سازماندهي :بخش اول
مقدمه
سومين فصل مشترک فرقه های مخرب ،مشابهت های سازماندهي آنهاست .در فرقه های کوچک اين سازماندهي ميتواند بسادگي
يک رابطه يک به يک با رهبر فرقه باشد و در فرقه های بزرگتر تبديل به يک رابطه هرمي ميشود .رابين دامبر ميگويد" :وقتي
که يک گروه تعداد اعضايش تا حدود صد و پنجاه نفر باشد ،ميتوان رفتار نا مرتب {و غير تشکيالتي} را بر پايه وفاداری اعضأ
{به رهبری} و از طريق روابط مستقيم يک به يک{ ،بين اعضأ و رهبری} کنترل نمود .اما در گروه های بزرگتر انجام اين امر
غير ممکن است .iبا بيشتر از اين تعداد از اعضأ جهت کنترل و مديريت ،تشکيالت يا بايد يک سيستم هرمي با سلسله مراتب را
پذيرا شود و يا اينکه گروه به گروه های کوچکتر رغيب تقسيم ميشود و انسجام دروني خود را از دست خواهد داد.ii
با تبديل يک فرقه به فرقه ای تمام خواه ،مستبد و دگم و يا بعبارت ديگر با تبديل يک فرقه معمولي به يک فرقه مخرب ،حتي قبل
از رسيدن تعداد اعضأيش به مرز صدو پنجاه نفر و شايد حتي در مراحل اوليه عضو گيری ،شکلش از يک شکل دايره ای که
رهبر در مرکز آن قرار دارد به يک شکل هرمي تبديل ميشود .در اين هرم ،رهبر فرقه در در راس و با فاصله ای کيفي از رده
بعدی قرار گرفته ،بقيه اليه ها نيز با مرزی پر رنگ از يکديگر جدا شده اند .رهبران فرقه های مخرب در توضيح اين
مرزبندی سفت و سخت در تشکيالت ،عموما" حل شدگي ايدئولوژيک اعضأ را مطرح ميکنند؛ در حاليکه آنچه که جايگاه يک
عضو را در يک رده تعيين ميکند عبارتست از ميزان اطاعت و وفاداری وی نسبت به رهبری و همچنين ميزان مفيد بودنش
برای محقق شدن اهداف و خواستهای رهبری.
گرچه اليهای مختلف تشکيالتي در يک فرقه مخرب بطور کيفي از يکديگر جدا شده اند ،اما يک فرد با کار سخت و نشان دادن
حرف شنوی و وفاداری خود و همچنين گذراندن آزمايشي که معموال" نوع و شکل آنرا فقط خود رهبر فرقه ميداند ،ميتواند از
يک اليه به اليه باالتر صعود نمايد .اما اين صعود به اليه های باالتر تا آخرين اليه قبل از اليه رهبری ممکن است .از آن به بعد
عمال" صعود به باال تحت هيچ شرايطي ممکن نيست مگر ميل رهبری که فردی را جانشين و يا همرديف خود اعالم نمايد،
(آنچنان که در مجاهدين و يا فرقه مونيز اتفاق افتاد) و يا در اثر غيبت و مرگ رهبر و يا در اثر يک کودتای داخلي.
اين شکل از سازماندهي همچنين يک شکل تمام خواه است که ميتوان آنرا به شکل زير تعريف نمود" :يک سيستم فرهنگي-
اجتماعي است که بهای زيادی به کنترل کامل تمام امور زندگي داخلي و بيروني اعضأ خود جهت رسيدن به اهداف ايدئولوژيک
iii
تعيين شده ميدهد .اين اهداف در گروه مهمترين و باالترين اهداف حيات و زندگي ناميده ميشوند".
الزمه داشتن اين ماهيت تمام خواه در تشکيالت يک فرقه مخرب ،نفي هر گونه دموکراسي و آزادی در آنست .مارگرت سينگر
در اينمورد چنين ميگويد " :بدون آنکه جامعه متوجه شود ،بعضي از فرقه ها قدرت و کنترل خاصي {روی اعضأ} خود بدست
ميآورند ،در اين فرقه ها دموکراسي و آزادی قدم به قدم محدود و محدود تر ميشوند .فرقه ها بنا به طبيعت و شکل خود نميتوانند
دمکراتيک باشند ،آنها آزادی بيان و آزادی نظر را بسط نميدهند و درست در نقطه مقابل تشکيالتي هستند که اجازه رشد و تکامل
iv
انساني افراد را ميدهند".
ارتقأ و تنزل افراد از يک سطح تشکيالتي به سطحي ديگر ،در فرقه های بزرگتر ،بنا به رای و تصميم مسئولين رده باالتر و در
مورد فرقه های کوچکتر با تصميم خود رهبر فرقه انجام ميگيرد .بنابراين افراد متعلق به يک رده تشکيالتي هيچ نوع حقي در
مورد تصميم گيريهای رده های باالتر نداشته و مگر در موارد نادری حق هيچگونه انتقادی به مسئولين باالتر خود را ندارند .اين
موارد نادر عمددتا" در مواقعي است که مسئولي مورد بي مهری رهبر قرار گرفته و رهبر برای حذف و يا تنزل رده وی افراد
تحت مسئول او را تشويق به انتقادات اغلب کوبنده نسبت به مسئول بخت برگشته ميکند .بنابراين حق انتقاد و سئوال برای افراد
تنها در مورد افراد هم رده و در رده های پائين تر به رسميت شناخته ميشود .در نتيجه ميتوان به جرأت گفت که در هيچ فرقه
مخربي مکانيزم سنجش و يا چالش رهبری  ،بازبيني و ايجاد توازن در تصميمات اتخاذ شده توسط وی ( Check and Balance
) وجود ندارد.
ويژگيهای تشکيالتي يک فرقه مخرب:
سازماندهي مستبدانه دروني فرقه های مخرب اکثرا" دارای ويژگيهای مشترکي هستند که در زير به تعدادی از آنها اشاره ميشود.
اين ويژگيها بنوعي ترسيم و اجرا ميشوند که مکمل ويژگيهای ايدئولوژيک فرقه بوده و بستر اجرای کنترل فکری اعضأ را
فراهم نمايند .اين خصوصيات تشکيالتي ،افراد جديد الورود به فرقه را مجبور به ترک رفتار و تعويض ويژگيهای شخصي
گذشته خودشان کرده و روابط آنها با دنيای بيرون را اساسا" دگرگون ميسازند و سرانجام آنها را به قطع رابطه با خانواده و
دوستان کرده و در انزوای مطلق درون فرقه ای قرار ميدهند .اين ويژگيها عبارتند از:
 - 1ساختار مستبدانه هرمي و مطلقيت رهبری در آن.
 - 2استقالل کامل از دنيای بيرون .ايجاد دنيای کوچکي در جامعه بزرگتر.
 - 3مخفي کاری ،جاسوسي و ترس و شک و ترديد بيمارگونه نسبت به دنيای بيرون.
 - 4ممنوعيت ايجاد هر گونه زير گروه در درون فرقه و يا ايجاد محفلهای دوستانه و بر اساس عالئق شخصي مشترک.
 - 5دربهای خروجي بسته .عضويت مادام العمر .نگرش فرقه ای به جداشدگان بعنوان خائن و مستحق مجازات مرگ.
قبل از توضيح ويژگيهای فوق ،از آنجا که من ميخواهم اين ويژگيها را در عمل در درون سازمان مجاهدين نشان دهم ،الزم
است که ابتدا" توضيحي درباره فرم تشکيالتي آنان بدهم ،حداقل آنچيزی که آنها در ابتدا مدعيش بودند ،يعني «مرکزيت
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دموکراتيک» .توضيح تشکيالت مجاهدين دو اهميت ديگر هم دارد ،اوال" تا آنجا که من اطالع دارم و مطالعه کرده ام آنها يکي
از پيچيده ترين فرمهای تشکيالتي را دارند ،بنابراين بررسي اين فرم از تشکيالت ميتواند به ما کمک کند که فرمهای ساده تر را
بهتر درک نمائيم .دليل دوم اينستکه ،بسياری از فرقه های مارکسيستي مدعي داشتن چنين فرمي هستند و من ميخواهم نشان دهم
که خود داشتن اين فرم تشکيالتي ،يک گروه را حتي اگر در نقطه شروع دموکراتيک بوده و فرقه نباشد ،الجرم بسمت
ديکتاتوری شدن و فرقه ای شدن سوق خواهد داد.
