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 " نمجاهدين خلق ايرا"نامه سرگشاده به 
 

  برمبنای ک ضرورت انقالبی از پاسخگويی  به ي جدایمقاومت ايرانملی  شورایتوسط " ملیجبهه همبستگی "تصويب طرح 
 باشد واقعی "کيفیتغيير"اگراين .  دارد  کيفا متفاوتيک مرحله جسورانه بهحکايت از ورود ،  "عاليترين مصالح مردم ايران"

و نه می شود    جلو رفتهای گذشتهبعبارت بهترديگرنه می توان با تاکتيک.  قانونمند يهای خاص خود را نيز طلب می کند مسلما
 نيروهای خودی به کار و واکنش با  کنشدر نه سبک کارهای گذشته . صحنه سياسی ايران نگاه کرد عينک سابق به همان که با 

 ايجاب می کند   ويژگی مرحله سرنگونیاساسا . جواب دارد خودیيمی رفتاری با جريانات سياسی غيرقد می آيد و نه اسلوبهای
هر  هاخوديدايره شده  و  وغيرخوديهايشان برجسته تر خودی ها صف بينمقابل دشمن ، به همان اندازه که  در نقطه که  درست

تا راست  از چپ ، سياسی آن نيروهای و  خلقتماميت یخوددايره  انقالب ، و صف خلقدر اين سو اما تنگتر می گردد ، درروز
  . می باشد نياز مرحله سرنگونی الزامات  درراستای پاسخگويی به" نوين سبک برخورد"  يکبه ،برای اين اما . گيرد  دربر ار
 
يکراه اين است که . استبه زمين مقابل انداخته  یبا هوشياررا  توپ طرح اين با ارائه شورا  مسئولصرف ،  سياسیلحاظ به
 دروازه  به شدنوارد ش تا ازتوپ  اين است که مسئوالنه انقالبیموضع از راه درستتر  . بازی حريفان اکتفا کردتماشای  به تنها

  .پرداخت يری به يارگبالوقفه ، برای حفظ توپ  در اين مسير بايد ضمن تالش . غفلت کرد که لحظه ای نمی بايست دشمن
  ١٣٧٣سال دقيقا برخالف به شخصه  من .  می دهد  اين طرح را نشان جدی بودن  درجه،" جبهه"پروژه پاسخگويی به الزامات 

اساس اين تحليل که بر!   نه نه .کرده اند ر به اين خاطر که معتقدم مجاهدين تغيينه. جدی می دانم بسيار  طرح رااين اينبار 
پتانسيل انطباق انقالبی  والندگی مجاهدين ، در با نقاط افتراقم  رغمعليو براين اساس که .  کرده استکيفا تغيير شرايطعقيده دارم 

 .  نداشته امآنان هيچگاه  ترديد وسته شکننده  و بن بست  گشايانه و توان  پآنان با شرايط متحول 
 

  و دو پيشنهاد يک تحليل
 

ضمن  . می دانند" ارتش آزاديبخش ملی " را اساساسرنگونیاصلی ابزار، " ديبخش نوينجنگ آزا"استراتژی برمبنایمجاهدين 
 جايگاهدرگرفتن رقرا پس ازویمريم رج ٦٨سال در.  داشته است کمیتفاوتهای گذشته  سالهایاينکه غلظت تکيه برارتش طی 

 "!  کرد  را  سرنگونخمينی رژيم  بايد   ومی توان   ارتش آزاديبخشبا همين"  : ، اعالم می دارد که "مجاهدينمسئول اول "
از داخل بويژه پس های مقطعی درقيامو حرکتهای اجتماعی  و ارزيابی ٧٢درسال " منظم عمليات نا فرماندهی ستاد" تشکيل
  و جايگاههيچکدام  نيز خيابان به "عنصر اجتماعی"  ورود  قاطعانهنهايتا  و"  در استراتژیمکمل عنصر" به مثابه ٧٦ خرداد
 .  است ندادهقرار تغيير دستخوش   ذره ای کادر استراتژی  رادر"  ارتش آزاديبخش" نقش

 

