزی نمی« ئولوژیکیانقالب اید»دانید واقف نیست؛ در مورد  ها می آن

های آن شرکت داشته حق جدا  شما را شنیده است و یا در نشست« امام زمان»اید مثاًل هرکس بحث  ام که گفته بارها شنیده

های  گذاشتن روی توانایی ا دستدو برابر است. همان نشستی که در آن مریم رجوی ب« گناهش»شدن از مجاهدین را ندارد و یا 

و بعد « تواند در یک فرد عادی نهفته باشد؟ به نظر شما این همه توانایی و ظرفیت می»پرسید:  شما رو به جمع کرده و می

شما تلویحًا امام «. گیرد به جایی وصل است و خط و خطوط را از جایی می ًاقطع»گرفت: نه ممکن نیست. او  میخودش نتیجه 

امام »فهمم مردم چرا نبایستی  نمی«. استغفرالله»گفتید:  ای تأییدآمیز می رفی شدید و مخالفتی نکردید و تنها به گونهزمان مع

 شان را بشناسند و به او روی آورند؟«زمان

رای نشر ی وسایل ب ایدئولوژی و باور و اعتقاد چنانکه حقانیت داشته باشد بایستی در دسترس عموم قرار بگیرد. بایستی از همه

شود رموز و باورهای خود را فاش نکنند نه در یک سازمان مدرن  های خاص از اعضا خواسته می آن استفاده شود. فقط در فرقه

 شود.  « جهانی»که قرار است « ایدئولوژی»و « انقالب»یا 

های مختلف آن آشنا  جنبهگویید به آن معتقدید کلی است و کسی با  باورهای شما برای مردم نامشخص است. اسالمی که می

 تواند بچرخد. به هر سمتی می نیست. حتی اعضا و کادرهای مجاهدین اطالع چندانی از آن ندارند

 ی دانستن گفتید:  خطاب به جوانان تشنه« سلسله آموزش براى نسل جوان در داخل کشور»شما در 

 «د.ین جهان مراجعه کنیین و مخصوصًا به بحثهاى تبیهدها و جزوات مجا ك، به متون و کتابیدئولوژیبراى پاسخ به سواالت ا»

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022 
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ن ییهاى تب خصوصًا به بحثن و میها و جزوات مجاهد به متون و کتاب»برای یک پژوهشگر در خارج از کشور امکان دسترسی 

ها را روی  ها دسترسی پیدا کنند؟ چرا همان به سادگی میسر نیست. جوانان داخل کشور چگونه و از چه طریق به آن« جهان

 دهید؟ کار سختی است؟  سایت مجاهدین قرار نمی

شدید به سر « فقر»مجاهدین در های مختلف ارائه نشده است و از این بابت  هیچ کار تئوریکی از شما و مجاهدین در زمینه

 برند و این برای جنبشی که ادعای تغییر جهان را دارد پذیرفته نیست.  می

نپرداختید و وجوه مختلف آن از دیدگاه مجاهدین را « مستبد»و شخص « استبداد»شما هیچگاه به لحاظ تئوریک به موضوع 

 کننده نیست.  شاره به رژیم اکتفا کردید که قانعبا ا« دین  استبداد زیر پرده»تشریح نکردید. تنها به ذکر 

منتشر نشده است. هیچ  ایران های آزادیبخش و ملی  هیچ اثری از شما یا مجاهدین در ارتباط با تاریخ ایران و نگاه شما به نهضت

 چیست؟  نماشورها در ک مذهبی و سیر تحول آن های  داند نظر شما و مجاهدین در ارتباط با تاریخ مذهب و جنبش کس نمی

است. « ای ایران»هستند، سرود رسمی شورای ملی مقاومت « ایران میهن شهیدان»و « ایران زمین» ،اولین سرودهای مجاهدین

« آفتاب خراسان»و « باب الحوائج»برخاسته از خراسان هستید و دائم از  هر سهای  و خامنهون مطهری اما شما که همچ

اید که  کنید یک کلمه از فردوسی معمار زبان فارسی و آموزگار بزرگ ایرانی نگفته ی چشم میگویید و خاک قدومش را توتیا می

 دلیل نیست. بی ،او نیز در طوس خفته است. آن هیاهو و این سکوت

شما هیچگاه به لحاظ تئوریک به توصیف و تشریح حقوق بشر و لزوم رعایت آن در مناسبات اجتماعی و تشکیالتی و ... 

