دکترين؛ ايدئولوژی يا هدف :بخش دوم
فصل سوم؛ برتری و انحصارطلبي؛ عدم تحمل هيچ نوع مخالفتي:
در حزب ،يک عضو حتي نميتواند کوچکترين اختالف عقيدتي در خصوص بي اهميت ترين موضوع ها را تحمل کند.
« 4891اثر جورج اورول»

اگر چه  4891يک داستان تخيلي ،ساخته ذهن جورج اورول است ،اما همانطور که خواهيم ديد ،آشکار ترين ويژگي دکترين
تقريبا" تمامي فرقه ها ،انحصار حقيقت ،قول آمرزش اعضأ و برتر بودن آن دکترين نسبت به تمامي ايدئولوژيها و گروههای
مشابه است؛ بنابراين آنها قادر نيستند کوچکترين اختالف و تفاوتي را تحمل کنند .در نقطه مقابل بنيانگذاران ايدئولوژيها و اديان
بزرگ موجود  ،که روی اصول و عقايد پايه ای و اکثرا" معنوی ،مثل وجود خدا و روز قيامت دگم بودند ،و براحتي ميتوانستند
رفتار ،فرهنگ و آداب و رسوم مردم دوران خود و حتي پيروان خويش را تحمل نمايند؛ رهبران فرقه ها براحتي ميتوانند
انحراف از اصول عقيدتي و معنوی را تحمل کنند و در عوض آنها روی تاکتيکها ،رفتار و شکل ظاهر دگم هستند .برای مثال
القاعده براحتي ميتواند بسياری از بخشهای قرآن را ناديده بگيرد مانند بسياری از قوانين صريح جهاد منجمله گناه کبيره دانستن
کشتن افراد بيگناه ،اما در عين حال روی طرز لباس پوشيدن و يا ريش داشتن اعضأ دگم باشد .و يا در مجاهدين آنها روی
بسياری از رفتار ديکته شده توسط رجوی دگم هستند ،اما براحتي ميتوانند عدم اعتقاد به معاد که از اصول اسالم است را تحمل
نمايند.
شايد اين عجيب بنظر برسد که من بگويم که فرقه ها هم خيلي دگم هستند و همزمان خيلي منعطف .آنها روی انجام اوامر رهبری
بسيار دگم هستند ،بطوريکه هر نوع انحراف از آنرا مستحق مجازات ميدانند ،اما در عين حال وقتي که رهبری براساس منافع
لحظه ای تصميم خود را بگيرد که عقيده ،هدف ،شعار ،و يا رفتاری را عوض نمايد ،آنها ميتوانند خيلي منعطف بوده و پايه ای
ترين اعتقادات خود را در يک چشم بهم زدن عوض کنند بدون آنکه اتفاق خاصي در فرقه بوجود آيد( .برای مثال انشعابي و يا
اعتراضي بوجود آيد).

برتری و انحصار طلبي:

مارگرت سينگر ميگويد " :در حاليکه در درون فرقه شخصيت اعضأ خرد شده و آنها تحقير ميشوند ،اکثر فرقه ها مدعي هستند
که اعضأ آنها از افراد منتخب و برجسته دنيا هستند .در فرقه اعضأ خود را با اين ادعا {که برتر از بقيه مردمان هستند} انطباق
داده و در برخورد با ديگران اخالقيات و نگرش تحقير آميز و مادون خود دارند .به اين ترتيب ارزشهای فرقه ای وارد سيستم
ارزشي افراد ميشود و آنها برخوردی از باال ،فخر فروشانه ،خودپسندانه و بهمراه خود بزرگ بيني روشنفکرانه نسبت به افراد
بيروني پيدا ميکنند{ .اگر چه اين تفکر دروني عمدتا" با نوعي تواضع و فروتني ظاهری همراه است که تشخيص آنرا برای افراد
بيروني مشگل ميسازد }.در فرقه افراد برای نشان دادن برخورد باال و غير عاطفي نسبت به افرادی که عضو نيستند و بخصوص
i
افرادی که از فرقه جدا شده اند امتياز مثبت ميگيرند ".
فرقه ها با ايزوله کردن افراد از دنيای بيرون ،باعث ميشوند که دنيای اعضأ کوچک شده و در اين دنيای کوچک شده موفقيتها
بزرگ بنظر آيد ،بمراتب بزرگتر از آنچيزی که در دنيای واقعي هستند .به اين ترتيب نه تنها اعضأ دچار نوعي خود بزرگ بيني
نسبت به بقيه ميشوند ،بلکه رهبر فرقه نيز بخاطر حرفها و اعمال خويش که بمراتب بزرگتر از واقعيت است به نوعي نماينده
خدا تبديل ميشود،اين در حاليستکه دستاوردهای رهبر فرقه و اعضأ در دنيای خارج بعضا" دارای هيچ ارزشي نيست و گاها"
ديگران به آنها به نگاه تحقير نگاه ميکنند چرا که ايشان قادر نيستند با کوچکترين مسائل دنيای بيرون روبرو شده و راه حل
ii
مناسبي برای آنها ارائه دهند.
اين احساس برتر ديدن خود ممکن است همچنين بوسيله ايدئولوژی فرقه به اعضأ داده شود؛ چرا که يکي از آموزه های
ايدئولوژی فرقه ها اينستکه افرادی که آنرا پذيرفته و راهنمای زندگي خود کرده اند ،بطور خود بخودی آمرزيده و يا در زندگي
خوشبخت و موفق خواهند بود و ديگران زندگيشان تباه و آخرتشان در دوزخ است .در کتاب «مبارزه با فرقه ها» نيز چنين آمده
است " :احساس اينکه عضو فرقه خاص و متفاوت از بقيه است ،کسي است که در مهمترين حرکت تاريخ بشری در کنار
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پيشتازان اين حرکت و معتقدين به آن شرکت کرده خيلي احساس قوی ای ميباشد که ميتواند پيروان را به يکديگر وصل کرده و
آنها را وادار کند که سختتر کار کرده و بيشتر از خود گذشتگي نشان دهند .بعنوان يک جمع ،آنها احساس ميکنند که يک جمع
منتخب (از جانب خدا ،تاريخ ،و يا يک قوای ماورالطبيعه) هستند که دارند بشريت را از ظلمت بسمت نور هدايت ميکنند .افراد
فرقه يک احساس قوی دارند که نه تنها هدف آنان بلکه خودشان جايگاه خاصي در تاريخ دارند .آنها فکر ميکنند که بعنوان
انسانهای با عظمتي توسط نسلهای آينده شناخته خواهند شد .در گروه مونيز بما گفته ميشد که مجسمه سازان و تاريخ نگاران آينده
برای ما مجسمه های يادبود بر پا خواهند کرد و ياد از خودگذشتگي های ما را جاودان خواهند کرد ... .اما درعين حال بايد توجه
داشت که اين احساس مافوق ديگران بودن و گره خوردن در عاقبت انسانها يک مسئوليت سنگين بر دوش اعضأ مياندازد که
بسختي ميتوانند خود را از زير بار آن خالص کنند .به اعضأ گفته ميشود که اگر آنها مسئوليت خود را بنحو احسن انجام ندهند
باعث شکست کل بشريت خواهند شد .به اين ترتيب افراد در مقابل رده باالتر خود فروتن و از خودگذشته و در مقابل بيرونيها و
رده پائينتر متکبر و خودبزرگ بين هستند ... .به اين ترتيب افراد فرقه نميتوانند درک کنند که منظور افراد بيروني چيست وقتي
iii
به آنها گفته ميشود که شما نبايد از واقعيت و مسئوليت با پيوستن به يک فرقه فرار کنيد".
