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 تحليل راه
   

   دوست  پاسخی  به  ، بخش اول
 

 هر چه !نه را هم بخشی می کردم  و پيش بينی بخشی از آنرا  سترده ای  را بدنبال داشت که گ واکنشهای ،" سومراه حل "مقاله 
تحقق   چه  در راه است  و خالصه مکانيزم اينکه چه خواهد شد ؟  اينکه نياز به دانستن.  بوديک نياز اسخ گرفتن  از پبود نشان
که در شرايط  فعلی  و به اعتقاد  من يگانه  راه  خروج  سرفرازانه مردم  و مقاومت ايران از شرايط  بغايت پيچيده  و لی راه ح

رنگارنگ دشمنان م که جبهه نامتحد هاينرا نداشته اند ،  چيست  ؟ !  گناهی پديد آمدنش  هيچ  جی  است که  خود در رنبغ
و آنان همچنان در دنيای   آغاز گرديده  ايران وير و در شرايط فوق العاده حساسی که بازی سرنوشتهير ودر اين   نيز مجاهدي
به پا خواهند هياهو  ، از اين  بلی  که  بدست  آورده اند ، می پرورانند سر ن  را در نقشه نابودی  مجاهدي و حقيرشان کوچک 

  .بود نيز برايم  روشن  کرد 
 

 با حمله اليد که می نو ديگریشود ايرانی ريخته ! می کرد  که  قرار است  بر سر ميليونها ناپالمی بمبهای  از نگرانیيکی ابراز
 امپرياليستی سومی ماهيت! ژيم مقتدرترخواهد شد خواهند زد و رحلقه رژيم جمهوری اسالمیدور به مردم  و آمريکا مجاهدين

 مجاهدين را خود بخود بزير عالمت سوآل  از اساس انقالبی بودنترتيب بدينچهارمی   و بزرگ را  يادآوری  می کرد طانشي
 است  و فالنی نه مجاهد" آخر که می کرد دگوشزن  مجاهدي ازدفاع  موضع ازيکی . د کرميديد و خيال همه را راحت می رفته 

را  رژيم جواب او  اطالعات  وزارتسايت در و ديگری " ! اکتيکها  و برنامه های آنان چيستبداند  ت مجاهدين که نه در ارتش
 مجاهدين  حاکم  بر باندو برنامه های  تاکتيکها  که  هستند می دانند  دينمجاهو در ارتش    مجاهدکه انگار آنان "که می داد 
مدعی  ! اجازه  نداده  بود که  دست به قلم  نبرد مسئوليت احساس گرفته بود  ولی  را   يکی هم که کمی دير مسئله؟ ".. ..چيست

درست  ويد ببينيد که چقدرپيشگويی های من بگخودش فاکت آورده  که را  مستند نکرده  و فقط  از فالنی حرفهايش که شده  بود 
 ! است درآمده   آباز
 

. می خواند با صدايی ناهنجار بردرختی  اذان مردی   :ميافتاد  که می گفت شيخ  شيراز خالصه آدم بی اختيار بياد آن حکايت 
هيچکس ، آری   !مخوان خدا بهر رهگذر گفت  از  . می خوانم بهر خدا  از از بهر چه می خوانی ؟ گفت: پرسيد ی از او رهگذر
کدام است  و نه موافقين  " سومراه حل  " پرداختند  که آلترناتيوه  اين مجاهدين  بمخالفيننه ! ئله نپرداخت س به اصل مسهيچک

  ينها  و حجم  بی  سابقها تمامیبا اين حال   چيست ؟  جدای از آنچه من می گويم"  راه حل  سوم"  مجاهدين  به آنکه مکانيزم
 ! است که مقاله به خال خورده  داشت  آن نشان از و همه  همه  ميل هايمــ ای 

 
 بحث مفصل يک به  می آيد نمی توانستبراز نامش  همانطوريکهيادداشت هفته ديدگاه نيز.  نداشتمرا امکان پاسخهای  فردی 

ل که تحلي می کنم اينجا  تالشدر دليل هم به همين  . رددگبرگزار اختصار  به می بايست حتی االمکان و اختصاص داده  شود 
از بدور بی هيچ  چشمداشتی  و کنم  که قديم  آنانی ت "سومحل راه "در ارتباط  با )  را تحليل خودم  تاکيد می کنم ( خودم را 

  . ندارند م  کرمها  و  کفتارها  ، در سر رژيتمام  سرنگونی  قهرآميز  تام  و جز های دنيای سياست موجود ، پلشتي
 

  گردانبرای ، تندرهاتادگان درمقابل  ايسآتشفشانها ،در مجری ه درد ، جويندگان شادی  بازان لبخند درشبکالشعبدهبرای 
 اين و آن هست که به جای نفیاعتقادم  بر اين بوده  و. يز نه ننفی اين  و آن  را . قصد پاسخگويی به کسی را ندارم   !اميرخيز 

دفع  "مسئوالنه تر ازهيچ چيز را غير. بينم می در اين را ن بود  مسئول. است که فکر می کنم درست به اثبات آنی بپردازم 
 ، مطلب را "سايه"ناديده ام مقاله همکار  درهمين  راستا  نيز با  توضيحی کوتاه در مورد .  نمی دانمدر پروسه انقالب " نيرو

 . پردازم مي موضوع می بندم  و به اصل 
 

د از استفاده  جا  و بی جای من از اين  چه  بود ؟  ايرا برافروختگيت واقعی  بخواهی  آخر سر نفهميدم  که دليل ه کراستش را 
  کذايی  فقط اين عالمتاولی  می بود توضيح  می دادم  که اگر  ؟ " سومراه حل "يا بوده است  و بقول تو تعجب ( ! ) عالمت 

ه  می کنم ،  آن  استفادسرتيترها  از دره من کجا ک بنابراين هر . هست هم تاکيدمت عالنيست ، مت تعجبعالفارسی در فرهنگ 
زبان  پارسی  و  تعداد  بسياری از مدعيان کار فرهنگی  بر  چند که از تسلط  هر .تعجب ابراز الزاما را درنظر دارم  و نه دومی

اگر !  دعوا  که  نداريم با اين حال !  بر دهان  دارم مقاله ، همواره انگشت حيرت تنها  در يک  ی شان  انشاياماليی  وغلطهای 
 تا   ديگرقضيهو دامنه يصله  می دادم  را  فله ت  مسئی ا راهنماي ازفوری  و تشکرعذرخواهی   با  يک اين بود  که  منمشکل 

 !کشيده  نمی شد  اطالعات  رژيم  نيز سايتهای  وزارت
 

.  باشد  نکردم  که خالی از قضاوت  و پيش داوریپيدا   در مقاله ات  را نداری ، با اينحال جمله ای  قضاوتکه  قصدنوشته ای 
 .احساسی بيشتر سياسی بود و کمتر. می نشستی " سومراه حل "نقد  بر مجاهدين ، به که بجای  فروريختن  خشمت دوست داشتم