مجاهدين در آغاز بنيانگذاريشان ،مدعي داشتن سازماندهي ای بودند که بر پايه «تجربيات علمي سازمانهای انقالبي مارکسيستي»
طراحي شده بود .سازماندهي ای تحت عنوان «مرکزيت دموکراتيک» .اگر چه از زمان رهبری مسعود رجوی ،هيچگونه رگه
ای از دموکراسي در تشکيالت آنها ديده نميشود ،اما از آنجا که آنها هنوز بحث جديدی در توضيح سازماندهي خود عنوان نکرده
اند ،ميتوان مفروض دانست که مجاهدين هنوز مدعي داشتن همان اصول اوليه سازماندهي هستند که بر پايه تعريف آنان از
مرکزيت دموکراتيک ريخته شده است .اصولي بشرح زير:
مرکزيت دموکراتيک:
مرکزيت دموکراتيک نوعي از سازماندهي است که بيشتر سازمانهای مارکسيستي ،شامل سازمانهای تروتسکيستي مدعي داشتن
آن در تشکيالت خود هستند .اين نوع از تشکيالت که در دل خود اصل بقا پيشتاز را جای داده ،تمام شرايط الزم را برای تغيير
يک سازمان نيمه دمکراتيک به يک گروه مستبد و نهايتا" تغيير آن به يک فرقه مخرب را داراست .دکتر دنيس توريش
( ) Dennis Tourishدر مقاله ای تحت عنوان «ناسازشکاری ايدئلوژيک ،مرکزيت دموکراتيک و فرقه گرائي» ميگويد " :يک
اصل پايه ای سياست تروتسکيستي اصرار آن بر نياز وجود يک «حزب پيشتاز» جهت هدايت طبقه کارگر برای رسيدن به
قدرت است .vچگونگي حصول اين امر از طريق تشکيل سازماني با ايدئولوژی مارکسيستي است که متشکل از انقالبيون حرفه
ای باشد که با نظمي فوق العاده و بهم فشرده سازماندهي شده و مصمم باشند که رهبری طبقه کارگر را بدست آورند .اين ايده در
اوائل قرن نوزدهم ميالدی با بيشترين فشار از طرف لنين {بين افکار مارکسيستي -لنينيستي} غالب شد .viتوجيه چنين ايده ای،
نيازهای خاص يک جنبش انقالبي بود که ميخواهد برعليه يک رژيم استبدادی حرکت نمايد .viiهمانطور که ميليبند viiiهم به آن
اشاره کر ده ،اين يک انحراف از ايده های پايه ای مارکس بود ،که بيشتر متمايل به اين ايده بود که وظيفه رهائي طبقه کارگر به
عهده خود آن طبقه است ( .لنينست ها اينرا انحراف ندانسته بلکه آنرا يک ضميمه و يا اضافه و يا پيشرفت در ايده مارکسيستي
ميدانند ).تعجب آور اينستکه ،خود تروتسکي ابتدا" در مقابل اين ايده لنين مقاومت کرد .ixدر آنزمان وی چنين استدالل ميکرد که
حزب پيشتاز نهايتا" خواستها و فعاليتها و اهداف خويش را جايگزين خواستها و فعاليتهای طبقه کارگر خواهد کرد .در همين حين
در درون حزب ...« :تشکيالت حزب ابتدا" خود را جايگزين تماميت حزب خواهد کرد و در قدم بعدی کميته مرکزی حزب خود
را جانشين تشکيالت ميکند و نهايتا" يک ديکتاتور خود را جانشين کميته مرکزی ميکند ».بهر حال در سال  1111ميالدی
( 1211ه ش) او سرانجام مدل سازماندهي بلشويکي را قبول کرده و تا زمان کشته شدنش در سال ( 1311ه ش) روزبروز
اصرار بيشتری بر وجود آن کرد .xتروتسکي در آخرين سال حيات خود نوشت ...« :جهت محقق شدن اهداف انقالبي ،وجود
يک حزب با مرکزيت منسجم و قوی ضروری است xi».با توجه به اين بحث ميتوان به چند نتيجه گيری رسيد .اوال" نظريه
حزب پيشتاز الجرم به اين نقطه ميرسد که اين حزب خود را محور تاريخ جهان ميبيند که مقدر شده است که تاريخ را تغيير دهد.
ثانيا" انقالب را تنها راه حل ميبيند که ميتواند مانع نابودی بشريت شود .ثالثا" ،اما انقالب زماني ممکن است که يک حزب فراگير
حول يک گروه از «کادرها» ساخته شود :کادرهائي که متعهد و حرفه ای بوده و فهم عميقي نسبت به ايدئولوژی داشته باشند.
بنابراين تروتسکيستها يک احساس قوی تعصب آميز نسبت به فوريت و اهميت کار منحصر بفرد گروه خود در تغيير جهان
xii
دارند :چيزی که ميتوان آنرا يک توهم تاريخي باشکوه توصيف نمود".
نمونه «مرکزيت دموکراتيک» مجاهدين:
سازمان مجاهدين از ابتدای تاسيس ،خود را يکي از سازمانهای چپ دانسته و مدعي بود که بخشهای باصطالح علمي مارکسيسم
را قبول داشته و آنها را در تدوين دکترين خود و کارکردهای روزمره بکار گرفته است .به اين ترتيب ،سازمان مدعي بود که
شکل تشکيالتيش نيز "علمي" بوده و بر اساس «مرکزيت دموکراتيک» استوار گشته است .اگر چه در سال  1314با «انقالب
ايدئولوژيک» و «رهبر ايدئولوژيک» شدن مسعود و مريم رجوی ،عمال" تشکيالت و ايدئولوژی مجاهدين تمامي پايه ها و
اصول اوليه خود را بطور کامل از دست داده و تنها بر پايه نام رجوی استوار گشته است ،با اينحال علي رغم محو کامل
دموکراسي در اين نوع از سازماندهي ،هنوز شکل تشکيالتي مجاهدين به آنچه که در زير ميآيد شبيه تر است ،تا به هر چيز
ديگر.
قصد من از توضيح و تشريح اين شکل ،جدا از بررسي نوع تشکيالت مجاهدين ،دو دليل ديگر هم دارد :اوال" اگر چه فرقه های
مخرب موجود ديگر بطور نادر ،در خصوص تشکيالت خود صحبت کرده و شکل آنرا تئوريزه نموده اند ،با اينحال با توجه به
اصول قيد شده در کتاب سازماندهي مجاهدين متوجه ميشويم که تشکيالت اکثر فرقه های مخرب بر پايه همين اصول تحت
عناوين مختلف استوار گشته است .ثانيا" با بحث پيرامون اين نوع از سازماندهي من قصد دارم بطور ريز تر و دقيقتر تناقض
موجود در اين نوع از سازماندهي را نشان داده و توضيح دهم که چرا و چگونه اينگونه از تشکيالت محکوم به از دست دادن
بخش دموکراسي خود و مبدل شدن به يک تشکيالت تمام خواه و مستبد هستند .چرا بحث "پيشتاز" مطرح شده توسط لنين به هيچ
کجا راه نميبرد مگر ايجاد کيش شخصيت و ديکتاتور شدن رهبر حزب و سازمان و نهايتا" فرقه ای شدن آن گروه.
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مجاهدين در کتابي کوچک تحت عنوان« :بررسي امکان انحراف مرکزيت دموکراتيک و تفاوت شک علمي و غير علمي در امر
تشکيالت» نوع سازماندهي خود را توضيح داده و پايه های آنرا بر هفت اصل بشرح زير استوار کرده اند.
 .1وحدت فرد و مسئوليت:
اين اولين اصل اين نوع از تشکيالت طبق تعريف مجاهدين است ،در توضيح آن در کتاب چنين آمده است" :بايد
مسئوليت به کسي واگذار شود که از عهده اجرای آن بر آيد ،يعني صالحيت الزم را برای انجام آن داشته باشد.... .
توجه داريم که داشتن "موضع" و مسئوليت در يک سازمان انقالبي (و به ويژه توحيدی )  ،نه يک افتخار است و نه
يک نشان و درجه نظامي ،بلکه دقيقا" با تبييني که ما از انسان داريم ،معرف و مبين "مسئوليت" انسان  ،به دقيقترين
معنای انسان شناسانه آن ميباشد xiii".در اين تعريف کلمه کليدی لغت صالحيت است .چرا که افراد و سازمانهای
مختلف از اين لغت ميتوانند تعاريف مختلفي داده و بر اساس آن تشکيالت خود را شکل دهند .منظور مجاهدين و
اغلب سازمانهای "ايدئولوژيک" ،تمام خواه و مستبد از اين لغت ،صالحيت ايدئولوژيک فرد است و نه صالحيت
حرفه ای وی .در حاليکه در جامعه و همچنين در سازمانها و گروه های دموکراتيک و ليبرال وقتي که صحبت از
صالحيت ميشود ،بيشتر منظور صالحيت اجرائي و توان يک فرد در انجام مسئوليت اجرائيش است و نه ايمان و
وفاداری وی به دکترين گروه و يا رهبر آن حزب و سازمان .مجاهدين از ابتدای تاسيس خود تاکيد بر اين داشتند که
صالحيت يعني صالحيت ايدئولوژيک ،که آنزمان به معني فهم و ايمان يک فرد به اصول پايه ای دکترين مجاهدين
بود .البته بعد از  1314و «انقالب ايدئولوژيک» مجاهدين ،علي الظاهر تعريف همان بود ،اما با يک تفاوت اصلي و
آن اينکه ديگر معيار ايدئولوژيک مجاهدين از اصول اوليه تبديل به نزديکي و دوری يک فرد به شخص رجوی و
پذيرش او بعنوان رهبر ايدئولوژيک شده بود .در اهميت "ايدئولوژی" چه با تعريف قبل و يا بعد از کامل شدن پروسه
فرقه ای شدن مجاهدين ،بعنوان معيار صالحيت ،رجوی چنين ميگويد " :ايدئولوژی ،راهنمای عمل ماست ... ،يعني
طرح و رهنمون چگونه زندگي کردن ،مردن ،نقشه و برنامه ی حرکت و جنگ و صلح و تمام موضعگيريهايمان
است .ايدئولوژی به ما جواب ميدهد و ما را راهنمائي ميکند که چه بکنيم و چرا بکنيم ،چه نکينيم و چرا نکنيم .به
همين دليل بايد تاکيد کنيم که  :بدون يک ايدئولوژی انقالبي نميتوان نهضتي انقالبي داشت .تکرار ميکنم بدون يک
ايدئولوژی انقالبي ،نميتوان نهضتي انقالبي داشت .بدون يک ايدئولوژی انقالبي نميتوان سازماني انقالبي داشت.
