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 واكنش مجاهدين خلق به
 سوشيتد پرسآمصاحبه 
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  حقوقدان -اميرفيض

سوشيتدپرس آتند وشديد شورای تجزيه طلبان به بيانات اعليحضرت درمصاحبه  رير قبل،  واکنشدرتح
  ١ .ن مصاحبه نگاھی خواھيم داشتآمد اکنون به واکنش مجاھدين خلق به آبتحرير 

 کامال بيسابقه اعليحضرت برای اولين بار بياناتی پرسسوشيتدآھمانطور که مستحضريد درمصاحبه 
   :خلق بيان داشتند که عبارت بود از درمحکوم ساختن مجاھدين

بخاطراينکه مجاھدين خلق درزمان جنگ عراق وايران با صدام ھمکاری کرده اند  اين امرباعث ميشود <
ساختارگروه مجاھدين خلق تا حد زيادی يک <  وبه باوراعليحضرت  >باشندسياسی مناسبی ن که شريک

  .>ساختارفرقه مانند است

 مريکا که برخی ازآمدن دولت جديد آگيرمجاھدين بموازات روی کاربه فعاليت ھای شديد وچشم با نگاھی
  :وری زيرديدآنھا راميتوان دريادآ

ه که با حضور شخصيت ھای چون ترکی الفيصل نشست ساليانه مجاھدين خلق درپاريس سال گذشت **
   .رئيس سازمان اطالعالت عربستان تشکيل شده وبه نشست صدھزارنفری مجاھدين معروف گرديد
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بنابراعالم خبرگزاريھای خارجی  شخصيت ھای غربی بين المللی مانند  سيد احمد غزالی  نخست  **
وزيرخارجه سابق مصر ھمراه  ،محمد عربی – وزيراطالع رسانی اردن ،صالح انقالب -وزيرسابق الجزاير

رد کوشنر برنا –ازاعضای جنبش فلسطينی الفتح  ،عزم االحمد -تعدادی ازنمايندگان مجلس مصر
مريکا آنماينده سابق  ،جان بولتون -نخست وزيرسابق اسپانيا ،خوسه لوئيس –وزيرخارجه سابق فرانسه 

  .ک دراجالس پاريس شرکت داشتندرسابق نيويوراشھرد ،رودی جوليانی –درسازمان ملل 

روزنامه گاردين معتقد است که  ،مريکاآخروج نام مجاھدين خلق ازليست تروريستھا مورد نظر **

مريکا پرداخت کرده آتوسط مجاھدين خلق به شخصيت ھای سياسی ومعروف  ای که رشوهدالر ليونھا يم
  .يکی از بارز ترين موفقيت ھای سياسی جھانی مجاھدين محسوب ميگردد ،اند

مد که آن شورا بوجود آ رامش سياسی بين مجاھدين وآاززمان تشکيل شورای تجزيه طلبان يک  **
  .ن پرداخته شدآيکی ازتحريرات به ابعاد وعلت  در

نرمش سياسی وحمايت ملموسی ازجانب اعليحضرت  بود؛ اعليحضرت انتشاريافته ازکه  درگفتگوئی **
   .افتن تعلق يآنسبت به مجاھدين احساس شد که نقدی ھم به 

اعالم  و را مشاور شھرام ھمايون که يکی ازمنتقدين مجاھدين محسوب ميشود ودرعين حال خود **
شاھزاده رضا پھلوی ومن باعث < :وب سايت خودش نوشت کننده نظرات اعليحضرت معرفی ميکرد در

دی وبه اين اعالم صريح  ھيچگونه تکذيب ويا تردي  >مريکا شده ايمآخروج مجاھدين ازليست تروريستی 
  ديگر شھرام ھمايون در چند برنامه از مجاھدين خلق پشتيبانی کرده است.بار  .وارد نشد

سياسی را با مجاھدين  اعليحضرت امکان مشارکت کار ؛مريکاآازھمه مھمتردرمصاحبه صدای  **
   .قای دھقان پور)آمصاحبه کننده (ممکن دانسته اند را بشرط قبول قطعنامه شورا 

 که ميتوان ازمريکا آم ترامپ وتند روھای يتفعاليت ھای سفت وسخت مجاھدين برای نزديکی به  **
   .مجاھدين دانست حمايت شديد مک کين از ولبانی آ کين درمراسمی در جوی ومکن حضورمريم رآ نمونه

  دستاورد

رام اعليحضرت قرارداده بود آن که درواقع مجاھدين خلق را درپناھی ازحمايت آ اينھا ومراتبی نظير
   .غيرقابل تحمل بود برای مجاھدين  پرسسوشيتدآمصاحبه اعليحضرت با 

