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 !اين جنبش ، جنبش من نيست 

                                                                 
 

نسل . بوی خوش انقالب دوباره خيابانهای ايران را معطر کرده است. دو سه هفته ای است که چهره ايران عوض شده است 
. نسلی که درهيچ کليشه ای  نمی گنجد و با هيچ ايدئولوژی خود را تعريف نمی کند . سوم قيام بهمن به غليان آمده است

 .خروش اين نسل ، بيش از همه نسل اول را به هيجان آورده است 
 

آنچه که در ايران  شکوه و عظمت  دارد در خارج از مرزها و در ميان بخش بزرگی از ايرانيان ، جنبه ای کمدی ـ تراژيک 
همه منتظر . شور و فتوری  حاکم گرديده است که سياسی وغير سياسی نمی شناسد و کوچک و بزرگی ندارد  . پيدا کرده است

موجی براه . انقالبی زودرسند که قراراست البد اينبار به رهبری سيدی ديگر دوباره ديو برون راند وفرشته به ايران آورد 
يعنی  !  ايران ، همراه با طيف سنتی طرفداران گربه مرتضی علی افتاده است که به ناگاه تمامی واخوردگان صحنه سياست

. همان طيف داغ ننگ خورده  توده ای ـ اکثريتی را ، يکبارديگر و اينبار به زير پرچم سبز موسوی ، رهنمون کرده است 
 . پريروز خمينی بود و ديروز خاتمی و امروز موسوی  .انگار چيزی عوض نشده است 

 
 از. هرقدرتی ، امکان حيات انگليشان از اساس ناممکن است   انگار بدون آويزان شدن به بدنه يک قدرتی ،پارازيتهايی که

. اينها گذشته درميان آنهايی که به تظاهرات و گردهمايی های معمول دراين روزها می روند همه جورآدمی را می توان يافت 
شه و از کمونيستهای متعصبی که تا ديروز به چيزی کمتر از يک از هواداران سابق جنبش مسلحانه تا سلطنت طلبان دوآت

همه  وهمه  و صد البته با حفظ ....  انقالب  پرولتری رضا نمی دادند تا نسلی که بدنبال همه چيز روان بود  جز سياست  و 
ر انگشتانشان رنگ سبز بدورهسته ای جمع  می شوند که  بر سينه هايشان  روبان سبز سنجاق کرده اند  و ب!  مواضعشان 

چند ده هوادار مجاهدين را نيز کمی آنسوتر با حفظ  فاصله البته  ، . ماليده اند  و به ترانه های داريوش گوش فرا ميدهند 
می نگرند که قاعدتا می بايست پس از آنهمه جانفشانی در راه خلق ! شود تشخيص داد که با حسرت ، از دور به توده هايی مي
 ! امروز به جای موسوی در زير پرچم آنان جمع می بودند انقالب ، و
 

 و  خاليق مستيد! ای ياوه ياوه ، ياوه " که  آرممی خواهم فرياد بر" درد دررگانم ، حسرت در استخوانم "و اينجا من ، با 
اين پرچم قاتالن پدران و . اين پرچم ، پرچم شما نيست "  يا به تظاهر تزوير می کنيد ؟ از شب هنوز مانده دو دانگی  منگ ؟

اين سبزی جنگلهای ميهنتان نيست ، سبزی پرچم . مادران و خواهران و برادرانتان است که امروز بر سينه آويخته ايد 
اين . رنگ شال سيدی است که نه در قد و قواره جنبش شماست و نه هيچ سنخيتی با اميال و افقهايتان دارد . ايرانتان نيست 

 ؟گونه بوی گند آن مشامتان را آزارنمی دهدچ. است که سه نسل متوالی بر چهره ايران و ايرانی  پاشيده اند رنگ همان لجنی 
 

هيچ کس حقيرتراز سياستبازی نيست . هيچ چيز در دنيای مبارزه و انقالب، مهوع تر از دگرديسی مدعيان سابق انقالب نيست 
يچ کس ابله تراز شارالتانهايی نيست که به خيال شراکت در قدرت ه. که ازموضع ترقيخواهی عصای دست ارتجاع می شود 

