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اى  دغدغه. رفت از هر تضادى بايد به آن متوسل شد جوهر دموكراسى است و براى برون" شورا"گويند   مى: اشاره
ها و احزاب ما هركدام بعد از رونق اوليه خيلى  تشكل, ها وجود دارد اين است كه چرا شوراها كه در بين ما ايرانى

جا  پايان خوبى ندارند و اثر نامطلوبى در ذهن مردم از خود به, شوند زود به ركود و كدورت و انحالل كشيده مى
چه در درون جمهورى اسالمى ـ نظير شوراى شهر ـ و چه در بخش , ايم گذارند؟ ما شوراهاى متفاوتى داشته مى

, اند  نداشتهتنها اين شوراها عملكرد و بيالن مشخص و مثبتى ايم كه نه اپوزيسيون بعضاً برانداز؛ اما در عمل ديده
بست برسد  خود اگر به بن, آيد حساب مى بست به تنها راه خروج از بن" شورا"واقعاً اگر . اند بلكه منفى هم عمل كرده

طلبى  اند؟ به خاطر اصول غلط؟ يا استراتژى غلط؟ و يا هژمونى بست رسيده  بن تكليف چيست؟ چرا شورا خود به
  ارزيابى غلط از شرايط؟اعضا و رهبران و نشناختن درست شرايط و

 
صدر  با بنيانگذارى ابوالحسن بنى" شوراى ملى مقاومت. "بپردازيم" شوراى ملى مقاومت"  در اينجا برآنيم به ارزيابى 

نظير حزب هاى مختلف به اين شورا پيوستند؛  ها و شخصيت گروه, و مسعود رجوى پا گرفت و در همان ابتدا احزاب
دكتر , زاده دكترمنصور بيات,  عبدالرحمن قاسملو و كسانى چون بابك اميرخسروىدموكرات كردستان به رهبرى

مهدى , بهروز حقى, سيدجوادى اصغر حاج دكتر على,  رضا چرندابى ,صدر دكتر ابوالحسن بنى, محمد برقعى
, وستاكامبيز ر, محمود راسخ, دكتر على راسخ افشار, مهندس پرويز دستمالچى, مهدى خوشحال, خانباباتهرانى

, دكترحسين الجوردى, دكتر منصور فرهنگ,  مهندس منوچهر صالحى,احسان شريعتى, هادى شمس حائرى
 اعضاى اين ... .زاده و بهمن نيرومند دكترعليرضا نورى, دكترمهدى ممكن, داريوش مجلسى, دكترحسن ماسالى

مانده و مرتجع و يا مستبد  المى عقباند و رژيم جمهورى اس مترقى و انقالبى, شورا مدعى بودند كه سرآمد جامعه
كه توسط " فراز و فرود شوراى ملى مقاومت"نام  در همين راستا به كتابى برخورديم به. دينى و حتى فاشيست است

در اين كتاب سعى شده است كه با يك كار .  منتشر شده است۱۳۸۱انجمن ايران پيوند مستقر در هلند درسال 
با اين " شوراى ملى مقاومت"اساس . پرداخته شود" شوراى ملى مقاومت"نقد و بررسى به ارزيابى و , نسبتاً علمى
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شدن به اين نتيجه رسيد كه  جمهورى و مخفى صدر بعد از بركنارى از رياست بندى شكل گرفت كه دكتر بنى جمع
آيد و   بيرون مىگاه از مخفى, شركت چشمگير داشته باشند) رجايى(جمهورى  اگر مردم ايران در انتخابات رياست

جمهور قانونى مملكت  خود را رئيس, كند و اگر شركت در انتخابات چشمگير نبود زندگى علنى خود را شروع مى
وقتى "... : نويسد باره مى در اين) ۱(صدر در كتاب خاطراتش بنى. دانسته و بايد راه مهاجرت و تبعيد را انتخاب كند

, او در آنجا گفت,  مسعود رجوى آمد به محلى كه من مخفى بودمآقاى, كه تصميم گرفتيم به خارج بياييم
. نه, من گفتم. شد ـ  خارج شويم  روز بعد انجام مى۴۰جهمورى ـ كه  خواهيم  قبل از برگزارى انتخابات رياست مى

ها  دوقاگر مردم رفتند پاى صن. كنند جمهورى چگونه عمل مى اول بايد ببينيم مردم ايران در اين انتخابات رياست
گاه بيرون  من ديگر تكليفى ندارم و از مخفى, بنابراين. معنايش اين است كه اين كودتا را تأييد كردند, و رأى دادند

اين كودتا را ,  دادن رأى خود ها و پاى صندوق شما با رفتن به! خواهم آمد و يك اعالميه خواهم داد كه مردم ايران
آقاى . پذيرم من هم انتخاب شما را مى, طور شده است اين, انتخاب شماچون ... كشور مال شماست. تأييد كرديد
, ها گيد اگر مردم رفتند پاى صندوق شما مى. گه اكثر مردم عقل ندارند قرآن مى" اكثرهم اليعقلون: "رجوى گفت

 ." ها روند پاى صندوق اينها هم مى, ها  صندوق گن برويد پاى آخوندها بهشون مى, رن مى, خب
گويد با  قرآن مى. گويد و نه به مردم مسلمان ايران قرآن دربارة كفار مى" ... ايد شما قرآن را نخوانده, اوالً: "  گفتم

كه  دوم اين. نگفته است به اين كه مردم رأى ندارند. چون از روى نادانى كافرند, كفار رفتار خشن نداشته باشيد
يك . جمهورى ندارم من رياست ,من رأى دادند و اگر رأى آنها نبودموقعيتى كه من دارم از همين مردم دارم وآنها به 

روند و در اين انتخابات  كنيد و كامالً مطمئنم كه مردم نمى كه شما اشتباه مى سوم اين. آدمى هستم مثل بقيه
و آن جمهور وظيفه دارم تا از ايران خارج شوم  عنوان رئيس من هم به, اگر مردم شركت نكردند. كنند شركت نمى

 ."كارهايى كه قبالً گفتيم بايد بكنيم و ازسوى اين ملت
, در وزارت كشور كه مسئوليت اجراى انتخابات را به عهده داشت, جمهورى برگزار شد وقتى انتخابات رياست  "

به ما خبر دادند در سراسر كشور فقط دوميليون و , دانست چندتن از دوستان ما كه آنجا بودند و رژيم هم نمى
طور خودجوش  به اين شكل آن انتخابات را به, يعنى درواقع. تصدهزار نفر در انتخابات شركت كردند و رأى دادندهف

 ) ۲..."(مردم موضع خودشان را ابراز كردند و, ترتيب بدين, تحريم كردند
 

اه مهاجرت در پيش ر, نامد جمهور قانونى مى خود را رئيس, صدر با اين ارزيابى نادرست طور بنى بينيم كه چه   مى
خود را , تشكيل داده, گونه گيرد و به كمك مسعود رجوى شوراى ملى مقاومت را براساس يك آمار سراب مى

تاريخ . كند وزيرى خود در اين شورا منصوب مى نامد و مسعود رجوى را به سمت نخست جمهور قانونى مى رئيس
شورايى كه اين چنين براساس آمار و ارزيابى نادرست بررسى كار .  است۱۳۶۰ تير ۳۰تأسيس شوراى مقاومت ملى 
با ارزيابى ابعاد . كمك كند" شورا"تواند ما را در بررسى و ارزيابى نفس  مى, شود از جامعة ايران استوار مى

ها و به اصول  توانيم به ارزيابى ديگر شوراها و تشكل مى, استراتژيك و تشكيالتى شوراى ملى مقاومت, ايدئولوژيك
 . پى ببريم" شورا"وابط محكم براى برپايى و دوام يك و ض

اند مصاحبه  با اعضاى اين شورا و كسانى كه با اين شورا در ارتباط بوده" فراز و فرود شوراى ملى مقاومت"  در كتاب 
سؤاالت حول سه محور , انداز ايران انجام داده است اى كه نشرية چشم بندى اجمالى براساس تقسيم. شده است

 :زند ساسى دور مىا
 ضرورت و دليل تشكيل شوراى ملى مقاومت, ـ  انگيزه۱  
 ...ها مشكالت طبيعى ناشى از مشى غلط يا ناشى از خودمحورى, ـ عملكرد شورا و نقدهاى فيمابين۲  
 .ها و افول شوراى ملى مقاومت و داليل آن ـ سير جدايى۳  
 



هايى را كه اعضاى شوراى ملى مقاومت به اين  ين بخش از پاسختر مهم, انداز ايران   برآنيم تا در نشرية چشم
پاسخ , ايم كه در بخش اول ها انجام داده اين كار را به ترتيب سؤال. طور خالصه عرض كنيم اند به ها داده سؤال

 .كنيم بررسى مى" انگيزه و ضرورت و دليل تشكيل شوراى ملى مقاومت"شوندگان را به سؤال يك يعنى  مصاحبه
 

                                                                                            *** 
 

. به پاريس آمدم, صدر و مسعود رجوى من تقريباً همزمان با مهاجرت آقايان ابوالحسن بنى, برحسب تصادف: بابك اميرخسرويآقاى 
از ته دل , تودة ايران بودم كه هنوز در چارچوب حزب با آن, طبوعات فرانسه خواندمكه خبر تشكيل شوراى ملى مقاومت را در م هنگامى

چپ و سوسياليست و نيروهاى الئيك , ملى ـ اسالمى, اى از نيروهاى ملى تصورم اين بود كه شورا درواقع جبهة گسترده. خوشحال شدم
كرات كردستان ايران با رهبر  حضور حزب دمو... خورديماست كه ما يك عمر در حسرت تحقق چنين جبهة وسيع ضداستبدادى خون دل 

خوشبينى مرا به اين شورا , فقيد آن دكترقاسملو كه دوست قديمى من بود و نيز مشاركت تعدادى از رهبران سرشناس چپ ايران
 . كرد  دوچندان مى

 
از آنها خواستم پاسخ چند پرسش را ازسوى , مدندهاى آقاى رجوى نزد اينجانب آ فرستاده, گاه وقتى در مخفى: صدر ابوالحسن بنيآقاى 

بدان , به هر رو". هژمونى"خصوص مسئلة  به, هاى سياسى نقش سازمان, ساالرى مردم, استقالل, آزادى. "سازمان مجاهدين خلق بياورند
آنها پاسخ مثبت آوردند . ودهاى مشخص را بپذيرد و بدان متعهد ش را پذيرفتم كه اين سازمان تعريف) تشكيل شوراى ملى مقاومت(شرط 

: گفتم. نپذيرفتم. در آنجا آقاى رجوى اصرار داشت حكومت تشكيل دهيم. داشت منتقل شدم) مجاهدين(و به مخفيگاهى كه سازمان 
 و مصدق او اظهار نگرانى كرده بود كه ماجراى كاشانى: عمل آمده بود خمينى به) اهللا آيت(وگو با آقاى   گفت. هدف آزادى است و نه قدرت

دين ما به : اينجانب نيز گفتم. زيرا من كاشانى نيستم. آن ماجرا تكرار نخواهد شد: او با لحنى تهديدآميز گفت, وگو در گفت. تكرار شود
, قرار ضرورت تشكيل شوراى ملى مقاومت بدين. وجود بيايد و ايرانيان اسير شوند كند كه نگذاريم مدار بسته به مصدق ايجاب مى

 :اند به معناى آن بود كه ايجاد شوراى ملى مقاومت براساس اصول راهنمايى كه در ميثاق آمده. از ايجاد مدار بسته قهر بودجلوگيرى 
اند كه تجربة انقالب ايران را ادامه دهند و  بنابراين متعهد شده, اند طرز فكر مغاير با آن اصول را امضا كرده, كننده در آن هاى شركت   گروه

 .اند كه انقالب ايران به خاطر متحقق گرداندنشان رخ داد را پذيرفتههمان اصول 
شد كه با رژيم كودتا از طريق مردم  تشكيل مى) حاكميت(تنها يك جبهه در برابر كودتاى , بار اين,  مرداد۲۸  با درس گرفتن از تجربة 

 .جدايى جسته بود, را رو كرده و از مردم و مبارزة عمومىدست خود , كرد بنابراين هرگروه و هركس كه ميثاق را نقض مى. شد رويارو مى
 :شدند دو روش در برابر جامعه و با جامعه تجربه مى, خصوص   به

 .خمينى و حاكميت كه زور و خشونت بود) اهللا آيت(روش آقاى )   الف 
ها شناخته  ع بدين تجربه بود كه ماهيتدرواق. روشى كه با تشكيل شوراى ملى مقاومت ميسر شد؛ تجربة اجتماعى و بدون قهر)    ب 
 .كه به قهر نياز پيدا شود بدون آن,  شدند

 
هاى مختلف  وجودآوردن تشكيالت سياسى وسيعى بود كه بخش به, منظور از تأسيس شوراى ملى مقاومت: زاده منصور بيات  دكتر 

 .اپوزيسيون را دربر بگيرد
 

يك عمل طبيعى در روند مبارزه بود كه در عين حال فاقد ارزش سياسى و استراتژيكى ملى مقاومت  تشكيل شوراى: محمد برقعي  دكتر 
خمينى شكست خورده و از ميدان مبارزه ) اهللا آيت(طبيعى از آن رو كه نيروها و افرادى كه يكى پس از ديگرى از حكومت آقاى . بود

 .را ادامه دهندكه مبارزه  به اميد آن, به دور هم گردآيند, بيرون رانده شده بودند
 

شكستى . شد تر مى روز به روز عريان, هايى موجوديت يافت كه واقعيت تلخ شكست ملى مقاومت در سال شوراى: رضا چرندابي   آقاى 
ى اگر عقالن. كرد رحمانه نابود مى بى,  زير تنة سنگين خويش ,كه بسيارى از آرزوها و اميدهاى نسلى را كه جويندة آزادى و دموكراسى بود

 بايستى شورايى براى هماهنگى مقاومت ملى در ۱۳۶۰ها پيش از سال  مدت, شد به موضوع تحول و تغييرات سياسى در كشور برخورد مى
توانا به سلطة بالمنازع بر ,  مطلقة فقيه نام واليت شد كه شايد در آن صورت ارتجاعى به برابر استبداد و نيروهاى حامل آن تشكيل مى

 .شد كشور نمى
 



كه يك گروه قدرت انقالبى را در مسير  هاى مقاومت پس از آن تكثير هستة مقاومت يا هسته: سيدجوادي  اصغر حاج علي  دكتر  
بالقوه براى نيروهايى كه براى استقرار حاكميت مردمى و حكومت قانونى با , هاى انحصارطلبانه و ارتجاعى خود تصاحب كردند خواست

تر  اما فعليت بخشيدن به اين ضرورت ـ آن هم به صورت شورايى ـ به تحقق شرايطى ضرورى. ك ضرورت بودكردند ي رژيم شاه مبارزه مى
عنوان شوراى  اى به تكثير هسته. از محدودة امكانات و يا اراده و خواست صرف يك فرد و يا يك گروه خارج بود احتياج داشت كه طبعاً 

شوراى ملى مقاومت ساخته و پرداختة . رزيابى شرايط و امكانات مبارزه پس از انقالب بودناشى از شكست در ناتوانى از ا... ملى مقاومت
نه محصول احساس ضرورت در تداوم , عملى براساس شكست سياسى و نظامى سازمان مجاهدين در مبارزه با حاكميت بود, آقاى رجوى

 .مبارزه و مقاومت درچارچوب نظام شورايى
 

 .اند  ضرورت تشكيل شورا و عضويت در آن صحبت نكرده؛ دربارةبهروز حقي  آقاى 
 
اى  نخستين هسته, كرديم و به نحوى جبهة دموكراتيك ملى ما در آن زمان در جبهة دموكراتيك ملى فعاليت مى:  مهدي خانباباتهراني 

حزب ,  زمان ما با فداييان خلقدر آن. كرد هاى حاكميت ايستادگى مى در مقابل انحصارطلبى, عنوان اپوزيسيون دموكرات بود كه به
وگو بوديم براى تشكيل يك وحدت بزرگ مبارزاتى بين نيروهاى مقابل  كومله و بسيارى از نيروهاى ديگر در گفت, دموكرات كردستان

 بود كه خورد و به همين جهت چشم مى ها در ايران به شوراى مقاومت ملى در زمانى تشكيل شد كه خطر محو كلية آزادى... انحصارطلبى
صدر منشورى نوشته بود كه اين  در اين رابطه بنى. وجود آمد ها و درواقع حاكميت مردم به  ها و استقرار آزادى  شورا به منظور حفظ آزادى

 در چنين, يكى از مواد آن منشور اين بود كه هر نوع حاكميت ايدئولوژى و هر نوع حاكميت هژمونى. منشور در تهران ازسوى ما تأييد شد
كه آقاى رجوى تحت عنوان  اى ولى از روز نخست هم با برنامه, ما به شورا پيوستيم. شود اى ازسوى همة اعضا نفى مى وحدت و همكارى

شوراى ملى مقاومت در آن زمان به دليل ضرورت حضور يك اپوزيسيون , در يك كالم... برنامة موقت دولت تنظيم كرده بود مخالف بوديم
 .ساالر درمقابل حاكميت استبداد مذهبى تشكيل شد آزاديخواه و مردم

 
كه سقوط حكومت  طورى به, در پيوستن اعضا به شورا يك نوع عجله و سراسيمگى بر عليه استبداد وجود داشت: مهدي خوشحال  آقاى 

 . نهاده بودند" دولت در تبعيد) "با آب و تاب(مدت ارزيابى كرده بودند و نام خود را  را در كوتاه
 
كه  نيرويى, شد در آن زمان نياز به تشكيل يك جبهة وسيع از نيروهاى دموكرات و ملى شديداً احساس مى:  پرويز دستمالچيمهندس  

 .گرا باشد مستبد و تام, بتواند سدى در برابر نيروهاى ارتجاعى
 

 .ندا ؛ دربارة ضرورت و نحوة تشكيل شورا و عضويت در آن مطلبى نگفتهعلي راسخ افشار  دكتر 
 

 هر آينه تشكيل شوراى مقاومت ملى اين بود كه به پراكندگى اپوزيسيون پايان بخشد و مبارزة مشترك و متحد :محمود راسخ  آقاى 
هاى  جمعى توسط نيروها و شخصيت  طور دست را سازمان داده و به" جمهورى اسالمى"همة نيروهاى آزاديخواه و مترقى اپوزيسيون با رژيم 

كه  ولى از آنجا كه اين حكم يعنى اين, در زمان تشكيل آن ضرورت بود" شورا"توان ادعا كرد كه وجود  مى....  آن رهبرى كندبالقوه و مؤثر
درهرحال يعنى مستقل از زمان درست , دهد يكپارچگى و اتحاد عمل هر اپوزيسيونى در مبارزه با قدرت حاكم به آن نيروى بيشترى مى

توان آن را چون ضرورتى تلقى كرد؛ چون چيزى هنگامى در زمان معينى يك ضرورت است كه در   حكم نمىپس بنابر كلى بودن اين. است
بودن  هميشه به لحاظ متفاوت, رسد هر آنچه از نظر منطق محض امرى ضرورى به نظر مى, ازسوى ديگر. زمان ديگرى ضرورتى نباشد

 .از نظر سياسى امرى ضرورى نيست, شرايط سياسى
 

  ,چند ماه پس از تشكيل شورا. دانيد كه شوراى متحد چپ بعد از يك انتقاديه وارد شوراى ملى مقاومت شد شما مى: مبيز روستا كا  آقاى
ما آن .  خيلى تحت فشار بودند۱۳۶۰در آن زمان يكى از داليلى كه ما وارد شورا شديم اين بود كه مجاهدين بعد از خرداد , ۱۳۶۰در پاييز 

 .مت تلقى كرديم و وارد شورا شديمدوران را عصر مقاو
 

سرنگونى رژيم بود كه مجاهدين آن را دامن زده " توهم سريع"شوراى ملى مقاومت و عضويت در آن به خاطر : هادي شمس حائري  آقاى 
 .هاى رژيم باور داشتند به دور اين شورا جمع شدند اى كه به قدرت و نفوذ مجاهدين در ارگان بودند و عده

 
اند و بيشتر به نقد شورا و خروج اعضا از آن  ؛ دربارة ضرورت و نحوة تشكيل شورا و عضويت در آن بحثى نكردهحسان شريعتي ا  آقاى

 .اند پرداخته



 
صدر در پيشبرد سياست خود با شكست مواجه گشت و  وجود آمد كه بنى شوراى ملى مقاومت زمانى به: منوچهر صالحي  مهندس 

پيدايش اين شورا همراه بود با انفجارهاى بمب در مراكز ... . جمهورى عزل كرد او را از مقام رياست" فقيه ولى"به مثا خمينى به) اهللا آيت(
همين مسئله سبب شد تا براى بسيارى از نيروهايى كه در جامعة ايران از وزن . متعدد و نابودى بسيارى از رهبران درجة اول رژيم ايران

اى از  تكه, زودى درهم خواهد شكست و بنابراين با پيوستن به اين شورا وجودآيد كه رژيم خمينى به  باور بهچندانى برخوردار نبودند اين
 . تواند به آنها برسد لحاف مال نيز مى

 
تشكيل آن در , عنوان يك جبهه مؤتلفه از نيروهاى طرفدار دموكراسى فرض كنيم اگر شوراى ملى مقاومت را به: منصور فرهنگ  دكتر 

هاى مدنى را تنها راه  كردن آزادى نياز براى كسانى كه استقرار حاكميت دموكراتيك و نهادينه. جده سال قبل يك نياز اضطرارى بودهي
 .دانند سوى نجات ميهن از استبداد سياسى و تحجر فرهنگى مى حركت به

 
سرچشمه " نياز اجتماعى" اين چنين از يك هايى فكر تشكيل شوراى ملى مقاومت و يا شوراها و مجموعه: حسين الجوردي  دكتر 

, تر نگاه كنيم اگر كمى ژرف... هايش ايم و به دفعات نيز شاهد شكست گرفت؛ نيازى كه در صد سال اخير بارها و بارها شاهدش بوده مى
ت و هربار هم پس از سال زودتر از ديگر كشورهاى منطقه آغاز شده اس حدود بيست, هاى آزاديخواهانة ما در طول قرن گذشته خواست
 . وجود آمده است هايى از چنين شوراهايى به نمونه, شدن سركوب

 
طور ضمنى مطلع شديم  به, صدر هم معزول شد كه مجاهدين مورد خشم ارتجاع حاكم قرارگرفتند و آقاى بنى زمانى: حسن ماسالي  دكتر

