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 بخش هشتم: نگاهی به مواضع شما در چند سال گذشته 

 

 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

این کشور پرمخاطره و پرآوازه، یک بار، حتی یک بار، مسئولیت یک خطا و خبط و عقب ماندگی و درجا زدن را شخصًا بپذیرید. 

 «ام. از آحاد این مردمم، شخصًا ندیده یا نشنیده امید دارم بسیار بوده باشد اما من که یکی

 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  زاد به هر دلیل تا این 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 

 انتقاد را کردید که در بیرون کشیدن حق رهبری از گلوی مجاهدین غفلت کردید. 

 

 نزد خدا و مردم توبه کرد و عذرخواست: عمل نکرده بود « انقالبی»از این که  ۸۸هم 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 »

حاکمه مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به م

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  در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت ها پیش نمی

 « خواهم. عزیز عذر می خواهم. خطای خودمان را عذر میمتعال و از پیشگاه ملت 

 

خواهم دست روی نوع منطق مشابه بگذارم. این جنس از عذرخواهی  قصدم قیاس شما با خمینی آن جنایتکار بزرگ نیست. می

 در واقع تهدید مردم است و نه اعتذار. 

اید هم  اید. هرکجا که اعترافی کرده ه کوچک مرتکب شدهباشید حتی یک اشتبا  تاریخ به یاد ندارد که شما پذیرفتهمتأسفانه 

 برای فرار از پذیرش اشتباه بوده است. 

هایی که دوست دارند این رژیم پلید نباشد. شما هم  ی آن مثل همه بقیه،هستید مثل   چه باور بکنید چه نکنید شما هم انسانی

اید. متأسفم از این که  فم که این حق را از خودتان سلب کردهکردن برخوردارید. متأس ی ما از حق انسانی اشتباه مثل همه

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  ین همهاید تردیدی نیست؛ اما ا های تاریخی کشورمان این استعداد را بارز کرده ای از برهه که در پاره

تاریخ مملو از ها را هم بپذیرید.  اید که چه بهتر مسئولیت آن هایی که داشتید، اشتباهات بزرگی را هم مرتکب شده مسئولیت

تکب شان نقش مهمی را بازی کردند اما در ادامه اشتباهات بزرگی را نیز مر 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  دانست اگر یک شیوه به سراسر نقاط دنیا رفته و انقالب جدیدی را سازماندهی کند. او حتی به آفریقا رفت. او نمی

 دهد لزومًا در نقاط دیگر کارساز نیست.  ز دنیا جواب میای ا در نقطه

 

   گفتید: تر و هنگامی که خود در ایران بودید می شما پیش
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خواهد  مثاًل وقتی یک فرد روشنفکر ایرانی جدا از متن حرکت جامعه در خارج نشسته و فقط از طریق یک سری روزنامه می»

 «کند.  ه الگوسازی دچار شده و ایران را در کادر جوامع دیگر تحلیل میوضعیت داخل جامعه را تحلیل کند، اجبارًا ب

 (۸۸، ص ۸۵۸۸ی تحلیل سیاسی، انتشارات مجاهدین، بهار  )رهنمودهای شیوه

 

اید. با مردم عادی رو  اید. در مجامع عمومی حاضر نشده اید. به ندرت به خیابان رفته سال است که ایران نبوده ۵۹شما متجاوز از 

اید. درک واقعی از چگونگی حل و  ای خاص و محدود در تماس بوده اید. با عده ها گوش نداده ها آن و نشده و به درد دلدر ر

به سر « غیبت»ها دهسال است که در دوران  این اند. افزون بر فصل مشکالت مردم ندارید. حتی نیروهایتان با شما راحت نبوده

 نشده و تحلیل واقعی از جامعه ایران ارائه دهید؟« الگوسازی»اهید دچار خو برید. در چنین شرایطی چگونه می می

 

 صلح و شکستن طلسم اختناق و ... 