سلطنت طلبان ھيچگاه سياست  ھمزيستی با مجاھدين خلق را  ،است که ايرانيان وبيشتراين نکته گفتنی 
را مردود  نھاآکارسياسی با  نھاست مشارکت درآتائيد نکرده اند وبمناسبت اتھامات عديده ای که متوجه 

خواستھای  پرس بازتاب منويات وسوشيتدآواقع اعليحضرت بيانات اخيرشان درمصاحبه  در و ؛ميدانستند
    .ه وھستسلطنت بود
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ضمن نامه  ٢٠١۶الف  ايران وکانادائی اشاره کرد که دراول دسامبرسال تئازجمله ميتوان به اعالميه  ا
 و گروه جنگ طلب وضد ملی مجاھدين خلقکه درمورد  ) خواست اعليحضرتشاھزاده ( ای سرگشاده از

  ........ تجزيه طلبان مواضع خويش را برای ھوادارانش مشخص سازد

  واكنش  عملي مجاهدين خلق  

طريق جعل والحاق  از ،پرسسوشيتدآنسبت به بيانات اعليحضرت درمصاحبه  واکنش مجاھدين خلق 
برنامه ای که سابقا دربی بی سی  بصورت زننده ای منتشرشد که با استفاده ازصدای جناب زاھدی و

جاويد ايران قابل  ايميله درن صفحه جعل کردند کآاھزاده را روی ناگوار سکته ش پخش شده بود خبر
   .مالحظه است

  بسوي تزكيه سياسي 

پرس متوجه ميشويم که اعليحضرت به يک تزکيه وپاکسازی سياسی ابراز سوشيتدآبادقت درمصاحبه 
 ) ازشورای تجزيه طلبانعالقه فرموده اند ونسبت به مجاھدين خلق اظھارنظر ونسبت به تجزيه طلبان (

    .با واکنش ھائی روبروشد ،اقدام دو استفاده کرده اند  که ھرنھا آبا  سياست فاصله گيری 

صدای اعليحضرت به ايشان تحميل کرد که  با راروز بيانيه ای  ۴طلبان بفاصله کمتراز شورای تجزيه
موقعيتی که داشت برای  از شورای مزبور  ؛اظھرمن الشمس استن آاصل بودن  نا اجبار و ره وثار کُ آ

 جعل والحاق و کار تبحر وتجربه ای که در ه کرد ومجاھدين خلق ھم ازنشان دادن واکنش استفاد
  .دارند دروغسازی 

  بيانات اعليحضرت  انگيزه

وسيعتری دارد  مفھوم دقيق و ،تصريح اعليحضرت به اينکه مجاھدين نميتوانند شريک کارسياسی باشند
اينکه اعليحضرت به خواست سياسی سلطنت طلبان عنايت فرموده اند بلکه اقتضای بيان ايشان  از

    .برميگردد به اصرارھای متداول ومستمرخودشان

ھا روی مردم ايران سرمايه گذاری کنند   مريکائیآ تاند توضيح اينکه اعليحضرت بارھا وبارھا خواست ا
مريکا آ ھا امربی سابقه ای نبود زيرا مخالفان شاھنشاه ھم مکرر از مريکائیآاين خواست سياسی برای  و

  .)مريکاآاسناد سفارت عبارت کامال مشابه است کنند ( خواسته بودند که روی مردم ايران سرمايه گذاری

را انتخاب  نھاآمريکا آمريکا بنا برتشخيص خودش روی کسانی سرمايه گذاری کرد که آما ديديم که  و
ن شد يک رويه سياسی بين مخالفان آ ومريکا اعتراضی نکرد آبعدھا ھم کسی به عمل  کرده بود و

   .مريکاآدولت  ما و حکومت کشور

ان دولت شاھنشاھی ايران حق جای اعتراضی ھم نيست زيرا اعليحضرت ونيز درقبل ازشورش، مخالف
   .مريکا ھم ازاين حق استفاده کردآ و مريکا گذارده بودند آھای سياسی را برعھده ه انتخاب گرو
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مريكا آخواست هاي مكرر اعليحضرت مبني براينكه روي مردم سرمايه گذاري كنند  اين حق رابه 
 ضرت با اعالم اينكهيحروي مجاهدين خلق سرمايه گذاري كنند . اعل اگرمايل باشد  ميدهد كه
شريك سياسي مناسبي نبوده ويك فرقه غيرسياسي شناخته ميشوند  خواسته اند كه حق  مجاهدين 

نها درسابق داده اند آمريكا براي برگزيدن يگ گروه سياسي وسرمايه گذاري روي آانتخابي كه به 
   .ايجاد محدوديت بنمايند

 


