دکترين؛ ايدئولوژی يا هدف :بخش اول
فصل اول :مقدمه
اگر چه برای داشتن يک فرقه ،داشتن يک رهبر جذاب شرط اساسي است ،اما حداقل در شکل گيری يک فرقه ،داشتن يک
دکترين ،ايدئولوژی و يا هدف مشخص و ترجيحا" نوين و ابتکاری ضروری است .رهبر فرقه جهت جذب حواريون خود محتاج
آنست که دکترين ،هدف و يا خواسته مشخصي را مطرح نمايد .هدف يا دکترين همچنين الزمه پايه گذاری نوعي منطق و
اعتقادات جديد است که رهبر فرقه بر اساس آن ميتواند شخصيت آينده پيروان خود را شکل دهد .دکترين و هدف همچنين ممکن
است بعد ها جهت پيوند اعضأ به يکديگر بخصوص در دوران سختي و زير و رو شدن فرقه نقش مهم و تعيين کننده ای را ايفا
نمايد ،بخصوص در غياب ،بيماری و يا مرگ رهبر.i
نوع و مشخصات دکترين و يا هدفي که رهبر فرقه جهت جذب پيروان خود انتخاب ميکند ،بستگي به نوع فرقه و مألئي دارد که
وی ميخواهد از آن محيط حواريون خود را جذب نمايد .برای مثال اگر وی ميخواهد جوانان مسلمان را جذب نموده و از درد و
رنج و بي عدالتي اعمال شده بر آنان سوء استفاده نمايد ،الجرم حداقل وی بايد تظاهر به اين کند که دکترين ويا پيام او بنوعي در
رابطه با اسالم است .البته اينکه تا چه حد دکترين وی ممکن است التقاطي ،گنگ و بدور از تعاليم و اصول پذيرفته شده توسط
عموم پيروان همان دکترين باشد ،چندان مهم نيست؛ چرا که پس از جذب حواريون ،رهبر فرقه ميتواند مدعي شود که برداشت و
تفسير او از آن دکترين ،نوع راستين و حقيقي بوده و تفاسير ديگر را مردود اعالم نمايد.
گرچه بعضي از رهبران فرقه ها ،پيام و دکترين نويني را طرح و اعالم مينمايند ،اما اکثر آنان ،از آنجا که جذب پيروان جديد
دربستر فرهنگي خودشان ساده تر و سهل تر است ،دکترين خود را بر پايه و يا حداقل تحت عنوان يک دکترين مردم پسند که
در جامعه شان مطرح است ،بنا ميکنند .بر پايه مذاهبي چون ،مسيحيت ،يهوديت ،بوديسم و يا اسالم؛ تفکرات سياسي چون
تروتسکيسم ،استالينيسم و يا مائويسم .همچنين اگر چه اکثر رهبران فرقه ای حداقل در شروع حرکت خويش ،ممکن است حقيقتا"
خود نيز معتقد به پيامي باشند که مروج آن هستند ،اما اکثر آنها تنها بخود ايمان دشته و متعهد به عقايد و اصولي هستند که مفيد
بحال خودشان و اهداف مرحله ای آنان در هر زمان و مکان مشخص باشد .در نتيجه من معتقدم که ناميدن ،معرفي کردن،
تشخيص و دسته بندی کردن فرقه ها بر اساس دکتريني که آنها خود را تحت نام آن عقيده معرفي مينمايند اشتباه است .بدتر از
آن اينستکه ما علت وجودی يک فرقه و انجام کارهای ناشايست آن گروه را نتيجه ايمان به آن عقيده دانسته و يا حتي تفکرات
فرقه ای آن گروه را برابر با عقايد مردمي آن ايدئولوژی بدانيم .اين همانقدر مسخره و بي معني است که من ميز خود را مارکس
ناميده و هر آنچه که روی آنست را مارکسيست و يا متعلق به مارکس بخوانم.ii
اينکه چه دکتريني و يا حتي چه هدفي را رهبران فرقه ای برای فرقه خود انتخاب ميکنند در مقايسه با چگونگي استفاده آنان از
دکترين جهت مغشوش کردن ذهن پيروان خود دارای اهميت نيست .يکي از نتايج تحقيقات يک تيم متخصصين فرقه عبارت است
از اينکه " :بحث واقعي در معمای فرقه های مذهبي در نوع اعتقادات آنان نيست ،بلکه در کارکردهای آنهاست .ما احساس
ميکنيم که سئواالت پايه ای عبارتند از اينکه آيا زندگي در يک گروه بلحاظ فيزيکي و رواني سالم است و يا خير ،و اينکه آيا
iii
حرکات و رفتار يک گروه تاثيرات منفي بلند مدت روی جامعه و مردم يک کشور دارد و يا نه؟"
برای نمونه در سازمان مجاهدين ،رهبران سازمان از دستورات اسالمي سوء استفاده ميکردند که ما را مجبور به پذيرش اصل
ارجيحت رهبری بر هر اصل ديگر بکنند .ivبه رهبری مجاهدين امضأ معاصي داده که هر گونه که ميخواهد رفتار نمايد .vآنها از
يک گفته منتسب به امام حسين «زندگي عقيده و جهاد است vi».استفاده ميکردند که ما را وادار به ترک خانواده ،دوستان ،شغل،
تحصيل و زندگي عادی کرده و در انزوای رواني و بعضا" فيزيکي کامل زندگي کنيم.
کارول گيامبالوو ،يک عضو سابق دبيليو دی يو؛ يک فرقه مارکسيستي توضيح ميدهد که چگونه رهبر آن فرقه از ادبيات
مارکسيستي استفاده ميکرد تا پيروان خود را معتقد به اين کند که:
 بطور مطلق از رهبری اطاعت نمايند؛
 يک عضو ايده آل را فردی بدانند که بيست و چهارساعته متعهد به خدمت به فرقه است و يک نظم مطلق را پذيرا شده
باشد.
 استفاده از انتقاد و انتقاد بخود بعنوان مکانيسمي برای تغيير اعضأ
وی همچنين ميگويد ّ" :بعضي اوقات ،اين اصول پايه ای بصورت اسناد نوشته شده بوسيله باکستر (رهبر فرقه) ارائه ميشد .اما
بيشتر اوقات آنها همچون ميخي با چکش باکستر در نشستهای آموزشي و يا جلسات انتقادی بر مغز ما کوبيده ميشدند ... .او ايده
های انتزاعي و غير مادی را تبديل به تار و پود يک سازمان زنده کرده بود .وی با مخدوش کردن زبان محاوره ای ميتوانست
در فکر افراد نفوذ کرده و با بکار گيری خلوص نيت و اعتقادات عالي و نيکوی افراد ،آنها را وادار ميکرد که يک نظم آهنين را
پذيرا شده ،به سختي کار کنند و همه چيز را فدا کنند ،به اين اميد که قولهای باکستر صورت واقعي بخود بگيرند .يک نگاه دقيق
به تعاليم باکستر و اينکه چگونه گله خود را هدايت ميکرد ،آموزشها و روشهای منافقانه و دوگانه باکستر را افشأ ميکند .اينکه
چگونه سياه ،سپيد نشان داده ميشد ،طرز تفکری که دبليو – دی – يو و اعضأ آنرا واداشت که سختگير و خشن باشند که خوبي
را پيدا کنند ،متحمل رنج شوند که خوشبختي را بيابند ،کار سخت کرده و نظم پوالدين را پذيرا شوند که آزادی را در آغوش
گيرند .در اثر اين آموزشها ،بي رحمي ،مهرباني خوانده ميشد و به افراد آموزش داده ميشد که خود را تغيير دهند که در غالب
vii
تشکيالت جای گيرند و يا تحت عنوان خود خواهي از تشکيالت ترد گشته و به بقيه دنيا بپيوندند".
آنچيزی که برای جذب اعضأ جديد مهم است ،لزوما" نوع دکترين فرقه نيست ،بلکه مهارت رهبر فرقه در تبديل يک عقيده
مردمي به يک تفکر و يا ايدئولوژی نوين است؛ شايد عقيده ای که بتواند برای نسل جديد جذاب بوده و جوابگوی اهدافي باشد که
برای مخاطبين فرقه مهم است .آنها ممکن است اين تغييرات را بشيوه های گوناگون انجام دهند :ممکن است از زبان جديدی
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استفاده کرده و اعتقادات عمومي و متداول را به نفع خود چرخانده و عوض نمايند ،و يا ايده های مختلف را از فرهنگها ،مذاهب
و يا فلسفه های گوناگون گرفته و برای انجام مقصود خود آنها را با عقايد مردمي ترکيب ساخته و ايدئولوژی نويني را بعنوان
دکترين فرقه خود مطرح نمايند .به اين ترتيب آنها ميتوانند از اين "دکترين جديد" جهت جذب افراد بسوی فرقه ،کمک مالي
گرفتن از افراد سمپات و نهايتا" جهت شستشوی مغزی پيروان فرقه استفاده نمايند.
جنجا اللياخ يک عضو سابق ،يک فرقه مارکسيستي ،دی -دبليو – پي مينويسد" :يک چيزی که فرقه ها در انجام آن مهارت
دارند ،پايه ريزی و طرح يک جهان بيني جديد ،جذاب و تهيج کننده است .آنها اينکار را با حرارت و عالقه فراوان و با مهارت
فوق العاده انجام ميدهند ،و موفق ترين آنها کساني هستند که ميتوانند با همان مهارت فرهنگ و روابط جمعي داخلي ای به وجود
viii
آورند که هماهنگ با آن جهان بيني بوده و هم برای اعضأيشان و هم برای مخاطبين بيرونيشان جذاب باشد".
پيام و يا دکترين رهبران فرقه ای ممکن است در نظر عموم مردم عجيب ،غير واقعي ،مغشوش و حتي مخالف عقيده آنان باشد،
اما از نظرمخاطبين فرقه ها ،آنها منطقي و جذاب هستند و برای رهبران فرقه ای هم مهم همين است .استيون حسن ،يک
متخصص در مورد فرقه ها ويژگي دکترين فرقه ها را چنين تشريح ميکند« :موثر ترين دکترين فرقه ها آناني هستند که گنگ و
غير قابل اثبات شدني و غير قابل ارزش گذاری باشند» ixوی ادامه ميدهد" :دکترين فرقه ها ممکن است آنقدر بغرنج و پيچيده
باشد که سالها وقت الزم داشته باشد که بتوان گره معمای آنها را گشوده و آنان را فهم نمود .دکترين آنها بايد {از جانب
مخاطبين} قابل پذيرش باشد و نه قابل فهم .بنابراين دکترين آنها از طرفي بايد مبهم و کلي و از طرف ديگر بايد بهم پيوسته و
بدون تناقض باشد .قدرت چنين دکتريني در ادعای آن مبني بر اين است که آن دکترين تنها بيان کننده حقيقت بوده و قادر است
همه چيز را توضيح دهد ... .دکترين فرقه ها همواره نيازمند اينست که مخاطبين آن اعتماد به {عقل ،منطق و اعتقادات} خود را
از دست بدهند .دکترين برای آنها نقش يک برنامه مادر را پيدا نمايد که بتواند تمام افکار ،احساسات و اعمال آنها را هدايت نمايد.
از آنجا که چنين پيامي  ،حقيقت ،کامل و مطلق است ،هر گونه تخطي از آن نشانه عدم خلوص معتقد به آن ميباشد .به او آموزش
داده ميشود که وی بايد راه ارائه شده را بدون شک و ترديد دنبال کند ،حتي اگر نتواند آنرا فهم نمايد .همزمان به او گفته ميشود
x
که وی بايد سختتر کار کرده و ايمان بيشتری داشته باشد که بتواند حقيقت را بهتر و واضحتر فهم نمايد".

