« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته قدرت رجوی وکین برعاشقان
آخرین فرصت رؤیای رجوی و به چنگ گیری قدرت.
رجوی درنزد عاشقانش به پاسدارن آدمکش خمینی می نازید؟.
علت شکست فروغ جاویدان را ضعف ایدئولوژیک نیروها واعضای مجاهدین عنوان شد.عجیب است ازیکسو ازحماسه ها و رشادتهای بی نظیر
عملیات فروغ جاویدان سخن گفته می شد .ا ّما درجمعبندی و تحلیل درون تشکیالتی آن ،علت شکست همان نیروهایی ورزمندگان ومجاهدین
قهرمان بودند ،که بخاطر تعلقات به« زن» و«همسر »پشت تنگه ماندند وحماسه خلق کردند ،...
رجوی می گفت« :نیروها ی رژیم وپاسداران به رهبرشان خمینی وصل بودند وشما مجاهدین نه  ،شما به رهبری تان(رجوی) وصل نبودید!،
وعلّت ماندنتان در پشت تنگه چهارزبر درکرمانشاه همین بود ،شما با پای رهبری به نبرد با خمینی نرفتید».
آقای رجوی! ،شرم چیزبدی نیست؟ .درزندان بازجوها می گفتند«:اگرما یک نفرمثل شما داشتیم ،این انقالب هرگزشکست نمی خورد!» .حاال
سوم نیروهادرفروغ جان با ختند! .وشما چنین زهرمی ریزید درقلب
نیروهای بسیجی خمینی را به ُرخ ما می کشید؟ .بیش از ۱۳۰۰تن ،یک ّ
آنان؟.

قسمتی ازکتاب «:حقیقت ماناـ گزارشی به سه نسل – خطاب رجوی»
فصل سوم :مسائل خطی استراتژیک
دوم :فروغ جاویدان
بخش ّ
بررسی عملیات فروغ جاویدان ازاین منظرقابل اهمیّت است که می توان سازمان را درشکل ومحتوا به شرایط ما قبل ومابعد فروغ تفکیک کرده
ومورد بررسی قرار داد .رشد وارتقاء اپورتونیسم وانحطاط رجوی ،که تمام سازمان را دربرمی گرفت ،ناشی ازچنین شکست خطی استراتژیک
است .نتایج ودستاوردهایی که رجوی مدعی آن است ،ازیک نظرنیازی به استدالل ندارد ،زیرا نزدیک به سه دهه پس ازعملیات فروغ جاویدان،
بُطالن این تحلیل ودعاوی را نشان می هد .اگرضرباتی که سازمان دراین عملیات متح ّمل شده بود را یک شکست بنامیم .کما اینکه مریم رجوی
درسالهای بعد ناچار به اعتراف شد که«:ما بلحاظ نظامی درفروغ شکست خوردیم» .ا ّما شکست اصلی سازمان ورجوی ،پس ازعملیات فروغ
جاویدان بوقوع پیوست .ا ین شکست آغازدگردیسی بود که تمام شئونات سازمان را دربرگرفت .کاش تنها شکست نظامی خورده بودیم .شکست
نظامی قابل جبران است .ا ّما شکست« ایدئولوژیکی وتشکیالتی» ضربه ایی نیست که بتوان درآینده کمرراست کرد.
«بیمه نامه» فروغ یا «زباله» جنگ ایران وعراق شدن
اگربقول رجوی عملیات فروغ «بیمه نامه» بود وحضورما وارتش آزادیبخش را درعراق تضمین ومشروعیّت می بخشید .بدان معنا که ما «زائده
جنگ ایرا ن وعراق» نبوده و نیستیم! .می بایست درجهان خارج ازذهن ،شاخص های مادّی ومشخص خودش راداشته وهرگزنمی باید دارای چنین
موئلفه هایی باشد ،.که ذیالً به آن می پردازیم؟.
 )۱مگر نمی گفتیم که صلح طناب دار رژیم خمینی است و رژیم صلح نمی خواهد همچنانکه ماراز پونه کنارالنه اش بدش می آید! پس چرارفتیم
عملیات فروغ جاویدان؟ چرا صلح وآتش بس وپایان جنگ درتحلیل رجوی که پایان رژیم قلمداد می شد ! ،شما می گفتید «:اگر نرویم(عملیات) می
سوزیم ؟» صلحی درتحلیل شما رژیم را می سوزاند! چرا جای ما ورژیم درصورت وضعیت ترسیم شده توسط خودتان ،جابجا شد؟ .وبه قیمت
کسب بیمه نامهٔ ادامه حضوردرعراق ،مجبور به رفتن برای عملیات شدیم ؟ رژیم ما راسوزاند یا ما با تحمیل صلح به رژیم  ،خود سوختیم؟
)۲اگرچه این عملیات ،پس ازاعالم آتش بس توسط رژیم خمینی صورت گرفت .ا ّما نکته اصلی اینست که صدام تا چند روزآتش بس را نپذیرفت .تا
عملیات فروغ جاویدان آغازشود ،وصدام پس ازپایان عملیات فروغ وشکست سازمان ،آتش بس را پذیرفت .به عبارتی اگر پس ازپذیرش آتش بس
توسط صدام ،بازهم ارتش آزادیبخش امکان عملیات داشت ،آن موقع می توان گفت این «بیمه نامه» است! .کما اینکه صدام پس ازفروغ ،بم ّدت یک
ربع قرن اجازه عملیات بزرگ وسرنگونی توسط ارتش آزادیبخش وتحت این نام ،به رجوی نداد! ،حتّی درمهمترین سرفصل ( مقطع مرگ خمینی
)! .بنابراین «بیمه نامه» واقعی منوط به پذیرش عملیات توسط صدام پس ازپذیرش آتش بس ونه درشکاف وفرصت چند روزه مابین پذیرش آتش
بس می باشد.
وازآن مهمتر ،مگرمی شود بدلیل بیمه نامهٔ «مشروعیت» باقی ماندن درعراق ،کشته شدن بیش از ۱۴۰۰تن و ۱۱۰۰زخمی ومعلول را
پذیرفت؟! .نزدیک به یک سوم نفرات رابه کشتن دادن ،تنها بخاطر کسب «بیمه نامه» حضور وباقی ماندن درعراق؟ (قیمت درعراق ماندن و

