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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ می ٠۴
   

 !سرنوشت تراژيک مجاھدين خلق ايران
داری از نئوليبراليسم گرفته تا گرايشات ناسيوناليستی، فاشيستی و مذھبی بيش  امروز گرايشات مختلف سيستم سرمايه

ھای  دھند و به عاملين اصلی جنگ ھای ضدانسانی از خود بروز می يخ بشر، ظرفيتاز ھر زمان ديگری از تار

  .اند داخلی و فرامرزی و تروريسم دولتی و غيردولتی در جھان تبديل شده

ھای  ، بار ديگر ھمه افراد، احزاب و سازمانامريکا در انتخابات رياست جمھوری ترمپاکنون پس از پيروزی 

ستيز،  رال، خارجیبھای راست، ناسيوناليست، فاشيست، نئولي رلمانی و ھمه حکومتسياسی پارلمانی و غيرپا

سکوی قدرت و يا  طلب را برای پرش به طلب و جنگ ستيز و خشونت ستيز و آزادی ستيز، مردساالر، برابری پناھنده

  . اميدوارتر کرده استئیحفظ قدرت و حاکميت، به ھر بھا

ھا  ای ضعف جنبش مسألهداری در چنين جھانی، قبل از  ھای سرمايه  و دولت احزابئینما چرخش به راست و قدرت

جو، از جنبش کارگری سوسياليستی گرفته تا جنبش  دوست و عدالت سياسی، اجتماعی و فرھنگی پيشرو و انسان

  .ھدد ، در جھان را نشان می...، طرفداران محيط زيست، حقوق بشر، سکوالر، آنارشيسم وئیزنان، جنبش دانشجو

  

  

تر شده و   بيشامريکا، اميدواری سازمان مجاھدين به ھمکاری با امريکا رياست جمھوری در تغييردر اين ميان و با 

ھای طوالنی   کسانی باشند که سالترمپھای زيادی به خرج دادند که که وزرای کابينه  رھبری اين سازمان تالش

د آمده بود، يعنی کسانی که برای ھر سخنرانی در فرانسه، ھا و رھبری مجاھدين روابط نزديکی به وجو بين آن

، امريکائیشھردار سابق نيويورک و يا مقامات » جوليانی«ھای زيادی از مجاھدين دريافت کرده بودند از جمله  پول
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، آمادگی امريکااند که برای ھرگونه ھمکاری سياسی و نظامی با   حساب باز کردهئیروی مجاھدين به عنوان نيرو

  !اند خود را اعالم کرده

س کميته ئيکين ر ، سناتورجان مک٢٠١٧ آوريل ١٤ - ١٣٩٦ فروردين ٢٥ست که روز جمعه،  در چنين روندی

، ديدار و »آلبانی«پايتخت » تيرانا« با مريم رجوی، رھبر سازمان مجاھدين خلق ايران در امريکاقوای مسلح سنای 

  .زھای آينده ديدار و گفتگو کرداندا پيرامون آخرين تحوالت در ايران و چشم

  

  

کين در حمايت از مجاھدين و انتقال  شائبه سناتور مک ھای بی مريم رجوی در اين ديدار، ضمن قدردانی از تالش

امروز در مورد نقش مخرب رژيم آخوندی در منطقه اجماع وجود دارد و ترديدی «: ھا به خارج از عراق گفت آن

 رژيم تغيير«: او افزود» . بر ايران، منشا اصلی جنگ و ترور و بحران در منطقه استنيست که فاشيسم دينی حاکم

بشر در ايران است، بلکه يک ضرورت برای خاتمه جنگ و  ايران نه تنھا الزمه پايان دادن به نقض وحشيانه حقوق

 دست ازصدور تروريسم تا رژيم آخوندی بر سر کار است،. باشد بحران در منطقه و استقرار صلح و آرامش نيز می

  ». برنخواھد داشتئیو بنيادگرا

ھا  توان آن اند و نمی از نظر او رژيم ايران، بشار اسد و داعش ھمه عناصر به ھم پيوسته«: کين نيز گفت سناتور مک

چنين مقابله با نقش مخرب رژيم در سوريه و عراق  وی بر ضرورت برکناری بشار اسد و ھم. را از ھم جدا کرد

  ». کرددتأکي

ھمراه مريم رجوی در يکی از مراکز سازمان مجاھدين خلق ايران در تيرانا در جمع  کين به قبل از آن سناتور مک

 در آلبانی و شماری از امريکامعاون سفير . اند، حاضر و سخنرانی کردند مجاھدين اشرفی که به آلبانی منتقل شده

   .کردند کين و ھيئت مشاوران او را در اين ديدار ھمراھی می کارکنان سفارت اين کشور در تيرانا، سناتور مک

انتقال اعضای مجاھدين «: ، مريم رجوی طی سخنانی در رابطه با مجاھدين اشرفی به آلبانی گفتئیدر اين گردھما

شما . تپذير ساخ المللی اين انتقال را امکان ھا، ھمراه با حمايت بين پايداری و فداکاری آن. يک دستاورد بزرگ بود

  ».يک نقش کليدی در انتقال امن ساکنان از کمپ ليبرتی داشتيد و مردم ايران قدردان اين ھستند

ھا و صحبت کردن  سازمان مجاھدين خلق، به پرداخت مبالغ فراوان به مقامات سابق برای شرکت در رويدادھای آن

 سال مرکز ١٢لس نمايندکان که س پيشين کميته روابط خارجی مجئيلی ھميلتون، ر. در مراسم معروف است

پرداخت » مقدار قابل توجھی«ويلسون وودرو را مديريت می کرد، در مصاحبه با اينترپرس سرويس گفت که به او 

  . حضور داشته باشد٢٠١١شد تا در يک ھمايش مجاھدين خلق در سال 
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اين سازمان . لق ايران استھدف اين مطلب، بررسی مختصری از سرنوشت تراژيک اعضای سازمان مجاھدين خ

ست که تروريسم دولتی جمھوری  ئیھا ھای بزرگ تاريخی را پشت سر گذاشته و اتفاقا يکی از سازمان فراز و نشيب