بعضي مواقع هم آنان به اين خودبزرگ بيني ،به اين دليل ميرسند که باور ميکنند که رهبر آنان يک رهبر کامل به تمام معني
است .به اين ترتيب آنان به اين عقيده ميرسند که با دنبال کردن چنين رهبری ای آنها نميتوانند هرگز دچار خطائي شوند و طبعا"
چنين کسي نسبت به ديگران احساس خود بزرگ بيني خواهد کرد .مجددا" در کتاب «مبارزه با فرقه ها» ما ميخوانيم :من فکر
ميکردم هر عمل من دارای يک ارزش تاريخي و يک اثر بزرگ است .من احساس ميکردم که «فرزند کامل» يک «اوليأ
حقيقي» هستم ( مون و همسر سومش هاک ج هن  ،ما بعنوان اعضأ مونيز آنها را آدم و حوای کامل ميدانستيم ... .بنابراين مون
که خود کامل بود ميتوانست اعضأ را بشکل معنوی به فرزندی خود پذيرفته و يک خانواده کامل را تشکيل دهد و ما را به
ازدواج يکديگر درآورد که اين جريان تکاملي ادامه يابد .در چنين خانواده ای اطاعت و وفاداری مطلق از مون باالترين و
iv
ارزشمندترين صفات بودند").
بطرز شگفت انگيز و البته کامال" اتفاقي ما هم در مجاهدين آنچنان شستشوی مغزی شده بوديم که فکر ميکرديم ما هم از مريم
همسر سوم رجوی دوباره متولد شده ايم و وی مادر واقعي ماست .ما نيز فکر ميکرديم که با دنبال کردن اين دو موجود بهشتي ما
هرگز نميتوانيم خطائي را مرتکب شده و در نتيجه مافوق ديگران هستيم ،ما آنقدر خود را باالتر از انسانهای عادی ميدانستيم که
مخاطب واقع شدن بعنوان يک فرد عادی در مجاهدين جزو بدترين دشنامها محسوب ميشد.
دليل ديگر اين خود بزرگ بيني ،تحمل رنج و سختي است .تحمل درد و سختي و حتي شکنجه که خيلي در فرقه ها معمول است؛
کار سخت و گاها" طاقت فرسا ،عادت به کم خوابي و کم خوراکي ،و همچنين ،آنچنان که در بعضي از فرقه ها معمول است،
ترک همآغوشي و سکس ،ترک خوشگذراني و لذت از زندگي ،اگر چه همه اينها دردآور و نا مطلوب هستند اما درعين حال تمام
اين سختيها ميتوانند يک احساس مجازی خود بزرگ بيني نسبت به مردم عادی که قادر نيستند چنين از خودگذشتگي هائي را از
خود نشان دهند به يک عضو فرقه بدهند .وقتي يکنفر خود را در چنين شرايط سختي قرار ميدهد ،آن فرد حتي محتاج اين نيست
که کس ديگری به او بگويد که او فرد خاصي است و فوق ديگران است ،چنين احساسي را آنان از درون خود بدست ميآورند.
جيمز تيلور و يوجين گلقر در کتاب "چرا واکو" اين احساس را در ميان دنبال کنندگان ديويد کوروش چنين توضيح ميدهند:
"کوروش مدام به پيروان خود يادآور ميشد که آنها بايد تن و روان خود را پاک و مطهر کنند .آنها خود را جزو لشگريان خداوند
ميديدند که بعنوان يک گروه منتخب بايد يک مسئوليت فوق العاده و کاملي را در حکومت پادشاهي خدواند که قرار است برقرار
شود بعهده بگيرند .آنها خود را بشکل يک خانواده ،مردم راستين خداوند ،همگام با پيامبران و پيروان راستين آنان و شهدای تمام
v
قرون و اعصار ميديدند که بطور استوار در مقابل جامعه ای که در ظلمت است ايستاده اند".
به اين ترتيب با اينکه هيچ شباهتي بين پيام بن الدن و مسعود رجوی با ديويد کوروش و جيم جونز نيست اما جای تعجب نيست
که آموزشهای آنان به پيروانشان در تحمل سختي و اينکه چگونه بايد از خودگذشتگي کرده و چگونه احساس کنند کامال" مشابه
است.
افراد فرقه نه تنها در چگونه زندگي کردن ميتوانند احساس برتری نسبت به سايرين پيدا کنند ،بلکه چنين احساسي را در پذيرش
چگونه مردن هم ميتوانند پيدا نمايند .عنوان "شهادت" که توسط رهبر فرقه به مرگ آنان داده ميشود ،همانند تحمل سختي و زجر
و شکنجه ميتواند به آنان احساس ممتاز و متفاوت بودن را بدهد .چنين عنوان و احساسي خاص فرقه های مذهبي و اسالمي
نيست ،حتي فرقه های مارکسيستي با قول جاودانه شدن اسم کشته شدگان در راه آنان ،به هواداران خود اين پيام را ميدهند که
مرگ آنها همانند هر مرگ ديگری نيست و آنان با مرگ خويش جزو خواص و بياد مانده های تاريخ ميشوند .پيتر اولسون در
کتاب " فلوت زنان بد جنس دوران ما" مينويسد " :در فرقه های معتقد به فرارسيدن آخر زمان ،يک حرف کليدي و يک عنصر
منحصر بفرد در عمق ايدئولوژيشان توسط رهبر جذاب فرقه کاشته شده است .رهبر فرقه مکررا" اين ايده تخيلي ،يعني مرگ
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دستجمعي بخاطر هدف حتي اگر کلمه مقدس بکار گرفته نشود ،را تبليغ ميکند .اين يک پيام کليدی در ايدئولوژی قدرتمند چنين
گروه هائي است که توسط رهبر فرقه بصورت يک تراژدی در ميآيد و تمام افراد را آماده خودکشي دستجمعي در اعتراض به
vi
حکومت شيطان و بي عدالتي دنيای خارج ميکند"

تحمل ناپذيری:

ليفتن در خصوص حزب کمونيست چين در دوران مائو چنين توضيح ميدهد :حزب معتقد است که تنها يک راه برای کشف و
رسيدن به حقيقت وجود دارد ... .آنها معتقدند که بوسيله اصالح فکر {  Thought Reformنام شستشوی مغزی در چين
کمونيست} ميتوان يک نفر که "هيچکس" است {يا کسي نيست و يا مضر به حال جامعه است} را تبديل به "کسي" کرد vii.ليفتن
از پدر مقدس سايمون ،يکي از قربانيان شستشوی مغزی در چين چنين نقل ميکند " :اگر تماميت آنها را بطور کامل قبول نکنيد،
آنها شما را بعنوان يک دشمن ميشناسند viii ".در واقع "يا همه چيز و يا هيچ چيز" يکي از شعار های اصلي تمام فرقه های
مخرب و رهبران با کيش شخصيت است .همانطور که در دوران انقالب ايدئولوژيک مجاهدين اين شعار اصلي آنان و شخص
رجوی بود.
