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 بخش دوازدهم: آینده مجاهدین و جنبش 

 

 تاثیر پذیری از محیط 

دهند قبول ندارم. البته  همکاری با دشمن و ... جلوه می پرستی حضور شما در عراق را 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

راست از کمونیست تا  آذربایجان و روسیه حضور داشتند بقیه اپوزیسیون ایران از چپ تا در افغانستان و تاجیکستان و 

پرستانه با  کردند. مجاهدین تنها نبودند. تازه شما با قرارداد صلح شرافتمندانه و میهن طلب و میانه در عراق فعالیت می سلطنت

طارق عزیز به عراق رفته بودید و بقیه بدون در دست داشتن چنین قراردادی. اگر انتقادی هست به همه نیروهای سیاسی 

تری نسبت به بقیه دارند. اتفاقًا نیروهای به اصطالح مدعی  ی روشن است. و مجاهدین از یک بابت کارنامهایرانی وارد 

پناه آوردند. از موضع « امپریالیسم»به عراق این کشور را ترک کردند و به آغوش « امپریالیسم»ی  امپریالیست بعد از حمله ضد

مردمی که در حال جنگ بودند اشاره کرد و بر این واقعیت تأکید کرد هر توان به مسائلی همچون احساسات  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

امکان عملیات گسترده نظامی از  گونه شد و پس از آتش بس، بست مواجه شود کما این که در ارتباط با ارتش آزادیبخش این بن

 آن گرفته شد تا امروز که جان رزمندگان سابق آن نیز در خطر است.  

ی تحت حاکمیت صدام حسین به بسته شدن فضای  ی استبدادزده با این حال معتقدم عزیمت به عراق و زندگی در جامعه

ب ایدئولوییک گااشته شده بود کمک کرد. حضور در هایش در انقال العنان شدن هرچه بیشتر شما که  پایه سازمان و مطلق

عراق استبدادزده، باعث الگوبرداری شما از آن جامعه و سیستم و شخص صدام حسین هم شد. همانطور که با الگوبرداری از 

ر که عکس صدام کردید. همانطو ها الگوبرداری می ی جامعه نیز از آن کردید، در اداره صدام و صدامیان مو و سبیلتان را رنگ می

گااشتید. این دو را به لحاظ شکلی گفتم  بود. شما جا پای او می دیدید عکس شما هم بایستی همانطور می 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

شد. بخشی از آن به لحاظ شرایطی که در آن قرار داشتید قابل فهم بود اما بخش دیگرش  رکوب میکرد شدیدًا س 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 

شروع شد و هرچه جلوتر آمدیم اوضاع رو به وخامت « اشرف»ضرب و شتم و بدرفتاری در  ۰۱ و ۰۷های  آنوقت بود که در سال

و مجاهدین و روابط درونی شما هم « اشرف»های گسترده عراق روی شما و  ی محیط و تحریم گااشت. در واقع شرایط بسته

 ی خود را گااشت.  کننده تأثیرات مخرب و ویران

 

 بسته های  رهبران سیاسی در سیستم

تری به  ی مقدس کنند توانمندتر معرفی شده و چهره های بسته و غیرپاسخگو هرچه بیشتر اشتباه می 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 بخشند تا آن تری می ی قدسی بگیرانش به او چهره و یا مواجبآفریند پیروانش  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 

سی وجود دارد. به استالین، مائو، هیتلر، موسولینی، فرانکو، صدام ی رهبران سیا کنند. این رویکرد در ارتباط با همه معرفی می
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حسین، قاافی، 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

سال رئیس جمهور کشور بوده و  ۸ای  شود. خامنه نسبت داده می ای 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

را در آن هشت سال پرسید چ اش را انتخاب کند و با عتاب خمینی هم روبرو شد. کسی نمی وزیر مورد عالقه توانست نخست نمی

دید؟ چرا او که کشف امام زمان و ... است در دوره خمینی زیر دست رفسنجانی بود؟ چرا  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 

  تر از همه و به ما نزدیکتر است مثال زدم. فرد نیست. او را چون بارزتر و عریانی منحصر به  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 یهستید. افراد نزدبه این معضل دچار شما 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 تالشی برای بیرون آوردن

 خواهند شما را از مخمصه کسانی هم که می دهند. هل میاید  ای که خود حفر کرده چاله سیاهاعمال هرچه بیشتر شما را در 

 شوند.  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»

موضوعی که امروز مورد توجه ما است و در »  یستم حزب استالین هم همین مسیر را پیمود:بنا به گزارش خروشچف به کنگره ب

حال حاضر و آینده حزب از اهمیت بسیار برخوردار است این است که بدانیم چگونه ستایش شخص استالین روز به روز افزایش 

خیم از اصول حزبی و دموکراسی حزب و منش های شدید و و 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»رسیده و برای او « معصومیت»رود و هم اکنون به مقام  ای نیز راه مشابهی را می خامنه

ی  بینم که امروز صدای همه نژاد به عنوان رئیس جمهوری می ز آن را در کشف و تحمیل احمدیاست. عصمتی که یک گوشه ا

 های رییم را درآورده است: جناح

 

یا همان جمهوری اسالمی « امام و امت قوم موعود»عصمت استراتژیك: این عصمت در حوزه امور حیاتی و تعیین کننده است، و برای »

ن معنا که این دو گروه، قطعا باید نسبت به انجام گناه یا اشتباه استراتژیك، معصوم باشند. این کمترین میزان ایران، قابل اثبات است؛ بدی

 «معصومیت آنان است.

http://www.nimrooznews.com/4542 

 

من بشری هستم مثل « انا بشر مثلکم»گفت:  نداشت و دائم می« تمعصومی»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 

و غلبه کرد و مردند، در جنگ شرکت کرد، زخم برداشت، اشتباه کرد، پوزش خواست، عشق ورزید، حسادت کرد، خشم بر ا

سالگی  ۳۶ها در تب و هایان فرو رفت و عاقبت در  ی خصائل انسانی را با هم داشت. پیش از مرگ مانند بسیاری از انسان همه

سال عمر کرده و امام  ۲۵۷گویید نوح پیامبر  به مرگی کاماًل طبیعی فوت کرد. مزارش هم مشخص است. البته بماند شما می

  سال. ۱۹۷۷زمان تا کنون 

 

http://www.nimrooznews.com/4542
http://www.nimrooznews.com/4542
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 شوند هایی که اصالح نمی سرنوشت نظام

رود و فروپاشی در تقدیر آن است.  روز بیشتر رو به فساد و تباهی می تاریخ بشری نشان داده است نظامی که اصالح نشود روزبه

ی بدون هر نظامی برای باقی ماندن نیاز به منتقد دارد نیاز به کسانی که وضعیت را بهتر از آنچه هست بخواهند. هیچ نظام

 تواند دوام پیدا کند.  وجود یک دوگانگی میان کسانی که خواهان حفظ وضع موجود یا تغییر آن هستند نمی

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  شوند که ادعا می گویانی تبدیل می قربان افراد تنها به بلهشود و  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

انجامد عدم وجود رقابت آشکار برای کسب قدرت و آزادی خالقیت )که آزادی  هدین میعامل مهم دیگری که به فروپاشی مجا

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 ی تکانها 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 این گونه نظام

ود چون انفجاری بیرون ی موع 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  ی جدا بافته ریزد. مجاهدین تافته می

 ایستند.  دهند در مقابل هم می کسانی که امروز خود را در اهداف یکدل و یک زبان نشان می