کدام درست از آب در نیامد  و سقوط شتابان و تحلیل سرنگونی کوتاه مدت و میان مدت و طوالنی مدت که هیچ ۰۶از سال 

پذیرد. وقتی که خمینی قطعنامه را  وزی که باشد صلح با عراق را نمیگفتید رژیم تا ر 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 « بسآتش »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 ،ارتش آزادیبخش است ،بازوی پراقتدار خلق

 

 گفتید: ی صلح و استحاله و شکستن طلسم اختناق می شما در مورد رابطه

 

جا که به خاطر ماهیت  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  نمی اش هرگز 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 ست که افزایش اختناق بدون سرپوش و نقطه اتکای جنگ نمی 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 همه سال بیخودی خودش را به جنگ قالب نکرده بود؛ این فی کنید که رژیم خمینی این ندارد. قطعًا تأیید می

 « ه داده بود. اتکایش  بود و به آن تکی

  ،۸۸۸ی  های دانشجویان مسلمان خارج از کشور شماره ی اتحادیه انجمن  با رهبر مقاومت، نشریه« صدای مجاهد»ی  مصاحبه

 . ۸۵۰۱هیجدم آذر 

 

 و یا 

ر کرده، ای جستجو کرد که بیشتر از همه خواهانش بوده، دنبالش بوده و برایش کا ی اول صلح را باید در جایی و در نقطه برنده»

مبارزه کرده و مایه گذاشته، در این نقطه تردیدی نیست که در صورت تحقق یک صلح واقعی و صلح پایدار طبعًا نخستین 

 «اش مردم ایران، مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران هستند. برنده

  ،۸۴۱ی  های دانشجویان مسلمان خارج از کشور شماره ی اتحادیه انجمن  با رهبر مقاومت، نشریه« صدای مجاهد»ی  مصاحبه

 . ۸۵۰۱پانزدهم مهر 

 و همچنین: 
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ی رژیم آخوندی است که خواه ناخواه به شکستن طلسم   ی والیت فقیه و پیش درآمد استحاله ایم صلح پونه پیوسته گفته»

 (۸۵۱۱بهمن  ۹۶ ۴۹۱)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  آزادیبخش به عنوان تنها راه مقابله با رژیم، اولین بازنده  با وجود استراتژی ارتشمسلم بود 

 را بسیار محدود کرد. « ارتش»امکان مانور « آتش بس»که مقاومت خواهند بود. کما این 

 

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 

شما که با قاطعیت تر کردن طلسم اختناق حرکت کرد. و برخالف نظر  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.  ۸۸پس از جنبش ی حیات رژیم  و ادامه« سرپوش و نقطه اتکای جنگ

تن داد اما شما « دوره کوتاه مدت»برای یک   «سیفضای بالنسبه باز سیا»چنانچه در دوران خاتمی برخالف نظر شما رژیم به 

 درجه برخالف استراتژی جنگ آزادیبخش نوین بود با آن مقابله کنید.  ۸۸۶که « چریک شهری»های  تالش کردید با عملیات

ل سیاسی بر ها همه تمایالت شماست و نه تحلی المللی به جناحی از رژیم را انکار کردید. این شما بارها دل بستن نیروهای بین

 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 »

بینند: یا خمینی و یا راه منتهی به آزادی و استقالل که داوطلب  نیروهای سیاسی دو گزیش کاماًل متضاد را در برابر خود می

های بینابینی و ماهیت مدعیان آن به دلیل تداوم درخشان  شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین ندارد. تمامی راهماّدی جز 

المللی هم کمتر کسی به ادعای ثبات رژیم خمینی و  ی بین مقاومت در ابعاد نظامی و سیاسی برمال شده و امروز حتی در صحنه

 ۸۸چی درباره انقالب ایدئولوژیک،  )سخنرانی مهدی ابریشم« کند. دل خوش می ژیم، یا بیرون آمدن یک آلترناتیو از داخل ر

 (۸۸، ص ۸۵۰۴انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه ، ۸۵۰۴خرداد 

از درون « آلترناتیوی»سال از انقالب ایدئولوژیک همچنان شاهد دل بستن مردم و کشورهای غربی به  ۵۶آیا پس از گذشت 

 نظام نیستیم؟ 

 

 ها در سپاه پاسداران و تضعیف آنریزش نیرو

الله منتظری  ، پس از برکناری آیت«ایم وارد دوران سرنگونی رژیم شده»گفتید:  مجاهد می« صدای»در گفتگو با  ۰۱شما در آذر 

سال بعد وقتی خاتمی به  ۸و مرگ خمینی و ریاست جمهوری رفسنجانی هم با شدت هرچه بیشتری موضوع را ادامه دادید. 

