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 تفاوت دو نگاه ، مجاهدينضرورت نجات نيروهای 
 

صحنه سياسی ايران عليرغم ،  به دولت فعلی عراقارگاه اشرف از زمان اعالم تصميم دولت امريکا مبنی بر انتقال مسئوليت حفاظت از قر
 پی در پی گوناگونی گيريهایشاهد موضع، ونرج کشوريش مبنی برسکوت اپوزسي و اذناب خا"اسالمیجمهوری "اوليه رژيمپايکوبی های 

سه ضرورت نجات . مشترک بودند ی  همگی در يک موضوع محور،نان آتنوع  در انگيزه ها و گوناگونی خواستگاهی   وجود با بود که 
 ! زادانه انها به يک مکان امن نيروهای مستقر در اشرف و انتقال آچهار هزار نفر از 

 
سياسی مجاهدين  در اين مقطع داشته باشد يا نه ، نفس  يها تا چه اندازه نقش تاثيرگذارنده  در تعيين خط و خطوط مستقل از آنکه اين موضعگير

خود اين مواضع جه از جانب دشمن  و چه از سوی همکاران خارجه نشين آن و چه بعضا از جانب رقبای سياسی نه چندان دوست با مجاهدين  
 و آماده  بی سالح ، با نيروهايی جان برکفحضور يک ارتش منضبط ، اگرچه فعال. تقل از ذهن است در کنه خود نشانگر يک واقعيت مس

يعنی دشمن بی چون وچرای مردم و انقالبيون " جمهوری اسالمی" نزديکی مرزهای ايران در مجموع به نفع رژيم دربهای ممکن هرپرداخت 
ارد ؟ آيا جزع و فزع  چپ وراست رژيم در تماميت آن با تمامی اذناب و دم و دنبالچه های آن آيا دراين رابطه شکی وجود د . اين ميهن نيست

در خارج کشور در رابطه با  انحالل اشرف و تقاضای فشار همه جانبه بر مجاهدين در ابعاد منطقه ای و جهانی از جانب آنان محلی از ترديد 
 برای مداخله در روند تحوالت اپوزيسيون ايران به جز اين نيروها ، امکان مستقل ديگریدارد ؟ آيا در شرايط فروپاشی محتمل اين رژيم ، 

 آيا رسالت  انقالبيون ايران  نجات دادن : گذشته از اينها اين پرسش نيز مطرح است؟اختيار دارد قابل پيش بينی متعاقب فروپاشی رژيم در غير
 و بهر قيمت برای پايين کشيدن آن با پذيرش هر ريسک  و اشد يا مبارزه ای  بی امانصرف جانهای  خود از دست يک  رژيم جنايتکار می ب

 .خواهد بود و چنين نيزآمادگی  برای  پرداخت هر بهايی ؟ تا آنجا که به اشرف بر می گردد که چنين بوده 
  

حال و هوای ديگری علی فغرب گرای  طلب سابق و اصالحضد امپرياليست خط امامی درفشانيهای يک  در ميان موضعگيريهای گوناگون ،
 يالنه از انتقال مسئوليت توسط خود مجاهدين شده که بنحوی رذنه تنها خواهان انحالل ارتش آزاديبخش و جمع شدن بساط اشرف  او  .دارد 

شکلی سياسی ديگری  با هر هيچ نيروی .کرده است خاطر  و رضايت شعفعراقی نيز ابراز  به نيروهای مجاهدين! قرارگاه نيروهای مسلح 
 بی دليل هم نيست که .موضعگيری  بجز رژيم در اين مورد خاص يعنی انتقال مسئوليت به نيروهای عراقی ابراز خوشحالی نکرده است از 

 . .ای رنگارنگ  وزارت اطالعات گرديده است  سايته بندذينآ،  خشک نشده  ترهات ضد انقالبی اوهنوز مرکب
 

در اينجا . رزوی  ساليان خود را قلمی کرده است و آرژيم  ز خواست  ين است که بگونه ای موجفرخ نگهدار در اه گاهان آويژگی موضعگيری
فرخ برای من .  انجام داده اند يش از اين کريم قصيم و مهدی سامعاين کار را پ. من قصد برخورد قلمی با اين جرثومه نفرت انگيز را ندارم 

يک طرف سياسی  در جناح  ماوراء راست جنبش  نکه  پيش از آ  و استادان توده ايشانسازمان اکثريت وقت ی رهبرینگهدار و تمامی اعضا
و جايشان بدرستی در کنار خون انقالبيون اين ميهن بوده  درانی هستند که دستشان تا مرفقجنايتکارهمکار و دستيار به شمار آيند ، 