انتخاب ،التقاط و جورکردن:
اين مهم است که درک کنيم که چگونه رهبران فرقه ای بخش و يا بخشهائي از يک اعتقاد مردمي و يا يک ايدئولوژی را گرفته
و روی آن دکترين خود را بنا ميکنند .بن الدن تنها يک تفسير خاص از اصل جهاد از دين اسالم را گرفته و دکترين خود را
روی آن بنا نموده و نامش را اسالم راستين گذاشته است .ديويد کوروش چند بخش از کتاب مقدس نسخه شاه جيمز را گرفته ،آنرا
آنگونه که خواسته تفسير نموده و خود را پسر خدا خوانده است .بسياری از رهبران فرقه های مارکسيستي بحث "پيشتاز" از
آموزشهای لنين را انتخاب کرده و کيش شخصيت خود را روی آن بنا نموده و نام دکترين خود را تنها تفسير واقعي مارکسيسم
خوانده اند .بين مسلمانان مثالي وجود دارد که منظور مرا بروشني بيان ميکند؛ ميگويند روزی شخصي به مسلماني ميگويد که
حتي پيامبرشما گفته است که "ال اله"؛ خدائي نيست .پس چرا شما هنوز اصرار بر وجود خدای داريد؟ مسلمان جواب ميدهد:
«درست است در قرآن آمده است "ال اله" اما شما بايد تمام آيه را بخوانيد ونه تنها قسمت اول آنرا ،چرا که قرآن ميگويد" :ال اله
اال هللا"» .معتقدين مردمي يک مذهب و يا يک ايدئولوژی ،در حاليکه بعضي از آنها ممکن است تمام جزئيات آن مذهب و يا
مرام را قبول نداشته باشند و يا آنرا نفهمند ،اما با اينحال ،آنها ميدانند که وقتي خود را معتقد به آن عقيده معرفي مينمايند ،ايشان
بايد تماميت آن مرام را پذيرا شوند ،و وقتي بخشي از آداب و مراسم آن ايده را پذيرا نميشوند ،به اين معترف هستند که اين يک
ضعف و يا انتخاب فردی بوده است و نه اينکه آنچه آنها پذيرفته اند واقعيت آن مرام است و نه چيز ديگر .در نقطه مقابل،
رهبران فرقه ای با ديدگاه "سياه و سپيد" خود نسبت به هر چيز منجمله دکترينشان ،نميتوانند بپذيرند که تفسير ديگری هم ممکن
است برای دکترين آنها وجود داشته باشد .آنها نافي هر تفسير ديگری هستند و تفسير خود را يگانه تفسير حقيقي آن مرام و مذهب
ميدانند.
يک تفاوت اساسي ديگر بين دکترين رهبران فرقه ای و مذاهب و ايدئولوژی های مردمي در اينستکه دکترين فرقه ای همانند
نوعي از اسباب بازيهای کودکانه و يا همچون موم است .هر لحظه که رهبر فرقه اراده کند ميتواند بخشي از آن و يا حتي
تماميتش تغيير کندxi؛ در حاليکه حداقل اصول اساسي و پايه ای مذاهب و ايدئولوژيهای مردمي ثابت بوده و تقريبا" مستقل و
خالص از اعتقادات ديگر ميباشند .البته اعتقادات مردمي ،ايدئولوژيها و فلسفه ها هم درطول زمان تغيير ميکنند ،اما نه بنا به
خواست و هوس افراد ،بلکه بنا به تغييرات فرهنگي ،فهم  ،آگاهي ،نياز و تغيير در رفتار مردم .رهبران فرقه ای از آنجا که خود
را مالک همه چيز منجمله دکترين فرقه خود ميدانند ،هيچ حد و مرزی را برای آنچه که ميگويند و يا انجام ميدهند به رسميت
نميشناسند .اين بي حد و مرزی در گفتار و کردار شامل دکترين آنها هم ميشود و آنها بسهولت قادرند تمام اصول دکترين خود را
تغيير دهند.xii
ايدئولوژی نخستين مجاهدين بعنوان يک نمونه از دکترين فرقه ای:
بعنوان نمونه يک دکترين فرقه ای که حاصل انتخاب ايده های مختلف از ايدئولوژيهای گوناگون و التقاط آنها با يک اعتقاد
مردمي است ،اجازه دهيد به ايدئولوژی مجاهدين ،حداقل آنچيزی که در آغاز آنها مدعي اش بودند ،نگاهي انداخته و آنرا از نظر
بگزرانيم.
پروفسور ابراهاميان ايدئولوژی مجاهدين را بشکل زير تشريح مينمايد" :ايدئولوژی مجاهدين در بهترين شکل آن ميتواند بعنوان
التقاطي از اسالم و مارکسيسم توصيف شود ... .يک جزوه مجاهدين که در روزهای نخستين انقالب اسالمي منتشر شد ،چنين
ميگويد« :ما به فلسفه مارکسيسم نه ميگوئيم بخصوص به الحاد آن .xiiiاما ما به تحليل مارکسيستي از جامعه ،بخصوص تحليل
مارکسيسم از فئوداليسم ،سرمايه داری و امپرياليسم آری گفته و آنها را قبول داريم xiv».در يک بيانيه منتشر شده توسط مجاهدين،
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بالفاصله پس از پيروزی انقالب ايران ،همين مطلب بطور روشنتری بيان شده است .اين بحث با اين فرضيه شروع ميشود که
مارکسيسم يک «ايدئولوژی پيچيده» شامل بخشي «علمي» بهمراه اجزأ «فلسفي» آنست .اين بيانيه بر اين مطلب اصرار ميورزد
که سازمان مجاهدين از آغاز آشکارا بخش علمي آنرا در يک برخورد «غير دگماتيک» پذيرفته است و در عين حال بسياری از
بخشهای فلسفي آنرا رد نموده ،منجمله انکار وجود روح ،زندگي پس از مرگ و نفي تمام اديان تحت عنوان افيون توده ها .بيانيه
با اعالم اين مطلب نتيجه گيری ميکند که« :بخش علمي مارکسيسم کامال" با اسالم راستين منطبق است و انگيزاننده بسياری از
روشنفکران در ايران ،بهمراه جنبشهای مترقي طبقه کارگر در ساير نقاط دنيا بوده است xv».کتابهای اوليه مجاهدين استدالل
ميکردند که خداوند نه تنها آنگونه که تمام اديان يکتا پرست معتقدند ،خالق جهان است ،بلکه وی واضع قانون تکامل تاريخي در
آفرينش نيز هست .تکامل تاريخي خالق مالکيت خصوصي ،نابرابری طبقاتي بوده و جامعه بي طبقه اوليه را نابود کرده و آنرا با
جوامع نا برابر بر اساس طبقات جايگزين نموده است .نا برابری طبقاتي با خود حکومتهای ستمگر ،ايدئولوژيهای دروغين و
ناحق ،و تضاد زير بنائي بين مالکين و کارگران و همچنين بين شيوه و روابط توليد را به ارمغان آورده است .اين تضادهای
ريشه ای يک ديناميزم تاريخي ای را بوجود ميآورد که بر اساس آن تغيرات کمي نهايتا" تغييرات کيفي را بوجو د آورده و در
نتيجه سيستمهای عقب افتاده همچون برده داری ،فئوداليسم و سرمايه داری يکي پس از ديگری نابود شده و با سيستمهای
اجتماعي پيشرفته تر جايگزين ميشوند تا اينکه نهايتا" جامعه ای بر پايه عدالت و برابری بر قرار گردد ،اين همان چيزی است که
قرآن وعده آنرا داده ،که «سرانجام مستضعفين وارثين زمين خواهند گرديد» .مجاهدين قانون تکامل را «جبر تاريخي» ناميده و
آنرا بهمراه جنگ طبقاتي بخش غير قابل انفاک اسالم دانستند .همانطور که حنيف نژاد در آخرين وصيت خود عنوان نمود« :جدا
xvi
کردن جنگ طبقاتي از اسالم خيانت به اسالم است"».
"ايدئولوژی مجاهدين ،بنابراين آميزه ای است از ديدگاه های اسالمي ،همچون بحث شهادت در شيعه و تئوريهای کالسيک
مارکسيستي همچون جنگ طبقات ،و جبر تاريخ؛ و همچنين بحثهای مارکسيستهای نوين همچون ،نبرد مسلحانه ،جنگ چريکي و
قهرماني انقالبي ... .از مارکس آنها بحثهای اقتصادی ،تاريخ و جامعه ،بخصوص بحث نبرد و يا جنگ طبقاتي را گرفتند .از
لنين آنها تفسير اقتصادی امپرياليسم و رد تحقير آميز و انقالبي همه اشکال رفرم {سازش و مدارا و همچنين بحث اصل بقا پيشتاز
که زمينه ساز پيدايش رهبری فرقه گونه در سازمان بود} را گرفتند .آنها از چگوارا و دبری بحث وابستگي جهان سوم و نحوه
جدل در مقابل احزاب قديمي کمونيستي را آموختند ... ،و سرانجام از ماريغال و گولن (يک اسپانيائي آنارشيست که در آمريکای
جنوبي ساکن بود) آنها بحثهای مدرن بکونيسم مبني بر استراتژی انقالب سازی را آموختند .بر طبق اين استراتژی و تئوری ،هر
گاه يک گروه کوچک انقالبي مصمم و مسلح و فوق العاده تشکيالتي آشکارا حاکميت را مورد تهاجم قرار دهند ،عمليات انقالبي
آنان انگيزه ای برای ديگران خواهد شد که راه آنان را ادامه دهند و در نتيجه سرانجام تمام حاکميت از هم خواهد پاشيد .xviiبه اين
ترتيب تز روسهای آنارشيست قرن نوزدهم ،مبني بر «تبليغ از طريق عمل» وارد ايران شد و بطور اجتناب ناپذيری ديدگاه
xviii
شهادت انقالبي شيعه را تقويت نمود" .
"اگر چه مجاهدين آگاهانه از مارکسيسم کالسيک و مدرن تاثير پذيرفته بودند ،اما آنها قاطعانه منکر مارکسيست و حتي
سوسياليست خواندن خود بودند .اين انکار آنان سه دليل داشت .اول آنکه مجاهدين صادقانه معتقد بودند که انسان دارای يک بعد
معنوی است ،آنها به داشتن روح و زندگي پس از مرگ و وجود يک انگيزه فطری در انسان که وی را بسمت پروردگار ميکشد
معتقد بودند .بحثهائي که بهيچ عنوان با فلسفه مارکسيسم سر سازش نداشت ... .دوم آنکه بسياری از مجاهدين از خانواده های
بازاری بودند که انديشه شيعه بخش تعيين کننده فرهنگ خانوادگي آنان بود .اين در حالي بود که مارکسيسم از اوائل دهه 0231
بزرگترين تهديد ايدئولوژيکي اسالم محسوب ميشد ... .سوم آنکه مجاهدين به اين نتيجه رسيده بودند که توده های مردم ايران،
همانند بازاريها ،مارکسيسم را معادل با ماده گرائي و الحاد دانسته و ماده گرائي و بي خدائي را معادل حرص ،خود خواهي،
فساد ،سهل انگاری ،بي بند و باری {بخصوص جنسي} ،لذت طلبي ،بت پرستي و بطور خالصه سقوط معنوی ميدانند ... .رجوی
سالها بعد اقرار کرد که سازمان از سوسياليست خواندن خود به اين دليل اجتناب نمود که بر طبق افکار عمومي ،اين مارک
xix
معادل ،بي خدائي ،ماده گرائي و غربي گرائي بود".
همانطور که بوسيله ابراهاميان توضيح داده شد ،ايدئولوژی اوليه مجاهدين التقاطي بود از اسالم ،مارکسيسم ،مائويسم که بعد ها
بحثهای ليبراليسم هم به آن افزوده شد .شاه اولين کسي بود که جهت جدا کردن مجاهدين از توده های مسلمان به التقاطي بودن
ايدئولوژی آنان اشاره کرده و آنانرا مسلمانان مارکسيست خواند .مجاهدين در همانزمان در پاسخ به وی کتابچه ای منتشر کردند
که بعد از انقالب نيز به زبان انگليسي تحت عنوان "اتهامات شاه" منتشر گرديد :در بخشي از ترجمه اين کتاب چنين آمده است" :
اخيرا" دستگاه تبليغاتي رژيم ضد مردمي شاه صحبت از «خرابکاران»« ،تروريستها»« ،دزدان نا مسلمان» و «بيوطنان و
خائنين به مردم» ميکنند .اين افراد چه کساني هستند؟ چه چيزی پشت اين تزوير شاهانه پنهان است؟  ...اين رژيم ضد انساني،
تحت رهبری شاه خائن و بي شرم ،ميخواهد پشت اين لغات کشتار انقالبيون بيگناه در ايران را پنهان کند .اينبار ... ،ماموران
استعمارو آنهائي که بدنبال حفظ منافع خود هستند ،ميخواهند خون مبارزان آزادی که مسلمانان واقعي هستند ،خون مجاهدين خلق
را بمکند .اين در حاليستکه رژيم از خشم توده های مسلمان بوحشت افتاده و در نتيجه سعي ميکند مارک بي خدائي و نا مسلمان
xx
بودن را به مجاهدين بزند".
در همان کتاب؛ آنها همچنين سعي کردند اسالم خود را از انواع ديگر اسالم جدا سازند .در اينمورد آنها چنين ميگويند" :اسالم
دروغين بر پايه بهره کشي انسان از انسان است " ".اما اسالم حضرت محمد (ص) تنها اسالم واقعي است .اسالم راستين ،اسالم
انقالبي است که با ضعف و خواری امت اسالمي انطباق و مدارا ندارد .اسالمي که حضرت محمد (ص) آورده است هرگز زمين
کشاورزی را در اختيار صهيونيستها نميگذارد که در آن کشاورزی کرده و خوراک ارتش خود را فراهم نمايند که بتوانند توده
های گرسنه فلسطيني را بهتر کشتار نمايند .اسالمي که پيامبر بما آموخته هرگز به شاه خائن و ميهمانان استثمار گرش اجازه
نميدهد که شراب پنجاه ساله فرانسوی را نوشيده و مست کنند .اسالمي که حضرت محمد (ص) آورده ،انقالبي است و درست
بهمين دليل است که ايرانيان مسلمان به انقالب ميپيوندند ... .ما امروز انقالب کرده ايم ،همانطور که اسالم همواره انقالبي بوده
است ،انقالب کرده ايم که تمام موانعي که راه خدا را مسدود کرده اند را از بين ببريم .همانطور که قرآن فرموده« :آنها که حق
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را منکر شده و مانع طي راه خدا توسط انسانها ميشوند ،حرکت و خواست آنها باطل است( ».قرآن سوره نود و هفت ،آيه اول)
بنابراين خداوند به مسلمانان وعده پيروزی آنانرا در پيمودن اين راه داده است".
بعد ها پروفسور هاليدی در مصاحبه ای که در نشريه مريپ به چاپ رسيد از رجوی پرسيد" :شما از جانب مخالفينتان متهم به
اين هستيد که «مارکسيست اسالمي ميباشيد» ،شما چه رابطه ای با مارکسيسم داريد؟" رجوی در پاسخ گفت" :دو چيز هست که
من ميخواهم آنها را قاطعانه روشن سازم .نخست اينکه ما مارکسيست نيستيم؛ ما ماده گرائي مارکسيسم را رد ميکنيم .اما ما آماده
بحث با مارکسيستها هستيم .ششمين امام ما در مکه مينشست و با ماده گرايان بحث ميکرد .دوم آنکه ما متحد اتحاد جمهوری
شوروی نيستيم .ما يک سازمان مستقل مي باشيم xxi".بايد توجه داشت که وی در حين اين مصاحبه در پاريس بود و در نتيجه
بشدت سعي ميکرد خود را از شوروی جدا سازد .در همين مصاحبه جهت مقبول کردن اسالم خود برای مخاطبين غربي ،وی
مجددا" اسالم مجاهدين را از چيزی که آنرا "اسالم خميني" مينامد جدا ميسازد؛ از او پرسيده ميشود " :شما چگونه اسالم خود را
از اسالم خميني جدا ميسازيد؟ شما ميگوئيد که خواهان يک حکومت اسالمي در ايران هستيد ،اما آيا ايرانيان به اندازه کافي
سياست اسالمي نداشته اند؟ " وی در جواب ميگويد " :ما نبايد مسئله سياست ارتجاعي را با روحانيت يکي سازيم .مردم مخالف
مرتجعين هستند ،اما آنها مخالف طالقاني که پدر مجاهدين محسوب ميشود نيستند .سئوال کليدی ،موضوع طبقه است و نه لباس.
همانگونه که بعضي ها يهوديت را معادل صهيونيسم قرار ميدهند ،ممکن است که وسوسه شوند که مسئله اسالم را با آخوند های
مرتجع قاطي کنند .ما خميني را يک مسلمان واقعي و يا يک امام نميدانيم .او يک قاتل و يک مشرک است ... .نبرد بين ما و
خميني به نقطه آغازين اسالم باز ميگردد .او دگم سنتي و ضد علم است .اسالمي که ما ميخواهيم ،ملي ،دموکراتيک و مترقي
است ".توجه شود که اين مصاحبه پس از ترک ايران و پناهنده شدن رجوی به فرانسه انجام گرفته؛ در نتيجه تعاريف و معاني
جديدی برای اسالم خود اختيار ميکند که غرب پسند باشد ،مثل اسالم دموکراتيک ،و يا برای مثال صحبت از اسالمي ميکند که
ملي گراست ،تعريفي که ميتواند ميان ايرانيان خارج از کشور بسيار جذاب باشد ،در حاليکه اين تعريف در نقطه مقابل تعريف
مجاهدين از امت اسالمي است که در گذشته ديديم .همانطور که بعدا" خواهيم ديد ،همين آقای رجوی در ايران ،خميني را امام
خطاب ميکرد و اسالم او را اسالم ضد امپرياليستي و در نتيجه اسالم واقعي ميدانست ،اما در حين اين مصاحبه در غرب ديگر
صحبتي از اسالم ضد امپرياليستي نميکند.