انعطاف ناپذيری و تحمل ناپذيری در هر نوع مخالفتي و هر نوع اختالف نظری حتي در کوچکترين جزئيات زندگي شخصي
پيروان يک فرقه نقطه مشترک دکترين تمام فرقه های مخرب بدون استثنأ است .بطوريکه من ميتوانم بگويم که اگر گروهي
بتواند يک رقيب را و يا يک تفسير مختلف از دکترين خويش را و يا هر نوع مخالفتي را و يا انتقادی از رهبر گروه را تحمل
نمايد (البته نه بطور ظاهری ،تاکتيکي و مصلحتي) در اينصورت نميتوان آن گروه را يک فرقه مخرب و يا حتي شايد يک فرقه
ناميد.
اين تحمل ناپذيری نه تنها در مقابل افراد بيرون از فرقه و پيروان معمولي است ،بلکه هر نوع اختالف نظری در استراتژی و
حتي در تاکتيکها نميتواند در باالترين سطوح رهبری فرقه توسط رهبر فرقه تحمل شود .کما اينکه در مجاهدين رجوی نتوانست
اختالف نظر را از نزديکان خود همچون يعقوبي و زرکش تحمل کند و اولي از فرقه اخراج و دومي به پائينترين سطح ممکن
تنزل پيدا کرد .در القاعده نيز ما ميتوانيم به رابطه بين بن الدن و اعظم که زماني نزديکترين فرد نسبت به بن الدن بود نظر
بيافکنيم :روحان گاناراتنا در کتاب خود تحت عنوان "داخل القاعده :شبکه جهاني ترور" مثال خوبي از اختالف نظر بين ايندو را
نقل ميکند .وی مينويسد که اعظم احساس ميکرد که بايد از کشتن افراد غير نظامي ،زنان و کودکان در جهاد اجتناب نمود .اما بن
الدن با بنيادگرائي وهابي شديد خود احساس ميکرد که تمام ملحدين بايد کشته شوند – حتي زنان و کودکان .گاناراتنا حتي اين
ix
سئوال را مطرح ميکند که شايد همين اختالفات موجب شد که بن الدن در قتل اعظم شرکت نمايد".
مجددا" ميشود مشابه اين عدم تحمل ناپذيری را در دکترين تمام فرقه های مخرب با هر رنگ و بوئي مشابه نمود ،برای نمونه
ديويد کوروش مدعي بود که وی پيامبر خداست و از اين در تعجب بود که مردم چه خدای ديگری مگر خدای او را پرستش
ميکنند .در يکي از از مصاحبه های خود که از راديوی محلي پخش شد ،وی چنين ميگويد" :حاال در بخش  ،41کتاب مقدس
بطور وضوح به ما ميگويد که ايدئولوژی ما چگونه بايد باشد ... .و تمام دنيا از اين گفتار در شگفت خواهد ماند{ ... .اما مردم}
چه کسي را پرستش ميکنند؟ بخاطر داشته باشيد که اينرا قبل از من خدا به شما ميگويد ... .اما حاال به حق و به وجدان خود ،باال
بيائيد ،زماني که من حاضر شده ام .همه کليسا ها ،بيائيد به خدائي ايمان آوريد که در عرش بر کرسي سلطنت است ... .ما همه
برادر هستيم .اما بيائيد با خدا ،با حقيقت به وحدت برسيم ،يک خدا ،يک حقيقت ،يک بره {توجه کنيد که بره اسم مستعار خود
ديويد کوروش بود و منظور خدا و حقيقتي است که اين بره يعني ديويد کوروش مبلغ و نماينده آنست} يک روح را بپذيريم ،و
بگذاريد که به اين ترتيب همگي عاقبت بخير شويم x".و وقتي که ديويد کوروش با مخالفت از جانب يکي از نزديکانش ،برولت
روبرو ميشود ،همانند يک هنرپيشه زبردست نقشي را ايفا ميکند که باز خاص او نيست و تمام رهبران فرقه ميدانند چگونه در
چنين مواقعي نقشي ايفا نمايند که همه را به هيجان آورند : xiکوروش در اينجا رو به برولت کرده و در حاليکه از حالت ايستاده
به حالت نشسته روی دو زانو در ميآيد چنين ميگويد « :من زماني را به ياد ميآورم که يهودا به من خيانت کرد» {توجه داشته
باشيد که در اينجا وی خود را مسيح دانسته و منظور او از خيانت يهودا به مسيح و افشأ محل اقامت مسيح به روميها و يهوديان
است }.وی ادامه ميدهد « :من به ياد ميآورم که به چه ميزان آن مرا رنج داد! من هنوز آن درد را حس ميکنم .و امروز دوباره
بايد شاهد اتفاق مشابه آن باشم .من نميدانم که آيا تحمل تکرار چنين اتفاقي را مجددا" دارم و يا نه! مارک {اسم کوچک برولت –
توجه داشته باشيد که در چنين مواقعي رهبران فرقه ای سعي ميکنند نهايت تواضع را از خود ،در حرکات و لغاتي که بکار
ميبرند و همچنين مخاطب قرار دادن مخالفين ،از خود نشان دهند که طبعا" برای حواريون آنها دردناک تر بوده و آنها را بيشتر
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تهيج ميکند که به فرد جدا شده و يا مخالف بخت برگشته حمله نمايند }.مارک چه کسي به تو کتاب {مقدس} را نشان داد؟ چه کسي
آنرا به تو آموخت؟» سپس او سر و دستهايش را رو به آسمان گرفته و حالت خود را بگونه اي تغيير داد که همانند مسيح بر
روی صليب گشت و چنين گفت« :من باز دوباره به صليب کشيده شدم!» وی انجام چنين نقشي را برای مدت بيست و پنج دقيقته
در مقابل افرادی که در اطاق بودند ادامه داد .برولت در کتاب خاطرات خود ميگويد " :تماشای اين صحنه حتي برای من بسيار
وحشتناک بود .او بهترين نقش حيات خود را در آنجا ايفا نمود xii".استفاده از جمالت و لغات مسيح در مقابل ابراز مخالفت و
حتي شک به رهبری خاص فرقه های مدعي مسيحيت نيست ،حتي رجوی هر گاه که ميخواست جايگاه مخالفت با خود را نشان
دهد جمله ای از مسيح را تکرار ميکرد و با فريادی دردآلود ميگفت « :مرا نفروشيد ،مرا نکشيد!» و يا وقتي که در دوران
جنگ آمريکا با عراق با تهديد فرار بعضي از اعضأ روبرو شد بحثي را براه انداخت که همانزمان "بحث صليب" از جانب
سازمان نام گرفت و در آن از طرفي سعي کرد خود را هم شان امام حسين کرده و بحث از خاموش کردن چراغها برای کساني
که ميخواهند آنجا را ترک کنند کرد .البته با دربهای بسته و خائن ناميدن هر کس که بخواهد "مبارزه" را ترک کند ،و از طرف
ديگر خود را مسيح و اسپارتاکوس کرده و بحث از نترسيدن از به صليب کشيدن بميان کشيد و گفت تنها من يک آرزو دارم و آن
اينستکه نفر آخری باشم که به صليب َکشيده ميشود که بيشترين درد را متحمل شوم.