معنی «بیمه نامه» چیزی جز بیمه ادامه حیات رجوی درعراق نبود) مگر انسانها گوشت دم توپ جاه وفردیّت رهبری هستند؟ .نفس چنین استداللی
بغایت توجیه کارانه ونامشروع و اپورتونیسم است! .خمینی هم می گفت «:خون شهیدان ،انقالب واسالم( خودش) را بیمه کرده است».
آیا اگرعملیات انجام نمی شد ،امکان حضور درعراق نبود؟ .آیا صرفا ً برای اثبات به اصطالح زائده جنگ نبودن ،به این عملیات وبیش
از۱۴۰۰کشته و ...اقدام نمودیم؟ .باور کنید اگر عملیات فروغ جاویدان هم نبود؟ ،بازهم صدام اجازه همان عملیات های شهری یا نوارمر درسالهای
 ۷۲و ۷۶و ۸۰راهگشایی وسحر را نمی داد؟ .البتّه که بدون عملیات فروغ هم ،صدام اجازه عملیات فوق را می داد .صدام که مبنایش عملیات
فروغ نبود؟ .صدام که مشکل کسب «بیمه نامه» وچنین توجیهاتی توسط سازمان را نداشت! .نقش عنصری وتعیین کننده برای اجازه عملیات هم
درخواست دولت عراق ومنافع صدام بود! نه بیمه نامه فروغ! .پس چنین استداللی تنها برای توجیه شکست این عملیات وبحث منافع ومطامع
رهبری واستمرارحضور درعراق بود نه چیزدیگری! .پ ولهای بادآورده ای که صدام ماهیانه تقدیم رجوی می کرد ،بیانگر همین امراست .آن زمان
رجوی درنشست ها می گفت «:ما حتّی یک تومان هم ازهیچ کشور پول نگرفته ایم! اگرچه هر دولتی حتّی یک تومان به ما بدهد می پذیریم! بدلیل
حمایتی مادی(عملی) که درپشت همین پرداخت یک تومان وجود دارد .ما خیلی دلمان می خواست الجزایربه ما کمک کند ،بدلیل اینکه دولت هم
دست سازمان آزادیبخش الجزایربود .ا ّما کمک نکردند ،چون یک تومان هم بدهد حمایت اش را نشان داده است».
احد بوغداچی فرمانده لشگر ۹۳ویکی ازمحافظین همیشگی رجوی ،دو سال پس از فروغ جاویدان گفت ه بود «:ما برای پیروزی عملیات
نکردیم.عملیات ما برای تضمین حضور همیشگی ما درعراق بود .من که یک فرد نظامی هستم مطمئن بودم شکست می خوریم ! ولی سازمان
باید خودش را به صدام ثابت می کرد و باید قیمت اش( ۱۳۰۴کشته و همین حدود مجروح) را می دادیم».

احد بوغداچی سمت راست حفاظت چسبیده به سوژه(رجوی) پشت سر حسن نظام الملکی ورجوی درمانورنظامی سیمرغ ۱۳۷۳

احد بوغداچی سمت راست پشت سررجوی درمانورنظامی سیمرغ ۱۳۷۳

احد بوغداچی سمت راست بازگشت مریم ازفرانسه۱۳۷۵
استناد رجوی به آمارهای رژیم
رجوی بدرستی همواره آمارهای ساخته وپرداخته رژیم را زیر سوال می برد! ا ّما وقتی به آماررژیم درباره عملیات فروغ می رسد! ،به آن استناد
می کند؟ .طبق آماررژیم  ۱۲۴هزار کشته «درجنگ  ۸ساله» و ۴۵هزار کشته وزخمی درعملیات فروغ جاویدان دریک «جنگ ۳روزه»؟.
کدام آمار رژی م را باور کنیم .رجوی به این آمار استناد کرده وبه این عملیات می بالد وبرای دلخوشی نیروها و ...تبلیغ می کند؟ .درحالیکه رژیم
برای درتنگنا گذاشتن سازمان مجاهدین درمجامع حقوق بشری چنین ارقام سازیهایی را برای سازمان ملل ارائه می کند .ا ّما آنچه ما ازکم وکیف
عملیات فروغ از افراد شنیدیم نیز،گواهی براین بود که همه پشت تنگه چهارزبر گیرکرده وراه به پیش نبود! ودرعقب نشینی هم تلفات سنگنیی
دادیم .کشته های جنگ ۳روزه کجا وجنگ ۸ساله کجا؟ .این مثل همان آمارکشته هایی بود که خمینی درمورد ۱۵خرداد می داد .ویا مثل آمار۷۰
هزارکشته درانقالب سال  ۵۷و...
بکرات ادّعا می کرد «:علت وجودی ما درعراق ودرجوارخاک
 )۳اگرآنچنانکه رجوی پس ازعزیمت به عراق می گفت ونیزدرسالها بعد نیزّ ،
میهن(نام رتوش شده عراق ،زیرا نام بردن ازعراق آن موقع گزنده بود) بدلیل جنگ ایران وعراق است ».طبعا ً پس ازآتش بس ،خود بخود این
زمینه ومشروعیت ازبین می رود .ودلیلی برای ماندن درعراق وجودنداشت! .اگرچه مثل همیشه ازاحساسات اعضا وهوادارن سوء استفاده می کرد
وپای امام حسین را به میان می کشید که به خاک توقدم گذاشته ایم ووپناهنده توهستیم؟ .واقعیّت اینکه امام حسین خودش درعراق وکربال
«پناهندگی» نداشت؟ ! نمی شود چنین بازیهایی را درکارسیاسی انجام داد! .اگرچنین باشد ،ازفردا هرمدعی مبارزه با رژیم می تواند برود مشهد ،
نزدرژیم آخوندی حاکم برایران ،وبگوید «:امام رضا! من به خاک توپناهنده شدم؟ ».طنز ازمن نیست ،سوءاستفاده از احساسات وعواطف مذهبی
را آخوندها کهنه کرده اندَ ،ورجوی با دیرکر وارد این جرگه شارالتانیسم آخوندی شده است.