است. مجاهدین   «جام شوکران»نیست بلکه   «حیات  جرعه»رسد نه تنها  ید گفتید این دیگر به دور دوم نمیقدرت رس

 ۵۹که االن « دوران سرنگونی»سالح شدند و اشرف تخلیه شد و در لیبرتی به دام افتادید اما همچنان دست از سر این  خلع

بست  بن»تا همین امروز بدون وقفه از  ۰۶ارید. شما هر بار از سال د 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  بس و صلح سپاه پاسداران و بسیج منحل می شما معتقد بودید که در صورت پذیرش آتش

گذاری رژیم جاسازی کند و  ونهای اقتصادی و تبلیغاتی و قان رفت تا نیروهایش را در بخش میدورانی که سپاه پاسداران 

های قدرت سیاسی را در دست گیرد شما با انتشار نام آنها و در راستای تحلیل غلطی که داشتید اوضاع را بر وفق مرادتان  اهرم

ام و تحلیل شما را   د چهارم کتاب خاطراتم به آن اشاره کردهشدید. من در جل 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
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کند. از اقتصاد  می امنیتی کشور و نه تنها صالحیت نامزدهای نمایندگی مجلس که حتی نامزدهای نظام پزشکی را نیز تعیین

 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  نیست... و هیچ تالشی نمی ای برای آن مقدور  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  علیرضا افشار فرمانده بسیج به عنوان ریزشی نام میاز محسن رضایی و احمد وحیدی فرمانده نیروی قدس و 

 کند:  می

 (۸۵۱۱مهر  ۹۸)مجاهد « شود ریزش فرماندهان سپاه از یک ناامیدی و بریدگی در باالترین سطوح آن ناشی می»

 

خاتمی توصیف کردید و آن را  ترین تحول درونی رژیم پس از ریاست جمهوری پاسداران را مهم  گیری فرمانده سپاه کناره»شما 

های شاه در آخرین مراحل  نشانه وحشت و ناامیدی و سرخوردگی باالترین مقامات حکومت آخوندی و یادآور استعفا و فرار ژنرال

 (۸۵۱۰شهریور  ۸۲)اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت « دیکتاتوری سلطنتی خواند.

 

و تغییر و تحول در هر سیستم نظامی  جمهور شود ئیسخواست ر ه پاسداران میرضایی با استعفا از سپا  در حالی که محسن

 عادی است. قرار نیست افراد تا آخر عمر در یک پست باقی بمانند. 

موضعگیری و همین جمالت را برای استعفای حسن حبیبی از معاونت ریاست جمهوری خاتمی به   عنیًا همین ۸۵۱۰بهمن  ۸۹

 کار بردید .

 

فرمانده بعدی سپاه هم تغییر کرد، حبیبی هم فوت کرد اما هنوز رحیم صفوی یحیی گذرد  نزده سال از آن روزگار میبیش از پا

های غیرمنطقی استفاده کردید و نادرستی آن به  سازی سال گذشته چند بار از این شبیه ۵۶شما دست بردار نیستید. در طول 

 ختید؟زودی مشخص شد و پوزش نخواستید و تجربه نیاندو

  

  توجه کنید: ۸۵۰۶در 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

مورد بگویم این است که ... فراموش نکنید که پایان رژیم شاه هم توانم دراین  ای را که می تنها مسئله» دهید:  شما پاسخ می

 «شود. تشدید اختناق را بدنبال داشت. از قرار معلوم تاریخ دوباره تکرار می

 (۰ –شماره  ۸۵۰۶)جزوه انجمن دانشجویان مسلمان آلمان غربی مهر ماه 

 

 آن« برکات»بازگشت مریم از پاریس به بغداد و 

عظیم در ساختار تشکیالتی مجاهدین و سازمان رزم « برکات»که شده بازگشت مریم به عراق را موجب شما بایستی هرطور 

  کردید. برای همین سیاستی را که یک بار هم در گذشته پس از انقالب ایدئولوژیک پی گرفته ارتش آزادیبخش هم معرفی می