بدون يک ايدئولوژی انقالبي نميتوان فردی انقالبي ساخت xiv".رجوی در صحبتي با نمايندگان اتحاديه انجمنهای
دانشجويان مسلمان خارج از کشور در سال  ،1312به آنان گفت که تنها معيار برای عضويت يک فرد در درون
سازمان ،معيار "صالحيت ايدئولوژيک" آنهاست xv.بعدها چه مريم رجوی و چه ابريشم چي مشخص کردند که منظور
از صالحيت ايدئولوژيک در سازمان چيست و اين مسعود رجوی و دوری و نزديکي فرد به او ،ايمان به او و اطاعت
از اوامر اوست که شاخص صالحيت ايدئولوژيکي يک فرد است xvi.به اين ترتيب به زبان ساده وبدون استفاده از
کلمه "ايدئولوژی" ميتوان گفت آنچه که معيار صالحيت يک فرد ،عضويت او در مجاهدين ،و جايگاه رده ای او در
تشکيالت است ،هيچ چيز نيست مگر دوری و نزديکي وی به شخص رجوی ،وفاداری و اطاعت فرد نسبت به او .در
واقع اين معيار واقعي صالحيت و ايدئولوژی و جايگاه يک فرد در تشکيالت هر فرقه مخرب و يا هر سيستم و نظام
ديکتاتوری است و خاص مجاهدين نميباشد .برای فهم اينکه چگونه ايدئولوژی ،دکترين ،هدف ،در يک سازمان و يا
حزب و فرقه ،اسم مستعار و نام دوم رهبر فرقه ميشود ،بايد به نکته زير توجه نمود:
داشتن يک ايدئولوژی ،دکترين و يا اعتقاد به يک عقيده و مذهب ،در درون يک تشکيالت ،بخودی خود آن گروه را
تبديل به يک گروه مستبد نميکند .آنچه که باعث اين تحول در يک گروه ميشود ،در واقع انحصار فهم و تفسير آن ايده،
فلسفه و يا مذهب توسط يک نفر و يا يک گروه خاص در درون تشکيالت است .و اينکه آن فرد و يا گروه خاص
بتوانند اين عقيده را به ديگران تحميل نمايند که فهم و تفسير آنان از آن ايده تنها تفسير و فهم درست بوده و بقيه
نظرات مردود و نوعي از الهاد و حتي کفر است .به اين ترتيب از يکسو هر گونه سئوال ،شک و انتقاد نسبت به هر
کارکرد و اتخاذ هر تصميم و هدفي در تشکيالت ميتواند با استدالل اينکه ايدئولوژی بستر و منشأ تمام تصميم گيريها
در درون تشکيالت است ،تبديل به برچسب «انحراف ايدئولوژيک و يا تفسير متفاوت از ايدئولوژی توسط افراد فاقد
صالحيت» شده و زمينه سقوط و يا حتي اخراج و مجازات فرد شاکي و يا منتقد را فراهم نمايد .اين سرآغاز تغيير و
تحول يک گروه نيمه دموکراتيک به يک گروه مستبد و نهايتا" يک فرقه مخرب است .ابريشم چي در توضيح اينکه
چرا افراد بايد در خصوص مسائل ايدئولوژيک (که البته توجه داريم که بنا به تعريف خود رجوی يعني مبدأ و منشأ
تمام تصميم گيريهای درون يک تشکيالت) از رهبر ايدئولوژيک (در اينجا رجوی) اطاعت نمايند ،چنين ميگويد " :بله
خدا يکي است و اين بزرگترين اصل ايدئولوژی ما است ولي مهم اينست که دانستن اين "خدا يکي است"  ،چه تاثيری
در زندگي و حرکت هر فرد ميگذارد  .خالصه کنم :وقتي فرد  ،رهبری انقالب {ايدئولوژی} را ميشناسد و او را در
جايگاه خودش قرار ميدهد و ميبيند و متوجه ميشود که نبايد خودش را در گير آن تضاد هايي بکند که حل آن در عهده
ی رهبری است ،آنوقت ورودش در مسائل ايدئولوژيک با اشل عمومي صالحيت هايش در سازمان و انقالب برابر
ميشود و به تعادل ميرسد .چنين فردی  ،هيچگاه خودش را در تشخيص ايدئولوژيک در موضع باالتر از رهبری قرار
نميدهد  .بلکه در تشخيص ايدئولوژيک از رهبری ايدئولوژيک کمک ميگيرد .چرا که اگر کسي بتواند روی نظر
ايدئولوژيک رهبری قضاوت کند پس البد خودش را در جايگاه رهبری ميداند و بايد دنبال او راه افتاد ! بنابراين ذهن
فرد در تشخيص پيچيده ترين مسائل ايدئولوژيک از رهبری کمک ميگيرد و توسط او هدايت ميشود و لذا به کارها و
مسئوليتهايي که صالحيت آنرا دارد بهتر ميرسد xvii".بعبارت ديگر در کار رهبری فضولي نميکند و مثل يک فرد سر
براه تنها کاری را که بعهده او گذاشته اند (که بنا به تشخيص همان رهبری صالحيت انجامش را دارد) به نحو احسن
انجام ميدهد .ما وقتي ميتوانيم اهميت اين گفتار ابريشم چي را درک کنيم که به اندازه کافي به زمينه های پيش ساخته
شده از قبل آن توجه کنيم .اينکه از ابتدا چقدر مسئولين سازمان برای همه جا انداخته اند که ايدئولوژی يعني همه چيز
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سازمان و همه تصميمات درون سازمان منشأ و مبدأ ايدئولوژيک دارند .مجددا" ابريشم چي در همان سخنراني در
خصوص اهميت ايدئولوژی برای سازمان چنين ميگويد " :مسئله ايدئولوژی مسئله ی وجود يک سازمان انقالبي است
مسئله بود و نبود است .اگر در فلسفه ی خدا شناسانه ،افراد خداشناس ،مسئله خدا را مسئله ی " وجود" ميدانند ،برای
xviii
يک سازمان انقالبي هم مسئله ايدئولوژی اساسا" مسئله ی وجود است".
وقتي شما در يک جمع بسته ،مدعي ميشويد که همه تصميمات و اعمال شما ايدئولوژيک است ،و از طرف ديگر،
رهبر آن جمع مسئول فهم ،تشخيص درست و غلط  ،و تفسير آن ايدئولوژی ميشود ،عمال" اولين چيزی که در آن
گروه فدا ميشود ،روشهای نظارتي بر کارها و اعمال رهبری است ،چرا که همواره اينگونه استدالل ميشود که کسي
ميتواند بر مسند قضاوت اعمال و تصميمات رهبری بنشيند که بلحاظ ايدئولوژيک از او عالمتر باشد و اگر چنين کسي
در تشکيالت وجود داشته باشد وی خود رهبر است .به اين ترتيب رهبری در چنين تشکيالتي در مقابل هيچکس
پاسخگو نيست مگر خودش با اسمهای انتزاعي و مستعاری همچون "خلق"" ،طبقه مستضعف" و يا "پرولتاريا"،
"خدا" ،و يا "انقالب" و  ...ابريشم چي در اينمورد چنين توضيح ميدهد " :همانطور که در اطالعيه دفتر سياسي هم
اشاره شده است طبيعي است که در پائين تر از مسئول اول و رهبری ايدئولوژيک همه مشروط هستند و قبل از همه
به مسئول باالتر خودشان مشروط هستند .اما مسعود در باال ،به کي مشروط است؟ فقط به انقالب .او ايدئولوژيکمان،
مسئولي جز خدا ندارد .همه در سازمان مسئول دارند يعني مشروط هستند به مسئولشان ولي در راس رهبری ،
اينطور نيست .مريم هم مسئولي ندارد .مسعود هم مسئول مريم نيست .هر دوی اينها مستقيما" خودشان مسئولند ،به
هيچ کس بعنوان مسئول در باالتر از خودشان پاسخگو نيستند .بعنوان مسئول ،اينها مسائل را متکي بر ايدئولوژی و
xix
انديشه ی خود بايد حل بکنند".
همانطور که مشاهده ميشود با اين قاعده حاکم بر تشکيالت ،عمال" رهبر تحت عنوان تنها مفسر ايدئولوژی ،دکترين و
اهداف سازمان نقشي را پيدا ميکند همچون خدا و ميتواند تحت نام خدا و يا خلق و يا انقالب و  ...هر آنچه که
ميخواهد انجام دهد و نهايتا" به هيچکس هم پاسخگو نباشد .و البته باز از آنجا که وی يکتا کالم گويای ايدئولوژی و
دکترين گروه است ،هر زماني که اراده کند ميتواند تحت عنواني و بهانه ای ،بخشي از ايدئولوژی و بالطبع آن بخشي
از کارکردها و تصميمات و رده بنديهای گروه را جابجا کرده و همچون کودکي بازيگوش همگان را در گروه به
بازی بگيرد .و باز به طبع اين قانون هر آنکس که با رهبر در افتد ،عمال" با يکتا مفسر ايدئولوژی گروه در افتاده و
در نتيجه بسته به آنکه گروه و رهبر تحت چه نامي حرکت ميکنند" ،خدا"" ،خلق"" ،طبقه مستضعف و يا کارگر" و يا
"انقالب" ،وی با اين اسامي در افتاده و مستحق برچسب خائن به اين مفاهيم و در نتيجه مستحق اعدام ميگردد.
همانطور که مشاهده ميشود با وجود همين يک اصل در تشکيالت و چند تعريف ناقابل ،ميتوان هر گروه نيمه
دمکراتيک را قدم به قدم بسوی يک فرقه مخرب سوق داد.
 .2اصل مرکزيت دموکراتيک:
در بيان اين اصل مجاهدين سعي کرده اند ،از يکسو با اشاره به وجود اصل "مرکزيت" ،فرق تشکيالت خود را با
يک نظام ليبرالي توضيح دهند و از سوی ديگر ،با تکيه به عنوان "دموکراسي" ،تفاوت آنرا با يک نظام استبدادی
بيان کنند .در کتاب چنين آمده است" :مرکزيت دموکراتيک :اين اصل که از همان اصل اساسي حاکم بر يک تشکيالت
انقالبي (وحدت فرد و مسئوليت) ناشي ميشود ،مبين رابطه رهبری با توده های سازماني  ،و هم چنين رابطه توده
های سازماني با رهبری ،و در نهايت نحوه تصميم گيری در درون يک سازمان انقالبي است ... .بر خالف سيستم
های غير انقالبي (ارتجاعي)  ،که رهبری معموال" به صورت فردی (حکومتها ی ديکتاتوری  -سيستم فرماندهي در
درون ارتش های ارتجاعي) و يا فرمايشي بوده ،و هيچ پيوندمنطقي بين موضع فرد با صالحيتهايش وجود ندارد .در
صورتي که در يک تشکيالت انقالبي ،ذيصالح ترين عناصر در مجموع نقش حساس رهبری را عهده دار ميشوند.
واژه دموکراتيک در کنار مرکزيت ،بيانگر نقش و سهمي است که توده های سازماني در مجموع حرکت سازمان دارا
هستند .يعني از يک طرف در يک ارتباط ارگانيک با رهبری و مرکزيت قرار گرفته (از طريق ارتباطات فعال
تشکيالتي)  ،و در نتيجه در تصميم گيريهای کلي و خطوط اساسي سازمان ( که مقدمتا" از سطوح ذيصالح نظر
خواهي شده ،ولي در نهايت اکثر افرادی را که ميتوانند نظر بدهند در بر ميگيرد) شرکت کرده ،و از طرف ديگر
xx
رهبری را در جريان تحوالت و دگرگونيهای جامعه و عينيات اجتماعي  ،قرار ميدهند".
همانطور که مشاهده ميشود و توسط تروتسکي هم در آغاز به آن به درستي اشاره شده بود ،تضاد اصلي در خود اين
نام است ،چرا که از يکطرف مرکزيت در هر سيتسمي خواهان تصميم گيری و اعمال تصميماتش به ساير سطوح
است و از طرف ديگر وجود کلمه دموکراسي ،يعني شرکت همگان در امر تصميم گيری و نظارت بر کار مرکزيت،
انتخاب و يا تعويض آنان است .اين تناقض در تمام احزاب و سازمانها به دليل وجود اصل اول و ارجح بودن مرکزيت
بر دموکراسي به دليل "اصل صالحيت" ،نهايتا" به نفع مرکزيت حل شده و عنصر دموکراسي فدای اعمال قدرت
مرکزيت ميشود .و طبعا" باز طبق اصل اول ديری نخواهد پائيد که فردی در مرکزيت خود را بر ديگران بلحاظ
ايدئولوژيک اصلح نشان داده و حق نظارت و تصميم گيری نسبت به جايگاه و نظرات آنها را بخود داده و نهايتا"
حزب و يا سازمان تبديل به يک گروه استبدادی شده و شايد در ادامه حرکت خود ،تبديل به يک فرقه مخرب بشود.