نظر ريشه تالف يک اخ ، به قلم بردنت بودهدست ، آنچه که انگيزه  هادعواتمامی با اين حال تصور من براين است که ورای 
تماميت  آن  در  اسالمیجمهوری رژيم " قهرآميزسرنگونی " بهمن .  در ايران است "سياسیتصاحب قدرت " مسئلهدار حول 

 . حال  برداشتم  اينگونه استولی  به هر.   اشتباه  فهميده  باشم ممکن  است .  "گذار مسالمت آميز" معتقدم  و تو به
 

١ 



      راه  تحليل
 

قطبی  تحليل  کرده  و به تبيين استراتژی کالن جهان تک " جنگ  جهانی چهارم" آنرا  سرآغاز   که من٢٠٠١سپتامبر ١١ بدنبال
در تاريخ   رابطه  ايندر. درآمده  است صدا  به اسالمی جمهوری !مقدس رايم مشخص بود که شيپورآغاز پايان نظام ب پرداختم ،

  : که بودم  نظامی ايران نوشتهتهديد اشغال  با اشاره  به "  ايرانمجاهدين  خلق"به    طی يک  نامه  سرگشاده١٣٨١اه  ديم ٢٥
 

گيری ف حاکميت  و  وقوع در تضاد ميان  باندهای مختل تعارض کشيده شدن  به . می تواند اشکال گوناگون داشته باشد  رژيمفروپاشی
 سلسله  براه افتادن يک احتمال  هم.   ديگر آن می باشد شکل می آمريکا  نظاتهاجم.  متعاقب آن  يکی از اين اشکال استمسلحانه  های

  تمامی اين.  می باشد  نظامی آن  رژيم در سرکوب کامل   و ناتوانی٧٨ تير ماه ١٨  خيابانی مشابه ای از اعتراضات  و درگيری های
حالت راه  به     ، در بهترين در صحنه بری کننده  قيام در غياب عنصر ره از آنان ، تلفيقی مستقل  و چه بصورتشقوق  چه بگونه ای 

 .    می بردقدرتخالء فروپاشی  رژيم  و ايجاد  
 
 بخشی از خاک ايران که تهديد اشغال نظامی  بويژه .  نباشد تواند که می قدرت    عامل پر کننده  آن  خالء الجرم " ارتش آزاديبخش ملی"

  راه کردن قدرت سياسی حاکم  و هموار کردنمنظور متزلزل  به يا حداقل  تهاجمات هوايی ويی توسط  نيروهای حاضر وآماده آمريکا
 تمامی   هسته مرکزی ، تعيين تکليف استراتژيک ايرانمن   به اعتقاد ضمن آنکه . بنظر نمی آيد  نيز آنقدرها غير واقعی درون از کودتا 

 . قرار دارد بازها  امريکايی  جناح  يهودی ــده  و در راس  برنامه های يل  داتشکتحرکات  امپرياليستی اخير در منطقه را 
 

 ١٣٨١ ديماه ٢٥خلق ايران ، به مجاهدين  به نقل از نامه سرگشاده                                                               
 

که تنها ابرقدرت طی شراي قابل فهم  نيست که در !  م  نباشدشايد هنوز ه.  ها  قابل فهم  نبودآنروزها جديت مسئله برای  خيلی 
 مخالف  رژيم  مربوطه  جريانات انقالبی ، ترقيخواه  و ملی گرای باشد ، گرفته "  رژيمتعويض " فعال موجود قاطعانه تصميم به

 مستقل  وآلترناتيو   به فکرو يا  آن رژيم خارجی  بروند  پشتعليه  دخالت برموقتا   يا  بايد خارجی و درعين حال ضد دخالت 
  را  باال دست  تغييرپروسه شود که در موفق ،ايران  که بتواند درعين دفاع  جانانه ازعاليترين مصالح مردم باشند مداخله گری

ن  رابطه هميدر .  می تازد خود " مطلوبآلترناتيو "جديت و چهارنعل بدنبال مربوطه با ت  ابرقدرکهشرايطی  درآنهم.   کندپيدا
    :را  مطرح  کردم "  نبرد آلترناتيوها"تئوری  ماه  پس  از آن  نامه  سرگشاده هم  بود که  چند 

 
آنچه که  تا کنون ادامه حاکميت آنرا ممکن کرده است ، در . گرددمی  ننگين  خود نزديک به روزهای پايانی حيات  جمهوری اسالمیرژيم

يوی که درکنارارائه تصويری آلترنات.  قدرتمند و مورد پذيرش توده های مردم ايران استلترناتيوآيک کنار يک سرکوب کم نظير، نبود 
ستای  تدارک  يک   راان دادن  به جنبشهای  مردمی  درپذيرش  خود  برای  توده های  خلق ، توان  سازممورد از افق سياسی روشن 

رژيم   تماميت آلترناتيو سر  تفاصيل نبرد کنونی ما چه بخواهيم ، چه نخواهيم نبرد بربا اين  .   را  داشته  باشددر صحنه،   قيام  توده ای
   .فقاهتی است 

 ١٣٨٢ خرداد٢٩  ،رابطه با دستگيری مريم رجویل از اطالعيه درنقبه                                                             
 

يعنی  کليدی  مقوله اساسا اختصاص به همين درسالهای اخيرنيز  ايرانبا در رابطهز  اينترپراي کاراين موسسه کذايیاصلی ترين
.  ويژگی  بارز می داشت ی  دومی بايستآمريکايی ها " مطلوبآلترناتيو. "دارد  داشته  و " مطلوبآلترناتيو "آن  همبندی سرهم
  و دوم آنکه تصاحب قدرت سياسی باشده داشت  قرار بورژوازی  ضدانقالبی اختياردر آن بايستی  دربست " هژمونی"اينکه اول 

 ! یانقالب مخملهمان  يعنی  .  انجام  پذيرد" گذار مسالمت آميز"تنها از طريق 
 

يک  ، د بودندمتعهکه به دواصل پايه ای باال "  اصالح طلب"سياسی  مشخصنيروی  دو توان که   می بايست راستادرهمين 
 و چه  نظام مقدسدرونچه . هنوز موجودرژيم سلطنت مدفون واصالح طلبان نظام فقاهت اصالح طلبان .  گرديدکاسه می
 درهمين !خواهی جبهه دمکراسی  . دمکراسیبه معتقد  و فقاهت  و مخالف سلطنت ريانات  روشنفکری جبا سس . بيرون آن

مين رفراندوم کذايی سازگارا ـ رضا  مبارزات امضاء جمع کنی متعاقب آن تا هو ٨١منشور از . سرهم بندی می شود راستا 
نيز حداقل بر روی  کاغذ حل )  سلطنت  و يا  جمهوری (   حکومت شکلترتيب  مشکل  به اين    ... نفر و ٥٦٥پهلوی تا بيانيه 

که    هستهمطه  راب درهمين. می شودقرارداده )  پارلمانی دمکراسی ( حکومت آتی  ماهيت ، ائتالف اساسمی شود  و 
  جبهه  دمکراسی  و جبهه  استبداد :ند  می شودو جبهه   گذاشته  سياسی در درون ای  نيروه