 بودید دنبال کردید. 
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 یا پتانسیل به صورت آن به چیزی. گفتید «مستقل سازمان ۸۱ –آزادیبخش گسترش تشکیالت مجاهدین و ارتش »مثاًل از 

 خش و مجاهدین افزوده نشده بود اما هیاهوی آن بسیار بود.آزادیب ارتش ظرفیت

آزادیبخش در اوج   مسئول اول مجاهدین و رئیس ستاد ارتش آزادیبخش اعالم کرد که اکنون تشکیالت مجاهدین و ارتش»

سازمان جداگانه و بالنسبه مستقل را در داخل و خارج  ۸۱خود، در پرتو حضور رئیس جمهور مریم رجوی شکوفایی و گسترش 

 (۸۵۱۱، دهم آذر ۴۸۱)نشریه مجاهد شماره « گیرد. کشور و در منطقه مرزی در بر می

ریس به عراق بایستی اند! پس از بازگشت پرسروصدای مریم رجوی از پا سازمان تکثیر شده ۸۱گفتید مجاهدین و ارتش به  می

 سازمان و ... نیست.  ۸۱دادید. امروز دیگر هیچ صحبتی از آن  آن را نشان می« برکات»

 

  گفتید: اند می افزون جوانانی که از مرزها به سوی ارتش آزادیبخش روانه موج روز»شما در مورد 

اند.  که از مرزها به سوی ارتش آزادیبخش روانهآقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران با اشاره به موج روزافزون جوانانی »

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 بیقاو پس از عزیمت رئیس جمهور م ۱۸

شده و سال جدید ایرانی سال تحوالت بزرگ در کشور ماست   کند که پایان عمر این رژیم بیش از پیش از همیشه نزدیک یم

اطالعیه )« ها و تخاصمات درونی مالیان شدت خواهد بخشید. ناپذیر رفسنجانی بحران الوقوع و اجتناب بخصوص که حذف قریب

 (۸۵۱۰دبیرخانه 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  برابر رشد کند. همه هم پای ادعای شما را مهر کردند. تیم  اشرف بیاورد و سازمان به لحاظ کمی ده

دسته خورد. به جای پذیرش واقعیت شروع  ای حاصل نشد و هرچه زدید بر  هم به ایران فرستادید اما نتیجه

کاران در کشورهای ترکیه و پاکستان کردید و با تالش و کوششی عجیب و با به  به عضوگیری از میان خالف

تر به اروپا آورده بودید به عراق بازگرداندید تا به لحاظ  ها کودکانی را که پیش کار بردن انواع و اقسام شیوه

 ن ارتش افزوده شود. عددی به تعداد رزمندگا

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

 ۸۰ بیش از هم« پایان عمر رژیم»هستند. از داستان نزدیکی « اند افزون جوانانی که از مرزها به سوی ارتش آزادیبخش روانه

 . 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 یا به کناری نهاده شد آیا نبایستی دالیل آن را صادقانه توضیح داد؟ این که چرا همچنان سیاست

های غیرواقعی را پس از انقالب ایدئولوژیک و برکناری علی  تحوالت عظیم و آمار و ارقامکنید موضوع بحث است. شما همین  می

 دادید:   زرکش هم می

 

هایی که برای تهران در نظر گرفته شده همراه با اسامی فرماندهان رزمندگان و  نظامی با معاونت -اسامی فرماندهان سیاسی»

 ۹۵نظامی برای  -های مازندران و اسامی واحدهای رزمی سیاسی ر جنگلهای گیالن و د 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  و فرمانده نظامی –ی سیاسی  فرمانده ۵۵اعالم خواهد شد. به این ترتیب در مجموع در سراسر کشور حدود 

خواهیم داشت... حاال با این سازماندهی جدید که بطور بالفصل ناشی از جهش محتوایی خطوط استراتژیکی و تاکتیکی مقاومت 

جا از تمام رزمندگان و  سراسری است رشد بسیار قابل توجه و مؤثری در انتظار مدار بعدی حرکت ما خواهد بود. در همین

مجاهد خلق در سراسر میهن، چه خواهر و چه برادر، در شهرها، در جنگل، در کوهستان و در ارتش، به این  واحدهای رزمی