فرقه های مخرب در مقابل مذهب:
در بخشهای قبلي من بطور خالصه اشاره به نقاط افتراق بين فرقه ها با مذاهب و يا ايدئولوژيهای مردمي کردم؛ در عين حال
اشاره ای به مخالفت خود با کساني که ترجيح ميدهند فرقه ها را (  ) NRM – New Religious Movementو يا جنبشهای
جديد مذهبي بخوانند اعالم نمودم .در اين جا سعي ميکنم نقطه نظر خود را با توضيحات بيشتر تشريح نمايم.
 - 0تفاوت فيزيکي ميان ميمون و انسان تنها تفاوت در چند درصد  DNAآنهاست ،اما تفاوت معنوی و عقلي آنان از
زمين تا آسمان است :بعضي ها مدعي اند که بعضي از مذاهب مردمي موجود ،در آغاز فرقه بوده اند و امروز تبديل
به يک عقيده مردمي و فراگير شده اند و در نتيجه ممکن است که فرقه های امروز نيز روزی تبديل به يک مذهب
مردمي شوند و در نتيجه (  ) NRMخواندن آنها ميتواند درست باشد .من هم قبول دارم که بعضي از مذاهب ،ايده ها
و يا فلسفه های مردمي موجود ،شروع حرکتشان بشکل يک فرقه بوده و بعدها تدريجا" تبديل به يک حرکت فکری
فراگير و مردمي شده اند .همچنين از آنجا که من به دنيای ساکن و بدون حرکت اعتقاد ندارم ،معتقدم که ممکن است
بعضي از فرقه های موجود در آينده تغيير کرده و تبديل به چيز ديگری ،شايد حتي يک عقيده مردمي شوند .اما
همانطور که ما يک ميمون را انسان نميناميم چرا که بنا به تئوری تکامل ،انسان تکامل يافته ميمون است ،و يا يک
کفش را حيوان نميدانيم چرا که از چرم پوست حيواني ساخته شده؛ يک فرقه مخرب را هم يک مذهب نميخوانيم ،چرا
که ممکن است روزی تبديل به آن شود و يک عقيده مردمي را هم يک فرقه نميدانيم ،چرا که روزی فرقه بوده است.
يک جاني و يا دزد ،يک جاني و دزد است تا زمانيکه بخطای خود اقرار و خود را عوض کرده و تبديل به يک انسان
درستکار شود .بنابراين ما بايد يک فرقه مخرب را يک فرقه مخرب بناميم تا زمانيکه تغيير کرده و تبديل به چيز
ديگری شود.
 - 3هر گردی گردو نيست :بعضي ها اشاره با بعضي مشابهت های بين مذاهب و فرقه ها کرده و اينرا دليل خود برای
ناميدن آنها بعنوان يک (  ) NRMميدانند .درست است من هم قبول دارم که مشابهت هائي بين فرقه ها و عقايد
مردمي وجود دارد؛ اما ما برای شناخت پديده ها و جدا کردن آنان به مشابهت ها نگاه نميکنيم بلکه به نقاط افتراق توجه
مينمائيم؛ وگرنه چون  DNAيک انسان و يک کرم بيش از پنجاه درصد نقطه اشتراک دارند ،انسان را هم کرم
ميناميديم و يا بلعکس تمام موجودات زنده را بدليل مشابهت  DNAآنها با انسان ،انسان ميناميديم .آنچه که انسان را از
ميمون متمايز ميکند همان چند درصد ناچيز اختالف در  DNAآنهاست که به معني چندين ميليون سال حرکت تکاملي
است .در فارسي ما ضرب المثلي داريم که ميگويد هر گردی گردو نيست؛ يک توپ ،يک توپ است و يک پرتغال،
يک پرتغال است ،و هيچ يک را نميتوان گردو ناميد چرا که گرد هستند.
 - 2دگمهای «ايده -پايه» در مقابل دگمهای «رهبر -پايه» :عده ای هم اشاره به تعصبات و دگمهای موجود در مذاهب و
فرقه ها ميکنند و اينرا دليل خود برای  NRMخواندن آنها ميدانند .درست است مذاهب و ايدئولوژيها ،اصول و پايه
های غير قابل تغيير خود را دارند و طبيعي است که روی آن اصول از خود تعصب نشان دهند .اما بايد به يک تفاوت
اساسي بين تعصبات مذهبي و ايدئولوژيک از يکسو و تعصبات فرقه ای از سوی ديگر توجه نمود و آن اينستکه :دسته
نخست تعصبات شان بر پايه عقيده است و دگمهای دسته دوم بر پايه رهبری فرقه .همچنين تعصبات مذاهب و
ايدئولوژيها بيشتر معنوی و غير ماديست و اغلب شکل يک ايده و يا نظريه را دارند ،در حاليکه دگمهای فرقه ها
اکثرا" رفتاری بوده وبه اين برميگردد که آيا رفتار و حرکات و گفتار پيروان منطبق با فرامين و خواستهای رهبری
هست و يا نه .در واقع رهبران فرقه ها ،ماداميکه پيروان از دستورات رفتاری آنان با تعصب کامل و بطور دقيق
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اطاعت نمايند ،روی نظريه های غير مادی خود خيلي انعصاف پذير هستند .عقايد غير مادی و معنوی مثل ،اعتقاد و يا
عدم اعتقاد به وجود خدا که آنقدر برای معتقدين به مذاهب و يا ايدئولوژيهای معتقد به نفي وجود خدا اساسي و مهم
هستند ،در فرقه ها به بي اهميتي بسر کردن يک کاله هستند که ممکن است در شرايطي مثل هوای سرد آنرا واجب
بدانند و در هوای گرم از آن دوری گيرند .چند سال قبل از رفتن به پاريس مجاهدين و رهبريشان صحبت از حکومت
«حزب هللا» و حکومت ديني ميکردند ،وبعد در فضای غير ديني فرانسه مدعي جدائي دين و دولت در حکومت ايده
آلشان شدند ،که به نظر من نشانگر بي اهميتي هر دو نظريه در ديدگاه رجوی است ،چرا که آنچه که برای او اصل
است حکومت اوست تحت هر نامي و هر شکلي .در فرقه اين رهبری است که مهم است و نه اعتقادات معنوی.
دنيای سياه و سفيد در مقابل دنيای رنگين :در دنباله بحث قبلي و تفاوت بين دگمها و تعصبات مذهبي و ايدئولوژيک
از يکسو و دگمهای فرقه ای از سوی ديگر ،بايد به اين اشاره کرد که تعصبات مذهبي و ايدئولوژيک چون از نوع ايده
و عقيده و اکثرا" معنوي هستند عموما" ثابت ومحدود و حتي قابل شمارش ميباشند؛ در حاليکه دگمهای فرقه ای چون
از جنس رفتاری و بر پايه وفاداری و اطاعت مطلق از رهبری هستند نا محدود و متغيير ميباشند .بعبارت ديگر دنبال
کنندگان ايدئولوژيها و مذاهب در دنيائي رنگي زندگي ميکنند که چند نقطه سياه و سفيد و يا درست و غلط دارد ،در
حاليکه مريدان فرقه ای در دنيائي سياه و سفيد زندگي ميکنند که گاها" چند نقطه رنگي در آن ديده ميشود.
مذاهب و ايدئولوژيها ابدی هستند :بسياری از مذاهب مردمي امروز هزاران سال است که از عمرشان ميگذرد و
احتماال" بسياری از آنها تا زمانيکه بشريت وجود دارد به حيات خود ادامه خواهند داد؛ فلسفه ها و ايدئولوژيهای ديگر
هم نسبتا" عمر درازی داشته اند ،شايد نه هزاران سال ،اما بعضي از آنها عمرشان به قرنها ميرسد .مذاهب و
ايدئولوژيها ،چه آنها را ساخته خدا و يا انسان بدانيد ،هر دو چون بر پايه عقيده استوار شده اند ،بنوعي ساخته شده اند
که تا بشريت وجود دارد کارکرد داشته باشند،آنها اغلب مستقل از بنيانگذار ،فيلسوف و يا پيامبر خود و حتي مستقل از
قشر ،طبقه ،نژاد ،سکس ،و حتي زمان هستند ،چرا که هر نوع وابستگي به اين متغيرها ،حوزه عمل و کارکرد آنها را
محدود ميکند.
در نقطه مقابل؛ بر خالف پيامبران و فالسفه که هدفشان نشان دادن راه زندگي بهتر و درستتر به بشريت ،برای
پيشرفت معنوی و مادی آنها بوده است و اغلب انتظار پيشرفت قابل توجه ای در طول عمر خود را نداشته اند؛ رهبران
فرقه ها خواهان ديدن ميوه حرکت خود در خالل عمر کوتاه خودشان هستند .فرقه ها و بخصوص فرقه های مخرب از
آنجا که بر پايه رهبر استوار شده اند و نه ايده ،اغلب نه تنها ادعای معرفي مذهب و يا فلسفه جديدی را ندارند ،بلکه
ادعائي روی زمان هم ندارند .اغلب آنها بوجود آمده اند که آرزوهای رهبر فرقه را در خالل عمر کوتاه او محقق
سازند .استالين ،مائو ،بن الدن ،ديويد کوروش ،جيم جونز و رجوی ... ،همه با يک آرزو برای خود و با نام مستعار
مردم وارد صحنه شدند و بهمين دليل ،جهت محقق شدن آن پيش بيني ها طي زماني کوتاه ،براحتي حاضر به تخريب
همه چيز و حتي پذيرای مرگ و تخريب زندگي صدها،هزاران و بلکه ميليونها انسان شدند .حال اينرا با حرکت
پيامبراني چون موسي ،عيسي و محمد و يا حتي بسياری از فالسفه بزرگ مقايسه نمائيد .برای مثال با اينکه تمام
پيامبران بنوعي برابری انسانها را تبليغ کرده و به پيروان خود آموزش داده اند ،با اينحال هيچيک در خالل عمر خود
سيستم طبقاتي و حتي برده داری را حرام نکردند ،چرا که آنها برنامه ای برای بشريت در طول زندگي خود نداشته و
آموزشهايشان برای طول زندگي بشريت بوده است .آنها ميدانسته اند که برداشته شدن سيستم طبقاتي و محقق شدن
برابری واقعي انسانها احتياج به رشد و پيشرفت دارد و کار يک قرن و دو قرن نيست .در نتيجه راه را و درست و
غلط را به بشر نشان داده و بقيه را به آنها وزمان سپرده اند.
ايدئولوژيها و مذاهب دربرگيرنده و جذب کننده هستند ،در حاليکه فرقه ها جدا کننده و دفع کننده ميباشند.
مذاهب و ايدئولوژيهای مردمي اساسا" معتقد به آزادی و آزادی انتخاب برای مردم و پيروان خود در انتخاب مسير
زندگي خود هستند .به اين معني که بر طبق ديدگاه آنان مردم و پيروان آنها مختار هستند که آنچنان که ميخواهند زندگي
کنند و تنها در موارد معدودی محدود به انجام و يا عدم انجام کارهائي هستند ،مواردی همچون احترام به ده فرمان
موسي برای پيروان يهوديت و مسيحيت ،و يا اجتناب از هفت گناه کبيره برای مسلمانان و اجرای هشت و يا نه فريضه
ای که انجام آنها برای مسلمانان واجب شده است .همچون زندگي در هر اجتماعي اين بهائي است که هر انسان از حق
آزادی طبيعي خود ميپردازد تا بتواند از منافع زندگي در يک جمع ،مثال" جمع پيروان يک مذهب و يا ايدئولوژی
استفاده کند .در نقطه مقابل؛ فرقه ها و بخصوص فرقه های مخرب دفع کنند ،جدا کننده و محدود کننده هستند .به اين