همانطور که در تعريف مجاهدين هم مشاهده ميشود ،بخشي که مربوط به "مرکزيت" است ،بسيار صريح و روشن
ميباشد .افرادی در رهبری قرار گرفته اند که دارای "صالحيت" هستند و طبعا" کساني ميتوانند آنان را انتخاب نمايند
که خود دارای چنين کيفيتي باشند که بتوانند "صالحيت" آنان را تشخيص داده و آنانرا بر مسند رهبری بنشانند .طبعا"
در چنين تشکيالتي که صالحيت اصل است و نه رای ،انتخاب تمام سطوح از باال به پائين خواهد بود و نه بالعکس ،و
درست به همين علت هم هست که در توضيح دموکراسي در تعريف فوق از جمالتي شعار گونه و گنگ استفاده شده
است .جمالتي چون" ،ارتباط ارگانيک {اعضأ} با رهبری و مرکزيت" که هيچ الزام مشخصي را برای رهبری بهمراه
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ندارد و بهيچ عنوان وی را مشروط به طبقات زيرين نميکند .جالب اينجاست که در امر تصميم گيری هم نوشته شده
است که از افراد بر اساس «صالحيت» آنها نظر خواهي ميشوند ،و طبعا" تصميم گيرنده اينکه چه کسي اين
صالحيت را داراست ،کسي نيست مگر باز خود رهبری .به اين ترتيب در چنين تشکيالتي دموکراسي تبديل به شير
به يال و دمي ميشود که تنها کارش ميشود " رهبری را در جريان تحوالت و دگرگونيهای جامعه و عينيات اجتماعي"
قرار دادن.
به عنوان نمونه کارکرد اين مکانيسم در تغيير يک سازمان با چنين تشکيالتي به يک فرقه  ،دکتر دنيس تورش در
مقاله فوق الذکر تغيير يک سازمان تروتسکيستي بنام  CWIبه يک فرقه را توضيح ميدهد ،همانطور که زيجل
( ) Siegelو همکارانش در مقاله ای ديگر تحت عنوان "لنينيسم بعنوان فرقه :حزب دموکراتيک کارگران" xxiپروسه
تغيير يک گروه مارکسيستي ديگر بنام  DWPبه يک فرقه را تشريح نموده اند .الکساندر اشتاين هم در کتاب خود
تحت عنوان "درون به بيرون" xxiiضمن بيان داستان زندگي خود مجددا" نشان ميدهد که چگونه يک گروه مارکسيستي
با چنين تشکيالتي قدم به قدم تبديل به يک فرقه ميشود .کارول جيامبالوو يک عضو سابق گروه مارکسيستي WDU
هم به تفصيل اين دگرديسي گروه خود را توضيح داده است.
البته بايد اينرا هم متذکر شويم که طبق نظر پروفسور ابراهاميان تعريف مجاهدين از مرکزيت دموکراتيک با تعريف
لنين از همين مقوله هم فاصله داشته که اين خود به تسريع پروسه ديکتاتوری و نهايتا" فرقه ای شدن سازمان مجاهدين
کمک کرده است .ابراهاميان در کتاب خود تحت عنوان "مجاهدين ايراني" مينويسد" :مجاهدين روی اهميت اطاعت،
نظم پوالدين ،و سلسله مراتب تشکيالتي اصرار زيادی داشتند ،اما همين اصرار را روی مقوالتي مثل آزادی بيان،
بحث آزاد ،و انتخابات دروني نداشتند .اگر چه آنها دوست داشتند که از تيتر "مرکزيت دموکراتيک" استفاده کنند ،اما
بنظر نميرسد که مجاهدين اين امر را تشخيص داده بودند که وقتي لنين اين مقوله را مطرح کرد ،سعي داشت ساختمان
حزبي را بر پايه دموکراسي داخلي ،همزمان با اقتدار مرکزی بنا نهد .برای لنين و بلشويکها ،مرکزيت دموکراتيک نه
تنها به معني نظم و تعهد بود ،بلکه همچنين به معني اقرار منظم به اشتباهات ،بحث آزاد ،و انتخابات واقعي بود.xxiii
اما برای مجاهدين همين نام ،بسادگي معني نظم پوالدين و اطاعت از مرکزيت رهبری کننده را ميدهد که بطرز اسرار
آميزی اراده عمومي اعضأ را نمايندگي ميکند .البته مشگل اساسي اينستکه برای عضو واقعي چنين تشکيالتي شدن،
نخست فرد بايد اقتدار بدون چون و چرای رهبری را بپذيرد .بطور خالصه مجاهدين از يک جنبش بزرگ با حمايت
مردمي ،تبديل به يک فرقه درونگرا و مشابه فرقه های مذهبي ای شدند که در گوشه و کنار تمام دنيا يافت
xxiv
ميشوند".
در درون مجاهدين عليرغم اينکه هميشه مدعي داشتن نوعي از انتخابات بودند ،اما تا زمانيکه حنيف نژاد در قيد
حيات بود ،عمال" تصميم گيرنده نهائي وی بود ،و بعد از انشعاب مارکسيتسي در درون مجاهدين و يا آنگونه که آنها
دوست دارند آنرا بنامند« ،کودتای اپورتونيستهای مارکسيستي» ،عمال" رجوی رهبر بالمنازع ،روح و مغز گروه
شد .بين سالهای  1354تا  ،1314اگر چه امروزه بسياری از اعضأ قديمي موجود در سازمان مدعي هستند که مسعود
رجوی رهبر و مغز متفکر سازمان بود ،اما جهت عضو گيری و تبليغات بيروني ،سازمان مدعي داشتن نوعي از
رهبری جمعي و انتخابات بود .در صدر سازمان گروهي بودند که «دفتر سياسي» سازمان خوانده ميشدند و علي
الظاهر توسط حلقه قبلي خود تحت عنوان «کميته مرکزی» انتخاب شده بودند .در آنزمان من بهمراه بسياری از
هواداران سازمان دچار اين توهم تبليغ شده توسط خود سازمان بوديم که افرادی چون موسي خياباني ،علي زرکش ،و
ابريشم چي ... ،اگر برابر مسعود رجوی نيستند ،اما آنها بهمراه بقيه اعضأ دفتر سياسي سازمان کمابيش در يک سطح
بوده و تصميمات را بطور دستجمعي ميگيرند .در سال  14تازه برای اولين بار ما هواداران و شايد رده های پائينتر
اعضأ با اين واقعيت روبرو شديم که در تمام اين مدت ما در توهم بوده و در واقع سازمان تنها بوسيله رجوی هدايت
ميشده و تمام تصميمات اصلي بوسيله او اتخاذ ميگرديده .ابريشم چي در سخنراني خود بمناسبت انقالب ايدئولوژيک
در جائي متذکر ميشود که حتي تصميمات ساده را در خالل اين سالها ،مسعود رجوی خودش ميبايست ميگرفت ،وی
با دلرحمي خاصي ميگويد " :هر روز صبح ميليشيا بايد نشريه و اعالميه ی جديد را پخش ميکرد .تک تک کلماتش
هم حساب شده بود .خيلي جا ها خود مسعود ،برای اينکه ما ياد بگيريم مشخصا" ميرفت پشت اين اعالميه ها .گاهي
من خودم واقعا" قلبم ميگرفت  .برای اينکه از زندان آمده بود ،شکنجه شده بود و مريض بود ،روی مبل ميافتاد و هر
 5دقيقه به  5دقيقه يک جمله بيشتر نميتوانست بگويد و ديکته بکند xxv".جهت آماده کردن ما هواداران و شايد اعضأ
رده پائينتر ،برای پذيرش مسعود رجوی بعنوان رهبری بالمنازع سازمان ،نخست وی در سالهای قبل از 1311
بعنوان سخنگوی سازمان معرفي شد ،در اين سال برای اولين بار وی بعنوان مسئول اول سازمان معرفي گرديد و
سرانجام در سال  1314وی بعنوان رهبر ايدئولوژيک سازمان معرفي شد و ديری نپائيد که نام وی معادل نام "ايران"
در شعار "ايران – رجوی و رجوی – ايران" گرديد .القاب ديگر وی عبارتند از "خورشيد"" ،مردم"" ،انقالب"... ،
ابريشم چي برای جا انداختن مسعود رجوی بعنوان رهبر بالمنازع سازمان تحت عنوان «رهبر ايدئولوژيک» چنين
ميگويد " :بايد مفسر ايدئولوژی سازمان و کسي که حرف نهائي را بطور اخص در رابطه با ايدئولوژی سازمان
ميزند ،معرفي بشود .تحت عنوان اينکه در سازمان ما دمکراسي است ،نبايد عوام فريبي کرد .باالخره در مورد
مسائل ايدئولوژيک آيا بايد رای گرفت؟  ...واقعيت اين است که در سازمان مجاهدين انديشه ی مسعود است که بلحاظ
ايدئولوژيک راهگشائي ميکند و مرزهای عقيدتي را تعيين ميکند .اينهم اصال" مطلب عجيب و غريبي نيست هر
ايدئولوژی واضح و شارحي داشته است .برای تمام مارکسيستها هم اسم يک شخص روی ايدئولوژی آنها است .بعد
هم لنينيسم و مائوئيسم و غيره ...در مورر ما هم روشن است ما ميگوئيم ايدئولوژی ما اسالم است .اما حقيقت اينست
که خيلي برداشت و تفسير از اسالم به عمل آمده است .حتي يک تفسير مال خميني است  .يک تفسير هم مثال تفسير
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بازرگان است .حتي تفسيری هست که مرحوم شريعتي کرده است  .مجاهدين و بطور مشخص حنيف نژاد وبعدش هم
رجوی تفسير ديگری دارند از ايدئولوژی که بايد با نام خودشان عرضه شود xxvi".وی در دنباله اين صحبت جهت
سرکوب تمام منتقدين ،معترضين و حتي سئوال کنندگان ،چنين ادامه ميدهد" :از آنها که که حرفهای پوک و صد من
يک غاز را تحت عنوان برخورد دمکراتيک بلغور ميکنند  ،ميپرسم به چه دليل من نبايد بدانم که باالترين صالحيت
ايدئولوژيک سازمان در کي متبلور شده است؟ مگر دانستن اين مسئله راه را بر کسي ميبندد؟  ...يکي از مهمترين
ابعاد شان ايدئولوژيک مريم ،شناخت و درک مسعود و شناساندن او است .... .مارکها و وصله های شخصيت پرستي
و فرد پرستي هم به ما نميچسبد ... .همه مارکهای شخصيت پرستي در هر شکل که مطرح شود نميتواند کمترين سايه
ای بر اين گوهر فروزان بگذارد .آيا شخصيت پرست اين کار را ميکند؟ اينطور خودش را در معرض ترديد و لجن
پراکني ها مياندازد؟ {يعني با همسر دوستش ازدواج ميکند؟ البته جواب من آريست چرا که ديويد کورش هم همين کار
را کرد }.که هر کس و نا کس هر الطائالتي که در ذهن دارد اينطور بسوی او پرتاب کند .... .فدای مجاهدين امروز
در اين است که از اين مارکها نترسند و معادالت پيچيده ی مربوط به امر رهبری راحل کنند xxvii".به اين ترتيب با
اعالم اينکه رجوی نميتواند معترضي در درون سازمان داشته باشد ،ابريشم چي پايان هر نوع جدائي و انشعاب در
درون سازمان را اعالم کرده و خط بطالن جديدي بر يکي ديگر از شاخص های دموکراسي يعني انشعاب ،حقي که
خود سازمان هم آنرا در کتاب جناح بندی برسميت شناخته بود ميکشد .وی ميگويد " :باحل مسئله ی رهبری
ايدئولوژيک است که اعمال نفوذ هر نوع جريان و نيروی خارجي دردرون سازمان مطلقا" موقوف ميشود و کسي
نميتواند روی جناح بندی های دروني سازمان سرمايه گذاری سياسي کند .مگر در پشت اين باند بازی ها و جناح
بندی های رايج  ،واقعا" بحث ايدئولوژيک پيش ميرود؟ ابدا" همه اش تعادل قواست و کشاکش نيروها و اين اسمش
بحث ايدئولوژيک نيست xxviii".به اين ترتيب از اين پس هر معترض و سئوال کننده و مخالفي با موقعيت و جايگاه
مسعود رجوی و همسرش و هر جداشده ای از سازمان ،از نظر ابريشم چي و شرکا ،تنها يک برچسب ميتوانند داشته
باشند و آن کلمه "خائن" است.