از تمايل به اتحاد ). كه نكردند(گيرى يك اتحاد شركت كنند  ند در شكلاند و تمايل دار نيز از اين درس تجربه گرفته) اقليت(كه فداييان 
اين حوادث و تحوالت را به فال نيك گرفتيم و بعضى از ما كه هركدام گروه و يا محفل . حزب دموكرات كردستان ايران نيز باخبر بوديم

اى ايفا  گيرى نهايى آن نقش سازنده  تا بتوانيم در شكلطور مشروط بپيونديم  شوراى ملى مقاومت به تشويق شديم كه به, كوچكى داشتيم
 .كنيم

 
وجود آيد تا قادر به ايجاد  كرد كه يك حركت متشكل از مخالفين جمهورى اسالمى به نياز آن زمان ايجاب مى: داريوش مجلسي  آقاى 

 .يك حركت مقاومت در مقابل جمهورى اسالمى گردد
 

لزوم , سلطة ارتجاع و انحصار, در تدارك استقبال موكب آزادى بود, نقالب كه ملت ايراناز همان صبحگاه ا: مهدي ممكن  دكتر 
اى كه  ايجاد تشكلى جبهه. ها كه بيشترين بها را در ثمررساندن انقالب پرداخته بودند تحميل كرد گيرى مقاومت را بر انديشة همان شكل

دور هم [, شان نظر از خاستگاه آموزشى و ايدئولوژيكى را صرف)  قدرتى بيگانهغيروابسته به رژيم سابق يا (بتواند تمام نيروهاى مترقى 
 و ۵۰ و ۴۰و پشتوانة مبارزات خونين سازمان مجاهدين خلق در دهة ,  مقدس از طرفى اين پتانسيل مقدر و خواست. ]اند جمع

موجب گرديد تا دعوت آن سازمان براى تشكيل , گذارى سنگينى كه پس از پيروزى انقالب در برابر ارتجاع نمود از طرف ديگر سرمايه
 . رو گردد شوراى ملى مقاومت با استقبال بسيارى از نيروها و افراد مترقى روبه

 
اى خطاب به رجوى در نشرية  من خود در نامه, اى كه شوراى ملى مقاومت نام گرفت در آغاز تشكيل جبهه: زاده  عليرضا نوري  دكتر

هاى مختلفى ازسوى رژيم و گاه  انگ, نظرها و اشتباهات كه در جريان انقالب به علت اختالف واستم با كسانىاز او خ" ايران و جهان"
گوهايى  و در گفت, كنم كه در سفرى به پاريس و فراموش نمى. وگو بنشينند به گفت, اند كه نادرستى آن امروز ثابت شده مجاهدين خورده

 حسن نزيه و دريادار احمد مدنى آنها را موافق برپايى يك جبهة وسيع و متشكل از نيروها و ياد دكتر شاپور بختيار و آقاى با زنده
عنوان  صدر به در فضايى كه بنى... عنوان يك بديل و آلترناتيو مؤثر و كارآمد براى رژيم يافتم هاى ملى و چپ غيروابسته به شخصيت

طبيعتاً همراه با . به خارج آمدند, نظامى درون ترين نيروى سياسى و شبه دهجمهور قانونى كشور و مسعود رجوى در مقام رهبرى عم رئيس
براى حضور در يك جبهه ,  پس زده شده بودند۶۰ بهمن تا خرداد ۲۲هايى كه ازسوى رهبرى انقالب در طول راه  همة آن طيف, اين دو

به خاطر وجود مجاهدين خلق و طيف (روعيت انقالبى بود اى كه هم داراى مش جبهه. وسيع مخالف رژيم آمادگى و اشتياق الزم را داشتند
جمهور منتخب مردم و غيرقانونى بودن مراتب عزل  صدر رئيس دليل حضور بنى به(اساسى داشت  و هم مشروعيت از نگاه قانون) چپ ملى

دكتر عبدالرحمن قاسملو و , پاكدامندكتر ناصر , متين دفترى(ها و نيروهاى ملى به معناى گسترده آن  اى كه با حضور شخصيت ؛ جبهه)او
 .داراى مشروعيت ملى فراقومى بود...) چى و مدير شانه, حزب مبارزش دموكرات كردستان ايران

 



عنوان يكى از نيروهاى سنتى و بازدارنده از گردونه خارج شد و نمايندگان اقشار ميانى  دربار به, ۵۷در انقالب بهمن :  بهمن نيرومند  آقاى
شما اگر نظرى به . هاى چپ در خدمت روحانيت درآمدند حتى بخشى از جريان. تر در مقابل تفكر روحانيت زانو زدند هرچه تمامبا زبونى 

, دربار: اند شويد كه عمدتاً سه نيرو در تعيين سرنوشت جامعة ما نقش داشته متوجه مى, تاريخ سياسى ايران در قرن اخير بيندازيد
يافته به اين سه نيرو اضافه  طور سازمان الملل دوم جريان چپ نيز به پس از جنگ بين).  بازار عمدتاً( ميانى روحانيت و نمايندگان اقشار

بازتابى است  از , ۵۷بينيم كه تاريخ ما از آغاز قرن بيستم تا انقالب بهمن  مى, هاى خارجى را ناديده بگيريم اگر اعمال نفوذ قدرت. شد
ايران درمقابل . خورد چشم مى مسئلة فقدان نيروهاى مردمى اين بار بيش از گذشته به. يان اين نيروهاهاى موسمى م ها و سازش درگيرى

. استبداد يا آزادى, وابستگى يا استقالل, ماندگى يا پيشرفت عقب, خواهى ارتجاع يا ترقى, سنت يا مدرنيسم: يك دوراهى قرار گرفته بود
, ملى جبهة, آزادى نهضت, گرايانه ميان روحانيت ائتالف عقب. كرد ناپذير مى ين دو راه را اجتنابتاريخ در مقطعى رسيده بود كه نبرد ميان ا

اين نبرد . طلب دموكرات و استقالل, مترقى, طلبيد متشكل از نيروهاى آزاديخواه اى را مى جبهه) اكثريت(توده و فداييان خلق  حزب
, توانست به يك گروه نمى, وجود آيد بايست درمقابل ارتجاع نوخاسته به ئتالفى كه مىبنابراين ا, تاريخى منحصر به يك قشر يا طبقه نبود

هاى باالتر اجتماعى را  از زحمتكشان گرفته تا اقشار ميانى و حتى برخى از رده, بايست اكثر مردم بلكه مى, سازمان يا حزب محدود شود
طور كه ما بعداً متوجه شديم ـ اين نظريه صرفاً  البته ـ آن. طلبيد ه را مىبلكه يك جبه, رو شرايط آن روز نه يك حزب از اين. دربرگيرد

بنابراين شورايى كه ما . ها فاصله داشت يك تئورى بود كه متأسفانه با واقعيت جامعة ما و ميزان آگاهى سياسى نيروهاى موجود فرسنگ
مادگى نيروها  با اين واقعيت تلخ فقدان آگاهى و آ, كيل داديمبراساس آن تئورى ـ كه به باور من درست بود و هنوز هم درست است ـ تش

 .مواجه شد و ناكام ماند
  
 

 :ها نوشت پى
 
 آبان  ,)برلين(انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهى ايران , جمهور ايران صدر اولين رئيس خاطرات ابوالحسن بنى, ـ درس تجربه۱

 .۳۴۵ص , ۱۳۸۰
 .۳۴۶ص , ـ همان۲
 

  

  ۸۲ مهر و آبان ۲۲شماره

 )٢(نگاهي به    فراز و فرود شوراي ملّي مقاومت
 
  
 
 

ضرورت و دليل تشكيل شوراى , انگيزه"شوندگان به پرسش نخست يعنى  پاسخ مصاحبه,   در شمارة قبل و در بخش نخست اين موضوع
هاى پرسش دوم و  اما از آنجا كه تفكيك پاسخ, در قسمت دوم تالش كرديم پاسخ به پرسش دوم را تقديم كنيم. ررسى شدب" ملى مقاومت

شوندگان به هر دو پرسش ـ دوم و سوم ـ را در اين شماره و بقيه را  تصميم گرفتيم تا پاسخ تنى چند از مصاحبه, سوم ممكن نبود
دكتر ابوالحسن , دكتر منصور فرهنگ, سيدجوادى اصغر حاج قايان دكترعلى در اين شماره نظرات آ. يماهللا در شمارة آينده ارائه كن شاء ان
بابك اميرخسروى و , كريم حقى, بهمن نيرومند, دكتر مهدى ممكن, احسان شريعتى, هادى شمس حائرى, مهدى خانباباتهرانى, صدر بنى

 :گذرد حزب دموكرات كردستان ايران از نظر خوانندگان مى
 
  
 

 :سيدجوادي اصغر حاج  عليدكتر
 

ملى مقاومت و تحوالت درونى آن از روزهاى آغازين تشكيل آن در پاريس تا امروز خود بهترين دليل و سند    مرورى بر احواالت شوراى
و همفكران او يعنى شكست و تالشى شوراى ملى مقاومت دليلى جز اين نداشت كه آقاى رجوى . دهد شكست و تالشى شورا را نشان مى

اين شورا را در , ملى مقاومت درآورد كه سازمان مجاهدين خلق را وسيله تأسيس و توسعه و استحكام و دوام و پيروزى شوراى جاى اين به
... ها و كردن خودخواهى وسيله و پوششى براى مخفى به, هويت و توخالى ترسيم كرد توان براى يك زايده بى بارترين شكلى كه مى مسكنت

  .تبديل كرد
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گذشته (شود  نام سازمان مجاهدين خلق ناميده مى   در اينجا از ذكر اين واقعيت دردناك هم خوددارى نكنيم كه آنچه را كه درمجموع به
نيز وسيله و  ابزارى در خدمت خودخواهى و انحصارطلبى مطلق رجوى و حلقة محرميت او ) از سابقة تاريخى آن در دوران قبل از انقالب

  .تنيس
به خارج از كشور گريخته ... رژيم ... هايى كه در فشار روزافزون   بنابراين در آغاز تشكيل شوراى ملى مقاومت برخى از افراد و سازمان

در ادارة امور كشور و ... روشدن با تنگناهاى غربت و همچنين اميدواربودن به تحوالت آينده و شكست احتمالى رژيم در روبه, بودند
و پذيرش اين عضويت و همكارى نيز از نظر , ملى مقاومت تن دادند به ضرورت همكارى و عضويت در شوراى, ضايتى مردمگسترش نار

كسانى امثال بهمن . يعنى استقالل كامل شورا از هرگونه سازمان و ايدئولوژى و وابستگى بود, صرفاً براساس ساختار واقعى شورايى, آنها
 سوابق خود  صدر و عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموكرات كردستان با همة ابوالحسن بنى,  ناصر پاكدامن,مهدى خانباباتهرانى, نيرومند

ها فعاليت در كنفدراسيون دانشجويان ايرانى در خارج كشور و با عضويت در  در مبارزات سياسى دوران شاه در داخل ايران و با سال
ملى مقاومت را نپذيرفته بودند كه شخصيت و حيثيت و اعتقاد و ايمان خود را  اىطبعاً به اين علت عضويت شور, هاى سياسى سازمان

 به اين دليل بود كه اين آقايان يكى پس از ]بلكه[هاى خودكامانة رهبرى او قرار دهند  وسيلة مشروعيت رهبرى رجوى و توجيه شيوه
از , ملى مقاومت بود  انحصارطلبانة رجوى در مقام مسئول شوراىديگرى و با داليل و عللى كه همه آنها سرانجام و به علت اصلى كه شيوة

بافى و جعلى رهبرى سازمان مجاهدين قرار  صورتى زير رگبار توپخانة تهمت و ناسزاى ماشين دروغ اين شورا خارج شدند و هريك به
  . گرفتند

كه از اساس   اين]بر عالوه[ت كه شوراى ملى مقاومت اين اس,   مسئلة ديگرى كه نبايد در زمينة تالشى شوراى ملى مقاومت فراموش كرد
هاى سياسى ديگر در  حتى در زمان عضويت آقايان نامبرده نيز موفق به جلب افراد و گروه, عارى از خصوصيات و شرايط شورايى بود

" شورا"نه , رجوى اداره شدحلقة شورا نشد و به عبارت ديگر شوراى ملى مقاومت به شكلى كه تشكيل شد و به صورتى كه به مسئوليت 
بودن از " ملى"جنبة , به نظام جمهورى دموكراتيك اسالمى... اسالمى با ادعاى رجوى بر مبارزه براى تبديل نظام جمهورى". ملى"بود و نه 

زه با يورش نازيسم و كه روزگارى استالين در برآورد نفوذ پاپ در مبار اين. مخدوش شده بود" مردم"يعنى بدون رجوع به , شورا نيز از قبل
 درواقع حاكى از اين بود كه اگر او براى قدرت و نفوذ معنوى پاپ اعتبارى  ,به طعن و طنز گفته بود كه پاپ چند لشكر دارد, سربازان هيتلر

جاهدين ـ عموماً اما رهبرى م. اما به لشكرهاى خود و اعتبار نفوذ معنوى خود در ميان قوم و ملت و ارتش خود اطمينان داشت, قائل نبود
را در صحنه ... طور مداوم نيروهاى مسلح رژيم به, هاى چريكى صورت جنگ ـ و رجوى ـ خصوصاً ـ نه داراى قوايى بودند كه بتواند به

 مردم ها مورد اميد ميليون, عنوان نهاد معتبر مقاومت سياسى نه داراى آنچنان نفوذى معنوى كه بتوانند به, مبارزه داخلى به زانو درآورد
  ... و محافل سياسى خارجى قرار گيرند... زير ستم 

يك يا دو يا سه , جز حزب دموكرات كردستان و سازمان مجاهدين خلق طور مسلّم به   قبل از همه بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه به
هايى ساختگى بودند كه نه داراى تشكيالت  سازمان, شد هاى خود شوراى ملى مقاومت از آنها نام برده مى سازمان ديگرى كه در اعالميه

... دادن هرچه بيشتر  ها در واقع وجود خارجى نداشتند و فقط به قصد شورايى جلوه گونه سازمان اين. بودند و نه داراى نفرات و اعضا
  .سازمان مجاهدين ايجاد شده بود
تشكيل , نژاد دفترى و افراد ديگرى نظير آقاى شكراهللا پاك  متيندر دوران پس از انقالب به ابتكار آقاى,   مثالً همين جبهة دموكراتيك

در اينجا قصد ما ذكر . هاى فدايى و مجاهدين جلب كند اما هرگز نتوانست دو سازمان معتبر آن روزگار را كه عبارت بودند از چريك. شد
منظور ما فقط اين . ها و افراد ديگر نيست  سازماندر رويارويى با حوادث و وقايع و يا, تاريخچة اين جبهه و شيوة عملكرد سياسى آن

دست نياورد و اگر  شدن نظرى و عملى خود به مجالى براى نهادينه, است كه بگوييم جبهة دموكراتيك نيز در تنگاتنگ حوادث آن دوران
دفترى پس از عضويت در شوراى  نقاى متي به اين دليل كه آ. مسمايى بيش نيست  درواقع اسم بى ,همچنان چيزى به اين نام وجود دارد

در پاريس به تالشى براى دعوت از , هويتى قابل لمس بدهد, عنوان يك سازمان معتبر كه به جبهة دموكراتيك به ملى مقاومت براى اين
نست به  دموكراتيك دست زد كه به موفقيتى نايل نشد و نتوا افراد سرشناس و حتى تشكيل جلسات عمومى به نيت تجديد حيات جبهة

اى سياسى و قابل رقابت براى خود  خيال خود در برابر وزنة سازمان مجاهدين و حزب دموكرات كردستان در شوراى ملى مقاومت وزنه
به اين جهت . مسما و يا قالبى بود بدون محتوا به اين ترتيب جبهة دموكراتيك نيز نظير خود شوراى ملى مقاومت اسمى بود بى. ايجاد كند
زيرا به عقيدة من نه شوراى مقاومتى . دانستم دفترى را عضو وابسته به سازمان مجاهدين زير مسئوليت مستقيم رجوى مى تينمن آقاى م

  .وجود خارجى داشت و نه جبهة دموكراتيكى
, صدر ات كردستان و بنىكه چرا او نيز در كنار افرادى نظير آقايان نيرومند و پاكدامن و تهرانى و ماسالى و قاسملو و حزب دموكر   اما اين

شانه  از زير بار رهبرى رجوى خالى نكرد و اقامت خود را در دستگاه رجوى آنچنان به درازا كشاند كه سرانجام رجوى با سياست فرار به 
 در اين زمينه زيرا براى خود من هم. گردد ايست كه جواب آن به خود او بازمى مسئله, جلو بر او سبقت گرفت و حكم اخراج او را صادر كرد

  :مثالً اين سؤال كه. هاى زيادى وجود دارد سؤال
  دفترى نمايندة آن جبهه در شوراى ملى مقاومت باشد؟ نام شوراى ملى مقاومت وجود داشت كه متين   آيا اصوالً چيزى به



اهدين كه به اصطالح عضوى از هاى عمل رجوى را در داخل شوراى ملى مقاومت و در داخل سازمان مج دفترى شيوه   آيا اصوالً متين
قبول همكارى و , ها جدايى كودكان از خانواده, طالق تئورى سه, نظير ازدواج ايدئولوژيك(كرد؟  اعضاى شوراى ملى مقاومت بود تأييد مى

, بطه با امريكاتالش براى ايجاد را, گسيل جوانان عضو سازمان براى درگيرى با پاسداران در مرزها و كشتارهاى جمعى آنها, كمك عراق
  .)منابع درآمدها و مخارج سازمان و شورا و غيره كه همه مثنوى هفتادمن كاغذ شود

دفترى شيوة تفكر و ماية فرهنگى و عقلى و روحى و كردار و عملكرد سياسى و اجتماعى و اخالقى رجوى را با مقوالت    آيا اصوالً متين
  دانست؟ يثيت شئون انسانى هماهنگ مىمربوط به آزادى و دموكراسى و تسامح و حرمت و ح

كرد كه ذهن و شعور او در قضاوت نسبت به اعمال رجوى در شورا و در سازمان مجاهدين نسبت به ذهن  دفترى تصور مى   آيا اصوالً متين
 ترجيح دادند و سر از و شعور كسانى كه همزمان با او عضويت در شورا را پذيرفتند اما پس از مدتى يكى پس از ديگرى فرار را بر قرار

  تر است؟ تر و منطقى هشيارتر و عقالنى, گردن مسئوليت و رهبرى رجوى برتافتند
, شدن از عمر شوراى ملى مقاومت سال سپرى هفده, دفترى در ذهن خود اين سؤال را مطرح كرده است كه پس از شانزده   آيا اصوالً متين

وده است؟ ميزان اقبال مخالفان رژيم در داخل و خارج كشور از اين شورا چقدر است؟ چه چه حد ب, عملكرد اين شورا و تأثير و نفوذ آن
اى از اين اقدامات به اطالع مردم داخل و  انجام داده و نتيجه آن چه بوده و چه گزارش و چه ترازنامه... اقداماتى در جهت مبارزه با رژيم

همه سيالب  وان عضو شوراى ملى مقاومت از نظر اخالقى و انسانى و عقالنى بر اينعن دفترى به كه اصوالً متين خارج رسيده است؟ يا اين
گذاشت؟  ها سرازير كرد صحه مى فحش و ناسزا و تهمت و هتك حرمتى كه رجوى و دستگاه تبليغاتى او بر عليه منتقدان خود در اين سال

هاى خودكامگى و در تحول سازمان و شورا به  گونه شيوه اينو رجوى را چه در رهبرى سازمانى و چه در مسئوليت شورا بر توسل به 
 ...دانست؟ صورت يك فرقة متعصّب مذهبى و جدا از مردم محق مى

 
 :منصور فرهنگدكتر 

 
سال قبل يك نياز  تشكيل آن در هيجده, عنوان يك جبهة مؤتلفه از نيروهاى طرفدار دموكراسى فرض كنيم اگر شوراى ملى مقاومت را به

سوى نجات ميهن از  هاى مدنى را تنها راه حركت به كردن آزادى كه استقرار حاكميت دموكراتيك و نهادينه نياز براى كسانى. ى بوداضطرار
  .دانند استبداد سياسى و تحجر فرهنگى مى
گيرى   روش تصميمتوانست اين نياز تاريخى را برآورده كند كه در درون خود و در عملكردش از   شوراى ملى مقاومت در صورتى مى

  .شد نمود و براى تنوع عقيده و نظر و سليقة اعضايش احترام قائل مى دموكراتيك پيروى مى
يافته نبودند و  بقية اعضاى شورا نمايندة گروهى و يا پايگاه اجتماعى سازمان,   به جز سازمان مجاهدين خلق و حزب دموكرات كردستان

هاى ميانى جامعة ايران  كنندة تمايالت چپ و سوسيال دموكرات و ليبرالى متداول در بخش عكسفقط برمبناى سوابق مبارزات مردمى و من
بلكه برخى از آنان اهميت و احترامى هم , گونه سابقة همكارى با يكديگر نداشتند تنها هيچ غالب اين عناصر نه.  شورا دعوت شده بودند به

بنابراين دموكراتيك . سازمان مجاهدين خلق بود, صاً از قسمت تشكيالتى و اجرايىخصو, نيروى محورى شورا. براى يكديگر قائل نبودند
اى ثابت و  بودن شورا مستلزم آزاديخواهى رهبرى مجاهدين و پذيرفتن  اين واقعيت كه تنوع سليقه و عقيده و نظريه در شورا داده

  .هاى پراكندة جامعة ايران است اى از مواضع و خواسته آيينه
اينجانب با اين آرزوى خام نمايندگى . بينى سياسى بيشتر به يك آرزوى رمانتيك شباهت داشت تا به واقع, قعى از مجاهدين  چنين تو

متحده امريكا  يك از اعضاى شورا در اياالت جز سازمان مجاهدين خلق هيچ شوراى ملى مقاومت در امريكا را پذيرفتم و از آنجا كه به
, ذا بعد از چند ماه همكارى با مجاهدين و توجه به كار شورا در فرانسه برايم روشن شد كه رهبرى مجاهدينل, هواداران متشكلى نداشتند

دانند و هيچ  ارزش و اعتبارى براى نظريات  عنوان حاميان و مجريان برنامة گروهى و انحصارى خود مى اعضاى شوراى ملى مقاومت را به
  .آنان قائل نيستند

ام با مجاهدين و شورا به پايان  د و همكارى چند ماههربار ديگر به سنگ خو يك, قعيت سِر مبتال به دموكراسى مخلصشدن اين وا   با عيان
  .رسيد