ه در اين ک نظراختالف دراينرا نه از موضع  .مردم ايران است  صالحه دادگاه هایو درمقابل "  اسالمیجمهوری"همکارانشان در راس رژيم 
و ارتباطات گسترده ام با تقريبا تمامی اجزاء اپوزيسيون سرنگونی طلب عليرغم اختالفات با تحملترتر از خود را  کمتر سراغ دارم عرصه 

 "جمهوری اسالمی"در سرکوب انقالب توسط رژيماين رهبری  شرکت عملی  يگانه دليل آن   تنها ولکهب  می گويم ،نظری بسيار مويد آن است
  . و الغير   است اين ميهنلو دادن انقالبيونو ن ی خود به جاسوسی و خبرچينی برای آو تشويق نيروها

 
ارانش در سازمان اکثريت و استادانش در حزب توده  زدوده اين ننگ تاريخی از دامن او و همکلکه  اگر نه که سی سال ، صد سال نيز بگذرد 

 راحت در اين مورد خيال فرخ نگهدار حتما. د  تا روز موعود بر جای خواهد مانحافظه تاريخی مردم و پيشتازانشدر همواره نخواهد شد و 
دار سراغ گرفت همين است که او  فرخ نگهاگر يک انگيزه شخصی را نيز بتوان در موضعگيریهمين رابطه هم باشد که شايد در! باشد 
، مدعی العمومی ! و بقولی ببخشند ولی فراموش نکنند داند که اگر تمام شاهدان خيانتهای او سر بر زمين بگذارند يا از او وامثال او بگذرند مي

از اين منظر ! رها نخواهد کرد ود خال حهيئت متهم به ی شاهد و او را دردادگاه را ب،  در آن روز موعود سازمانی مجاهديندر هيئت
 !   قابل فهم است بخوبی علمداری ارتجاعی و ضدانقالبی او حداقل برای من 

 
شرايط سياسی  نشانگر يک مرزبندی جديد در کادر ورای هرتحليل و تفسيری فوق الذکرهای موضع گيريجدای از اين مورد خاص ، اما و 

.  سياسی نيست يک مرزبندی  تنها البتهمرزبندی اين .   بحث من می باشداصلیکه موضوع ن چيزی است ونی هم هست و اين همامتحول کن
 اهميت قضيه نيز از . و مبارزه انقالبی در مفهوم عام آن می باشد  در ابعاد خاص  به مقوله سرنگونیعميقا متفاوتنگاه دو ن بيانگر آفراتر از 

طيف گسترده ای را در ميان پوزيسيون و اپوزيسيون   همانگونه که در باال اشاره کردم واين موضعگيريهامحتوای  .همين جا نشئت می گيرد 
 . نجات نيروهای مجاهدين و انتقال انها به يک ساحل امن . شامل می گردد در کنه خود يک محور مشترک دارد

 
نه بالغند  خواست خود اين نيروها که البته انگار. يا رفتن شده است ماندن خود اين نيروها مبنی بردر کمتر موضعگيری اشاره ای به خواست 

انگار که عقل خود اين مجاهدين از همان روز اول که به عراق رفتند و تن به بزرگترين ! محلی از اعراب ندارد  نه آزادو ! و نه عاقل 
آيا ابلهانه نيست اگر تصور شود که . دام اسبی شرط می بندند ريسک سياسی تاريخ خود دادند ، نمی رسيده که به کجا قدم می گذارند و بر ک

را هم که دارا باشند ، در پر ريسک و خطر ! ساکنين اشرف از خرد و کالن و پير وجوان ، هرگير و پيچ تئوريک و هر ناپختگی سياسی 
يچ و خم  بيش از دو دهه اقامت در عراق ، بويژه  راه پر پ   توهمی داشته باشند ؟ت ، کوچکترينبودن ماندن در عراق  و حفظ اشرف بهر قيم

کمترين توهمی را نسبت به خطير بودن بی گفتگوی ماندن در عراق را  در  طاقت انسانی در پنج سال اخير فراسوی مرزهای تجربه خونبار و 
 اگر خواست خود اين نيروها ماندن دراشرفو مطلب درست باشد که هست  اگر اين .   نمی تواند  که بر جای گذاشته باشد نيزساده ترين اذهان

پس موضعگيری مبتنی بر ضرورت انتقال نيروهای  ،در نزديکی مرزهای ايران با پذيرش تمامی ريسکها و مخاطرات برسر راه است و 
 . نمی تواند باشد برخوردار  کوچکترين مشروعيتی از ! تخيلی و نامعلوم مستقر در اشرف به يک کشور ثالث 

 
١ 



الت يعنی مسئوليت بی قيد و شرط نيروهای ائتالف و بطور مشخص دولت اياتاکيد بر مسئله اساسی س موضع درست به اعتقاد من بايد برعک
بر مبنای همين .  بايد باشد و نه چيز ديگری ت از اشرف و اصل ممنوعيت جابجايی اجباری ساکنين آنمتحده در رابطه با تضمين حفاظ