شرايط دموکراسي:
جدا از مشگالتي که مرکزيت دموکراتيک در حفظ دموکراسي در درون يک سازمان و يا حزب دارد ،فرقه ها
مشگالت ديگری هم دارند که عمال" برقراری دموکراسي در آنها را غير ممکن ميسازد .مشگل اساسي در اينست که
دموکراسي برای آنکه در يک جامعه متولد شده ،رشد کرده و به بلوغ خود برسد ،قبل از هر چيز احتياج به مأل و
شرايط خاصي دارد که بتواند در آن محيط و شرايط تولد يافته ،به حيات خود ادامه داده و تثبيت گردد .دادن
دموکراسي به جماعتي بطور معجزه آسا و يا بطور صدقه ای از باال ،در صورتيکه اين شرايط فراهم نباشد ،دير يا
زود ،حتي اگر در نقطه تولد خود واقعي باشد ،تبديل به اسم و شکلي بي محتوا و از درون تهي ميشود و در قدم
نخست به يک حکومت اليگارشي تغيير شکل داده و نهايتا" تبديل به يک ديکتاتوری پيچيده ،تحت نام دموکراسي
ميگردد .محيط و شرايط الزم برای تولد ،رشد ،بلوغ و تثبيت دموکراسي در يک جمع ،ميطلبد که اکثريت افراد آن
جمع ،حداقل از چهار ويژگي زير را برخوردار باشند:
 آگاهي ،فهم و شعور و يا تحصيالت :اکثريت آن جماعت بايد حداقل باسواد ،و در مورد يک حزب و يا گروه
بايد اعضأ فهم و آگاهي کامل نسبت به دکترين گروه ،شکل تشکيالتي و حقوق خود در آن تشکيالت داشته
باشند .نبود آگاهي در هر جمعي مانع اصلي تولد و رشد دموکراسي است ،درست بهمين علت است که در
فرقه ها افراد از مأل بيرون منزوی شده و رهبران فرقه ای بشيوه های مختلف سعي ميکنند جلوی حرکت و
ترويج اطالعات را بگيرند .همانگونه که در جوامع ديکتاتوری ،ديکتاتورها سعي ميکنند اکثريت را در
بيسوادی نگه داشته و مانع وجود رسانه های خبری آزاد شوند.
 استقالل مالي و باالتر بودن سطح ثروت اکثريت جامعه از خط فقر :فقر و وابستگي مالي هم بالی ديگری
برای دموکراسي است؛ چرا که وابستگي مالي همواره فرد را مطيع و فرمانبر اقتدار حاکم بر تشکيالت
کرده و مانع از اين ميشود که بحقوق خود فکر کرده ،بدنبال فهم و شناخت آنها رفته و نهايتا" خواستار آنان
گردد .درست بهمين علت استکه در فرقه ها اولين کوشش رهبر فرقه اينستکه افراد شغل و حرفه خود در
دنيای بيرون را ترک کرده ،با خانواده که ممکن است آنها را تحت پوش مالي خود بگيرد قطع رابطه کرده
و ثروت خود را به فرقه ببخشند و نهايتا" حتي برای مايحتاج اوليه خود نيز نيازمند فرقه گردند .در جامعه
هم فقر مانع از اين ميشود که افراد وقت و امکانات کافي برای باال بردن آگاهي خود و بدنبال آن مبارزه
برای بدست آوردن حقوق دموکراتيک خود را پيدا کنند .ممکن است در فقر زياد مردم بر عليه ديکتاتور
حاکم قيام کنند ،اما يک قيام و شورش بمعني حاکم شدن دموکراسي نيست .در بعضي از کشورهای غني هم
که ثروت حاصل کار و کوشش مردم نبوده و ريشه در منابع طبيعي موجود در آنکشور مثل نفت دارد ،اگر
چه ممکن است اکثريت مردم ،مانند بسياری از کشورهای شبه جزيره عربستان ،باالی خط فقر و حتي خيلي
باالی آن خط باشند ،اما از آنجا که استقالل مالي نداشته و برای روزی خود وابسته به حکومتها هستند،
مجددا" اين خود يک مانع جدی در برقراری دموکراسي است.
 شخصيت فردی ،اعتماد بنفس ،و صاحب نظر بودن :برای آنکه فردی بداند که دارای حقوقي است و طالب
آنها گردد ،در درجه اول بايد خود را «شخص» بداند ،قدری «اعتماد بنفس» داشته باشد ،و حداقل در
اموری که مربوط به خودش ميشود «صاحب نظر» باشد .در جوامع و گروه ها و فرقه هائي که شخصيت
و اعتماد بنفس و حق نظر و بطور کلي فرديت افراد تحت عنوان «خودخواهي» مورد تهاجم قرار ميگيرد،
عمال" بعد از مدتي فرد ديگر خود را «شخص» نميبيند که حقوقي برای خود قائل شده ،بدنبال فهم و شناخت
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آنها رفته و برای احقاقشان مبارزه کند .در جوامع ديکتاتوری و سرمايه داری هم عمال" با معيار برتر شدن
قدرت و پول و شهرت ،اکثريت جامعه شخصيت ،اعتماد بنفس و هويت فردی خود را از دست داده و
بنوعي برده اين معيارها گشته و دنباله رو کساني ميشوند که صاحبان اين معيارها هستند .در اينصورت
حتي اگر به آنها حق رای داده شود (مثل بسياری از کشورهای غربي) ،عمال" يا در انتخابات شرکت
نميکنند و يا در صورت شرکت ،تابع تبليغات کساني ميشوند که قدرت و پول و شهرت بيشتر برای تبليغات
را دارهستند .و اين يعني حکومت دوباره همان افراد و همان معيارها تحت عنوان دموکراسي .در جوامع
شرقي هم دموکراسي با مانع فرهنگي که نافي "فرديت" و "شخصيت فرديست" روبرو ميشود ،فرهنگي که
در دست ديکتاتورها ،تحت پوش مبارزه با "خودخواهي" و " تجمل پرستي" و "زياده خواهي" ،عمال" افراد
را بسمت نفي «شخصيت فردی» خود ،نخواستن و حتي ندانستن حقوق خود سوق ميدهد.
 وجود بدل و آلترناتيو :چه در جامعه و چه در يک گروه کوچک ،اگر بلحاظ فکری و يا بلحاظ اقتدار ،بدل و
آلترناتيوی وجود نداشته باشد ،عمال" صحبت از دموکراسي بي مورد است .در فرقه ها و احزاب مستبد
حتي ممکن است رای گيری وجود داشته باشد ،اما مانند بسياری از ديکتاتوريهای بظاهر دموکراتيک ،مانند
بسياری از کشورهای اروپائي و حتي خود آمريکا ،وقتي آلترناتيوی وجود ندارد و يا آلترناتيو واقعي وجود
ندارد ،چند رقيب موجود و در بسياری موارد تنها دو رقيب موجود تقريبا" حرف واحدی زده و سياست
همساني را دنبال ميکنند ،عمال" انتخابي وجود ندارد که فرد بتواند انتخاب کند ،و در نتيجه صحبت از
دموکراسي بي معني است .در فرقه ها همانطور که ديده شد با انحصار فهم و تفسير ايدئولوژی و دکترين
توسط رهبر فرقه ،عمال" تولد و رشد هر گونه از آلترناتيوی منتفي است و در صورتيکه در شرايط خاصي
چنين بدلي بوجود آيد ،عمال" کار به انتخابات نميکشد ،بلکه وجود چنين بدلي بمعني انشعاب و تجزيه فرقه
به دو فرقه ميشود.