های استبدای به کشیدن  ی نظام ظور جلوگیری از آگاهی نیروهایتان مثل همهعقیدتی مجاهدین به منشما 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

وی دستگاه تبلیغاتی شما چیز ی تهیه شده از س 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 ارنداجازه ند 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

 امعه را باال ببرد.ج

، مجاهدین از این نعمت به «اشرف»ها آمده و در  . اینترنت مثل هوا به خانهرندخبری از دنیا و تحوالت آن ندامجاهدین الجرم 

 نیز محروم بودند.   ها حتی از تماس با خانواده آن بودند.دور 

  :گوید می« نقد و تحلیل جباریت»در  مانس اشپربر

تر باشد، امکان روی آوردنش به یک جبار و گرو گذاشتن  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 بوک و ایمیل و تلفن دستی ناآشنا بودند. من صدها نفری را که در سال فیس

شان اطالع دارم. در قرن بیست و یکم تا خروج از اشرف، تلفن دستی ندیده  ام و یا از سرگاشت ام، دمخور بوده کرده  زندگی

ها تبلیغ  ای را بسیج کنید تا در رسانه ا اینترنت و ماهواره و ... آشنا نبودند. حاال به دروغ عدهدانستند. ب 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

وزیر ارتباطات دولت  ای دست پیدا کنند و هسته  د کنند، به سالحهای دقیق تولی توانستند موشک وگرنه نمیبسیار دارند 

 شمالی از چنین امکاناتی برخوردار است؟  ی کره ... اما آیا جامعه نژاد را آموزش دهند و  احمدی

یتان را های خبری تنها ذهن نیروها ی آزاد از تلویزیون و کامپیوتر و رسانه شما با ممنوعیت گوش دادن به رادیو یا استفاده

 کنید.  ی تالشی خودتان در آینده را فراهم می بندید و زمینه می

دانست دیدن تجدد خارج از کشور چشم و  سفر به خارج از کشور را ممنوع کرد. چرا که می ۱۹۰۱ناصرالدین شاه در سال 

 شد.  جا ناشی می از همینهای تلویزیونی و رادیویی در اشرف  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 ممنوعیت رادیو در زمان رضا شاه، بعد

 رساند.  گارد با خطر همراه است. آگاهی به تشکیالت هم آسیب می خبردار شدن از آنچه در دنیا می
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 شته بستگی دارد سرنوشت مجاهدین به بازبینی گذ

نژاد که رفت برای بعد از خود و سازمان مجاهدین، رضا رضایی را تربیت کرده بود. به عمر سیاسی رضا رضایی  محمد حنیف

سال طول کشید. او  ۳توجه 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  ابود شده بود نه تنها احیا کرد بلکه در تور اختناق و در زیر چشمن ً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

سال بیشتر  ۱۲نژاد همچنین خود شما را در حالی که  د. حنیفمان 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 ۱۶۵۷نداشتید تربیت کرد. دفاعیات شما در سال 

را به تشکیالتی داشتید بسیار خوب و نسبت به زمانه مترقی تنظیم شده بود. شخصیتی که حنیف به شما بخشید این امکان 

شان هم باقی نمانده بود این سازمان را احیا کرده و به  ترین شرایط و در حالی که از مجاهدین حتی نام 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

داد امکان نداشت در آن شرایط خطیر موفق به هدایت و تجدید حیات سازمان مجاهدین  ... شخصیت نمیشما و رضا رضایی و .

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

 ۶۳اید؟ شما  اید و کدام کادر توانمند را تربیت کرده ن چه گااشتهشخصیت در کنار شما ساخته شوند؟ شما برای بعد از خودتا

ساعته در اختیار  ۹۳سال فرصت داشتید، بدون آن که با مخاطرات امنیتی به آن شکل روبرو باشید. پس از انقالب افراد را 

نژاد اجازه  خالف سنت حنیف چی را بفرستید. شما بر تان بایستی مهدی ابریشم داشتید، اما هنوز برای تبیین مواضع سیاسی

لو ألت ندادید کسی در میان مجاهدین بدرخشد. هرکسی را که احساس کردید کمترین توانمندی در او هست با این توجیه که از

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

 کردید و مورد تحقیر قرار دادید.  میدان به در 

و  ۵۳اید. شما که خود عامل بقا و انسجام مجاهدین در سال  کرده« ابتر»آینده و  شما بدون آن که بخواهید مجاهدین را بی

  بشوید.آیندگی مجاهدین هم  باعث بیچه بسا تحوالت بعد از آن بودید، 

باور کنید هر مجاهدی که به رهبری مسعود »گفت:  ۱۶۳۳خرداد  ۶۷در مراسم ازدواج   مریم رجوی طی سخنرانیهرچند 

ی گاشته نشان داد که  ( و تاریخ سه دهه ۹۲ص  ۹۵۶ی  )نشریه مجاهد شماره« است.« رجوی»گروید، بطور ایدئولوییک یک 

ها  ای به آن ها مجاهدی که به رهبری مسعود گرویده بودند به محض دستگیری توسط رییم خمینی و خامنه چنین نیست و ده

محمد اقبال یکی از ی انقالب مریم هم به سرعت شکست و به خدمت دستگاه اطالعاتی رییم درآمد و  «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 بحران و سردرگمی فرو خواهند رفت. شما حکم موتور بزرگ و قوی بدون شما مجاهدین درواقعیات 

 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 ین میها در مجاهد 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 جلوگیری شده مانند آبی است که پشت سد جمع می

تعدد و تکثر رهبری انتخاب شده از سوی شما )که در واقع شورای اجرایی است و نه رهبری. رهبری باید یگانه باشد و با 

ها  ای ندارند. آن ها آینده مندی هستند. بدون شما هیچ یک از آن نی ندارد( خارج از کادر مجاهدین فاقد کمترین توانهمخوا

 اند که به درد دنیای مدرن بخورد.  چیزی نیاموخته

از ابتدا تا انتها  تا کتاب ۱۷شان را روی هم بگاارید  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 اند. حتی کتاب 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

 از راه رسید و حیات سازمان را با بحران مواجه کرد.  ۵۳ی اپورتونیستی  غافل ماندن از آن ضربهخاطر 

دالیلی که باعث شد بهرام آرام یکی از بزرگترین استعدادهای چریکی دنیا و یکی از مبارزان بزرگ که   گفتید از جمله شما می

ی بیش   دوستانش بکند نداشتن توان تئوریک و اتکا و عالقه کس شک نداشت به انحراف افتد و دست در خون صداقتش هیچدر 
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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. 