 )۴ازهمه مهمترهدف عملیات فروغ ،نه کسب بیمه نامهٔ حضورارتش آزادیبخش درعراق! ،بلکه مطابق نشست توجیهی پیش ازعملیات ،سرنگونی
رژیم خمینی بود! .این تولیدات(کسب بیمه نامه) محصول شکست پس ازعملیات فروغ توجیه ومغلطه وسرپوش برای همین شکست بود!.
 ) ۵اگرصدام به سازمان اجازه حضوردرخاکش راداد ،نه به علت ادامه جنگ وسرنگونی رژیم آخوندی! ،بلکه بعنوان اهرم فشاری برای پذیرش
صلح توسط رژیم بود .کما اینکه بعد ازپذیرش آتش بس هم ،به این دلیل اجازه عملیات محدود چریک شهری وسوژه زنی می داد که رژیم را پای
میزمذاکره وبستن قرارداد صلح بکشاند! .وازطرفی درمقابل حضور شیعیان وابسته ومزدور خمینی چون گروه بدر وحزب الدعوه و...درایران ،
وجود رجوی وسازمان وارتش آزادیبخش درعراق بعنوان اهرمی باالنس کنند برای فشاربه رژیم استفاده کند.
رجوی تا سالها درباره فروغ جاویدان دروغ گفت
 )۶اگربقول رجوی «:لحظه اعالم آتش بس توسط رژیم ،یک لحظه تاریخی بود وباید می رفتیم واگرنمی رفتیم مسئولیت تاریخی خودمان راانجام
نداده بودیم .واگرنرویم مورد لعنت تاریخ ومردم قرارمی گیریم ».باید گفت ما نمی توانیم هرامری را با مصادره «مسئولیت تاریخی» و«عملیات
مقدس» بپوشانیم .تنها چیز مقدّسی که درسازمان وجود داشت «رجوی» بود .اگراینطوراست باید پس ازمرگ خمینی هم که نرفتیم؛ آنجا هم باید
مورد لعن ونفرین مردم وتاریخ قرارمی گرفتیم؟ ! درحالیکه اینطورنشد .کما اینک مردم النهایه همیشه بهترین داوروقاضی هستند .اگرچه رجوی
سالها ازما پنهان می کرد ونگفت که صدام مانع عملیات پس ازمرگ خمینی شد .ا ّما درمقابل ما ،با عدم صداقت ودروغ! ،علت نرفتن را ،عدم
فراگیری آموزشهای نظامی را بهانه وتا سال  ۷۴دراین مورد پرده پوشی می کرد .همچناکه پس ازعیان شدن این مسئله ،رجوی استدالل می
کرد «:باید باکسب آموزشهای نظامی و باال بردن توان رزمی خود ،صاحبخانه (صدام) رابه یقین برسانید که شما می توانید رژیم را سرنگون کنید
تا حاضر به آغاز جنگ با رژیم ایران باشد».
رجوی حتّی درموشک باران سال  ۷۷توسط رژیم به خاک عراق با عصبانیت وطلبکاری گفت«:ما صاحبخانه را تا نقطه جنگ کشاندیم که رژیم
خاک او را موشک باران کند ولی او پای قضیه نیامد ! ».رجوی نمی خواست بفهمد یا اقرار کند که صدام دیگر توان راه اندازی یک جنگ دیگربا
سومی نداشتند .تا جاییکه صدام پس
رژیم را ندارد .درحالیکه نه تنها ارتش بلکه مردم عراق نیزاز تأثیرات دوجنگ پیشین ،دیگرکششی برای جنگ ّ
از جنگ کویت درسال  ۷۰به اجبار تمام افراد ارتش را تصفیه کرد وجوانان ۱۶تا ۱۴ساله را برای راه اندازی یک ارتش به خدمت گرفت .زیرا
ارتش پیشین دیگر بلحاظ روحی درهم شکسته شده و توان یک جنگ دیگررانداشتند .درسال  ۷۰حدود ۱۱ماه برای کار سیاسی وکسب اخبار
واطالعات با مترجم عربی وکردی به شهرها وروستاهای مجاور می رفتم بال استثنا همه ازجنگ سرخورده بودند .بیشتر وبهترازهمه ،رجوی از
این موضوع آگاه بود وگزارش ها بدست اومیرسید ،ا ّما هرگز برزبان نیاورد.
 )۷اگرما «زائده جنگ ایرا ن وعراق» نیس تیم! .ممکن است بفرمایید بگویید پس صدام به چه دلیل باید حضور مسلح ما درعراق را ،که
سومی ،به کشورهمسایه وهمجواربرود،
اپوزیسیون رژیم خمینی هستیم تن دهد؟ .حتّی اگر«اپوزیسیونی» برای پیک نیک هم دریک کشور جهان ّ
تنش های خاص خود را دارد .چه رسد یک اپوزیسیون مسلح ود ارای نیروی نظامی وارتش؟! .صرف مستقل بودن صدام و وابسته نبودنش به
غرب وشرق مالک ومعیارنبود*! زیرا این امرتنها به حیطهٔ اختیارات وآزادی عمل صدام می افزود ونه حیطهٔ اختیارات ما! .به این معنا که ما
خواه ناخواه باید درچارچوب خط مشی صدام عمل می کردیم .کما اینکه چنین نیز شد .انبوه نوارها وفیلمهای واسناد مالقات شما واعضای ارشد
مجاهدین چه برای تعیین خط مشی ودرخواستهای استخبارات عراق وتعیین سوژه ها ی عملیاتی و...چه اخبار واطالعاتی که ازجبهه های جنگ
وشهرها به ارتش عراق می دادیم وچه منابع «طیب وطاهری» که یک فقره اش پرداخت بودجه ۵۰میلیون دالردرسال ،خود گواه این حقیقت است.
مالک حضور ما درعراق برای صدام ،منافع خودش بود نه دلسوزی برای منافع سازمان!.
 )۸اگر استقالل صدام ازغرب وشرق ،مالک ومعیا رجوی برای آمدن به عراق بود .نامه نگاری رجوی به گورباچف* وتعریف وتمجید از
پیشرفتهای شوروی؟ (که درحال اضمحالل وفروپاشی بود؟ ) وخرج کردن ازمبارزه باامپریالیسم امریکا برای آنها...وهمچنین درخواست وام
۳۰۰میلیون دالری توسط فرهاد الفت(منوچهر) ،پیش ازورود رجوی به عراق ،نشانگر باطل بودن چنین خاستگاهی است.
دوم را ارسال
گورباچف نامه رجوی را بالپاسخ گذاشت وبه همین دلیل تنها ده روز پس ازآن نامه ،اینبار توسط فرهاد الفت(منوچهر) نامه ّ
وتقاضای  ۳۰۰میلیون دالر وام می کند...نکته جالب اینست که می گوید اگر ندارید  ۱۰۰میلیون بدهید!( متأسفانه یاد شیوه گدایی می افتم که می
گفتند درراه خدا اگر دارید دو تومان اگرندارید یک تومان وواگرندارید پنج لایر به من عاجزکمک کنید) .بدینوسیله با نامه فرهاد الفت(منوچهر)،
رجوی می خواست عدم پاسخ نامه اش را پیگیری کند! چون جواب ندادن برایش سخت وتوهین آمیزبود .وازطرفی با درخواست وام ،معنای
نزدیکی وتمایل رابطه باحاکمیّت شوروی را برساند .چنین درخواستی هم می تواند برای پول باشد وهم ارسال سیگنال به طرف مقابل به این
منظور که ما خواهان چنین عمقی از رابطه وحمایت شما هستیم ! .گویی گُلی که شوروی به سینه حزب توده درتاریخ زد؛ برای ما کافی نبوده!
وباید خود نیز تجربه کنیم؟ .غافل ازاینکه درچنین رابطه ایی تعادل قوا هرچه باشد ،برتری ودست پیش با عنصر وقدرت باالتر(شوروی) است.
وچنین امری نیازبه تجربه اندوختن نداشت! .به همین دلیل نفس درخواست  ۳۰۰میلیون دالر ،حاوی چنین پیامی به حاکمیّت شوروی است .این
هدف وبخش اصلی این نامه است .به عبارتی روح نامه ،ارسال همین سیگنال است .کما اینکه دراسناد پس ازسرنگونی صدام مشخص شد که
رجوی ماهانه ازصدام پول دریافت می کرد! .ودرآن شرایط نیازمند فوری چنین پولی نبود! .به عبارتی نامه رجوی به گوربا چف دیماه سال  ۶۴و
دیدار عباس داوری با اطالعات رژیم صدام اردیبهشت ۶۴سال بوده  ،وحتّی پیش از این هم دیدارداشته وپول می گرفت! .نوارها ی ویدئویی
وتاریخ آنها هم مشخص است کما اینکه درخالل تبادل اطالعات توسط عباس داوری می توان به تاریخ دیدارها دست یا فت.