معني که از نظر آنها مردم و بخصوص پيروانشان بايد کامال" خود را با معيارهای زندگي و رفتاری فرقه که همان
خواستهای لحظه ای رهبر فرقه است منطبق نمايند و ممکن است تنها در موارد معدودی اختيار و آزادی عمل فردی
داشته باشند ،آزاديهائي که لحظه به لحظه و روز به روز کم و کمتر ميشوند و محدوديتهائي که دائما" رو به افزايش
هستند .اين محدود کنندگي و جدا کنندگي ،فرقه ها را درون گرا ،و دفع کننده ميکند و تحمل پذيری آنها در مقابل
فرهنگ و آداب و رسوم زندگي مردم عادی را کم و کمتر مينمايد و بتدريج قدرت جذب آنها را کمتر نموده و در نتيجه
تعدادشان را محدودتر مينمايد .اين در نقطه مقابل مذاهب و ايدئولوژيهای مردمي است که اساسا" سعي ميکنند به
فرهنگ و آداب و رسوم مردمي احترام گذاشته و تنها با عادات و اخالق عمومي محدودی به مخالفت بر ميخيزند که
آنها را عقب مانده ،ارتجاعي و در نقطه مقابل تعاليم خود تشخيص ميدهند .اين تحمل پذيری و شمول گرائي باعث
ميشود که اديان و تفکرات مردمي بتوانند روز به روز بر پيروان خود افزوده و گسترش يابند.
انزوا :رهبران فرقه ای برای ماده کردن آرزو ها و خواستهای خويش در طول عمر محدود زندگي خود ،رفته رفته،
پيروان محدود خود را بسمت انزوای رواني و فيزيکي و يا هر دو (اگر امکانات و توانائيش را داشته باشند) ميکشند.
از افراد جذب شده ميخواهند که خانواده و هر چيز که تا آنزمان برای آنها عزيز بوده است را ترک کرده و حتي تغيير
شخصيت داده و زندگي کامال" جديدی را آغاز نمايند .اين در حاليستکه بسياری از اديان و مرامهای مردمي امروز
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حتي در آغاز کار خود ،از پيروان خويش نخواسته اند که خانواده و اجتماع خود را ترک کرده و زندگي منزوی ای را
آغاز نمايند ،آنها نخواستند که پيروانشان از مسائال موجود در خانواده و جامعه خويش فرار کرده ،بلکه آنها را دعوت
به روبه رو شدن با آن مشگالت و حل آنان کرده اند .پيامبران و فالسفه خواهان بسط و گسترش ايده خود بودند و نه
ايجاد دنيای تخيلي و اسباب بازی گونه خود در طول حيات خويش؛ بنابراين به انزوا کشاندن پيروان در جهت مقابل
خواست آنها بوده که الزمه آن پذيرش آرمانهايشان توسط اکثريت جامعه است.xxii
 - 8تفاوت بين مخدوش سازی ذهن در فرقه ها با آموزشهای اديان و ايدئولوژيهای مردمي:
يک تفاوت اساسي بين فرقه ها و مذاهب و مرامهای مردمي در نوع آموزش آنهاست ،که در فرقه من آنرا آموزش
نميدانم و آنرا در بهترين شکلش مخدوش سازی ذهن ميخوانم .در حاليکه مخدوش سازی ذهن ممکن است مشابهت
هائي با آموزش بطور کلي و آموزشهای مذهبي و ايدئولوژيک بطور خاص داشته باشد ،تفاوت اصلي در اينستکه
مخدوش سازی ذهن سعي بر نابودی شخصيت و فرديت پيرو دارد در حاليکه آموزشهای ايدئولوژيک و مذهبي سعي
در تربيت و تصحيح آن شخصيت دارد .در مخدوش سازی ذهن ،چه کنترل فکر و چه شستشوی مغزی ،مخدوش کننده
ذهن بدنبال تغيير يک و يا چند عادت و يا خواسته بد و نا پسند مريد نيست بلکه بدنبال نابودی شخصيت و تماميت
ويژيگي های مريد و جايگزين کردن آنها با شخصيت فرقه ای است .در بيشتر مواقع فرقه ها ،همانگونه که جورج
اورول در کتاب  0894قيد کرده بدنبال "هيچکس" کردن مريدان و يا آنگونه که مجاهدين بدنبال آن هستند" ،موريانه"
کردن پيروان و تغيير رفتار ايشان بر پايه غرايض فرقه ای هستند .بهر حال اين آرزوی رهبران فرقه ايست ،اما در
بيشتر مواقع اين عملي نميشود و پيرو بدشانس دارای دو شخصيت متضاد ميشود ،شخصيت نخستين فرديش که در حال
انفعال ،عقب نشيني ،و مغلوب است و شخصيت فرقه ايش که حاضر و ظاهر است و در نتيجه يک پيرو فرقه ای
هيچگاه نميتواند در وحدت کامل با خود بوده و بهر صورت زندگي متناقضي را سپری ميسازد.
در نقطه مقابل آموزشهای يک مذهب و يا يک مرام مردمي ،حتي در نوع خيلي افراطي آن (مگر آنکه آن ايده ،في
الواقع يک ايده فرقه ای با پيروان نسبتا" زياد باشد) هدف آموزشها کشتن شخصيت فرد نيست بلکه تربيت و يا تصحيح
آنست ،همانطور که يک کودک در کودکستان و يا دبستان آموزش داده ميشود که بتواند قوانين و آداب و رسوم جامعه
را فهم کرده و بر طبق آنها در صلح و آرامش در کنار ديگران زندگي کند .در نتيجه در پايان آموزشها فرد دارای دو
شخصيت متناقض نميشود و دارای شخصيت اوليه خود بدون عناصر "بد" و يا با عناصر تشديد شده "خوب" خواهد
بود.
نقاط مشترک دکترين فرقه های مخرب:
با نگاهي به ادبيات مجاهدين و تغييرات دکترين آنها در مراحل و شرايط مختلف؛ ميتوان در آن چندين ويژگي مختلف را
مالحظه نمود؛ بعضي از اين صفات ،ويژگي اکثر فرقه های مخرب و يا تند روست ،بعضي ديگر خاص فرقه های
تروريستي است و خصوصيات ديگر خاص فرقه های مذهبي و يا اسالمي ميباشد.
اما بهر حال هر چقدر دکترين فرقه های مخرب و يا اهداف اعالم شده آنها با يکديگر فرق بکند ،ماده گرا و يا معنوی باشند،
سياسي و يا ضد سياست باشند ،همه آنها تمامي و يا اغلب ويژگيهای ذکر شده در زير را دارا ميباشند .در نتيجه بعوض
نگرش در بخشهای ديني و يا فلسفي دکترين آنها ،ما برای تشخيص آنان بعنوان يک فرقه مخرب بايد بدنبال يافتن ويژگيهای
زير در دکترين آنها و يا تغييرات آن دکترين در دوران مختلف حيات فرقه باشيم .چرا که بر خالف مذاهب و فلسفه های
مردمي ،ديدگاههای ديني و يا فلسفي فرقه های مخرب ،علي رغم اصرار ظاهری آنان بر مهم بودنشان ،بخش بي اهميت
دکترينشان است.
 .0سياه و سفيد ديدن دنيا :تمامي فرقه های مخرب معتقد به دنيای سياه و سپيد هستند .صد البته که همه آنها مدعي
هستند که خودشان و ديدگاهشان درست ،حق و سپيد است ،و هر چيز ديگر ،هر ديدگاه و ايدئولوژی ديگر نا حق
و سياه ميباشد .آنها نميتوانند دنيا و ديدگاههای مختلف را رنگي و مابين درست و غلط مطلق ببينند .نميتوانند بين
خودشان و کساني که آنان را دشمن مينامند منطقه ای خاکستری و بينابين هم قائل شوند .در اين ديدگاه ،افراد و
گروههای مختلف يا با آنان هستند و يا بر عليه ايشان.
 .3برتری و منحصر بفرد بودن :تمام فرقه های تندرو ،تا زمانيکه دکترين جديدی را ارائه ننمايند و دکترين خود را
يکي از مذاهب و يا ديدگاههای مردمي موجود در جامعه بدانند ،همگي مدعي آن هستند که نگرش ايشان نسبت به
آن ديدگاه مردمي ،تنها برداشت «درست»« ،حق» و بعضي مواقع «مترقي» از آن ايدئولوژی و يا اعتقاد است.
اگر دکترين آنها بر پايه مارکسيسم ،مسيحيت ،و يا اسالم ،و يا هر چيز ديگر باشد ،ايشان خود را تنها دنبال
کنندگان «راستين» بنيانگذار آن مذهب و يا ايده دانسته و ديدگاههای مشابه ديگر را تماما" باطل ميشمارند .آنها
هيچگونه رقابت و يا تفسير متفاوت از آن ديدگاه و يا هيچگونه مخالفت با ديدگاه خود را نميتوانند تحمل نمايند و
بسهولت بقيه را دشمن مينامند .تمام آنان معتقد به برتری ديدگاه و يا راه و يا رهبر خود نسبت به بقيه بوده و
مدعي هستند که کسانيکه دنباله رو آنان باشند نجات خواهند يافت و در نتيجه برتر از مردم عادی هستند و رقبا
لعنت شده و محکوم به فنا ميباشند .بنابراين اکثر آنها معتقد به غلبه نهائي خويش به همه کس و همه چيز بوده و
اغلب اوقات حتي پيش بيني پيروزی نهائي در دوران حيات رهبر را ميکنند.
 .2نفاق و تزوير؛ پنهان کاری؛ هدف وسيله را توجيه ميکند :تمامي فرقه های مخرب به يک شکل و يا شکل ديگر،
حتي اگر منکر آن باشند ،بنوعي معتقدند که هدف وسيله را توجيه ميکند .بعضي اوقات آنرا «فريب آسماني»
ميخوانند با اين توجيه که "برتری ما نسبت به مردم عادی و عدم فهم آنان نسبت به اهدافمان ،اين حق را بما ميدهد
که برای خير آنان هم که شده به ايشان دروغ بگوئيم .".با توجيه ای مشابه آنان حتي ميتوانند نزديکترين اعضأ
خود را تحت چارچوب چنين دکتريني فريب دهند .آنها وقتي شعار و يا حتي اصلي از اصول مکتب خود را
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منطبق با منافع حال خويش نبينند ،تحت عنوان «مصلحت شرايط» و يا «تحليل مشخص از شرايط مشخص»
ميتوانند براحتي بخش و يا بخشهای اساسي دکترين خود را تغيير دهند .بعضي از آنان برای رسيدن به اهداف
خود از خشونت استفاده ميکنند حتي اگر خود را گروهی صلح طلب و مخالف خشونت معرفي نمايند.
نفاق و پنهان کاری :آنها ممکن است شعاری را داده و مدعي اعتقاد به يک نظرگاه و يا گفته شوند ،در حاليکه
در نهان کامال" نظری مخالف داشته باشند .هيچگاه نبايد آنانرا بر پايه حرفي که ميزنند و يا نوعي که خود را
نشان ميدهند و يا لباسي که بر تن ميکنند قضاوت کرد ،چرا که آنها بسادگي ميتوانند حرفها ،حرکات و ظاهر خود
را نسبت به شرايط و مخاطبين خود تغيير دهند .آنها براحتي ميتوانند خود را با رنگ محيط خويش همگون
سازند.
 .4حفظ بقا :تمامي فرقه های مخرب ،مدعي هر نوع دکترين و يا ايدئولوژی ای؛ بسهولت ميتوانند اصول اعالم شده
خود و يا حتي تمامي دکترين خود را تغيير دهند مگر دو اصل را که اصول واقعي آنان است و تا پايان حيات
خود مومن و متعهد به آن باقي ميمانند .اولين اصل ،بقای فرقه به هر قيمت است و دومين اصل ،اطاعت مطلق از
رهبری و محقق کردن خواستها و آرزوهای اوست.