ی خودشان و ستاد  نظامی منطقه-کنم که به فرامین، دستورات و توضیحات و تأکیدات فرماندهان سیاسی وسیله تقاضا می
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در اورسورواز،  ۸۵۰۴بهمن  ۸۲عود رجوی به مناسبت )سخنرانی مس« فرماندهی سراسری حداکثر توجه را مبذول بدارند

 ( ۸۱ص  ۰۴انتشارات کتاب طالقانی اسفند 

های گیالن و مازندران واحدهای رزمی بود که به فرماندهی خاص و ویژه نیاز داشته باشند؟ آیا اصاًل  در جنگل ۰۴آیا در سال 

« نظامی –واحدهای رزمی سیاسی »ی کشور  منطقه ۹۵ر امکان چنین سازماندهی در شرایط اختناق مطلق وجود داشت؟ آیا د

 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 ۱۰ه در انتخابات دوم خرداد کردید ک یادتان هست با چه شدت و حدتی تبلیغ می

  :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  کردیم که ولی فقیه شیعیان خارج از ایران )خودش گفته بود، داخل ایران هیچ، ولی من مسئولیت ما فکر نمی»...

ی سوم  کردم وقتی راه را برای دوره ن قدر کم استعداد باشد. به طور مثال شخصُا فکر میمقابل شیعیان خارج از ایران دارم( ای

نوری را در هر شرایطی روی کار بیاورد. اما معلوم شد که بعد  درت کنترل اوضاع را دارد که ناطقکند، البد ق رفسنجانی باز نمی

طور مشخص فشارهای مقاومت  بههمین فشارهای اجتماعی و  از آتش بس، بعد از زهرخوردن رژیم، بعد از مردن خمینی، بعد از

)تحلیل وضعیت رژیم آخوندی پس از سه سرگی و موقعیت مقاومت « کردیم خرابتر است چه که ما فکر می وضعیت از آن

 (۸۵۱۰هفدهم آذر  ۵۰۸ی  مجاهد شماره

 به ارزیابی قدرت مانور رژیم نیستید.شما مانند همیشه تکرار کردید که وضعیت رژیم بدتر از گذشته است! شما قادر 

های مهم نظام  رغم جنبش مردم و اعتراض بخش علیای توانست  که خامنه ۸۸و  ۸۴با توجه به تحلیل شما، آیا در سال 

 شود؟  ها گذاشته بودید چه می کاندیدایش را به ریاست جمهوری برساند، قوی شده بود؟ تکلیف نکاتی که دست روی آن

 

 ی حیات رژیم : گفتید و واپسین مرحله می ۱۰ناپذیر رفسنجانی از حاکمیت در سال  جتنابشما از حذف ا

شود و  ر خط نزدیک میآقای رجوی تصریح کرد: حاکمیت آخوندی از جانب مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به آخ»

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 پیش رو دارند. در واقع آن چه از بقایای خمینی در کرسی قدرت باقیمانده است حکومت دسته  حکومت، جراحی سختی

 (۸۵۱۸بهمن  ۹۹پاریس  -)اطالعیه شورای مقاومت ایران« محدودی از آخوندهاست که به هیچ وجه پایه قبلی را ندارد.

 

وی صورت « ناپذیر حذف اجتناب»قی ماند و موضوع با انتخاب خاتمی رفسنجانی وزنه تعادل رژیم شد و یکی از سران نظام با

 تحقق به خود نگرفت. 

 

 را اعالم کردید:« بازی استحاله با کارت رفسنجانی  پایان پر ننگ و خفت»شما پیش از انتخاب خاتمی 

اال در بازی استحاله با کارت رفسنجانی که ح 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  بزرگترین جراحی ناگزیر در رأس رژیم آخوندی،دارد از صحنه خارج می

رود و تضادهای سرباز کرده در درون رژیم بیش از همیشه زیرپای ولی فقیه پوشالی راهم خالی کرده  تضعیف و سقوط می

 (۸۵۱۸اسفند  ۵۶قاومت )اطالعیه دبیرخانه شورای ملی م« است.
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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 ۰۴دید. شما از سال  که رفسنجانی خوابش را هم نمی

و « سوختن کارت»خواهد این  و باز دوباره روز از نو روزی از نو. کی می« گرایی نیز به آخر خط خود رسید. الهسوخت و استح

 داند.  به پایان برسد خدا می« آخر خط»

 