اگر سرسوزنی صداقت داشتیم باید چنین نامه ها وپولهای اهدایی صدام را خودمان با مردم درمیان می گذاشتیم  .آقای رجوی شما که برای چند نفر
جداشده ،دراتمام حجّت آبان  ۹۳ظاهر می شوید وبه عربده کشی تهدید به قتل می کنید! چرا درچنین مواردی سکوت وپنهان کاری پیشه می
کنید.والم تاکام حرفی نمی زنید؟ آیا رابطه این سکوت وپنهان کاری ،باآن عربده کشی ها ،مفهوم است؟!.
زیرنویس *:متن خالصه شده نامه رجوی به گورباچف:
بنام خدا
و
بنام دوستی و مبارزات ضد امپریالیستی و ضد استثماری خلقهای ایران و شوروی
رهبر کشور بزرگ همسایه ما ،دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی ،رفیق گرامی ،میخائیل سرگئویچ گورباچف؛
بمناسبت آغاز سال نو و در آستانه برگزاری بیست و هفتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی ،صمیمانهترین درودها و تبریکات مقاومت
انقالبی و سراسری مردم ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران را بپذیرید.
آنچنانکه درپیام تلویزیونی ـ که دراول اکتبر گذشته در فرانسه پخش شد ـ گفتید ،بیالن حزب کمونیست اتحاد شوروی دراداره وپیشرفت کشورتان
طی سالهای گذشته بسیاردرخشان بوده است .بنحوی که امروزشما درکشورتان بیش ازیک میلیون طبیب ۶ ،میلیون مهندس ،ویک ونیم میلیون
دانشمند دارید وکرایه خانه بطورمتوسط تنها  ۳درصد بودجه خانوادگی را تشکیل میدهد .از سوی دیگر در ۲۰سال گذشته ،درآمد واقعی هرفرد
 ۱۰برابر شده ،اما قیمت کاالهای مصرفی در شوروی افزایش نیافته و از  ۵۰سال پیش شما با پدیدهای بنام بیکاری مواجه نیستید .یک سیستم
… آموزش و پروزش و بیمههای اجتماعی مجانی دارید و اتحاد شما شامل بیش از یکصد ملیت است
با این همه شما افزودید که برنامهای برای پانزده سال آینده در نظر دارید که طی آن بایستی بهمان میزان که در ۲۰سال گذشته دراتحاد شوروی
کار شده است ،بازهم کار انجام گیرد.
…سیاست اعالم شده شما دردفاع ازصلح پایدارجهانی ومخالفت قاطعانهتان با مسابقه تسلیحاتی وابتکارات شما درزمینه خلع سالح بمنظوربقاء
بشریت ومقابله با تشنج آفرینیهای امپریالیستی ،بسیار عادالنه وتحسین آمیز است.
…یک چنین بیالن ارزشمندی مبیّن این است که دستاوردهای بیست وهفتمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی ،بیگمان درتحکیم مبانی صلح و
سوسیالیسم ودربرنامه ریزی برای پیشرفتهای اقتصادی ـ اجتماعی کشورتان ،نقش بسزائی خواهد داشت وارتقاء هرچه بیشترزندگی کارگران و
زحمتکشان وهمچنین کلیه ملل اتحاد شوروی را باعث خواهد گردید…
همچنین بدیهی است که توجهات همهً خلقهای تحت ستم و جنبشهای رهائی بخش وتوجهات کلیه ملل ونیروهای طرفدارصلح درجهان امروز ،در
چارچوب منافع مشترک صلح جویانه وضدامپریالیستی ،به دستاوردهای این کنگره معطوف میباشد ،ازجمله سازمان مجاهدین خلق ایران ـ سازمان
رهبری کننده مقاومت سراسری مردم ایران برای صلح وآزادی که اینک همزمان با اعتالی مقاومت مردمی درداخل ایران ،بیش ازپیش ،تحت
انواع فشارها وهدف تیزترین حمالت مقامات رسمی ایاالت متحده آمریکا قرار دارد (برخی از اسناد ضمیمه است) و علیهذا ازطریق شما همدردی
و همبستگی حزب کمونیست و خلقهای کبیر اتحاد شوروی را با مردم و مقاومت ایران ،خواستار میشود ....دیکتاتوری مذهبی و قرون وسطائی
خمینی ،رژیم ماقبل سرمایهداری که تنها به جنگ سرکوب ودرآمد نفت متکی است ،محققا ً همچون دیکتاتوری کمپرادور شاه ،محکوم به سرنگونی
است بنحوی که با اطمینان میتوان گفت درکنگره بعدی حزب کمونیست اتحاد شوروی (کنگره بیست و هشتم)[جوالی =۱۹۹۰خرداد  ]۶۹هیچ
اثری ازاین رژیم درایران نخواهیم یافت ...یکباردیگربراهمیت وضرورت همدردی وهمبستگی فراموشی ناپذیر شما و حزب ومیهن کبیرتان با
مقاومت مردم ایران ،تاکید کنم ...وبا تاکید بردوستی وهمبستگی خلقهای شوروی وایران.
۲۶دسامبر۶ ( ۱۹۸۵دی ماه )۱۳۶۴
مسعود رجوی