. را به کناری انداخته و خود ، قبضه قدرت کنند ، با اين اميد واهی که روزی آنانبه حمايت تاکتيکی از جتايتکاران می پردازند 
نی  برسند  وامروز نيز قراراست در مورد خمينی چنين می انديشيدند  و با خاتمی هم همينگونه می خواستند به جامعه مد

می گويند که موسوی ابزار است  و نمی دانند که خود ، هدفشان هر چه که باشد ، !  سوار بر موج سبز موسوی انقالب کنند 
 . برايشان نفس جنبش مهم است  و نه آنچه که قرار است از آن بيرون بيايد . عمله ارتجاع سبز گرديده اند 

 

 ی رود ؟   اين جنبش به کجا م
 

اين مرز و بوم  هيچ عقل سالمی نمی تواند مدعی شود که اتفاقی در . اينها البته جدای از آنی است که در ايران جريان دارد 
البته " چيز"اين . همه نشانه ها حاکی از آن است که در صحنه سياسی  ــ اجتماعی ايران چيزی چرخيده است . نيفتاده است 

 !  که چيز کمی نيست 
 

مروز اين عنصر در ابعاد ا. درجا زده ايم " عنصر اجتماعی"ا به ميدان آوردن ما نزديک به سی سال است که در رابطه ب
ال رونده که مرزهای ظرفيت رژيم با مطالباتی پيوسته با. و با پتانسيلی  حيرت آور ، خود به خيابان آمده است ميليونی 

" نظامتغيير"که به سوی مقصد  می تواند ،"نظامدرتغيير "می گذارد  و از مبداءرا بسرعت پس پشت " جمهوری اسالمی"
هرکس چنين بيانديشد  تنها خود را ! نيست اينست که اين البته روندی محتوم معنی آن .  می گويم می تواند . روان گردد 

نی تماميت اپوزيسيون سرنگونی طلب والبته در چراکه ما يع.  جنبش ما نيست هنوزهر چه هست اين جنبش . فريفته است 
چرا که ما هيچ نقشی در هدايت  . راس آن سازمان مدعی  رهبری انقالب نوين ، هيچ نقشی  در به ميدان آوردن آن نداشته ايم 

نسته است ، مهر خود را بر اين جنبش نتوا" گفتمان سرنگونی " يعنی " گفتمان ما " و رهبری آن نداريم  و از همه مهمتر 
 خونينيک سرکوب و خود را در مقابل ای توده ها تا به خيابان بيايند ، فرصتی است  بر" حال"قعيت ، اگرچه در اين وا. بزند 
و پاسيويسم گسترده اجتماعی را پس از سرکوب ،  در ناصيه خود خواهد  اما  تهديد  يک انفعال " آينده"حفظ کنند ، در موقتا

 . داشت 
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اگر اين . عقب می نشيند ، سخت در اشتباه است " بدون استفاده از قهر"  فکر ميکند که رژيم در مقابل فشار خيابان اگر کسی
تا ! نظام مقدس . ه از آغاز از کوچکترين مشروعيتی برخوردار نمی بود رژيم چنين ظرفيتی می داشت ، مقاومت مسلحان

حرکت می کند  و " ساختار نظام " و مريز می گذراند که  هنوز در کادر کذايی ، به کجدار " جنبش سبز" در مقابل آنجايی 
تا آنجايی  موسوی را به تلويزيون نمی آورد که هنوز اميد به سازش با . است " گفتمان اصالح طلبی " گفتمان غالب بر آن 

 . او را از دست نداده باشد 
 

 آن است و نه هيچ سنخيتی با خواستهاینه در قد و قواره آن موسوی . اما اين جنبش بالشک ، تناسبی با رهبريش ندارد 
آنهايی که سن وسالشان قد می دهد و ماه . اين جنبش بی هيچ ترديدی در مرز گذار از ساختار ، از او عبور خواهد کرد . دارد 

را بدنبال ان مجلس شاه های آخر رژيم ستمشاهی را بياد می آورند، استقبال توده ای از بنی احمد و پزشکپور ، نمايندگ
شتاب تحوالت در مراحل پايانی نظام سلطنتی چنان بود . سخنرانی های فرصت طلبانه شان بر عليه حاکميت ، شاهد بوده اند 