اهدین را به ساحل امن برسانند؟ خود شما بهتر توانند کشتی مج 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 دانید که آن 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

 ی دیگری هم برای کار سیاسی ندارند.  بگیرید دیگر چیزی برای ارائه ندارند. گویا انگیزه ها ندارند. همین را از آن

برای مژگان پارسایی تولید کنید در فردای مجاهدین « سردار سرداران»این که القاب عجیب و غریب و غیرواقعی همچون 

بود. دالیل رشد او در سازمان مثل روز مشخص ی ساده نیز عاجز خواهند  مسئله حل کن نیست. امثال او از هدایت یک دسته

بشود. وقتی در جریان « ما به ازای شما و مریم در اشرف»شود که  شدگی او در شما یا این گونه نشان دادن باعث می 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 « کنم که تا سال آینده کسی در قرارگاه انزلی زنده نماند. 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 

که تحت امر او هستند به کشتن دهد. چنین فردی در دستگاهی که رهبر عقیدتی در رأس آن  ی رزمندگانی را است همه

 ها برسد.  شود بایستی رشد کند و به باالترین رتبه هست و همه چیز به او ختم می

سابق  بینی من قضاوت خواهد کرد. کما این که مهوش سپهری حتی در درون مجاهدین دیگر موقعیت 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 ایدئولوییک 

 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:  های داخلی به فردی که در اثر انفجار مین پایش را از دست داده بود می یکی از نشست معروف است مریم رجوی در

 «توانی روی پای خود باشی و مجبوری با پای برادر حرکت کنی. االن دیگر تو نمی»

ش را از دست از فردی که در اثر انفجار مین پای معنی سمبلیک حرف مریم که از یک لحاظ مفهوم است، همیشه واقعی نیست.

 گارم... داده، می

اند پس از شما چگونه  رفتن نیاموخته اند بر روی پاهای خود راه بروند و اصواًل راه پرسش اصلی این است: افرادی که عادت نکرده

 خواهند هدایت جنبشی را به عهده بگیرند؟ می

دارد و در صورت قطع ارتباط و جدا شدن  هر عضو مجاهد خلق نقش رهبری کننده»اید که  داده شما به شکل صوری فرمان 

 « ی یک سازمان عمل کند. بایستی به مثابه خود می

ی ارتباطی مجاهدین شاهد  ی نیروهای فرانسوی به اورسورواز و قطع موقت شبکه  و حمله ۹۷۷۶یوئن  ۱۰هایی که در  آن

لوح باشند و یا چاپلوس و  ا بایستی خیلی سادهتعریف باال را بپایرند ی اند چنانچه صال مطلق کادرهای مجاهدین بودهیاست

اش باالتر  ی مجاهدین دیدم. هرکه رده و رفتار همه  درمانده. من در همان روز اول به چشم خودم درماندگی مطلق را در چهره

 اش بیشتر بود.  وارفتگیبود 

واقعی نیست و در دنیای مدرن « ر عقیدتیرهب»و لزوم و کارکرد « انقالب ایدئولوییک»دهد  یکی از دالیل مهمی که نشان می

شود. کسی  کاربرد ندارد این است که این لباس تنها برای تن شما قواره شده و بعد از شما به دست فراموشی سپرده می

کدام ایدئولویی؟ 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 ایدئولوییک  تعریف شما از ایدئولویی چیست؟ شناخت به چه شکل پدید می

تواند سمبل ایدئولوییک 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 مگر ایدئولویی هسته مرکزی ادراکو رهبری عقیدتی را به عهده بگیرد؟  تواند یکباره توانا شود داشته می

 ها نیست؟ رابطه
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دانم فهیمه اروانی و شهرزاد صدر و بهشته شادرو و مهوش سپهری و مژگان پارسایی و صدیقه حسینی و زهره اخیانی  بعید می

البالغه و صحیفه سجادیه و  تا یک بار قرآن را به دقت خوانده و با نهجسال گاشته ح ۹۷مسئوالن اول سازمان مجاهدین در 

ادبیات و  های مرجع به خوبی آشنا باشند، یا از تاریخ اسالم و تحوالت آن و تاریخ ایران و تاریخ جهان و فلسفه و کتاب

اطالع کافی داشته ها حیاتی است  آناش برای  که دانستنی ایران   های جامعه پیچیدگی وشناسی و اقتصاد  روانشناسی و جامعه

 های نوری است.  ها سال ی شما با آن های روز دنیا آشنا باشند. فاصله باشند، یا اساسًا با بحث

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  ای که در همان فضا تنفس کرده  شود یک نفر بهتر از بقیه أکید کرد. آخر چگونه میبر ماندن در عراق ت

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

رفتند. خوب فردا که نباشید چی؟ چه کسی  ا اگر نبودید به ناکجا آباد میگفتند عراق را ترک کنیم. یعنی شم گااشته بودند می

آینده تر از رییم 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

کنند که اگر به هر دلیل حاف شد همه در کارشان  بر اساس یک فرد بنا نمی های پایدار مدرن، ساختار تشکیالتی را 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 

« فردیت مثبت»و ظاهرًا آنچه را هویت و مسئولیت انسانی و « همتا نیستیم ما ضد فردیت فرابرنده و بی»ویید گ شما اگرچه می

های  در افراد و به بندکشیدن توانایی« فردیت = اختیار و خالقیت»، با کشتن «فردیت فروبرنده»پایرید اما به نام  نامید می می

 توجه کنید:« جان اشتاین بک»ی  به این گفتهاطره افکندید. ی سازمان را به مخ 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 میی آفرینندگی رخ  دو انسان خلق نشده است. تا اینجا تشریك مساعی نقشی ندارد...هنگامی که معجزه

کند. ارزشمندی تنها در ذهن فردی انسان نهفته است....ذهن  را بر پا دارد و توسعه دهد، اما جمع هیچ گاه چیزی را اختراع نمی

جنگم: آزادی ذهن، که بی هیچ جهت از پیش  آزاد و جستجوگر انسان فردی، ارزشمندترین چیز در دنیاست. من برای این می

ای و هر جهتی که بخواهد بگیرد. و با هر اندیشه، ماهب یا حکومتی که فرد را محدود یا نابود کند باید بجنگم. من  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

نفرت دارم و علیه آن خواهم جنگید تا آن چیزی که ما را از حیوانات غیر خالق متمایز  نابودی بکشاند... من از چنین نظامی

 «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

ها بوده است. اما بایستی توجه داشته باشید هیچ ناظر بیرونی حاضر به پایرش تغییرات صوری نیست.  وت با دیگر انتخاباتمتفا

ها افتد بایستی تا انتها بروید. همانطور که برای بیرون آوردن نام مجاهدین از لیست تروریستی  چنانچه بخواهید مقبول نظر آن

 ها را بپایرید.  ها تن دهید و در عمل آن آنهای  ی خواست مجبور شدید به همه

نبودن «  دمکراتیک»چنانچه در فضای جدید به منظور پاسخ به انتقاداتی که وزارت امورخارجه آمریکا و کشورهای غربی از 

نخواهد  اید مثمر ثمر 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 ۱۲۲۳ای اکتبر  صفحه ۳۱توجه 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

های سیاسی متفاوت در شورای ملی  یگر به مسئله آلترناتیو دمکراتیک و عدم حضور گرایشاطاعت کورکورانه و از طرف د
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ی آمریکاست که  های وزارت خارجه مقاومت دست گااشته بود. آخرین انتخابات مجاهدین در واقع پاسخ به بخشی از خواسته

ها  اند که در نگاه آن ری هم شورا را ترک کردهدفتری و مریم متین دفت الله متین البته کافی نیست. از آن موقع دکتر هدایت

 برد. موضوع آلترناتیو فراگیر را بیشتر زیر سؤال می

که جنگ قدرت و بحران و  درحالی»گوید:  می انتخاب زهره اخیانی به عنوان آخرین مسئول اول مجاهدینمریم رجوی، در مورد 

نتخابات نشانگر اوج دموکراتیسم درونی، شکوفایی، استحکام و اقتدار ترس سرنگونی تمامیت رییم مالیان را فراگرفته است، این ا

« 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  باورمندان به آن تعریف شده است بلکه بر پایه