متن نامه فرهاد الفت(بانام تشکیالتی منوچهر):

»تقاضای وام«
کمیتهء مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی،
رفقای عزیز،
محترما:
سازمان مجاهدین خلق ایران که یک مبارزه ی انقالبی وسراسری برای سرنگونی رژیم ارتجاعی وقرون وسطایی خمینی را رهبری میکند ،وبر
طبق اسناد ارائه شده ،درگیر ودار یک نبرد تمام عیار نظامی وسیاسی واجتماعی وتبلیغاتی با رژیم مربوط است ،برای نیل به این هدف انقالبی و
ضد امپریالیستی خود ،که نهایتا ً سازماندهی قیام مسلحانه ی مردمی را درچشم انداز دارد ،درمجموع به مبلغی در حدود [ ۳۰۰سیصد] میلیون دالر،
که ارزیابی کمیته مرکزی آن است ،نیاردارد .بدیهی است که بخش اعظم نیازهای مالی سازمان ما ازطریق کمکها ومنابع مردمی مجاهدین در

داخل ومصادره ازرژیم خمینی تامین میشود .اما بخاطر کمبودها ازرفقای کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی تقاضا میکنیم هر
میزان ازمبلغ فوق را که میسر باشد (حتی یک سوم) به سازمان مجاهدین خلق ایران وام بدهند ،که طبعا تاثیر جدی وفراموش ناپذیر خود را در
پیشبرد مبارزه ی انقالبی سراسری ایران خواهد داشت .شایان تذکرمیدانیم که چون نیازمبارزاتی ما به مبلغ فوق جدی است ودربرنامه ریزیهای
استراتژیکی وتاکتیکی سازمان درسال ۱۹۸۶اهمیت تعیین کننده ومبرم دارد ،ولذا خواهان تصویب هرچه سریعترآن هستیم .سازمان مجاهدین خلق
ایران بدین وسیله متعهد میگردد که درهر شرایطی که درآینده پیش بیاید ،وام مزبور را از سال  ۱۹۸۸به بعد (ولوازمحل کمکهای مردمی خود)
با تقسیط تادیه کند.
با تشکر
فرهاد الفت ،عضو دفتر سیاسی و نماینده ء سازمان مجاهدین خلق ایران
۷ژانویه  ۱۷) ۱۹۸۶ديماه( ۱۳۶۴

علت شکست فروغ ودروغهای رجوی
 ) ۹آقای رجوی! اگرعلت شکست ما درعملیات فروغ جاویدان نظامی نبوده ،بلکه ایدئولوژیک بود وبقول شما سقف ایدئولوژیکمان پایین بود،
واعضا وکادرها درگیر حائل زن و زندگی بودند و ،...پس این حرفهای شما چه بود که سه سال قبل ازاین می گفتید« :انقالب ایدئولوژیک سازمان
را برای ۱۰سال آبندی کرد» مگر نگفتید:
« بازهم تاکید مي کنم ،باور کنید بخدا خودسوزي وعمل انتحاري به نسبت آن فدیه و فدا چیزي نبود .کما اینکه حاال براي
همه مجاهدین نثار جان کمترین فدا است .از آن روزهیچ مجاهدي را ندیدم وهیچ گزارشي را نخواندم که کمترین درخواست
و تقاضاي اوعمل مقدس انتحاري نباشد .البته این انتحارنیست بلکه احیاء ورهایي است .ما پیام آور شورهستیم ولواینکه
صدها هزاردیگراز این جان هاي پاک راهم براي مردم ایران فدا کنیم ».
نشریه مجاهد شماره  ۲۵۳سخنرانی مسعود رجوی درمراسم ازدواج ایدئولوژیک با مریم رجوی .خرداد .۱۳۶۴
متولد شده است رمزها وکدهاي اختصاري دارد )
تولد دوباره افراد(هرمجاهد خلقي که جدیدا ً ّ
« پس ازانقالب ایدئولوژیک و ّ
هرکه را دیدم ،هرنامه ویا گزارشي که ازآن روزدریافت کردم ،چند کد وچند رمزدرتمامش مشترک بود درداخل وخارج
نفراول باشم هرمجاهدي را دیدم وهرنامه وگزارشي را
کشورداوطلب عملیات انتحاري ،بالاستثنا همه مي گفتند من باید
ّ
که خواندم این کد را داشت ».همان منبع
 )۱۰اگرعلت شکست ما درعملیات فروغ جاویدان نظامی نبوده بلکه ایدئولوژیک بود ...چرا  ۱۰ماه بعد ،وپس ازمرگ خمینی وبرغم همان سقف
ایدئولوژیکی پیشین وعدم تغییرآن وبه عبارتی سه چهارماه قبل ازاعالم مسئول ّاولی مریم رجوی در ۲۶مهر  ۱۳۶۸باز تصمیم به رفتن به عملیات
سرنگونی را داشتید؟ وبرغم بست نشستن پشت درکاخ ریاست جمهوری عراق ،صدام اجازه عملیات پس ازمرگ خمینی را نداد!.
مگربعد فروغ جاویدان نمی گفتید «:خدا ازپشت یقه من را گرفت وگفت هنوزشایستگی رفتن به عملیات سرنگونی را ندارید!»شما که عامل اصلی
شکست را وجود روابط زن و شوهری و ازدواج و وابستگی خانوادگی عنوان می کردید ومی گفتید «:رزمنده مجاهد خلق که زن یا شوهر داشته
باشد قطعا درپشت خاکریز بفکرهمسرش می افتد و انگشتش ماشه را نمی چکاند ».پس به چه دلیل بازهم پس ازمرگ خمینی هوس رفتن داشتید؟.
وبحث وبهانه تنگه وتوحید و...قبل از آن ،چه بود؟! وبازبا سناریو چینی ودرتوجیه نرفتن به عملیات ،دراین لحظه وبزنگاه تاریخی ،شما با
مزورانه استدالل می آوردید که به لحا ظ
الپوشانی ممانعت صدام با عملیات پس ازمرگ خمینی ،درنشست چهارروزه خودتان با ارتش آزادیبخشّ ،
نظامی باید آموزش بگیریم! واساسا ً بحثی در ضعف ایدئولوژیک افراد ،وتنگه وتوحید نبود؟! می بینید چگونه هرروزبرنگی درمی آیید! افرادی که
پس ازمرگ خمینی با چه شورو اشتیاقی شبانه روز کارمی کردند برای آماده سازی سالحها وتجهیزات ، ...مشکل زن و شهادت نداشتند! واقعیت
اینست که درقبال این شورواشتیا ق کادرها واع ضا ،شما نمی توانید بگویید ایدئولوژیک درسطح سرنگونی نیستید؟! مجبورهستید درمواجه با این
شورو شوق حقیقت را بگویید که مشکل عدم فداکاری شما نبود! ،ا ّما بازبجای گفتن تمام حقیقت ،که همانا مخالفت صدام بود .کمبودآموزش نظامی
را بهانه کردید! واین مسئله چند سال گذشت وسپس با ۶سال تأخیر درسال  ۷۴مجبور به اعتراف شدید که صدام مانع شد که پس از مرگ خمینی به
عملیات برویم ! .وگفتید  « :دق الباب کردیم «،سیدالرئیس» یا صاحبخانه جواب نداد».
آیا یکبارشده شما با عاشقانتان از ته دلتان حرف بزنید؟! ولو یکبار! .می بینید ما چه ضربه هایی ازشما می خوردیم ا ّما باز ایمانمان را حفظ می
کردیم! .زیرا ما ایمان داشتیم به جنگ با خمینی! ا ّما تو ایمانت خالصه می شد درخودشیفتگی ونام خودت.
 )۹آقای رجوی! آنزمان چون بازهم بحث ونشست تنگه وتوحید افاقه نکرد .یکباره وبی ربط ،بحث امام زمان(شبح خودرا) را مطرح کردید؟!.
من با اینکه عاشق وسرسپرده شما بودم .خودم مانده بودیم منظورازاین بحث چیست؟ .چه ربطی به شرایط کنونی ما دارد؟! این نشست بانگاه