اين همان نقطه محوری  .رتش اياالت متحده موافقت کرده استهايش توسط اجمع آوری سالح بوده که ارتش آزاديبخش با   هم تضمين حفاظت
  . را مشاهده کردتوان آندر کمتر موضعگيری مياست که 

 
  و برای ترک عراق  ينفشار بر مجاهد.   در انتخاب  دو موضع مشخص بسته می شود مورد ويژه ، مدار مرزبندی  سياسیبنابراين در اين 

  مبنی بر  آمريکا اياالت متحده اشغالگرفشار بر نيروهای ائتالف و دولت    ياجمهوری اسالمی باالی سر رژيم  ازکردن يک تهديد بالقوهدور
 حفاظت از اشرف زمينه  رسمی مقامات  خود در یهاامضاژنو و و کنوانسيون چهارم  مفاد توافقنامه های بين المللی ضرورت عمل کردن به

 
. عراق را در دست گيرد واقعی و تماما عراقی  زمام امورتا زمانی که  يک دولت .تا کجا ؟ تا زمانی که اشغال عراق توسط آمريکا ادامه دارد 

اين  هوش و ذکاوت باال دارد ؟ان نيازی به تشخيص آنکه رژيم  حاکم  بر ايران  در کدام سوی اين مرزبندی سياسی قرار می گيرد چندحاال آيا 
راه موضعگيری درست سياسی را ورای موافقت يا مخالفت سياسی با مجاهدين ، در ارتباط مستقيم با منافع و همان فرمول راه گشايی است که 

است اگر در نگ نظری کوته فکری و ت.  ترين دشمنان مردم ايران ، هموار کرده و مسير پيش رو را  روشن می کند  مضار بالواسطه دشمن
درهفته های اخير . مطمئنا چنين نيست .  پشت  تمامی اين موضعگيری ها  مدام بدنبال يک نيت پليد و غرض و مرض های سياسی بوده باشيم 

صريحم با چه در مالقاتهای سياسی و چه در تماسهای اجتماعيم مداوما در معرض چنين نظراتی قرار گرفته ام که عليرغم مخالفت خود من 
بر اين باورم  که آنچه در اين ميان وجه غالب را داراست نه صرفا اختالف در . انها ذره ای در حسن نيت طرفهای مقابلم ترديد نداشته ام 

ت بلکه فراتر از آن  نوع نگاه ما به مقوال. تئوری  يا خط و خطوط سياسی است  که البته وجود دارد و خوب هم هست که وجود داشته باشد 
در يک نگاه اين جان انسانها است که ارزش  .اين مورد خاص تعيين کننده می باشد  درارزشی و به تبع آن فعل و انفعاالت سياسی است که

 .است و بايد بهر قيمتی حفظ گردد 
 

در نگاه . سفه اصالت وجودش  به جهان و فل "سارتر"  نگاه  اگزيستانسياليستی درست مثل .خود اصال چيز بدی نيست ه  به خودی اين نگا
 ميانه  درگزينش ميان مادر يا ميهندر" سارتر"، در نگاه اول . آن رعايت گردد "  شان"  تنها زمانی اصالت دارد که" وجود انسانی "ديگر اين

  رویمرگ بر" می کند کهبه تاريخ فرياد    خطابخود رابسادگی پاسخ " اميليو زاپاتا " دومو در نگاهمی ماند فاشيسم در  يک نبرد  ميهنی عليه
است ، با جامعه است ، " خدا "با،  است و در نگاهی ديگر" خود"در يک نگاه اصالت با   ." ر از زندگی بر روی زانوانمان استپاهايمان بهت

د و ببحث درست و غلط  . است " خود"در گذشتن از خالصه هر چه هست اصالت . با طبيعت است ، با انقالب است ، با بهروزی انسانهاست
 البالی ماندگاری را  بسادگی می توان  درپاسخ را  و رمز اگر چه .  کنم  برجسته  نگاه را  می خواهم دوتفاوت ميان. و خوب  را نميکنم 

 ميان سوی ديگر در تاريخ  و ازاز"   گواراچه" و   سويیاز  "حسين" ماندگاریرمز. يافت  وکرد جستجو  فرزند انسان هزاران ساله  تاريخ 
 ! ديگر هيچ  قابل  توضيح  است  و "  خود"آنان از  گذار حيرت انگيز  تنها  در برجستگی صدها و هزاران مصلح  و پيام آور و انقالبی ديگر 

 
های سياسی   از عراق را حاصل غرض و مرضتمامی موضعگيريهای موافق با ضرورت رفتن مجاهدينگفتم که کوته فکری است که 