غالب . اى در اختيار مجاهدين بود و هيچ هويت مستقلى نداشت   حقيقت امر اين است كه شوراى ملى مقاومت از بدو تأسيس حربه
تمايالت ...  خمينى و]اهللا آيت[ ولى به خاطر مبارزات مجاهدين با رژيم شاه و مخالفت قاطع سازمان با اعضاى شورا به اين امر آگاه بودند

كردند و با دل بستن به كرامت رهبرى مجاهدين به  مثابة واقعيتى تلخ ولى قابل اصالح فرض مى ضددموكراتيك رهبرى مجاهدين را به
) چون و چراى مافوق قراردادن هر فرد را تابع بى(اهدين خلق تشكيالتى لنينيستى سازمان مج. سراب تغيير و تحول آنان چشم دوختند
كه لنين خداى حزب  طورى همان. داند كند و رهبرى سياسى را با پيامبرى مشابه مى گرا پيروى مى است و از يك ايدئولوژى فراگير مطلق

مسعود رجوى نيز خداى سازمان مجاهدين خلق است , شد سوب مىكمونيست شوروى بود و انتقاد از او گناه كبيره و غيرقابل گذشت مح
  .شود و انتقاد از او گناه كبيره و غيرقابل گذشت محسوب مى



  ...  دموكراسى داشت هاى مدنى و سياسى و يا توقع همكارى در يك جبهه توان انتظار حمايت از آزادى اى نمى   از چنين فرقه
تأثير داشت اين بود كه تا قبل از خروج رهبرى مجاهدين از ايران و ) ازجمله اينجانب(ن اوليه شورا  ديگرى كه در خودفريبى حاميا   نكتة
سازمان مجاهدين در , در دوران قبل از انقالب. اطالعات و فهم ما از فكر و رفتار آنان محدود بود, شدن آنان در خارج از كشور فعال

ولى بعد از آغاز فعاليت , خواه ترسيم شده بود ريكى مستقل و ضداستبدادى و ترقىعنوان يك گروه چ ذهنيت مخالفين رژيم پهلوى به
  .گراى آنان روشن شد بودن اين تصوير معلوم گرديد و ماهيت لنينيستى و فرقه ديرى نپاييد كه غلط, علنى مجاهدين در غرب

بلكه ,  استقرار دموكراسى در ايران را مأيوس كرد  تأسف اصلى از سرنوشت شوراى ملى مقاومت اين نيست كه نيروى محورى آن حاميان
چون يتيمانى آواره در زير چتر بستة شوراى ملى مقاومت به ... تر اين بوده و هست كه آزاديخواهان مترقى ايران بعد از فاجعه  امر دردناك

به زندگى سياسى يتيمانة پيشين بازگشتند و به باز , اى كور و مستبد از آب درآمد  درگاه مجاهدين پناه بردند و وقتى اين درگاه هم فرقه
راستى اگر ائتالف آزاديخواهان مترقى براى استقرار  سؤالى كه ما بايد  از خود بكنيم اين است كه به. لعن و نفرين اين و آن پرداختند
ايم؟ در هيچ كجاى   گام را برنداشتهفراز حتى اولين و چرا تاكنون براى پيمودن اين راه دراز و پرنشيب, دموكراسى در ميهن ضرورى است

سال   و پنج چهل. هاى پراكنده به نتيجه نرسيده است ها و تحليل هاى فردى و اعتراض دنيا مبارزه براى استقرار دموكراسى از طريق تالش
  .ريزى جبهة دموكراسى در ايران نيستيم گذرد و ما هنوز قادر به پايه  مرداد مى٢٨از كودتاى 

بشر رهبرى مجاهدين را متهم كرده بود كه اعضاى جداشدة خود را زندانى  زمانى بود كه سازمان نگهبان حقوق... انگيز موارد غميكى از   ...
اى به سازمان نگهبان  دفترى با نوشتن نامه آقاى متين. هاى مجاهدين در عراق ديدن كند  كرده است و تقاضا داشت كه از بازداشتگاه

و مدعى شد كه اتهامات وارده به سازمان مجاهدين ,  مجاهدين با اعضاى ناراضى و دگرانديش را تكذيب كردبشر رفتار خصمانة حقوق
  خواست تا قانع شود كه شوراى ملى مقاومت نقشى خارج از ارادة سال وقت مى دفترى هيجده اين امر كه چرا آقاى متين. اساس است بى

  .تواند بدان پاسخ گويد ايشان مىسؤالى است كه فقط شخص , رهبرى مجاهدين ندارد
 

 حزب دموكرات كردستان ايران 
 

 چند سند پيرامون روابط حزب دموكرات كردستان ايران با شوراى ملى مقاومت: منبع
 

نمايندگان حزب دموكرات متوجه شدند كه مجاهدين مخالف گسترش شورا هستند و تنها هنگامى با ,   از همان آغاز پيوستن به شورا
هاى مجاهدين  دهند كه اطمينان داشته باشند عضو جديد در داخل شورا از سياست خصيت و يا سازمانى روى موافق نشان مىورود ش

جايى كشيد  سياست دفع پيش گرفت و سرانجام كار به, كه سياست جذب داشته باشد جاى اين به همين جهت شورا به. پيروى خواهد كرد
  .نده استكه امروز جز نامى از شورا باقى نما

كه مجاهدين حاضر بودند تنها با حزب دموكراتى در  شوراى ملى مقاومت به ائتالف خود ادامه دهند كه   روشن بود و آن اين   يك مسئله
, ها قائل است گيرى البته حزب دموكرات بنابر مسئوليت تاريخى و اهميتى كه براى استقالل خود در تصميم. مطيع سياست آنها باشند

  .پيمانى خود با سازمان مجاهدين ادامه دهد نست چنين برخوردى را تحمل نمايد و در شورايى كه ديگر شورا نبود به همتوا نمى
عنوان  شوراى ملى مقاومت بيش از پيش نقش اصلى خود را به, ترتيب در نتيجة تحميل سياست و ايدئولوژى سازمان مجاهدين   بدين

دست مجاهدين تبديل گرديده و آنها از نام شورا تنها به منظور پيشبرد مقاصد سازمان خود  آلت به آلترناتيو دموكراتيك از دست داده و 
  .كنند گيرى مى بهره

بردارى كرده و طورى رفتار نموده كه شورا در ذهن    بگذاريد اين حقيقت را نيز يادآورى كنيم كه ا گر سازمانى بيش از همه از شورا بهره
  .همانا سازمان مجاهدين خلق بوده است, سازمان آنها باشدبسيارى مترادف با اسم 

توانستند برخوردهاى انحصارطلبانة حاكم بر آن را  از آنجايى كه برخى از اعضاى شورا نمى, گذرد   ظرف چندسالى كه از عمر شورا مى
خويش خاتمه دادند و اين در حالى است كه شدن شورا از عضويت در آن استعفا كردند و به همكارى  نااميد از دموكراتيزه, تحمل نمايند

  .الرأى به شورا همچنان مسدود مانده است راه ورود اعضاى جديد و مستقل
عنوان گردانندة  ناپذيرى كه اخيراً در درون رهبرى سازمان مجاهدين خلق ايران به ويژه مسائل غيرقابل فهم و توجيه   گذشت زمان و به

صدر با مشكالت شورا  با سعة, هاى سكتاريستى خود را كنار بگذارند كه مجاهدين شيوه  را به ايناميد همگى, اصلى شورا روى داده
كردن آن از طريق تغيير  از خود انعطاف الزم را نشان دهند و حاضر به دادن هويتى مستقل به شورا و دموكراتيزه, برخورد نمايند

رو حزب دموكرات كردستان ايران  از اين. به يأس مبدل ساخته است, ندهاى غيردموكراتيك و انحصارطلبانه باش ها و شيوه سياست
داند و  دهد و مسئوليت تالشى شورا را مستقيماً متوجه سازمان مجاهدين خلق مى برخالف ميل باطنى به عضويت خود در شورا خاتمه مى

تنها  نه, هاى اصلى آن عنوان يكى از پايه ز شورا بهبرخالف نظر اين سازمان عقيده دارد كه پس از خروج حزب دموكرات كردستان ايران ا
  .معناى واقعى آن باقى نخواهد ماند بلكه ديگر شورايى به, شورا تقويت نخواهد شد



تا , هاى دموكراتيك اعتقاد دارند كه به استقالل فكرى و همكارى آنان,   آينده نشان خواهد داد كه اعضاى باقيماندة شوراى ملى مقاومت
 .هاى خود با سازمان مجاهدين خلق ايران ادامه دهند توانند به همكارى ه مىچه انداز

 
 : صدر  ابوالحسن بنيدكتر

 
طرز فكر , كننده در آن هاى شركت معناى آن بود كه گروه به, اند براساس اصول راهنمايى كه در ميثاق آمده,   ايجاد شوراى ملى مقاومت

اند كه انقالب  اند كه تجربه انقالب ايران را ادامه دهند و همان اصول را پذيرفته ابراين متعهد شدهبن. اند مغاير با آن اصول را امضا كرده
  . گرداندنشان رخ داد ايران به خاطر متحقق

ويارو از طريق مردم ر... شد كه با رژيم   تشكيل مى]حاكميت[تنها يك جبهه در برابر كودتاى , بار اين,  مرداد٢٨  با درس گرفتن از تجربة 
  .شد مى

  .جدايى جسته بود, دست خود را رو كرده و از مردم و مبارزة عمومى, كرد   بنابراين هر گروه و هركس كه ميثاق را نقض مى
در پاريس او گفت به آنها مراجعه كرده و آنها . تشكيل ندادند, هايى كه قرار بود   آقاى رجوى و گروه او شوراى ملى مقاومت را از سازمان

  .معلوم شد راست نگفته است, آمد دست  بعدها كه امكان تماس به. اند به شركت در آن نشدهحاضر 
كه در ميثاق تصريح شده است كه هركس و هر سازمان و با هر روش حق دارد مبارزه كند و اگر هم    هر سه اصل ميثاق را نقض كرد؛  با آن

روش خود را تنها راه مبارزه گرداند و همة آنها را هم كه تن به هژمونى مطلق اين , نگرد  شورا به او به ديدة همراه مى, عضو شورا نباشد
  .كرد" اخراج", گروه ندادند 

يعنى , كند ها و حقوق انسان انطباق پيدا مى با ارزش,   هدف را كه آزادى بود با تحصيل قدرت به هر قيمت جانشين كرد؛ هر مبارزة موفقى
  .شمولى نمانده است كه زير پا نگذاشته و نقض نكرده باشد امروز ديگر هيچ ارزش و حق جهان. گروه راهى وارونه در پيش گرفت

, اين گروه را ضد ايرانيت, در جامعة ايران, ها درآمدن   نقض اصل استقالل با رفتن به عراق و به خدمت جنايتكارترين و فاسدترين رژيم
 .وا كرده استضد عاطفة ملّى گردانده و محكوم به انز, ضدانسانيت

 
 :مهدي خانبابا تهرانيآقاى 

 
از اعضاى سرشناس شوراى ملى مقاومت و نمايندة شوراى (دهندة شوراى ملى مقاومت آقاى تهرانى  هاى تشكيل ه   در مورد ماهيت گرو

  :گويد مى) متحد چپ در شوراى ملى مقاومت
اهدين و به قصد دفاع از قانون اساسى در برابر دستبردهاى صدر به كمك سازمان مج جمهورى بنى   سازمان اقامه در دورة رياست

اين سازمان ديگر قادر به ادامة فعاليت علنى , صدر از ايران پس از خروج رجوى و بنى. با شركت هواداران مجاهدين تشكيل شد, احتمالى
اما از آنجا كه برخى از اعضاى . ملى مقاومت درآمدنبود و بسيارى از كادرها و فعالين آن به خارج آمدند و سازمان اقامه به عضويت شوراى 

در پى اين ماجرا بقاياى اين سازمان نام خود را به جمعيت . كار به جدايى كشيد, هاى مجاهدين مخالفت داشتند سازمان اقامه با سياست
نمايندة جمعيت آقاى . دى به فعاليت پرداختندآزا نام راه اى به دفاع از دموكراسى و استقالل ايران ـ داد ـ تغيير دادند و با انتشار مجله

  .الوالده باقى ماند نام نمايندة جمعيت جديد اى در شورا به جالل گنجه
هاى عضو  دموكرات كردستان ايران و برخى شخصيت صدر از شورا و در پى آن شوراى متحد چپ و حزب   واقعيت اين بود كه با خروج بنى

:  چراغ حيات واقعى شورا با تولد شعار, سازمان مجاهدين به مناسبت ازدواج رجوى با مريم عضدانلوو ماجراى انقالب ايدئولوژيك در 
  .دست شد و به چرخ پنجم مجاهدين بدل شد در پى اين ماجرا تركيب شورا كامالً يك. رجوى ـ ايران خاموش شد, ايران ـ رجوى

تحمل اين را نداشتند كه در يك همكارى با ساير نيروها و برابر با آنها   حقيقت اين است كه سازمان مجاهدين و در رأسش مسعود رجوى 
يعنى اصل سازمان مجاهدين است . كرد شوراى ملى مقاومت را به رونوشت برابر اصل تبديل كند تمام مدت رجوى تالش مى. حركت كنند

ا در شوراى ملى مقاومت داشتيم اصوالً بر سر هايى كه م يكى از دعواها و جدال. و استراتژى هم استراتژى سازمان مجاهدين است
گفتيم بايد نيروهاى اجتماعى ايران  مى. صحنة پيكار سياسى است, ترين صحنة پيكار ما معتقد بوديم كه اصلى. چگونگى كار سياسى بود

اش در زدن  ن استراتژى مسلحانهاما مسعود رجوى باعنوا. را در عرصة سياست فعال كنيم... روشنفكران و,  زنان ,كارگران. را بسيج كنيم
گونه بررسى الزم و نهايتاً  بدون هيچ, تحميل كرد) و مردم ايران(الخلقة چريكى را به سازمان مجاهدين  يك نوع جنگ ناقص, ها سرپنجه

ن را ولى آقاى رجوى معرفت و جسارت آ,  استراتژى مسلحانة سازمان مجاهدين شكست خورده بود١٣٦١در همان سال . شكست خورد
تا بتوانيم يك استراتژى , وگو رويم روى گفت بندى كند و بگويد حاال ما مى نداشت كه اين شكست را بپذيرد و اين شكست را جمع

يكى . ابزارهاى الزم را هم داشت. اين بود كه شورا را درواقع به دنبالچة سازمان مجاهدين تبديل كرد. جديدى را براى شورا تدارك ببينيم
گفت  هميشه هم مسعود رجوى مى. هاى ديگر به اندازة كافى نيرو نداشتند كه در كارهاى نظامى شورا بتوانند شركت كنند مانكه ساز اين

يعنى عمالً دستگاه دبيرخانة شوراى ملى مقاومت متعلق بود به . دهيم دهيم و پولش را هم ما مى خونش را ما مى, دهيم نيرويش را ما مى



هاى ديگر به نظر من به اين حرمسرا  سازمان. از طرف ديگر او تمام ابزار و روابط را اشغال كرده بود. جة مجاهدينبا بود, سازمان مجاهدين
آقاى رجوى در تفسيرى . شوراى ملى مقاومت متعلق به سازمان مجاهدين بود. اى ساخته بود رجوى يك منطقة محرمه. شدند راه داده نمى

اعضاى شوراى ملى مقاومت ,  طبق اساسنامة شوراى ملى مقاومت و طبق برنامة دولت موقتگفت كه كرد مى كه از اين رهبرى مى
به اين ترتيب ايشان از تفسير . آقاى مسعود رجوى است اند كه دولت موقت از آِن مجاهدين است و مسئول دولت موقت هم  پذيرفته

اين قضايا . كرد گرفت و آن را حق انحصارى خودش ارزيابى مى ىكار رهبرى سازمان و شوراى ملى مقاومت  را نتيجه م, رئيس دولت بودن
بس و يا بر  ها در شكل مذاكرات حزب دموكرات كردستان با دولت ايران بر سر آتش يكى از اين كشمكش. درواقع منجر به كشمكش شد

گفت ما وقتى اين  قاسملو هم مى. گفتند كه حزب نبايد اين مذاكرات را انجام بدهد مجاهدين مى. سر مسائل خودمختارى بروز كرد
. كنيم كه شوراى ملى مقاومت يك سياست مستقل به خودش داشته باشد و اين سياست در آنجا تعيين شود مذاكرات را متوقف مى

 و كند سازمان مجاهدين كار خودش را مى. كردن يا نكردن را جمع شوراى ملى مقاومت تعيين كند و نه سازمان مجاهدين موضوع مذاكره
اختالفات شروع شد و به نظر . دهد دهد و هيچ گزارشى هم به ما نمى نام شورا انجام مى ها را به هاى خودش را دارد و اين سياست سياست

تنها نفى  كه نه.  جداشدن حزب دموكرات كردستان بود از شورا همين, من نخستين سنگى كه كنده شد از بناى اين شوراى ملى مقاومت
در ايران خورده بودند و آقاى رجوى سعى ,  بلكه به دليل شكستى بود كه مجاهدين در آن دوره از پيكار ,مجاهدين بودخواهى  هژمونى

  .كرد اين شكست را با اعمال تاكتيكى خودش الپوشانى كند مى
 بدهد و معترضين را تصفيه كند و   يكى از ترفندهايى كه رجوى به كار بست تا بتواند اين سازمان را دوباره يكپارچه كند و تجديد سازمان

چون آن انقالب . آنجا بود كه ديگر جدايى نيروهايى مثل ما حتمى بود. همين مسئلة انقالب ايدئولوژيك بود, مجدداً نيروگيرى كند
 كه شدن به عراق و شركت در جنگى اى بود براى رفتن سازمان مجاهدين و خود رجوى به خاك عراق و وابسته ايدئولوژيك مقدمه

عليه كشور ايران و در كنار ارتش عراق قرار , و ديديم كه اين سازمان در اين جنگ, درحقيقت با تجاوز عراق به ايران شروع شده بود
هايى هم كه رجوى باعنوان انقالب  بندى شان بود و اين چشم رفتن به عراق درواقع مقدمة شكست مجاهدين در استراتژى مسلحانه. گرفت

از اين . مذهبى تبديل كرد بستة شبه درمجموع اين سازمان را به يك سكت, كرد علم مى, به طاق جديدى از انقالب رسيدنايدئولوژيك و 
  .شود هاى مذهبى هم در گوشه و كنار جهان زياد يافت مى نوع سكت

 چشم كل نيروهاى اپوزيسيون سازمان مجاهدين از, بستة مذهبى شدن  اين سازمان به يك سكت   درواقع پس از كوچ به عراق و تبديل
دليل اعتراضات درونى كه با آن  هم با شكستى كه خورده بود و هم درواقع به. سازمان مجاهدين در اين مرحله ايزوله شده بود. افتاد

 شوراى ملى پس از آن. عمالً دِر سازمان مجاهدين را ِگل گرفت, عنوان انقالب ايدئولوژيك رجوى در آن ازدواج معروفش به. مواجه بود
كه  درحالى. شد درواقع از همان زمان ديگر شورايى وجود نداشت و تنها از اسمش استفاده مى. مقاومت تبديل شد به يك ايستگاه توقف

گاه اما اين شورا نتوانست به اين مرحله  هيچ. ملى ايران و به شوراى واقعى ملى مقاومت تبديل شود توانست به يك وحدت اين وحدت مى
, ترين ائتالف بود و به نظر من اگر بخواهيم امروز هم ارزيابى كنيم نخستين و بزرگ,  شوراى ملى مقاومت آن زمان كه تشكيل شد.برسد

وحدت چندين نيروى اپوزيسيون كه در زير يك سقف با هم . يكى از دستاوردهاى بزرگ يك مرحله از مبارزات مردم ايران است
منجر به اين شد كه اين سازمان , اما واليت رجوى و كمبود بينش سياسى او.  كردند  همكارى مىاى با هم نشستند و در يك دوره مى

اش را بر جامعة ما بگستراند و به  سايه. الخلقگى خودش ماند و نتوانست تبديل به درخت تناورى شود درحقيقت در همان شكل ناقص
توانم بگويم كه اگر سازمان مجاهدين برسر يك  مى, كنم  اين قضيه نگاه مىدرحقيقت من امروز كه به. ها در ايران بينجامد تحقق آزادى

زد تا به قدرت  كشيد و به هر درى نمى سياست ملى و دموكراتيك و عدالتخواهانه ايستادگى كرده بود و دندان طمع قدرت زودرس را مى
  .داد اين چنين اعتبار خودش را از دست نمى, برسد

خرداد در  توانست در كنار جنبشى كه بعد از دوم كنم مى  واقعى مجاهدين در خاك ايران مانده بود من فكر مى  اين سازمان اگر سازمان
كه , كنند؛ اين نيروهاى اسالمى ـ راديكال در اين مرحله هايى كه دارند حركت مى در كنار اين بچه. وجود آمده است قرار بگيرد ايران به

در اين شرايط . توانستند متحد طبيعى سازمان مجاهدين و شوراى ملى مقاومت باشند مى,  نشستهكشتى ارتجاع مذهبى در ايران به گل
ها را از دست   ولى متأسفانه اينها همة اين فرصت ,توانستند يك رهبرى مشروع در جنبش بعدى و انقالب ايران داشته باشند مجاهدين مى

آن مشروعيت و , يعنى اگر مجاهدين در اين موقعيت. خرداد انجاميد  به دوموجود آمد و دادند و جنبش در درون ايران و خودجوش به
اى از  كننده توانست امروز بخش تعيين زد ـ براى رسيدن به قدرت ـ مى حيثيت تاريخى خودش را حفظ كرده بود و به هر در و ديوارى نمى

  ... اين جنبشى باشد
آنها . در كنار نيروهاى دشمن قرار گرفت, بدون شناخت اجتماعى از ايران  اين نشانة كورذهنى رجوى و رهبرى سازمان است كه 

از چشم مردم , دانستند كه اگر در زمان جنگ بروند و در كنار دشمن قرار بگيرند و با انگشت سبابه هم مواضع ايران را نشان بدهند نمى
مردم ايران خودشان را در جنگ .  خمينى نيستند]اهللا آيت[كه مال  , اما, نيروها.  خمينى باشد]اهللا آيت[افتند ولو اين ارتش منتسب به  مى