سِحرآمیز وجادوی چشم دوختن شما به حاضرین تمام شد!(انتظار داشتید همه یا تعدادی بلند شوند وهمین را مطرح کنند که شما شبح نیستید
وخودش هستید«امام زمان!» ،ا ّما چنین نشد! ).درست درهمین نشست بود که زنی بنام مریم بیست وچندساله که قبالً مسلمان نبود(بهایی) یکی
دوجمله ازشما تعریف کرد وبه همین دلیل همین زن پس ازهمین نشست یکباره چند مدارباال کشید وبه معاونت نسرین (مهوش سپهری) ارتقا
یافت؟! وهنوزدوهفته به لشکر ۴۰نیامده ،بدلیل عدم آشنایی با رزمندگان(اسیران اردوگاهی پیوسته) برخوردهای تندی داشت که با اعتراض
همگانی مواجه شد ومجبور شدند سریع اورا عوض کنند! .سِحرچشم دوختن شما به حاضرین با این جملۀ القائی که ختم کالم تان بود«:امام
زمان می آید»! .نمی دانیم چرا ما را از روی زمین و تحلیل مشخص از شرایط مشخص ،به آسمانها می بردید؟ .باورکنید همین بی صداقتی ها که
به یک روال تبدیلش کردید قبل ازهمه ،خودتان را فاسد کرد .البته تا جایی که متصل به خدا هستید؟! هیچ زمینه ایی برای فاسد شدن شما وجود
ندارد! .بلکه کسانی فاسدند که این حرفهای شما راهضم نمی کنند ،باورندارند و نمی پذیرند!.
انسان های فهیم ازجاذبه زمین سخن می گوید وآخوندها از جاذبه آسمان! .انسان های فهیم تورا به آسمان وماه ومریخ می برد ،آخوند ها
زیرزمین وزیرخاک وعده می دهد!.
ازروی زمین به ِ
اینک رهبری عقیدتی! بایک دیرکرد تاریخی ،پسید ٔه ارتجاع را،پیشتازی می کنند.رجوی می گفت«:آنها می گویند والیت فقیه ما میگویم رهبر
عقیدتی».
 )۱۰ممکن است کسی درشرایط سال ۶۸نداند که اساسا ً امکان وفضایی برای عملیات سرنگونی بعد ازمرگ خمینی وجود نداشت .چرا که دربزنگاه
مشخصی مثل مرگ خمینی هم ،صدام به شما اجازه عملیات نداد .وبه طبع اُولی هرچه زمان می گذشت .بویژه با حمله صدام به کویت
درسال ۱۳۶۹واشتباه استراتژیک وبه کاهدان زدن وتبعاتش! ،صدام دیگر درنقطه ایی نبود که بتواند یک جنگ دیگری را آنهم به جانب رژیم ایران
شروع کند .اگراین اطالعات راهمه نداشتند و نمی دانستند؛ شما که درارتباط مستمربااعضای دولتش بودید ومی دانستید که چنین امکان وتوانی
برای عملیات ندارید .سوال اینجاست که وقتی ظرف مادّی سرنگونی وجود نداشت وندارد .شما چگونه می گفتید تنها مانع شما برای سرنگونی
ی اگرهمه نیز انقالب کرده بودند ،صدام اجازه سرنگونی نمی داد؟ وما درعراق قفل شده بودیم! تا زمانیکه صدام بود هیچ
جنسیّت و زن است؟ .حت ّ
کس درسازمان وتشکیالت اشرف ،این حرف را برزبان نیاورد! چون معنایش لجن مال شدن توسط تشکیالت وشما ،تحت عناوینی چون خمینی
گرایی و بریده و مزدور ...بود ،ا ّما همینکه صدام سرنگون شد .یکباره گفته شد که که ما درزمان صدام درعراق قفل شده بودیم؟! واآلن بعد
از ۱۵سال ازآن شرایطی که صدام ایجاد کرده بود ازقفل شدگی بیرون آمده ایم؟! .وفضا باز شده برای ما و ارتش آزادیبخش؟! .پس این حرف
ق کنیم چیست؟ وپس ازاین ۲۷سال ،سوال اینست که
وتئوری درزمان صدام ،که بدون انقالب ایدئولوژیک ،نمی توانیم سرنگونی را محق ّ
آیاهنوز«زن» مانع سرنگونی رژیم است؟! .چون تا همین امروزوهمین اآلن هم ،همین بحث واستدالل درتشکیالت درجریان است؟.
 )۱۱دقیقا ً پس ازاین مراحل ،درزمستان سال  ۱۳۶۹بود که برای ّاولین باربحث تعهد دادنها پیش کشیده شد .درحیص وبیص جنگ عراق وائتالف
بین المللی که در نوژول (منطقه کردی )مستقر بودیم هنگامیکه متن تعهد نامه را دیدم شدیداً بهم ریخته بودم و برایم ننگ آمیزبود که این متن
راامضا کنم .گفتم من زندانی سیاسی بودم آرزویم پیوستن به سازمان بود نه ،...درذهنم بود که این تعهدنامه ها برای عناصرخاص وضعیف است نه
موضوع عام و گسترده برای همه اعضا...؛ چون نفس اینکار توهین آمیز بود .شما ازتمام عاشقانتان هم دستخط های کثیف می گرفتید .نه اینکه
عاشقانتان کثیف بودند! ،نه! ،ذهن خودتان بود!
 )۱۲آیا علت شکست امام حسین بدلیل ترک نیروها بود که چراغ خاموش را اعالم کرد؟ درحالیکه امام حسین بصراحت می گوید« :شما بروید
اینها مرا می خواهند! ».شما شکست تئوریهای خود را به گردن کسانی می اندازید که یا مایه مبارزه نداشتند یا مخالف شما بودند وشدند؟.
این دوگانگی ها در نظرات وحرفها شما ناشی ازچیست؟ .شما درسال ۶۹می گویید«:اینها که رفتند یا تصفیه کردیم صفوف ماپاک تر وقوی
ترشد» .می گفتید «:اینها فضوالت هستند .همچناکه انسان دفع وجذب دارد! درمقیاس اجتماعی ووسیعتر درسازمان هم جذب ودفع داریم .همه
خانه شان را جارو می کنند ما هم درسازمان اینطوری زباله ها را جارو می کنیم ! ».چطور ممکن است همان فضوالتی که دفع کردید و باعث
مولفه ها باعث شکست هستند؟.
پاکی تصفیه صفوف وقدرتمندی سازمان وارتش آزادیبخش شد .حال همان ٔ
 )۱۳شما درزمانیکه صدام درحاکمیت بود درتوجیه آمدن به عراق می گفتید «:به عراق آمد ه ایم چون کشورمستقل است هم مرز با ایران است.
تنها جایی است که بدلیل جنگ بین عراق ورژیم ،می توانیم ارتش آزادیبخش تشکیل دهیم و دست به عملیات بزنیم ».ا ّما پس ازسرنگونی صدام
«کانون استراتژیک نبرد» را علم کردید .چون دالیل اولیّه فوق ،که اساس وجودی حضورما بود ،فرو ریخته بود.
آقای رجوی! من آیات را تفسیر نمی کنم ،خود تفسیرکنید  .با این توضیح که خدا قرآن را برای عامه وحتی مردم بیسواد وعرب بادیه نشین فرستاده
ونه تفسیر زعیم انحصاری ورهبری عقیدتی :
قرآن:آیه  - ۴سوره ۴۲
«وهرکس خطا یاگناهى مرتكب شود سپس آن را به بىگناهى نسبت دهد قطعا ً بهتان و گناه آشكارى بردوش كشیده است».