 گفتید:  شما شانزده سال پیش می

ت؛ نه مشروعیت دارد، نه های مختلف مصرف کرده اس 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

 ۸۵۱۰آذر  ۸۶مسعود رجوی )« شود.  و مقاومت روی رژیم را هم در نظر بگیرید و ببینید چه می است. حاال فشار از مردم

 (۸۵۱۰دهم آذر  ۵۰۱مجاهد 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. راپای رژیم را فراگرفته و آن را به مرگ محتوم خود نزدیک و نزدیکتر میو گسستگی فزاینده س تتشت

 (۸۵۱۱اول اردیبهشت  ۵۸۸

 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 نمی۸۵۱۸آذر  ۸۸از پاریس به اینجا آمدم و در همین نشست )دو سال پیش، آن روز که من » 

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  مان مدت را هم در فرانسه ماندم واال میهای او بود که ه نکات را قبل از شما مسعود به من گفته و به خاطر حرف

 (۸۵۱۱، دهم آذر ۴۸۱ی  )مجاهد شماره« آمدم. چون که قرار است با ارتش آزادی برویم. می

 

 ۸۹به اتفاق آرا یک قطعنامه مهم در »های شما را مهر کرد. این شورا  اش پای تحلیل شورای ملی مقاومت در اجالس هشت روزه

 (۸۵۱۸سی و یکم فروردین  ۴۵۰)مجاهد شماره « ی کنونی را مرحله سرنگونی رژیم اعالم کرد. مرحله»د و ماده تصویب کر

 

   کردید: تعیین می« سقف زمانی»شما با اعتماد به نفس عجیبی 

است   دهنده این اننش -کند می تأیید را آن قویًا ۱۸ سال اول  هفته چند های رخداد –شدت و حدت تضادها و سرعت تحوالت 

، بیست و هشتم اردیبهشت  ۴۴۶ ی اول خاتمی بیشتر نیست. )نشریه مجاهد شماره   ها تا پایان دوره آن« سقف زمانی»که 

۸۵۱۸) 

 

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 حل سیاسی، تعیین تکلیف قطعی و خشونت نه راهخاطر شدت بحران و فقدان هرگو

 « فرا خواهد رسید ۹۶۶۸انتخابات ریاست جمهوری رژیم در مه 

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ( ۸۵۱۸اردیبهشت  ۱)
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شود. معنی سرفصل و نقطه  کلیف میقبل از این که خاتمی به دور دوم برسد همه چیز تعیین ت»شما به صراحت اعالم کردید: 

 (۸۵۱۱دهم آذر  ۴۸۱ی  )مجاهد شماره« عطف همین است.

 

و رو در رویی خاتمی و کروبی و هاشمی شاهرودی و رفسنجانی و  ۸۶خرداد  ۹شما در مورد تعیین تکلیف همه چیز قبل از 

 ای به صراحت گفتید که البته هیچ یک به وقوع نیپوست:    خامنه

رجوی مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده کل ارتش آزادیبخش، با بررسی تحوالت سیاسی بخصوص طی  آقای مسعود»

تعیین تکلیف  ۸۶خرداد  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  ست که سران رژیم و مهره 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

 (۸۵۱۸اردیبهشت  ۹۱)اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 

 

ای یا بایستی تن به تسلیم دهد یا قبل از پایان یافتن  ه صراحت گفتید خامنهشورای ملی مقاومت یا بهتر است بگویم شما ب

  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»

یافتن دوره ریاست جمهوری خاتمی به تعیین تکلیف قطعی مبادرت کند. این تعیین تکلیف، به دلیل فقدان هرگونه از پایان 

هایی است که مورد استفاده خمینی قرار  آمیز و توسل به شیوه های خشونت حل حل سیاسی، مستلزم به کار بردن راه راه

 تیر  ۹۲چیزی جز سرنگونی رژیم والیت فقیه نخواهد بود. ) اطالعیه  انداز نهایی گرفت. اوضاع از هر طرف که بچرخد، چشم می

 (شورای ملی مقاومت۸۵۱۸

 

 کردید که بعدًا مدعی نشوند.  هایتان می شما به این ترتیب شورای ملی مقاومت را هم درگیر تحلیل