 
م  اطالعاتی  گوناگون  و منسوبين دو نظا  سرويسهای راه  برای  هر جالد  و  شکنجه گر  و  خبرکش  مزد بگيربه اين ترتيب 

.  کذايی باز می گردد پذيرش  رفراندوم و ! دمکراسی يانيه ببه صرف  امضاء  گذاشتن بر زير خوشنام  شاهی  و شيخی  تنها 
   که فقط  بايد.  که سرت  به کجا  وصل  باشد مهم  نيست !  و نه  وابستگی نچه اصل است مخالفت  با استبداد استاينجا آدر

  مشکل  کوچک  وجود  فقط  يک.  شده  باشد تيب  مشکل  اپوزيسيون  بايد  حل  تراينظاهرا  به  !مردم  باشد    رای تميزان
بد مصب چنان   !،  مالتاريای  حاکم  شبدرقلی  خان  رژيم  بقول  با   بلبل وگل اين جبهه " آميز مسالمت نیجايگزي" آنهم .دارد 

اينجاست که به !  گاو نر می خواهد  و مرد کهن ردنش دست  دارد که  پايين آورا  محکم  دريابوی حاکميت غصبی افسار 
  تنهاابزار  اين  کهاشکال  کار در اينجاست .  پيدا می کند باالجبار ضرورت "ابزار سرنگونی" بنام! وله  بی اهميتی مقيکباره  

 !هم  توتاليتاريست طان  بزرگ  هم  تروريست  است  و شياختيار نيرويی است که  در منظر در
 

 و پا وخی کرد در رابطه  با مقوله پيشه بتوان با  او شهم در هر مورديک تره  خرد نمی کند  و" مسالمت آميزگذار "هم  برای
مسئله تعويض خالصه اگر . ه  می شود گرفت!  آدم دمکراتی حال هر   می رود  که  توهمچنانسگرمه هايش " هژمونی"افتاده 
پيش امی ايران  را نظطرح اشغال عراق بيرون نيامده ، که هست  پس يا بايد هنوزاز باتالق  جدی  و در دستور کار باشد رژيم

آن با همراهی به راضی اه  آورد  و ء براز انحانحوی به را " ابزار سرنگونی"   برخوردار ازجدی کشيد  و يا  تنها  نيروی 
    .کرد " گل  و بلبلجبهه "

 ١٣٨٤  ارديبهشت٨پايان بخش اول ، 



 تحليل راه
  

  ان ايرتژی کالن انقالباسترا ، سرنگونی  قهر آميز ،دوم بخش 
 

"  مطلوبشيوه "آن . کی  با  نيرويی  خواهد داشت  که برآيند تغيير است يک  رابطه  ديالکتيدر ايران ، " شيوه تغيير"گفتم که 
را جايگزين رژيم  " مطلوبآلترناتيو " هدايت شده ،  و کنترلتحت که می بايستی  در يک  پروسه  کامال   اروپايیآمريکايی ـ

  .است انقالب مخملی . مسالمت آميز است گذار . قهرآميزنيست کند  بی ترديد شيوه " جمهوی اسالمی"مطلوب نا
 

از در پروسه انتقال  قهرآميز قدرت ، کنترل .  ، اين است که چگونه می آيد سر کار می آيدبسی مهمتر از آنکه چه کسی  بر
نام  مردم ،  ب   چيز گردی بهتر آنست  که.نيستند حاسبه وارد معادله  می شوند  که  قابل م پارامترهايی .  ت  خارج  می شود دس

 تا  قهای  رای  بروند  و  آلترناتيو مطلوبی  را که  قبل  از آن ارتش  رسانه ای  گلوباليستها  صندودر يک  روز آفتابی ،  پای 
 . است   کذايی اندومرفرهمان !  اين انتخابات  آزاد .کنند انتخاب ! نه  ، آزادابرده است  اتاق  خوابشان توی

 
اعظم  اپوزيسيون  مثل بخش هم " جمهوری اسالمی"رژيم  اروپا  می توانست باشد اگرکه وآمريکا  فصل مشترک اين همان
 .غير جدی  می بود ، " حفظ قدرت "مقولهته خود ، در رابطه با  نياف سازمانپراکنده  و ،بنده قدرت ، اوه گو ، پرمدعا ي حراف ،

که حاضرند  درمقابل هم صف کشيده اند جدی  نيرویدودر اينجا .  و نه گرجستان  قرقيزستان و نه ست  اوکرايين ا نهی ايرانول
برای  و  حاکميت ديگری  در مقابلو "  حفظ  قدرت"در حاکميت  و برای  يکی .  ردازندبپ  بها آنچه که می خواهند ،بخاطر 

و هم  توانايی  پرداخت  بها  را داشته  که هم آمادگی   نيرويی آن. می خورد م  رق" قوامعادله " اينجاست که . "تصاحب  قدرت "
واقعيت . را نمی کنم درستی  و غلطی  و بحث  حقانيت ! ا  سالح  و چه  بی سالح چه  ب.  جدی  گرفته  شودباشد ، الجرم  بايد 

د وگرنه  ردازيبها  بپ تنهايتان بايد که شيد ، برای ماندنشما حقانيت مجسم هم اگر با . کشمرا می خواهم به تصوير از ذهن مستقل 
  .است  گرفته نبرد  بر شما پيشیهزينه  در تامين کهمی شويد بی تعارف  مقهور باطلی 

 
 توسط هواپيماهای دمکرات انگليسی ــ آمريکايی آزاديبخش اه های ارتش قرارگگرماگرم بمباران بود که در رابطه هم ين همدر

مجاهدين  بنام موی دماغی  ريشه کن کردنرجوی  و  مريم برای  دستگيری! راسی جهان دمکمهد ليس پ صدهاتعاقب و تهاجم م
 :که  می کردم نوشتم مشاهده ومت مسلحانه  پشتيبانان مقانيروها  ونااميدی را بعضا تا  باالترين سطوح  و ياسشرايطی که و در

 
 چتر سياسی يکايجاد . کنونی متصور نيستيط شرايری هيچ آلترناتيو واقعی درامکان شکل گ" انخلق ايرمجاهدين "بدون حضور
هوشياری سياسی عناصر .  انسانی  نيستوظيفه  يک  و استعماری  تنها داوم ارتجاعی م در مقابل تهاجماتمجاهديناطراف  حمايتی در
 . می گذارد نمايش   را  نيز به عنصر انقالبی  تعيين کنندهحضور  ،  بدون در ايران اليستی گذارامپريطرح  دن گذاردنعقيم   درترقيخواه

 
 "رجویرابطه با  دستگيری مريم در يه اطالع"به نقل از                                                          

 
.  است " یانسانعنصر"ه  نه پول  و سالح  کمی زند را " حرف آخر "و دشواردر شرايط  سخت  ترديد نداشتم  آنچه که  چرا که

 :م  که اشتد و احوال براين نکته  تاکيد   اوضاعهماندر و
 

 فردای   واقعی جايگاه ارتجاعی  و استعماری ،  الگوهایمقابل تحميل  در ام امروز مقاومت  ميزان  . هستيم  ا م  سوی معادله قدرتيک
 . می کند معادله  قدرت  تعيين  ر ايند    راما
 