 .3انتقاد و انتقاد از خود:
در خصوص اين اصل در کتاب چنين توضيح داده شده است" :هر سازمان انقالبي به مثابه جزئي از کل جامعه ،در
ارتباط مداوم و فعال با نيروها ،اقشار و طبقات اجتماعي قرار دارد .طبيعتا" تضادهای اجتماعي و اختالفات و در
گيريهای طبقاتي در سازمان هم منعکس ميشود .عالوه بر زمينه های اجتماعي ،در درون سازمان با تمايالت و
گرايشات فردی افراد( آن هم با اشکال ويژه خودش)  ،مواجه هستيم .و تا زماني که نظام استثماری و طبقاتي وجود
دارد ،حضور تضادها و دو گانگي ها در سازمان اجتناب ناپذير است .از آنجا که حضور اين تضادها در بطن
سازمان  ،زمينه رشد و فعاليت عناصر شرک آميز را فراهم ميکند ،و در پروسه حرکت خود وحدت و يکپارچگي
سازمان را خدشته درا ميسازد  .لذا مبارزه درون سازماني ،همپای مبارزه اجتماعي ضروری و اجتناب ناپذير است.
 ...اين مبارزه که برای از بين بردن نواقص و نا رسائيها ،و محو عوامل و عناصر شرک آلود و برای ايجاد وحدت و
انسجام دروني هرچه بيشتر صورت ميگيرد ،از طريق عمل کردن به اصل "انتقاد و انتقاد از خود" امکان پذير
ميشود .انتقادات يا جنبه تشکيالتي (سيستماتيک) دارند و يا جنبه فردی .انتقادات تشکيالتي ناظر بر ضعفها ،اشکاالت
و  ...کل سيستم است ،که ناظر بر شکل (مناسبات تشکيالتي) يا محتواست ( محتوای آموزشي  -خطوط سياسي،
ايدئولوژيک و  . )...در حالي که انتقادات فردی بيانگر ضعفها و اشکالت فردی تک تک اعضأ سازمان ميباشد .ولي
زماني که از اصل (انتقاد و انتقاد از خود) صحبت ميکنيم ،هدف صرفا" بيان اشکالت و نقاط ضعف سيستم يا افراد
نميباشد ،بلکه منظور برخوردی فعال و پويا ،در درجه اول برای ريشه يابي اشکالت و نقائص فردی و سيستماتيک،
xxix
و در درجه بعد برای حرکت در جهت رفع اين نواقص و اشکالت ميباشد".
تا اينجای بحث اشکال جدی ای وجود ندارد ،ظاهرا" اين اصل برای اصالح و ارتقأ افراد و تشکيالت از طريق طرح
و برخورد با اشکاالت هر دوست ( باال و پائين) .اما در چند صفحه بعد که شرايط انتقاد مطرح ميشود ،ميبينيم که
عمال" راه انتقاد افراد رده پائين و يا بعبارتي اعضأ عادی از کل تشکيالت و رده های باالتر مجددا" با چماق
«صالحيت» مسدود شده است .چرا که انتقاد مشروط به داشتن صالحيت شده و شاخص و تعيين کننده اينکه چه کسي
صالحيت چه کاری را دارد کيست؟ عمال" و رسما" رده باالتر و دست آخر رهبر کل سازمان است .در صفحه سي
همان کتاب اين شرط چنين بيان شده است:
" روشن است که انتقاد و انتقاد از خود ،در درجه اول الزمه اش داشتن اصول و معيارهای معين ايدئولوژيک ،و
آگاهي و تسلط ( البته بطور نسبي) بر آنهاست .بنابراين برای اينکه انتقادات صرفا" ناظر بر جنبه های شکلي  ،و
ناشي از يک انطباق صوری و مکانيکي با اصول نباشد ( که در اينصورت تحميلي  ،غير بارور و ميرنده خواهد بود.
)  ،محتوای مناسب خود را ميطلبد .محتوايي که عالوه بر روشن کردن "اصول"  ،ديناميسم انطباق با آن  ،و هم چنين
قدرت و توان تغيير و حرکت در جهت آن را فراهم نمايد .لذا در کنار کار انتقادی " ،کار ايدئولوژيک" نه تنها الزام
آور ميباشد ،بلکه مضمون و محتوای کار انتقادی را در کل کار ايدئولوژيک تشکيل ميدهد".
با وجود اين اصل اگر انتقادی بدون تائيد و خواست رهبری در تشکيالت توسط رده پائين تر نسبت به رده باالتر و يا
کل تشکيالت صورت گيرد ،هميشه اين راه برای مسئول باالتر و رهبری باز است که به انتقاد کننده بخت برگشته
يادآور شوند که وی يا آگاهي کافي جهت طرح آن انتقاد را ندارد و يا از صالحيت ايدئولوژيک الزم برخوردار نيست
و يا اصال" دچار نوعي از انحراف ايدئولوژيک شده و در نتيجه بايد در سطحي پائينتر فعاليت کرده آموزشهای
ايدئولوژيک ديده و خود را بلحاظ ايدئولوژيک ارتقأ دهد .و اين همان چوب بي صدائي است که همواره رهبری و رده
های باالتر با طرح ايدئولوژی بر سر اعضأ دارند و خواهند داشت که مانع سئواالت و انتقادات دردسر آفرين رده
های پائينتر شوند .در نتيجه اين اصل تنها ميشود چوبي يکطرفه برای تغيير اعتقادات و شخصيت اعضأ (تحت عنوان
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"مسائل و مشگالتي که وی با خود از دنيای بيرون ،دنيای شيطاني و يا طبقاتي" آورده است ).و همانطور که در
بخشهای آتي خواهيم ديد تبديل ميشود به يکي از موثر ترين ابزار شستشوی مغزی افراد توسط رهبری.
لنين نيز اين اصل را بعنوان يکي از اصول مرکزيت دموکراتيک چنين تعريف مينمايد" :اصل مرکزيت دموکراتيک و
استقالل شاخه های محلي حزبي بمعني وجود آزادی کامل و جهان شمول انتقاد است ،ماداميکه اين اصل وحدت عمل
تعريف شده را مخدوش نسازد؛ به اين ترتيب تمام انتقاداتي که ميتوانند وحدت و انسجام اعمال تصميم گرفته شده
توسط حزب را دچار مشگل کرده و يا مخدوش کند منتفي هستند xxx".مجددا" دکتر تورش در همان مقاله خود xxxiدر
خصوص اين اصل و اشگاالت موجود در آن چنين توضيح ميدهد " :با توجه به چيزی که ما اينروزها آنرا تحت
عنوان تاثير جمعي ميدانيم اين نوع از برخورد با اين اصل تقريبا" بطور قطع به آن سمت خواهد رفت که مانع يک
بحث دروني واقعي {پيرامون مسائل مختلف منجمله تشکيالتي} شود .اوال" که هيچگاه بطور روشن مشخص نيست که
اين «آزادی کامل انتقاد» در چه شرايطی ميتواند بطور واقعي «وحدت عمل» تعريف شده را مخدوش سازد و يا
نسازد{ .در واقع اين رای و تشخيص مسئولين ذيصالح است که آنرا تعيين ميکند و بنابراين هر گاه که بخواهند
ميتوانند چنين تشخيصي را داده و مانع انتقاد شوند }.معمول مرکزيت دموکراتيک گويای اين امر است که تمام قدرت
تشکيالتي بين کنفرانسهای {انتخاباتي} در دست کميته مرکزی است ،که به آن اجازه ميدهد که تشخيص دهنده و تعيين
کننده اين باشد که چه نظر مخالفي خطر ناک بوده و مخدوش کننده است که بالطبع ،معموال" چنين مخالفتي و يا
انتقادی فرض ميشود که برای تشکيالت سمي و خطر ناک است .شواهد {و تجارب} نشان ميدهد که همواره افکار
قوی {و جامدی در تشکيالت} وجود دارد که هر مخالفتي را اينگونه و دقيقا" نوعي مانع و مخدوش کننده ديده و پاسخ
چنين اعتراض و انتقادی را با منع فعاليت آن مخالف و اخراج او از حزب را ميدهد".
عالوه بر مشگلي که دکتر تورش به آن اشاره کرد و مشگلي که در تعريف مجاهدين از اين اصل ديديم يعني مشروط
بودن آن به «صالحيت ايدئولوژيک» ،يک مانع ديگر هم بر سر منتقدين غير رسمي و يا تائيد نشده (تحريک نشده
توسط خود رهبری جهت سرکوب فردی و يا جرياني) وجود دارد و آن انحصار اطالعات توسط رهبری و يا رده
های تشکيالتي است .آنها ميتوانند اين اطالعات را تحت عناوين مختلف منجمله «نياز نداشتن افراد جهت دانستن
اطالعاتي» ،مخفي و يا سری و يا حساس بودن آن اطالعات ،پيچيده و يا غامض بودن آن جهت فهم عمومي ،به
اعضأ رده های پائينتر نداده و در دنباله آن؛ پاسخ هر اعتراض و يا انتقادی را ،با عنوان «عدم اطالع آن فرد از تمام
کم و کيف آن حرکت و يا تصميم گيری» نداده و موضوع را در خوش بينانه ترين شکلش با سکوت برگزار نمايند.
معموال" در سازمانهای نظامي ،مخفي ،تروريستي ،و فرقه های مخرب که همواره مدعي داشتن دشمني مکار در
کمين گروه هستند ،سری بودن و حساس و حياتي بودن اطالعات ،حتي ساده ترين آنها ،بهترين بهانه برای بي خبر
نگه داشتن اعضأ و بدنبال آن منع آنان از طرح هر اعتراض و انتقاد و حتي سئوالي است.