. ھای ايران و يا در عراق و اروپا گرفته است ھا و خيابان اسالمی قربانيان زيادی از اين سازمان چه در زندان

ھا را به جان خريدند تا  ش از سه دھه در اردوگاه اشرف نشستند و تمام محروميتبسياری از اعضای اين سازمان بي

ھای  سازمان مجاھدين در دوران حکومت پھلوی، يکی از سازمان. با حکومت تروريست اسالمی ايران مبارزه کنند

تھی به انقالب ھای من ، از آن در سال)سازمان پيکار(  گرايش مارکسيستیئیمطرح و مبارزی بود اما پس از جدا

طوری که پس از انقالب سازمان  ويژه مذھبی در اين سازمان عميق تر شد به  مردم ايران، گرايش راست به١٣٥٧

مجاھدين در کنار حکومت اسالمی و سپس در اختالفات جناحی حکومت تازه به قدرت رسيده اسالمی در کنار 

 پس از خرداد شصت و سرکوب شديد انقالب توسط اما. س جمھوری وقت حکومت اسالمی قرار گرفتئيصدر ر بنی

از بين رفتند و باقی ... ھا مانند سازمان پيکار، رزمندگان، وحدت کمونيستی و حکومت اسالمی، برخی سازمان

سوی کردستان رفتند که سنگر آزادی انقالب ايران معروف شده بود  ھای چپ ايران و يا مجاھدين نخست به سازمان

ون سازمان کردستان حزب کمونيست ايران است از ھمان روزھای نخست پيروزی انقالب در له که اکن و کومه

شوراھای شھر و روستا و بسيج  چون  ھای دموکراتيک مردمی ھم دھی تشکل مقابل حاکمان جديد ايستاد و با سازمان

 و گريز با نيروھای و سپس در جنگ. نظير و با شکوھی را در کردستان راه انداخته بود مردمی يک مقاومت بی

نشينی  جانبه تروريسم دولتی، اجبارا به سوی مرزھای عراق و خاک عراق عقب سرکوبگر حکومتی و فشار ھمه

  .کردند

  

  موسی خيابانی و رجوی در ديدار با خمينی
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دليل ھمکاری با حکومت بعث صدام حسين و ارتش  ھای مھمی داشت اما به مجاھدين در کردستان عراق، پايگاه

راق، درگيری شديد بين مجاھدين و اتحاديه ميھنی کردستان عراق پيش آمد که سازمان مجاھدين مجبور شد ع

قرارگاه «نام  ای به ھای بغداد به منطقه ھايش را از کردستان عراق برچيند و به مرکز عراق و نزديکی پايگاه

ونگی فعاليت مجاھدين در کردستان عراق و البته درباره چگ. نشينی کند و از مرزھای ايران دور شود عقب» اشراف

  . نيز موجود استئیھا ھايش با اتحاديه ميھنی، اسناد و اخبار و گزارشات زياد و حتی فيلم درگيری

 با صدام ئید و رجوی ديدارھائيتری به راست گرا پس از اين تحوالت، رھبری سازمان مجاھدين با سرعت بيش

رقرار کرد و به مرور زمان از مبارزه مردمی دور و دورتر شد و حسين و برخی مقامات کشورھای غربی ب

اش عمدتا به عرصه ديپلماتيک چرخيد و در عين حال، برخوردھايش با کسانی که از اين سازمان جدا  مبارزه

اين . ھا و احزاب چپ و سوسياليست اپوزيسيون ايرانی، بسيار خصمانه و غيرمنصانه شد شدند و يا با سازمان می

  .بط تاکنون ھرگز ترميم نشدروا

  

 

 بغداد در حسين صدام و رجوی مسعود ديدار

ھای سبک و سنگينی که حکومت بعث عراق در اختيارشان قرار  سرانجام در پايان جنگ ايران و عراق، با سالح

  .داده بود به سوی مرزھای ايران حرکت کردند

 .عود رجوی رھبر اين سازمان در عراق مستقر شد و بنا به تصميم مس١٣۶٣سازمان مجاھدين خلق، از خرداد 

 تا يک سال بعد طول کشيد و اين نيروھا پس از آموزش ھای ١٣۶٣انتقال نيروھای مجاھدين به عراق، از سال 

  .اوليه آماده اقدامات نظامی شدند

 ١٣۶۶ل سال  تا اواي١٣۶۴بر اساس اطالعاتی منابع نزديک به حکومت ايران منتشر کرده است، از اواخر سال 

چنين بر اساس ھمان  ھم.  مورد اقدام نظامی عليه مواضع نيروھای ايرانی انجام داده است١٠۴سازمان مجاھدين 

 . نفر از اسرای ايرانی در عراق جذب سازمان مجاھدين خلق ايران شدند١١٢٧اطالعات، در اين مدت 

از اين زمان عمليات . را اعالم کرد»  ملیبخش ارتش آزادی«، سازمان مجاھدين خلق تشکيل ١٣۶۶اواخر خرداد 

 .تری يافت ھای نظامی آنان گسترش بيش

 ٨۴بر اساس آمار رسمی منابع نزديک به حکومت ايران، طی چھار ماه پس از تشکيل ارتش آزاديبخش ملی، 

 .عمليات کوچک توسط اين سازمان انجام شده است

زات تضعيف قدرت نظامی ايران در جنگ با عراق اوج تحرکات نظامی مجاھدين در سال پايانی جنگ و به موا

» آفتاب« اولين اقدام نظامی بزرگ مجاھدين با کمک ارتش عراق به نام عمليات ،١٣۶٧ ھجدھم فروردين .گرفت
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 خراسان غافلگير شدند و ٧٧ ژاندارمری و لشکر ٣٠٧در جريان اين عمليات، نيروھای ايرانی در گردان  .انجام شد

 . نفر اسير و تعدای تانک و نفربر به دست نيروھای مجاھدين افتاد۴۵٠، طبق آمار رسمی

توسط نيروھای مجاھدين انجام شد که تا » چلچراغ« عمليات ديگری با نام ،١٣۶٧ خرداد ٢٨دو ماه بعد، در تاريخ 