کارول جيامبالو در خاطرات خود توضيح ميدهد که چگونه هر مخالفتي در فرقه مارکسيستي  WDUبا تهديد و حتي حمله رهبر
فرقه جواب داده ميشد و به دنبال آن توضيح ميدهد که " :شيوه های برخورد اينچنيني نه تنها در مقابل مخالفت های درون
گروهي اعمال ميشد ،xiiiبلکه در مقابل گروه های چپ رقيب ،اتحاديه های کارگری محلي ،جنبشهای طرفدار صلح و ضد
سالحهای اتمي و اعضأ گذشته گروه هم بکار گرفته ميشد .روی ماشينهای آنها رنگ پاشيده ميشد .خانه ها و ادارات آنها شبانه به
هم ريخته ميشد .مدارک آنها دزديده ميشد .تجمعهای سياسي آنها بهم ريخته ميشد .عالوه بر اين آنها علنا" تهديد ميشدند و در
مواردی به آنها حمله ميشد و کتک ميخوردند .در يکي از اين موارد ،دو نفر که بتازگي اخراج شده بودند در مقابل کودکانشان
بقصد کشت کتک خوردند .در بعضي موارد کاری ميکردند که آنها شغل خود را از دست بدهند ،برای نمونه ،يک تلفن ناشناس
به رئيس آنها ميگفت که آنها بچه باز هستند و يا از جائي دزدی کرده اند .حتي اگر آنها داوطلب کمک به يک گروه سياسي
xiv
ميشدند ،به آن سازمان گفته ميشد که آنها جاسوس دولت هستند".

انحصار طلبي و خود را مافوق ديگران ديدن در مجاهدين:
مجاهدين چه بعنوان يک گروه و چه بعنوان اعضأ آن ،خود را از زوايای مختلف برتر از ديگران ،نه تنها برتر از ساير
ايرانيان ،نه تنها ساير مسلمانان ،بلکه برتر از تمام انسانها و دکترين خود را برتر از تمام مذاهب و ايدئولوژيها ميدانند .نخست
اجازه دهيد برتر ديدن دکترين آنها را با سوء استفاده آنها از نام اسالم را بررسي نمائيم :آنها مدعي هستند که پيروان تمام
ايدئولوژيها ديگر ،چه بلحاظ" ،سياسي" و چه بلحاظ "فلسفي" ،شامل مارکسيستها؛ در مقايسه با آنان راست در مقابل چپ هستند،
البته با فهم چپ و چپتر بمعني خوب و خوبتر و راست و راستتر بمعني بد و بدتر .در يکي از کتابهای کليدی آنها ،تحت عنوان "
رهنمودهائي درباره کار ايدئولوژی" که پس از انقالب از طرف سازمان به چاپ رسيد ،چنين ميخوانيم" :آنچه مهم است ،اين
اسالم و نظرگاه توحيدی – انقالبي {منظور اسالم و نظرگاه توحيدی انقالبي آنان و با تفسير رهبر آنان ،}.بي گمان تنها سنگر
اعتقادی است ،که ميتواند روشنفکر انقالبي را باالتر و در سمت چپ تمام ايدئولوژيهای ديگر مامن داده ،و از جاذبه آنها حفظ
کند xv".البته برتر ديدن خود و نوع تفکر خود چه در فکر و احساس و چه در عمل خاص يک جامعه ،يک کشور و يک فرهنگ
نيست ،هستند بسياری که بر پايه افتخارات گذشته خود و يا دست آوردهای کنوني خويش ،خود را چه بلحاظ نژادی ،همچون
آلمانيها در دوران جنگ جهاني دوم  ،چه بلحاظ رنگ پوست ،همچون اروپائيان در دوران جهان گشائي های خويش در قرنهای
هجده و نوزده ميالدی ،چه بلحاظ ايدئولوژی و نوع تفکر ،همچون مارکسيستهای دوران استالين و مائو برتر از ديگران بدانند.
اما آنچه که در مورد فرقه ها بي نظير است ،اينستکه آنها خود و جمع محدود خود را (حتي قبل از آنکه همچون مائو ،استالين و
يا هيتلر به رهبری کشور خويش رسيده و بتوانند با نشان دادن دست آورد های مادی خود مدعي برتری شوند) بدون داشتن تاريخ
و عملکرد افتخار آميز وتائيد شده ای توسط ديگران ،تنها بدليل رهبری خويش و نگرش فلسفي وی ،خود را برتر از نه تنها ملل
و يا نژادهای ديگر و يا پيروان اديان ديگر ،بلکه برتر از همه آدميان از هر رنگ و نژادی و با هر نوع تفکری ميدانند و مدعي
هستند که حرکت آنان زندگي تمامي آدميان را متحول خواهد کرد .رجوی در يکي از سخنرانيهايش برای پيروانش چنين ميگويد:
"بهتر بگويم :حقيقت و اصالت "توحيد" ی که در وجود شما و در چارچوب سازمان شما ،چون اخگری فروزان شعله ميکشيد ،
 ...هنوز بسا زود است که اين جنبه از بحث مان را تعميق بکنيم .فقط اين را بگويم و بگذريم که گوئي نسيم جديدی در جهان در
xvi
حال وزيدن است .ابعاد کار و عمل و نظر شما فقط به ميهن خودمان و به انسان ايراني  ،منتهي نميشود".