ها  را مخاطب قرار داده و  از آنهای مختلف مجاهدین  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.  ۸۶و حداکثر زمانی که برای تعیین تکلیف شدن رژیم معین کردید سال  ۱۲، سال  ۱۸، سال  ۱۱عبارت بودند از سال 

رای  ۱۱من به گزینه سال »انگیزی گفت:  خیالی شگفت ری یکی از باالترین مسئوالن مجاهدین پس از انقالب با خامعباس داو

 درگاه شماست.« مقربان»او به همین دلیل همچنان از «. دهم می

ی من در ها ی شورای ملی مقاومت که از همدوره همراه با یکی از اعضای مجاهدین و کمیسیون خارجه ۸۵۱۸در همان سال 

 ایرانی خانم بودیم، مشغول «اجتماعی –مالی »زندان قزلحصار هم بود در یکی از شهرهای مرزی فرانسه و سوئیس به کار 

 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 »ونفره که من شاهد آن بودم دوست همراهم به او گفت: د سیسیا بحث یک از بعد. بود نفر ۸۵

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

ره با لبخند گفت: عزیزم حتمًا کاری را که شما گفتید نخواهم اش را که به سینه داشت نشان او داد. خانم ایرانی دوبا 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

به من گفت: تو قبول نداری به او گفتم این چه حرفی بود به این خانم زدی او که سال آینده از ما دورتر خواهد شد. با تعجب 

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
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عملیات »به بعد از  ۱۱ن بودند از سال ی مجاهدی 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 ۸۵۸۶گفتند. حتی در سال  می« بزرگ سرنگونی

 «!یک آشی برادر برای رژیم پخته»گفتند  رسید به صراحت می

 

ی  شود. درست است که این بار تجربه یس جمهور میهم این بود که رفسنجانی در همان دور اول رئ ۸۵۸۴تحلیل 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  فتید رژیم بدون خمینی آیندهگ شما با اطمینان کامل می

 ۹۴ای  دانستید و خمینی از مشروعیت انقالب و ... هم برخوردار بود. با این حال تا امروز خامنه جنگ را عامل بقای رژیم می

 مذهبی و سیاسی.  سال در قدرت بوده است. بدون جنگ و برخورداری از کاریسمای

 

 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 ضد مسلحانه مردمی علیه این رژیم  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 

 (۸۵۱۸اردیبهشت  ۹۱اطالعیه سازمان مجاهدین .« ) آزادیبخش به عنوان تنها راه رهایی ملی شده است 

 

باری غیرواقعی بود. البته همان موقع در  داده بودید به شکل فاجعه« عملیات مسلحانه مردمی»وع از بیالنی که در مورد این ن

افسر و  ۵۸»های رسیده از درون رژیم اعالم کردید که  به نقل از گزارش ۸۵۱۱اسفند  ۹۸مورد آن به شما گزارش دادم. شما در 

آمار تبدیل شد  ( یک ماه بعد همین ۴۵۹)نشریه مجاهد شماره « ندا دار نیروی انتظامی در طی سه ماه به هالکت رسیده درجه

 (۴۵۰مجاهد شماره )نشریه « مأمور انتظامی در تهران ۵۸کشته 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. « عملیات مسلحانه مردمی»ده بودند جزو کار و ... کشته ش خالف

ها را به باندهای رقیب نسبت داد به طرز  حتی هنگامی که رژیم خبر دستگیری عامالن ترور رازینی را اعالم کرد و آن

قهرآمیز به روی آوردن هرچه بیشتر جوانان به مقاومت »های مشابه را  آوری آن را تکذیب کردید و ترور مزبور و تالش تعجب

دانستید و آن را « عنوان تنها راه رهایی ملی در برابر دیکتاتوری مذهبی و تروریستی و دژخیمان و سردمداران جنایتکار آن

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»کردید، پیوندی که  معرفی« تماعیپیوند عنصر نظامی و اج

در وحشت از همین پیوند و همین پدیده است که باند خاتمی و نشریات مربوطه، ابتدا تالش کردند » اضافه کردید: 

به باندهای رقیب و باالخص سپاه پاسداران نسبت  ی مجازات آخوند رازینی را شدگان و عامالن عملیات قهرمانانه  بازداشت

برداشتن  ای که هدفش از میان نسبت دادن مقاومت قهرآمیز و  عملیات مسلحانه»گیری کردید که :  نتیجه  و در خاتمه« دهند.