 "به ارتش آزاديبخش اطالعيه در رابطه با تهاجم "به نقل از                                                   
 

  مجاهدين تاکتيکهای
 

همان آمريکای که در راسشان نيز جهان !مقتدر و دمکرات  دولت ٩. مجاهدين را ريشه کن کنند  بودندکه آمده  ديديم
نابودی فيزيکی مجاهدين را درراستای منافع خود ارزيابی ، دليل بهر  قرار داشت وارسابق و پرچمدار دمکراسی فعلیجهانخ

. گلوله به سمت آمريکاييها  شليک  شود تنها  يک بود که کافی  .هست هم وزهن. جدی  بود  بود مسدله بسيار چه هر . می کردند
 حمايت چند ده  ميليونی برای نابودی  سازمان ديگری با يکدم و  بی شاخ غول روزها هم آن". فازسياسی"ای روزه مثلدرست 
شليک  ارتجاع گلوله ای بسمت نيروهای آنروزها هم کافی  بود که . می گشت خلق ، دنبال بهانه مجاهدين صد نفری چند هنوز 
خمينی اهدين ی گويند  که  مجهم  بعضا  م سلطنت مدفون می افتم  که  می گفتند  و هنوزاردویياد ادعای  بالهت بار .  گردد 

،   کسی  را  داشتند مجاهدين قدرت  آوردننمی فهميدند  و نمی فهمند  که اگر !   نشناخته اند  را بيچاره ها مجاهدين!   آوردند را
 !کار می آوردند  مسلما  خود را بر سر ش از همهپي
 

جا  آنهالک  شما  می ديد تات خود را درمستی  بود  که  نجا  سياسی ممکن ، ربودن  تيغ  از کف زنگی خطآنروز درست ترين 
 دو زه ای  را به او ندهد  و امروز هوشيارانه ترين  تاکتيکها  آن است کهچنين  اجا ديگر اجتماعيتانره  سياسی  و که  قد  و قوا

 . يدينما تحميل ايران صحنه  سياسی  بر آن  پای  فشرده ايد سالها  برستراتژيکی  را که اصل  ا
 

" هژمونی"جز حفظ چيزی نيست اين دو اصل . ت خواهيد باخچيز را را برده ايد وگرنه همه يران ابازی سرنوشت تيد توانساگر 
يک ربع  قرن  مان که ه . "اسالمیجمهوری "پلنگ  رژيم  شتر گاو  " قهرآميز سرنگونی " يعنیتحقق آن طريقه  انقالب  و 

 :  سال  پيش نوشتم  دراين رابطه  دو.  ده اندتی  از آن  کوتاه  نياماست  مجاهدين  به هر قيم
 

٣ 



اي  ديپلماتيک گسترده ای  را  در جهت تاثيرگذاری بر تالشه، مجاهدين  بدنبال جنگ کويت واستقرار نيروهای نظامی آمريکا در منطقه 
تا حدودی  در کنگره  و  بی نسبتا  قویشکل دادن  يک ال به در اين  راستا  موفق.  کردندآغاز   آمريکا در رابطه با ايران  خارجیسياست
 خارجی آمريکا  در طراحان سياست .  گردنداشتند  که با  وزارت خارجه  وارد ديالوگ د همزمان  تالش.   آمريکا ، گرديدندهم سنای

 با  بورژوازی   قدرتسيم تق و   مسلحانهمبارزهگذاشتن کنار راستای حل معظل آلترناتيو مطلوب ، شرط  ورود  به ديالوگ با مجاهدين را 
جمهوری   رياست  تابلو  دفاتر   کشور را  برداشته  و بجای آندر مقابل مجاهدين تابلو دفاتر خود در خارج .  قلمداد می کردندضد انقالبی 

 به خود را طلب نمايندگان  بورژوازی  ضدانقالبی  وابسته بروی " شورای ملی مقاومت"آنان  باز کردن  درهای !  کنند نصب  می را 
آن  لباس  گسترش  را  وارد  شورا  نموده  و  به   هم خط  با  خود مجاهدين  فالن  فارغ التحصيل هوادار و بهمان  متخصص ،د می کردن

 ! پاسخ  وزارت  خارجه  از  پيش  روشن  است !  شورا  می پوشانند 
 

 "دو تحليل درنمايش پاريستقابل " به نقل از                                                                      
 

ارتش   نابودی فيزيکیتهديد اشغال عراق و بدنبال . وجود داشت عراق امکانبود که ادامه اين سياست تا زمانی امکان پذير 
 :می کردند لفه  تنظيم   مؤدو  رویاستهای  کلی  خود  را  بر  مجاهدين  می بايستی  که  سيآزاديبخش ملی ،

 
 .قيمت  به هرملی  ارتش آزاديبخش   حفظ  و حراست  از موجوديت ــ ١
 . مقاومت  شورای ملی   شکستن  ايزوالسيون  داخلی  و  بين المللی  ــ٢
 

و پيروزی  "قهر آميزسرنگونی " صرفنظر ناکردنی نظر انقالبضروری  و از مشق اول تضمين ادامه حيات سياست موفقيت 
اعالم  بی طرفی   . است سياسی تصاحب  قدرت در پروسه  "  انقالبیدمکراتيک ـعنصر " هژمونی  ضامن  اعمال  دومسياست

 ، پذيرش اجتناب از خلع  سالح ، اعالم  آمادگی  برای همکاری  با  نيروهای ائتالفبه  ،  تن دادنش بس  آتپذيرش،  در جنگ 
سياسی عراقی  و نهايتا  کمپين  با شکوه جلب نيروهای  نيادگرايی با  شرکت بضد جبهه تسليح غيرقانونی ، تالش درجهت ايجاد 

" ملیارتش آزاديبخش "تثبيت  حضورو تحميل  راستای  در و  اجتماعی  و حقوقدانان عراقی سياسی  حمايت مردم  و نيروهای 
 در  راستای  تحقق  ، همه  و همه اق عر! دست نشانده  ولی  به هرحال منتخب دولت  و به رسميت  شناخته شدن آن از سوی  

 .است  اولی سياست
 

 ملی جبهه همبستگی 
 

 که  به تا آنجايی  . بود  داخلی و بين المللین مجاهدين برای خروج از ايزوالسيو اولين تاکتيک، " ملیجبهه همبستگی "اعالم 
با   را  فقط  کسانی  می فهمند  که  اين. ن  بود بسا بيشتر از منافع آ" همبستگیجبهه "هدين  برمی گشت  مضرات  تشکيل  مجا

اتفاق افتاد  و ميزان انرژی سياسی  و " شورای ملی مقاومت"  در کادر٦٤  تا  ٦٠  فاصله سالهایگوشه ای از جرياناتی که در
تشکيل جبهه مذکور  به عبارت ديگر صرف . می گرفت ، آشنا بودند جاهدين مروزمره  از رهبری تشکيالتی هنگفتی که بطور 