 همهاز منطقه  و و شکننده  درو تعادل  ناپايدار عيت  بسيار حساسموق  و جامعهدر" وضعيت انقالبی"به  به اعتقاد من با توجه
ارتش آزاديبخش   جايگاهدرنظرتجديد  نظم نوين جهانی ،رکادرسازش ناپذيردو مسلح ، مستقل يک مقاومت  نداشتنهان اخومهمتر

 .  در استراتژی از اهميتی  حياتی برخوردار است
 

داخل کشور انتقال يافته  و به    و کانون اصلی مبارزه ثقلمرکز  می بايستی ،ارتش آزادی دار و اقت تاکيد بر حفظ يعنی ضمن
سمت وسوی اعتراضات   تعيين  شعارها  وو مداخله  در  تقيم حرکتهای اعتراضیهدايت مسطريق   از سازماندهی  قيام توده ای

ات خاص خود  ارتش ، تبعيهی است که اين تجديد نظر در جايگاهبد. گيرددانگيخته اجتماعی ، در دستور کارقرارو جنبشهای خو
به فرستادن  ، ضوگيری برای مبارزه مسلحانه نيرويی ، عبرای مثال  در زمينه  .  نيز بدنبال خواهد داشترا به لحاظ  تاکتيکی 

ذهنيت نسبت در بنيادی دگرگونی. نيز امکان پذير می شود  داخلگسترش کيفی ازو  به عراق ، محدود نمی گردد داوطلبعناصر
 . می باشد لثقمرکز انتقالضروری اين  تبعات داخل نيز ازدر نيروهای بالقوه انقالب به د اعتما و اجتماعیبه عنصر

 
  ، درضرورت بی ترديد وجود آن در شرايط  رژيم ببينمبالواسطهسرنگونی  متوجهآنکه  را من بيش ازآزاديبخش ارتشکارکرد 

همانگونه که کارکرد ديپلماسی . فروپاشی می دانمپس ازبغرنج آن و شرايط ناشی از قدرتخالء  و بوجود آمدن رژيم فروپاشی 
 ،پاخت با غرب  ساخت و قصد مبنی برشورای ملی مقاومتبيرون موجود در ف تحليل ساده لوحانه برخالرا انقالبی مجاهدين 

ی سرنگون پس ازدوران  متوجه بيشتر،عالم  شرق و رژيم توسط غربرای خنثی کردن حمايتهای سياسی از ب تالش جدای از
تحرک سياسی آزادانه جنبش مقاومت ای بسيارحياتی فضکردن کنونی درواقع فراترازباز ديپلماتيک گستردهت ارتباطا.  دانممی 

يکی اره در طول تاريخ معاصرکه همو  را نيزانقالبدولت برآمده از شناسايیپايه های  غرب ،درآن پشت جبهه مسلحانه و حفظ 
    . می کند  بناآجر آجر بهپيروز بوده اند ،  پيش راه  انقالبات   و موانعمهمترين مشکالتاز

 

 فروپاشی ونی يا سرنگ
 

   وقوع و   باندهای مختلف حاکميتتضاد ميان  به تعارض کشيده شدن .  داشته باشد اشکال گوناگون   رژيم می تواندفروپاشی
يک احتمال هم براه   . نظامی آمريکا شکل ديگر آن می باشدتهاجم . يکی از اين اشکال است متعاقب آنهای مسلحانه گيريدر

 آن کامل نظامیدر سرکوب    و ناتوانی رژيم ٧٨ تير ماه ١٨مشابه   و درگيری های خيابانی ز اعتراضاتاافتادن سلسله ای 
،  صحنهدرعنصر رهبری کننده  قيام  غياب دراز آنان  تلفيقی بصورت و چه مستقل  بگونه ایچه تمامی اين شقوق  . می باشد

آن   کنندهپرعامل  الجرم  ،"ارتش آزاديبخش ملی. " برد می قدرتخالء يجاد   رژيم  و افروپاشی راه  به   حالتبهترين در 
 . نباشدمی تواند که قدرت  خالء 

 ١ 



  به هوايی اتتهاجمحداقل و يا  آمريکايی آماده  و  حاضرخاک ايران توسط نيروهاینظامی بخشی از  تهديد اشغالبويژه که 
 ضمن آنکه . نمی آيد واقعی  بنظر غيرنيز آنقدرها کودتا از درون کردن  راه هموارحاکم  و سياسی قدرت کردن  متزلزلمنظور