و « پنهانهای  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»

 ( ۸۵۱۸اردیبهشت  ۸۱)اطالعیه سازمان مجاهدین 

 

« ی و اجتماعیعنصر نظام»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  بلکه همان
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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« های مذهبی هیئت»االن دادند فع 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

نفر بودند که همگی شناسایی و دستگیر شدند و  ۹۰شامل  خوانده شده بود،« قهرمانانه»شان توسط شما  مهدویت، که عملیات

سرانجام میالنی به عنوان متهم ردیف اول و غالمرضا عاملی به عنوان متهم ردیف دوم به اعدام محکوم شدند و در خصوص 

رزندشان کشته ی انصار عزتی که ف رازینی و خانوادهعلی تری صادر شد. با این حال به علت گذشت  مابقی متهمان، احکام سبك

 .نفر دیگر که زخمی شده بودند متهمان اعدام نشدند ۴شده بود و 

 

 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  رنگونی و رفتن به تهران دورتر میآزادیبخش نوین، هرچه در عالم واقع از س

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 «ی غربی رود اردن 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  توان اقدامات بعدی شما را مورد تجزیه 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  بینم. برای همین بود که پس از سقوط دولت صدام حسین در اطالعیه هم میی دیگری   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« کاخ سفید»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

ی توحیدی رخت بست و اعضای شورا  طبقه ی بی جا بود که جامعه شما به دنبال تشکیل دیوانساالری در محل بودید. از این

ای مشابه داشتند  رهبری از امکانات ویژه برخوردار شدند. در صدر اسالم هم وقتی موضوع دیوانساالری پیش آمد تجربه

 از امتیازات خاصی برخوردار شدند. های حزبی  منصب صاحبهمچنین در اتحاد شوروی نیز 

ی مجریه را داشت و فرامین شما را  ا حکم قوهاقلیم مورد نظر شما دارای قوای مجریه و قضاییه بود. شورای رهبری منصوب شم

 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 

و احتمااًل قایق به عنوان نیروی دریایی هم بود. هر از چندی مانور نظامی برگزار کرده و « غواص»تعدادی  عنوان نیروی هوایی و

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

 دالیل صرف امنیتی نداشت.  اش کردید. همه کامل و رسمی حرکت می« اسکورت»

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. 

رش شورای هم ایجاد کنید. هرچند گستمتفاوتی 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 مقاومت محاسن مختلف داشت و عده  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« بهارستان»امی که تاالر توان شور و شعف شما هنگ نمی

جا  همینتوانست از  میهای مختلف اما شکلی و غیرمحتوایی شورای ملی مقاومت هم  شود در نظر نگرفت. تشکیل کمیسیون
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ی مورد نظر شما را تکمیل کند.  انگیزه دهد و هم پروژهتوانست به نیروها  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 لی تحرکی مثبت در فعالیتالمل 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 رسمی و برازنده های 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« شرفا»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

دستگاه تبلیغاتی  ساعته و ۹۴ای  ی توپ برای مریم رجوی هم دادید. از تلویزیون ماهواره گلوله ۹۸حتی 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  چرخید شما پیروز بودید. شما دولت خود را تشکیل داده بودید، نقش امامت و رهبری را به عهده داشتید میطرف که 

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  سیستم امنیتی هم برخوردار بودید و اگر به ایران هم میاز نعمت ارتش و  ،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   اند عجالتًا در عراق با مشابه نیافته موزه و پارک هم بود تا چنانچه رزمندگان در ایران به این مراکز دست

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 

که بر آن حاکمیت داشتید هم رانده « 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:   گیرید. در حالی که قباًل ر نمینظ

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»

اصل گرفته و داند، ممکن است در روند حرکت خویش بطور استراتژیک منافع خویش را  ها می تر از آن ی نیروها و صالح از همه

جاست که گروه یا  منافع اصولی کل جنبش را که طبعًا باید بطور استراتژیک از اولویت خاص برخوردار باشد، نادیده بگیرد. این

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 بش، منافع خاص خود را اصل میمشخص بر منافع عام جن

 (۴۹و  ۴۸ص  ۸۵۸۸مجاهدین، 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

 