 .عمق دو کيلومتری ايران پيش رفت و در ادامه، شھر مھران توسط آنان تسخير شد

 تن از نيروھای ايرانی ١۵٠٠ توسط ايران انجام شد، ۵٩٨ يک ماه پيش از پذيرش قطعنامه در اين عمليات، که

 .اسير شدند و چندين دستگاه تانک و نفربر به دست مجاھدين افتاد

گير ديگری ھم در وضعيت جنگ به وجود  در ھمين زمان بود که عالوه بر تحرک محسوس مجاھدين، تحوالت چشم

اق که با تسليحات پيشرفته وارداتی انجام می گرفت، تمامی مناطق اشغال شده خاک عراق با حمله گسترده عر. آمد

 .توسط ايران، از جمله جزيره مجنون از دست ايران خارج شد

 ايران ئی به وقوع پيوست که بخشی از نيروی درياامريکا ايران و ئیگيری نيز ميان نيروی دريا ھای چشم درگيری

 يک ھواپيمای مسافربری ايران مورد حمله موشکی يک ناو ،١٣۶٧وازدھم تيرماه حتی در د. را نابود کرد

 . مسافر آن منجر شد٢٩٠ قرار گرفت که به کشته شدن امريکائی

 راديو تھران در خبری غيرمنتظره اعالم کرد که ،١٣۶٧ بعد از ظھر بيست و ھفتم تيرماه ٢دو ھفته بعد، در ساعت 

بس رسمی ميان ايران و   که آتش١٣۶٧ مرداد ٢٩از اين روز تا . ا پذيرفته است ر۵٩٨آيت هللا خمينی قطعنامه 

 .ای يافت عراق آغاز شد، حدود يک ماه طول کشيد و جنگ در اين ماه گسترش غيرمنتظره

ای را به ايران آغاز  که بتوانند در مذاکرات صلح دست باال داشته باشد، بار ديگر حمله گسترده عراقی ھا برای اين

 .د و تا نزديکی آبادان پيش رفتند، اما نيروھای ايران موفق به عقب راندن آنان شدندکر

 ھدف از .در چنين شرايطی، سازمان مجاھدين خلق، آخرين عمليات گسترده خود با نام فروغ جاويدان را آغاز کرد

بينی کرد که  ليات، پيشمسعود رجوی در شب عم. اين عمليات، تسخير تھران و ساقط کردن حکومت ايران اعالم شد

 . ساعت به تھران خواھند رسيد۴٨نيروھای سازمان مجاھدين ظرف 

 اسير ايرانی در عراق که به مجاھدين پيوسته ١۴٠٠بر اساس اعالم منابع جمھوری اسالمی ايران، در اين عمليات 

 آغاز شد و ١٣۶٧ مرداد عمليات از صبح روز دوشنبه سوم. بودند، برای شرکت در عمليات سازماندھی شده بودند

نيروھای مجاھدين از مرز خسروی وارد خاک ايران شدند و تا شب، اسالم آباد را تسخير . سه روز طول کشيد

 .کردند

فردای آن روز حرکت به سمت کرمانشاه آغاز شد، اما ظاھرا به دليل ترافيک سنگين در جاده کرمانشاه، حرکت 

 .سريع مجاھدين کند شد

، نيروھای سازمان مجاھدين در کمين نيروھای »چھارزبر«و چھار کيلومتری کرمانشاه و در گردنه نھايتاً در سی 

 .ارتش و سپاه پاسداران افتادند

در . وابسته به مجاھدين خلق بود» ارتش آزاديبخش«شکست عمليات فروغ جاويدان، پايان بخش عمليات نظامی «

 استفاده مجاھدين از خاک عراق برای حمله به ايران به طور ، امکان١٣۶٧ مرداد ٢٩واقع با اجرای آتش بس از 

 ».کلی منتفی شد

صورت گرفت، توازن قوا را در صحنه » مرصاد«ھای روز چھارم مرداد ضدحمله ايران، که با نام عمليات  از نيمه

ی آنان شد و نشين  ارتش ايران به مواضع مجاھدين، منجر به از ھم گسيختگی و عقبئیتھاجم ھوا. نبرد عوض کرد

 .عام شدند نشينی بودند قتل  که در حال عقبئینھايتا نيروھا
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بر اساس اعالم منابع حکومتی ايران، در جريان . تعقيب و کشتار نيروھای بازمانده تا چند روز بعد نيز ادامه داشت

 ١٣٠٠ تعداد را سازمان مجاھدين اين.  نفر از مجاھدين جان خود را از دست دادند٢۵٠٠عمليات مرصاد بيش از 

 .نفر اعالم کرده است

در واقع با . وابسته به مجاھدين خلق بود» ارتش آزاديبخش«شکست عمليات فروغ جاويدان، آخرين عمليات نظامی 

طور کلی منتفی  ، امکان استفاده مجاھدين از خاک عراق برای حمله به ايران به١٣۶٧ مرداد ٢٩اجرای آتش بس از 

 .شد

ه سنگين آن انقادات زيادی به دنبال داشت و برخی نيروھای اپوزيسيون حکومت ايران، مجاھدين اين عمليات و ھزين

 .را به دليل قربانی کردن صدھا نفر در جنگی که نتيجه اش معلوم بوده است، مورد انتقاد قرار دادند

به دقت به مستندات توجه يعنی اگر .  از پنجم مرداد ماه آغاز شد١٣۶٧ھای گسترده سال  پس از اين وافعه، اعدام

 اين اقدام جنايت کارانه تاريخی .ھا بالفاصله پس از شکست فروغ جاويدان آغاز شده است بينيم که اعدام کنيم می

ھا قبل از پايان جنگ ايران و عراق و حمله مجاھدين اين طرح را  ھا مدت دھد که آن سران حکومت اسالمی نشان می

، ربط مستقيمی ٦٧ھای جمعی  فرصت مناسبی برای اجرای آن مانده بودند بنابراين، اعدامدنبال  آماده کرده بودند و به

 .اين توجيھی از سوی حکومت است. به عمليات فروغ جاويدان مجاھدين ندارد

کش اسالمی، يک ھيئتی چھار نفره را برای قتل عام زندانيان  کار و آدم هللا خمينی رھبر وقت حکومت جنايت آيت