  .كردند حس مى



" كرند"من به خيلى از دوستانم قبل از اين عمليات گفتم كه اينها هنوز به .   جنگ فروغ جاويدانشان هم سرنوشتش از قبل معلوم بود
. پاره خواهند كرد همان مردم كردستان اينها را تكه. نها بايستنداحتياج نيست نيروهاى ارتش ايران جلوى اي. شوند نرسيده تارومار مى

. بس را درهم بشكنند خواهند جنگ و گريز كنند و آتش اند و مى ساله تمام شده و حاال اينها آمده وقتى ببينند كه يك جنگ ناحق هشت
  .فرادى مثل مسعود رجوىپيراهن گشادى است بر قامت ا, اى مثل جامعة ايران به باور من رهبرى سياسى جامعه

, عنوان يك امرى كه روى داده بايد به, ملى مقاومت حتى با اين تأخير بلندمدت دفترى را از شوراى دفترى و خانم متين   جدايى آقاى متين
دند ولى چرا سال هم دير كر به قول شما هفده. چون آنجا ديگر جاى ماندن نبود. هرحال كار درستى كردند كه آمدند بيرون به. پذيرفت

در اين انتخاباتى كه آزاد هم , مردم ايران با هوشمندى تمام. علتش اين است كه آقاى رجوى به ته خط رسيده است, اند اينها اآلن آمده
در عرصة . روست هاى گوناگون روبه اسالمى در درونش با دشوارى مردم با هوشمندى دريافتند كه رژيم جمهورى. شركت كرد, نبود
زهر  كه آقاى خمينى وقتى جام  همچنان. خطر سقوط كل رژيم بود, كنم امروز من به شما اعالم مى, حتى. لى در انزواى كامل استالمل بين

ها قصد  اند كه ابرقدرت اما مسئولين كشورى و لشكرى اطالعاتى به من داده. خواهم جنگ را تمام كنم خودش گفت من نمى, را سر كشيد
. رود دانست كه شرايط جنگ طورى است كه ارتش پيش نمى او در آن زمان مى. او حتى نگفت اسالم. اند را كردهنابودى جمهورى اسالمى  

در آستانة هفتمين دورة . طورى است اآلن هم وضع اين. گويند اين مطالبى است كه حاال خود عوامل رژيم مى. تواند يار بگيرد او ديگر نمى
تمام سفراى اتحادية اروپا به .  رسيده بود كه بازار مشترك اروپا با ايران قطع تماس كرده بودجايى جمهورى كار به انتخابات رياست

كرد كه ايران بمب اتم  اسراييل هر روز تبليغ مى. تحريم اقتصادى برقرار بود. امريكا در موضع تهاجمى بود. كشورهايشان برگشته بودند
از طرف ديگر ناوگان امريكا . كرد براى كوبيدن تمام صنايع ايران به بهانة صنايع اتمى ىيعنى شرايط را آماده م. سازد سازد و راكت مى مى

قول يكى از  به. سابقه بود در تاريخ منطقه بى, چنان حضور داشت كه اين آرايش نظامى نيروى دريايى امريكا فارس آن تنگاتنگ در خليج
مسئلة . تمام شرايط آماده بود,  چنين آرايش تنگاتنگى كه آنجا بوداز. فارس قدرت تنفس نداشت هاى خليج آب, نگاران روزنامه
يعنى همة ... . عنوان تروريست و و محكوميت سران جمهورى اسالمى به, مسئلة دادگاه ميكونوس, مسئلة فرج سركوهى, رشدى سلمان

ست برود و سران جمهورى اسالمى را دستگير توان المللى مى عبارتى پليس بين به. شرايط آماده بود كه حكم دادگاه ميكونوس صادر شد
. توانست بماند عنوان يك منطقة ناامن و بدون ثبات نمى به, در منطقة خاورميانه و در آسياى مركزى, ايران با آن اهميت استراتژيك. كند

خودش هم باور , نديد شدبعد كه آقاى خاتمى كا. به همين جهت برخى از عوامل درون جمهورى اسالمى خودشان فهميدند شرايط چيست
هاى  مردمى كه در تمام سرفصل. به نظر من از هوشمندى ايشان بود, آقاى خاتمى رأى مردم ايران به . كرد كه اين رأى را بياورد نمى

از مشروطه در نظر بگيريد تا جنبش تنباكو و دوران مصدق و . كنند يك حضور ناگهانى و غيرمترقبه در صحنه پيدا مى, تاريخى
قد علم كرد و از ... يعنى به تعريفى نافرمانى مدنى ملتى بود كه. اين خيزش يك خيزش همگانى بود. ١٣٥٧ بهمن ٢٢ و ١٣٤٢خرداد  نزدهپا

ترين  كه امروز بزرگ طورى به. استفاده كرد و اين انتخابات را به يك معنا به يك رفراندوم تبديل كرد, نام انتخابات به, تنها فرصتى كه بود
  .پيوندد آزاديخواهى در تاريخ ايران و در عرصة ايران دارد به وقوع مىجنبش 

به , دانند و رجوى هم كه به نابينايى مطلق دچار است رجوى را در طيف نيروهاى اپوزيسيون نمى,   خيلى از نيروهاى درون اپوزيسيون
 و آگاهانه از طرف نسل جوان ايران و نيروهاى درون كشور وجود آمد در ايران يك حركت آزاديخواهانه خرداد به حال تحولى كه در دوم هر

  .است
شما نگاه بكنيد در . خواهند دانند چه مى بار مردم تقريباً مى اين, خواهند دانستند كه چه مى   اگر مردم ايران در قيام ضدسلطنتى نمى

اند  گراى دينى برخاسته واقع روشنفكران اصالحشود گفت در مى. طلبى شروع شده است نوع اصالح نوع رفرميسم و يك يك, مذهب عرصة
ازسوى ديگر تمام نيروهايى كه تا پريروز . از آقاى سروش بگيريد تا آقاى گنجى و شبسترى و ديگران. دهند و نظريات جديدى مى

چطور چنين شخصيتى . اند  كردهاى را آغاز بحث گسترده, ها روزنامة ديگر اند و با انتشار ده وارد عرصه شده, اند نيروهاى همين رژيم بوده
. كه ديگر دوربين هم الزم ندارد  نفر از مردم ايران را در انتخابات كشورش نبيند؟ اين ميليون ولى شركت سى, تواند ادعاى رهبرى بكند مى

. ناطق نورى رأى ندادند ... حتى به كانديد اصلح. اند اين مردم حضور پيدا كرده. اند نفر خبرنگار از تمام دنيا در ايران بوده٣٠٠بيش از 
سرى  دليل يك به. اند كه اين سيد درواقع در حكومت قبلى و در دوران آقاى رفسنجانى مغضوب واقع شده بود يك سيدى رأى داده به

نفر  ميليون يك و سى. سال آنجا كار كرده بود دادخواستى هم داده بود و رفته بود در كتابخانة ملى و شش. نظراتى كه درمقابل اينها داشت
, خود را به نابينايى زدن. اند  بوده ها قالبى اند و رأى نفر بيشتر نبوده ميليون قاى رجوى معتقد است پنج در انتخابات شركت كردند و آ

, دفترى كه با مردم ارتباط دارد آدمى مثل متين. دست خودش براى خودش صادر كرده است حكم رفوزگى است كه خودش به, درواقع
گويى؟ مردم خودشان  كنند آقا معطّل چه هستى؟ چه مى مردم از او سؤال مى. بيند شنا دارد و بيرون مردم را هم مى واده و دوست و آخان

اهللا گربه است؟ شما ديگر چشم و گوشتان را هم  شاء ان, گوييد هيچ خبرى نيست وقت شما مى آن, كنند انتقاد مى, در درون, دارند از رژيم
  .دفترى زياده از حد بود ؟ اينجا ديگر تحمل متين)رجوى(ايد ديگر در محضر ايشان  ور شدهايد؟ ك بسته

دفترى را به  آقاى متين, در زمان تصويب اليحة برابرى حقوق زن و مرد. دفترى آن مواقع هم خيلى سخت بود   بايد بگويم براى آقاى متين
اما اآلن ديگر چرا؟ مردم در . را بشكنند" تابو"سئول شورا در بغداد عكس بگيرند تا تا از او و م, بهانة تصويب اين اليحه بردند به عراق



وقت  آن. گذارند بر فرماندهى و فرمانبرى در جامعة ايران و به آتوريته و به ديكتاتورى در جامعه درواقع دارند نقطة پايان مى... ايران خود
. جمهور روى دستش مانده است خوب اين رئيس. كند جمهور تعيين مى  ايران رئيساوالً براى ملت, رجوى آمده است از بيرون و از باال
خواهد بكند؟ بايد با آن سر  كار مى جمهورش چه حاال اين آقا با رئيس. اند اند و خاتمى را انتخاب كرده مردم در آن انتخابات شركت كرده

وقتى با واقعيت مواجه , ملى و حركت ملى بوده كه هم در جبهه, دفترى آدمى مثل متين. تواند بفرستد چون او را به ايران كه نمى, كند
, دفترى چه نوشت اين كه رجوى چه نوشت و بعد متين. نويسى است ها ديگر حاشيه بقية حرف. گيرى نكند تواند موضع شود ديگر نمى مى

  .اصالً مهم نيست
, اش تبحر و نقص درايت رهبرى خورده كه در اثر عدم ن شكست  واقعيت اين است كه شوراى ملى مقاومت پوششى است براى يك جريا

كشتار جوانان مجاهد به بهانة حمله به خاك ايران با چهارتا تانك قراضه و حاال هم اين . كار را به اين فاجعة امروزى كشانده است
طور خود را  اين. اند نفر بيشتر نبوده ميليون نجدهندگان پ گويد هيچ خبرى در ايران نيست و رأى مى, شان در رابطه با انتخابات گيرى موضع

 .درواقع خاك به چشم حقيقت پاشيدن است, به نابينايى زدن

 
 : حائري هادي شمسآقاى 

 
دنبال شكست اين حركت نسنجيده تشكيل   شوراى ملى مقاومت هم كه به , خرداد حركتى نسنجيده و زودرس بود٣٠طور كه    همان
  . فاقد ارزش سياسى و عملى بوديك حركت زودرس و, گرديد

اى كه به قدرت و  خاطر توهم سريع سرنگونى رژيم بود كه مجاهدين آن را دامن زده بودند و عده   شوراى ملى مقاومت و عضويت در آن به
د كه اميد زيادى به اين عده به اين خيال به شورا پيوستن. به دور اين شورا جمع شدند, هاى رژيم باور داشتند نفوذ مجاهدين در ارگان

گويم كه تشكيل شورا  به همين دليل مى. هاى اجتماعى در بدنة جامعه دليل وجود حركت توان مجاهدين در براندازى رژيم داشتند و نه به
  .وجود نيامده بود و شكل نگرفته بود اى كه هنوز به مبارزه. هاى مردمى و ضرورت مبارزات اجتماعى بود فاقد پايه
اين ائتالف . گذارى شده و سپس در خارج از ايران پيگيرى شد يعنى در سطح نخبگان در ايران پايه, يش اين ائتالف در باال  اما پيشاپ
خورده اما با وصف   دليل شكست گرايانه و بدون گذر از مراحل زمانى معين تكامل مبارزه اجتماعى صورت گرفته بود و به همين بيشتر اراده

هاى ضدرژيم و ضدديكتاتورى  اى براى تبادل افكار و ارتباط و نزديكى افراد و گروه توانست زمينه اين اتحاد مى, اين ضرورت در آن مقطع
باشد تا بعدها كه شرايط مبارزه در ايران فراهم شد و مردم به ماهيت رژيم جمهورى اسالمى پى بردند و اوضاع نابسامان اقتصادى و 

توانست با پشتوانة مردمى وارد عمل شود و  اين جبهه يا شورا مى. رسيد به حد غيرقابل تحملى مىبيكارى و مفاسد اجتماعى براى مردم 
طلبى مجاهدين كه شخص  اما متأسفانه برخوردهاى غيردموكراتيك و هژمونى, عهده بگيرد سازماندهى و رهبرى جنبش اجتماعى را به

ران از يك ائتالف فراگير و يك آلترناتيو محروم گردند و شورا از هم بپاشد موجب شد كه مردم اي, رجوى آينه تمام نماى اين سازمان است
از هم پاشيدگى شورا و نداشتن يك ائتالف ملى كامالً مشهود و [... اند] پا خاسته است و مردم ايران تماماً به... و امروز كه روز رزم و پيكار 

تشكيل شورا و اتحاد نيروهاى ملى و دموكراتيك يك نقص و يك [ عدم ].شود هاى اصلى جنبش دموكراتيك ما محسوب مى يكى از نقيصه
اگر اين قدم از قبل و نه حول مبارزه با . كمبود تاريخى و چندصدساله است و تنها مربوط به يك دورة خاص و امرى تاكتيكى نيست

توانستند  گرفتند و نه مى ر اين تشكل قرار مىمسلماً نه مجاهدين محو, شد خمينى برداشته مى[ اهللا آيت]اسالمى و شخص  جمهورى رژيم
  . آن را به انحالل بكشانند و نه با خروج يكى دو گروه يا شخصيت از هم بپاشد

طلبى خود را از اين اتحاد و شورا  قصد تسلط و هژمونى, صدر نوشتند   مجاهدين از همان ابتداى تشكيل شورا و با ميثاقى كه با آقاى بنى
  .دهندة شورا هاى تشكيل ند و نه همكارى و اعتقاد به حقوق برابر همه سازمانپروراند در سر مى

بردارى از پايگاه اجتماعى و محبوبيت آن فرد يا گروه  قصد بهره,   مجاهدين برحسب ماهيت انحصارطلبانه خود از هر اتحاد و ائتالفى
, كنند ود از آبروى ديگران براى خود آبرو و اعتبار كسب مىبه همين دليل وقتى به خيال خ, كردند و نه همكارى سياسى را دنبال مى

  .گذارند و حاضر نيستند قدرت را با آنها تقسيم كنند راحتى آن فرد يا گروه را كنار مى به
  .  تشكيل شورا از نظر مجاهدين از اين ديد انجام شد و نه واقعاً اتحاد و همكارى عليه رژيم جمهورى اسالمى

تر از  حتى چپ, كه البته خود را در پوشش چپ,  چون يك نيروى مذهبى و داراى ديدگاه راست و ارتجاعى هستند  مجاهدين از طرفى
زيرا يك نيروى مذهبى و راست به , تر از خود باشند توانند مبتكر ائتالف با نيروهاى برتر و مترقى نمى, دهند ماركسيست نشان مى

  .همين دليل دورنماى شورا از هم پاشيدگى بودبه . دموكراسى و برابرى آرا اعتقادى ندارد
آيد و به  وجود مى هاى مادى و عينى به يعنى وقتى تشكلى بدون زمينه. وجو كرد   عامل اصلى تالشى شورا را بايد در همين راستا جست

ورى يك فرقة مذهبى در رأس كه ديكتات ضمن اين. ضرورتاً عمرى كوتاه خواهد داشت و به انحالل خواهد گردانيد. ها متكى نيست توده
اما به نظر من اين عامل و ساير عوامل به نسبت عامل اصلى كه در . اين شورا و روابط غيردموكراتيك بر فضاى شورا از داليل مهم آن است

  . باال ذكر كردم فرعى و جزيى است



حسين  انه و رفتن مجاهدين به عراق و ائتالف با صدامجاى مبارزه مسلح يكى هم استفاده از ابزار تروريسم به,   علت ديگر فروپاشى شورا
درواقع مجاهدين . براى سرنگونى رژيم جمهورى اسالمى بود كه مورد تنفر مردم واقع شد و شورا را از اعتبار و مقبوليت عمومى انداخت

بود به شورا آوردند و اين سبب ... ورتر ازبدون در نظر گرفتن تمايل و رأى ديگر اعضاى شورا يك نيروى خارجى ديگر را كه اتفاقاً ديكتات
تنهايى كافى بود كه شورا  داشت اين عامل به خروج عدة زيادى از شورا گرديد كه اگر به فرض عواملى كه در باال ذكر كردم هم وجود نمى

  . استمنظور اين است كه عوامل فروپاشى شورا متعدد و از زواياى مختلف قابل بررسى. را با شكست مواجه سازد
مجاهدين . دست براى اهداف خود بود تا يك شريك سياسى   هدف مجاهدين از تشكيل شورا در اختيار گرفتن يك نيروى اجرايى و آلت

  .اين امر را بعدها بيشتر روشن كردند
چه به , قدارى تفاوتحاال با م. همان علتى است كه ساير اعضاى قبلى شورا از آن خارج شدند,  دموكراتيك از شورا   علت خروج جبهة

يعنى همان توهم سرنگونى .  دموكراتيك زمان بيشترى در توهم باقى ماند با اين تفاوت كه جبهة. لحاظ زمانى و چه به لحاظ نوع برخورد
ياسى و  س دهد كه در عرصة ولى به هر حال افتاد و اين نشان مى, اش دير افتاد قول معروف دوريالى سريع و دموكرات بودن مجاهدين به

دفترى و  اند و با خروج آقاى متين اساساً مجاهدين ثابت كرده. طلبد بينى مى فهمى نيست و ظرافت و واقع مسائل اجتماعى جاى تعلل و كج
آنها . بردار نيستند  بديعى براى هزارمين بار مهر تأييد خورد كه مجاهدين ائتالف جبهة دموكراتيك ملى و متعاقباً استعفاى خانم شهره

  .كار را ندارند رفيت و محتواى الزم براى اينظ
 

 :  احسان شريعتيآقاى
 

كدام به نظر ما  هيچ, اين شورا" نام"و حتى " دولتى"ساختار خود خواندة , "مسلحانه"محورى خواندن مشى ,   از همان بدو تشكيل
  .نبودند... بخش هاى مبارزة رهايى و آگاهى پاسخگوى الزامات و ويژگى

ساختن همة اشكال مبارزه حول محور مسلحانه و محدودنمودن آن به  مشروط, رژيم" الوقوع سرنگونى قريب"كردن  ارزيابى" دتم كوتاه  "
دليل پاسخ منفى تسِت عنصر  تنها به" (منهاى مردم"معناى تغيير رژيم به زور و از باال و به هر وسيله و خالصه  كودتا به... تاكتيك ترور و

  .شد مجاهدين محسوب مى" مشى"د ما بر پاية نق, )اجتماعى
هم ناقض اصل استقالل صف اپوزيسيون از , گرفت جمهورى اسالمى وقت مى كه مشروعيت خود را از رياست" دولت موقت"  معرفى يك 

اختارى ما داد و اين نقد س اى غيرواقعى و غيردموكراتيك مى شد و هم به اين ائتالف صبغه درونى حاكميت تلقى مى" هاى جنگ جناح"
  .شد نسبت به شورا مزيد بر علِت پيش مى

نه نوعى ,  فرانسه عليه اشغالگران نازى بودCNR, بردارى از نام شوراى ملى مقاومت   ايراد بر نام شوراى ملى مقاومت كه كپى
 رژيم با رژيم شاه در اين است شدت سطحى از ماهيت حاكميت روحانيت بود كه گويا تفاوت اين كه انتقاد از اين تحليل به, گرى نقطى مال

كه نوعى از  پيش و بيش از آن" رژيم"كه در نظر ما اين  حال آن. كه آن يك رژيمى پليسى ـ نظامى بود و اين يك رژيمى نظامى ـ پليسى
  .داشت... ى وويژگى مذهب, )معناى مدرن دولت به(, باشد" رژيم"كه يك  هاى رايج باشد و حتى قبل از آن ديكتاتورى و توتاليتاريسم

لذا شيوة مبارزه با او نيز بايد با آماج مبارزه ... فرهنگى و اجتماعى, هاى تاريخى   يعنى ما با روحانيت مواجه بوديم با چنين و چنان ريشه
نشاهى و سلطنتى يا فاشيستى از نوع شاه, در اينجا ما نه با يك اشغالگر خارجى و با يك ديكتاتور كالسيك سنتى. داشت تناسب تام مى

, خـودمـان" ارتجـاعى و استحمـارى"بلكه با رژيمى سروكار داشتيم با بيش از نيمـى از تاريخ و فرهنـگ و سنـت , يا امريكاى التينى
پدر و امام و رهبرى انقالب ضدسلطنتى و ", عكسش را در ماه ديديم. دست خودمان به خانه آورديم را ما به[ ... پديده]اين 

, را داشتيم... و" تقاضاى رفتن به مالقاتش"ناميديم و تا همين اواخر ..." جمهورى و  ميليونى و كانديداى رياست٢٠ ارتش ضدامپرياليستى و
را آن " آقا"بار خود  اين, جاى امپرياليسم سر دهند و به" مرگ بر"از مردم توقع و تقاضا داشتيم كه شعار , كه ناگهان در ظرف چندماه بعد

كه براى ما  خالصه آن. در اسرع وقت اسلحه بر دوش گيرند و سرانگشتانش را بزنند. شناسايى كنند" ضدبشر"كه " دخلقض"عنوان  هم نه به
بخشى  به تمرين سامان, دانستيم و براى همة آنهايى كه به لحاظ سياسى بخش مى فرهنگى و آگاهى, كه اساساً مبارزه را رسالتى بلندمدت

و يا به سازماندهى شورايى و همسويى ) گاه در كل جامعه آن, خست در صفوف خويش و در اپوزيسيونن(ساالرى  و نهادين ساختن مردم
سرنوشت آن مشى و . اى باور داشتند "جبهه"زمين در يك چارچوب  خواه ايران آزادى و عدالت, طلب هاى استقالل كليه احزاب و سازمان

و " ميثاق"همان , صدر و حزب دموكرات اش نبشته بود و با جدايى آقاى بنى"كيلتش"اش بر پيشانى  "شكست"بينى بود و  ساختار قابل پيش
با وقوع انقالب ايدئولوژيك خود سازمان . جاى نماند سازمان به" اسم مستعار"مسما و يا  متحد جدى اوليه هم از ميان رفت و جز اسمى بى

دوستان  كه ما برخالف سنت حال آن, يك فرد معرفى شد, وم داستاننيز به سرنوشت شورا گرفتار آمد و از آن پس مسئول اول و آخر تدا
" هواداران و اعضاى صادق"مان بيشتر به همان  دانيم و خطاب وجه متوجه يك شخص نمى هيچ در برخورد با رژيم مسئوليت قضايا را به

اى  ذره" اران كويش را چو جان خويشتن دارمهواد"عنوان مسئولين اصلى بازتوليد كيش شخصيت و رهبرى فرهمند است و اين نكته كه  به