فصل دوم :جهان بيني سياه و سفيد:
اولين ويژگي دکترين تمامي فرقه های مخرب ،جهان بيني سياه و سفيد آنانست .آنها همگي معتقدند که ديدگاه آنان نسبت به همه
چيز؛ جهان ،وجود ،تاريخ ،جامعه و انسان؛ " درست" " ،حقيقت مطلق"" ،عادالنه"" ،واقعي" ،و حتي "عين کالم خداست" ... ،و
هر نوع تفکر ديگری" ،غلط"" ،دروغ"" ،غير عادالنه" و "کالم شيطان" است .مجددا" ممکن است کسي مدعي شود که اين
ويژگي تمام ايدئولوژيهاست ،حتي منعطف ترين آنها ،يعني مدعيان ليبرال دموکراسي وقتي که بحث آزادی و دموکراسي ميشود
معتقدند که ديدگاه آنان بهترين دستآورد بشريست و تمام فرمهای ديگر حکومت را رد ميکنند .xxiiiدرست است يک مارکسيست
خيلي دگم بنظر ميرسد وقتي که بحث استثمار و عدالت اجتماعي بميان ميآيد ،همانطور که يک ليبرال ميتواند در بحث آزادی و
بخصوص آزادی سرمايه دگم باشد .يک معتقد به خدا ،در وجود خدا شک نميکند و در اين مورد متعصب است ،همانطور که يک
ماده گرا در عدم وجود خدا متعصب است .تمام دکترين ها ،ايدئولوژيها و مذاهب روی چند اصل و قاعده عمدتا" معنوی بنا شده
اند که پيروان آن دکترين روی آن اصول دگم هستند .همانطور که ممکن است يک معلم هندسه روی اصول اثبات نشده و پايه ای
هندسه دگم باشد .معتقدين هر دکترين و يا ايدئولوژي ای روی اصول دکترين خود دگم هستند ،اما آنها در دنيای سياه و سفيد
زندگي نميکنند ،درست است در بحث اصول ،بحث آنان سياه و سفيد است ،xxivاما در ساير موارد بغير از بحث درباره آن
اصول ،آنها خيلي منعطف بوده و براحتي ميتوانند ايده های ديگر ،آداب و رسوم متفاوت را تحمل کرده و حتي پذيرا شوند،
بنابراين آنان در دنيائي رنگي زندگي ميکنند که دارای چند نقطه سياه و سفيد است.
در نقطه مقابل دنيای فرقه ها در تماميتش يک دنيای سياه و سفيد ،درست و غلط است که ممکن است در نقاط محدودی رنگي و
يا منعطف بنظر آيد .دگم های آنان از جنس اعتقادی و روی اصول نيست ،بلکه از نوع رفتاری و روی اغلب امور مربوط به
زندگي و عمدتا" روی رهبری فرقه و هر چه که او ميگويد و انجام ميدهد ،ميباشد .در نتيجه دگمهای آنان ميتواند به اندازه گفتار
و رفتار يک انسان متفاوت ،متغير و نا محدود باشد .برای مثال در دنباله اين بحث ما خواهيم ديد که چگونه اصول به ظاهر
عقيدتي مجاهدين در طي فقط چند سال به چه ميزان دچار تغييرات جدی شد؛ از دگم بودن روی استثمار تا روی امپرياليسم و بعد
از دگم بودن روی ضديت با امپرياليسم تا ضديت با حکومت ايران ... .درست به دليل اينکه دگمهای واقعي آنان بر اساس ايده
نبوده و روی رهبريست ،تعداد آنان نا محدود ميباشد ،به اين معني که هر کس که در دنيای ساخته شده بر اساس تفکرات رهبری
زندگي ميکند آمرزيده است و بقيه دنيا (حتي اگر در گفتار بيروني عکس اين گفته بيان شود) گناه کار و محکوم در دنيا و آخرت
هستند.
بر طبق نظريه رهبران با کيش شخصيت ،همچون رهبراني چون مائو ،استالين ،هيتلر ،بن الدن ،ديويد کوروش ،جيم جونز و
رجوی؛ تمام خلقت و وجود را ميتوان بسادگي به جنگ بين "درست" و "غلط" بر اساس نظر آنان تعريف نمود ،که در ضمن
معني و حدود آن به سادگي بر اساس خواست لحظه ای ايشان و شرايطي که در آن هستند قابل تغيير ميباشد.
مسعود رجوی در سخنراني خود تحت عنوان تبيين جهان (قواعد و مفهوم تکامل) چنين ميگويد" :تاريخ صحنه ی بيکراني است
از نبرد حق و باطل ،از درگيری نور با ظلمت ... ،هر کجا "فرعوني" سر به طغيان برداشته "موسي" گونه ای در دريای خشم
خلق غرقش کرده ،و هر زمان که "يزيدی" پرده جهل و تباهي را بر سر مردم کشيده "حسيني" هم بوده است که از تخت ظلم
بزيرش کشد تا جهان و تاريخ در مسير مار پيچ خود بسوی کمال به پيش رود مسيری که در سراسر آن خون ريخته است ،جاده
xxv
ای که سرخ است"
رجوی در سخنراني ديگری بحث در اينباره ميکند که اين دوجبهه ،بقول وی دو جبهه «نور وظلمت» و يا بخوانيد دو جبهه سفيد
و سياه با يکديگر برابر نبوده و نتيجه ميگيرد که بين اين دو جبهه ،همه بايد يک طرف را انتخاب نمايند .وی اينچنين استدالل
ميکند " :اگر قرار بود تکامل و ضد تکامل  ،انقالب و ضد انقالب  ،خلق و ضد خلق  ،ارتجاع و انقالب  ،ظلمت و نور متساوی
باشند ،در اينصورت همه چيز پوچ بود .و در دنيای هيچي و پوچي هيچ مسئوليتي هم متصور نبود .در چنان دنيائي بايد همه
چيز را به حال خود رها ميکرديم و آن وقت جنگ انقالبي هم معني و مفهومي نداشت .آيا حقيقتا" اينطور است که رزمندگان
انقالبي سرگشته های پوچ و بي هدف و مقصدی هستند که از سر ابهام و نافهمي و خودگرائي  ،به غلط  ،سالح به دوش گرفته
اند؟ اگر اينطور بود که هر کس پيشاپيش از شرايطي که برايش رفاه بيشتری داشت ،استقبال ميکرد و نميامد تمام سختي های راه
را به جان بخرد xxvi".وی در سخنراني ديگری مدعي ميشود که مرز بين اين دو جبهه در جنگ خيلي «تيز» و بران است و
صلح و مدارائي و يا منطقه بينابين و يا به اصطالح رنگي و خاکستری ای ،بين اين دو جبهه «حق» و «باطل» وجود ندارد ،در
اينجا وی نتيجه ميگيرد که ":در يک برخورد انقالبي و اصولي ،مرزهای آشتي ناپذير ميان حق و باطل کشيده ميشود و باطل
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قويا" محکوم ميگردد{ .... ،در چنين نبردی} يک انقالبي مجاز است که با محکم ترين کلمات و گزنده ترين عبارات حرفش را
xxvii
بزند و شعارش را هم بدهد و مهر و کين عقيدتي و سياسي اش را نيز آشکار کند".
پل ويليامز در کتاب القاعده چنين ميگويد" :در اسالم نوع القاعده ،مجددا" دنيا به دو بخش تقسيم شده است :داراالسالم ،جائي که
مسلمانان حکومت کرده و قانون قرآن حاکم است ،و دارالحرب ،که شامل بقيه دنيا ميشود ،بين اين دو بخش جهان ،نميتواند هيچ
xxviii
صلحي وجود داشته باشد مگر زمانيکه اسالم به پيروزی نهائي رسيده و دين تمام مردمان گردد".
البته چه مجاهدين و چه القاعده در اينجا متوقف نميشوند چرا که هيچ يک از ايندو نوع ديگری از «حق» ،و يا «مومنين به خدا»
و يا «اسالم» مگر «اسالم» و يا «حق» نوع خود را قبول ندارند ،در مورد فرقه های مخرب ديگر نيز هيچيک راه و يا دکترين
ديگری مگر دکترين خود را درست و حق نميشناسند و در نتيجه جنگ نهائي بين کساني است که به آنان ايمان آورده و از ايشان
تبعيت ميکنند در مقابل بقيه دنيا.
مجددا" چه القاعده و چه مجاهدين نميتوانند هيچ منطقه بي طرف و يا باصطالح خاکستری ای را بين اين «دو جبهه» پذيرا شوند.
دکترين القاعده به آنان حق اينرا ميدهد که در اين «جنگ» هر کسي را منجمله انسانهای بيگناهي که زندگي معمولي خود را
سپری ميکنند در اين جنگ بکشند .آنها معتقدند که" :تمام کساني که شرک ميورزند {بخوانيد حرف آنانرا قبول ندارند و پيرو
xxix
القاعده نيستند} خائن ميباشند و کشتن آنان بر طبق نظر فقهي {نوع ايشان} مجاز است ،چه آنان مسلمان باشند و چه نباشند".
سيد قطب يکي از ايدئولوگهای القاعده در توجيه دکترين سياه و سفيد القاعده و کشتار مسلمانان ديگر چنين ميگويد" :يک پيشتاز
بايد برخيزد ...و در ميان اقيانوسي از جهالت که جهان را در بر گرفته به جلو بتازد .ماداميکه ايشان خود را از نفوذ جهالت جدا
نکرده اند {خود را منزوی از بقيه دنيا نکرده اند} ،ايشان هم به فساد کشيده خواهند شد و قادر نخواهند بود که راه حق را ،راه
پدران خويش را دنبال نمايند xxx".وی بحث خود را اينچنين ادامه ميدهد" :ما بايد خود را از چنگ زنجير های جامعه جهل رها
نمائيم ... .آنها قابليت تحمل پذيری و مدارا را ندارند .هدف نخستين ما بايد اين باشد که اول خود را عوض نمائيم تا بعد بتوانيم که
xxxi
کل جامعه را عوض کنيم".
مجاهدين نيز با کلماتي تقريبا" مشابه در بيانيه ای که بر عليه شاه منتشر کردند و بعد از انقالب ترجمه انگليسي آنرا نيز منتشر
نمودند ،توضيح ميدهند که سکوت در اين نبرد و يا باصطالح بيطرف ماندن در اين "جنگ" به چه معني است" :سکوت در مقابل
ظالم هيچ تفاوتي با همکاری با وی ندارد .سکوت در مقابل اين ظالم قدرت طلب هيچ معني ای جز تسليم به وی ندارد .در طرف
مقابل تظاهرات و تنها داد و بيداد کردن بر عليه اين متجاوز هيچ فايده ای ندارد مگر آنکه بر پايه يک برنامه و نقشه مشخص و
علمي باشد .درست به دليل نياز به داشتن يک راه موثر و درست جنگ بر عليه اين متجاوزين و قانون شکنان است که پيشتاز
اين جنبش ،برترينها ،آگاهترينها ،متعهدترينها و شجاعترين فرزندان اين مردم {يعني مجاهدين} مسئوليت جنگ در اين مسير را
xxxii
پذيرا شده اند".
اين جهان بيني سياه و سفيد ،تنها در انحصار فرقه های مخرب تروريستي مثل القاعده و مجاهدين نيست .رهبراني با کيش
شخصيت مانند هيتلر و استالين و مائو  ...نيز ادعاهائي همانند بن الدن و رجوی داشتند .نه تنها رهبران بزرگ و جنگ آفرين
قرن بيستم ميتوانستند مدعي چنين تفکر و ادعائي باشند ،بلکه حتي رهبر يک فرقه کوچک با دکترين مارکسيستي مثل ( WDU
) هم ميتواند مدعي شود که آنها درست هستند و بقيه دنيا در اشتباه .يک عضو سابق اين گروه ميگويد" :در  ، WDUهمواره
يک پاسخ درست برای هر چيز وجود داشت .ما يک دنيای کامال" سياه و سفيد داشتيم ،گرچه بعضي اوقات سياه ها سفيد ميشدند.
بهر حال حزب همواره برای هر چيز جوابي داشت و البته همواره خود را محق ميدانست xxxiii".مدعي چنين حرفي حتي ميتواند
رهبر يک فرقه کوچک از شاخه ديويدی های منتسب به دين مسيحيت ،مثل ديويد کوروش باشد .وی ميگويد":اگر انجيل و تورات
درست هستند ،بنابراين من مسيح هستم ".وی با چنين تفکری خود را در مقابل تمام دنيا ميبيند .يکي از پيروان سابق وی چنين
ميگويد" :وی پارانويا و يا ترس حمله عنقريب دنيای بيرون بر عليه ما را تصوير ميکرد تا گله خود را متحد نگه دارد .کوروش
بارها آيه  29را تکرار ميکرد« .دشمنان من زنده و قوی هستند ،آنها از من متنفر هستند و به باطل تکثير شده اند xxxiv".يک
رهبر فرقه حتي ميتواند مدعي هيچ دکترين بخصوصي هم نباشد و بااينحال مدعي فساد تمام دنيا مگر خودشان باشد ،کما اينکه
يک عضو سابق فرقه "کودکان خدا" ( ) Children of Godچنين ميگويد " :بيشتر اعضا «کودکان خدا» همانند فرقه های
ديگر مذهبي معتقد بودند که تمام دنيا را فساد در بر گرفته .آنها خود را با دوران فرعون در مصر مقايسه ميکردند و مدعي بودند
xxxv
که تنها آنها خدمتکاران واقعي خداوند و در جنگ با بقيه هستند".
بقيه و يا "دشمنان" چه کساني هستند؟
دشمن و يا بقيه از نظر فرقه های مخرب همواره تمام دنيا است مگر پيروان "راستين" رهبر فرقه و احتماال" هواداران آن فرقه .
اگر چه اين ممکن است کامال" متفاوت باشد با آن چيزی که آنان در تبليغات و نوشتارهای بيروني خود مدعي ميشوند .بنابراين
اينکه چه کسي را آنها برای مصرف خارجي دشمن بنامند ،ميتواند بسته به شرايط و زمان بسادگي فرق کند .برای مثال مجاهدين
در دوراني مدعي بودند که جنگ بين استثمار کننده است و استثمار شونده .رجوی در اينمورد ميگويد " :در رابطه با مسئله
استثمار ،بين استثمار کننده و استثمار شونده ،سرانجام راه سومي وجود ندارد ... .در اسالم انقالبي بين يزيد و حسين  ،راه سومي
نيست .و حتي سکوت مويد و تأييد تلويحي يزيد است ،بين امپرياليسم و خلقها  ،بين استعمار کننده و استعمار شونده ،هيچ رابطه
ای جز نبرد يا اسارت وجود ندارد .در اينجا راه سومي نيست .چرا برای اينکه اگر قاطعانه جلو نرويم ،باالخره عقب خواهيم
افتاد ،چرا که خود جهان در پيشرفت است xxxvi".در شرايطي ديگر جهت جذب بازاريان و يا بقول مجاهدين "بورژوازی ملي" که
در واقع از نظر آنان همان استثمار کنندگان هستند ،مجاهدين مدعي ميشوند که جنگ واقعي بين استعمار کنندگان و استعمار
شوندگان است و يا در جای ديگر مدعي جنگ بين امپرياليسم برهبری آمريکا با بقيه دنيا هستند ،در اين جنگ آنها مدعي ميشوند
که " :از آنجا که هيچگونه رابطه ای جز نبرد يا اسارت بين خلقها و امپرياليزم نيست ،مردم ما و در پيشاپيش آنها انقالبيون نه
تنها حق دارند مسلح و آماده باشند ،بلکه به عنوان يک ضرورت انقالبي ،مکتبي و ميهني گريزی از آن ندارند xxxvii".مجددا" بعد
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از شکست تظاهرات سي خرداد  0231آنان مجددا" دشمن را تغيير داده و اينبار جنگ سياه و سفيد تبديل شد به جنگ بين "رژيم
خميني" و بقيه دنيا .رجوی در اين جنگ هم دوباره مدعي شد " :همانطور که از اول گفتيم دو قطب مخالف و دو جبهه مخالف
xxxviii
هستند  ،آن يکي که ميرود پائين  ،اين يکي ميرود باال"
فرهاد خسرو خاور هم درباره دشمنان القاعده چنين توضيح ميدهد :نارضايتي عمومي {مسلمانان} از تسخير سرزمينهای اسالمي
توسط غرب است .بخصوص استقرار قوای آمريکا در دو محل مقدس مسلمانان و بعد حضور آنها در جنگ خليج در سال
 ،0880برخورد آمريکا نسبت به مسئله فلسطين و نوع برخورد غرب با کشورهائي که در آنها اسالم سرکوب ميشود،
کشورهائي مثل الجزائر .اين نوع از نارضايتيها در {ادبيات} فرقه ها ئي که مدعي دشمني جهاني برعليه ايشان هستند نيز ديده
ميشود .برای مثال فرقه آ اوم يک نوع از گاز سمي را در تاريخ سي اسفند  0232درمترو توکيو پراکنده کرد که از «جامعه بي
خدا» انتقام بگيرد ... .در تمام اين موارد مرز بين زندگي و مرگ تيره ميشود .اصل زندگي آموزش داده شده توسط مذاهب که
"زندگي خودت و ديگران را نگير" محو ميشود .چيزی که در القاعده جديد است ،انگيزه اعضأ آنست ،گونه ای که خود و
ديگران را و يا گروه خود و دشمن را در مقابل يکديگر صف آرائي ميکنند ،و معني ای که مرگ برای آنان پيدا ميکند چه کساني
که جان خود را ميگيرند و يا جان ديگران را .مذهبي که توسط القاعده و انشعابات آن آموزش داده ميشود اغلب با انگيزه نفرت
از غرب شکل ميگيرد بطوريکه اين سازمانها تا حدودی بلحاظ عملي و تا حدی هم بلحاظ فرهنگي بطور وسيعي محتاج داشتن
xxxix
اين دشمني با غرب هستند".