يکی از اين چھار نفر وزير دادگستری دولت شيخ حسن روحانی در اين چھار اخير بوده .  کرده بودورمأمسياسی 

و اکنون نيز رئيسی نفر ديگر اين ھيئت مرگ، کانديد رياست جمھوری شده و حتی از او . است يعنی پورمحمدی

 .برند ای نام می عنوان جانشين خامنه به

***  

 ھا، آن نزديکی روابط دھنده نشان تنھا نه رجوی، مريم دعوت به لبانیا در اهخو جمھوری کين مک سناتور حضور

 اين فاجعه جھانی جامعه .است ايران تحوالت با رابطه در امريکا حاکميت با آمادگی دھنده نشان آن از تر مھم بلکه

 را سوريه در اکنون و اليبي افغانستان، عراق، مانند منطقه مختلف کشورھای ھای اپوزيسيون نيروی ھمکاری نوع

   .اند آورده بار به کشورھا اين در عظيمی انسانی فجايع چه به که اند شاھد

 اما برود بايد ترديد بی بشريت، عليه جنايت سال ٣٩ دليل به و است کار جنايت حکومت يک اسالمی، حکومت

 را جايش و رفت حسين صدام مثال برای ديگر، عبارت به .دارد اھميت ايران جامعه اکثريت برای آن، رفتن چگونه

  .است منوال ھمين به نيز ليبی و افغانستان در وضعيت گرفتند؛ او از بدتر و تر وحشی جانيانی

 ضد« و خواھی آزادی و گری انقالبی مدعی ايران، مردم ١٣٥٧ انقالب از بعد مدتی حتی و قبل که سازمانی اما

 در امريکائی ھای ديپلمات اعدام و محاکمه خواھان دوره، آن در نسازما اين رھبری جمله از و بود، »امپرياليستی

 رويکرد اين بلکه ايستاده، »امپرياليستی« عناصر و ھا مھره ترين طلب جنگ کنار در تنھا نه حاال و بود شده تھران

  .کند می »افتخار« ھم خيلی خود

 .بود داعش حامی ديروز تا و وکراينا ھای فاشيست اسرائيل، گر اشغال حکومت سرسخت حامی کين، مک سناتور

 سخت و سفت و جھان در اجتماعی عدالت و صلح و برابری و آزادی دشمن خواه جمھوری سناتور اين بنابراين

  .است غيردولتی و دولتی تروريسم و ئیکشورگشا و جنگ طرفدار

 ديدار تصاوير که گيرد می قرار انتقاد مورد حالی، در کين مک سوی از تروريسم که است اين در تاريخ تلخ طنز اما

 مجازی فضای در نيز )اسالمی دولت( »داعش« تروريستی گروه رھبر البغدادی، ابوبکر با رجوی مريم از قبل او
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 سفر در اخيرا کين مک سناتور از اخير، ھای سال در ،»مجاھدين« رسانی اطالع پايگاه بارھا اما .است شده منتشر

 در را تروريسم ايران« :است شده مدعی کين مک که کرده منتشر را گزارشاتی آلبانی، به سفر در اکنون و عراق به

 است اين سؤال اما دارد واقعيت ايران اسالمی حکومت تروريسم درباره کين مک سخن اين ».کند می منتشر منطقه

 با ،امريکا حاکميت مشغولند؟ ئیکارھا چه به جھان ديگر نقاط و خاورميانه منطقه در شان حاکميت و کين مک که

 با مختلف کشورھای مردم سر بر تنی ٢٠٠٠ ھای بمب ريختن و لشکرکشی مخملی، انقالبات کودتاھا، دھی سازمان

 دموکراسی تحقق و تروريسم با مبارزه مدعی تاريخ، در بار اولين برای جاپان در ای ھسته بمب از استفاده سابقه

 و بده چه اسالمی حکومت و امريکا عراق، در دھد؟ می گسترش طقهمن در را تروريسم راستی به کسی چه !است؟

  دارند؟ ھم ھنوز و داشتند ھمديگر با ھای بستان

 در نگرانی ابراز ضمن ،امريکا سنای در جلساتی تشکيل با امريکا سناتورھای از گروھی ھمراه به سابقا کين، مک

 کردند می درخواست امريکا دولت از عراق، تیليبر کمپ در آن حاضر اعضای و مجاھدين سازمان وضعيت مورد

  دارند؟ عالقه ايران خلق مجاھدين به ھمه اين فکرانش ھم و کين مک چرا .کنند کمک مجاھدين به که

 کانديد و »کين مک جان« خواه جمھوری سناتور و ويتنام مبارز مردم معروف قاتل و امريکا ارتش سابق خلبان اين

 تحليل و خوانند می را جھان وقايع که است کسانی برای ئیآشنا نام اوباما، رابرب در خواه جمھوری حزب قبلی

 و سوريه و اوکراين داخلی جنگ داخلی، جنگ عراق، به حمله اصلی عاملين و محرکين از يکی او .کنند می

   !تجاوز و جنگ و قدرت عاشق و است ديگر کشورھای

   

  البغدادی و کين مک

 وضعيت به بود خواسته او از ،امريکا وقت خارجه وزير کری، جان به ای نامه الارس با حتی کين، مک جان

 حافظت برای ما« :بود کرده تأکيد خود نامه در او .کند تری بيش توجه عراق در ليبرتی ساکنان و مجاھدين اعضای

 روند در کميته اين با شما ھمکاری منتظر مشتاقانه و ايم داده تشکيل ای کميته ايران حکومت مخالفان از گروه اين از

  ».ھستيم آن اقدامات

 کرده درخواست ،امريکا وقت جمھوری سئير اوباما به ای نامه در او کين، مک سوی از کری جان به نامه از پيش

   ».باشد ليبرتی، کمپ ساکنان برای »امن و ثابت« ئیجا يافتن دنبال به که بود

 شايد تنھا شايد و دارد طوالنی سابقه تروريستی، ھای گروه و يسمترور و لشکرکشی و جنگ از کين مک حمايت اما

 .است نکرده حمايت ھا آن تسليح و ھا تروريست از گذشته ھای سال در او، اندازه به خاورميانه منطقه در کس ھيچ