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اگر چه مجاهدين خود را پيرو شيعه اسالم ميدانند ،يکي از مذاهب اسالم که بيشترين انعطاف را نسبت به مخالفان ،در طي تاريخ
و سنن امامان خود از خويش نشان داده است؛ با اينحال مجاهدين همچون القاعده اصرار بر اين دارند که تفسير آنان از اسالم تنها
تفسير ممکن از قران و اسالم است :در کتاب "آموزش و تشريح اطالعيه تعيين مواضع سازمان مجاهدين خلق ايران در برابر
جريان اپورتونيستي چپ نم" از انتشارات مجاهدين پس از انقالب ،آنان تفسير خود از اسالم را از ساير مسلمين با اين جمالت
جدا کرده اند " :مجاهدين با زدودن کليه پيرايه های طبقاتي و استثماری از دامن اسالم ،راه را برای شرکت فعال در مبارزه با
استثمار باز کرده ،و بدين گونه اسالم را چنانکه حقيقتا" هم هست  ،روی محور ترقي و انقالب سمت چپ و باالتر از مارکسيسم
قرار ميدهند xvii".به اين ترتيب آنان اسالم خود را از سايرين جدا کرده و تفسير ديگران از اسالم را مردود اعالم مينمايند ،در
همان کتاب چنين آمده است" :اگر واقع امر را بخواهيم ،يک جنبش اسالمي اصيل بيشتر وجود ندارد ،آنهم کيفيتا" از جنبشهائي
که ماسک اسالم به چهره دارند ،اما جامعه ايدآلشان نظام سرمايه داری و يا نيمه سرمايه داری است ،ممتاز ميشود xviii".و در
دنباله همين مطلب اعالم مينمايند " :بدين اعتبار ما خود را اصوال" حزب يکتاپرستان (حزب هللا ) ميدانيم ،که در شرائطي با تکيه
به عنصر عيني جامعه شناسانه خود ،يعني محرومترين و بالنده ترين نيروها و طبقات اجتماعي (مستضعفين)  ،آرمانهای
ايدئولوژيک خود را تحقق ميبخشيم xix".و سرانجام در کتاب رهنمودهائي درباره کار ايدئولوژيک به صراحت اعالم مينمايند که :
" ايدئولوژی انقالبي اسالم را ،تنها "انقالبيون" مسلمان ،ميتوانند تدوين کنند .تکرار ميکنيم :تدوين جهان بيني واقعگرايانه
توحيدی ،تنها در عهده موحدين واقعي ( بخصوص با توجه به مفهوم اجتماعي ضد طبقاتي توحيد ) است xx".و طبعا" معلوم است
که بنا به گفته های فوق آنها خود را يکتا "انقالبيون مسلمان" " ،موحد" و "حزب هللا" دانسته و به اين ترتيب تنها تفسير خود از
اسالم را درست دانسته و بقيه را مردود ميشمارند.
مجاهدين در دوراني که هنوز در ايران بوده و سعي ميکردند بر موج ضد آمريکائي و ضد امرياليستي انقالب مردم سورا شوند،
و در حاليکه خود را يکتا نيروی "واقعي" اسالمي و ضد امپرياليستي ميدانستند اعالم نمودند که اسالم واقعي نميتواند ضد
امپرياليسم نباشد .در همين قسمت ما خواهيم ديد که در آندوران حتي مبارزه با آمريکا و امپرياليسم هم انحصاری آنان بود و بهيچ
عنوان حاضر نبودند نيروی ديگری بخصوص اسالمي را در کنار خود و در مبارزه بر عليه آمريکا قبول نمايند .اما بعد از
شکست سي خرداد ،گريز از ايران و شروع عمليات تروريستي خود بر عليه حکومت ايران که آنرا " عمليات تروريستي
انقالبي" ميخواندند ،بيکباره با حضور رهبرشان در اروپا ،تعريفشان از انقالبي بودن ،بجای "مبارزه بر عليه استثمار" و يا
"امپرياليسم" ،تغير کرد و شاخص آن "مبارزه با رژيم خميني" شد.
اروند ابراهاميان اين انحصار طلبي مجاهدين را چنين بيان ميکند " :مجاهدين يک سيستم تنفر در خود فرو برنده همه چيز را،
تحت عنوان مبارزه بر عليه حکومت مذهبي ايران بوجود آورده و همزمان يک اعتقاد پر حرارت را عنوان نمودند که تفسير
افراطي آنان از شيعه ،تنها تفسير درست و واقعي از اسالم است .به اين ترتيب آنها دنيا را تقسيم شده بين دو نيروی مخاصم ديده
که در يکسو خودشان مجاهدين ،پيشتازان منتخب اين نهضت و کساني که حاضر به پذيرش رهبری آنان بودند قرار داشته و در
xxi
سوی ديگر خميني و نيروهای ظلمت ،و هر کسي که رهبری مجاهدين را نپذيرد قرار دارد".