بنابراين همانطور که مشاهده ميشود اين اصل با شرايطي که برای آن گذاشته شده است عمال" تنها ميشود حربه ای
برای انتقاد از افراد (و نه تشکيالت و رهبری و رده های باالتر) و ابزاری برای مخدوش سازی ذهن و نهايتا"
شستشوی مغزی افراد پيوسته به سازمان ،از بين بردن اعتماد بنفس و شخصيت فردی آنان و بعبارتي موم کردن آنان
جهت شکل يابي شخصيت فرقه ای و يا باصطالح «جمعي» ايشان .جهت هموار کردن اين راه و توجيه اينگونه از
انتقادات به افراد جذب شده به فرقه ،ابريشمچي در سخنراني خود بمناسبت انقالب ايدئولوژيک مجاهدين چنين ميگويد:
" طبعا" کسي که وارد سازمان ميشود ،اعتماد به نفس های ناشي از فرديتهای طبقاتي اش  ،در معرض انتقاد قرار
ميگيرد  .بخاطر اينکه تا ديروز ميتوانسته آن کارخانه را اداره بکند يا شاگرد اول بوده و يا ورزشکار و هنرمند بوده
 به هيچيک از اين داليل  -در درون سازمان مجاهدين نميتواند اعتماد بنفس داشته باشد و صرفا" بر دانسته ها ياتوانائيهای فردی اش اتکا کند .اينها اگر چه ميتواند خيلي مثبت و مفيد باشد ،اما جوهرا" توانائي های فردی است .بايد
وارد جمع شد و خود را و اعتماد به نفس نوين را در کار دستجمعي پيدا کرد  .تا ديروز يعني در بيرون از سازمان،
خودم  ،خود م را مرتب تأئيد ميکردم  .فرد به آينه نگاه ميکرد و کيف ميکرد که به به چه آدم مهمي است .اما امروز
آئينه ی فرد  ،نشستهای انتقادی است .بهمان اندازه خوب هستي که معيارهای ايدئولوژيک  ،تو را تاييد ميکند و به
همان اندازه بد هستي که به تو انتقاد ميکنند و به همان اندازه ديناميزم داری که خودت را تغيير ميدهي .در اعتماد به
نفس دستجمعي  ،قبل از هر چيز به اين دليل بايد اعتماد به نفس داشته باشي که ميتواني کار دستجمعي بکني .ببينيد اين
دو نوع اعتماد به نفس چقدر ضد هم است .ما در اين انقالب بجای اعتماد به نفس فردی  ،اعتماد به نفس واقعي
دستجمعي و انقالبي که در چارچوب مجادين معني دارد  ،پيدا کرده ايم .اين يکي از عملکردهای بيروني اين رهبری
است .نه تنها شخصيت را حبس و سرکوب نميکند ،بلکه به اين ترتيب من را در جايگاه خودم که محل شکوفايي
xxxii
استعدادهای من است  ،قرار ميدهد".
در همان سخنراني ابريشمچي در توضيح اينکه چرا افراد نميتوانند به رهبری انتقاد کنند چنين استدالل ميکند " :بله
وقتي خودمان را در معرض قضاوت قرار ميدهيم  ،از خود ميپرسيم :من برای خلق و انقالب چکار کرده ام ؟ چرا
بايد مسعود را اينطور ببرم به زير عالمت سئوال و به خودم نپردازم ؟ مسعود چه گناهي کرده است؟ آيا به اين خاطر
متهم و گناهکار است که خودش را و تماميت وجود ش را و مهمتر از همه وجدان انساني اش را به زير بار چنين
مسئوليت سنگيني برده است؟ چه خيانتي به ما کرده است؟ کدام لحظه و در کجا به مردمش پشت کرده است؟ در کجا
از فدا کردن فرو گذار کرده و کدام مايه گذری و از خود گذشتگي الزم بود که او داوطلب آن نبوده باشد؟ آيا من به
اندازه ی خودم کار کرده ام و مايه پرداخته ام و آيا در جايگاه خودم بيالنم کامل است؟ بنابراين اول بايد روی خودم
قضاومت کنم  .پس فعاال" متهم قبلي به سالن انتظار ميرود و من خودم را قضاوت ميکنم".
به اين ترتيب وی با زبر دستي هر انتقادی از رهبری سازمان را بخود انتقاد کننده با طرح کمي و کاستي های خود او
بر ميگرداند .وی چنين ادامه ميدهد " :آخر کسي که بخواهد مسعود را محاکمه کند ،جرات نميکند که با خودش سازش
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کند .اگر سازش کند جلسه ی دادگاه تکرار خواهد شد .همينکه فرد دوباره سراغ قضاوت کردن در مورد مسعود برود
دوباره بر ميگردد و در مورد خودش به فکر فرو ميرود و باز ميپرسد من چکاره بوده ام؟ مجبور است که واحد هائي
را که گذرانده  ،يک به يک از ذهنش بگذراند .واحد آمادگي برای شهادت  ،واحد فدای همسر و فرزند ،واحد زندان و
شکنجه  ،واحد پذيرش مستمر مسئوليت در يک سازمان انقالبي  ،واحد تطبيق با کار دستجمعي  .فکر نکنيد تطبيق با
کار دستجمعي چيز کمي است .اتفاقا" فداکاری بزرگي است چرا که هر کس در زندگي دستجمعي بطور روزمره بايد
خصوصيات فردگرايانه اش راخراطي کند .دوگانگيهايش را نابود کند " ... ".در اين بررسي انتقادی از خود ،تمام
کوتاهي ها و ضعفهای آدم به ذهنش ميآيد .داستان حضرت عيسي را که شنيده ايد  .ميگويند در زمان عيسي مسيح
گناهکاری بود که ميخواستند به او سنگ بزنند .وقتي مردم جمع شده بودند ،عيسي گفت همگي فکر کنيد و هر کس که
از اين گناه ندارد  ،او سنگ را بزند .پس از لحظاتي  ،همه سنگ ها را گذاشتند و رفتند .عيسي هم که به گناهکار
سنگ نميزد .وقتي خودمان مينشينيم روی صندلي اتهام و ذره ذره از خودمان حسابرسي ميکنيم ،در اين بررسي
ميبينيم که اگر چه برای فدا و ايثار و شهادت و شکنجه آماده بودهايم ،اما باز هم نميتوانيم راجع به مسعود و مريم
قضاوت کنيم .چرا؟ برای اينکه تاريخچه ی مسعود که فقط اينها نيست برای ما روشن است که او همه ی اينها را در
اشل بسيار باالتر و سنگين تر و با سابقه ی طوالني تر داشته است ولي فداکاری های بسيار عظيم ديگری هم دارد که
xxxiii
خاص خود او است".
همانطور که ميبينيم برای انتقاد کردن از مسئولين باالتر و شخص رهبری نه تنها يک عضو ساده بايد موانع غير قابل
عبوری چون داشتن «صالحيت ايدئولوژيک» و «اطالعات کافي» را طي نمايد ،بلکه ابريشم چي يک مانع ديگر نيز
مطرح مينمايد و آن ميزان فداکاريست ،در حاليکه باز تعيين کننده و شاخص آن رده های باالتر و نهايتا" شخص
رهبری است .به اين معني که معموال" در فرقه های مخرب و همچنين در بسياری از باصطالح سازمانهای انقالبي و
تروريستي همواره ادعا بر اينست که کسي که در رده باالتر قرار دارد به اين معني است که وی فداکاری بيشتری از
رده پائينتر خود کرده است .بنابراين اگر فردی بخواهد از رده باالتر و بالطبع رهبری انتقاد نمايد بايد حداقل به اندازه
او فداکاری کرده باشد ،اما اگر به اندازه او فداکاری کرده بود که در جايگاه او قرار ميداشت و چون در آنجا نيست
پس به اندازه او فداکاری نکرده و بنابراين حق انتقاد به وی را ندارد .نکته جالب ديگر در نحوه استدالل ابريشم چي
اينستکه وی چگونه در جای نا مناسب و غلطي يک فرد ساده را برابر با رهبری قرار داده است و آن مخدوش کردن
رابطه مسئوليت و انتقاد با يکديگر است .به اين معني که فردی که مسئوليت باالتری را متقبل شده است بايد جوابگوی
انتقادات بيشتری باشد تا فردی که عمال" مقام و منسب و مسئوليت مهمي ندارد .وقتي کسي خود را رهبر يک سازمان
يا حزب خوانده و مدعي آلترناتيوی و يا رهبری جامعه ،دنيا و حتي کائنات ميشود بايد پاسخگوی انتقادات مناسب با
اين ادعا ها نيز باشد ،در حاليکه يک فرد ساده و يا يک عضو ساده تنها بايد پاسخگوی مسئوليتها و تعهدات شخصي
خود باشد و بس .در اينجا ميزان فداکاری يک فرد ،حتي بشرط درست بودن آن ،هيچ ربطي به ميزاني که ميتوان به
او انتقاد نمود ندارد ،چرا که افراد در جامعه از يک رهبر ،رهبری درست و صحيح و مدبرانه ميخواهند و نه
فداکاری غير ضروری و وی نيز بايد در مقابل مسئوليتهای خود جوابگو باشد و نه در مقابل فداکاريهای کرده و يا
ناکرده خويش .هيچ رهبری نميتواند بي تدبيری و بي کفايتي خويش را پشت فداکاريهای کرده و يا ناکرده خود پنهان
نمايد ،کما اينکه کفايت و دور نگری وی( ،حتي اگر فداکاری خاص و خصوصي ای نکرده باشد )،در امر رهبری
ميتواند مانع فداکاری و زجر و مرگ و مير بيمورد هزاران و ميليونها نفر و صرفه جوئي مالي و جاني بسيار شود.
 .4انظباط آهنين :
در توضيح اين اصل کتاب تشکيالتي مجاهدين چنين ميگويد " :انظباط آهنين :انظباط به معني پذيرش نظم ،و انظباط
آهنين مبين عالي ترين انطباق آگاهانه با "اصول" و ظوابط تشکيالتي است .همانطوری که قبال" نيز توضيح داده شد،
در صورتي که محتوای يک سازمان (اصول ايدئولوژيک  ،استراتژيک و  ) ...را پذيرفته باشيم .ناگزير بايستي
اشکال و در نتيجه اصول و ضوابطي را که اين محتوا در قالب آنها در جهان عيني تحقق مييابد (اصول و ضوابط
تشکيالتي) را پذيرفته ،و دقيقا" و در جريان عمل نيز به آن مومن و پای بند باشيم .به عبارت ديگر :بي انضباطي ،
ناشي از ارجحيت دادن منافع شخصي به منافع سازماني و تشکيالتي است .در حالي که انضباط آهنين ،که در اوج
تبعيت تشکيالتي به منصه ظهور ميرسد ،خود ناشي ازحل شدگي عميق فرد در درون تشکيالت و در رابطه با
محتوای آن ميباشد .ميبينيم که در اينجا انضباط دستوری و فرمايشي نبوده ،بلکه از عمق آگاهي و اعتقاد ايدئولوژيک
xxxiv
ناشي ميشود".