 شورشيان« از پشتيبانی برای »سيا سازمان« ھای طرح پيگير و سرسخت حامی ،٢٠١١ سال در او  نمونه، برای

 القاعده با ھمکاری به »الحسيدی عبدالحکيم« يعنی ليبی، »شورشيان« اين رھبر که آن وجود با حتی .بود »ئیليبيا

 ليبی »نغازیب« دادگستری کاخ روی را القاعده پرچم »شورشيان« ھمان بعد، ماه چند تنھا و بود کرده اذعان

   .برافراشتند
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 مک حتی .بود سوری ھای تروريست تسليح خواستار کشور، اين بحران شروع ابتدای از کين مک نيز سوريه در

 بيعت القاعده با که گروھی.(کند ديدار »الشمال عصيفت« ھای گردان ارشد اعضای با تا کرد سفر سوريه به کين

 بحث داشتند نقش لبنانی مسافر ١١ ربودن در جلسات اين در حاضران زا نفر چند شد مشخص که اين از بعد )کردند

 حتی سوری، ھای تروريست با کين مک مکرر ديدارھای .آمد وجود به جلسات اين مورد در ای گسترده ھای جدل و

 صراحتا است، خواه جمھوری حزب اعضای از خود که »دومرت لوی« .درآورد نيز را او ھای حزبی ھم صدای

   .ھستند القاعده شبکه به وابسته ھای تروريست از است کرده ديدار ھا آن با کين مک که سوری مخالفان که کرد اعالم

 رھبر البغدادی ابوبکر با او ديدار تصاوير حتی سوريه، در ھا تروريست با مرتب ديدارھای بر عالوه کين، مک

  .شد منتشر مجازی فضای در نيز داعش

***  

 از سوی برخی محافل ايرانيان ئیھا ، نامهامريکاس جمھوری ئيعنوان ر  بهترمپدونالد پس از به قدرت رسيدن 

  .اند ھای اجتماعی منتشر شده تر به حکومت اسالمی ايران در شبکه خارج کشور به او، برای اعمال فشار بيش

ھا  آن. نوشته شدای و سياسی ايرانی  شناسی، رسانه  نفر از فعاالن حقوق بشری، جامعه٣٠نامه اول از سوی 

در ايران، مقابله با رفتار مخرب سپاه در خاورميانه و ايجاد يک » حقوق بشر«خواستار اعمال جامع عليه ناقضان 

دو «چنين حکومت اسالمی و داعش را  ھا ھم آن. اند الملی برای توقف برنامه موشکی دوربرد ايران شده ائتالف بين

» ايرانيان طرفدار دمکراسی« از ترمپدانسته و خواستار پشتبيانی دولت » روی سکه تروريسم بنيادگرايانه اسالمی

  .است، شده بودند» يک حکومت مبتنی بر دمکراسی ليبرال«شان ايجاد  که ھدف

ای به دونالد  س شورای ملی ايران نيز پس از انتشار اين نامه، در نامهئيرضا پھلوی، فرزند آخرين شاه ايران و ر

در واکنش به اين نامه، برخی از فعاالن . شد» نيروھای دموکرات سکوالر«اری او با ، خواستار ھمکترمپ

شدت انتقاد و آن را تالش برای فراھم   فعال سياسی به٣٠ھای داخل ايران ھم از ارسال نامه  اپوزيسيون و رسانه

 از او امريکائی-  ايرانی٣٧، ترمپای به  سپس در نامه. کردن مقدمات تحريم و جنگ افروزی توصيف کردند

 کردند که برجام از وقوع تأکيدھا  آن. خواستند ديپلماسی را به جنگ و تحريم ترجيح دھد و به برجام وفادار بماند

 به عراق، امريکا عليه پيامدھای حمله نظامی ترمپ جلوگيری کرده و با اشاره به سخنان امريکاجنگ بين ايران و 

 در بخشی از نامه  .طلب ھشدار داده بودند ھای جنگ  گروهتأثير و امريکا تر شدن روابط ايران و درباره بحرانی

چنان که در طول دھه گذشته «:  مطرح کردندترمپطلبان داخل کشور را خطاب به   نظر بسياری از اصالح ھا آن

د و شھروندان تر نيروھای تندرو در ايران منجر ش ھا و تھديد به جنگ تنھا به قدرت گرفتن بيش شاھد بوديم، تحريم

  ». مثبت در ايران ھستندتغييرھای بزرگی ديدند، مردمی که ستون فقرات اصلی ھر گونه  ھا صدمه عادی از تحريم

اند و عالوه بر درخواست اعمال فشار   امضاء کردهامريکائیمداران و مقامات سابق   نفر از سياست٢٣نامه بعدی را 

ويژه   با اپوزيسيون ايران، بهترمپتر دولت  ستار ھمکاری بيشھا خوا تر بر حکومت اسالمی ايران، آن بيش

اين افراد به نقض حقوق بشر در ايران، دخالت ايران در نقض منافع . اند شده» سازمان مجاھدين خلق ايران«

ی ا چنين از برنامه ده ماده ھا ھم آن. اند  شدهترمپاشاره و خواستار برخورد فعال دولت ...  و امريکاای  منطقه

 با اين سازمان ترمپعنوان يک آلترناتيو ياد کرده و خواستار ھمکاری  سازمان مجاھدين خلق برای اداره ايران به

طوری که با استقبال قوی رھبری اين  انتشار اين نامه شور و وشق رھبری مجاھدين را برانگيخت به. اند شده

  .اند  را مطرح کردهترمپای درخواست مالقات با  ھا در نامه سازمان مواجه شده و آن
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ھای احتمالی برای مقابله  زمان با انتشار نامه دوم، عادل الجبير، وزير امورخارجه عربستان از سياست چنين ھم  ھم

ھای مشترک   درباره نگرانیترمپبا داعش و مھار حکومت اسالمی استقبال کرده و گفته اميدوار است در دولت 

يک  ير، سازمان مجاھدين خلق رابطه نزديکی با عربستان برقرار کرده و بهھای اخ در طول سال. ھمکاری کنيم