ود خرد کرده  و از نيز در ميان اپوزيسيون شاه ، بزير گامهای خ نه فقط آنها که بزرگتر از آنان را که پس از تنها چند هفته ،
 . ، به صف کرد " شاه بايد برد " نيز همه را با هم به زير پرچم برد  و درنهايت يادها 

 
، با يک سرکوب خونين روبرو خواهد شد " گفتمان اصالح طلبی" اين جنبش در گذار از ساختار و در مقطع شکست اجتماعی

اين سرکوب به اعتقاد من با يک تصفيه گسترده . بستگی دارد  زنی نيست و به تعادل قوای آنروزکه ابعاد آن از حاال قابل گمانه
برای اين اتفاق بايد . در باالی نظام همراه خواهد بود که دامنه آن بی هيچ ترديدی شامل شخص رفسنجانی نيز خواهد شد 

 شد ، اما  اما تا آنجا که به تعادل قوای کنونی برمی گردد ، اين جنبش اگر چه با بی رحمی سرکوب خواهد. پيشاپيش آماده بود 
 که  جنبشهای پيشتاز ٧٨يعنی بر خالف سال .  ، امکان خفه کردن آن را نخواهد داشت ٧٨ تير ١٨رژيم ديگر بر خالف قيام 

مثل جنبش کارگری ، جنبش معلمان  و در راس همه جنبش دانشجويی ، در صحنه بودند  و عنصر اجتماعی در خانه ، امروز 
 . شتافته  و در خيابان به چشم ديده است که ديگر تنها نيست اين عنصر خود از خانه به ميدان 

 

 هژمونی ، مسئله محوری انقالب    
 

انقالب بجای خود ، بهبودی . هيچ جنبشی در دنيا هر چقدرهم که با شکوه و مقتدر باشد ، بخودی خود راه به انقالب نمی برد 
آنچه . بنابراين جنبش به خودی خود حاوی هيچ ارزشی نيست  . وضعيت جامعه نسبت به پيشتر از آن نيز هيچ تضمينی ندارد

مهم برآيند يک جنبش . که بدان اعتبار می دهد اهداف آن ، سمت و سوی آن ، ماهيت آن واز همه مهمتر ، رهبری آن است 
تمان حاکم بريک جنبش دراين راستا آنچه که تعيين کننده هست ، گف. ه از ميان آن بيرون  می آيديعنی اينکه نهايتا چ. است 
رژيم   است که درجه تهديد آنرا در منظراين همان چيزی. اين آن چيزی است که در تحليل نهايی جدی گرفته می شود . است

روشن  و افق خواستهای آنرا  سمت و سوی حرکت  و خالصه تعيين می کند   شعارهای جنبش را ،حاکم مشخص می سازد 
 .  جنبشی ، در اساس نبرد بر سرهمين گفتمان است نبرد هژمونيک بر سر هر. می کند 

 
چرا . در رابطه با مجاهدين خلق  را فهم کرد " جمهوری اسالمی" دراين نقطه است که می توان  حساسيت حيرت انگيز رژيم 

ل گذشته  سا٢٨که مجاهدين خوب يا بد ،  قوی يا ضعيف ، مسلح يا غير مسلح ، پرچمدار پيگير تنها گفتمان واقعی در طی 
 . گفتمانی که حل معادله آنتاگونيگ ميان خلق و حاکميت  تنها در گرو حاکميت آن بر جنبش ، امکانپذير بوده وهست . بوده اند 

 
نيز جدای از برخوردهای ماکسيماليستی خود  ريشه بسياری از ضديتهای شگفت انگيز با مجاهدين در ميان مخالفين رژيم را 

" گفتمان سرنگونی قهرآميز " يعنی  جتماعيشان ، می بايست در اساس در کادر ضديت با همين گفتمانآنها با مالء سياسی ـ ا
گذار از صف اپوزيسيون  به ميانه پوزيسيون ، ابتدا به ساکن از نفی همين گفتمان . تحليل کرد  و نه داليل حاشيه ای ديگر 

بر می گردد ، ما با دو " جمهوری اسالمی" ا آنجا که به رژيم بنابراين ت. آغاز می گردد  و بعد اذن دخول  داده می شود 
در " گفتمان اصالح طلبی." واب می دهد گفتمان مشخص سر و کار داريم که البته تنها يکی از آنها می تواند درست باشد و ج