شان و به صورت علنی حق انتخاب داشته باشند از میان نامزدهایی است  در جایی هم بصورت هدایت شده با باال آوردن دست

گاارند پایرفته 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»ر است که همخوانی با ی کشو ای از حکومت و اداره شیوه

های  مرتبه با کف زدن ۶۷در تاالر بولشوی مسکو که حدود  ۱۲۶۰دسامبر  ۱۱ای خود در  دقیقه ۹۵استالین در سخنرانی 

تواند در یک  وکراتیک تنها میانتخابات آزاد و واقعًا دم»های قدیمی گفت:  طوالنی همراه بود پس از اعدام بزرگترین بلشویک

 «ای در تاریخ بشر ندارد. دموکراتیک است و هیچ سابقه آزاد و واقعًا سیستم سوسیالیستی انجام شود و انتخابات در شوروی واقعًا

http://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I 

 
 

های شما  سخنرانی  چه در اشرف و هنگام های افراد حاضر در سخنرانی توجه کنید آیا شبیه به آن زدن فیلم به کف در این

 گارد نیست؟  می

کاندیدا  ۱۱مرحله و از میان  ۶هرچند به ادعای مجاهدین زهره اخیانی مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران در 

المللی است، نیست. مکانیسم انتخابات  ای که مورد تأیید جامعه بین شده  شناخته« اتیسمدمکر»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  خود نشان داده بر می هایی که از 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 تبعیت هستند. انتخابات، رقابت

. شما این دنها 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 دانید. نتیجه 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  ها رأی داده است؟ این دهن 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.

زهره اخیانی اکثریت نسبی آرای شورای رهبری را به دست آورد.  ۱۶۲۷رداد م۱۳در 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 گاشته

 کردید.  است که تعریف می« یل و ایدها»و داستان « تن واحد»کامل با تحلیل 

دیداها به ترتیب عبارت بودند از زهره قائمی، مژگان زمانی، رقیه عباسی، پروانه شهابی، معصومه ملک محمدی، فائزه سایر کان

برگزار شد  ۲۷شهریور ۸محبت کار، مهناز گرامی، مرضیه حسینی، سمیرا شمس و فرزانه میدانشاهی. در مرحله دوم که روز 

گیری با بلند کردن  گیری علنی در کنگره سراسری بود رأی حله سوم که رأیدرصد آرا را کسب کرد. در مر ۳۰/۵زهره اخیانی 

 دست صورت گرفت که زهره اخیانی با اکثریت قاطع از سوی کنگره انتخاب شد.

http://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I
http://www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I
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http://www.irefshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:catrin&catid=3:20

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

اکثریت آرا را کسب کرد. اگر مجاهدین مدعی هستند که زهره اخیانی با  ،درصد ۳۰/۵با 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 ۳۰/۵

شان را  ها در کجا موافقت یا مخالفت شوند؟ موافقان و مخالفان آن ت داده میکنند یا شرک 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

 ۵/۶۹اخیانی  خالفی نداشتند. این بار چرا زهرهشدند و هیچ م افراد تقریبًا با صددرصد آرا به مسئول اولی مجاهدین انتخاب می

 درصد مخالف دارد؟ 

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.  المللی این انتخابات با انتخابات قبلی فرقی ندارد و کسی آن را جدی نمی ی بین شده در دنیای جدید با معیارهای پایرفته

 المللی بایستی شفاف باشد.  ی بین شده مکانیسم انتخاباتی بر اساس معیارهای شناخته

ین در اید تا پیش از سقوط صدام حس  اند، فکرش را کرده نفر از مجاهدین جدا شده ۸۷۷بعد از سقوط صدام حسین نزدیک به 

شدند. هیچ مخالفی نبود. درست مثل  درصد آرا می ۱۷۷ی انتخابات درون مجاهدین، کاندیداهای شما موفق به کسب  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 أها در کجا بود؟ در دنیای مدرن به کسانی که مدعی داشتن ر نشما جدا شدند. تبلور رأی و نظر آ

 شود.  گارد، 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

بست سرنگونی همین است. در تاریخ مدرن و در هیچ یک  ایدئولویی حاکمیت همسان است. یکی از دالیل بنایدئولویی شما و 

ایم. شعائر ماهبی شما و رییم مشابه است.  ها تغییر و تحولی صورت گرفته ما با این پدیده روبرو نبوده از کشورهایی که در آن

کنند. به روسیه نگاه کنید،  ها را یکی فرض می اندازد و آن را به اشتباه میحتی اگر از ماهیت متفاوت برخوردار باشند باز مردم 

سوسیالیسم »بلکه « سوسیالیسم ناب مارکسیستی»گارد نه   چه در روسیه می شدند آن های اصیل مدعی می چنانچه کمونیست

را به شما عرضه کنیم کسی « کسیستیسوسیالیسم ناب مار»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 کرد و جانش را به خطر نمی 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.  شوند. این را نتیجه ای دور می چنان دیدگاه و ایدئولویی

را جایگزین آن کنند. « اسالم انقالبی»را سرنگون کنند و « اسالم ارتجاعی»شوند جانشان را به خطر بیاندازد  مردم حاضر نمی

مگر این که بردارند و به جایش جمهوری دمکراتیک اسالمی را بگاارند. مردم این آمادگی را ندارند که جمهوری اسالمی را 

 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  ماهب  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.  زنید. این سیاست هرچه بیشتر انسداد ایجاد می ها دامن می به مشابهت

 در پیامی که خطاب به مردم ایران و نیروهایتان صادر کردید از جمله آوردید: ۱۶۸۵شما در سوم دیماه 

 

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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در  ۱۶۰۷خرداد  ۶۷از نخستین افشاگری مقاومت ایران به مناسبت  سال که ۱۵آخوندهای دیوصفت سرانجام پس از »

واشنگتن میگارد، 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.

 

http://www.arabic.mojahedin.org/Pages/detailsNews.aspx?newsid=46236 

 

  هم در یک پیام سیاسی استفاده کنید؟ مانده آن های خرافی و اعمال و رفتار عقب  چیست؟ چه اصراری دارید از وایه« گاه قدم»

 زدایی است.  دم سود برده است؟ مگر نه این که یکی از وظایف نواندیشان دینی خرافهچه کسی در دراز مدت از تحمیق مر

 گوید به جدایی دین از دولت هم باور دارد چنین کلماتی راه یابد؟ چرا بایستی در پیام یک رهبر سیاسی که می

کننده   براهیم حسینی، معاون هماهنگرسیدید؟ بعد از شما بود که ا« 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  از بازدید کاروان»سپاه کردستان 

 

3910329000395http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1 

 

 شود؟  ی ماهبی در شما و آخوندها بیشتر می مانده رویم غلظت اعمال و رفتار عقب چرا هرچه جلوتر می

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  جا و میثاق هیئت وزرا با امام زمان است؟ چرا عمل آن انداختن نامه در چاه آن و« جمکران»ندارد با رفتن احمدی نژاد به 

 ی تقدیر؟ ماموم است و رویکرد شما شایسته

http://www.youtube.com/watch?v=p-uWrtREZW4 

 

مفهوم مدرنی را  تواند 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  به دست دهد. اگر نگاه کنید هیچ یک از زنان مجاهد به لحاظ فکری هیچ

 اند. نداده

ساله به دوران  ۱۳۷۷رسید و سپس یکباره با گاری  می« اشرف ربیعی»خواهید مریم را در تاریخ دنبال کنید به  شما وقتی می