يک نمونه از اينگونه  موضعگيريها که هم به موارد درستی در آن  .عکس بايد آنها را در درون صف خلق به چالش کشيد بر. ارزيابی کرد 
مدتها " خاطرات امنيتی مجاهديندرباره م"و تحت عنوان  مطلبی است که با يک نام مستعار اشاره شده و هم نماينده آن نگاه متفاوت است ،

با اينحال اگر . دلم می خواست که نويسنده با نام اصلی خود به طرح موضوع می پرداخت . به چشم می خورد" سايت بولتن"است که بر روی 
را  نويسنده نام  و اينکه  ت بولتناعتبار ساينشان نمی دهم  با اينحال تنها به چه من اساسا به مطالبی که با نام مستعار ارائه می شوند واکنشی 

 . پربيراه نيست اگر چه کوتاه  ولی مستقل بدان بپردازم  احتماال بتوانم  حدس بزنم ، 
 
 يک کشور انحالل اشرف و انتقال مجاهدين آن بهدر شرايط کنونی  خواست  حداقل  آن و استرداد خواست حداکثر رژيم می نويسد که " فرهاد"

  که خواست حداکثرنه خواست حداقلمن می گويم که خواست انحالل اشرف و انتقال مجاهدين  به يک کشور ثالث  . می باشد !  و امن ثالث
 که هيچکس بهتر از خود رژيم نمی داند که بلکه بدين خاطر آن که رژيم عالقه ای به تحويل گرفتن مجاهدين نداردنه به خاطر . رژيم می باشد 

اگر هيچ دليل ديگری  بر اهميت باالی  ضرورت انتقال مجاهدين از کشور عراق به   .اس نه منطقی است و نه امکانپذير مسئله استرداد از اس
من . مدن فرخ نگهدار و طرح خزئبالت رژيم پسند او برای  خود من کفايت می کرد اه رژيم داللت نمی کرد به ميدان آيک مکان سوم از ديدگ

،  "  ها به يک کشور ثالث امن و بی طرفحفظ امنيت و حفظ جان مجاهدين از طريق انتقال آن"نظر فرهاد مبنی بر برخالف ترديد ندارم که 
وگرنه  .خود مجاهدين ه رژيم کمک ميکند  تا حفظ امنيت حفظ امنيت و ادامدر عالم فرض  بيشتر  به برچيدن اشرف و کوچ اجباری مجاهدين 

پايين رژيم  و حجم باالی  تبليغاتی و ديپلماتيک در کنار سياست تهديد و تطميع  و خالصه به صحنه آوردن تمامی اين بسيج ديوانه وار  باال و 
صور در  و محبراستی حضور چند هزار نفر آدم بی سالح . تا ، هيچ ضرورت منطقی نمی داشت امکانات  يک دولت در حاکميت در اين راس

! می کند ؟ منشا اينهمه هياهو برای  هيچ ! ژيم قدرقدرتی می کند که خود را  بسرعت آماده اداره جهان بيابانهای عراق چه تهديدی را متوجه ر
 از کدام منطق زمينی برخوردار است ؟

 
به اصطالح اپوزيسيون  برای نجات و پايين پوزيسيون و همدستانش در اينهمه سرمايه گذاری  و بدر و ديوار زدن خود و بکارگرفتن باال آيا 

، ما را به فکر فرو نمی برد که آخر چرا اين ض  و به ساحل امن رسانيدن آنان ق  و محارب و باقی و مفسد فی االرجان چند صد نفر مناف
 نفری را به چندرژيم  در ظرف اين سی سال گذشته  از آن ده ها هزار نفری را که يک نفس بر تحت شکنجه نشاند و به چوبه دار آويخت 

حفظ امنيت و حفظ جان مجاهدين از طريق انتقال آنها به يک "گذشته از آن طرح شعار  و کشورهای ثالث  صادر نکرد ؟ !سواحل  نجات 
همانقدر ذهنی و بی پايه و اساس است که پيشنهادش به رژيم  در ! که فرهاد معثقد است بايد به زير آن جمع شد "  کشور ثالث امن و بی طرف

 ،  در واقعيت امرچرا که !در چند سطر باالتر "  رفتن از آنان برای خروج از بحرانمت مردم برگشتن و کمک گتوبه کردن  و به س" مورد
البته ( پذيرش هزاران نفر از مجاهدين اشرف    بالقوهبی اعتنا به ليست تروريستی آمادگیوجود ندارد که "  کشور ثالث امن و بی طرفی"هيچ 

 اگر اين درست باشد پس در عالم واقع آنچه که . را داشته باشد  ! )د آنان که البته محلی از اعراب ندارد بازهم بدون توجه به خواست خو
 اين شايد همان ريسمانی باشد که با کمک آن بتوان صحيح را از خطا و .  می شود فشار بر مجاهدين در عقب نشينی از اشرف است بالفعل

 .سره را از ناسره تشخيص داد 
 ١٣٨٧ مهر ٢٩ ، يابتیبيژن ن