رون اپوزيسيون رژيم وجود  اين دو گفتمان تا پيش از جنبش کذايی دو خرداد ، تنها در د" . گفتمان سرنگونی طلبی "مقابل 
در مقابل اعتقاد به امکان "  سرنگونی قهرآميز" داشت  و خود را در ارائه دو راهکار  نشان ميداد ، تحت عنوان استراتژی 

 .   سال پيش عينا با همين عنوان بدان پرداخته بودم ١٤که من خود طی مطلبی در " گذار مسالمت آميز" 
 

 در تقابل با شرايط بشدت انفجاری جامعه  و غليان نسل دوم انقالب ، متعاقب سلسله ای از دوخرداد ،!  پس از حماسه 
کارهای زيربنايی  موسسه تحقيقات استراتژيک رژيم ، به سرپرستی  موسوی خويينی ها  و نظريه پردازی  سعيد حجاريان ، 

 نخبگان در قدم اول و در قدم بعدی جامعه ، به گفتمان جديدی به صحنه سياسی ايران تزريق می شود که هدف آن قانع کردن
وجود امکان تغيير از درون نظام می باشد که هم بسيار کم هزينه تر از تغيير از بيرون بوده و هم از بهم ريخته شدن 

بدين ترتيب در شرايطی  که دهه شصت ، دوران حاکميت . ساختارهای جامعه  و هرج و مرج متعاقب آن جلوگيری می کند 
درکنار گفتمان غالب به " گفتمان اصالحات"هست، دهه هفتاد با موفقيت نسبی رژيم در تثبيت" گفتمان سرنگونی" المنازع ب

 . پايان می رود
 

در آغاز دهه هشتاد در ميان  به اصطالح نخبگان جامعه  و حمايتهای عظيم و گسترده  " گفتمان اصالحات " تثبيت نسبی 
را بويژه با فشارهای طاقت فرسای جهانی بر روی سازمان مجاهدين  " گفتمان سرنگونی "  چه رسانه ای غرب از آن  ، اگر

   به حاشيه راند ، اما  يک دستاورد بزرگ آن، باال رفتن مطالبات مردم موقتاو خلع سالح ارتش آزاديبخش توسط آمريکا ، 
،  " گفتمان سرنگونی " که بدليل واقعی  بودن ضمن آن. بود "  اصالحات درچارچوب نظام"وترک برداشتن  توهم امکان 

جمهوری " نقش  و جايگاه آن به مثابه يگانه راه واقعی ، ممکن  ولی البته پرهزينه ، همواره در راس تهديدات عليه رژيم 
 .  ، در محاسبات رژيم مذکور مد نظر بوده  و هست " اسالمی
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برای رهبری جنبش سبز کذايی ، . ال ميان اين  دو گفتمان  قرار گرفته ايم امروز ما در موقعيت تعيين تکليفی تاريخی در جد
مايش گذاشته شود و يا با الگوی برده  و در تلويزيون رژيم به ن" شريعتمداری "يا  براه . ه بيشتر متصور نيست سه گزين

رفته و با خروج از ايران کل " بنی صدر" از جامعه گسسته و در حصر خانگی عمر بگذراند  و يا اينکه براه " منتظری"
به غير از اين گزينه ها ، باند واليت دو راه بيشتر نمی تواند پيش پای . نظام واليت مطلقه فقيه را بزير عالمت سوال برد 

 . يا تسليم کامل و يا تصفيه خونين . موسوی بگذارد 
 

صورت تحقق کل معادالت سياسی اقعی نبوده ولی در به جز راه خروج از ايران و نفی تماميت رژيم که البته فعال چندان و
به .   و اساسا بحث مجزايی را هم می طلبد ، اوضاع به هر طرف که بچرخد دوران ، دوران ما خواهد بود رابرهم خواهد زد

در غير اين صورت ، . نه حضور که مداخله داشته باشيم . شرط آنکه در آن مقطع در خيابانها حضور مستقيم داشته باشيم 
عدم توانايی آن در سمت و سو دادن به حرکتهای عدم حضورعينی و ملموس نيروی سرنگونی طلب در بطن جامعه و 