تحمل ناپذيری ،يا با ما و يا بر عليه ما:

همانطور که مشاهده کرديم مجاهدين تنها اسالم واقعي را "اسالم انقالبي" ميدانند و مجددا" همانطور که مشاهده شد ،برای انقالبي
ناميدن يک فرد ويا يک جريان معيارهائي ميگذارند که نهايتا" تنها مجاهدين و کساني که رهبری ايشان را بپذيرند را شامل
ميشود .مسعود رجوی بعد از خروج از ايران و پناهنده شدن به فرانسه در يکي از سخنراني های خود قوانين انقالب و انقالبي
بودن را که طبعا" شاخص آن يعني "مبارزه با امپرياليسم و امريکا" عوض شده بود ،چنين بيان ميکند " :نخستين اصل و قانون
اساسي مبارزاتي در مرحله ی کنوني ،همانا "مبارزه ی انقالبي مسلحانه حول شعار محوری و متحد کننده ی مرگ بر خميني"
است .مبارزه ی انقالبي مسلحانه " مبني" و شرط الزم برای پيروزی بر رژيم ضد بشری خميني است .معياری که چه شورای
ملي مقاومت (بر حسب مصوباتش) و چه سازمان مجاهدين خلق ايران ،مقدم بر هر چيز ،ساير نيروها و جريانات و شخصيت ها
را در رابطه با آن محک ميزنند .بعبارت ديگر در ارزيابي و سنجش نيروها و افراد مختلف ،مقدم بر هر چيز  ،ما مواضع آنها
را نسبت به مبارزه ی انقالبي مسلحانه با شعار محوری و متحد کننده ی مرگ بر خميني ( يا مرگ بر رژيم خميني ) در نظر
ميگيريم ".وی برای مبارز و انقالبي و مسلمان خواندن يک نيرو ويا حتي يک فرد به اينکه وی مخالف حکومت ايران باشد و يا
حتي با آن حکومت مبارزه مسلحانه کند قناعت نکرده و با بيان اصل دوم خود داشتن چنين ويژگي هائي را مشروط به دنباله
روی و يا حمايت از شورای ملي مقاومت خود و يا بعبارت ديگر پذيرش رهبری خويش مينمايد .وی در دنباله همان مطلب
Page 5 of 13

ميگويد " :دومين معيار و ظابطه ی اساسي ما برای سنجش دوری و يا نزديکي نيروهای مختلف به خودمان  -که در حقيقت
همان معيار بالفصل "اصوليت" ،هر نيرو پس از معيار بنيادين "مبارزه ی مسلحانه" است  -نحوه ی برخورد و تلقي هر فرد يا
نيرو نسبت به شورای ملي مقاومت ميباشد .خالصه کنيم با توجه به همه ی آنچه فوقا" گفته شد ،مبارزه ی مسلحانه بعنوان مبنا و
شورای ملي مقاومت بعنوان "شرط"  ،معيارهای الزم و کافي برای تشخيص نيروها و جريانات اصولي از غير اصولي بشمار
xxii
رفته و در حقيقت ،اصول عمومي ناظر بر مبارزه ی پيروزمند مرحله ی کنوني را بيان ميکنند".

البته اين سخن دهه شصت است ،امروزه با توجه به اينکه مجاهدين مجبور شده اند سالحهای خود را به نيروهای آمريکائي
تحويل داده و رسما" برای خارج شدن از ليست تروريسم اتحاديه اروپا و امريکا اعالم نموده اند که مبارزه مسلحانه را بکنار
نهاده اند؛ جالب است ببينيم که تعريف امروز آنها از انقالبي بودن چيست و تکليف خودشان در مقابل تعريف و شرايط فوق چه
ميشود؟
باری اگر چه بعد از سي خرداد  4131چند گروه و شخصيت مخالف حکومت ايران به شورای ملي مقاومت مجاهدين پيوستند،
با اينحال عمدتا" به دليل همين عدم تحمل ناپذيری مجاهدين ،دير يا زود اکثر آنان مجبور به ترک اين "شورا" شدند .ابراهاميان
در اينباره چنين ميگويد " :مجاهدين منتقدين خود را يا مجبور به ترک ائتالف خود ميکردند و يا با يادآوری اينکه اين مجاهدين
هستند که بار اصلي مبارزه مسلحانه را بدوش ميکشند و بيشترين شهدا را داده اند ،وادار به سکوت مينمودند .به اين ترتيب
مجاهدين از شهدای خود بعنوان يک کارت برنده برای ساکت کردن هر دوست و دشمني ،به يک شکل استفاده ميکردند .جای
تعجب نيستکه بعضي از آنان ميگفتند که اگر حقانيت سياسي يک جريان را بتوان با تعداد شهدای آن جريان محک زد ،خميني با
xxiii
تعداد شهدای بيشمار جنگ کامال" مجاهدين را پشت سر ميگذارد".
عالوه بر اين تحمل ناپذيری در مقابل انتقادات و حتي مخالفتهای جزئي موضوع ديگر که باعث جدائي بعضي از شخصيتها و
گروه ها از وحدت با مجاهدين شد ،پيوند و همکاری آنان با ارتش عراق در مقابل ايران در زمان تجاوز عراق به ايران بود که
خشم عموم مردم ايران بر عليه آنان را برانگيخت .ابراهاميان در مورد اين جدائي ها پس از مالقات مسعود رجوی با طارق
عزيز چنين ميگويد " :بسياری از ناظرين حدس ميزدند که اين پول عراق است که هزينه های سنگين پروژه های مجاهدين،
نيروهای جنگنده آنان ،پايگاه های نظامي و ايستگاه راديوئي ايشان را ميپردازد ... .نخست بني صدر شورا را ترک کرد و بعد
نوبت حزب دموکراتيک کردستان رسيد و سرانجام بسياری از گروه های چپ و روشنفکران عضو شورا آنرا ترک کردند ... .و
سرانجام در اوائل  4131شورای ملي مقاومت که با آنهمه اميد و آرزوی باال بوجود آمده بود تنها تبديل به يک پوسته بدون
xxiv
محتوای شد".
اين نخستين وحدت و همکاری مجاهدين با نيروها و شخصيت های ديگر نبود که به دليل انحصار طلبي و انتقاد نا پذيری و تحمل
ناپذيری مجاهدين به شکست منجر شد ،اما مطمعنا" آخرين آن بود .مجاهدين قبل از انقالب و در سه سال نخست بعد از آن ،در
حاليکه بيشترين ويژگيهای يک فرقه را داشتند ،اما از آنجا که تا حدودی از حمايت مردمي برخوردار بوده و از جامعه منزوی
نشده بودند ،هنوز قادر به همکاری با نيروهای مخالف ديگر بودند .در دوران شاه آنها رابطه نزديک و حتي همکاری با نيروهای
مارکسيستي و مسلمان مخالف شاه داشتند .بعد از انقالب آنان حتي مدعي پيشتاز بودن در تحمل پذيری عقايد و نظرات ديگر و
وحدت با سازمانها و گروههای ديگر بر عليه حزب حاکم جمهوری اسالمي ايران بودند .اما بالفاصله بعد از شکست سي خرداد
 4131و تغير آنها به يک گروه زير زميني بدور از مردم؛ نخست آنها بازرگان که زماني وی را تقريبا" پدر عقيدتي خود خوانده
و مفتخر بودند که اسالم را از او آموخته اند ، xxvبا اينکه جزو مخالفين دولت بود اما تنها بدليل رد عمليات تروريستي مجاهدين،
خائن خواندند .xxviو بدنبال وی تمام متحدين سابق خويش را که بنوعي تروريسم و همکاری آنان با عراق را مردود اعالم نموده
بودند را يکي پس از ديگری خائن به انقالب خواندند .اما اين تنها مخالفان عمليات تروريستي آنان نبودند که ملقب به کلمه خائن
ميشدند ،بدنبال آنها حتي کساني که اين عمليات را پذيرفته و زماني هم متحد آنها در شورای ملي مقاومت بودند را هم به يک
بهانه و يا بهانه ديگر ملقب به کلمه خائن کردند .برای نمونه آنان اکثر صفحات نشريات مجاهد های شماره های  221تا 229
خود را به فحاشي بر عليه بني صدر اختصاص داده و بدنبال آن کتابي سياه رنگ با  339صفحه بر عليه وی به چاپ رساندند.