قرنی کسی را پیدا  ی چهارده گویید. بی دلیل نیست که در این فاصله زهرا و زینب می  شوید و از فاطمه م پرتاب میصدر  اسال

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  ما و به ویژه زن فرهیخته و سنت میان نیامده است. سانسور این بخش از تاریخ میهن اش به لحاظ تاریخی به 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 ماهبی عاقبت به یک جا راه می

به آن رنگ و بوی « الملل آزادی بین»کردید با بکار بردن یک عبارت غیرقابل فهم و زیبا مثل ها تالش  و ... توجه کنید، سال

 در آورد و به مسیر اصلی بازگشت. « سرداب سامرا»قشنگ و پایرفتنی بدهید اما عاقبت سر از 

د که رسمًا در بحث لزوم کردید و سپس کار به جایی رسی 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 غاای او را می شما رزمندگان ارتش آزادیبخش لباس امام زمان را پوشیده

 .«اجرا کنید و تسلیم و فرمانبردار باشید و چون و چرا نکنید

 

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  اند. جشند 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   عصر تهران برگزار می ولی

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


ایرج مصداقی                                                   ۱۹بخش                        ی سرگشاده به مسعود رجوی           ، نامه۲۹گزارش   

 

11 
 

نه و اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من اعوا»بین مسلمانان جهان مشترک است سخنانش را با عبارت 

ای هم  کند. خامنه وست شروع میکه درخواست تعجیل در ظهور امام زمان و پیروزی و نصرت وی و همراهی و یاری ا« انصاره

 شود. هستید. راستش انسان دچار سرگیجه می« امام زمان»است و شما هم « نایب امام زمان»

 

بارزاتی شروع شد و عاقبت به خاستگاه اصلی خود یعنی و ... از مفاهیم زیبا و م« 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  سینه»

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  بودید و یا اسب او بعدها خبر از واقعه آورد. توجیه

 

دهید و صدای  کنید و چه خرافاتی را تحت عنوان تاریخ به خورد خالیق می توجه کنید تا کجا به لحاظ ایدئولوییک سقوط می

 آید:   کسی هم در نمی

سال مأموریت داد.  ۲۵۷هزار سال پیش به دنیا آمد. البد حکمتی در کار بوده است که خدا به او  ۳ نوح 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. 

 

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

نامیدید. هرکس حامل آن را ببیند « ی توحیدی  طبقه بی  جامعه»برای اشاره به « میپرچ»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

ست. هرکس هم که سؤال کند یا به واجب ا« 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 ی عراق اشاره می های جامعه حساسیت

 الخالق.   بری؟ جل کنی و حق آزادی پوشش مرا زیر سؤال می می

 یستی به همان نگاه و تعریف آخوندی بازگردید. تردیدی نیست در این مورد هم در صورت پافشاری بر استفاده از آن با

نامه درست شد، شما در شوق استفاده از این  کردند و برای شما زیارت یاد می« زیارت»در اشرف افراد از دیدار با شما به عنوان 

 ها را ممنوع کنید.  توانستید استفاده از آن ای می شدید وگرنه به اشاره عبارات غرق می

 

کردید، چیزی که پیشتر مورد  ی ماهبی را مو به مو در اشرف اجرا می مانده نی و قرآن سرگرفتن در مجامع عقبمراسم دعاخوا

 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

 های زندگی تعمیم داد این خطرناک است.  ی جنبه ماند؟ دین را نباید به همه میاین نگاه تا کجا و تا کی باقی « چرک»

گیرد بتواند تشکیل  توان پایرفت نیرویی که تمام اصول مبارزاتی و عقیدتی خود را از قران و سنت و ماهب می به سختی می

این دو تقریبا محال است و یا در جایی  حکومتی سکوالر بدهد و به آن متعهد بماند. یکی را بایستی فدای دیگری کرد، جمع

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 گااشت. ما  شود. حتی اگر نیت خیر و صالح هم در آن باشد بعدها مورد سوءاستفاده قرار می می

 ایم نبایستی از راه دیگری آن را تجربه کرد.  کرده  بداد دینی را تجربهاست

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20869
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20869
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 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

 رو دارند.  رییم ماهبی و اشتباهاتی که مرتکب شدند را پیش

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»تی در جامعه ایجاد کند. مگر این که شما تعریف جدیدی از تواند تحول مثب 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 »روزگاری در ارتباط با انقالب ایدئولوییک شما مطلبی نوشت با عنوان مصری  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

قابل فهم از شما دور شدند. شما  السعداوی روشنفکر بزرگ مصری هم به شما نزدیک شد. اما بالفاصله هر دو به دالیل نوال

یوئن در کنار  ۱۰که در جریان ها و تصاویرش را  و شما عکس ها ندادید. فرید سلیمانی هم رفت توضیحی در مورد دوری آن

 حاف 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

 پیوستند سرمست از شرایط مزبور دچار ذهنیت شده و در مورد دالیل فرار روشنفکران از اسالم نوشتید:  می

ساخت زیرا امکان پاسخگویی به مسائل اجتماعی  بست مواجه می ها را با بن مکتبی نبودن مبارزات، که الجرم سرنوشت آن»

شدند  این که غالبا اسم و رسم ماهبی و اسالمی با خود داشتند، اما تازه به فرض که پیروز هم می دوران ما را نداشتند و گو

عملکردشان حداکثر استقرار یک استقالل و دموکراسی سیاسی یا تغییراتی از این قبیل بود و در هر حال از حل تضادهای 

ماندند. این نقیصه در عین حال یکی  محو استثمار عاجز می عمیق اجتماعی و حرکت به سمت نابودی امپریالیسم و باالتر از آن

شد به هیچ وجه ماهیت انقالبی و  چه که بنام اسالم معرفی می از عوامل فرار روشنفکران از ایدئولویی 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 ایدئولویی و باور خود با نفی  هایی که شما از آنها نام می روشنفکر یعنی فارغ از چهارچوب

های ایدئولوییک  افکند. روشنفکری که به قالب های اندیشه و باور و ... نور می روشنفکری همراه است. چرا که روشنفکر به تاریکی

« دگم»شود دیگر روشنفکر نیست. ماهب و ایدئولویی بر اساس یک سری اصول عقاید یا  هبی نزدیک اندیش ما 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

متکی بودن مبارزات به فرد یا افراد بخصوص و نبودن یک جریان یا یک قشر رهبری و در واقع نبودن یک سازمان و تشکیالت »

 «انقالبی با صالحیت، که در عین حال یکی از عوامل فرار روشنفکران از ایدئولویی اسالم بوده است.