اجتماعی و مداخله درتعيين شعارهای آن وازهمه مهمتر ناتوانی در سازماندهی جنبشهای اجتماعی ، يک فرصت تاريخی 
در آن مقطع رهبری جنبش . ديگری را دوباره از ما خواهد گرفت که جبران آن ديگر برای يک دوران امکانپذير نخواهد بود 

برای اين مهم هيچ راهی نيست جز . رنگونی بايد بتواند به شعارهايی چون رهبران ، رهبران ما رو مسلح کنيد ، پاسخ دهد س
 . حرکت به سمت سازماندهی قيام در شهرها 

 

 سخنی با رهبری مجاهدين   
 

ا همين ارتش آزاديبخش می توان ب: " درست بيست سال پيش ، آنجايی که مريم در جايگاه  مسئول اول سازمان ، اعالم کرد 
بر خالف ديگرانی که کف می زدند و صميمانه شعار می دادند  و در انديشه  فروغ دوم  " و بايد رژيم خمينی را سرنگون کرد 

 . بودند ، ذهن مرا تنها يک چيز به خود مشغول کرده بود و آن اعالم غير رسمی يک تغيير اساسی  در استراتِژی بود 
 

، عمده ترين مسئوليتش ، شکستن تور " جنگ آزاديبخش نوين "  در آغاز بنيانگذاری و تدوين خط جديد يعنی  خط ارتشی که
بود ، اينک بجای خلق ودر جايگاه نيروی سرنگون " قيام خلق" و گذار به مرحله" عنصر اجتماعی" اختناق برای ورود 

ميان دولتهای عراق و ايران ، ديگر ورود به ايران در " تش بسآ" آنهم در شرايطی که بدليل وجود. کننده قرار می گرفت 
به اين موضوع ساليانی پيش در مبحث . قامت يک ارتش ، برای يک دوران حداقل در انديشه خود من امکانپذير نمی بود 

   :    در کتابم چنين پرداخته بودم " جنگ آزاديبخش نوين"
 

خط  ويژه برآمده  از شرايط جنگ ميان  دو کشور  ايران و عراق " بخش نوينجنگ آزادي" واقعيت آن بود که استراتژی" 
  صلحاين ارتش آمده  بود که !   نها در صورت وجود جنگ  وجود  داشت و الغيرتامکان  تحقق اين استراتژی تنها  و . بود 

  دقيقا همان معنای  پايان جنگتژی ،  در کادر آن  استرا. ميان  دو ملت را با  به زير کشيدن طرف جنگ طلب ، محقق  سازد 
 .  خمينی  را  داشت  پايان رژيم

 
  درگير امکان  بود که نيروی منظم نظامی سرنگونی طلب ، وضعيتیتحقق امر سرنگونی  از بيرون ،  فقط  در گرو ادامه  

بود که  پيروزی " پارادوکسی" ت همان  اين واقعي !نيروهای منظم حافظ  رژيم حاکم  را  داشته  باشد و الغير  شدن مداوم با 
 .امکان پذير می کرد " جنگ" را تنها  با وجود " ارتش صلح  و آزادی" 

 
ارزيابی کرده  و  "  جنگ آزاديبخش نوين " سقف استراتژیرا درواقع  " فروغ جاويدان " که من عمليات بودبه همين اعتبار
   ". دانسته ام می   را  ضروری  تغيير استراتژی

 
 :  چنين گفته بودم ٨٣باز هم در اين رابطه ، طی مصاحبه ای در سال 

 
واما در ارتباط  با قسمت آخر سوآلتان مبنی بر اينکه  راه های برون رفت مجاهدين از بحران  کنونی  و  فعالتر شدن بيشتر " 

 کنم  که  متاسفانه حضور مجاهدين را هم در بايد به اين  واقعيت  اشاره ،   ايران را چه می دانم داخلآنها در صحنه سياسی  
بطن کشاکشهای سياسی داخل ايران و تاثيرگذاری بر تحوالت سياسی  و اجتماعی وهم در سازماندهی  جنبشهای  مردمی خود 

يار که البته در جای خود بحثی  بس( اين  موضوع هم  جدای از امکان پذير بودن  و يا  نبودن آن . جوش ، ملموس نمی دانم 
 .   بوده  و هست معضل استراتژيکبه اعتقاد  من  يک  ) جدی هم هست 