 آن  گوناگونمتوجه مردم  ايران  و نيروهای سياسی  منافع  آن  اما  تماما  . کابوسی  برای  مجاهدين  گردد می توانست تبديل به 
 قلمدادمجاهدين ل ضعف  دلي را " همبستگیجبهه "خی را جدی نگرفتند  و اعالم تاري سياسی ، اين فرصت کوتوله های .بود 

 : اينباره نوشتم آنروزها در . سکوتی نسبی از کنار آن گذشتنداب وکرده 
 

از  طرحی  غير قابل انتظار بودن ارائه چنين دو دليل ، يکی  به ! ار بود انتظقابل بودم   اين سکوت نسبی اما ، همانطور که اضافه کرده 
با  شورا ، ارتباط  طرح  ارائه  مقطع تا .   شورا خارج   سياسی  با نيروهای و ديگری ، پيشينه  تنظيم رابطه مجاهدين جانب مجاهدين 

جنبش  نيروهای مياندر  رابطه تنظيم . آن ، امکان پذير بودا در موضع  هواداری و حمايت از  در چارچوب  شورا  و ياساسامجاهدين ، 
 بسياری از جريانات  .  هستبوده  و   استوار گنبود ديالو و  ی بی اعتمادبر دو موئلفه   ايران  مردم عدالت طلبانه  آزاديخواهانه  و
از پيشينه  ناباوری  جدای  علت اين ! هستند  جدی مايه گذاریيک   حاضر به  راستا  مجاهدين  در اين   که  باور ندارند سياسی  اصال
صرفا  طرح  شورا  را   داليل  ارائه کهدارد  در تحليلی ريشهگذشته های نه چندان دور ، اساسا  با ديگر نيروها در مجاهدين تنظيم رابطه
ضرورت حياتی   در  و نه  و منطقه ای  بر روی آنان  طاقت فرسای بين المللی سياسی  و فشارهای  لحاظ  مجاهدين  بهدر بن بست 
 .می بيند  "جمهوری اسالمی"بی ترديد  رژيم  شرايط  فروپاشی  جبهه ای  در چنين  شکل گيری

 
 "....به دامن توده ها تا عقب نشينی از"  زبه نقل ا          

 
جدای ازآن ازآغازهم  . نخواهد  شد استای  تشکيل جبهه همبستگی آبی گرم رر دنيروها   اينکه ازمی دانستند به خوبی مجاهدين 
 انتظار دمی شچه پاسخی  را داشت ، وجود "  مقاومتشورای ملی "مانه ای  که با  بيرونبود که بر زمينه رابطه خصمشخص 

هيچ  سرمايه گذاری  بی از آن به بعد می شد که. بود نداخته شده  احريفان ديگر به زمين ما توپ  اتاکتيک اينبا  .کشيد 
سطح  بين المللی به مجاهدين اتهام   در نمی توانستاز آن به بعد ديگر کسی . رد ود کختشکيالتی ، سود سياسی آن را نصيب 

 خواستار را"  قدرتتقسيم"برای  طرفهای خارجی  که از مجاهدين" ملیجبهه همبستگی " اعالم .ند بزيسم  و تکروی راتوتاليت
شناسنامه دار صحنه سياسی سياسی  يگانه برای نيروهای  درعين حال فرصتی. تقسيم هژمونی بود برایبودند ، اعالم  آمادگی 

به چالش  آزادی  ايران دمکراتيک  در فردای ذاری  يک  ساختار  پايه گدر راستای  را " ايران مجاهدين خلق "بود تا  همايران 
چرا  که .    کشور آورده  بودند ود  به  خارجا  شناسنامه هايشان ، دانه جويی مسئوليت نيز به همراه  خبکشند ، اگر که همراه  ب

  پاسخدر تشکيل آن اگر که  مجاهدين هک نبايد  داشتاينحال ترديد بيشتر مصرف  خارجی  داشت ، با  اعالم  آن  جبهه  اگرچه
شورای  "روی بيشتر می کنند  و   ياد" ملیهمبستگی جبهه " از مجاهدين کمترديگر، امروز .بودند می گرفتند ، بغايت جدی 

چنان   آينده  را  نيز همقدرت  در برای  بازی در پروسه انتقال همبستگی جبهه هر چند که  کارت .  رند تاکيد  دا" مقاومتملی 
 . در  دست  خواهند  داشت 

٤ 



 رفراندوم  
 

 برای شکستن ايزوالسيون جهانی بود که اساسا   مجاهديندومين تاکتيک ايران ، بر رژيم  حاکم  وم برای تعويضرفراندپذيرش 
خواستار کوتاه   به آن کانونهای  قدرتی بود که اين تاکتيک  پاسخی هوشيارانه خطاب.  بودند  و نه داخلی خارجیمخاطبان آن 

که خواست اشاره کرده بودم . بود" مسالمت آميزگذار" سياسی  در چارچوب  تصاحب قدرت طريقه مجاهدين  در رابطه با آمدن 
يقه طر  و تقسيم قدرت و "اعمال هژمونی" از  مجاهدينآمدن کوتاه  : رجه آمريکا ، مشخصا دوچيز بودخا وزارتهميشگی 

"  رفراندوم" اعالم اولی  بود  و به ن اهديمجتاکتيکی   پاسخ" ملیهمبستگیجبهه  ". " آميزقهرزه  مبار"ی  يعنتحقق آن هژمونی
متوجه اصالح طلبان   سمت  و سوی  داخلی  داشت  و اولی  بيشتر ! خواست  دومی بود به  تاکتيکی ديگر مجاهدين پاسخ کذايی 

هر دوی . اينترپرايز النه  داشتند  موسسهو ارت  خارجه آمريکا  درون  وزدر  مخاطبان  دومی اساسا خارج  حکومت بود  ولی
 ! ارائه  راهکار   و نه شکن  داشتندايزوالسيون   خصلتتاکتيکها اين 

 
ش بيبرای مجاهدين !  مين  رفراندوم  کذايی قفل  شده بود هپذيرش  هم ظاهرا پشتسوسيال دمکراسی اروپايی ، سبزها  به کنار

 عملی آنانبه نفع " قواتعادل "خوردن بهم پيش از همبستگی  عالم  واقع  نه تشکيل جبهه  درخص  بود که مشاز هر کس ديگری 
می کرد باز" راهکاری"ينحال اتخاذ اين دو تاکتيک  راه  را  برای عرضه ابا .  امکانپذيرو نه انجام  رفراندوم امری استاست  

"  قهرآميزسرنگونی "اپيش تامين کرده  است که طريقه تحقق اين هژمونی يعنیمجاهدين را  پيش هژمونیتنها  که موفقيت آن  نه 
هم  که  به هوا پرتاب کنيد  و  بارهزارمجاهدين  را يعنی  .کرده  است بر پيشانی  خود  حک دشمن ضد بشری را  نيز پيشاپيش 

  و جمهوری اسالمی   رژيم " قهرآميزگونیسرن" زمينی  جز  زمين بر  پا وچار دست مرتضی علی ، گربه مثل کنند ،  دوباره 
 . آمد  انقالبی ،  فرود  نخواهنددمکراتيک  وعنصر " اعمال هژمونی"ضرورت 