 (۹۳و  ۹۵ی  ها ایران صفحهی خلق  خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه ۱۵)کتاب 

 

ها از  خواهید آن شما میی روشنفکران از شما حمایت کنند.   خالصه شده همه« فرد»چیز به یک   البد انتظار دارید حاال که همه

ی که مجاهدین را دچار دگردیسی عمیق کرده حمایت «انقالب ایدئولوییک»حاکم بر روابط مجاهدین و « استبداد فراگیر»

 کنند.  م است چنین کاری را نمیکنند معلو

سیزده تن از نویسندگان و شعرا از جمله احمد شاملو، هوشنگ گلشیری، غالمحسین ساعدی، ناصر  ۱۶۳۷خرداد  ۳به مناسبت 

میرزازاده، محسن یلفانی، اسماعیل خوئی، عاطفه گرگین، منوچهر هزارخانی،  پاکدامن، باقر پرهام، محمدعلی سپانلو، نعمت

خرداد خطاب به شما پیام دادند و از شهدای مجاهد خلق تجلیل کردند. آیا امروز  ۳اکبری، رویا کهربایی به مناسبت اکبر  علی

 به جز دکتر هزارخانی کسی حاضر است از اقدامات شما دفاع کند؟ 
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از اسالم را شرح داده بودید. ها  آن« فرار»جهت وابسته به رییم یا اسیر بوریوازی معرفی نکنید. خود شما دالیل  روشنفکران را بی

 دهد. اش کار کند که به این مسائل تن نمی ها دو صد چندان شده است. کسی که عقل االن دالیل آن

نیستند؟ و مجاهدین گزیزان « ایدئولویی اسالم»و اقشار آگاه جامعه و به ویژه جوانان از « روشنفکران»آیا امروز بیش از پیش 

ها  پایر نیست. اشکال هم از آن ماند. امکان  مایی با آن همه پیوند با شما هم در این چهارچوب نمییغکسانی 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

ی عینی آن در حکومت را هم دارند. اگر روشنفکر  که تجربه  پایرند. 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 ماهب و قرآن و حدیث و ... آشنا نبود، امروز در سایه

بیرون است. شما توقع دارید روشنفکر آگاه « رتفک»آشناست و طبیعی است به بدیل آن تن ندهد. اگر چنین کاری کند از دایره 

ی فرزندانش    و مجادله« دریادار نوح»شما را بپایرد؟ شما انتظار دارید شاملو با آن توصیفی که از « عهد عتیق»های  ایرانی روایت

 اسرائیلی شما را بپایرد؟  رو شما شود و تفاسیر بنی کند دنباله و همسرش می

آزادی از نظر من یعنی : » گوید فکر ایرانی حتی آزادی را با رها شدن از خرافات همراه دانسته و میشاملو به عنوان یک روشن

کند و مرا هم  پرست از بردگی و جهل خودش دفاع می طریق رها شدن از خرافات. آدمیزاد خرافه قبل از هر چیز عروج انسان از

جنگیم و  که تکایب شود. آزادی هدف واالیی است که برای آن می ی نیستا  کشاند. آزادی هرگز شایعه با خودش به بردگی می

شود. اما تا  ست که شکفته می اش تنها و تنها در فضای آزادی آوریم. یقین داشته باشید. انسان و فرهنگ انسانی 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  ۸۸در دیماه  شما

 ظلمو ٴیا حجة بن الحسن! ریشه»دهید  که شعار می ان، اى کسانیایر ورشعله شهرهاى و تهران در نشاناشرف هاىآهاى بچه»

 لکه و کند عنایت منتظر قائم هم تا بخوانید عصرولی کرده، نامگاارى 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« رعص ولی»و « قائم منتظر»خواهد نام خمینی را تبدیل به  معلوم است کسی که می

                                  گیرد.  قرار نمی

 

 از گذشته درس بگیریم و آینده را بسازیم

ی تیره و تاری برای آن متصور است.   نباید در گاشته ماند. باید فکری اساسی کرد. میهن ما از هرجهت در خطر است. آینده

چه را که برای خودم  آید. آن را باال زد. از دست امثال من جز گفتن و آماج حمالت قرار گرفتن کاری بر نمیها  بایستی آستین

 دهم.  دانم انجام می مقدور و شایسته می

برخورد حافی با نیروهای پایر 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 ها را پایرفت. عالوه بر آن  یران از اساس اشتباه است. بایستی واقعیتی ا جامعه

ها را از پا در آورد مشکالت تشکیالتی و  یک تشکیالت منسجم است. قبل از آن که مشکالت سیاسی و ایدئولوییک ائتالف

توانید در این زمینه مددرسان باشید. باید از نیرو و پتانسیل نیروهای  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

آلترناتیو فراگیر مورد قبول و  پایرش مردم بوده ی گاشته نبود یک  شانسی نیست. یکی از دالیل ماندگاری رییم در سه دهه

و آلترناتیوی بایستی از خودگاشتگی داشت. دو دهه قبل شما شعار تحریم نفتی و تسلیحاتی   است. برای نیل به چنین جبهه

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=19656
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=19656
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نکی و کشتیرانی های اقتصادی شامل با خواستید تحقق یافته است. تحریم چه شما می دادید. امروز این امر بیش از آن رییم را می

پنهان شد « استمالت»توان پشت سیاست  و بیمه و ... هم شده است. حاال نوبت شماست که کاری کنید. دیگر مثل گاشته نمی

ها را سر غرب شکست و ماندگاری رییم را به آن نسبت داد. مگر شاه که سقوط کرد حمایت تمام عیار غرب  کوزه  ی کاسه و همه

 و شرق را نداشت؟

داد حال آن که نداده است. واقعًا حیف است، هیچ نیرویی به اندازه  تان درست بود بایستی نتیجه می اهکارهای قبلیاگر ر

 .مجاهدین بها نپرداخته، فداکاری نکرده و آماده فداکاری نیستنیروهای 

دین نامی از ضرورت سال گاشته و پس از سقوط دولت صدام حسین، برای نمونه یک بار نشده شما یا رهبران مجاه۱۷در 

که چهارچوب آن « حل سوم  راه»اید که از  های خارجی خواسته حساب  ی همبستگی ببرید. اما صدها بار از طرف تشکیل جبهه

گاشته را فراموش کنند « راه حل سوم»د که برای تحقق یا مشخص نیست حمایت کنند. اما یک بار از نیروهای داخلی نخواسته

توانید  کنم شما بدون یک خانه تکانی اساسی نمی رنامه مشخص دور هم جمع شوند. البته تأکید میو حول یک پالتفرم و ب

جبهه همبستگی تشکیل دهید. منظورم از این حرف این نیست که خط دیگران درست بوده و یا اعمالشان نیاز به بازنگری 

شود نیاز است که از خودگاشتگی هم  ی پیشقدم میوجه، بلکه وقتی کس اند. به هیچ ندارد یا دارای منش و روش حسنه بوده

 داشته باشد. 

سپتامبر و  ۱۱های  لرزه پساعالم کردید نیز ناشی از  ۹۷۷۹نوامبر  ۳برابر با  ۱۶۸۱آبان  ۱۶ی همبستگی که در  همان جبهه

های  وش مسئول سرویسحبینرال طاهر های آن در دیدار شما با  که نشانه بود خواست دولت عراقهای دوقلو و  انفجار برج

ی واقعی و عملی ندارد و یک یست سیاسی است تا کوششی در جهت ایجاد یک  امنیتی دولت عراق مشخص است و جنبه

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

کشاند. به همین دلیل است که کسی آن را جدی  کرد و به دنبال شما می تا مدتی سرگرم می اعضای شورای ملی مقاومت را نیز

 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  هم دارید اما کمتر چیزی که در آن دیده می« 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. 