هرچند آن دو , اند شان روا داشته "برادر و خواهر"كاهد و روزى بايد پاسخگو باشند كه چرا چنين ظلمى را بر آن  از مسئوليت ايشان نمى
  .اند وفور داشته ظرفيت خوردن چنين فريبى را به, نيز
موضعى , كه در پاريس چنان, گرفت خارج از محاصرة روحانيت و بازار قرار مى, بسا اگر در شرايط و موقعيت ديگرى نيز چه" امام راحل  "

 .نمود اتخاذ مى, بالكل متفاوت از آنچه كرد
 

 : :مهدي ممكندكتر 
 

هرحال اين شكست به يك عامل اصلى  به.  استولى هنوز متالشى نگرديده, رو شده است   در حال حاضر گرچه شورا با شكست روبه
اسالمى   خاطر داريم مدت زيادى از انقالب به. گردد معطوف مى, سرى عوامل فرعى برآمده از همان عوامل اصلى فرهنگى عمومى و يك

يك داورى ,  و خودجوشاين جمله كوتاه... كه پس از انقالب چيزى عوض نشده نگذشته بود كه مضمونى بين مردم فراگير شد مبنى بر اين
هاى اصلى آن را  ناظر نوعى اعتراض و انتقاد به رژيمى بود كه مهره, و اگرچه مقصود گويندگان, ظريف و در عين حال گويا و دقيق بود

 آمده گذرد و فرصتى كافى براى بازانديشى و ارزيابى مجدد پيش ولى اكنون كه زمانى از آن روزها مى, دادند روحانيون سنتى تشكيل مى
تعريفى است كه , فراگيرتر از آن است كه فقط شامل انحصار حاكم باشد, كه ابعاد مذكور دهد مبنى بر اين واقعيتى خود را نشان مى, است

 موفق به دگرگونى محتواى كهنة ١٣٥٧دهد كه انقالب ضدسلطنتى بهمن  گيرد و نشان مى هاى جامعة ما را در بر مى تمام سطوح و اليه
دارتر از  نشده است و بختك زورگويى و زورپذيرى ريشه, النه كرده است, كه در درون آحاد ملت ما, نگ استبدادزده تاريخىميراث فره

, جايى تاج به عمامه و عمامه به كاله كه جابه انتظار اين, عمل نيايد هر آينه درمانى اساسى به. آن است كه به سادگى از جامعه دست بردارد
سوى انحصارطلبان حاكم نشانه  به, هاى پس از انقالب ها و گرفتارى امروز انگشت اتهام نابسامانى.  عبث خواهد بود ,زدچيزى را دگرگون سا

طور مجرد به يكى از اجزا و عناصر  ولى به نظر اينجانب اين شيوه نگريستن به قضايا كه به, رود و جاى انكار هم وجود ندارد مى
يابى عوامل مؤثر  سرپوشى است مانع بررسى و ريشه, نمايد  و گناه را در تماميتش متوجه جناح خاصى مىپردازد وجودآورندة مسائل مى به

سازد و آن  بازنگرى و تأمل در حوادث بعد از انقالب سؤالى را برجسته مى. و توجيهى است براى تبرئه و فرار از مسئوليت ديگران, ديگر
هاى  شد؛ آيا ثمرة كار بر مراد و منطبق با آرمان دار تمشيت امور مردم و حاكميت ميهن مى دهكه چنانچه اقشار ديگرى از جامعه ما عه اين

طور مشخص معطوف به غالب نيروهايى كه بار اصلى پيروزى  به, منظور از اشخاص ديگر! گرديد؟ مى, گذاران اصلى انقالب پيشگامان و مايه
, هاى خود را مسئوالنه در خدمت انقالب به كار انداختند اى كه قلم دگان فرزانهدوش كشيدند همچنين فرهيختگان و نويسن انقالب را به

  .دهند نيروى اپوزيسيون را تشكيل مى, نيز هست كه امروز در داخل و خارج كشور
منظور  ش بهتال"و " دفاع از آزادى"گذارى اپوزيسيون بر  هاى خارج كشور براى پايه ها و سازمان محورى و مشترك تمام گروه   انگيزه

اما آنچه كه در ميدان . تبليغات و اظهاراتشان نمايان بوده و هست, ها نهاده شده بود؛ حديثى كه در صدر نوشته, "رسيدن به دموكراسى
آزادى  و دموكراسى را فقط در حرف پذيرفته , تا همين اواخر, حكايت از اين داشت كه غالب نيروهاى اپوزيسيون, آزمايش آشكار گرديد

  ...گرديد و نمايان مى" بندى به اصول مبارزه پاى دم خروس فقدان تقواى انقالبى و عدم"آمد  ند و آنجا كه پاى عمل به ميان مىبود
اى    شوراى ملى مقاومت نيز برپاية پاسدارى از حريم آزادى و تالش براى استقرار دموكراسى شكل گرفت تا جاى خالى آلترناتيو شايسته

و به سير رو به [ ساخت]اما ديرى نپاييد كه ميراث كهنة بيمارى و استبداد و انحصار آثار خود را بارز . پر نمايد, حاكم[ ظامن]را درمقابله با 
  .رشد ادامه داد

رزه نيست؟ آنجا كه ميدان مبا... ميهن , شاه, آيا بازتوليد شعار خدا, شود تأكيد مى" ايران رجوى, رجوى ايران"  آنجا كه بر استقرار شعار 
آيا بيان روشن , حاكم است[ نظام]مرزى با   معنى كه داشتن مرز با شوراى ملى مقاومت مبين بى بدين, شود به دو قطب مطلق تقسيم مى

دار  معنى, پرور ثناگويى كه رمز تقرب درباريان استبداد است پوشى نسبت به رشد فرهنگ سفله انحصار نيست؟ آنجا كه سكوت و چشم
چشم را خيره , ساز و كتاب حجيم پرواز تاريخ, هاى لبيك به انقالب ايدئولوژى در انبوه نامه, كه اشكال كتبى آنفرهنگى . شود مى
  نيست؟... و چاكر منشى) منوچهر اقبال(نثار  و نوكر جان) اسداهللا علم(زاد  آيا تداوم همان فرهنگ غالم خانه. سازد مى

هاى جاسوسى بيگانه و  و تهمت و افترا به انتقادكنندگان و انتساب آنان به سازمانشود و هتاكى    آنجا كه حرمت قلم پاسدارى نمى
اى  تحمل دگرانديشان نيست؟ بارى اين تبلور همان فرهنگ پوسيده آيا نشانة عدم,گردد شيوة مبارزه مى, شان به رژيم تهران سرسپردگى

  .شن استفروريختگى آن از پيش رو, است كه هر آينه بنايى بر آن نهاده شود
كند تا در تبيين  ايجاب مى, مبنى بر علل شكست  شوراى ملى مقاومت, كه پاسخ به سؤال شما اين, جا خاطرنشان سازم   در ضمن همين

معناى مصونيت و برائت ساير جريانات مدعى آزادى و  به, عنوان مصداق سخن از شوراى نامبرده پيش آيد به, فرهنگ بيمارگونه مذكور
از آسيب اين , ايم كش جريان مذكور بوده منظور تحقق اميد و آرمان خود به هر صورت مدتى كباده كه به, ويسنده اين سطوردموكراسى و ن
 . باشد بيمارى نمى

 



 : بهمن نيرومندآقاى
 

هاى  از گرايشدهندة شورا به اين واقعيت آگاه بوديم كه سازمان مجاهدين عارى    من و رفقاى من همانند برخى ديگر از اعضاى تشكيل
وجود  ها به ولى اميد ما اين بود كه در اين ائتالف و همكارى مداوم در شورا موفق شويم تغييراتى در اين گرايش, استبدادگرايانه نبود

با كمال تأسف بايد بگويم كه بعد از مدت كوتاهى متوجه . سوى پذيرش هرچه بيشتر اصول دموكراسى سوق دهيم آوريم و مجاهدين را به
بلكه به داليلى كه توضيح آنها از حوصلة اين , تنها تغييرى نكرد نتيجه و كامالً عبث بود و سازمان مجاهدين نه ديم كه اين كوشش ما بىش

كرد و عمالً بدون در نظر گرفتن  هاى سركوب گرايانه و انحصارطلبانه را در خود تقويت مى بيش از گذشته گرايش, بحث كوتاه خارج است
كه براى ما پس از چندماه ديگر كامالً  طورى به, رفت راه خود را مى, كنندگان در شورا ف و رعايت حقوق دموكراتيك شركتاصول ائتال

خاطر كسب اعتبار بيشتر به يك ائتالف صورى با افراد و  روشن شد كه سازمان مجاهدين هرگز قصد ائتالف نداشته است و فقط به
هاست كه با حكومت  سة صبر ما زمانى لبريز شد كه متوجه شديم مجاهدين بدون اطالع شورا ماهكا. هاى خوشنام تن داده است سازمان

توانستيم بپذيريم كه يكى  ما چگونه مى. حسين مشغول مذاكرات جهت انتقال مركز شورا به عراق هستند خونخوارى چون حكومت صدام
خمينى قدعلم نكرده [ اهللا آيت]هرنوع وابستگى ـ پايمال شود؟ ما درمقابل ناپذير ائتالف ـ يعنى ايمان به استقالل و نفى  از اصول خدشه

يك ننگ , اين ديگر تاكتيك مبارزه نبود... ,آن هم با رژيمى كه با ايران در حال جنگ بود, اين سازش. بوديم تا به خدمت صدام درآييم
اهدين با حكومت صدام در عين حال حاكى از اين تفكر حاكم بر سازش مج. بود كه به نظر من تا ابد بر پيشانى مجاهدين باقى خواهد ماند

اين رويه و شيوة تفكر و عمل با دموكراسى و آزادى كه هدف اصلى شورا را . ... كند اى را توجيه مى اين سازمان بود كه هدف هر وسيله
  .ارج شديم و حركت مستقل خودمان را دنبال كرديمبنابراين طبيعى بود كه ما از شورا خ, ناپذير قرار داشت داد در تضاد آشتى تشكيل مى

انتقادكنندگان را مورد , شود آنها يا به شورا مى ترين انتقادى كه به  شدة سازمان مجاهدين است كه به محض كوچك   اين سبك شناخته
كه البته اين , زنند  به آنها مىخوانند و هزار و صد تهمت ديگر آنها را ضدانقالب و جاسوس رژيم مى. دهند شديدترين حمالت قرار مى

انتقادى , اى سيدجوادى در مقاله آقاى حاج, من به خاطر دارم كه در همان اوايل تشكيل شورا بود. ها كم و بيش نثار ما نيز شد تهمت
متهم به همكارى با  شديدى عليه ايشان به راه انداخت و ايشان را ]مبارزه[سازمان مجاهدين يك كامپاين. دوستانه به شورا كرده بودند

كنيد كه چند  شما فكر مى, من به رجوى گفتم كه خوب اگر آدمى مثل سيدجوادى ضدانقالب است, در يكى از جلسات شورا. رژيم كرد
 ايشان جواب دادند كه آن را در هر مقطع زمانى ما تعيين خواهيم كرد و! روند؟ شمار مى درصد از مردم جامعة ما جزو نيروهاى انقالبى به

  ).يعنى شخص من(, كنم كه شما هم زمانى آن طرف گود قرار خواهيد گرفت فكر مى
اى  اى بود متشكل از نيروها و نظريات گوناگون كه همگى براى دستيابى به جامعه طور كه قبالً اشاره كرديم جبهه   درك ما از شورا همان

استنباط آنها از شورا جريانى بود كه محور اصلى آن را .  را نداشتندمجاهدين اين برداشت, كردند مستقل و دموكراتيك مبارزه مى, آزاد
ها در اين  ها بلكه ماه ما هفته. هاى ديگر به دور آن گرد آمده بودند ها و شخصيت محورى كه سازمان. دادند سازمان مجاهدين تشكيل مى

ولى در عمل مشاهده كرديم كه , واد توافق كرديمسرى اصول و م كه سرانجام به صورت صورى روى يك كرديم تا اين زمينه بحث مى
اين اختالف نظر هر روز . دادند خواستند انجام مى طور پنهان و آشكار هرچه خود مى بند نبودند و به مجاهدين هرگز به اين اصول پاى

نى مجاهدين با حكومت قبالً توضيح دادم كه اين مسئله يعنى مذاكرات پنها. كه جريان عراق پيش آمد شد تا اين آشكارتر مى
صدر و  وجه قابل تحمل نبود و ما تقريباً همزمان با آقاى بنى هيچ  بلكه به نام شورا براى ما به ,نام سازمان خودشان آن هم نه به, حسين صدام

  .شورا را ترك كرديم, حزب دموكرات كردستان
اى  و اين وابستگى باعث شد كه عده. سياسى و چه از نظر مالىچه از نظر . كوشيد افراد را به خود وابسته كند   سازمان مجاهدين مى

افرادى , من ميل ندارم اينجا اسم ببرم. مستقيماً در خدمت مجاهدين درآمدند, هاى مشتركمان باشند آرمان كه در خدمت  جاى اين به
برانگيز بود كه اين افراد  راى من بسيار تعجببودند كه ساليان سال در مبارزه براى دموكراسى در ايران به هرحال كوشش كرده بودند و ب

بارى داشتند و هربار  اينها سرنوشت رقت. روى از مجاهدين بپردازند  دنباله هاى گذشتة خود چشم بپوشند و به تا اين حد حاضرند از آرمان
  .دهد احساسى از ترحم همراه با تأسف از زبونى به من دست مى, انديشم به آنها مى

حتى , مبارزة مسلحانه. مورد و انحرافى است  بحثى كامالً بى ,اصوالً طرح اين مسئله كه مبارزة مسلحانه مقبول است يا نه  به نظر من 
طور كلى بر اين است كه استفاده از  نظر من به. تاكتيك مبارزه است و نه استراتژى, وسيله است و نه هدف, زمانى هم كه ضرورت پيدا كند

 مجاز است كه هيچ راه ديگرى براى رسيدن به هدف وجود نداشته باشد و آن هم در مرحلة خاصى از تكامل اين تاكتيك فقط زمانى
دانشجويان و , زنان, جوانان... اند و در تمام سطوح خوشبختانه امروز در جامعة ما مردم بيدار شده. جنبش مقاومت و نه در هر مرحله

اگر اين روند به همين سرعت ادامه پيدا . يابد  عقيدتى و سياسى روز به روز شدت مىهاى آموزان حتى در محافل اسالمى درگيرى دانش
وجودآمدن نهادهايى مردمى در ايران  اكنون ما شاهد به هم. آيد وجود مى ترين زمينه براى دموكراسى و آزادى به بهترين و مناسب, كند

مبارزة , در اين شرايط. آورند وجود مى هاى اصلى دموكراسى را به  و هستهكنند رفته رشد مى هستيم و دقيقاً همين نهادها هستند كه رفته



زدن به  بنابراين در حال حاضر به نظر من دست. بلكه برعكس آن را مختل خواهد كرد, كند تنها كمكى به تكامل اين روند نمى مسلحانه نه
  .عمليات مسلحانه اقدامى ضدانقالبى است

اند كه هشت سال با ايران در جنگ  آنها در كشورى مستقر شده. كنند ربطى ندارد  آنچه مجاهدين مطرح مى  و اما اين بحث عام اصالً به
لذا توپ . عنوان مترسك عليه جمهورى اسالمى استفاده كند چند سال پيش صدام تشخيص داد كه بد نيست از مجاهدين به... بوده است

اى را كشتند و خود نيز تعدادى كشته دادند و  د كيلومترى داخل مرز ايران شدند، عدهچن, آنها هم رفتند. و تانك در اختيار آنها گذاشت
گويند مزدورى براى يك  اين را مى, اين كار چه ربطى دارد به مبارزة مسلحانه. دوباره فرار كردند آمدند و مجدداً به دامان صدام پناه بردند

به نظر من اين عمليات ـ كه معلوم . شود به آزادى و دموكراسى رسيد  تروريستى نمىنه از اين طريق و نه از طريق عمليات . كشور بيگانه
ريزى شده است ـ درواقع به نفع ارتجاع حاكم است و به ضرر جنبش دموكراتيك و  طرح... يك از آنها از جانب مجاهدين نيست كدام

  . مردم طلبانة استقالل
كه جريانات دو سه سال اخير و تالش مردم را براى بازكردن فضاى سياسى و همچنين بهبود   به باور من همة اين اعمال به اين خاطر است 

شوند كه ديگر چه در  رفته متوجه مى آنها رفته. مجموعه محاسبات مجاهدين را برهم زده است, و ايران و امريكا, روابط ميان ايران و عراق
اند و نه ديگر جزو خدمة  آنها نه در كنار مردم. كند  به آنها واگذار نمىعرصة سياست داخلى و چه در صحنة سياست خارجى كسى نقشى

سعى , اند بازگردند ها و عملكرد خود را با واقعيات تطبيق دهند و از كجراهى كه رفته كه برنامه جاى اين به, اند و از آنجا كه شيفتة قدرت... 
كه با  غافل از اين. ماندة خود را حفظ كنند اقل بقاى سازمان و اعضاى باقىهاى جنجالى و  عمليات تروريستى ال كنند از طريق آكسيون مى

  .اند ترين جناح ارتجاع حاكم قرار گرفته مانده اين شيوة كار عمالً در كنار عقب
به اين سرنوشت روزى , كه در اوايل انقالب در ميان مردم از اعتبار وااليى برخوردار بودند, توانست تصور كند كه مجاهدين   چه كسى مى

هايى كه به عبث در اين راه  افسوس براى همة جوانى, گناهى كه بيهوده ريخته شد هاى بى افسوس بر آن همه خون. بار دچار شوند رقت
 .تلف شدند

 
 :كريم حقيآقاى 

 
 و نتوانست نيروهاى مخالف ,به معناى واقعى و كالسيك آن نشد, تنها شورا نه, شوراى ملى مقاومت,   برخالف اميدها و آرزوهاى اوليه
" تنها آلترناتيو" مابين نيروهاى اپوزيسيون دامن زد و با  هاى دافعه برانگيز خود به تفرقه بلكه با سياست, رژيم را حول يك محور گرد آورد

  .كردند ناديده گرفت  حيات و موجوديت ساير نيروها را كه همانند شورائيان به مسائل نگاه نمى, ناميدن خود
  .زند كس ديگرى حلقه بر اين در نمى, اند شمار كه به خاطر كرامات مالى مجاهدين تاب تحمل آورده امروز جز تعدادى انگشت  

. و پيمان و اتحادى استراتژيك و پايدار با ديكتاتور عراق ايجاد كرد,   شوراى ملى مقاومت از زمانى نامشروع شد كه به عراق كوچيد
. بار آورد و ميلياردها دالر خسارت و خرابى به, كرد باران مى ه بر عليه ايران آغاز كرده و شهرهاى ما را موشكرژيمى كه جنگى تجاوزكاران

صدر صفوف شورا را  هزاران هزارتن از جوانان كشور ما را كشت و معلول كرده و در اعتراض به همين چرخش انحرافى بود كه آقاى بنى
  .ترك كرد

دوش به دوش نيروهاى عراقى عليه قواى ايرانى , ت زمانى از بين رفت كه نيروهاى ارتش آزاديبخشملى مقاوم   مشروعيت شوراى
  .جنگيدند

گونه    مشروعيت شوراى ملى مقاومت زمانى ريخت كه درمقابل نمايشات بيمارگونة سريال انقالبات ايدئولوژيكى آقاى مسعود رجوى هيچ
  .موضع مستقلى نتوانست اتخاذ كند

واقعى ناميد و به غير از خود هيچ " تنها آلترناتيو"شوراى ملى مقاومت و اعضاى آن زمانى زير عالمت سؤال رفت كه خود را   مشروعيت 
مرز بين دوست و . انتقادات عمدتاً دوستانه و خيرخواهانه را با فحاشى و ترور شخصيتى پاسخ گفت. نيروى سياسى دگرانديش را برنتابيد

  .ناپذير تعميق كرد هاى سازش نتقادات اصالحى و خيرخواهانه را تا مرز دشمنىدشمن را در هم ريخت و ا
هاى  به بيابان... جوانانى كه براى رزم با رژيم .   شوراى ملى مقاومت زمانى نامشروع شد كه بساط زندان و شكنجه در عراق به راه افتاد

هاى رزم و نبرد با  كه در ميدان كسانى. سمشان در هم كوبيده شدهاى متعدد قرارگاه اشرف روح و ج عراق روى آورده بودند درزندان
هاى  در زندان, سرفراز و استوار بيرون آمده بودند...  هاى پاسداران جمهورى اسالمى هر لحظه آمادة جانبازى و فداكارى بودند و از زندان

ولى اعضاى شوراى ملى . جا را پر كرد غيرانسانى همهاخبار اين اعمال . شوراى ملى مقاومت و مجاهدين از درون شكستند و خرد شدند
زدن به مقاومت مشروع و مردمى عنوان كردند  هاى رژيم آخوندى جهت ضربه سازى مقاومت آن را جو .  