 
  سقفرا "  فروغ  جاويدان" کسانی که با مواضع من آشنايی  دارند ، می دانند  که به لحاظ استراتژيک ، من عمليات

  درستتر تشخيص  می دادم  را  خط" سازماندهی قيام در شهر" می دانستم  و استراتژی " جنگ آزاديبخش نوين" استراتژی 
در اينجا  قصد  وارد شدن  به يک بحث  استراتژيک  را  ندارم  که  نه در بضاعت اين  مصاحبه است و نه .  و می دهم 

 .فقط  برای  روشن کردن  پايه های استدالل  خودم ،  به اشارتی  کوتاه  بسنده  می کنم !  ضرورت  اين  مرحله 
 

 که در ضمن شاهکار مجاهدين در طراحی يک استراتژی الگوبرداری  نشده  و ويژه ، "  بخش نوينجنگ آزادي" استراتژی 
  در شرايطی قابل پياده تنهاملی گرايانه از شرايط  وجود يک جنگ خارجی بشمار  می آمد ،  و بغايت  در استفاده هوشيارانه 

  درگير شدن  با سپاه و نيروهای مسلح امکانيران  بود که شدن و بهره برداری در جهت  سرنگونی استبداد مذهبی حاکم بر ا
  نفوذ به ايران از  خارج مرزها  وجود  امکاندر يک کالم اين استراتژی  موقعی جواب  دارد که  . ديگر ارتجاع وجود داشت 

  در قدرت ديگریختيار    است  که در اامکانبه اين اعتبار ، يک پای اين  استراتژی هميشه  وصل به اين  .  داشته باشد 
و "  ژئوپليتيکی" و  خارج  از اراده  مجاهدين  قرار  داشته   و  بر  اساس  ضرورتهای   "  ارتش آزاديبخش ملی " بيرون 

 .........بگذريم  .  نه ضرورتهای مبتنی  بر نيازهای انقالب مردم  ايران ، عمل  می کند 
 

٣



يد  در صحنه سياسی داخل ايران فعال باشيد که  جدای از امکانات  ارتباطی ، می خواهم بگويم که شما موقعی می توان
 . شدن را تاييد کند  و استراتژی شما  اين  فعال" خط " تشکيالتی  و لجستيکی آن ، در  قدم اول 

 
 البته به معنای اينها همه!  استراتژی مجاهدين ، پای فعال شدن در صحنه سياسی داخل ايران را به نظر من سفت نمی کند 

بحث من فراتر از حضورصرف  در داخل و داشتن ارتباطات  . فعال نبودن و حضور نداشتن مجاهدين در داخل ايران نيست 
ضروری و انجام کارهای تبليغاتی و غيره ، در مدار باالتری جريان  دارد که در آن هدايت وسازماندهی جنبشهای اجتماعی و 

و تمام دستگاه سرکوب رژيم  و    به سکوی درهم کوبيدن  تام ١٣٧٨ تيرماه ١٨فرصت تاريخی تبديل کردن فرصتهايی چون 
  .جای می گيرد    سرنگونی از داخل

 
 ١٣٨٣ طليعه سپيده دمان ، سوم ديماه بامصاحبه 

 
. نمی بود " د خانم زهرا رهنور"و " آقای موسوی " آری اگر پايمان در داخل سفت بود ديگر امروز نيازی به استفاده از 

آنوقت اين نخست وزير مسئول  و شريک در تمامی جنايتهای دهه اول انقالب وهمسر حزب اللهيش بودند که مجبور می شدند 
سال شصت که . گويند " آقا و خانم رجوی "بجای استفاده رذيالنه از واژه هايی چون منافق و تروريست ، محترمانه سخن از 

آقای "موضعگيری درمقابل ! باه نکنيد اشت. ندن رئيس جمهور نظام و جذبش به مقاومت بود نتيجه اش هم ک.  چنين بود 
فقط می گويم اگر دنبال استراتِژی . آنرا درست  و اصولی هم می دانم . را تخطئه نمی کنم "  خانم زهرا رهنورد "و " موسوی

 !  ی بود رفته بوديم ، شايد ديگر بدان نيازی نم" سازماندهی قيام درشهرها" 
 