من و ما و شما همه نیروهای سیاسی جامعه ایران هستیم. همانطور که نبایستی انتظار  بایستی توجه داشته باشیم کهی ما  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  ته نیست. بایستی توجه داشت فردا دیر است. نبایستی در ایجاد چنین تشکلچیز ما پیشرف  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

 

 لزوم روشنگری در مورد مواضع ایدئولوژیک، تاریخی مجاهدین

بخشی از از نظر ایدئولوییک و چه از نظر تاریخی از شما انتشار نیافته است.  در سی سال گاشته تقریبًا هیچ کار تئوریک چه

 های ایدئولوییک مجاهدین بود نفی کردید.  را نیز که جزو آموزه« تبیین جهان»های  بحث

ا کاشف های ایدئولوییکی که شما خود ر 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« انقالب ایدئولوییکی»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  گااشتن روی توانایی دو برابر است. همان نشستی که در آن مریم رجوی با دست« 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 و خطوط را از جایی میبه جایی وصل است و خط  ًاقطع»گرفت: نه ممکن نیست. او  خودش نتیجه می
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امام »فهمم مردم چرا نبایستی  نمی«. استغفرالله»گفتید:  ای تأییدآمیز می زمان معرفی شدید و مخالفتی نکردید و تنها به گونه

 شان را بشناسند و به او روی آورند؟«زمان

ی وسایل برای نشر  تی در دسترس عموم قرار بگیرد. بایستی از همهایدئولویی و باور و اعتقاد چنانکه حقانیت داشته باشد بایس

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 « ایدئولویی»و « انقالب»یا 

های مختلف آن آشنا  گویید به آن معتقدید کلی است و کسی با جنبه . اسالمی که میباورهای شما برای مردم نامشخص است

 تواند بچرخد. نیست. حتی اعضا و کادرهای مجاهدین اطالع چندانی از آن ندارند به هر سمتی می

 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 تبیها و جزوات مجاهد ك، به متون و کتابیدئولوییبه سواالت ا براى پاسخ»

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022 

 

ن ییهاى تب ن و مخصوصًا به بحثیها و جزوات مجاهد به متون و کتاب»امکان دسترسی  برای یک پژوهشگر در خارج از کشور

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»های مختلف ارائه نشده است و از این بابت مجاهدین در  دین در زمینههیچ کار تئوریکی از شما و مجاه

 برند و این برای جنبشی که ادعای تغییر جهان را دارد پایرفته نیست.  می

نپرداختید و وجوه مختلف آن از دیدگاه مجاهدین را « مستبد»و شخص « استبداد»شما هیچگاه به لحاظ تئوریک به موضوع 

 کننده نیست.  با اشاره به رییم اکتفا کردید که قانع« دین  استبداد زیر پرده»ریح نکردید. تنها به ذکر تش

منتشر نشده است. هیچ  ایرانهای آزادیبخش و ملی   هیچ اثری از شما یا مجاهدین در ارتباط با تاریخ ایران و نگاه شما به نهضت

 چیست؟  نها در کشورما های ماهبی و سیر تحول آن  ا تاریخ ماهب و جنبشداند نظر شما و مجاهدین در ارتباط ب کس نمی

است. « ای ایران»هستند، سرود رسمی شورای ملی مقاومت « ایران میهن شهیدان»و « ایران زمین» ،اولین سرودهای مجاهدین

« آفتاب خراسان»و « وائجباب الح»ای هر سه برخاسته از خراسان هستید و دائم از  اما شما که همچون مطهری و خامنه

اید که  کنید یک کلمه از فردوسی معمار زبان فارسی و آموزگار بزرگ ایرانی نگفته گویید و خاک قدومش را توتیای چشم می می

 دلیل نیست. بی ،او نیز در طوس خفته است. آن هیاهو و این سکوت

ایت آن در مناسبات اجتماعی و تشکیالتی و ... شما هیچگاه به لحاظ تئوریک به توصیف و تشریح حقوق بشر و لزوم رع

 نپرداختید. تنها به گزارش نقض حقوق بشر توسط رییم و محکومیت آن اکتفا کردید. 

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 گاشته خود را در عمل نفی کرده ها و آموزش ی مسائل سیاسی شما بخش مهمی از تحلیل در زمینه

اید. بحث من درستی یا نادرستی عملکرد  های آن رسیده ترین جناح امپریالیسم به عنوان سد اصلی دوران به همگرایی با راست

شود هم تحلیل و شعارهای قبلی شما درست باشد و هم  ن رفتار دوگانه هستم. نمیامروز شما نیست بلکه خواهان توضیح ای

 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. تی خود تحت عناوین عدالتخواهی، دفاع از بشریت، بخاطر صلح و ... با آب و تاب بیان میجهان سوم را در سیستم تبلیغا

 (۹۹و ۹۱ص  ۱۶۵۸، انتشارات مجاهدین، بهار ی تحلیل سیاسی )رهنمودهای شیوه

 

مللی و مواضع ال  های بین گاارد و قطعنامه ها دست می نکاتی است که امروز رییم روی آن  ادعاهای دیروز شما دقیقًا همان

 کند.  با توسل به همین توجیهات رد میکشورهای غربی را 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022
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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»م با حرکت کنیم بایستی تحلیل منتقدان و دشمنان شما را پایرفت و مجاهدین را همراه و همگا

های تئوریک حرکت  تان قبل از هرچیز بایستی به نقد گاشته بطور صریح و روشن پرداخته و پایه دید. شما برای توجیه اقدامات

 تان را روشن کنید. فعلی

 

را نبرده بود کمتر « سریبین رود عبدالرضا نیک»ی مجاهدین و تحوالت آن ناروشن است؛ حتی تا زمانی که رییم نام  تاریخچه

( که بخش ۵۰-۵۷ی بنیانگااران سازمان مجاهدین بوده است. تغییر و تحوالت درون زندان شاه ) 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 

تان انتشار یافته است. در این بخش گزینشی هم هدف اصلی برجسته کردن شماست و نه روایت  اشقانشما یا دوستان و ع

 تاریخ. 

گشت. شما نگویید، دیگران به جای شما خواهند گفت. کما  نسلی را پرپر کرد به زندان شاه بر می ۳۷ی  چه در دهه ی آن ریشه

بخواهد راجع به  که هدین انتشار داده است. معلوم است کسیی مجا این که رییم 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 رییم با همه

های ایدئولوییک، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  اید. در مورد دیدگاه اشتهاست. اما شما همچنان دست روی دست گا

های مجاهدین تحقیق کند از منابع شما  سازی نشده است. در دنیای مدرن اگر کسی بخواهد در مورد دیدگاه مجاهدین شفاف

 شما نیست. چیزی در دسترس نیست بایستی فقط به منتقدان و دشمنان شما رجوع کند. این به نفع 

یابد و نه خود آن سازمان؟  اش انتشار می ها و نکات اصلی ایدئولویی یک سازمان پیشرو توسط دشمن در کجای دنیا، سرفصل

های وابسته به رییم انتشار یافته بکنید. در کجای دنیا تفسیر  های انقالب ایدئولوییک که توسط سایت های نشست نگاهی به فیلم

های شما  گیرد؟ تقریبًا تمامی نکات اصلی دیدگاه  های آن سازمان انجام می ی دشمنان و جدا شده عهدهو توضیح این نکات به 

تان انتشار یافته و نه خود شما. چرا افسار همه چیز را به دست رییم و مخالفان و  در ربع قرن گاشته توسط دشمنان

 دهید؟ تان می دشمنان

های  اطالعیهمجاهدین و  اسناددهید؛  ین را در دسترس افراد و محققین قرار نمیی مجاهد های گاشته 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  تان را. شما کتابیا سانسور کنید، حتی سخنان خود حافدهید فردا ممکن است  که امروز انتشار می