چاپ کتابهای سياه رنگ بر عليه منتقدين خود تنها محدود به بازرگان و بني صدر نشد ،مجاهدين پس از چندی کتابي اينچنيني
حتي بر عليه فدائيان که مارکسيستي بوده و بر عليه حکومت ايران هم در جنگ بودند به چاپ رسانده و ايشان را هم ملقب به
کلمه خائن نمودند .به اين ترتيب آنها نه تنها حکومت ايران و حتي مخالفين داخلي آنرا دشمن ميخواندند ،بلکه حتي مخالفين
حکومت ايران ،مستقر در خارج ،حتي کساني که با حکومت بنوعي در جنگ بودند را " خائن" و مزدور دشمن و يا خارجي
خواندند .xxviiبه اين ترتيب نه تنها کلماتي چون "اسالم" و " انقالبي" بودن انحصاری آنها بود ،بلکه حتي مخالفت با حکومت
ايران نيز جزو انحصارات آنها شده و هر کس که با ايشان نبود به کلمه "مزدور" و يا "خائن" و يا هر دو ملقب شد .برای نمونه
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آنان اميني نخست وزير قديمي شاه را نوکر امپرياليسم خوانده ،بختيار آخرين نخست وزير قبل از انقالب را "نوکر بي اختيار
امپرياليسم" ناميدندxxviii؛ مدني رئيس نيروی دريائي و استاندار خوزستان پس از انقالب را پس از آنکه وی برنامه ای برای اتحاد
نيروها بر عليه حکومت ايران را ارائه نمود ،مزدور سيا ،سازمان جاسوسي آمريکا خواندند .xxixآنها با نزيه وزير نفت پس از
انقالب باز به دليل دعوت از مخالفين حکومت ايران برای تشکيل يک اتحاديه غير از شورای مجاهدين همان کردند که با مدني و
بقيه کرده بودند .اما اين فحاشي و ملقب کردن افراد و جريانات سياسي به کلمات "خائن" و "مزدور" منتهي به سياستمداران
رغيب نشد و بزودی نشريات و روشنفکران مخالف حکومت ايران و مستقر در خارج از کشور را که به ساز رجوی
نميرقصيدند را هم در بر گرفت .روشنفکراني مثل احسان نراقي از چهره های معروف سازمان جهاني يونسکو و ملقب به مدال
لژيون دو نور فرانسه xxxو يا عبدالکريم الهيجي از وکالی معروف ،که زماني حتي وکيل مجاهدين بود ،تنها به دليل مصاحبه با
بخش فارسي راديو بي بي سي و طرح چند انتقاد نسبت به مجاهدين ،به يکباره از طرف آنان به صف دشمنان مجاهدين و به قول
ايشان خائنين و مزدوران فرستاده شدند .xxxiنشريات فارسي زبان خارج از کشور هم ،تماما" هر يک به دليلي ،مثال" آناني که
عمليات تروريستي مجاهدين را نقد کرده بودند و يا همکاری آنها با عراق را مردود اعالم نموده و يا ازدواج مسعود رجوی با
همسر مهدی ابريشم چي را به زير سئوال کشيده بودند و يا حتي به پيش بيني های سرنگوني حکومت توسط مجاهدين با ترديد
برخورد نموده بودند ،يکي پس از ديگری مزه تلخ بقول آقای رجوی کالم تيز انقالبي مجاهدين را چشيده و باز ملقب به کلمات
"خائن" و "مزدور" شدند .برای نمونه نشريه ايرانشهر که بنوعي حتي حامي مجاهدين و شورای ملي مقاومت آنان بود و اولين
مصاحبه با مسعود رجوی پس از خروجش از ايران را بچاپ رسانده بود ، xxxiiبالفاصله پس از بچاپ رساندن برنامه مدني برای
وحدت نيروهای مخالف حکومت ايران ،مورد غضب و حمله مجاهدين واقع گرديد و عمال" به ورشکستگي و تعطيلي کشانده
شد .xxxiiiتمام نشريات فارسي زبان خارج از کشور هم يکي پس از ديگری به همان القاب از جانب مجاهدين مفتخر شدند ،برای
xxxiv
نمونه ميتوان از نشريات ايران آزاد ،جهان ،قيام ،پيام ايران ،نجات ايران ،نهضت ،هموطن ،سربداران ... ،نام برد.
اما مزدور و خائن خواندن ديگران توسط مجاهدين ،تنها محدود به منتقدين ايراني آنان نشد و بزودی حتي غير ايرانياني که
بنوعي به آنان انتقاد کرده و يا تاکتيکهای آنان را بزير سئوال ميبردند نيز مزه آنرا چشيدند .برای نمونه راديو بي بي سي را به
دليل انتقادی از مجاهدين ،آيت هللا بي بي سي و مزدور ايران خوانده xxxvو يا اديتور خاورميانه روزنامه معروف لوموند فرانسه
را بخاطر مقاله ای در مورد جدا شدگان از شورای ملي مقاومت مورد تهاجم خود قرار دادند. xxxvi
نمونه ديگر برخورد مجاهدين با کتاب "مجاهدين ايراني" و نويسنده آن پروفسور اروند ابراهاميان است؛ هر کسي که اين کتاب
را خوانده باشد ،ميتواند ببيند که اين کتاب با چه ميزان از جزئيات و تحقيقات مستدل و منصفانه نگاشته شده است .تقريبا" تمام
نمونه ها و نکات مهم ذکر شده در اين کتاب برگرفته از نشريات خود مجاهدين است که خود آنها در اختيار نويسنده قرار داده
بودند .با تمام اين احوال وقتي کتاب در بخشي از آن منتقد مجاهدين بخاطر تبديل شدنشان به يک فرقه و يا برخوردشان با
مخالفين ميشود؛ بالفاصله در درون مجاهدين نويسنده را مزدور حکومت ايران خواندند وبعدها در کتابي که ظاهرا" در پاسخ به
اين کتاب نوشتندسعي کردند که کتاب وی را تخطئه کرده و او را متهم به مغرض بودن و متمايل بودن به حکومت ايران بکنند.
در زماني که اين باصطالح جوابيه کتاب ابراهاميان توسط توحيدی مسئول تبليغات مجاهدين نگاشته ميشد بمن ماموريت داده شده
بود که کتاب ديگری در پاسخ به گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد بنويسم و او را متهم به جانبداری از حکومت
ايران بکنم .در همان زمان توحيدی اين کتاب را بمن نشان داده و نظر مرا پرسا شد .اگر چه من نيز همانند او بشدت تحت
فشارهای شستشوی مغزی سازمان بودم ،با اينحال ميتوانستم ببينم که تا چه حد استداللهای او سست پايه و بي محتوای هستند.