 و از ها نامه به اعضاى شوراى ملى مقاومت نوشته ها و ده   آرى شوراى ملى مقاومت از زمانى نامشروع شد كه دوستان از بند رستة ما ده
اى از طرف اعضاى  طرفانه ها پاسخ داده شد؟ كدام تحقيق مستقل و بى يك از اين نامه به كدام. آنها طلب يارى و دادخواهى كردند

 ملى مقاومت صورت گرفت؟ شوراى



 
 خارجى هاى مردم بريد و راه رسيدن به قدرت را در جلب حمايت عوامل   مشروعيت شوراى ملى مقاومت زمانى ريخت كه از توده

  .وجو كرد و چماقى شد جهت امتيازگرفتن دول خارجى از رژيم جمهورى اسالمى جست
, كدام از اعضاى آن در هيچ موردى  سال گذشته هيچ٢٠اعتبار شد كه در ظرف    مشروعيت شوراى ملى مقاومت زمانى از بين رفت و بى

 شده از جانب سازمان مجاهدين نقش ديگرى   بر خطوط كلى طرحگذاشتن جز تأييد و صحه و به. موضع مستقلى نتوانستند اتخاذ كنند
  .نداشتند

و سازمان مجاهدين خلق ايران به . باشند   ارتش آزاديبخش و شوراى ملى مقاومت اسامى مستعار سازمان مجاهدين خلق ايران مى
سازمان , ط كنونى و در كشورهاى غربىدر شراي. برد  مى تناسب شرايط سياسى از اين اسامى جهت پيشبرد مقاصد سياسى خود بهره

. دهد  و تبليغى خود را تحت پوشش شوراى ملى مقاومت انجام مى مالى, ديپلماتيك, هاى سياسى مجاهدين خلق ايران عمده فعاليت
  .شورايى كه وجود خارجى ندارد

  

 :بابك اميرخسرويآقاى 
 

سوى مسعود رجوى و سازمان مجاهدين خلق دراز  نگشت اتهام به  در بررسى عوامل شكست شوراى ملى مقاومت معموالً بالفاصله ا
ايراداتى كه كامالً . دانند طلبى او را عامل شكست شورا مى گرايى و قدرت اراده, هژمونيسم سازمان مجاهدين و روحية ماجراجويى. شود مى

جاهدين را به نابودى سوق داد و از اعتبار انداخت كه خود سازمان م تر از آن اين وخيم. ترديد شكست شورا را شتاب بخشيد  بجاست و بى
اما تمركز بيش از حد روى اين عامل ما را از تعمق دربارة عوامل ديگر كه شايد از لحاظ . و به يك جريان بيگانه به منافع ملى مبدل ساخت

  .باز خواهد داشت, تر باشد اندوزى اساسى تجربه
دير يا زود به شكست شوراى ملى مقاومت منجر , مشى سياسى ها و در خط تناقضات در ديدگاه  به نظر من تركيب عناصر متشكله شورا و 

هاى چندنفرى فاقد  همراه سازمان, هاى بسيار پرتوان و يا وجود سازمان, هاى منفرد ها در كنار شخصيت تجمعى از سازمان. شد مى
. قهرآميز و مسلحانه و برخى ديگر معتقد به پيكار سياسى بودنداى طرفدار مشى  به نحوى كه عده, اختالف در مشى سياسى, امكانات

آلترناتيو جمهورى دموكراتيك با , اگر خطا نكنم شوراى ملى مقاومت از آغاز. ماند شود كه چنين جمع ضدين پايدار نمى مالحظه مى
با اين وصف اعضاى شورا ! قت تعيين شدآقاى رجوى هم از پيش رئيس دولت مو. پسوند اسالمى را در برابر جمهورى اسالمى عرضه كرد

اساساً هژمونى امر قدرت و نيرو و پيامد نفوذ اين يا آن . هژمونى سازمان مجاهدين خلق و رهبرى مسعود رجوى را از آغاز پذيرفته بودند
لق در دل شوراى ملى از اين جهت هژمونى سازمان مجاهدين خ. تواند سياسى باشد و يا متكى بر قدرت و امكانات سازمان است كه مى
كرد و  غيرقابل  منتها معايب و خصوصيات منفى و مخرب آقاى رجوى آن را تا حد ابتذال تشديد مى. غاز نهفته بود مقاومت از همان آ

  .نمود تحمل مى
 و شوراى ملى اشكال در آن بود كه سازمان مجاهدين خلق.   اشكال اصلى چندان در هژمون بودن و يا نبودن اين يا آن سازمان نيست
  .ها نداشتند اهللا خمينى و خط امامى مقاومت از ابتدا ارزيابى درستى از جمهورى اسالمى و محبوبيت و اقتدار آيت

بينانه در قبال آن معضل اصلى شوراى ملى    به باور من نبوِد يك ارزيابى درست از حاكميت جمهورى اسالمى و فقدان يك سياست واقع
كردن قضيه است كه همه گناهان شكست شورا به  اين ساده. طور اخص در تمام طول فعاليت آن بود دين خلق بهمقاومت و سازمان مجاه

ها  پس چرا ساير نيروها و شخصيت, زيرا اگر اشكال همين بود. دوش مسعود رجوى و خلقيات او و سازمان مجاهدين خلق انداخته شود
در راه تشكيل يك , كه در شورا نبودند حتى كسانى, شكيل بدهند؟ پس چرا همة مااى ت پس از جداشدن از شورا نتوانستند خود جبهه

  جبهة فراگير ناكام مانديم؟
گذارى واقعى درقبال  اين است كه ما بر سر مشى سياسى و سياست, اى است هاى جبهه ش   آنچه مانع اين كار و ماية شكست همة تال
  .زنيم جمهورى اسالمى اختالف داريم و لنگ مى

به گونة دو وزنه مقابل براى تعادل نسبى , صدر و حزب دموكرات كردستان ايران   به نظر من شوراى ملى مقاومت از مقطعى كه آقاى بنى
واقع معادل سازمان مجاهدين و  شورا به, از اين مقطع به بعد. علت وجودى و رسالت خود را از دست داد, از شورا جدا شدند, نيروها

بدهكار , لنگان مانده است لذا هركس و هر نيرو به مقدار مدت زمانى كه پس از اين مقطع در شورا لنگان. نق آن شدرنگ و رو پوشش بى
 .كننده از رفتار خويش است يك توضيح قانع

 
  



  ۸۲ آذر و دی ۲۳شماره

   

 )٣(نگاهي به فراز و فرود شوراي ملي مقاومت
   
, انگيزه«شوندگان به پرسش نخست يعنى  پاسخ مصاحبه,  نشريه در بخش نخست اين موضوع٢١ در شمارة  

 تالش كرديم پاسخ به پرسش دوم را در قسمت دوم. بررسى شد» ضرورت و دليل تشكيل شوراى ملى مقاومت
تصميم گرفتيم تا پاسخ , هاى پرسش دوم و سوم ممكن نبود اما از آنجا كه تفكيك پاسخ, تقديم كنيم

شوندگان  در شمارة قبل پاسخ تعدادى از مصاحبه. شوندگان به هر دو پرسش ـ دوم و سوم ـ را ارائه كنيم مصاحبه
رضا    ,اى  دكترمحمد برقعه ,قايان دكترحسن ماسالى شماره نظرات آبه پرسش دوم و سوم درج شد و در اين 

دكترمنصور , پرويز دستمالچى مهندس, محمود راسخ, روستا  دكتركامبيز , دكترحسين الجوردى ,چرندابى
مهدى خوشحال و دكترعليرضا , داريوش مجلسى , راسخ افشار دكترعلى , منوچهر صالحى مهندس, زاده بيات
  .گذرد ز نظر خوانندگان مىزاده ا نورى

آمده بود كه همة ) ٢٢ و ٢١انداز ايران شمارة  چشم(» نگاهى به فرازوفرود شوراى ملى مقاومت«در بخش اول و دوم : تصحيح و پوزش   
ها  ن مصاحبهگونه نبوده و با دقت در مت كه اين درحالى, اند از اعضاى شوراى ملى مقاومت بوده» ايران پيوند« انجمن  شوندگان مصاحبه

  .توان به اين امر پى برد مى

   

به يك اتحاد سياسى و مبارزاتى مطلوب و به يك آلترناتيو » شوراى ملى مقاومت«در اينجا توضيح بدهم كه چرا : حسن ماسالي دكتر 
  .كنم طور فشرده بيان مى ملى و دموكراتيك تبديل نشد؟ اين داليل را به

.  بود كه متأسفانه موسى خيابانى و تعدادى از كادرهاى مهم اين سازمان در داخل كشور كشته شدند مدت كوتاهى از عمر شورا نگذشته  
در اين شرايط رهبرى خارج كشور سازمان , طبق ارزيابى من. درنتيجه روابط سازمانى در داخل و بالطبع در خارج از كشور مختل شد

زيرا واهمه داشت . ز ورود عناصر بانفوذ و با شخصيت سياسى جلوگيرى كردگيرى يك اتحاد جدى سياسى مانع شد و ا از شكل, مجاهدين
گرايانه  نظرى و فرقه تنها با متحدين اصولى خود با تنگ بنابراين نه. كه هژمونى و ابتكار عمل را در شورا و صحنة سياسى از دست دهد

جاى بازسازى تشكيالت داخل كشور و اعزام كادرهايى    به ,اعىهاى معقول مبارزاتى و فن مبارزة اجتم بلكه برخالف همة شيوه, رفتار كرد
  .دستور داد و حتى تهديد كرد كه كادرها به خارج از كشور بيايند, داخل براى اين بازسازى به
ت مبارزين داخل كشور را از دس» كنترل«, شدن موسى خيابانى كه بعد از كشته رهبرى خارج از كشور مجاهدين وحشت داشت از اين  

  .كردن سازمان به يك فرقة سياسى ـ مذهبى به همين دليل انجام شد ماجراى طالق و ازدواج و تبديل. بدهد
طلب و فرمانبردار ميدان  نظر و با شخصيت به عناصر فرصت ها و عناصر جدى و صاحب جاى كوشش براى جذب گروه  مجاهدين به 

  .كنند و درمقابل به منتقدين مجاهدين فحاشى كنند» تمكين«و مسعود رجوى اين عناصر وظيفه داشتند درمقابل مجاهدين . دادند مى
. هنوز منطقة وسيعى در كردستان در اختيار حزب دموكرات كردستان ايران و ساير نيروها بود, مقاومت ملى  هنگام تشكيل شوراى 

دليل ضعف درونى  به,  به كردستان منتقل كنداش را  طور رهبرى سياسى نظامى كه نيروهايش را و همين جاى آن رهبرى مجاهدين به



خودشان با اين انتقال مخالفت كرد و ابتدا در پاريس و بعد در عراق مستقر شدند و با اين استقرار درواقع پيوند خود را با مبارزات مردم 
  .)در اين باره اسناد پيشنهادهاى سازندة ما موجود است. (ايران از دست دادند

  به, گيرى اتحاد ملى نيز ناكام شده بودند هاى تشكيالتى خود را در داخل كشور از دست داده بودند و در شكل ه مجاهدين كه پاي 
ديگر «هاى بزرگ اين توهم را در آنها تقويت كرد كه  تماس آنها با قدرت. هاى خارجى روى آوردند تا از اين طريق به قدرت برسند قدرت

عنوان عامل فشار عليه جمهورى اسالمى استفاده  اما امريكا و فرانسه ابتدا از آنها به, ين ايرانى ندارندكار تمام شده است و نيازى به متحد
, كنم كه پس از سازش صدام حسين و رژيم جمهورى اسالمى من تصور مى. طردشان كردند, ناميدن آنها» تروريست«كردند و بعد با 

  .فاجعة ديگرى در اين سازمان روى خواهد داد
هاى از پيش ساخته  كه در قالب, اين است كه اين شورا تحت رهبرى سازمان مجاهدين, كى ديگر از داليل ناكامى شوراى ملى مقاومت ي  

نيز قادر نيستند , هاى ايدئولوژيك و سنتى ايران بلكه ساير سازمان, تنها سازمان مجاهدين نه. قرار دارد, كند  ايدئولوژيك فعاليت مى شدة
  .پايان يافته است» ايدئولوژيك«هاى  به عقيدة من نقش همه سازمان. دين عمل كنندبهتر از مجاه

. فقط متوجة مجاهدين نيست, ملى مقاومت موفقيت شوراى پردازيم بايد با شهامت اذعان كنيم كه عدم  امروز كه به بازنگرى گذشته مى 
اگر واقعاً . ما درك درستى از دموكراسى نداشتيم. ى داشتيماشكاالت بينش) ازجمله خودم(همة ما كه در شوراى ملى مقامت بوديم 

جاى اتحاد با مجاهدين و  درواقع ما بايد به. كرديم بايد در جريان انقالب از دكتر شاهپور بختيار حمايت مى  بوديم مى دموكرات مى
  ... .بستيم با بختيار پيمان مى, صدر بنى

چه به صورت فردى و چه , ايم هايى كه كرده اسناد كوشش, طور همين. ن نيز موجود استدستخط و سند آ.  من مشروط وارد شورا شدم   
من اولين كسى بودم كه در اعتراض به . هم وجود دارند, اى كنيم تا شورا را داراى محتواى غنى و سازنده, همراه با گروهى كه با من بود
حضور شخصيت دموكرات   كردستان ايران و عدم  من با خروج حزب دموكراتبه عقيدة. استعفا دادم, از شورا, بينش و منش حاكم بر شورا

هاى مذهبى طرفدار خود  شورا بخشى از طيف, صدر با خروج آقاى بنى. اعتبار شد  ملى مقاومت بى شوراى, نظرى مثل دكترقاسملو و صاحب
بود كه در گيالن و كردستان » ان گيالن و مازندرانجنبش دموكراتيك ـ انقالبى زحمتكش«نام سازمان ما در آن زمان . را از دست داد

اما به سهم خود براى تحقق اتحاد و همبستگى ميان . ما گروه كوچكى بوديم و ادعاى زيادى هم نداشتيم. كرد فعاليت مسلحانه مى
مراه چندنفر از مبارزان گيالنى و كه من عضو شورا بودم از راه كردستان و آذربايجان به ه هنگامى. كرديم فعاليت مى, نيروهاى آزاديخواه

در . ارزيابى كنم, مخفيانه وارد منطقة طالش در گيالن شدم تا مسئلة گسترش مبارزه و مقاومت را با حضور دوستان و در خود منطقه, كرد
ايشان .  شده بود پس از ضربات قطع, شان اين هنگام از موقعيت چهارنفر از مجاهدين در آن منطقه مطلع شديم كه ارتباط تشكيالتى

ترين  رهبرى سازمان كوچك, متأسفانه. ما بخش عمدة امكانات خود را در اختيار ايشان قرار داديم, احتياج به پول و اسلحه داشتند
ما در اين رابطه از خودمان مايه گذاشتيم و هرگز حاضر نبوديم درمقابل . كرد نمى, همكارى با ما كه به اصطالح متحدين شورا بوديم

  . هاى ناسالم و ديكتاتور مآبانة مجاهدين سكوت كنيم شرو
  

  :اي محمد برقعهدكتر   
  
توانست داشته باشد و نه راهى به  زيرا نه از نظر تئوريكى بنيان درستى داشت يا مى, ملى مقاومت فاقد ارزش سياسى بود  تشكيل شوراى 

بردارى ناقصى از انقالب  كپى. ائتالفى از نيروها كه ائتالف نيروها نبود, دشورايى كه شورا نبو. توانست ببرد هرچند دور دست مى, اى آينده
, خوردگان ميدان نبرد  شورا تمام شكست  تشكيل در ايام. اجازه بدهيد كمى مطلب را بشكافم. بود كه با آن نيز همخوانى نداشت

صدا شديم و متحد  گونه كه در زمان انقالب همه يك مانگفتند ه زدند و مى گريختگان به خارج از كشور دم از پيوستگى و يكپارچگى مى
  .اين نظر دو اشكال اساسى داشت. كنيم  خمينى را سرنگون مى]اهللا آيت[حكومت , حال هم اگر چنين كنيم, تا حكومت شاه را برانداختيم

ها سوار شده بود و توسط سازمان  نارضايتىبلكه يك رهبرى بود كه بر موج ,  در ايام انقالب نه ائتالفى ميان نيروها بود و نه شورايى 
سازمانى كه در عين حال كه حزب و سازمان سياسى به شكل كالسيك خود نبود و اعتبار مبارزاتى هم . كرد روحانيت حركت را هدايت مى

در جامعه نيز سازمان و . داى بود كه درطى قرون منافع صنفى يافته بود و راه كاركردن با يكديگر را فراگرفته بودن اما مجموعه. نداشت
اى افراد با  بلكه عده. مطرح باشد, دارى وجود نداشت تا مسئلة ائتالف و عمل شورايى به معنى واقعى خود نيروهاى سياسى واقعى پايه

. نداشتندنزديك به دو دهه بود كه حضور و وجود واقعى , عالوه چند سازمان سياسى به. شناخت اعتبار سياسى و اجتماعى را جامعه مى
هاى فدايى هم نزديك به يك ماه قبل از انقالب اطالعيه داد كه غافلگير شده و  مجاهدين خلق هم عمالً وجود نداشت و سازمان چريك

  .بندى الزم را ندارد بينى انقالب را نكرده و جمع پيش
درحقيقت آقاى خمينى با . آمدند اى خمينى كنار مىاى افراد خوشنام و با اعتبار سياسى بودند كه با آق  بدين ترتيب در نهايت امر عده 

... . بلكه نوعى توافق بود, نه شورا, توان ائتالف خواند به همين سبب نيز اين همكارى را نه مى. كرد دادن امتيازاتى از آنان يارگيرى مى
سازمان مجاهدين بود و تنها , لى مقاومتزيرا تنها سازمان و تشكل واقعى شوراى م. چنين الگويى نيز ظاهراً در ذهن آقاى رجوى بود



اعتبارش كه از مقام , صدر بود كه او نيز با گذر زمان فردى هم كه از اعتبار سياسى بااليى در آن جمع برخوردار بود آقاى بنى
  .شد باخت و مجدداً تبديل به همان سردار بزرگ با چندين تن سرباز مى گرفت رنگ مى اش ريشه مى جمهورى رياست

دنبال خود  يعنى نه سازمانى به. بدون پشتوانة عملى قدرت سياسى, اى بودند يگر اعضاى شورا هم در اوج خود افراد صاحب نام سياسى د 
بودند تا يك » اعتبار سياسى«در يك كالم در بهترين شكل خود يك . داشتند نه امكانات مالى يا پيوندهاى قدرتى در سطح جهانى

حقوق مساوى «معنى بود و ادعاهايى چون  همه بى, اتحاد نيروهاى سياسى» ائتالف نيروها«, »شورا«وى اطالق از اين ر. »نيروى سياسى«
  ... .همة مطالب غيرواقعى سياسى بود, كه سازمان مجاهدين نيز يك رأى در ميان ساير آرا باشد و اين» اعضا

حكومت شاه نبود كه چون عصاى سليمان موريانه خورده , قاى خمينىحكومت آ.  ارزيابى از زمان و شرايط مبارزة جديد نيز نادرست بود 
حكومتى بود كه از انقالب آمده بود و ريشه در باورهاى مردم داشت و بيدى نبود كه به اين بادها بلرزد و غولى . باشد و به بادى فروافتد

 براى سرنگونى يك نظام منفور و مطرود كه در زمان لذا تاكتيك بسيج عمومى. آمد خود از پاى درنمى, شدن سيالب بود كه بدون جارى
  .كرد در اينجا معنى نداشت شاه كار مى

توانند در  كردند كه مى شده در شورا نيز قدرت خود را زياده گرفته بودند و به همين سبب نيز خام خيالى مى هاى جمع  افراد و سازمان 
. شد اعتبارى سياسى بود كه با هر عدم موفقيت بيشتر مى اى غلط بىحاصل اين شعاره. چند ماه نظام حاكم را سرنگون سازند

مدت اهداف  جاى برنامه ريزى براى يك مبارزه طوالنى شد و به هاى مبارزاتى نيز برمبناى همان شعارها و انديشه برگزيده مى تاكتيك
نبودن يك برنامة مبارزاتى ,  شكست پياپى .آورد بال مىدن شكست پياپى را به, گرفت كه ناگزير هم اى مورد نظر قرار مى مدت و ضربه كوتاه

مدت سياسى حاصلى جز سرخوردگى پيوسته ندارد و سرخوردگى پيوسته نيز هميشه انشعاب  آمادگى براى يك كار طوالنى عدم, مناسب
جمعى نيز انگشت مالمت را . ندا طبعانه حركت كرده شوند كه احساساتى و خام اى متوجه مى زيرا عده. آورد دنبال مى و گسستگى را به

, كنند و باالخره به علت پاسخگو نبودن انديشة حاكم بر شرايط زمان دارند و ستيزة داخلى را آغاز مى آشنا برمى سوى همراهان تازه به
  .كند فروريزى بناى شورا و اتحاد را ناگزير مى

مابين  مسئلة فى«آن است كه ائتالف و اتحاد , توان آموخت ه مىهاى آيند ملى مقاومت براى حركت   درسى كه از تجربة تشكيل شوراى 
ديگر , نشينان از متن مبارزات داخل در خارج از كشور نيز هيچ نيروى سياسى وجود ندارد و پس از دودهه گسست خارج. »نيروهاست

معنى و  روهاى سياسى و اتحاد نيروها همه بىلذا سخن از ائتالف ميان ني. كنند هدايت يا راهنمايى نمى, نيرويى را در داخل كشور رهبرى
از آنجا كه ميدان مبارزه در : بلكه براى هرگونه كار مشترك سياسى و توافق در خارج كشور دو اصل را بايد در نظر گرفت, نادرست است

لذا ائتالف و , نى دارندداخل كشور است و در آنجا نيز در زمان حاضر نيروهاى سياسى و اجتماعى به اشكال مخلتف وجود و حضور عي
آنچه براى .  فشار فكرى و سياسى در راه تسهيل اين امر است ,شورا اگر معنى و كاربردى داشته باشد در آنجا است و نقش خارج از كشور

 سياسى بلكه اعتبارهاى, زيرا الزمه توافق وجود نيروهاى سياسى نيست» ائتالف«است نه » توافق«سياسيون خارج از كشور معنى دارد 
  .توانند با يكديگر توافق كنند هم مى

عالوة عمليات پشتيبانى است تا  اى نيز بيشتر يك امر آموزشى و يك انديشة سياسى به  رسيده  بازده و توليد چنين مجموعه به توافق 
  ... .ا يافتهاى مختلف ر توان موارد مشترك ميان انديشه كه چگونه مى اين. دست گرفتن قدرت يك عمل سياسى براى به

  
  :رضا چرندابيآقاى   

  
برداشت نادرست از ائتالف سياسى و مفهوم روابط , ملى مقاومت پا به عرصة معادالت سياسى گذارد   نيز كه شوراى١٣٦٠در سال  

, يك جامعه در  ,درك سياسى و بالندگى انديشه. توانست باشد رواج داشت جز اين هم نمى, در ميان غالب نيروهاى سياسى, دموكراتيك
اى كه فرهنگ  در جامعه. به حافظة تاريخى نيروها و به فرهنگ سياسى فعالين حوزة سياست بستگى دارد, به ذهنيت فرهنگى آن جامعه 

. مجارى تنفسى مدرن و پيشرو را سد كرده است, سنت چون بختكى, برد هاى شديد رنج مى ماندگى و نارسايى  از عقب ,عمومى
توان در انتظار ظهور  نمى, باشد گفتمان رايج آحاد سياسى و حتى غيرسياسى مى,  همراه با خشونت و عصبيتانحصارگرى, نظرى تنگ

به , از مذهبى تا الئيك, گرا تا چپ از ملى, غالب تحقيقاً مطلق نيروهاى سياسى.  بردبار و سازنده بود ,روادار, نيروهاى سياسى دموكرات
كه نيرو و توان بيشترى دارد ديگران را تسليم خود و  آن, ر اين نگاه به سياست و مسائل اجتماعىدر بست. اين بيمارى ملى مبتال بودند