 . تنها به گزارش نقض حقوق بشر توسط رژیم و محکومیت آن اکتفا کردید. نپرداختید

ی این سازمان با کار تئوریک بیگانه هستند و افرادی هم که مایل به انجام آن باشند بشدت  اصواًل مجاهدین و نیروهای در حوزه

 شوند.  سرکوب و تحقیر می

اید. از مبارزه با  های گذشته خود را در عمل نفی کرده آموزشها و  تحلیل بخش مهمی ازی مسائل سیاسی شما  در زمینه

اید. بحث من درستی یا نادرستی عملکرد  های آن رسیده ترین جناح امپریالیسم به عنوان سد اصلی دوران به همگرایی با راست

شما درست باشد و هم  شود هم تحلیل و شعارهای قبلی امروز شما نیست بلکه خواهان توضیح این رفتار دوگانه هستم. نمی

 گفتید:  تر می مواضع و عملکرد امروز شما. شما پیش

است مثاًل امپریالیسم تجاوز به کشورهای « دروغ بزرگ و نامحدود»ی سیاست تبلیغاتی امپریالیسم  یکی از محورهای عمده»

« کند. لح و ... با آب و تاب بیان میجهان سوم را در سیستم تبلیغاتی خود تحت عناوین عدالتخواهی، دفاع از بشریت، بخاطر ص

 (۹۹و ۹2ص  2102، انتشارات مجاهدین، بهار ی تحلیل سیاسی )رهنمودهای شیوه

 

المللی و مواضع   های بین گذارد و قطعنامه ها دست می نکاتی است که امروز رژیم روی آن  ادعاهای دیروز شما دقیقًا همان

 کند.  رد می با توسل به همین توجیهاتکشورهای غربی را 

محتواست  ای، خام و بی  که عمومًا کلیشه« ی تحلیل سیاسی شیوه»پیشین شما در مورد « های رهنمود»اگر قرار باشد بر اساس 

المللی  بین« افروزان  جنگ»حرکت کنیم بایستی تحلیل منتقدان و دشمنان شما را پذیرفت و مجاهدین را همراه و همگام با 

های تئوریک حرکت  تان قبل از هرچیز بایستی به نقد گذشته بطور صریح و روشن پرداخته و پایه قداماتدید. شما برای توجیه ا

 تان را روشن کنید. فعلی

 

را نبرده بود کمتر « بین رودسری عبدالرضا نیک»ی مجاهدین و تحوالت آن ناروشن است؛ حتی تا زمانی که رژیم نام  تاریخچه

( که بخش 07-04انگذاران سازمان مجاهدین بوده است. تغییر و تحوالت درون زندان شاه )ی بنی دانست او در زمره کسی می

مهم تاریخ مجاهدین و انقالب است از سوی مجاهدین ناگفته باقی مانده است یا مقاطع کوچکی از آن بطور گزینشی از سوی 

اصلی برجسته کردن شماست و نه روایت  تان انتشار یافته است. در این بخش گزینشی هم هدف شما یا دوستان و عاشقان

 تاریخ. 
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گشت. شما نگویید، دیگران به جای شما خواهند گفت. کما  نسلی را پرپر کرد به زندان شاه بر می 24ی  چه در دهه ی آن ریشه

ه بخواهد راجع ب که ی مجاهدین انتشار داده است. معلوم است کسی این که رژیم یک کتاب سه جلدی راجع به تاریخچه

 کند.  ی مجاهدین تحقیق کند به این کتاب رجوع می تاریخچه

سازی روی آورده  هایش با تشکیل مراکز تحقیقاتی و انتشاراتی ضرورت زمان را دریافته و به تاریخ ماندگی ی عقب رژیم با همه

، فرهنگی و اقتصادی اعیهای ایدئولوژیک، سیاسی، اجتم اید. در مورد دیدگاه است. اما شما همچنان دست روی دست گذاشته

های مجاهدین تحقیق کند از منابع شما  سازی نشده است. در دنیای مدرن اگر کسی بخواهد در مورد دیدگاه مجاهدین شفاف

 چیزی در دسترس نیست بایستی فقط به منتقدان و دشمنان شما رجوع کند. این به نفع شما نیست. 

یابد و نه خود آن سازمان؟  اش انتشار می وژی یک سازمان پیشرو توسط دشمنها و نکات اصلی ایدئول در کجای دنیا، سرفصل

های وابسته به رژیم انتشار یافته بکنید. در کجای دنیا تفسیر  های انقالب ایدئولوژیک که توسط سایت های نشست نگاهی به فیلم

های شما  ؟ تقریبًا تمامی نکات اصلی دیدگاهگیرد  های آن سازمان انجام می ی دشمنان و جدا شده و توضیح این نکات به عهده

تان انتشار یافته و نه خود شما. چرا افسار همه چیز را به دست رژیم و مخالفان و  در ربع قرن گذشته توسط دشمنان