  .شريک سازمان نزديک به حاکميت اين کشور تبديل شده است

ھا،  ، نه در مواضع سياسی آنترمپ مخالف حکومت اسالمی به امريکائیھای محافل راست و پرو نقاط مشترک نامه

ھای مادی و معنوی و  ، دريافت کمکامريکارياست جمھوری جديد شان به پذيرفته شدن از سوی  بلکه اميواری

  .  به ايران استامريکاآمادگی برای ھمکاری در حمله احتمالی 

ھای  ، ھمواره به اين نکته اشاره کرده و از آمادگی تلويحی خود برای مقابله با سياستترمپھای ارشد دولت  مقام

ھا و افراد راست مخالف حکومت اسالمی و  ھا، سازمان  برخی حکومتتوان گفت می. اند ای ايران سخن گفته منطقه

ھای ديگر عليه اين  ھای نھان و آشکاری در جھت تحريم مجدد ايران و برنامه  اکنون يک رشته ھمکاریترمپدولت 

  . اند آن در دستور کار خود قرار داده

 ساالنه سازمان مجاھدين خلق اجالس. است ساالنه مجاھدين در پاريس، بسيار جنجالی بوده اجالستر نيز  پيش

الشعاع حضور و سخنان شاھزاده ترکی  ايران، در شھر بورژه در حومه پاريس، بيش از ھر چيز ديگر تحت

  .قرار گرفت) استخبارات( س پيشين سازمان اطالعات و امنيت عربستان سعودیئيالفيصل، ر

 که اغلب در امريکائی و ئیھای سياسی اروپا ی از چھرهھای ساالنه سازمان مجاھدين خلق، شمار عموما در نشست

 .اند اند، شرکت و از اين سازمان حمايت کرده زمان حضور فاقد سمت رسمی دولتی بوده

گينگريچ «نيوت : سايت سازمان مجاھدين خلق سخنرانان نشست سال گذشته خود را چنين معرفی کرده بود وب

 در سازمان ملل، مايکل موکيزی وزير سابق دادگستری امريکاسفير پيشين ، جان بولتون امريکاس پيشين کنگره ئير

، تام امريکاخارجه  گوی سابق وزارت ، فيليپ کراولی سخنامريکا، ھوارد دين رئيس پيشين حزب دموکرات امريکا

شبد جيمز ، ارتامريکا، بيل ريچاردسون، فرماندار، سفير و وزير پيشين در امريکاريج اولين وزير امنيت داخلی 

 در مراکش، ژنرال امريکا، مارک کينزبرگ سفير پيشين امريکا ئیکانوی فرمانده پيشين نيروی تفنگداران دريا

آی، فرانسيس تاونزند مشاور .بی.س فری رئيس سابق افئيديويد فيلپس فرمانده سابق حفاظت اشرف، لو

  ا، اد ملکرت نماينده پيشين دبيرکل سازمان ملل، جوليو ترتزی وزير خارجه پيشين ايتاليامريکاجمھور پيشين  رئيس

متحد در عراق، استرون استيونسون رئيس پيشين ھيئت رابطه با عراق در پارلمان اروپا، سيداحمد غزالی 

 بشر فرانسه، اينگريد  وزير اسبق آلبانی، راماياد وزير پيشين حقوق وزير پيشين الجزاير، پاندلی مايکو نخست نخست

  ».جمھوری کلمبيا و صالح القالب وزير پيشين تبليغات اردن ديدای پيشين رياستبتانکورد کان

اند مانند  رانی کرده رانان نيز با سمت و عنوان فعلی خود معرفی شده و در اين نشست سخن البته شماری از سخن

ونه عضو سنای  در اروپا، اولين يامريکا رابرت توريسلی، چاک والد معاون فرمانده ارتش امريکائیسناتور 

، آنتئا مک اينتاير نماينده پارلمان اروپا از انگلستان، پال )بريتانيا( فرانسه، سر ديويد ايمس نماينده پارلمان انگلستان

موناھان نماينده پارلمان انگلستان، ماتيو آفورد نماينده پارلمان انگلستان، جودی اسکرو نمايندٔه مجلس کانادا، 

ارلمان فدرال سوئيس، محمد اللحام نماينده پارلمان فلسطين، ژيلبرت ميتران رئيس بنياد فرانسيس ری يل نماينده پ

جمھور فقيد فرانسه، سناتور ونسان کاپوکانيرو شھردار بورژه  و از فرزندان فرانسوا ميتران، رئيس» دانيل ميتران«

 ».و دو تن از رھبران مخالفان بشار اسد در سوريه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

. فيصل و سخنانش بيش از ديگران توانست واکنش مقامات حکومت اسالمی را برانگيزداما حضور شاھزاده ترکی ال

س پيشين استخبارات سعودی است، اما او فرزند پادشاه پيشين عربستان و عنصری ئيھرچند که ترکی الفيصل، ر

تن روابط بسيار ويژه در م جايگاه و پيشينه ترکی الفيصل به. موثر و با نفوذ در خاندان سلطنتی اين کشور است

متشنج حکومت اسالمی ايران با شماری از کشورھای عرب حاشيه خليج فارس و در راس آنان عربستان سعودی، 

 .رانی او در نشست مجاھدين، اھميت و پيام ويژه سياسی دارد به دليل حضور و سخن

 بر تأکيد و صراحت او در س سابق سازمان اطالعات و امنيت عربستان سعودی در مقابله با حکومت اسالمی،ئير

ضرورت براندازی نظام سياسی مستقر در ايران، ھنگامی که دو کشور فاقد مناسبات سياسی با يکديگرند، بسيار 

از زمان روی کار آمدن . کشد ويژه درباره سازمان مجاھدين پيش می ت زيادی را بهسؤاالتامل برانگيز است و 

ک به او، ھمه اتفاقات بر شدت تيرگی روابط ايران و عربستان افزوده پادشاه جديد عربستان سعودی و تيم نزدي

 . است

 فيصل زمانی که قصد داشت خطاب .ھا قرار گرفته است چنين  بخش ديگری از سخنان او نيز مورد توجه رسانه ھم

» مرحوم«به مريم رجوی سخن بگويد و اقدامات او و ھمسرش مسعود رجوی را بستايد، از مسعود رجوی با عنوان 