 در دل نيروى  كردن  در تالش النه ,هاى خويش وزن در رقابت با هم, كه از نيرو و توان چندانى برخوردار نيستند خواهد و آنان  اش مى اتوريته
شود جرثومة فرهنگ و منش پست و دون اجتماعى  آنچه كه بازتوليد مى, آور  در اين دايرة تأسفآيند و برمى» اتوريتة برحق«تر و  بزرگ

همچون يك حقانيت در اذهان نيروهاى , در چنبرة اين فرهنگ و روابط ناشى از آن» اتوريته«مبالغه نيست اگر بگويم كه . يك كشور است
,  و توان سازمانى و قدرت رزمى خويش ازمان مجاهدين خلق با تكيه به نيرودر درون شوراى ملى مقاومت س. كند سياسى درگير جلوه مى
. جاى گرفته بود,  ميليون رأى مردم١١جمهور منتخب با  اما بخت چندان با آنان يار نبود كه همراهشان رئيس. مدعى اين اتوريته بود



ملى مقاومت هم تا حدودى به انتخاب ميان  شوراى  دهندة هاى سياسى تشكيل هاى كوچك و شخصيت ها و گروه مشكل سازمان
  .اين مشكل در عمل برطرف گرديد, صدر از ائتالف با مجاهدين گشت؛ اما با جدايى آقاى بنى ها برمى » اتوريته«
 از, كه تحوالت جهانى ماندگى فكرى و فرهنگى حوزه سياست تبديل شد؛ درحالى رفته به سمبل فقر و عقب  سازمان مجاهدين خلق رفته 

ها را ارزانى  يابى نارسايى به مجموعة نيروهاى سياسى كشور امكان ريشه,  از سوى ديگر٥٧شناسانة شكست انقالب  سو تحليل جامعه يك
هاى  ماندگى كوبيد و در مسير جدايى از جوانه برطبل پوسيدة عقب, اش نيروهايش و اتوريته, سازمان مجاهدين براى حفظ خود. داشت

  .راتيك تا مرز دريوزگى صدام و صداميان جهان پيش رفتانديشة مدرن و دموك
 سرآغاز پروسة شكست شوراى ملى مقاومت از آنجا خودنمايى كرد كه سازمان مجاهدين خلق تالش كرد كه هرگونه مراودة سياسى و  

اناتى كه در انزواى سياسى و دانيم كه نيروها و جري مى. وگو و ديالوگ با نيروها و جريانات انتقادى را ممنوع و مسدود سازد گفت
براى خود و , ناپذير  مشكل چندانى در ساختن و پرداختن دشمنان و اضداد آشتى. برند سر مى چارديوارى تنگ باورهاى جزمى خود به

 و سمبل جوامع اين نيروها شبيه جوامع بسته هستند. پندار و آسانگير خود ندارند قبوالندن اين دشمنان به هواداران و اعضاى اكثراً ساده
اى  در محيط زندگى قبيله. برند سر مى باشد كه در وحشت دائمى از تماس و امتزاج با دنياى بيرون قبيلة خود به اى مى  زندگى قبيله ,بسته

, ورهاتغيير در با. باشد پس بر قبيله مى, چون عضو قبيلة ديگر است, هركس كه با قبيله نيست. ازلى و ابدى هستند, دوستان و دشمنان
آنان كه با سازمان مجاهدين . با جديت بايستى از آن پرهيز كند,  قبيله  هر عضو سادة آن باشد كه ها گناهى نابخشودنى مى اخالق و سنت

بر اين موازين و مقررات و , دهندة اوليه باقى ماندند صدر و ديگر نيروهاى تشكيل پس از جدايى حزب دموكرات كردستان و بنى, خلق
» دادگاه تاريخ«مترجم . به يارى فرقة اسماعيلية معاصر برخاستند, حيثيت و آوازة خود, اى گردن نهادند و با نام ندگى قبيلهمحرمات ز

دربارة اين موضوع كه . را پرداخت» اتوريته«روشنفكرى تاوان مقهوريت در برابر . هاى رمادية عراق شد ها و دادگاه گر بازداشتگاه توجيه
همكارى با سازمان , دفترى از شوراى ملى مقاومت و يا بهتر بيان كرده باشم  دموكراتيك و شخص آقاى متين داليل جدايى جبهة

دفترى باشند؛ اما اگر   شخص آقاى متين, كردن موضوع دادن و روشن شايد تنها مرجع صالح براى جواب. مجاهدين خلق چه بوده است
روابط . اى دست نخواهيم يافت به نتايج خوشبينانه, اساس قرار دهيم,  اين امربخواهيم فرضيات سياسى خود را براى پاسخگويى به

 سال ١٥تواند علت اين جدايى باشد؛ چرا كه سابقة آن به حدود  غيردموكراتيك سازمان مجاهدين خلق با ديگر نيروهاى سياسى نمى
براى عناصر و , ها در عراق گاه ها و شكنجه ندانمناسبات ضددموكراتيك درون سازمان مجاهدين خلق و وجود ز. گردد پيشتر برمى

توانند اين جدايى را توجيه كنند؛ چرا كه كوس رسوايى اين مناسبات و فرياد  طبعاً نمى, هاى از سازمان مجاهدين خلق هم » بريده«
ع رسيدگى مجامع و محافل چندگاهى است كه گوش فلك را كر كرده است و موضو, هاى مجاهد كشيده ها و زندان ديده دادخواهى شكنجه

تواند محسوب شود؛ چرا  شدن با صداميان و استخبارات او هم جزو علل نمى پياله وابستگى به عراق و هم. بشرى جهانى شده است حقوق
. ستاى بسيار طوالنى دارد و از چندى پيش موجبات بدنامى مجاهدين خلق و شوراى مقاومت وابسته به آن را فراهم ساخته ا كه پيشينه

 ١٣٧٦خرداد  از فرداى دوم, تحوالت سياسى درون كشور, توان تخمين اين جدايى را بر آن اساس استوار كرد آنچه تازگى دارد و مى
هاى نوينى  ها و ارزيابى راه به تحليل, و احتماالت سياسى ناشى از آن... در مخالفت با نظام, جنبش خودانگيخته و همگانى مردم. باشد مى
توانند مورد عنايت  نمى, هم عقالنى هستند و هم با توجه به قمار سياسى مجاهدين خلق و شوراى ملى مقاومت وابسته به آنبرد كه  مى

انسانى , اتوريتة مجاهدين خلق و توان نظامى,  ميليون ايرانى مطرح است٢٢در چنين فضايى كه رأى نزديك به . اين مجموعه قرار گيرند
ة كافى براى ادامة فعاليت در آن صفوف باشد؟ با نگرشى منطقى به اوضاع سياسى و پيشينة اين ائتالف تحوالت تواند انگيز و مالى آن نمى

  .توان عامل اين جدايى فرض كرد سياسى در درون كشور و ميان نيروهاى حاكميت جمهورى اسالمى را مى
ما . باشد مانده و استبدادى مجاهدين مى  و فرهنگ سياسى عقبمرزبندى آگاهانه با ادبيات, تر از جدايى تشكيالتى اما مهم,  نكتة مهم 

, كه جايى در صفوف نيروهاى دموكراتيك ندارد, اند ولى همان بيان ونوع برخوردها را شناسيم كه از مجاهدين جداشده كسانى را كه مى
در , هاى توتاليتر آنان منش و شيوه, سياسىبدون نقد عميق و آگاهانة فرهنگ , جدايى از مجاهدين و شوراى مقاومت آنان. حامل هستند

  .باشد خدمت پيكار براى دموكراسى نمى

  
  : حسين الجورديدكتر  

  
طلبى  خواهى و استقالل دليل آزادى همچنين به. اى در جهان دارد  جايگاه ويژه , تمدن و فرهنگ غنى خود جامعه و كشور ما به لحاظ تاريخ 

هاى آزاديخواهانة ما در طول قرن گذشته حدود  تر نگاه كنيم خواست اگر كمى ژرف. داراستايران جايگاه خاصى در منطقه , نيز
وجود آمده  هايى از چنين شوراهايى به نمونه, شدن غاز شده است و هر بار هم پس از سركوب سال زودتر از ديگر كشورهاى منطقه آ بيست

حتى ,  آشنايى با مسائل سياسى در درون و بيرون جامعه وجود داشتهكه در داخل آن صداقت و پاكى و عزم راسخ و است و هر زمانى
, طلبى بودن جامعه در حال حاضر است و هرگاه كه فرصت هاى شديد استبدادى نيز مقاومت كرده و دليل آن هم زنده درمقابل سركوب



شدن بر مركب وزارت و امروزه در غربت دستيابى به قدرت به هر قيمت و تقسيم مقام و منصب و حقوق و مقررى و سوار, پرستى مقام
 سرنوشت آيندة جامعه و مردم ديگر مطرح نيست و تنها  ,تحول اجتماعى, كند ها تغيير مى هدف, بينيم وضع به همين منوال است كه مى

 ميزان منافع ادامة راه بسته به. شود و در اينجا چون منافع عمومى مطرح نيست و تنها منافع شخصى است به قدرت رسيدن هدف مى
خواهيد در اين زمينه به عوامل شكست شورا نگاه كنيد كه كار  اگر مى. اند وجود آورده افرادى است كه در روز اول يك مجموعه را به

هايى تاكنون در جامعة ما موفق نبوده  اى نيست و نيازمند يك بررسى سياسى ـ اجتماعى كامل است؛ كه چرا اصوالً چنين مجموعه ساده
آيا ديگرانى كه به .  بايد بيشتر به عقب برگشت كه اوالً چرا شورا با چنين شكلى تشكيل شد و چرا مورد اقبال همگان قرار نگرفتاست؛

شورا وارد شدند همگى خائن و خودفروش و بدون عالقه به سرنوشت كشورشان بودند؟ آيا آنهايى كه رفتند و به سرعت بازگشتند از پول 
  .جانبه پرداخته شود كند به يك بررسى همه آمد؟ اين است كه ايجاب مى ى و مقام و اتومبيل خوششان نمىماهيانه و حقوق مقرر

از آنها استفاده , ها و مفاهيم تعريف مشخصى داشته باشيم و بنا به زيبايى و قشنگ بودن نوع تلفظ ايم براى واژه  ما اصوالً عادت نكرده 
و اين درحالى است كه در تفكر علمى و منطق , شود شويم و امر بر خودمان هم مشتبه مى م مىكنيم و در همان زمينه هم دچار توه مى

در ادبيات و فرهنگ سياسى ما به مركزيتى اطالق » جبهه«عنوان مثال تعريف  تعريف هر مفهومى مبين عملكرد آن مفهوم است؛ به, عملى
هاى متفاوت ولى با يك هدف مشترك و با قبول يك اساسنامة واحد براى  يدگاهها و احزاب مختلف با د سازمان, ها گروه, شود كه افراد مى

دموكراتيك  جبهة«اين مسئله براى من مطرح شد كه . پردازند شود و به فعاليت در راستاى هدف مورد نظر مى تشكيل مى,  مدت معين
  ...ها هستند؟ دهندة آن كدام  ها و احزاب و افراد تشكيل يعنى چه؟ سازمان» ملى

  

  :كامبيز روستا دكتر  
  
را تشكيل بدهند و پاى آن ... خواهند جبهة وسيع ضدفاشيسم كه مى) دادند طور نشان مى و يا ظاهراً اين(خواستند  آن زمان مجاهدين مى 

 مقاومت   جبهة ضدفاشيستى يا چندماهى بيشتر نگذشت كه مجاهدين راه خودشان را رفتند و درنتيجه جبهة, اما, عمالً. اند هم ايستاده
  .آرام فروپاشيد آرام

هاى آزاديخواه و ملى و ليبرال موضع گرفتن و بعد حزب  سيدجوادى و شخصيت  به ياد داريد كه ابتدا شروع كردند عليه حاج  حتماً 
بينيد كه  مى, اما, الشان در كردستان حا دليل مصالح و منافع گروهى به, دموكرات كردستان كه حتماً يادتان هست و با قاسملو درافتادند

عبارت ديگر اينها  به . ملى مقاومت درافتادند بعد با ديگر اعضاى شوراى. اى نداشت اين درافتادن با حزب دموكرات كردستان هيچ نتيجه
 و )و هستند(خودشان دچار يك هژمونيسم مطلق بودند , به قول خودشان ادعا كرده بودند) صدر با بنى(برخالف آنچه كه در ميثاق 

هايى كه  كردم كه شايد با بحث مفصل ساعت  در ابتدا فكر مى. ها كار كنم توانستم با اين آدم درنتيجه من كه آنتى هژمونيست هستم نمى
اما , كردند ها سكوت مى  اما متأسفانه در اين جلسات و در اين بحث, ها خيلى. توانم از اين سقوط جلوگيرى كنم انداختم مى به راه مى

توانم اين جبهة  كردم كه مى من گمان مى. ها روشن شد كه تكيلف البته بعد از اين.  بعدها خيلى شديد به مجاهدين تاختندها همين
كه اعضاى ديگر شورا , براى ثبت در تاريخ, متأسفانه اين را هم بگويم. ضدفاشيستى را نجات بدهم و البته تصور باطلى بود كه داشتم

به همين دليل بود كه من پيش از آنهاى ديگر از شورا كناره . مجاهدين حالت تمكين و رضا و سكوت داشتنددليلى در مقابل  هركدام به
  .گرفتم

واقعاً درمقابل مسعود رجوى , صدر كه از اول هم معترض نبودند ولى وقتى معترض شدند جز قاسملو و بنى  بگذاريد اين را هم بگويم كه به 
بسيار , حاال به هر دليلى, كنند هايى كه موضع خيلى روشن و صريحى اتخاذ مى نيد من هميشه به انساندا مى. موضع روشنى اتخاذ كردند

ولى بر سر مواضعشان بسيار , كه با هم سر مسئلة خودمختارى اختالفاتى داشتند صدر كه با اين و قاسملو و سپس بنى, گذارم احترام مى
صراحت  گونه موضع نگرفتند و عدم اين, اين را هم بگويم كه ديگران با كمال تأسف. ندروشن ايستادگى كردند و با مسعود رجوى درافتاد

شخصى است و يا اين , سؤال ديگران اين بود كه آيا اختالفات درون شورا. ها در تيرگى بماند باعث شد كه افكارعمومى خارج شورا تا مدت
 ]خانبابا[اى نوشت و مهدى  اى تشكيل داد و بيانيه  چپ در برلين جلسهدر همين زمان شوراى متعهد. اختالفات اختالف نظر اساسى است

خواست از شورا استعفا  چون او تا آخرين لحظه نمى. در شوراى ملى مقاومت وادار كرد از شورا استعفا بدهد, كه نمايندة ما بود, تهرانى را
آور است كه روشنفكران چپ و  اين خيلى تأسف. ها ماندند ىاين هم فقط مسئلة مهدى نبود و شما ديديد كه بعد از او هم خيل. بدهد

كه افراد و  يعنى به جاى اين. نتيجة نهايى اين بود كه شورا فروريخت. اين مسئله را تحمل كردند, حاال به هر دليلى, مترقى ايران
كه فقط نمايندگان  تر شد تا جايى نازكهى نازك و , بدل شود... سيدجوادى را جلب كند و به جبهة ضدفاشيستى هايى امثال حاج شخصيت

هاى حقوقى و سياسى كه به اينها پيوستند و سازمان مجاهدين و ديگر هيچ و حاال هم   دموكراتيك ماندند و بعضى از شخصيت جبهة
  ...بينيم بخش بعدى سرنوشت شورا را مى



صدر و حزب دموكرات كردستان ايران از شورا و بسيارى  بنى مرحلة دوم جريان شوراى ملى مقاومت اين بود كه بعد از بيرون آمدن ما و  
ملى  دفترى و منوچهر هزارخانى و كريم قصيم اينها با هم در شوراى دفترى و مريم متين اهللا متين هاى سياسى ايران هدايت از شخصيت

  ... .ا تحمل نخواهند كرددانستم كه اينه و اين را هم بگويم كه من مى) به نظر من البته به اشتباه(مقاومت ماندند 
  

  :محمود راسخ آقاى  

  
كار گرفته شد و ماهيت سياسى و عقيدتى و سرشت رهبران سازمانى كه به اصطالح  اى كه در ايجاد شوراى ملى مقاومت به شيوه 

توانست چنين هدفى را  ىنم» برادر مسعود«ويژه  سازمان مجاهدين و رهبران آن و به. دهنده را بازى كند خواست نقش مبتكر و پيوند مى
اى كه واحد شرايط پيوستن به چنين اتحادى  هاى سياسى ها و سازمان زيرا پيش شرط تحقق چنين هدفى اين بود كه جريان. محقق سازد

ل رعايت اين اص عدم. داشتند وگو دربارة اهداف و ساختار برنامه در اين كار شركت مى بودند از همان مرحلة تدارك و بحث و گفت مى
بلكه , هاى مؤثر به آن نپيوستند ها و جريان ها و سازمان تنها شخصيت نه» شورا«اساسى موجب آن گرديد كه پس از اعالم تشكيل 

از تشكيل شورا و استفاده از آن » برادر مسعود«گذاران بودند به مرور زمان با آشكارشدن هدف اصلى  بسيارى از آنانى نيز كه از پايه
  .قدرت رسيدن خود از آن جدا شدند  بهمثابة پلى براى به

ها بود كه وجود  مدت» جبهه دموكراتيك«نام  بايد بگويم كه چيزى به» شوراى ملى مقاومت«از » جبهه دموكراتيك« راجع به خروج  
كه عضو اين  ىكسان. دفترى اكنون از آن خارج شده باشد خارجى نداشت تا به شوراى ملى مقاومت پيوسته باشد كه با خروج آقاى متين

دفترى در مخفيگاه بودند  كه آقاى متين دانند كه اين جبهه در همان زمانى مى, اى نزديك داشتند يا با آن رابطه, جبهه بودند مانند خود من
يشان با تأييد دانم كه اساساً ا نمى, نظر از اين واقعيت تاريخى صرف. اصطالح زوال پيدا كرده بود به, و ازجمله در منزل يكى از دوستان ما

عنوان  ها و اعضايى كه البته وجود خارجى نداشتند و در كجا و چه زمانى به سازمان, هاى عضو جبهه ها يا شخصيت يك از سازمان كدام
جبهه «انتخاب شدند و اساساً در كدام نشست جبهه و در كجا و در چه زمانى تصويب شد كه » شوراى ملى مقاومت«نمايندة جبهه در 

  !!!... انگيز خود امرى است شگفت» شورا«به يك » جبهه«البته پيوستن يك . به شوراى ملى مقاومت بپيوندد» يكدموكرات
  :دستمالچى مهندس پرويز  
نه آمادگى داشت و نه تداركات الزم را ديده ,  براى يك مقابله نظامى با نيروهاى حكومتى ابداً,  در آن زمان]سازمان مجاهدين خلق[...  

بعد . به همين دليل يا قتل عام شدند يا فرار كردند. شناختند مى» كوچه و محله«پيمانان آنها را همه در  و ساير هم» مجاهدين«. بود
حسين به خاك ايران حمله كرد و قصد داشت بخشى از جنوب ايران را جدا كند؛ در  صدام. حسين پيش آمد مسئلة همكارى آنها با صدام
حسين و رژيم او و سازمان مخوف استخبارات او از  آيا صدام, عالوه به. م حسين خيانت به منافع ملى بوداين شرايط همكارى با صدا

با متفقين بر عليه فاشيسم مقولة ديگرى ... ايتاليا و, آلمان, فقيهيون در ايران بهتر بودند؟ همكارى نيروهاى مقاومت در فرانسه واليت
فروغ «و درنتيجه حملة , ين تفاوت بنيادى دارد و دوباره اشتباه محاسبة سياسى و نظامىحس است كه در محتوا با همكارى با صدام

قابل توجه اين است كه با تمام اين اشتباهات . دادن بيش از هزاروچهارصد نفر از نيروهاى مجاهدين به خاك ايران و به كشتن» جاويدان
در هر سازمان و تشكيالتى كه بويى از دموكراسى و آزادمنشى . قى ماندرهبرى سازمان همچنان كه بود با, استراتژيك سياسى و نظامى

بدنة سازمان او را به خاطر , هاى سياسى و نظامى فوراً استعفا ندهد و نرود دليل شكست به, اگر رهبرى سازمان خودش, برده باشد
  .گذارد مش كنار مىاز پست و مقا, دادن صدها انسان كفايتى و شكست سازمان و به كشتن لياقتى و بى بى

و (زدند  خودشان را گول مى, ديگران به نظر من. كاره بودند ؛ اصوالً شورا نبود و مجاهدين در شورا همه»ملى مقاومت شوراى«كه   دوم اين 
رنتيجه تصميم را و د... كنند و كردند و مى  فراهم مى كنند؛ پولش را آنها كردند و مى نيروى انسانى شورا را مجاهدين تأمين مى) زنند مى

كه  كردند كه خود حاضر به انجام آن نبودند؛ يعنى اين چيزى را از مجاهدين طلب مى آن, نيروهاى ديگر). گيرند و مى(گرفتند   هم آنها مى
شكست به نظر من علت اصلى و اساسى . گرفتند خودشان نيز تصميمات را مى, كردند  هاى شورا امكانات را فراهم مى اگر هريك از گروه

خواستند با يك نيروى  اى مى اين امر مهم بود كه عده, فقيه عنوان يك آلترناتيو دموكراتيك در برابر نظام واليت شوراى ملى مقاومت به
  .در سياست هم هر كارى ابزار خودش را الزم دارد. يك آلترناتيو دموكراتيك بسازند كه نشد, سياسى غيردموكرات

» جبهه«. وجود خارجى نداشت, شد» شورا«از هنگامى كه وارد همكارى با ,  معناى يك جبهه  به ,لى تشكيالت جبهة دموكراتيك م 
در دفاع از آزادى , كنار كشيدند و در آخرين تظاهرات آنها) از پيرامونش(هنگامى از ميان رفت كه نيروهاى مجاهدين و فداييان در ايران 

دموكراسى و حاكميت [خواست همين نقش  دموكراتيك ملى مى  جبهة]در آن زمان[ . ...دويست نفر بيشتر اجتماع نكردند, مطبوعات
خود اصوالً در آن , كه فداييان و مجاهدين بودند  سياسى و اجتماعى آن كه نيروهاى عمدة دليل آن  را بازى كند كه ناموفق ماند؛ به]ملت
بيشتر يك نام بود » جبهه«يعنى ... . كردند رد مى» هاى بورژوايى ىآزاد«هايى فردى و اجتماعى را تحت عنوان  دموكراسى و آزادى, زمان



و بعدها هم برخى از افراد ) غير از حزب دموكرات كردستان ايران به(هايى كه به شورا پيوستند  تا يك تشكيالت واقعى؛ مانند اكثر گروه
  .بهمن نيرومند و نيز جبهة متحد چپ از شورا جدا شدند» جبهه«رهبرى 

   :زاده منصور بيات دكتر  
آقا و خانم , ابريشمچى, حسن ماسالى, كريم حقى, كامبيز روستا, صدر هايى از آقايان بنى قول زاده در اين مصاحبه به نقل دكتر بيات[

به نشريه تنها نقدهاى مستقيم ايشان را . دفترى و حزب دموكرات كردستان پرداخته و آنها را براساس تحليل خود نقد كرده است متين
  ].آورد ملى مقاومت مى شوراى

اى از روشنفكران ايرانى در آن مقطع تاريخى شديداً عاشق دستيابى به قدرت بودند و در همين رابطه  واقعيت امر اين بود كه عده ...   
 به دعوت هاى متفاوت و حتى متضادى كه از مسائل اجتماعى و نيروهاى سياسى داشتند ها و برداشت است كه با توجه به تحليل

شوراى ملى مقاومت متالشى ... صدر و مسعود رجوى لبيك گفتند و به دفاع از ميثاق كه در مغايرت با نظرات آنها بود پرداختند دكتربنى
 سال از ١٧اما شورا پس از گذشت . دهد سازمان مجاهدين خلق ستون فقرات اين شورا را تشكيل مى, نشده است و همچون گذشته

بلكه شوراى ملى , دست نياورده است به, ترين موفقيتى درجهت رسيدن به هدف اصلى كه كسب قدرت باشد چكتنها كو عمرش نه
, دادند آزادى كه محورهاى اصلى ميثاق و برنامة دولت موقت شورا را تشكيل مى خصوص سازمان مجاهدين خلق از استقالل و  مقاومت به

تنها به مراحل نفوذى ارتش عراق و حزب بعث در ايران تبديل  شورا و مجاهدين نه, انسالة عراق با اير در جنگ هشت. فاصله گرفته است
المللى  بلكه در سطح بين, حسين جاسوسى كردند و در صفوف ارتش دشمن به ايران حمله كردند شدند و به نفع ارتش عراق و رژيم صدام

, نژادها حنيف, ها سازمانى كه با همت سعيد محسن. ى اتخاذ كردندسياستى همسو و هماهنگ با سناتورهاى استعمارگر و ارتجاعى امريكاي
در , شد ها پا به عرصة حيات سياسى گذاشت و روزى بخش الينفك جنبش آزاديخواهى و ضدامپرياليستى ايران محسوب مى زادگان بديع

  ...سى ايران تبديل شده استهاى سيا جريان... آبروترين و هاى عميقاً ضدملى و ضددموكراتيك به يكى از بى اثر سياست
از , بلكه بايد دقيقاً روشن كرد كه از لحاظ سياسى, تنهايى كافى نيست دادن به يك ائتالف تشكيالتى به جدايى تشكيالتى و پايان ...   