نيازی نمی بود که زير دماغ چند صد خبرنگار و گزارشگر خارجی که خود در ايران حضور دارند و روند انتخابات را مونيتور 
اين ادعا همانقدر واقعی بود که ادعای طرف مقابل واز قضا . می کنند ، مدعی تحريم هشتاد و پنج درصدی مردم ايران  گرديد 

از مشارکت مردم ايران در آن ! د و پنج درصد کذايی ، نه يک درصد باالتر و نه يک درصد پايين تر عينا با همان عدد هشتا
را " تمامی حرف"  اين مقاومت حداقل در بيرون مجاهدين ، يافت می شد که درونای کاش جسارتی در !  نمايش انتخاباتی 

چه کسانی  " اشرف" دانم که مخاطبان مجاهدين  جدای از نمی. بزند و اين رقم سازی آشکار را علنا بزير عالمت سوال برد 
بودند ، ولی می دانم که چنين موضعگيريهايی ، بر جدی گرفته شدن مقاومتی که از بزرگترين سرمايه هايش يکی همين جدی 

 . بودنش بوده  و هست ، در انظار جهانی و بويژه در مناسبات ديپلماتيک و رسانه ايش  نخواهد افزود 
 
ش از آنکه به خود بحث استراتژی برگردم می خواهم اندکی در رابطه با تلقی خودم از ساختاری بنام ارتش آزاديبخش  پي

همانگونه که در گذشته هم به عناوين گوناگون گفته ام ، من اين تشکيالت را علی رغم غير مسلح بودن آن در . سخن بگويم 
در سايتهای رنگارنگ همکار اطالعات آخوندی و در جنگ عظيم روانی عليه شرايط کنونی و برخالف خزئبالتی که همه روزه 

 .   پای می فشارم بهر قيمتی می دانم و در ضرورت حفظ آن در عراق ارتش منظم واقعیمجاهدين می آيد ، يک 
 

اختار تشکيالتی آن ، نيست ، ماهيت نظامی آن ، خط  و استراتِژی حاکم بر آن ،  س به يک ارتش معنا می دهد ، سالح آنچه که
نقش سالح  اگرچه بسيار مهم  و تعيين کننده است ، اما در . آموزشهای آن  و سيستم فرماندهی  و مناسبات نظامی آن است 

البته بدون بنزين حرکت خودرو امکانپذير . درست مثل نقشی که بنزين برای يک خودرو دارد . نهايت يک نقش ابزاری است 
اگر مدرنترين سالحهای دنيا !  خودروی بی بنزين  نامش خودروست ولی  پمپ بنزين لبريز از بنزين نه نيست ولی بدون آنهم

را هم توی دانشگاه  يا کارخانه بريزند وهمه کارگران و دانشجويان هم مسلح شوند ، بازهم هيچ عقل سليمی نام ارتش منظم 
مپنی که از موضع ضديت کور با مجاهدين به خدمت اطالعات چنين است که مغلطه آشکار ابلهان ل. بر آن نخواهد گذاشت 

 . آخوندی درآمده اند را در اين رابطه اصال نبايد جدی گرفت 
 

بحثم اساسا ناظر بر نفس وجودی خود . تجديد نظر کرد " جنگ آزاديبخش نوين " بنابراين اگر می گويم که بايد در استراتژی 
حرف من اينست که تلقی رهبری مجاهدين .  اين ارتش در استراتژی را مد نظر دارم هجايگا. ارتش آزاديبخش در عراق نيست 

خاتمه حکومت " می گويم شعار . ازجايگاه ارتش آزاديبخش دراستراتژی سرنگونی قهرآميز رژيم، تلقی درستی نيست 
صه کالم می خواهم بگويم که در شرايط کنونی شعاری است ذهنی و بدورازواقعيت و خال" آخوندی با ارتش آزاديبخش ملی 

کانون " اگرچه اشرف بدرستی نماد مقاومت بی شکاف پيشتازان مردم ايران عليه استبداد وحشی  فقاهتی است اما 
 . اشرف نيست ، خيابانهای ايران است " جمهوری اسالمی" با رژيم "  نبرد استراتِژيک

 
اگر توانستيد نه صدهاهزار که تنها چند . شت نبرد را تعيين کرده ايد خيابانها حاکميت بيابيد ، آنگاه سرنوديد برشاگر موفق 