» مرحوم مسعود رجوی«اش را تکرار کند، مجددا از  دليل تشويق حضار ناگزير شد جمله که به ياد کرد، و پس از آن

  .سخن گفت

گونه  عنوان مخاطب او و نه حاضران در نشست و نه بعدا خود سازمان مجاھدين ھيچ در آن زمان، نه مريم رجوی به

ھای نزديک به سازمان مجاھدين خلق، کلمه  ر شده از ترکی الفيصل در رسانهاما در متون منتش. واکنشی نشان ندادند

گوی سازمان مجاھدين خلق نيز در واکنشی به راديو فردا با  مرحوم حذف شده است و حتی شاھين قبادی، سخن

رکی ھای منتشر شده در روزنامه الشرق االوسط و دو منبع عربی ديگر، گفته که از سخنان ت استناد به گزارش

 .گيری نادرست شده است تعبير و نتيجه الفيصل سوء

با اين . مسعود رجوی از زمان سقوط  حکومت صدام حسين در عراق، سرنوشت مبھم و نامعلومی پيدا کرده است

ھای مجاھدين منتشر شده  ھای صوتی و تصويری در رسانه  از او، از طريق پيامئیھا ھای اخير پيام ھمه، در سال

 که من ئیتا جا.  منتشر شده است١٣٩٣ سال ]عقرب[ آبان ماه١١ين پيام صوتی مسعود رجوی، در است اما آخر

 بنابراين، سازمان مجاھدين تاکنون .ھای مکتوبی از او منتشر شده است ام از آن ھنگام تا کنون، تنھا پيام دنبال کرده

  .اطالع درستی از سرنوشت مسعود رجوی منتشر نکرده است

خواھد  س پيشين سازمان اطالعات و امنيت عربستان، زمانی که میئياست که چگونه کسی مانند ر اين سؤالاما 

رھبری و اعضای يک سازمان سياسی را مورد خطلب قرار دھد، از وضعيت مرگ و زندگی رھبر آن مطلع نيست 

 تواند مرتکب اشتباھی تا اين حد خبرساز و غيرمنتظره شود؟ سادگی و به سھو می و به

ای به   در نامهامريکاعنوان وزيرخارجه   ساله خدمت خود به٤ در پايان دوره امريکا کری وزير خارجه جان

 ھزار نفر پرسنل ٧٠ ساله اوباما و بيالن کار خود در اداره ٨بندی خود از دوران  جمھور اين کشور، جمع سئير

  .خارجه اين کشور را ارائه داد وزارت

 سال زمامداری ٨ طی امريکاالمللی و کشورھای مختلف جھان و مسايلی که  ينِکری در گزارش خود به مسائل ب

اين گزارش شامل موضوعاتی از قبيل اوکراين، سوريه، افغانستان، . پردازد رو بوده است، می اوباما با آنھا روبه

ان کری، انتقال امن بندی ج در گزارش پايانی و جمع. ليبی، کلمبيا، فلسطين، کوبا، کره شمالی، ايران و عراق است

  .  تن از اعضای مجاھدين خلق، از کمپ ليبرتی به خارج از عراق اشاره کرده است٣٠٠٠بيش از 
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جا خبرھای خوبی را  اجازه بدھيد در اين«: ، گفته است»تلويزيون اسکای نيوز« با ئیچنين در گفتگو جان کری، ھم

 وجود ئیھا چالش) در سوريه و عراق( ھا دليل درگيری به. يمکن اعالم کنم زيرا که ما داريم از شرايط سختی عبور می

ھای گذشته  دارد که خبرھای خوبی نيستند اما، بسيار مھم است که اعالم کنيم که ما يک دستاورد انسانی طی ھفته

 تن از اپوزيسيون ايران از مجاھدين خلق از کمپ ليبرتی در ٢٨٠داشتيم و من صبح در ژنو بودم و روز جمعه 

 تن از ٣٠٠٠ صورت گرفت تا جان بيش از امريکااق خارج شدند و اين بعد از يک ابتکارعمل ديپلوماتيک عر

جا، بارھا مورد حمله  ھا در آن کمپ آن. اعضای سازمان مجاھدين خلق را که در عراق در خطر بود، تضمين کنيم

ی ده سال گذشته اين چالش را ما ط. کار شديم لذا دست به. قرار گرفت و برخی زخمی و برخی کشته شدند

يکی ) که وزير خارجه شدم( که عضو کنگره بودم وارد اين موضوع شدم و در اولين سالی من از زمانی. شناختيم می

ترين دستيارانم و کسی را که مورد اعتمادم بود برای کمک به مجاھدين خلق اختصاص دادم تا از عراق  از مھم

جمھور آلبانی  سئيه طی چند ماه داشتيم، من خودم به تيرانا رفتم و با دولت و ربعد از پيشروی کمی ک. خارج شوند

  » ...درباره انتقال بقيه مجاھدين خلق که در کمپ ليبرتی بودند صحبت کردم

نيروھای . است»  رژيمتغيير«ھا بر  اکنون ديگر نقطه مشترک بين اپوزيسيون راست حکومت اسالمی، تمرکز آن ھم

تر و پيگيرتر از  طلبان درون و بيرون حکومت اسالمی و جدی وری خواھان، بخشی از اصالحطلب، جمھ سلطنت

 و ديگر نيورھای امريکاھا سازمان مجاھدين خلق ايران، خواستار براندازی حکومت اسالمی با دخالت  ھمه اين

 اغلب  با اين حال،. اند  کردهکيدتأاند ھم بر اين نکته   نامه نوشتهترمپ که به امريکائیمداران  سياست. خارجی ھستند

اين گرايشات راست ھنوز در اين زمينه که چه گروھی آلترناتيو باشد، اختالف عميق دارند و مشخص نيست تا چه 

گرايشاتی که رد جامعه ايران از پايگاه طبقاتی و .  پذيرفته خواھد شدترمپھا از سوی دولت  ھای آن اندازه سياست

 طبقاتی جامعه ايران، بلکه روی -تر اميدشان را نه به نيروی سياسی  ار نيستند بيشاجتماعی چندانی برخورد