رجوی به پاسدارن آدمکش خمینی می نازید؟

 )۱۳آقای رجوی! علت شکست فروغ جاویدان را ضعف ایدئولوژیک نیروها واعضای مجاهدین عنوان شد.عجیب است ازیکسو ازحماسه ها و
رشادتهای بی نظیر عملیات فروغ جاویدان سخن گفته می شد .ا ّما درجمعبندی و تحلیل درون تشکیالتی آن ،علت شکست همان نیروهایی
ورزمندگان ومجاهدین قهرمان بودند ،که بخاطر تعلقات به« زن» و«همسر »پشت تنگه ماندند وحماسه خلق کردند  ،...شمامی گفتید « :نیروها
وپاسداران رژیم به خمینی(رهبرشان) وصل بودند وشما مجاهدین نه  ،شما به رهبری وصل نبودید! ،وعلّت ماندنتان در پشت تنگه همین بود،
شما با پای رهبری به نبرد با خمینی نرفتید».
آقای رجوی! ،شرم چیزبدی نیست؟ .درزندان بازجوها می گفتند«:اگرما یک نفرمثل شما داشتیم ،این انقالب هرگزشکست نمی خورد!» .حاال
سوم نیروهادرفروغ جان با ختند! .وشما چنین زهرمی ریزید درقلب
نیروهای بسیجی خمینی را به ُرخ ما می کشید؟ .بیش از ۱۳۰۰تن ،یک ّ
آنان؟.
رجوی می گفت « :نیروها ی رژیم وپاسداران به رهبرشان خمینی وصل بودند وشما مجاهدین نه  ،شما به رهبری تان(رجوی) وصل نبودید!،
وعلّت ماندنتان در پشت تنگه چهارزبر درکرمانشاه همین بود ،شما با پای رهبری به نبرد با خمینی نرفتید».

حماقت جبران ناپذیر طراحی عملیات
حقیقت اینست که برای رژیم و مزدورانش هم عجیب بود که سازمان اینهمه نیرو را درپشت تنگه دریک ستون بخط کرده ،که دیگر امکان تکان
خوردن نداشتند ،وفرماندها ن ارشد ارتش آزادیبخش هم همین حرف رامی زدند! .حتّی دریکی از سالگردهای فروع پش از سرنگونی صدام سیمای
آزادی برن امه ایی پخش کرد که صیاد شیرازی جنایتکار درهلی کوپتر نشسته و می گفت «:ما فکرنمی کردیم ازحماقتشان اینطوری ستون بشنوند
وراه بیفتند اینها بهترین هدف برای زدن بودند».

آقای رجوی! شما می گفتید «:آن موقع به عقلمان نمی رسید ،که از یک محورعمل نکنیم و اینهمه نیرو را پشت تنگه قفل نکنیم وازچندین
محور حمله کنیم .دانش نظامی مان دراین ح ّد بود! .».اگر مسئله این است پس بحث تنگه وتوحید چه بود؟! .بحث امام زمان چه ربطی با آن
وشکست فروغ جاویدان داشت؟! .چرا وقتیکه بر روی زمین شکست می خورید ،روبه آسمان می آورید؟.

کشف علت العلل همه شکست های گذشته وآینده!
 )۱۴آقای رجوی! کشف «انقالب ایدئولوژیک» نه تنها شاهکار تئوریزه کردن حلقه مفقوده تمام شکست های پیشین وازجمله فروغ جاویدان
متصورآینده وتبعات سیاسی ،خطی استراتژیک ،تشکیالتی
بود؛ بلکه ازاین پس «انقالب ایدئولوژیک» علت والعلل همه شکست های
ّ
وایدئولوژیک آن ،چه درحیطه فردی وچه سازمانی قلمداد می شد .شما بصراحت می گفتید «:سرنگونی پشت شما مانده است» به عبارتی مسائل
ومشکالت شما مانع ورادع سرنگونی است! .درواقع «انقالب ایدئولوژیک» بدل به «چماق ایدئولوژیک» برای سرپوشی برساختارسرکوب
وارعاب برای دهه های آینده گشت! .پیله ای مخوف تنیده برروح و روان اعضا وسازمان برای بیش از یک ربع قرن.
نسخه های شما برای شکست ها ،مانند همان ضرب المثلی است که پسر حکیم می گوید :بیمار خر خورده مرده.