دنيای کوچک فرقه ها و سادگي پيام آنان:
"دو پا بد ،چهار پا خوب" «مزرعه حيوانات» اثر جورج اورول
xl
"تمام مسائل يا بوسيله آموزش حل ميشود و يا قتل" حسن صباح
اکثرا" رهبران فرقه ای عاشق اين هستند که هر مطلب ساده و معمولي را طي يک سخنراني طوالني و با بکار گيری کلمات و
جمالت غامض و پيچيده ،بسته بندی شده در شکلي اسرار آميز بيان کنند .علي رغم اينکه آنها خودشان و يا حواريونشان مدعي
هستند که فهم بحثهای ايشان نيازمند تعمق زياد و درجه باالئي از شعور و دانش است ،مطالبي که آنها ميخواهند بگويند اغلب
بسيار ساده و حتي بچگانه است و دست آخر ميتوان تمام بحث چند ساعته و شايد چند روزه آنها را در جمله ای ساده و کوتاه بيان
نمود .شعاری کوتاه همچون شعار خوکها در داستان مزرعه حيوانات جورج اورول " :دوپا بد ،چهار پا خوب" .در واقع اکثر
بحثها و شعارها در دنيای سياه و سفيد مختصر و ساده هستند و نهايتا" تمامي رهبران فرقه ها پس از بحثهای مطول و مالل آور،
مخاطبين خود را با يک شعار کوتاه که منظور نخستين و آخرين آنها بوده است روبرو ميکنند ،شعاری که پيروان را وادار ميکند
که بپذيرند يک چيز بد ،وحشتناک و شيطاني است و چيز ديگر عالي ،خوب و خدادادی است .البته بايد توجه داشت که اين دنيای
کوچک فرقه ای و پيام ساده و مختصر آن ،در انزوا از جامعه بزرگ و پيچيده پيرامونش جذابيتهای خاص خود را برای پيروان
و افراد تازه جذب شده دارد .دکتر تيلور در کتاب شستشوی مغزی توضيح ميدهد که " :زندگي در دنيای سياه و سفيد برای فردی
که از درجات مختلف رنگهای خاکستری دنيای بيرون گيج شده است ،بنظر خيلي ساده {وجذاب} ميآيد ... .xliبا اينحال بعضي
افراد بسمت اين سادگي پيام ميروند ،نه به دليل تنبلي ،خودخواهي و يا کودني بلکه بدليل ترس ،خشم و استيصال؛ و يا احساسات
منفي تشديد شده بدليل زندگي در دنيائي که انسان را دائما" يا بدليل طبيعي (مثل طوفانها ،سيلها و زلزله ها و  ) ...و يا به دليل
اجتماعي تهديد ميکند .فجايع طبيعي ممکن است باعث افزايش تعداد حاضرين در کليساها شود ،کما اينکه بحرانهای اقتصادی
ميتواند به رشد تندرويهای چپ روانه و يا راست روانه کمک کند .زمانيکه محيط پيرامون چه بدليل سياسي  ،اقتصادی و يا
xlii
فيزيکي متزلزل است ،شعارهای ساده {سياه و سفيد ،بد و خوب} بسيار جذاب هستند".
نيرنگ رهبران فرقه ای در اينستکه بتوانند دکترين خود را آنچنان پيچيده و غامض بيان نمايند که جز خودشان کس ديگری بدون
کمک آنان نتواند آنرا توضيح داده و يا تفسير نمايد ،xliiiو در عين حال بتوانند پيام خود را به ساده ترين شکل ممکن بيان نمايند که
بوسيله کم شعور ترين افراد هم قابل درک و دنبال کردن باشد .اريک هوفر ميگويد " :موثر ترين و توانمند ترين دکترينها و يا
xliv
ايدئولوژيها آناني هستند که درست و غلطشان قابل اثبات و قابل سنجش نباشد".
استيون حسن يک عضو سابق مونيز و يک متخصص در اين زمينه ،درباره اين ويژگي پيام فرقه ها ،ميگويد " :آنها ممکن است
که آنچنان پيچيده و در هم گره خورده باشند که سالها کوشش نياز داشته باشد که بتوان گره کورشان را باز نمود .xlvدکترين آنها
بايد پذيرفته شود و نه اينکه فهم گردد .بنابراين دکترين آنها بايد مبهم ،کلي و دربر گيرنده همه چيز باشد { رهبر فرقه بايد بتواند
آنرا هر گونه که دلش خواست و در هر شرايطي تفسير کرده و هر نتيجه ای را که دلش خواست از آن بگيرد} ،و در عين حال
بايد منطقي و منسجم و بدون تناقض بنظر آيد .قدرت چنين دکتريني در اين است که مدعي آن است که تنها بيان کننده حقيقت است
و همه چيز را ميتواند توضيح دهد{ .يک فورمول ساده برای حل تمام مسائل شخصي و ايدئولوژيک افراد ... }.دکترين فرقه ها
همواره نيازمند آنست که افراد نخست بخود شک کرده و اعتماد بخود را از دست بدهند { .بعدا" خواهيم ديد که چگونه مجاهدين
در اولين درسهای خود هواداران جديد را مجبور ميکردند که به همه چيز خود منجمله اعتقادات و آموخته های گذشته خود تحت
عنوان اينکه آنها شستشوی مغزی يک سيستم بورژوازی بوده اند شک نمايند }.دکترين يک «برنامه اصلي و دربرگيرنده» همه
افکار ،احساسات و رفتار پيروان فرقه ميشود .از آنجائيکه چنين دکتريني مدعي تنها بيان کننده «حقيقت»  ،مطلق و کامل بودن
است ،هر لغزشي در آن هم از نظريک مريد فرقه ،نشانگر ضعف خود فرد است و نه تناقضي در دکترين .او ياد ميگيرد که
چگونه بايد از فورمولهای داده شده توسط چنين دکتريني اطاعت کند بدون آنکه آنرا کامال" فهم نمايد .در عين حال به او گفته
ميشود که وی بايد خيلي سختتر کار کند و ايمان بيشتری داشته باشد که بتواند حقيقت را بطور روشن فهم نمايد xlvi".برای مثال
گفته ميشود" :پيام ديويد کوروش برای کساني که نسبت به بخشهای پيامبر گونه کتاب مقدس آشنا نبودند ،خيلي منظم و از درون
منسجم و بدون تناقض و منطقي بنظر ميرسيد؛ با اينحال مثل هميشه پيام او بدون مکث و شامل نقل قولهای مفصل از کتاب مقدس
پادشاه جيمز بود که برای خيلي ها بنظر غير ضروری مينمود xlvii".اما در پايان موعظه های طوالني وی ،پيام ديويد کوروش
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خيلي ساده و مختصر بود :او خود را " بره " خدا ميناميد و مدعي بود که مسيح است وبرای نجات بشريت دوباره ظهور کرده
است .جهت فهم پيام او و اينکه با چه استداللي وی خود را مسيح ميدانست ،اجازه بدهيد بخشي از کتاب " چرا واکو" نوشته جيمز
تابور را نقل کنم .در اين کتاب جيمز تابور و همکارانش سعي کرده اند داستان ديويد کوروش را بنوعي توجيه نمايند " :بر طبق
کتاب مکاشفات { بخشي از انجيل که منتسب به يکي از حواريون مسيح است } تنها يکنفر قادر است رمز اين کتاب را گشوده و
آنرا تفسير نمايد ،شخصي که در اين کتاب " بره " خدا ناميده شده و توسط عموم مسيحيان اينطور فهم شده که اين شخص کسي
نيست مگر مسيح نسارا .کوروش بهر صورت در بحثهای خود سعي ميکرد که ثابت کند که در اينجا منظور شخصيت ديگری
بجز مسيح نسارا است؛ بعبارتي منظور ظهور مجدد مسيح {در غالب و يا بدن ديگری } است که کوروش مدعي بود آن فرد
است .ظهور اين مسيح دوم در بسياری از بخشهای انجيل پيشگوئي شده است ،بخصوص در کتاب مزامير و در بخش عيسي،
جائيکه چنين فردی «کوروش» و يا به عبری سيروس خوانده شده است ،پادشاه باستاني ايران که بابل را تصرف کرد .ديويد
کوروش که نام اصلي او ورنون هاول بود ،مدعي بود که چنين شخصيتي است و از جانب خدا آمده که پرچمدار قضاوت نهائي و
xlviii
باز کننده گره هفت رمز در کتاب مکاشفات و تفهيم اسرار تمام کتاب مقدس برای جهانيان باشد".
رجوی هم در مجاهدين با ناميدن خود بعنوان " رهبر ايدئولوژيک" مدعي بود که تنها وی قادر است دکترين مجاهدين و قرآن را
تفسير کند .بر طبق نظريه مجاهدين ،برای فهم قرآن و اسالم ،فرد بايد نه تنها تاريخ اسالم را بداند ،بلکه بايد تحليل درستي از
ساختار طبقاتي و فرهنگي جامعه عربستان در زمان پيامبر داشته باشد؛ وی همچنين بايد نسبت به جريانات انقالبي ديگر آگاهي
داشته که بتواند از تجارب آنان استفاده نمايد و از تمايالت طبقاتي نيز بدور باشد .آشکارا همانطور که آنان نتيجه گيری ميکنند،
هر کسي نميتواند تمامي اين ويژگيها را داشته باشد و در نتيجه اين مسئوليت رهبری است که قرآن و اسالم را فهم کرده و آنرا
برای ديگر اعضأ توضيح داده و در مقابل اين وظيفه اعضأ است که از او تبعيت نمايند xlix .و تفسير مجاهدين و القاعده از اسالم
چيست؟ تمام گرفته آنان از اسالم را ميتوان در دو لغت خالصه نمود" :جهاد" و "شهادت" آنهم با تعريف خودشان از اين دو
مبحث اسالمي .اگر دکترين تمامي فرقه های مخربي را که باصطالح تحت نام "اسالم" فعاليت ميکنند را بررسي نمائيم متوجه
ميشويم که آنها از تمام اسالم و قرآن اين دو بحث را گرفته و آنرا به رای خود تفسير کرده و توجيه اعمال غير اسالمي خود قرار
داده اند .آنها بسادگي توانسته اند تمام بخشهای ديگر قرآن و اسالم را فراموش کرده و برای مثال از ياد ببرند که تمامي سوره
های قرآن مگر يکي با بسم هللا رحمان الرحيم شروع ميشود .آنها فقط به آياتي عالقه دارند که در آنها قرآن به مخاطبين خود
ميآموزد که چگونه با ظالمين ،کساني که برعليه خدا طغيان کرده اند ،برخورد نمايند .و سپس بدنبال تفسير خود از اين آيات آنها
را به تمام شرايط و در برخورد با هرکس که او را دشمن بدانند تعميم داده و با وی آن ميکنند که ميخواهند .آنها با تفسير دلخواه
خويش از اين آيات حتي کشتار مردم عادی بي گناه ،شامل مسلمانان را و هر آنکس که موافق رای آنان نباشد را توجيه مينمايند.
بنابراين از يکطرف آنان اسالم را آنچنان پيچيده و اسرار آميز ميکنند که فهمش برای هر آدم عادی ای غير ممکن شود و از
طرف ديگر بحثهای پيچيده و نيازمند بحث و تحقيق فراوان مثل جهاد و شهادت را بسادگي دو کلمه «بکش» و «بمير» در
ميآورند.
نتيجه گيری مجاهدين از چند آيه قرآني با تفسير خاص خودشان ،يک جنگ خصومت آميز طبقاتي بي پايان است .در کتاب
کوچکي تحت عنوان «درباره خلع سالح» آنان اينچنين ميگويند " :از ديدگاه مکتب اسالم ،تضادهای آشتي ناپذير طبقاتي که تا
امحای استثمار انسان از انسان وجود خواهد داشت ،چيزی نيست که بدون بازوی مسلح مجاهدين قابل حل باشد .به عبارت ديگر
قهر انقالبي الزمه حل تضادهای طبقات متخاصم ميباشد l" .و تفسير بن الدن از جهاد را به بهترين شکلي ميتوان از فتوای او
که در تاريخ چهارم اسفند ماه  0234منتشر شد درک نمود ،يک جنگ بي پايان و بقول وی بين امت اسالم با بقيه دنيا؛ وی در
بخشي از پيام خود چنين ميگويد " :ای سربازان هللا به پيش به تازيد! زمان ،زمان سختي هاست ،پس پر استقامت باشيد .و بدانيد
که تجمع شما و همکاری شما برای آزاد کردن اماکن مقدس اسالم قدم درستي است در جهت متحد کردن جهان تحت پرچم امت
li
اسالمي و شعار [نيست خدائي مگر هللا]"
i
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باشد.
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iii