  .اند ھای خارجی متمرکز کرده ھا و دخالت کمک

  

 

 کاخ و کنگره سنا، سيا، سازمان در او فکران ھم و کين مک سناتور ھای ھمکاری که کرد را قضاوت اين بايد حاال

 ايران، در صلح و دموکراسی قراری بر و تروريسم عليه ايران خلق دينمجاھ سازمان رھبری با امريکا سفيد

 کين مک شد؟ خواھد فجايعی چه وارد ايران، مردم سرنوشت و وضعيت آن تحقق صورت در و است واقعی قدر چه

 تروريسم انداختن راه کشتار، و جنگ از حمايت از غير خود برای رسالتی ھيچ ،امريکا حاکميت کلی طور به و

 تمام امريکا گذشته، سال سه از بيش طی و نيست قائل خود برای جھان و خاورميانه منطقه در غيردولتی و لتیدو

 بنابراين، .است کرده آفريقا و آسيا ھای قاره در مذھبی و ملی ھا تروريست بسيج و تجھيز صرف را خود توان
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 بخش سوی از نيز نسبت ھمان به شود می یمتک خارجی نيروھای و امريکا به ھرچه ايران، خلق مجاھدين سازمان

  !گردد می طرد و منزوی منطقه و ايران جامعه آگاھه

طلب جامعه ايران و جھان، مجاھدين يک سازمان نظامی شکست  از ديد افکار عمومی مترقی و پيشرو و برابری

ست در رقابت با  ، ابزاريکاامرمدت، در استفاده از اين سازمان برای حاکمان  بنابراين منفعت کوتاه. خورده است

ھای  طلب و سبز اسالمی و سازمان ھا و محافل سلطنت عالوه براين البی گسترده سازمان. حکومت اسالمی ايران

 و متحدان آن و امريکانيز رقبای جدی مجاھدين در ھمکاری با ... ناسيوناليست آذری، کردی، عرب، فارس، بلوچ و

اين ترتيب، آينده سرنوشت مجاھدين خلق در پرده ابھام قرار  به. يل و غيره ھستندچنين عربستان و ترکيه و اسرائ ھم

  .دارد و برای آن آينده خوبی نی توان متصور شد

 اين که چرا .ندارد جھان و ايران جامعه آگاه بخش نزد در جايگاھی و حقانيت گونه ھيچ ايران، اسالمی حکومت

 جنگ، و اعدام و ترور و وحشت و رعب با ايران، مردم ٥٧ بھمن پيروزی نخست روزھای ھمان از حکومت

 و اجتماعی و انسانی فجايع تاکنون، تاريخ آن از و برد داری سرمايه مسلخ به ايران مردم انقالب دستاوردھای

 بنابراين، .است معروف زا بحران حکومت به و آفريده ديگری از پس يکی را سياسی و اقتصادی زياد ھای بحران

 با تنھا که چرا .است عادالنه و اصولی و حق بر مبارزه و درست تأکيد شود سرنگون ايران اسالمی ومتحک بايد

 خواھد پيدا تسکين و ترميم دردھايشان و ھا زخم و کشيد خواھند راحتی نفس مردم حکومت، اين کليت سرنگونی

 جای حکومتی چه و شود کشيده نئيپا به قدرت از چگونه جانی حکومت اين که جاست اين در اصلی بحث اما .کرد

 سياسی مختلف جريانات ھای سياست تفاوت و است تعمقق قابل عميقا و مھم جدل و بحث مورد اين در بگيرد را آن

  .گذارد می نمايش به را

 زنان، کارگران، مستقيم حضور و قدرت با بايد ايران، اسالمی اعدام و ترور جنايت، و جھل حکومت کالم يک در

 سرنگون مردمی طلب برابری و خواه آزادی نيروھای و نھادھا و ھا جنبش ھمه و ھنرمندان و نويسندگان يان،دانشجو

 اکنون ...و سوريه ليبی، افغانستان، عراق، مانند داخلی جنگ و خارجی نيروھای و لشکرشی و جنگ با نه شود

 ھای زيرساخت بازسازی تا بکشد طول ھا ده شايد و پاشيده ھم از سوريه و افغانستان عراق، ليبی، جوامع شيرازه

 ھر غيردولتی و دولتی تروريسم و روزه ھر جنگ .برگردد سابق شکل به جوامع اين فرھنگی و اجتماعی اقتصادی،

 اين در فردی ھيچ و گيرد می را کودکان چون دفاع بی و گناه بی ھای انسان از شماری بی ھای انسان جان لحظه

 به عامدانه و آگاھانه را خود چشم که ئینيرو و فرد ھر لمس، قابل داليل ھمين به .کند ینم امنيت احساس کشورھا

 سعودی، عربستان ،امريکا با ھمکاری در خواھد می چنان ھم و بندد می کشورھا اين ھولناک و بار فاجعه وضعيت

 باشد اسالمی حکومت نیسرنگو خواھان ،...و اروپا اتحاديه روسيه، چين، مانند ديگری حکومت ھر و اسرائيل

 باالست از حکومت ئیجا جابه خواھان صرفاً  !مردمی ھمبستگی و برابری و آزادی عشق نه دارد قدرت جنون عمالً 

 قدرت به رسيدن اش اصلی عشق و دغدغه .ندارد را جامعه بطن در اجتماعی و انسانی فجايع افزايش کار به کاری و

 و نيست قائل شھروندان امنيت و صلح برابری، آزادی، به ئیبھا ھيچ استا،ر اين در و است ئیبھا ھر به حاکميت و

 و ھا سازمان نيروھا، و افراد چنين اھداف و ھا سياست جانبه ھمه و پيگيرانه بايد !است قدرت فکر به فقط و فقط

 پايگاه و جايگاه و اند دوخته دموکراسی و برابری و آزادی دشمنان معنوی و مادی ھای حمايت به چشم که را احزابی

  !کرد محکوم شديدا را ندارند ايران جامعه در نيز خوری در اجتماعی و طبقاتی

  ٢٠١٧ ی سوم م- ١٣٩۶ ]ثور[چھارشنبه سيزدھم ارديبھشت

 