آقای رجوی! درنسخه «انقالب ایدئولوژیک»شما ،ما هم خرخورده بودیم! .ا ّما شما می دانستید که داروونسخه تجویز شده ،ازقضا چیزی نبودجز
مغز این حیوان زحمتکش! .زیرا می دانستید چنین مغزی! ،مجالی جز بارکش بودن به او نمی دهد!.
 )۱۵پس ازمرگ خمینی ،صدام مانع عملیات بزرگ وسرنگونی وحرکت بسوی ایران شد .رجوی تا چندین سال بعد( ،)۱۳۷۴هرگزازچنین
موضوعی به ما چیزی نگفته بود وبجای گفتن حقیقت ،همیشه مسائل دیگری را پیش می کشید .آنروزها( )۱۳۶۸چندین نشست گذاشت وسوال
اواین بود که« :اآلن برویم عملیات بهتر است! ،یا اینکه آموزشهای نظامی مان را ببینیم و تکمیل کنیم و بعد آماده تربرویم بهتر است ؟!».
دومی درست وبهتراست! .وطبق معمول ازنفرات دست چین شده وموردلخواه ومسئوالن مختلف سوال
ازلحن وبیان وتأکید خودش مشخص بود که ّ
می کرد وآنها هم ازضرورت آموزش ها نظامی که عمدتا ً سالح های نیم سنگین از قبیل :آرپی جی – ۱۰۶م م -خمپاره – دولول و چهارلول ...
(همان سالحهای فروغ) ،صحبت کردند .وبدین شکل رجوی خودش می برید وخودش می دوخت وگفت «:فعال آموزش بگیریم  ...وبعد برویم!»
ودرطی این سالیان همیشه تاهمین سال ۹۳هم  ،نظرات خودش را اینطورعنوان می کرد که  «:خُب پس شما می گویید که این خط را برویم؟» و
ازاول ،بحث دروغ
همه هم تأیید می کردند بله  ...ودستها باال می رفت .طی این سالیان حتّی یک نفرهم پیدا نمی شد دست بلند نکند؟! درحالیکه ّ
بود .صدام نگذاشت برویم! .پس ازمرگ خمینی دوشبانه روزتجهیزات را برای عملیات سرنگونی آماده می کردیم ویکباره ساعت یک ونیم شب
مهوش سپهری آمد وگفت« :تعطیل کنید بروید استراحت ،نیمه شب است »...درآن جوش وخروش یکباره آب سرد را احساس کردیم .ازچهره او
می شد فهمید که عملیاتی درکارنیست ،منتفی شده است.
انقالب ایدئولوژیک سال۶۸
دومین شکست استراتژیک – خطی
محصول ّ
پس ازشکست جنگ چریک شهری ،که النهایه در ۵مهر ۶۰سال ،پس ازسه ماه ازآغازمبارزه مسلحانه ،مهرباطل عدم استقبال مردم بدان زده شد،
وبه میدان کشیدن عنصر اجتماعی با شکست مواجه شد ،رجوی انقالب ایدئولوژیک سال  ۶۴را راه انداخت .والنهایه با قربانی کردن علی زرکش،
جانشین خودش و...به مطلق کردن رهبری عقیدتی ختم شد .آقای پرویزیعقوبی تنها کسی ازکادرهای مرکزی سازمان بود که ازسازمان جداشد.
دوم وطالق های سراسری کادرها واعضا را راه انداخت.
پس ازشکست درعملیات فروغ جاویدان درمردادماه سال ،۱۳۶۷انقالب ایدئولوژیک ّ
رجوی برای هرشکست نظام ی درخط واستراتژی ،ایدئولوژی را بعنوان ابزار ومستمسک بکارمی گرفت .درطی بیش ازیک ربع قرن ازسال ۶۸
تا ۹۷درهرسرفصلی همین ابزار برای سرکوب واختناق ونسق کشی استفاده می شود.

مرزسرخ استراتژیک رجوی
دیگی که برای من نجوشد ،بگذار سر سگ در آن بجوشد!
)۱۶هدف ازعملیات فروغ جاویدان آنطور که رجوی می گفت :پیش گرفتن از راه حل ارتجاعی استعماری بود ،یعنی بورژوا رفرمیست ها( ،همان
ملی مذهبی های داخل کشور وبورژوازی خارج کشور) .درواقع اگر چه رجوی می گفت :نه شاه ونه شیخ ،ا ّما این طیفی بود که همه را دربرمی
گرفت .ازنظر رجوی ،بین حق وباطل( رجوی وخمینی) هیچ راه میانه ایی وجود ندارد .درحالیکه برفرض اگرملی مذهبی ها یا بورژوا رفرمیست
برسرکارمی آمد ،خیلی بهتر از این سالهای نکبت سیاهی است که تحت حاکمیّت والیت فقیه است .چه برای مردم وچه برای رجوی ،که امکان
فعالیّت نیم بندی همچون سالهای ۵۸تا ۶۰داشت ،مثل دولت کرنسکی درشوروی .۱۹۱۷ا ّما رجوی ،بطورمطلق ،خودش رامی خواهد واین
مرزسرخ استراتژیک اوست که هیچ نیرویی به حاکمیّت نرسدّ ،اال مجاهدین .کیست که نداند وضعیت زمان شاه به هیچ وجه قابل مقایسه با رژیم
خمینی برای مردم نبود ونیست ،ومردم اکنون درچه تیره بختی بسرمی برند .رجوی کاری با خواست ومنافع مردم ندارد .بخشی ازمردمی که چه
درست وچه غلط ،بین بدوبدتر( روحانی ورئیسی) به بد رأی می دهند! .آیا اگر ملی مذهبی ها حق انتخاب کاندید شدن داشته باشند ،مردم به
روحانی رأی می دهند؟ .خاستگاه قدرت راه به خیانت به منافع مردم می برد آنچنانکه برد.
اما اصل موضوع این است که صحبت برسر «راه حل ارتجاعی استعماری بود ،یعنی بورژوا رفرمیست ها» نبود ،این توجیهی بود برای شکست
فروغ جاویدان وعملیات سرنگونی درمرداد . ۱۳۶۷این توجیه نه قبل ازعملیات ،زائیده پس ازعملیات بود.
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