 
  سوم راه حل

 
 مجاهدين  در راستای  تصاحب قدرت سياسی  تاکتيکسومين  توسط  مريم  رجوی در پارلمان اروپا ،"  راه حل سوم"عرضه 

با استراتژی سرنگونی  . يعنی مقطعی نيست .  دارد "  استراتژيکخصلت "که  تاکتيک  اخير  اين تفاوت با.   ايران است در
 .  است   محوریتاکتيک يعنی   . تاکتيکی  است  که  راه  به  سرنگونی  قهرآميز رژيم  می برداصال يگانه . قهرآميزعجين است 

 
هر راه حلی به جز اين  خداحافظی .   کار  خواهد  آورد سر بر    را وابستهتماما غير از اين  نيروهای   هر راه حلی 

بعات روی کار ت.  افظی اروپا با خاورميانه نيز هستخداح .يک دوران است برای ايران استراتژيک با مقوله ای بنام استقالل 
برای  منطقه ، بی ترديد   تيکه  به اياالت  متحده  در مهمترين نقطه  در کادر ژئو پلي وابستتماما نظام  دست نشانده آمدن  يک 

د خواهاستراتژيک   شکستی" قطبیجهان تک "و" جهان چند قطبی"  تضاد ميان  دو استراتژی  کالن بر زمينهاروپای متحد و 
نخواهد  " سومراه حل " روی جز سرمايه گذاری استراتژيک برکه اروپای متحد  نيز نهايتا راهی ست هم هدليل به همين  .بود 

 .داشت 
 

 ١٣٨٤ ارديبهشت ١٦ ، پايان  بخش دوم                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥ 



 تحليل راه 
 

  سومراه حل ، سوم بخش
 

 تالش می کنم  که  آنرا  در اينجا .   داشتم بيانآن و مکانيزم  "  سومراه حل "خودم  را از  برداشت ديدگاه  ،ه هفتيادداشت در 
 اين  راه حل  را  در کادر شرايط  منطقه ای  و  هرچيز بايد کهش از يک  برخورد  مسئوالنه  با  موضوع   پيبرای .کنم باز 

رف صر واقعی تهی بوده  و تنها  بدرد بحثهای آکادميک صعنبدرجاتی از خارج  از اين کادر تحليلی  هر. بين المللی تحليل کرد 
 چه در وچه  در افغانستان  اينکه  چه در عراق  و .  است دشمن  اصلی خلقهای جهان  جهانخوار اينکه  آمريکای.  می خورد

درمقابل ی اينکه به مثابه پايگاه  سرمايه داری جهان. آزاديبخش و نه هر کجا که  وارد شود ، نيروی اشغالگر است و متجاوز 
جبهه  انقالب  درهر کجای در تقابل  دائمی با "  جهانیضد انقالب " صه اينکه در جايگاه رهبریالخاردوی کار قرار دارد و

تبليغ  وشته  و نگفته  و که  من  خود   گفت  و تبليغ  کرد ، همانگونه جاواقعيتی  است  که  بايد همه .....   .دارد  و  جهان  قرار 
  . هم  خواهم  کرد کرده  و  باز

 
 غير  گریانقالبیمرز !  ديدن  دردهای  اجتماعی  و بيان آنها ، نه  بيشتر. فکر خالی است روشن تا اينجای کار اين رسالت

که  اينجاست .  درد که جستجوی درمان می شود ديگر نه بيان" انقالبیروشنفکر" می گذرد  که  دغدغهرمانتيک  از آنجايی  
بورژوازی بد است ، "اينجا ديگر.   می شود همين جا  آغاز از سياست.   بايد  کمر بست آن  تغيير  که بهديگر نه به تفسير جهان

که  می شوی سرخورده  نچناندر برخورد با واقعيتهای سرسخت اجتماعی آوگرنه  !  کفايت  نمی کند "  استبخوپرولتاريا 
 !  می شوی صف  بورژوازی   د  خود  در چشم  بهمزدنی  وارپرولتاريا  را رها  کرده  و

 
 و نقشه  و ساز و برگ  و  نظامی  جهان هم هست ،  با يک  طرح قدرتبگذريم ، غول بی شاخ  و دمی که از قضا بزرگترين 

د  و   بزني ايد  تا  کنارش زده را  که  شما  يک  ربع  قرن  زورتصميم  دارد  رژيمی  نشسته  و شمامرزهای  آمده  کنار سرمايه 
 پارلمان جهانی  خود ساخته  ،  داريدخودشما  که  جای .   شما هم  تره  خورد نمی کندبرای  . کندعوض نتوانسته ايد ، دليل بهر 

حساب   آدم  قاطی اصال  را  نيزکذا  و  کذاديه  اروپا  و شورای امنيت  و چه  و چه  و اتحاموسوم  به  سازمان ملل متحد و 
.    باشداستای  منافعشبا هر کس هم  تا آنجا  می رود  که  در ر.  و قاعده  و  قانونی  هم  ملتزم نيست هيچ  اصلهب.  نمی کند 

برای    و ی اتاقک  پالتاکمی نشينيد  در مثال  يک کهف ، ادار اصحابهوخارج  کشوری مثل فسيلهای  و می رويد حاال  يا شما 
  ...يد و يا   می کشژوازی غارتگر شاخ  و شانه  امپرياليسم  جهانخوار  و  بور

 
و دم ،   غول  بی  شاخ مجبوريد  با  ايندر ايران  را  داريد  که  داريد ،  ديگر و يا اگر قصد  مداخله  فعال  در پروسه تغيير 

 که خمينی نبوديدديروزهم اين شما همانطوريکه  !  ايد آوردهرا   نيستيد که آمريکای  جهانخوار ين  شما ا.  تنظيم  رابطه  کنيد 
عنصر  با  ورود من  به٢٢و  ٢١ را  در روزهای مسالمت آميز قدرتانتقال  بود که ميزهنر آنروز شما همين . را آورديد 

ساخت  و  پاخت  ز  اگوشه ایقيام  مسلحانه  را  بر د ، مهر اجازه  می دا تانقواره مسلحانه  برهم  بزنيد  و تا  آنجايی که  قد  و 
 ! الغير تان  هم همين  است  وهنر امروز.  بپردازيد تاريخی  ارتجاع   و  استعمار  بزنيد  و  تبعات  آنرا  نيز  از  فردای  قيام 

 
د سرنگونی  و حرکت آن به قص "ارتش آزاديبخش ملی"تسليح  دوباره من  در را"  حل سومراه  "  واقعیمکانيزم  کهگفته  بودم 

ارتش آزاديبخش فرمان تحت   منظمنيروهای  ميان تعادل قواشکستن    نقطه تا اين حرکت .می بينم " جمهوری اسالمی"ژيم ر
ش پوشبدون  نبرد ،صحنه  رژيم  برايیهو نيرویبالشرط  تسلط  و بويژهفقيه  واليت  تحت االمر  نظامی منظمنيروهای  و ملی
نمی تواند  !  با دولت  کو مسلما اين  پوشش هوايی ضروری را هم. محض  است گی نيست ، ديوانه ک، امکان پذير متقابلوايی ه