  و درتشکيل  داده را منطقه  اخير درامپرياليستیتمامی تحرکات  هسته مرکزی،  تعيين تکليف استراتژيک ايرانبه اعتقاد من 
 . قرار دارد" بازها " يهودی ــ امريکايی جناح   برنامه هایراس

 

 ، پشت سر گذاشته است دريای شمال را  رو به اتمام   نفتیذخايربه لحاظ مرغوبيت ،  برمنابع نفتی دريای مازندران که حاکميت
راق  عاقب آن ،تسلط بر ذخايرنفتی ضروری متعجغرافيايی  و تغييرات منطقهرژيم نژادپرست اسراييل دربالمنازع   قدرتتثبيت 

مهاجم ارتجاع مقابله با تهديدات روزافزون ،  بزرگی نام برده می شودی دنيا به لحاظ ره نفتذخيکه  از آن به عنوان  دومين 
جنگ قه  که در ساليان آينده جايگزين منطبرمنابع آب همه مهمتر حاکميت  از وکنترل افغانستاناسالمی درعربستان سعودی  و 

   . بودواهد نخهيچ تضمينی برخوردار از تعيين تکليف استراتژيک ايرانهمه  بدون و خواهد گرديد ، همه نفت 
 

 جنگاستراتژی  به نوين نگرشيک  نزديک باشد ، ضرورت  به واقعيتنيزآن حتی اگر بخش کوچکی ازبه اين تحليل با عنايت 
اجتماعی حرکتهای سازماندهی راستای  در"داخلدراستراتژيک  سرمايه گذاری" و" آزاديبخش ارتش" کارکردوش نوين آزاديبخ
  .به هزار زبان  فرياد می کند را ارتش آزادی ورود  برای قدرتمندايجاد  يک سپرحفاظتی و   صحنه درقيامرهبری و   از درون

جلوگيری ين تضمو يگانه و تصاحب قدرت سياسی   سازمان يافتهسرنگونی به   "پروسه  فروپاشی"اهانه  آگتبديل اين تنها راه
چند کشانيدن  شکست به برایداخلی  جنگ يک ايجاد جهتمحتمل درريکات خارجی وتحيک حمام خون احتمالی اه افتادن از بر

 است ، پس آنيافتگی    سازمانقيام بهمنکيفی آن  با    تفاوتو  راهقيام  در  عمده براستی  ويژگی اگر. می باشد  باره  انقالب 
 . نيست"  پيچ استراتژيک " اينکردن گرهبازراهی  جز   ،  قيامسازماندهیبرای 

 
و حقانيت مسلح   تا دندان هار برخورد به ارتجاع درمسالمت آميز راه حل شکست  .داشت در خود دو پيام   ٧٨ماه   تير١٨قيام  

 از نوين انقالب مدعی  رهبری سرنگونی طلبآلترناتيو اسف انگيز  غيبت قدو آيينه تمام برابر آن ازسويی در  قهرآميزمقاومت
کارگری ، راديکال  در حرکتهای و چهمعلمان ، چه درجنبش اعتراضی  چه در جنبش سرفراز دانشجويی بتغي  اين!ی ديگرسو

 خاطردغدغه برايشان " نوينانقالب " و سرنوشت آنانی که براستی درد خلق وانقالب داشته تمامیکام به هم  هنوزرا خودتلخی 
 . ريخته  و می ريزد هميشگی است

 

 وباره بايد کرد  دسالمیخلق به 
 

بزرگترين خون گسترده بود ، پس  برايش فرشبود که ناآگاهانه  خلقی ضربه زدن به اعتمادخمينی  بزرگترين خيانت  اگر بواقع
فراتر ازفدای تمام عياردرمبارزه انقالبی مسلحانه ، چيزی جزبازسازی دوباره اعتماد  بسی  سازمان رهبری کننده انقالب خدمت

 که در مجموع ،حاکم در جامعه  و تنظيم رابطه درونی نيروهای سياسی  به روابط و مناسبات نگاهی عمقیبا   . دنمی تواند باش
 :  تشخيص داد  بسادگی را می توان شعور سياسی می باشد ، دو مقوله سطح مشخص آگاهی  اجتماعی  وخود برآيند 