  .شود ها و عملكردهاى تاكنونى شوراى ملى مقاومت و درواقع سازمان مجاهدين خلق فاصله گرفته مى يك از سياست كدام
كنند تا سياست ضدملى و  اى كه با آقاى مسعود رجوى دارند سعى مى  خاطر خصومت و كينه اى از ايرانيان به  متأسفانه عده 

انديشى مسعود رجوى بنمايند و افرادى همچون  هاى شوراى ملى مقاومت را فقط متوجه كج ها و جنايت ضددموكراتيك و خيانت
  ... ز خطا جلوه دهند عارى ا]و ديگران را[دكترمتين دفترى 

  : مهندس منوچهر صالحى 
يا » اساسنامه«, طور كه يادآور شدم همان. پيدايش اين پديده نهفته بود» ضرورت«در همان » ملى مقاومت شوراى«عوامل شكست  
اين .  آن را بپذيرندصدر و مجاهدين خلق تدوين شده بود و از ديگران خواسته شد كه براساس نگرش و نيازهاى بنى» شورا«اين » ميثاق«

اما . سازد» فقيه واليت«را جانشين جمهورى اسالمى متكى بر » جمهورى دموكراتيك اسالمى«خواهد  خواست و هنوز هم مى شورا مى
اساسى شركت  پرسى قانون هرچندكه در همه, مجاهدين هم. رأى داده و آن را خوب دانسته بود» فقيه واليت«اساسى  صدر به قانون بنى
 براساس  ,جمهور انتخاب شود عنوان رئيس آقاى رجوى اعالم كرد كه اگر به. جمهورى شركت جستند ليكن در انتخابات رياست, ندنكرد
را » فقيه واليت«اساسى  به عبارت ديگر مجاهدين براى دستيابى به قدرت سياسى حاضر شدند قانون. اساسى عمل خواهد كرد قانون

توفير زيادى , وجود آورده بود  خمينى به]اهللا آيت[وجودآورد با آنچه كه  خواست به مى» ملى مقاومت شوراى«بنابراين آنچه . بپذيرند
ملى  شوراى«بنابراين . خود را سازماندهى كند, وجود آورده است هايى كه دين اسالم به »ارزش«جامعه بايد بر بنياد , در هردوحال. نداشت
آنها حتى خواستار تحقق روابط .  نبود ,اى دموكراتيك است شرط تحقق جامعه ه پيشدر پى تحقق جدايى دين از دولت ك» مقاومت

جمهورى  رياست» اساسنامه«خواستند به اين شورا بپيوندند بايد طبق  زيرا نيروهايى كه مى, نيز نبودند» شورا«دموكراتيك در درون 
  .پذيرفتند وزيرى رجوى را مى صدر و نخست بنى

. بود و هست» كيش شخصيت«اما سياست آنها مبتنى بر . حاكم سازند» شورا«ن خلق كوشيدند سياست خود را بر  از همان آغاز مجاهدي 
, يابند را نمى» ابر انسان«هاى دموكراتيك رهبران نقش  درجوامع و سازمان. تواند محصول روابطى دموكراتيك باشد چنين سياستى نمى
اما . كنند  كسانى هستند كه از عقل كل برخوردار نيستند و مثل هر آدم معمولى اشتباه مىيعنى رهبران نيز. مانند بلكه انسان باقى مى
سر بچه كج بيرون , ماما كه دوتا شد«گويند  مى. بدل سازند» ملى مقاومت شوراى«خواستند رجوى را به رهبر بالمنازع  مجاهدين خلق مى

جمهور منتخب  حق مدعى شود كه رئيس توانست به سپاه حضور داشت كه مى ل بى ژنرا صدر به مثابه سو بنى نيز از يك» شورا«در » آيد مى
هاى او به كام  مردم است و ازسوى ديگر رجوى با سازمان مجاهدين خلقى كه در اختيار داشت سپاهى كه حاضر بود به خاطر خواسته

سازمان » شهيدان«كرد و اين يك  وجيه مىآن يك مشروعيت خود را با رأى چندميليونى مردم ت. در صحنه حاضر بود, مرگ برود
جمهور قانونى  صدر كه خود را هنوز رئيس همين امر سبب شد تا بنى. خويش ساخته بود» مشروعيت«المصالحة  مجاهدين خلق را وجه

كار ساخت كه با آش» شورا«صدر از  جدايى بنى.  نتواند با رجوى بسازد ,نقش محورى قائل بود» شورا«دانست و براى خود در  ايران مى
  ...وجودآورد اى دموكراتيك به شود جبهه مجاهدين خلق نمى



را » ترور « وقتى سركوب شديد اپوزيسيون حربة, در آن دوران نيز وقتى شكست مبارزة مسلحانة چريكى در داخل كشور حتمى شد ...  
 كوچ كرد و در ]عراق[به ... رجوى, گشت» مطلوبنا« از سازمان گرفت و حتى حضور مجاهدين در فرانسه براى حكومت اين كشور  هم

حسين قرار گرفت و براساس  طور دربست در خدمت صدام ارتشى كه طى جنگ ايران و عراق به. وجود آورد به» ارتش آزاديبخش«آنجا 
ا رفتن رجوى و درحقيقت ب. هاى تخريبى در ايران و عليه مردم و ارتش ايران موظف شد به انجام فعاليت, سياست جنگى آن رژيم

  ...ملى مقاومت هم خاتمه يافت كار شوراى, مجاهدين به عراق و ايجاد ارتش آزاديبخش در آن كشور
از آن مؤسسات , المللى هاى بين اين بود كه از طريق ايجاد ارتباط با سازمان» شورا« در اين ]دفترى آقاى متين[يكى از وظايف او  ...   

مثابه يگانه آلترناتيوى كه مورد  ملى مقاومت را به بشر محكوم سازند و شوراى خاطر تجاوز به حقوق ينى را به خم]اهللا آيت[بخواهد كه رژيم 
 سياسى از طريق اقدام نظامى  كه جنگ با عراق پايان يافت و تصرف قدرت پس از آن. رسميت بشناسند  به ,حمايت مردم ايران است

مجبور بودند مشروعيت » ملى مقاومت شوراى«مجاهدين و همراه با آنها , بدل گشت» دىتاريكى اب«به » فروغ جاويدان«شكست خورد و 
كه آنها  مبنى بر اين» مجلس سناى امريكا«يا » پارلمان اروپا«آورى امضاى نمايندگان  جمع. خود را از همين اقدامات كسب كنند

با  رجوى. دفترى بود هاى مهم آقاى متين يكى از مشغله, اسندشن مثابه نمايندة مردم ايران به رسميت مى را به» ملى مقاومت شوراى«
سوى پيروزى و  و نيز مردم ايران ثابت كند كه دارد چهاراسبه به» شورا«خواست به اعضاى مجاهدين و  مى» مصوبات«گيرى از اين  بهره

ها سودى  اما ديديم كه اين تالش. اند ههاى جهان او را به رسميت شناخت مابقى دولت, تازد و جز مردم ايران كسب قدرت سياسى مى
لى به  لى, دست آورند  امتيازاتى به فقيه خواستند از رژيم واليت كرد و مى كه منافعشان ايجاب مى ها و مجامع غربى تا زمانى دولت. نداشت

  ...گذاشتند و در آينده نيز اين كار را خواهند كرد» شورا«الالى مجاهدين و 
  

  :شارراسخ اف علي دكتر   

  
هموطنانى كه به سازمان مجاهدين خلق و » تشخيص سياسى«شود به  در اينجا بايستى اين را بگويم كه انتقاد من تنها محدود مى...  

هاى قهرآميز و مسلحانه همراه با ترور و كشتار  كه حركت, اند ها پيوسته گونه سازمان ملى مقاومت و نظاير اين هاى فدايى و شوراى چريك
ارزش هستند؛ اما  فايده و بى بى, ها در رابطه با مشكل ايران حل ها و راه گونه تشخيص ها و اين گونه حركت د كه از ديدگاه من اينباشن مى

ترين ايرانيانى هستند كه با ايثار و فداكردن جان خود و تحمل شديدترين فشارها و  كه از برجسته اين به آن معنا نيست كه اين هموطنانى
هاى رژيم جمهورى اسالمى و با تحمل زندگى در شرايط سخت تبعيد كه تنها و تنها  هاى شاه و چه در زندان چه در زندان, ها شكنجه

, اند هاى پايمردى و اصالت و استوارى بر آرمان و هدف را نشان داده ترين نمونه هاى خود بوده است كه عالى  خاطر ايران و ايرانى و آرمان به
هاى اين ملت كه نام پرافتخارشان در تاريخ مبارزات  ترين شايسته افسوس من از اين است كه چرا اين شايسته. اشندارزش ب قدر و بى بى

  ...اند ثمر ايثار كرده  جان و نيروى خود را بيهوده در راهى بى ,اين ملت جاودان خواهد شد
   : آقاى داريوش مجلسى 

عنوان يكى از عناصر  كه به جاى اين مقاومت يكى به اين دليل بود كه مجاهدين بهملى  علت موفق نبودن و نهايتاً تالشى شوراى... 
خودشان به ابتكار خودشان اين شورا را , دهنده و بزرگ قبيله عامل فرمان, عنوان آقاباالسر دهنده در اين شورا شركت كنند به تشكيل

بقيه هم خيلى زود به اين هدف . چون و چراى آنها را قبول كنند جمهورى و رهبرى بى رياست, تشكيل دادند و انتظار داشتند كه بقيه
شورا تبديل گرديد به فقط سازمان مجاهدين , بردند و از آنجا كه كمتر كسى مايل بود تبديل به چرخ پنجم مجاهدين گردد مجاهدين پى

  ...به اضافة دو يا سه گروه كوچك
  :آقاى مهدى خوشحال  
بانى ركود در محافل سياسى و ... نقطة عطفى در تاريخ مبارزات سياسى مردم ايران بود باشكست خودشوراى ملى مقاومت كه شاخص و  

صدر و قاسملو و بسيارى از   با خروج نيروهاى مهمى مانند آقاى بنى١٣٦٣شوراى در حوالى سال . هرنوع تشكل و اتحاد گستردة ديگر شد
تر شدن  شرايط جديد را سخت, كه بعداً حول محور مجاهدين باقى ماندند انرهبر شورا و آن. ها و احزاب ديگر كمرشكن شد شخصيت

هاى مردم ارزيابى  دستيابى سريع به قدرت ارزيابى كرده و جرم رفتگان را خيانت به تصميمات اتخاذشده در شورا و آرمان مبارزه و عدم
عدم آگاهى سياسى رهبرى , طلبى رهبرى شورا و مجاهدين اما شكست شورا از جانب رفتگان به هر دليلى كه پاشيده شد هژمونى! كردند

  , خمينى]اهللا آيت[عدم ضرورت تشكيل جبهه درمقابل , اعتقاد به دموكراسى ازجانب مجاهدين ايدئولوژى ارتجاعى و عدم, مجاهدين
اما , شده همة اينها اگر درست باشدعنوان ... ضرورت مبارزه مسلحانه و ها و عدم بيرون بودن شورا در خارج از كشور و جداشدن از توده

دهندة شورا در كردستان و  هاى تشكيل  سياسى ـ نظامى تشكيل شده بود؛ بعضى از اعضا و گروه هرحال يك جبهة يعنى به. كافى نيست
شتوانه و حامى بردند و آنان كه توان مبارزة مسلحانه را نداشتند با حمايت سياسى خود پ داخل ايران مبارزة مسلحانه را به پيش مى

يعنى وضعيت جديد شورا مانند وضعيت يك نيرو يا واحد نظامى بود كه با طرح و نقشه . مبارزه مسلحانه سراسرى در داخل ايران بودند



براى يك مأموريت خطير نظامى اقدام كرده بود و نيروهاى زيادى را با حمايت و تشويق و دستور خود به زير آتش دوست و دشمن روانه 
يعنى شورا اصالً در آن مقطع اجازة آن را . دارد نشينى وانمى مأموريت يك واحد نظامى را مختل يا به عقب, تنها خيانت فرمانده.  بودكرده

توانايى و شكست خود را به  بايست عدم شورا در كليت خود يا مى. كه متالشى گردد نداشت كه شقه و ضعيف شود تا چه رسد به آن
تر  چون در هر دو صورت به پيروزى نزديك, كرد يا به پيش حركت مى, شد هاى دشمن مى كرد و تسليم خواسته دشمن علناً ابالغ مى

اما روند مبارزه را تا بدين حد كه امروز در , واژة زشتى است, تسليم! ولى نگرفت, گرفت حركت به پيش مثبت بود و بايد انجام مى. شد مى
  :كرد كند نمى, بريم آن بسر مى

, گرفت نفس يا نسل بعدى قرار مى پرچم مبارزه در دست نيروهاى تازه, رسيد تلفات نيرويى به حداقل مى, شد ة دشمن خنثى مى ضرب  
  .شد نفس مبارزه ازجانب دشمن جدى تلقى مى, نداشتيم, اكنون داريم مشكل راهبندان سياسى كه هم

دست از پا درازتر بدون . نرفته بودند تا ببينند آش شور است يا تمام شدكننده در شورا به مجلس ميهمانى   يعنى اعضا و نيروهاى شركت 
حال آن , شد در نظر داشتن مأموريت خطير خود و خيل نيروهاى سياهى لشكر كه زير آتش مانده و اميدهايى كه زير آتش سوزانده مى

 نمونه كوچكش كشتار مجاهدين در مرداد ماه سال افراد زير آتش كه عرض كردم يك. هاى خود بازگردند به خانه» منفرد«هم به صورت 
 در عمليات موسوم به فروغ جاويدان ـ مرصاد ـ به دستور آقاى رجوى و كشتار هزاران زندانى سياسى به تالفى آن عمليات در ١٣٦٧

رهبر شورا در ! م به صدام حسينبلكه تسلي, ولى بعدها تسليم شورا را ديديم؛ اما نه تسليم به آقاى خمينى. بود... شهريور ماه همان سال
, كالسيك درجهت اهداف جنگى عراق حسين كرد و ارتش شبه هاى ضدايرانى صدام  خود را دربست تسليم خواست١٣٦٥خردادماه سال 
داد كه  آقاى خمينى شعار مى. يك عامل خارجى كه محور توجيهات طرفين متخاصم قرار گرفت! حسين كى بود؟ صدام. به راه انداخت

گفت صدام حامى است و مشكل ما با مشكل جنگى او گره خورده  رهبر شورا مى! ام دشمن است و بعد از او مشكل ما حل خواهد شدصد
ولى بعداً در جنگ كويت ديديم كه صدام حسين هميشه ! حسين پيروزى ما نيز به نتيجه خواهد رسيد پس از حل مشكل صدام. است

  .كشيد تا راهش هموار گردد ان را دنبال خود مىكرد و ديگر  منظور خود را دنبال مى
اما وقتى , شمردند هاى مردم و دموكراسى مى تر و مسلح به دانش سياسى و معتقد به آرمان كه خود را آگاه  افراد برگشته از شورا با آن 

بلكه با , و شوراى اصلى را تشكيل ندادندرفت به اثبات نرساندند  طور كه انتظار مى مقبوليت و مشروعيت دوبارة خود را آن, بيرون آمدند
هاى بازگشته نتوانستند به يك اتحاد تاكتيكى و يك  حتى اعضا و گروه. انفعال خود شوراى باقيماندة حول مجاهدين را صحه گذاشتند

يروهاى زير آتش را كه در ن. اعضاى باقيمانده در شورا را به انفعال يا رسوايى بكشند, دست يابند تا در يك بمباران تبليغاتى» ارگان«
زدن به يك اقدام  با دست, بردند سر مى در ابوغُريب يا رمادى به, در عراق گروگان يا زندانى بودند, ايران متوارى يا زندانى بودند

ين دهه سابقه و اين همه درحالى بود كه اكثر اعضاى بازگشته از شورا چند, حل جديدى نشان دهند  يا راه ,جمعى به آنان راه نجات دسته
كه اعضاى باقيمانده در شورا  درحالى, ها تجارب كار سياسى را داشتند  سال ,مبارزاتى در كنفدراسيون و ديگر محافل سياسى را داشتند

  ... هيچ تجربة مبارزه در خارج از كشور را نداشتند
. اى و با ابزارهاى مشروع باشد بايست توده مى, جام پذيرددست نيروهاى مترقى و ملى ايرانى عليه حكومت ان مبارزة مسلحانه اگر به ...   

در حينى كه هيچ راه ديگرى جهت تصرف قدرت سياسى متصور . آخرين گام براى سرنگونى باشد, در مرحلة بلوغ سياسى جنبش باشد
ويژه اگر  به, اى است تاى جهندهكود, در اين شرايط است كه مبارزة مسلحانه مشروعيت دارد؛ وگرنه تروريسم يا مبارزه مسلحانه, نيست

كه با  چون كسى,  در آن صورت تروريسم مشروعيتى مادون حكومت خواهد داشت ,حمايت و دست عامل خارجى در آن مشهود باشد
مردم دادن جامعه به ارعاب و سركوب  ناچار خواهد شد تا براى نظم و سامان, كنند ها از او حمايت نمى رسد و توده تروريسم به قدرت مى

دهد؛ مبارزه  دهى و خونريزى معنى نمى آيد؛ مبارزه در خون پاسدار يا مجاهد بيرون نمى, مبارزه از لولة تفنگ يك سرباز. متوسل شود
, تأمل, مبارزه به اتحاد و شراكت بخش وسيعى از اقشار مردم نياز دارد؛ مبارزه, گنجد باد نمى  باد يا مرده درقالب شعر و شعارهاى زنده

  ...جهت تغيير وضع موجود و بهتر زيستن و نه برعكس, بايست به فرهنگ عمومى بدل شود طلبد؛ مبارزه مى صدر مى تحرك و سعة, تفكر
  :زاده  دكتر عليرضا نورى 
اش را  اى  همان عمامه, فقيه بوديم دنبال ولى اگر به«: اى پس از خروج رسمى از شورا اظهار داشت دكتر عبدالرحمن قاسملو چندهفته...  

خواهد با زيارت عاشورا تهران را فتح كند و هم حاشيه بر تئورى ماركس  هم مى, اما اين يكى. كرد حداقل او تظاهر نمى, داشتيم
  »...بنويسد

د مقاص, نظامى كه با ترور صدر نخواهد توانست اعتبارى فراتر از رهبر يك دار و دستة شبه دانست بدون بنى رجوى در آغاز كار مى ...   
, المللى به علت وجود بنى صدر در رأس شورا صدر راه داد و افكارعمومى بين فرانسه او را به خاطر بنى. برد پيدا كند خويش را پيش مى

هاى رژيم  ازسوى سازمان مجاهدين خلق عليه اركان و شخصيت, يك چند شورا را جدى گرفتند حتى عمليات تروريستى كه در آغاز كار
به نوعى عمليات رزمى , جمهور قانونى كشور است شد كه رياست آن با رئيس دهندة آن شورايى فرض مى جا كه تداركاز آن, صورت گرفت

هرحال وصلت سياسى آقاى رجوى با رژيم عراق كه خطبة آن را طارق  به. شد تعبير مى, گيرى قدرت مصادره شده مشروع درجهت بازپس
كشيدن از آنچه به  بار نشان داد حاضر به دست صدر حداقل براى يك شورا پاره كرد و بنىصدر و  آخرين رشته را بين بنى, عزيز خواند



صدر حاضر نشد استقالل را فداى دستيابى به قدرت آن هم با كمك  بنى. باشد نمى, هاى ثابت در صحنة سياست موسوم است »پرنسيب«
  ... .دير نكردتوان او را تق از اين نظر نمى. بيگانه درحال نبرد با كشورش بكند

 
  