دهید. شما تاریخ خودتان را هم سانسور  ها را که با نظارت تمام و کمال شما انتشار یافته در اختیار افراد قرار نمی قبلی آن

 کنید.  می

آن که دیر شود به  در عصر ارتباطات و دیجیتال این رفتارها پسندیده نیست. این همه پنهانکاری قابل توجیه نیست. پیش از

 توان گرفت.  ماند. جلوی قضاوت تاریخ را نمی می« زنده»میریم اما تاریخ  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»در دنیایی که به سمت 

که جای خود  «انقالب مریم»مجاهدین و  «انقالب ایدئولوییک»های زمانه سپر بیاندازد.  ر مقابل واقعیتهم که باشد بایستی د

توانید اشرف و لیبرتی  گااریم شما برای همیشه نمی د. در حالی که دوران انقالب ارتباطات و انفجار اطالعات را پشت سر میندار

 ای شکست خورده است. دسترسی آزاد به اطالعات محروم کنید. این تجربهها را از  ی آهنین نگاه دارید و آن را پشت پرده

ها را باز کنید اجازه دهید نسیم  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 اه ناخواه دوران شما و همهخونو و نوخواهی و نوگرایی به درون مجاهدین راه یابد. این ضرورت زمانه است. 
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پای مجاهدین بگشایید. شما  جدیدی را پیش  پیش از آن که مرگ به اجبار نقطه پایانی بر آن نهد با اراده و انتخاب خودتان راه

را آغاز   زندگی ی جدیدی از ضمن آن که مرحلهشوند و  ها در این سن در اروپا بازنشسته می خیلیشوید،  ساله می ۳۵امسال 

  کنند.   مینگاهی هم به گاشته  کنند می

تغییر و تحول در مجاهدین را به وجود آورید. کسی جز شما توان این کار را ندارد.  ی ی مجاهدین کنید. زمینه فکری برای آینده

خون و جنایت و شقاوت برپا ی رییم بود و به درستی برای حفظ نظامی که با  خمینی دو ماه قبل از مرگش هنوز به فکر آینده

 الله منتظری را برکنار کرد.  آیت« 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

به کار شوید. نگاهی انتقادی به گاشته و بیان  هنوز دیر نیست تا فرصت هست دست گرفتید. مجاهدین را به فال نیک می

شود اما این تنها راه  ها و اشتباهات از زبان شما اگرچه باعث تنش غیرقابل تصوری در مجاهدین و نیروهای هوادار شما می ضعف

 . به آن فکر کنید. رسد به نظر میبرون رفت از مشکالت 

تان در  پیدا خواهد شد که در مورد شما و اعمال« خروشچف»کسی مانند  احتمااًلاگر امروز خود شما پیشقدم نشوید در آینده 

سازمان مجاهدین گزارش دهد. آن روز شما نخواهید بود و همچون استالین امکان دفاع از خود را نخواهید داشت. خروشچف در 

 دوران کشتار بزرگ استالین رئیس سازمان حزبی مسکو بود.

ی  خواهید، از همین حاال آن را نشان دهید. نیروهایی که بدون شما توانایی اداره می از قدرت نمیاید در آینده سه شما قول داده

 ای زده را دارند قادر به هدایت مجاهدین و مقاومت خواهند بود.  و خامنه  کشور خمینی

ی مخالف اعالمیه جهانی  شده متأسفانه زیرپاگااشتن 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  حقوق بشر و استانداردهای پایرفته

چه در این گزارش آمده صحیح و واقعی است در این صورت آیا  گفتنی بسیار است. اما بیایید تصور کنیم بخشی از آناست. 

ولیت پایرفته و قبل از آن که فرصت از دست برود، از تمامی کسانی که به نوعی در جریان روابط درونی مسئنبایستی 

آیا نباید  ؟عار تقصیر  بخواهید و پوزش بطلبید ؟اند، اعاده حیثیت کنید دیده های مختلف آسیب مجاهدین و همچنین نشست

خواهند باشند اما از یاد  ها هرکس که می آن؟ ... روشنگری کنیداند و  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.

دند پس از انقالب ضدسلطنتی به خاطر رفته بو تا مرز فروپاشی و انحالل پیش ۵۳مجاهدین با آن که پس از ضربات سال 

نیکی که داشتند به سرعت به بزرگترین جریان سیاسی کشور تبدیل شدند. در سی و چهار سال گاشته هیچ نیروی ایرانی  نام

که دیر شود فکری  دار شده است، پیش از آن و شهرتش لکه  ی مجاهدین فداکاری و از خودگاشتگی نکرده اما نام نیک به اندازه

 رای نام و اشتهار مجاهدین کنید تا آینده را از دست ندهید.  ب

 

ها دست گااشتم حاضرم با هرکس و یا هرجمعی که شما تعیین کنید  روی آن  ی مواردی که در این نامه در ارتباط با همه

تی را به مناظره مسعود رجوی، دکتر بهش«! دادگاه خلق»زدید:  سال پیش در نشریه مجاهد تیتر می ۶۶شما مناظره کنم. 

کند. بهشتی حاضر به انجام چنین مناظره و گفتگویی نشد. اگر در آن دوران اختیار رادیو و تلویزیون دست  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 

 تان به سؤاالت پاسخ خواهید داد. اید که خود قول داده

 

« به آیندگان»کنم نگاهی هم داشته باشید به بخشی از شعر  ی طوالنی را خواندید تقاضا می ی شمایی که این نامه از همه

 برم. از این شعر آغاز کردم و با همان به پایان می قسمتیام را با  برتولت برشت. نامه
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 جهید نی بیرون میآهای آیندگان، شما که از دل توفا»

 که ما را بلعیده است.

 زنید های ما حرف می 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 گااشتیم، و نومیدانه میدان

 آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود.

 انیم:د این را خوب می

 حتی نفرت از حقارت نیز

 کند. آدم را سنگدل می

 حتی خشم بر نابرابری هم

 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

 که انسان یاور انسان بود

 درباره ما

 «با رأفت داوری کنید!

 

 ۱۶۲۱بهمن  ۱۲مصداقی، تاریخ نگارش  ایرج

 

 ۱۶۲۹ اردیبهشت بازنگری و تاریخ انتشار

 

www.irajmesdaghi.com 
 

irajmesdaghi@gmail.com 
 

این دهید.  شما هم به  ندرت چیزی را در دسترس عموم قرار میتم. توضیح ضروری: من از داشتن آرشیو و همکار محروم هس

و با اتکا به  هها شماره از نشریه مجاهد که بطور اتفاقی به دستم رسید گزارش را در کنار چندین کار دیگر با در اختیار داشتن ده

و همچنین یکی از دوستانم در شود  می نگهداری« اسناد اپوزیسیون ایران»ام و چند کتاب و سند و نشریه که در سایت  حافظه

ی دوستان و  حضور داشتند و در زمره« اشرف»ها در  که سال  گفتگو با کسانیی تحریر درآوردم.  به رشتهاختیارم گااشت 

ا هایم ر ها و لغزش ها و نارسایی امیدوارم کوتاهی های سابق من هستند یکی از منابع مهم این نوشته است. بندی آشنایان و هم

خواستم در ابتدای سال جاری منتشر کنم اما به علت بیماری و عمل جراحی و بستری شدن  این گزارش را مینادیده بگیرید. 

 های بعدی آن مدتی به تأخیر افتاد.  درپی در بیمارستان و پیآمد پی
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