لغت معجزه آسا در اين تعريف ،لغت «حل شدگي» است ،همانطور که شکر و نمک در آب حل ميشوند ،سفيدی و
جماد خود را از دست داده ،به بي رنگي آب و به رواني آن ميشوند ،يک فرد تشکيالتي هم از نظر مجاهدين بايد
ويژگيهائي خود را از دست داده و در درون آنان و بر اساس معيارهای «ايدئولوژيک» آنها حل شده و بعبارت ديگر
شخصيت فردی خود را از دست داده و شخصيت گروهي مجاهدين را بدست آورد .در خصوص ايدئولوژی مجاهدين
در بخش گذشته بطور مفصل صحبت شد و ديديم که وقتي از ايدئولوژی يک فرقه و اصول آن صحبت ميکنيم ،در
واقع ما داريم فقط و فقط از دو اصل صحبت ميکنيم ،اصل بقا فرقه بهر قيمت و اصل اطاعت از رهبری و محقق
کردن خواسته و آرزوهای وی .بنابراين طبق اصل انظباط آهنين ،فردی تشکيالتي محسوب ميشود که در تشکيالت
مجاهدين حل شده ،ويژگيهای خود را از دست داده و شخصيت فرقه ای آنها را گرفته باشد و با تمام جان و روح خود
مطيع رهبری و مجری اوامر او باشد .در يک کالم وفاداری و اطاعت مطلق از رهبری .آنطرف سکه ،اين ميتواند
باشد که هر سئوال و شک و انتقاد و ترديدی نسبت و در انجام دستورات تشکيالتي ميتواند نشانه نبود نظم آهنين و در
نتيجه «حل نشدگي» فرد و عدم حرکت او بر اساس «معيارهای ايدئولوژيک» بوده و منجر به سقوط تشکيالتي او و
احتماال" تحمل مجازاتهائي در درون تشکيالت باشد.
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 .5رهبری جمعي:
اين اصل در کتاب چنين توضيح داده شده است " :پيچيدگي مسائل اجتماعي و تضادهای عميق آن ،و باالخص کيفيت
حتي متفاوت سازمان انقالبي با جامعه (پيچيدگي مسائل و تضادها)  ،ايجاب ميکند که رهبری ،جمعي صورت بگيرد.
بخصوص وقتي که اين سازمان هدفش ايجاد تغييرات انقالبي بوده ،و بخواهد بطور اساسي و بنيادی و در پرتو حرکت
سازماني نهادهای جامعه را دگرگون کند .در چنين صورتي ديگر يک فرد به هيچ وجه از عهده حل آنها بر نخواهد
آمد .از طرف ديگر برای اينکه  ،نقاط ضعف يک فرد نتواند بطور تعيين کننده روی تشکيالت اثر بگذارد (
بخصوص افرادی که در موضع رهبری قرار دارند)  ،رهبری جمعي الزام آور ميشود ... .بر مبنای اين اصل ،در
درون سازمانهای انقالبي ،مرکزيت ،متشکل از جمعي است که ،در مجموع باالترين کيفيت سازماني را دارا بوده ،و
ذيصالح ترين افراد آن سازمان چنين جمعي را تشکيل ميدهند .... .توجه داريم که  ،تصميم نهايي را همواره مرکزيت
خواهد گرفت (البته بعد از بحث و اقناع الزم)  ،بخصوص در مواقع بحراني و يا مسائلي که به تصميم گيری فوری
xxxv
نياز دارد ،خود مرکزيت راسا" تصميم گرفته و بر مبنای آن عمل ميکند".
در ظاهر بنظر اين اصل ،اصلي منطقي منصفانه و دموکراتيک است ،اما کليد آن در جمله آخر است ،چرا که
همانطور که در شوروی ،چين ،و بسياری از سازمانهای مارکسيستي و منجمله مجاهدين ديده شده است ،همواره
اينگونه سازمانها و حتي کشورهائي که با اين سيستم اداره ميشوند به اندازه کافي دشمن واقعي و فرضي و «مواقع
بحراني» دارند که بنظر آنان بايد «تصميم فوری» گرفته شود و در نتيجه ابتدا مرکزيت و در نهايت يک فرد تصميم
گيرنده شده و بقيه باصطالح شورای مرکزی و  ...شکلي بي محتوای و مجموعه ای از افراد «بله قربان» ميگردند.
 .1اعتماد برادرانه:
اين اصل از نظر مجاهدين به اين معني است که":روابط و مناسبات تشکيالتي ،بر مبنای "اعتماد" و اطمينان اعضأ به
يکديگر قرار دارد .بدون اعتماد برادرانه ،هيچ انقالبي به پيروزی نخواهد رسيد .اعتمادی که محصول جريان سخت
مبارزه بوده ،و با گذار از کوران و فراز و نشيبهای هر مرحله به دست ميآيد ( بخصوص در درون تشکيالت که
روابط بر بنياد وحدت ايدئولوژيک شکل گرفته)  .چنين اعتمادی عامل استحکام مناسبات تشکيالتي و پيوند هر چه
عميق تر و ظريفتر حاکم بر تشکيالت است .با توضيحات فوق روشن ميشود که اعتماد در يک سازمان انقالبي
محصول و نتيجه وحدت ايدئولوژيک  -تشکيالتي ميباشد ،و درست به همين دليل اعتماد آگاهانه است .بر خالف
اعتماد کور کورانه و نا آگاهانه که خاص روابط غير انقالبي بوده .و يا ناشي از ضعفهای فردی است .بدون اعتماد
برادرانه  ،با شدت گرفتن مبارزه ،تشکيالت به انشعاب و چند دستگي کشيده شده ،و روابط تشکيالتي از هم گسيخته
ميشود .... .بخصوص در يک سازماني که مبارزه مسلحانه ميکند آن هم با شکل مخفي ،که امکان برگزاری کنگره
و انتخابات در سطح وسيع ،و خالصه اعمال دموکراسي ،بيشتر محدود ميشود ،اهميت مساله و نقش آن حساس تر و
xxxvi
تعيين کننده تر ميگردد".
سازمانهای باصطالح انقالبي ،تروريستي ،و فرقه های مخرب آنچه که کم ندارند دشمن واقعي و مجازی است .آنها به
هواداران و اعضأ خود چنين القأ ميکنند که اگر نه همه دنيا ،حداقل بخش قوی و مهمي از آن با ايشان در جنگ است
و با پرچم شيطاني و يا سياه خود ميخواهد آنها را از بين ببرد ،بنابراين در سايه چنين جنگي به راحتي آنها ميتوانند
اعضأ خود را از جامعه بزرگتر منزوی کرده و در دنيائي اسرار آميز مملو از راز و رمزهای تروريستي و فرقه ای
خود محبوس سازند .در چنين فضائي رهبری فرقه و يا سازمان مربوطه تحت عنوان اعتماد و اعتماد برادرانه و يا
رفيقانه ،ميتواند پاسخ هر سئوال و ابهام بي جوابي را داده و منتقدين و سئوال کنندگان و طالبين دموکراسي و نظر
خواهي و انتخابات را با عنوان اين اصل و اينکه وی بايد به رهبری اعتماد برادرانه کند مجبور به سکوت سازند.
البته جالب اينجاست که اين اعتماد يکطرفه است و باال به خود حق ميدهد که به پائين اعتماد نکرده و نهايت مخفي
کاری و حتي خدعه و نيرنگ را نسبت به آنان اعمال نمايد .چرا که آنها مدعي هستند که هواداران و اعضأ رده پائين
از جامعه و يا مأل دشمن آمده و با خود ناخالصي هائي را حمل ميکنند که تشکيالت را در اعتماد به آنان دچار مشگل
ميسازد .بنابراين عضو ساده و يا هوادار بخت برگشته بايد طبق اين اصل اعتماد کامل به رهبری کند که هر تصميمي
را در باره زندگي و آينده او اتخاذ نمايد و در برگشت هيچ انتظار اعتمادی نسبت به خود را نداشته باشد.
 .7ضرورت وجود انقالبيون حرفه ای:
مجاهدين در توضيح اين اصل تشکيالتي چنين ميگويند " :در تاريخ انقالبات اخير ،بيش از همه لنين روی ضرورت
يک سازمان انقالبي تکيه کرد ،که اين تاکيد در عمق خود ،به معني نزديک شدن به جهان بيني توحيدی است .زيرا به
نقش عنصر آگاه و رهبری کننده در حرکت تاريخ توجه دارد ( اصل هدايت)  ،و پيروزی انقالب را بدون يک
سازمان انقالبي طراز نوين محال ميداند .تجربه اين مساله را به کرات اثبات نموده است ... .مرکزيت بخاطر
مرکزيت ،يا دموکراسي به خاطر دموکراسي  ،يا اين انديشه که احراز يک موقعيت و يک موضع سازماني به خاطر
نفس موقعيت و موضع ميباشد ،همه از مظاهر اين فرماليسم ميباشد .در اين صورت اولين چيزی که قرباني ميشود
ايدئولوژی است ،چيزی که بايستي سازمان و اصول آن در خدمتش باشند .درست به همين دليل وقتي که کسي
ايدئولوژی را خوب درک نکرده ،و از حداقل تطبيق نسبي با آن برخوردار نشده باشد ،نبايستي در هر آنچه به اصول
xxxvii
ايدئولوژی مربوط ميشود ،حقوق دموکراتيک و حق رای و اظهار نظر طلب کند".
بنظر ميرسد اين اصل جوهره اصل مرکزيت دموکراتيک ،يعني ضرورت وجود عنصر پيشتاز و برتری وی نسبت به
ساير اعضأ و کل تشکيالت و در واقع تناقض اصلي اين نوع از تشکيالت با دموکراسي را يکجا توضيح ميدهد .اوال"
طبق اين اصل آنکه اول ميآيد ،ميتواند جايگاهي را بخود اختصاص داده و تا ابد اگر بتواند نزديکي خود به رهبر را
حفظ نموده و جايگاه خويش در تشکيالت را هم حفظ نمايد .ثانيا" طبق اين اصل ترک جامعه و خانواده و زندگي
عادی ،تحت عنوان «انقالبي حرفه ای» شدن ،تبديل به يک امتياز ميگردد و بنابراين پايه و بنای اصلي فرقه شدن
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گروه گذاشته ميشود که نهايتا" ميتواند همانطور که در بخشهای آينده خواهيم ديد به انزوای کامل فرد جذب شده از
جامعه و امکان شستشوی مغزی وی منجر شود .عالوه بر اين آنانکه پيشتاز و يا بعبارت اين اصل «انقالبيون حرفه
ای» هستند همواره با وجود اين اصل ميتوانند مانع نظر و انتقاد و سئوال ساير اعضأ شده و عنوان نمايند که همه
کارهای سازمان و يا فرقه بر اساس ايدئولوژی است و از آنجا که آنها در فهم ايدئولوژی دچار اشکال هستند (وگرنه
حرفه ای و پيشتاز ميشدند) ،در نتيجه «حق رای و اظهار نظر» ندارند .بهر حال همانطور که بعدها خواهيم ديد
وجود اين اصل بيشترين کمک را به مجاهدين کرد که اعضأ خويش را «حرفه ای» کرده و يا بعبارت ديگر از جامعه
منزوی نموده و بتدريج شخصيت آنها را عوض نموده و در عين تبديل به يک فرقه مخرب شدن ،اعضأ خود را هم
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