هزار نفر را در داخل با شعارهايتان  و با سازماندهيتان  به خيابان بياوريد ، معادالت جهانی را در رابطه با ايران برهم خواهيد 
تعادلی را که اشرف با !   و الغير کذايی است" هانیجامعه ج" آن  به راه تحميل يک آلترناتيو انقالبی و ترقيخواهاين تنها. زد 

پايداری شگفت انگيز و انگيزاننده خود طی سالها توانسته است بدان دست يابد ، با تنها يکروز حاکميت بر خيابان در داخل ، 
، بگونه ای ن المللی رابعاد منطقه ای و بيچه د نيز چه در داخل عراق ومی توان بدست آورد  و در اين راستا جايگاه اشرف را

 . تصاعدی ارتقاء  داد 
 

من شايد آخرين کسی . اگر اين واقعيت داشته باشد که دارد ، بنابراين برای آن ضروری است که هر بهای ممکنی را پرداخت 
 . توهمی داشته باشد " عنصر اجتماعی "باشم  که در رابطه با صعوبت به خيابان آوردن 

 
تی اگر ظرفيت به خيابان آمدن ميليونی مردمی با پرچم سبز را نيز داشته باشد ، بودن تنهاهزارنفر با من آگاهم که اين رِژيم ح

رايط به بن بست رسيدن بی در شهستند که با اينحال همين چند هزار نفر. د پرچم سرخ را در خيابان مطلقا تحمل نخواهد کر
 .ز آن خود کنند  ، می توانند که خيابان را اکذايی" جنبش سبز "ترديد 
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برای تحقق اين مهم ابتدا به ساکن می بايست که اين چند هزار نفر نه به گونه ای پراکنده که سازمانيافته و متشکل و با 
برای تحقق اين امر هم راهی جز اين نيست که ابتدا بايد به لحاظ  استراتژيک . برنامه در صحنه حضور داشته باشند 

يکی از تبعات اين تغيير دراستراتژی بيش !  به گونه ای خطی پذيرفته باشيم و تبعات آنرا نيز سازماندهی در داخل را 
همان نيرويی را که پيشتر از اين يعنی آنزمان که امکان آن وجود داشت ، حتما .  در داخل است اعتماد به نيروازهرچيز 

ب ايدئولوژيک يا به نقطه مقابل پرتاب می شد و يا بايستی که به اشرف آورده می شد  و پس از گذشتن از هزارتوی انقال
 . اشرفی می شد و در اشرف می ماند 

 
حتی می توان اجازه داد که سازماندهی مستقل خودشان را هم . بدينترتيب اين نيروها را می توان در داخل هم عضوگيری کرد 

 می توان در شرايط مناسب  و در آستانه فروپاشی مهمترين  مسئله اين است که بجای آوردن نيرو به خارج. داشته باشند 
در اين تلقی استراتژيک ارتش آزاديبخش نه نيروی سرنگون کننده که تضمين حفظ . رژيم ، نيروها را روانه داخل نيز کرد 

معه به را در فردای فروپاشی رژيم پر کرده و جلوی فرو رفتن جا" خالء قدرت" يکپارچگی ايران و قدرت فائقه ای است که 
نه اين همان رسالت بی بديل ارتش آزادی در دوران فروپاشی سيستم هست  و . يک جنگ داخلی محتمل را نيز خواهد گرفت 

 .   که اساسا امکان حرکت را نيز در شرايط کنونی و در چشم انداز کوتاه  نخواهد داشت پيش ازآن
 

ت مفصلترش را در بحث استراتِژی می گذارم برای زمانی که توضيحا. اينها  گوشه ای بود از آنچه که بدان باور دارم 
رسالت من در جايگاهی که . دراينکه مجاهدين همانگونه که تا کنون به راه خود خواهند رفت ، توهمی ندارم. ضرورت داشت 

جز اين نبود و جز اين برای خود قائلم ، البته که جز بيان آنچه را که بايد ، بدور از تمامی محاسبات دنيای سياست معمول ، 
 . نيز هم نخواهد بود 

 
 
 

  ١٣٨٨ تيرماه ١٢بيژن نيابتی  ، 
 

           
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