 دهید؟ تان می دشمنان

های  اطالعیهجاهدین و م اسناددهید؛  ی مجاهدین را در دسترس افراد و محققین قرار نمی های گذشته شما نشریات و اطالعیه

چه را  کنید. هرآن های خودتان و مریم رجوی را در جایی آرشیو نمی کنید؛ حتی سخنرانی نمی «آنالین»شورای ملی مقاومت را 

های مجاهدین و جزوات  یا سانسور کنید، حتی سخنان خودتان را. شما کتاب حذفدهید فردا ممکن است  که امروز انتشار می

دهید. شما تاریخ خودتان را هم سانسور  ه با نظارت تمام و کمال شما انتشار یافته در اختیار افراد قرار نمیها را ک قبلی آن

 کنید.  می

در عصر ارتباطات و دیجیتال این رفتارها پسندیده نیست. این همه پنهانکاری قابل توجیه نیست. پیش از آن که دیر شود به 

 توان گرفت.  ماند. جلوی قضاوت تاریخ را نمی می« زنده»یم اما تاریخ میر ی ما می این امور بپردازید. همه

 

 آخرین سخن

« انقالب فرهنگی چین»تر از  رود اگر انقالبی صدبار بزرگ شمول می های جهان و ارزش« شدن جهانی»دنیایی که به سمت در 

که جای خود  «انقالب مریم»مجاهدین و  «لوژیکانقالب ایدئو»های زمانه سپر بیاندازد.  هم که باشد بایستی در مقابل واقعیت

توانید اشرف و لیبرتی  گذاریم شما برای همیشه نمی د. در حالی که دوران انقالب ارتباطات و انفجار اطالعات را پشت سر میندار

 خورده است. ای شکست ها را از دسترسی آزاد به اطالعات محروم کنید. این تجربه ی آهنین نگاه دارید و آن را پشت پرده

اجازه دهید نسیم  ها را باز کنید پنجره ایم، شما هم نو شوید. کهنگی و انجماد را به دور افکنید. بهار است، به سال نو وارد شده

رسد،  ی ما به سر می خواه ناخواه دوران شما و همهاین ضرورت زمانه است. به درون مجاهدین راه یابد.  و نوگرایی نو و نوخواهی

شما  پای مجاهدین بگشایید. جدیدی را پیش  آن که مرگ به اجبار نقطه پایانی بر آن نهد با اراده و انتخاب خودتان راهپیش از 

را آغاز   جدیدی از زندگیی  ضمن آن که مرحلهشوند و  ها در این سن در اروپا بازنشسته می خیلی شوید، ساله می 20امسال 

   کنند.  مینگاهی هم به گذشته  کنند می

کسی جز شما توان این کار را ندارد. تغییر و تحول در مجاهدین را به وجود آورید.  ی زمینهی مجاهدین کنید.  فکری برای آینده

ی رژیم بود و به درستی برای حفظ نظامی که با خون و جنایت و شقاوت برپا  خمینی دو ماه قبل از مرگش هنوز به فکر آینده

 الله منتظری را برکنار کرد.  تآی« اش ی تن پاره»کرده بود، 

در تغییر و تحول بخش  یا که پس از اشغال عراق و فروپاشی ارتش آزادی افکندید؛ طرحی نو در میدو دهه قبل  جا بود هشما ب

نگاهی انتقادی به گذشته و بیان هنوز دیر نیست تا فرصت هست دست به کار شوید.  گرفتید. مجاهدین را به فال نیک می

شود اما این تنها راه  اشتباهات از زبان شما اگرچه باعث تنش غیرقابل تصوری در مجاهدین و نیروهای هوادار شما می ها و ضعف

 . به آن فکر کنید. رسد به نظر میبرون رفت از مشکالت 
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تان در  اعمال پیدا خواهد شد که در مورد شما و« خروشچف»کسی مانند  احتمااًلاگر امروز خود شما پیشقدم نشوید در آینده 

خروشچف در سازمان مجاهدین گزارش دهد. آن روز شما نخواهید بود و همچون استالین امکان دفاع از خود را نخواهید داشت. 

 دوران کشتار بزرگ استالین رئیس سازمان حزبی مسکو بود.

ی  توانایی ادارهبدون شما نیروهایی که  از همین حاال آن را نشان دهید.خواهید،  ر آینده سهمی از قدرت نمیاید د شما قول داده

  خواهند بود.هدایت مجاهدین و مقاومت  قادر بهای زده را دارند  و خامنه  کشور خمینی

ی مخالف اعالمیه جهانی  شده متأسفانه زیرپاگذاشتن اصول بنیادین حقوق بشر در روابط درونی مجاهدین و اقدامات سازماندهی

ریزی و هدایت شده  المللی علیه اعضا و کادرهای مجاهدین توسط شما برنامه ی بین شده  یرفتهحقوق بشر و استانداردهای پذ

چه در این گزارش آمده صحیح و واقعی است در این صورت آیا  گفتنی بسیار است. اما بیایید تصور کنیم بخشی از آناست. 