 که می بايستی اين حمايت  ی استبديه  باشد ،حرکت ارتش آزاديبخش   برقرار اگر بلکه . بگذارد بخش آزاديدر اختيار ارتش 
 .صدق  می کرد نيز با  دولت سابق عراق عين همين داستان  در رابطه .  دوسط  آمريکايی ها  تامين  گردهوايی  ت

 
کردن  نيروی ثی هدف  خن  با فقطو فقط  و" قواتعادل " شکستن  تا  نقطه فقطفقط  و هوايی  پوشش باز هم  تکرار می کنم  اين 

در واکنش  عناصر تازه بالتی  که به مانند  خزعبايد  باشد  و  نه  نظامی  رژيم   متوجه  نيروهای فقطفقط  و  هوايی  رژيم  و
عادی  را  شامل  آمده  بود ، مردم "  سومراه حل"مقاله   نسبت  به ،و  وحشتزده  آخوندی   اطالعات رژيم  بدنام کار  وزارت

 کرد ؟  د  تحليل از اين  می ش ابلهانه تر   آيا.شود 
 

 کرمانشاه  در   قواتعادل . شد  تجربه " جاويدانفروغ "عمليات  ار در که يکب بود  پوشش هوايی همان   ضرورت اين  مقوله
 شهرها  در در   و نه گردنه  حسن آباد ايی عراق  را  در گذشتن ازهوپوشش  نيروهای ارتش  آزاديبخش اگر که . می شکست 

 در استفاده  صرفی رهبری مجاهدين در تحليل نهايی ، جدای از اشتباه محاسبه فاحش تاکتيک !  نداشتند اختيار می داشتند  که
 زرهینيروهای   به تاکيد بايد گفت  که اين خش ،  با اينحال نبودن ارتش  ازاديبمقوله زرهیبه عمق  و پيشرفت  برای ز جادها

ه  آنان  را  اپياده  مجاهدين ، توانستند  که  رعدديشان  با  رزمندگان  ارتش ارتش  و سپاه  نبودند که عليرغم  تفاوت فاحش 
 ارتش  تحت امر خمينی بود که  رژيم او را از خطر هوا نيروز و هوايینيروی برتری  بی چون  و چرای بلکه اين تنها . ببندند

 . غير بالفصل  سرنگونی  رهانيد  و ال
 

نبرد را تعيين وشت  ميدان تفوق هوايی  سرنچيز بجز ر می کند که  در دنيايی  که هيچ اگر کسی فک. امروزهم غير ازاين نيست 
خط  می خواهد  که يا مرحله پرت است  و برد ، يا  بکلی از   را  بدون پوشش هوايی  پيش منظمجنگ   خطنمی کند ، می توان 
همين  پرچمدار يد  که بکنيک لحظه تصورش را  ! جا  بياندازد حفظ  نظام  مقدس  در ام القراء   جهت  درسياسی  مشخصی  را

می توانستند  آنوقت می شد ديد که آيا  مزد بگيران ارتش قدر قدرتش .  عراق  بود هوايی  در فاقد  قدرت  !حقوق بشر ادی  و آز
مهم   پوشش هوايی نيست ، آنچه که ن  و چرایبی چوضرورت نفس اساسی پس مسئله  هم  در عراق  دوام  بياورند ؟ يکروز

 ! است است  بهای  بدست آوردن آن 
٦ 



و تماميت  و حفظ استقالل اسالمیجمهوری  برباد ده   تمام  رژيم  ايرانخواهان  سرنگونی  تام  و بواقع کسی اگر بنابراين 
 ،   آمريکا  می باشدهاجم  نظامیتمخالفت قاطعانه  با عين دريک جنگ داخلی  و حمام خون  ارضی ايران و جلوگيری از بروز 

می گويم   آنهايی که اينرا برایبديهی است  . داشتنخواهد " سومراه حل "روی بر سرمايه گذاری استراتژيک ز جچاره ای هيچ 
فهم کرده باشند  و  را  پيشاپيش در ايران "  تعويض رژيم"رابطه با  مقوله   آمريکا  در  قاطعانهتصميم  يعنی لهصورت مسئ  که

 و پاخت  درباال نبوده   با اياالت متحده  و ساختاسالمیجمهوری  توافق رسيدن احتمال به  غازيکن  تئوريهای  صد مدنبال
نظامی  تهاجمات  آغاز بدنبال و ذشتهگسال چهارطی مکان ناپذيربودن آن درهر شرايطی چيزی که من قاطعانه بر ا. باشند 

 .ده  بودم منطقه ،  همواره  پای  فشر در آمريکا 
   

   توده ها مردم  يا  نقشمسئله 
 

پارامتر ون اصال  بد. پروسه  انقالب اجتماعی  نمی تواند  باشد عيين کننده  توده های  مردم  در تنقش هيچ انقالبی آگاهی منکر 
 پديده عه استبدادی بمثابه  يک جامبطن توده ها  در اين حال  حرکت  با.سخن  گفت اال انقالب توده ها از همه چيز می توان 

ديالکتيک  .  ديالکتيک نمی تواند  که  باشد تمامی  پديده های  مادی  ديگر بی ترديد  خارج از کادر قوانين مادی به مانند حرکت 
   . حرکت  مادهام عه معنی  قانون ب
 

 گذار از مجموعه ای از خود  با  در روند  رو  به  باالی  می گيرد ، تضاد  پايين  و  باال  شکل نه بر زمييعنی  حرکتی  که 
 .جامعه  می کند   در کيفیتغيير  ايجاد  يک   ،  خود  را مهيایمتقابلتاثيرات پروسه  مداوم  کمی  و در جريان  يک  تغييرات 

 
يعنی به ميزانی .  است "سرکوبعنصر"و" توده هاحضور" امکانميانرابطه ديالکتيکی  هميناين تاثير متقابل، از عناصر يکی 

انفجار "  زمينهميزان   به همان ضمن اينکه.   کمتر است "عنصر اجتماعی" و اختناق بيشتر  باشد ، امکان حضور که  سرکوب
 . آماده تر استانقالب " عينیشرايط " يعنی به همان ميزان. است  ر تمهيا  "اجتماعی

 
يک خود فريبی   به  صحنه "اجتماعیعنصر "می کند  انتظار  ورود عمل اعی اجتمسرکوب دستگاه شرايطی که دراعتباربه اين 
ده ها  در ياس  تو!  هم  در واکنش  به  اين  کم کاری را توده  هست  که  روشنفکر  جدا  از انتظار بيجا هم همين .   است آشکار

مت  سوآل  عالرا  به  زير انقالب عينی ا  می کند  و گاه  وجود  شرايط  مسخ  توده هو  نا اميدی  فرو می برد و  گاه  سخن  از
آن اعالميه   ياد !  و پيوستن  به حاکميت مردم ويسم  و انفعال  و يا  رها کردن پاسي.   نيستدو نيز يکی بيش هر نتيجه. می برد 
ما !  توده ها ،  زهی  بی شرمی  :  ايران  اعالميه  داده  بود که   در تظاهراتشان در مقابل  شکستمی افتم  که !   سابق پيکار
 !     نيامديد  ولی  شما،آمديم 