iv

;Carroll Stoner and Jo Anne Parke; ‘All Gods Children’ The Cult Experience Salvation or Slavery?’ Chilton Book Company
1977; P: xvi

 درسهائي از قران ،از انتشارات اوليه مجاهدين؛ صفحات  31و 31v
 در بخشهای آينده من توضيح خواهم داد که چگونه رجوی با مجبور کردن ما به دادن امضأ معاصي ،ما را وادار به پذيرش تمام خطاها وگناهان خود مگر "ترک مبارزه" کرد.
vi
 -از انتشارات سازمان مجاهدين ،رهنمودهائي درباره کار ايدئولوژی تاريخ انتشار :بهار 3111؛ صفحه ده

Page 10 of 12

vii

Carol Giambalvo ; The Cadre Ideal: Origins and Development of a Political Cult, CSJ 9-1 1992; Sent: 08 August 1999; This
article is an electronic version of an article originally published in Cultic Studies Journal, 1992, Volume 9, Number 1, pages
1-77.
viii
Janja Lalich - Pitfalls in the Sociological Study of Cults - She was for ten years member of the Democratic Workers Party
(DWP), a highly restrictive political cult. Benjamin Zablocki & Thomas Robbins; ‘misunderstanding Cults’ Searching for
objectivity in a controversial field; University of Toronto Press; 2001; P: 123
ix
Eric Hoffer, The True Believer (New York: Harper & Row, 1951), P: 77; Cited from: Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind
Control; Park Street Press; 1988; P: 79
x
Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind Control; Park Street Press; 1988; P: 79
xi