می کسانی که به نوعی در جریان روابط درونی مسئولیت پذیرفته و قبل از آن که فرصت از دست برود، از تمانبایستی 

آیا نباید  ؟عذر تقصیر  بخواهید و پوزش بطلبید ؟اند، اعاده حیثیت کنید دیده های مختلف آسیب مجاهدین و همچنین نشست

از یاد خواهند باشند اما  ها هرکس که می آن؟ اند و ... روشنگری کنید ی مفقودین و کسانی که خودکشی کرده در مورد پرونده

ها  شان حق دارند که از سرنوشت آنهای  شان به شما پیوستند و جامعه و خانواده نبرید که روزی داوطلبانه و برای آزادی میهن

 مطلع شوند.

رفته بودند پس از انقالب ضدسلطنتی به خاطر  تا مرز فروپاشی و انحالل پیش 04مجاهدین با آن که پس از ضربات سال 

به سرعت به بزرگترین جریان سیاسی کشور تبدیل شدند. در سی و چهار سال گذشته هیچ نیروی ایرانی  نیکی که داشتند نام

که دیر شود فکری  دار شده است، پیش از آن و شهرتش لکه  ی مجاهدین فداکاری و از خودگذشتگی نکرده اما نام نیک به اندازه

  ید. تا آینده را از دست نده برای نام و اشتهار مجاهدین کنید

 

ها دست گذاشتم حاضرم با هرکس و یا هرجمعی که شما تعیین کنید  روی آن  ی مواردی که در این نامه همه ارتباط بادر 

مسعود رجوی، دکتر بهشتی را به مناظره «! دادگاه خلق»زدید:  سال پیش در نشریه مجاهد تیتر می 11شما مناظره کنم. 

انجام چنین مناظره و گفتگویی نشد. اگر در آن دوران اختیار رادیو و تلویزیون دست  کند. بهشتی حاضر به تلویزیونی دعوت می

شما دست شماست. من که بدتر از بهشتی نیستم. این گوی و این میدان. « سیمای آزادی»خمینی و بهشتی بود حاال اختیار 

 اید که خودتان به سؤاالت پاسخ خواهید داد.  قول داده

 

« به آیندگان»کنم نگاهی هم داشته باشید به بخشی از شعر  ی طوالنی را خواندید تقاضا می ین نامهی شمایی که ا از همه

 .برم م و با همان به پایان میغاز کردین شعر آااز  قسمتیام را با  برشت. نامهبرتولت 

 

 جهید آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون می»

 که ما را بلعیده است.

 زنید ی ما حرف میها وقتی از ضعف

 یادتان باشد

 از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید.

 هامان کشور عوض کردیم. به یاد آورید که ما بیش از کفش

 های جنگ را پشت سر گذاشتیم، و نومیدانه میدان

 آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود.

 دانیم: این را خوب می

 حتی نفرت از حقارت نیز

 کند. آدم را سنگدل می
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 خشم بر نابرابری هم حتی

 کند. صدا را خشن می

 آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم

 خود نتوانستیم مهربان باشیم.

 اما شما وقتی به روزی رسیدید

 ودکه انسان یاور انسان ب

 درباره ما

 «!با رأفت داوری کنید
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این ید. ده شما هم به  ندرت چیزی را در دسترس عموم قرار میتوضیح ضروری: من از داشتن آرشیو و همکار محروم هستم. 

و با اتکا به  هها شماره از نشریه مجاهد که بطور اتفاقی به دستم رسید با در اختیار داشتن دهدر کنار چندین کار دیگر را  گزارش

و همچنین یکی از دوستانم در شود  نگهداری می« اسناد اپوزیسیون ایران»ام و چند کتاب و سند و نشریه که در سایت  حافظه

ی دوستان و  و در زمره حضور داشتند« اشرف»ها در  که سال  گفتگو با کسانیی تحریر درآوردم.  رشتهبه اختیارم گذاشت 

هایم را  لغزشها و  نارساییها و  امیدوارم کوتاهی یکی از منابع مهم این نوشته است. های سابق من هستند بندی آشنایان و هم

 ل جاری منتشر کنم اما به علت بیماری و عمل جراحی و بستری شدنخواستم در ابتدای سا این گزارش را می نادیده بگیرید.

 به تأخیر افتاد. آن مدتی  بعدی های در بیمارستان و پیآمد پیدر پی
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