 
برعليه رژيم " قواتعادل " شدن شکستهدر نقطه  تنها   بين المللی ، شرايط  داخلی  و مجموعه   با توجه  به در شرايط  کنونی  و

 "کيفیعنصر "که برفقط  می بايست تکيه را تا پيش از اين نقطه . می شود ه ها  وارد  معادلتعيين کننده  توده که پارامتر است 
هم پيش از . شده  است  " قواتعادل " به شکستن به آن نيرويی  خواهد  بود که موفقبی ترديد متعلق نقطه مردم در اين . گذاشت 

 مردم  رافرمان انقالب گرم  و نرمشان ، بنابراين آنانی که در جای .   و در پای صندوقهای رای سرنگونی  وهم بعد از آن
درايران " مسالمت آميزگذار"و" مخملیانقالب "خوش  خواب  که در خيابان دعوت  می کنند  و آنهايی هم به  و آنان  راصادر
 می گويند ترمی فهمند ، پرکمکم  می دانند ،  می ترسند ،زياد  ، لت  خودحا در مودبانه ترين معذور  ونباشند ، اگر مامور هستند

 .  نيستند هيچ  با مردم  و انقالب آشنا  و
  

 آزاديبخش  مشکل  نيرويی  نخواهد  داشت ؟ آيا  ارتش 
 

اختالف نيرويی فقط تا همان با اينحال اين .  جدی است  کمی  دو  نيروی  مسلح  رژيم  و ارتش  آزاديبخش  بحثی بحث  تفاوت 
که "  نيروتامين "از آن  نقطه نه اديبخش بعد اساسی ارتش آز معضل. نه بيشتر  موضوعيت  دارد و" قواتعادل "شکستن نقطه 

 برو  روجدینيرويی  مشکل طول تاريخ  حياتش با  آزاديبخش هيچگاه  در من ارتش اعتقاد  به.خواهد  بود " سازماندهی نيرو"
ه در جوامع  استبدادی ،  اين  دليل  پايه ای  کبه. ايران شيفته  و هوادار مجاهدين  بوده اند  نه به اين  دليل که مردم .است نبوده  

دامن    را نيز  جامعههماننمی شود ، راديکاليسم گسترده اقليت جامعه منجر اعمال سرکوب عريان ، تنها به پاسيويسم اکثريت 
 نيرويی مقاومت مذکور مداوممانيافته ، ذخيره سازمقاومت يک که  بشرط  وجود راديکال  و انقالبی است مين اقليت ه.  زند می
 !   باشد  يا  ايکس  و ايگرگ مجاهدين  خلقنامش رفنظر از اينکه اين  نيرو ص. تامين  می کند را 

 
 مشکل نه گذشته هدين  در طی ساليان مجاعمده  مشکل .  را  خلق  کرد ٧٨ تير ١٨همين  اقليت  راديکال  و انقالبی  هم  بود که 

 آن   ود  که  کسی  بهب آن بخاطر ارتش آزاديبخش  نه زمين گير شدن ساليان .   بوده  است که  اساسا  مشکل  سياسی نيرويی
 اديبخش  به  قصد  سرنگونی  رژيم آزره  ارتش  ورود  دوبا عراق  ريسک سابق که  دولتبخاطر آن  بود . است نمی پيوسته 
جدای از آنکه اصال !  جای  خود هوايی  ضروری  به دادن  پوشش .  رد  که  بپذي را  نمی توانست  اسالمی جمهوری
نظام  سرکوبگر  نيرويی  که  قصد  سرنگونی  يک  !  جواب  داشته  باشد  يا  نه می توانست  دوران  مجاهدين  در آناستراتژی

  هم  بخش پذيرش االنهمين   .  مشکل  نيرويی  نخواهد  بوددچار  و  فصل  مسائل  ضروری  ارتباطی دارد  به  شرط  حل  را
 ! داوطلب  ندارد   کمارتش آزاديبخش  

 
همگی به بهای  تجاربی که  که  برای  تجربه ،نه  برای گريه !  در پايان  می خواهم  که گريزی  به  صحرای  کربال  بزنم 

 گفتمميکه من که درمقابل  استدالل آنها .  تمام شده  می دانستندراخطاب به آنهايی که دوسال پيش مجاهدين .  آمده اند  بدستخون
   ولی  تمام  نخواهدخورد ،ب است ممکنشکست . شد نخواهد هرگز تمام باشد بهايی هرپرداخت مبارزه  حاضر به در کهآنکس "

 .  زياده از حد  می کردند مرا  متهم  به  خوش بينی  ".شد 
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آنها  "  شودسازمان مجاهين بايد يک سازمان سياسی " پاسخ  می نوشتند که ! وزيسيون  اپ  که برايم  از برج عاج  رهبریآنها
 قلمداد  غربی راهروهای  پارلمانهای  کشورهای در نان  را  دويدن  بی حاصل ماسی  حرفه ای  و  بسيار ضروری  آديپلکه 

 :  بگويم  ..... می کردند  و آنها  که 
 

 يعنی  اينکه.   آينده  دست  باال  را  پيدا  کندمن می گويم در تغيير و تحوالتمکانيزمی  که با همان " سوم راه حل"کنيم فرض 
تقسيم قدرت با   ضد انقالبی  و ايضاپذيرش همکاری  با  بورژوازی   بدون حفظ هژمونيشان ، يعنیشوند  ضمن مجاهدين موفق 

کنم ،  بکلی  که  چه عرض  سوال عالمتسال  پيش اساسا  موجوديتش  برای شمايان  زير ارتش آزاديبخشی  که تا  دو آنان ،
چه  سناريويی  در  ايران  پيش  برده  شود، تا  همينجای    صرفنظر از اينکه....   آخر لی اند  ونکبود  را دوباره مسلح تمام شده 

 کار يک  انتقاد از خود  کوچک  در رابطه  با  عمق  بينش  و  توان  تحليل  سياسيتان  را  ضروری  نمی بينيد ؟  
 

 ، پاسخ  مثبت  می داديد   ملیهمبستگیين  در  رابطه با  تشکيل  جبهه پيش  در مقابل  تاکتيک  مجاهد که  سه سال بهتر نمی بود
ود  خ.   داشتيدقرار می داديد ؟  اگر کمی احساس مسئوليت را  بر خالف  ميلشان  در مقابل عمل انجام  شده  بدين ترتيب آنان و 

بوديد ،  " حزب سياسی"  شمايی که مدعی  برخورداری از قضاوت کنيد ،  حاال  در کجای صحنه  سياسی ايران ايستاده ايد ؟ 
 !اين   يعنی بودنسياسی سازمان .  د  مانده اي  تحوالت  پيچيده  سياست  ايرانحاشيهدر  چه شد که 

 
  !موجود  امکانات ازسياست يعنی هنر استفاده 

 
 
 

 ١٣٨٤ ارديبهشت ٢٢  ، تحليل راه  پايان 
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