 جيم جونز بسهولت تمام اصول ايدئولوژی گروه خود را تغيير داد و رجوی هم با گفتن يک جمله يک اصل اساسي دکترين مجاهدينکه اصل ضد امپرياليستي بودن آن بود را تغيير داد.
xii
 همانطور که قبال" ديديم ابريشم چي ،رجوی را تنها مفسر ايدئولوژی مجاهدين خواند .در ضمن مجاهدين اسالم خود را "اسالم حقيقي"دانسته و تفسير خويش از آنرا تنها تفسير درست و واقعي ميدانند .سخنراني مهدی ابريشم چي بمناسبت انقالب ايدئولوژيک مجاهدين ،از
انتشارات سازمان مجاهدين خلق ،آبانماه  3111صفحه 15
xiii
 لطفا" به اين نکته توجه کنيد که در دوران حکومت شاه؛ دانشجويان جوان و روشنفکران (قشری از جامعه که مجاهدين از آنان عضوگيری ميکردند) تمايل زيادی به اسالم پيدا کرده بودند و حاضر بودند بخاطر ارزشهای اسالمي وارد نبرد با حکومت شوند .همچنين ايده هائي
از مارکسيسم ،مانندعدالت اجتماعي جذابيت زيادی ميان اين قشر داشت .در حاليکه ليبراليسم ،ملي گرائي ايراني و سکوالريسم که توسط قشر
حاکم تبليغ ميشد ،تحت عنوان ارزشهای شاه و غرب در ميان اين قشر جذابيتي نداشتند .بعدها وقتي که رجوی به دنبال عضو گيری از
ايرانيان خارج از کشور رفت و خواهان جلب حمايت کشورهای غربي از گروه خود شد؛ به ناگهان تمام گفته های گذشته را بفراموشي سپرد
و ديگر سخني از م بارزه با امپرياليسم ،دستآوردهای مارکسيسم و يا علمي بودن آن و يا حکومت بر پايه اصول اسالمي بميان نيآورد و در
عوض شعارهای غرب پسند همچون :آزادی ،دموکراسي ليبرال ،و جدائي دين از دولت را شعار خود کرد.
xiv
 نقل به مضمون از کتاب تاريخچه جريان کودتا و خط کنوني سازمان مجاهدين خلق ايران ،از انتشارات سازمان مورخ  3113صفحات 31تا  31لطفا" توجه داشته باشيد که کليه انتشارات مجاهدين پس از کشته شدن رهبران اوليه در دوران شاه  ،يا بوسيله خود مسعود رجوی
نوشته شده اند و يا توسط وی بازنگری شده اند و يا مورد تائيد او بوده اند .همانطور که مهدی ابريشم چي در سخنرانی خود تحت عنوان
"انقالب ايدئولوژيک" که توسط مجاهدين منتشر گرديد اعالم نمود :بعد از شهادت حنيف نژاد ،اولين "رهبر ايدئولوژيک مجاهدين" ،رجوی
تنها مفسر ايدئولوژيک سازمان گرديد .انتشار در سال  3111صفحه 15
xv
 از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران :آموزش و تشريح اطالعيه تعيين مواضع سازمان مجاهدين خلق ايران در باره جرياناپورتونيستي چپ نما ،منتشر شده در سال  3111صفحات  11تا 11
xvi
 اين مطلب در مجاهد شماره  335در مقاله ای تحت عنوان ورشکستگي درک خرده بورژوازی از اسالم آمده .تمام اين مطالب از کتابمجاهدين ايراني نوشته اروند ابراهاميان چاپ دانشگاه يل آمريکا بتاريخ  3111صفحه  51برداشت شده است.
xvii
 آخرين باری که مجاهدين اين بحث را تئوری عمل خود ساختند ،در سال  3113در عمليات "فروغ جاويدان" و يا مرصاد بود .در اينعمليات تز آنها بر اين پايه استوار بود که اگر آنان با چند هزار نيروی خود به کمک نيروهای عراقي به خاک ايران حمله کنند ،قهرماني و از
خود گذشتگي آنان باعث خواهد شد که مردم بدنبال آنان آمده و حکومت را سرنگون سازند .اين بحث در آنزمان بحث بهمن ناميده ميشد و بر
اين پايه استوار بود که ه ر گروه کوچک مجاهدين در اين نبرد همانند يک گوله برفي هستند که ميتواند در شرايط آنروز ايران بسرعت تبديل
به بهمني شده و يک شهر پس از ديگری را بچنگ مجاهدين اندازند .بهر صورت امروزه همگان نتيجه آخرين استفاده آقای رجوی از اين تز
را ميدانند ،تزی که منجر به کشته ش دن بي نتيجه هزاران رزمنده مجاهدين ،حدود يک چهارم آنان در آنزمان شد.
xix

Ervand Abrahamian; 'The Iranian Mojahedin'; Yale University Press; 1989; P: 100

xviii

 مصاحبه با مسعود رجوی از نشريه شماره  13مجاهدين ،بر گرفته ازErvand Abrahamian; 'The Iranian Mojahedin'; Yale University Press; 1989; PP: 100, 101
xx

The Statement of The People’s Mojahedin Organization of Iran; In response to the recent accusations of the Iranian
regime. MEK’s publication, first edition 3533 by the liberation movement of Iran abroad; reprinted by MEK after the
revolution; summer of 1979; P: 1
xxi
Interview of Fred Halliday with Masoud Rajavi; Merip Reports March-April 1982 P8-15
xxii

 " دکتر مارتين اومي روانشناس و متخصص در امر شستشوی مغزی از دانشگاه پنسلوانيای آمريکا که در دادگاه بانک ربائي پتي هرستشهادت داد ميگويد« :در حاليکه مشابهت هائي بين آموزشهای راهبه های کاتوليک {که شبيه ترين و نزديکترين حالت بين پيروان يک دين و
يک فرقه است} و آموزشهای {يک فرقه مثل} مونيز است ،با اينحال دو سيستم منطبق با يکديگر نيستند ».وی بما يادآور ميشود که وقتي يک
زن جوان تصميم ميگيرد که راهبه شود ،وی نسبت به خانواده خود غريبه نميشود  ...يک تفاوت عمده بين فرقه ها و مذاهب مردمي ،توجه
قوی ای است که مذاهب مثل مسيحيت در بهبود وضع زندگي فرد از خود نشان ميدهند .وقتي يک پيرو جديد يک مذهب مردمي ،مسئله ای در
زندگي شخصي خود دارد کسي او را تشويق به فرار از آن مسئله و منزوی شدن از جامعه نميکند ... .بسياری از مذاهب به پيروان خود
آموزش ميدهند که با اعتقاد به خدا و ياری گرفتن از خدا به روياروئي مشگالت رفته و زندگي خود را بهتر نمايند ".برگرفته از:
;Carroll Stoner and Jo Anne Parke; ‘All Gods Children’ The Cult Experience Salvation or Slavery?’ Chilton Book Company
1977; P: 25
xxiii

 فراموش نکنيم که پرزيدنت بوش و نخست وزير بلر ،به آساني توانستند بر عليه دو کشور جنگ کرده و اگر ميتوانستند به کشورهایديگر هم حمله ميکردند ،آنها حاضر به تخريب دو کشور و مرگ ميليونها شدند ،همه با اين بهانه که جنگ آنان بر عليه کساني است که " نوع
ديدگاه و زندگي ايشان ،ليبرال دموکراسي" را نمي پسندند .تمام اين کشتار شايد تحت شعار "ترويج دموکراسي" صورت گرفت.

Page 11 of 12

xxiv

 لطفا" توجه داشته باشيد که وقتي معتقدين به "روز قيامت (  ") Domes dayو يا پيروان ديويد کوروش و يا بن الدن صحبت از اينميکنند که مريدان ايشان آمرزيده و بقيه دوزخي هستند ،اين بحث مسيحيت و اسالمي نيست که مسيح و يا محمد آورده اند  ،اين يک انديشه
فرقه ايست و بحثهای يک رهبر فرقه است.
xxv
 تبيين جهان (قواعد و مفهوم تکامل) آموزشهای ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خلق ايران  -سخنراني برادر مجاهد مسعود رجوی شماره 5-0تاريخ انتشار :آذر  ، 0259صفحه سه
xxvi
 نشريه مجاهدين شماره  313به تاريخ  3113/1/13سخنراني مسعود رجوی در ماه رمضانxxvii
 -مسعود رجوی ،بحث ارتجاع و ليبرال و يا "جبهه متحد ارتجاع"  ،مجاهد شماره  333تاريخ3115/31/3 :

xxviii

Paul L. Williams; Al-Qaeda; Brotherhood of Terror; ALPHA, A Pearson Education Company; 2002; P: 129
Farhad Khosrokhavar; Suicide Bombers; Allah’s New Martyrs; Translated by David Macey; Pluto Press; 1002; P: 65

xxix

xxx

 بحث القاعده و بحث بعضي از وهابيون اينستکه اسالم همه بغير از اسالم آنان از اسالم پيامبر و صحابه او فاصله گرفته و مسلمانانتحت نام اسالم به دوران جهالت پيش از اسالم باز گشته اند .لغت جهل که آنان در گفتار خود بکار ميبرند نيز اشاره به اين موضوع دارد .آنها
در يک برخورد شکلي بدون در نظر گرفتن ديناميزم اسالم خواهان برگرداندن همه چيز به زمان پيامبر هستند و از همين رو در يک تقليد
شکلي ،لباس و شکل خود را هم بفرم لباس و شکل اعراب در زمان پيامبر در ميآورند.

xxxi

Cited from: Jason Burke; 'Al Qaeda; The true story of radical Islam'; Published by Penguin; 2003; PP: 54,55
The Statement of The People's Mojahedin Organization of Iran; In response to the recent accusations of the Iranian
regime. MEK's publication, first edition 1977 by the liberation movement of Iran abroad; reprinted by MEK after the
revolution; summer of 1979; P: 17
xxxiii
Carol Giambalvo ; The Cadre Ideal: Origins and Development of a Political Cult, CSJ 9-1 1992; Sent: 08 August 1999; This
article is an electronic version of an article originally published in Cultic Studies Journal, 1992, Volume 9, Number 1, pages
1-77.
xxxiv
;Tim Madigan; ‘See No Evil; Blind Devotion and Bloodshed in David Koresh’s Holy War’; published by the Summit Group
Fort Worth Texas; 1993; PP: 139 ,143
xxxv
;Carroll Stoner and Jo Anne Parke; ‘All Gods Children’ The Cult Experience Salvation or Slavery?’ Chilton Book Company
1977; P: 49
xxxii

xxxvi

 تبيين جهان (قواعد و مفهوم تکامل) آموزشهای ايدئولوژيک سازمان مجاهدين خلق ايران  -سخنراني برادر مجاهد مسعود رجویشماره  0تاريخ انتشار :آذر  ، 0259صفحه شصت
xxxvii
 درباره خلع سالح از انتشارات مجاهدين بهار  3115صفحه 13xxxviii
 -از انتشارات سازمان مجاهدين خلق ايران ،بولتن شماره  111به تاريخ  11آذر 3133

xxxix

;Farhad Khosrokhavar; Suicide Bombers; Allah's New Martyrs; Translated by David Macey; Pluto Press; 2002; PP: 151
152
xl
Dr. Haha Lung; Assassin; The deadly art of the cult of the Assassins; Citadel Press; 1997; P: 8
xli

 پذيرش و فهم دنيای رنگارنگ و به اصطالح با درجات مختلف رنگ خاکستری در ميان دو رنگ سياه و سفيد خيلي پيچيده تر و مشگلتر از آنست که فقط به يک بد و خوب اعتقاد داشته و با يک معيار واحد به سراغ تمام پديده ها رفته و بر اساس آن معيار پديده ها را در جعبه
های بد و خوب بسته بندی بکنيم .مغز انسان جهت فهم اين پيچيدگي و تشخيص اينکه انسانهای ديگر نه بد مطلق و نه خوب مطلق هستند و در
نقاطي خوب و در جاهای ديگر ب د هستند ،به شکل امروزی خود در آمده است ،در حاليکه در دنيای حيوانات که بقيه يا شکار هستند و يا
شکارچي ،اساسا" نيازی به چنين مغزی وجود ندارد و بهمين علت در مقابل پيچيدگي مغز انسان ،آنها از مغزی بمراتب ساده تر برخوردار
هستند.
xliii

Kathleen Taylor; Brainwashing; The science of Thought control; Oxford university press; 2004; P: 228

xlii

 ديويد کوروش به پيروان خود ميگفت" :آنها با تکيه به خود و فهم خود قادر نخواهند بود که کتاب مقدس را فهم نمايند و بايد يک پيامبرزنده وجود داشته باشد که آنرا برای ايشان تفسير نمايد .وی آيه ای از کتاب مقدس را نقل ميکرد که در آن گفته شده است که« :مطمئنا"
خداوند کاری را نميکند مگر آنکه قبل از انجام آن کار سر آنرا برای خدمتگذاران و پيامبران خود افشأ کرده باشد ».وی با استفاده از آيه
ديگری که در آن اشاره به "باران" نخستين و آخرين شده و معني کردن آن در عبری که معني معلم را ميدهد ،نتيجه ميگرفت که معلم بعدی و
نهائي خواهد آمد که برای فهم درست کتاب مقدس ضروری و مناسب است".
James D. Tabor and Eugene V. Gallagher; Why WACO? University of California Press; 1995; P: 28
Eric Hoffer, The True Believer; New York: Harper & Row, 1951, P: 77 Cited from: Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind
Control; Park Street Press; 1988; P: 79
xliv

xlv

 توجه داشته باشيد که پيچيده کردن يک بحث ساده کار مشگلي نيست در حاليکه ساده کردن يک بحث علمي و غامض هنريست کههرکسي آنرا ندارد .هر فرد احمق و ابلهي هم ميتواند يک بحث ساده را غير قابل فهم کند ،بقول يک ضرب المثل ايراني «يک ديوانه ميتواند
سنگي را در چاه بيندازد که صد عاقل هم نتوانند آنرا از ته چاه بيرون بياورند ».و يا يک نخ ساده را آنچنان گره زند که بسادگي نتوان گره
آنرا باز نمود.

xlvi

Steven Hassan; 'Combatting Cult Mind Control; Park Street Press; 1988; P: 79
Marc Breault and Martin King; ‘Inside the cult’; A Signet Book; 1993; P: 17
xlviii
James D. Tabor and Eugene V. Gallagher; Why WACO? University of California Press; 1995; P: 8
xlvii

xlix

 ديناميزم قرآن از انتشارات مجاهدين منتشره در سال  3115صفحه 11l
 درباره خلع سالح از انتشارات مجاهدين 3115؛ صفحات شش و هفتcited from Paul L. Williams; Al-Qaeda; Brotherhood of Terror; ALPHA, A Pearson Education Company; 2002; PP: 129; 131

Page 12 of 12

li