 

  ارتباط   بحران ـ٢  اعتماد  بحران  ـ١
 

ضد رژيم ميان جريانات سياسی در. ه است نبوددو بحران   بدور از اينه ای لحظسالهای سياه  تمامی ايندری ايران صحنه سياس
يعنی  چيزی . بوده است باطات سياسی مستقيم  با يکديگر و ارت ، ضرورت داشتن ديالوگ چه که کمترين اهميت را داشته استآن

 بجای و نيروهای سياسی مااشخاص !    به شمار می آيد دنيای سياستبديهياتنيز از  بورژوايی مدنی جامعه که در کادر يک 
 اين مهم تنها از .امکان پذير است  بر اين دو بحران غلبه.   نوشته اند  سخن گفته و عريضههمدرباره ، همواره   با همگفتگوی 

  رهبری صالحيت  ونيرو بسيج  و توان  و اعتماد دوباره خلق يدنقطه ام بهتبديل شدن   پتانسيل کهمی آيد  برعهده آن نيرويی
 به منظور غلبه  و مبارزه " پروژه جبهه"رت  پيروزی قاد  به ضرواعتدر راستای  .باشد  را  براستی  دارا  " انقالب نوين" يک

 :را  پيشنهاد می کنم  راه حل  زير  دو بر بحران های  فوق 
 
هه همبستگی جب حول مباحث تمامیدرج   به  ،"جبهه"عنوان   ای ، تحتويژهصفحات با اختصاص دادن  اهد ،مج نشريه  ـ ١

 . بزنددامن " مهوری اسالمیج"رژيم تماميت با رون نيروهای  جمهوريخواه  مخالف د" بحث نظری"يک  و به  پرداختهملی
برخی تاييد آميزمطالب صرفا يکسويه انتشار. می باشددين مجاه و اعتماد به نفس ياسیاقتدار سنظرات مخالف نشان درج 

خود مجاهدين مسئولين بهترازهيچ کس . گونه جاذبه ای می باشدخالی ازهرنداشته باشند ، مسلما گر دافعه  ، اهواداران هميشگی
يرون می آيد  و نه  شخصيت بنه عنصر رزمنده  به به  و چه چه گويان بسياری از اين نکته اشراف ندارد که از ميانبه اين 
جهت تبليغ  در ، هر چه را که   داردحق"  جاهدين خلق ايرانسازمان م" به مثابه ارگان  نشريه مجاهدکه است بديهی  !سياسی 

مصالح  عمدتا معطوف به من بحث .    درست  و ضروری تشخيص می دهد ، منتشر نمايد خودمواضع سياسی  و ايدئولوژيک 
 .ديگر  چيزنه  و می باشد "پروژه جبهه"ات    و الزامخلق

 
طرح ماده  دو  منطبق با سياسیجريانات   با  مستقيممذاکراتبه منظور انجام   مقاومت شورای ملی  هيئتی ازسوی مسئول ـ ٢

اعضای  . دمنتشر گردکاست   و  بی کمو مباحث مورد مذاکره برای اطالع عموم  يل گرديدهتشکشورا بيرون همبستگی در جبهه
الزامی  هيئت اين خلق درسازمان مجاهدين  رسمیولی حضورنماينده  انتخاب  گردد را شوو برون می تواند از درون  اين هيئت

مستقيم  مذاکراتاين از درون . کرد استقبال خواهند مستقيمرسمی تماس  اينسياسی ازجريانات که بسياری ازدارم اطالع  . است
  خواهد باره همدرو يا    همعليه حاصل را جايگزين بحثهای بی  همبا تگویگففرهنگ نيايد يزاگربيرون چهيچ  ، به فرض محال

.  نمی گذاردما مقابل را درراهی جز اينگونی سرندر فردای  آزاد وسياسی دمکراتيک  ساختار يکفراتر از آن  پايه ريزی. دکر
 .  کرد خواهد مواره بسی را" بحران اعتماد"برراه غلبه بی ترديد " بحران ارتباط " فصل و حل

 
 ١٣٨١ديماه ٢٥ ، بيژن نيابتی