مشگل اصلي کتاب ابراهاميان اين نبود که آنطور که مجاهدين مدعي بودند مملو از "دروغ و جعليات" بود ،بلکه مشگل آن بيان
حقايقي نسبت به گذشته مجاهدين بود که ديگر آنها نميخواستند آنها را به ياد آورده و بيان کنند .موضوعاتي مثل مواضع ضد
امپرياليستي و ضد آمريکائي آنان ،افتخار آنان به کشتن آمريکائي ها در دوران شاه ،و يا مقاالتي که در دوران انقالب
ايدئولوژيک در نشريات خود مجاهدين به چاپ رسيده بود ،و يا نام بردن از کساني که روزی در کنار مجاهدين بوده و آنها به
بودن با آنان مفتخر بودند و امروز آنها را مزدور حکومت ايران ميخواندند .طبعا" مجاهدين نميتوانستند در خصوص اين موارد
صحبت کرده و آنها را تائيد و يا انکار نمايند .تائيد آنها مواضع بيروني ايشان را به زير سئوال ميکشيد و انکارشان موقعيت
درونيشان در مقابل اعضأ و هواداران را به زير سئوال ميبرد .در نتيجه توحيدی بخت برگشته ميبايست يک اشکال تايپي و يا
يک تاريخ و عدد اشتباهي در کتاب را پيدا کرده و در خصوص آن صفحات متعددی را سياه نمايد و يا دوسوم کتاب را به کپي
کردن تبليغات خود سازمان اختصاص دهد که نشان دهد که مجاهدين در داخل کشور دارای حمايت سياسي هستند.
يکي ازويژگيهای فرقه ها اينستکه آنها براحتي با عوض شدن شرايط و يا در صورت خواست رهبر فرقه ،ميتوانند دکترين و
تاريخچه و حتي واقعيت خويش و حافظه خود از گذشته را تغيير دهند؛ کتابها ،جزوات ،نوارهای سخنراني را از ميان اعضأ و
هواداران جمع آوری کرده و حتي نشريات گذشته را مجددا" چاپ کرده xxxviiو به اين اعتقاد پيدا کنند که حقيقت موجود حقيقت
است و حقيقت گذشته دروغ و جعل دشمنان .برای نمونه در شرايط فعلي مجاهدين تمايل دارند که حرکات تروريستي خود بر
عليه امريکائيان در دوران شاه را نه تنها فراموش کرده ،بلکه منکر آنها شده و آنها را به گروه منشعب شده مارکسيستي خود
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منتسب کنند .بنابراين اين حقيقت جديد برای آنان است و نه اينکه برای سالها ،حتي بعد از انقالب و در سخنرانيهای خود رجوی
آنان مفتخر به اين عمليات بوده و آنها را بارها در نشريات خود با تيترهای درشت به چاپ رسانده اند .به اين ترتيب اگر کسي
اين موارد را از نشريات خود آنها به ايشان يادآور شود ،او را متهم به "دروغگوئي و سرهم کردن جعليات" ميکنند .کما اينکه در
کتاب خود بر عليه ابراهاميان تحت عنوان "دروغها و جعليات" در بخش پاياني آن در صفحه  57چنين مينويسند " :مجاهدين از
پاسخ کلمه به کلمه اين کتاب اجتناب کرده اند ".چرا که نه ميتوانند بگويند اين نکات را قبول دارند و نه ميتوانند منکر آن شوند.
در ادامه مينويسند " :منظور از جواب حاضر پاسخ به بعضي از نکات و مثالهای آشکار است که توسط آقای ابراهاميان ابداع و
دروغ بافي شده اند که به ادعای ايشان نتيجه تحقيقات بشکل علمي هستند .نگارنده اين کتاب با بکار گيری شيوه های گوبلزی،
حيله گرانه زنجيره ای از اطالعات غلط را به هم بافته است ،بيشتر آن فاکتها که جعل شده اند در تناقض هستند با ادعای هدف
اعالم شده وی مبني بر بي طرف بودن نويسنده .کتاب "اسالم راديکال :مجاهدين ايران" بوضوح نافي ادعای نويسنده مبني بر
محقق و واقع بين بودن است .به اين ترتيب اميد است که هر خواننده ،هر چقدر هم که منتقد مجاهدين به هر علت باشد ،اگر
خواهان يک جواب کامل ،روشن و درست نسبت به سئواالت خود در مورد مجاهدين است ،منکر تحليل بظاهر فريبنده اروند
ابراهاميان شود ،که پشتيبان چنين برخوردی مشخص است کيست ،در عوض وی {ميتواند اطالعات درست را } مستقيما" از
طريق ارتباط با دفتر مجاهدين و يا دفاتر انجمنهای دانشجويان مسلمان (هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران) در کشورهای
مختلف اروپائي و آمريکا بدست آورد".
من هم در تائيد اين خواست مجاهدين از هر خواننده کتاب ابراهاميان تقاضا ميکنم که اگر بتوانند کتاب جوابيه مجاهدين به اين
کتاب را در صورتيکه بنا به داليلي توسط خودشان جمع آوری نشده باشد ،بدست آورده و حتما" آنرا مطالعه نمايند .البته نه برای
يافتن "دروغها و جعليات" ابراهاميان ،چرا که در اينصورت شديدا" نا اميد خواهند شد ،بلکه برای فهم استيصال نگارنده در
نوشتن اين کتاب ،اهتراز او از طرح مسائلي که براستي برای مجاهدين دردآور بوده است و در عوض پيله کردن وی به جزئياتي
که بسادگي با مراجعه به خود آقای ابراهاميان ميتوانستند آنها را تصحيح نمايند و سياه کردن بي حاصل کتاب با چاپ مجدد
تبليغات مجاهدين از نشريات خودشان که تماما" نمونه آشکار برخورد فرقه های مخرب با منتقدين خود و تناقض موجود در هر
عضو فرقه در برخورد با واقعيات دنيای بيرون است.
مثال ديگر پروفسور فرد هاليدی است ،پروفسور سابق علوم سياسي در دانشگاه لندن؛ وی زماني بر اساس شناختش از مجاهدين
دوره شاه و سه سال اول انقالب ،به عنوان يک نيروی مترقي چپ و دارای حمايت مردمي ،از نزديکان آنها بود و در بيشتر
مراسم سياسي آنها حاضر ميشد .بارها به اور اقامتگاه مسعود رجوی در فرانسه دعوت شده بود و همچون اروند ابراهاميان با
رجوی مصاحبه خصوصي هم کرده بود .يکي از مصاحبه های او با رجوی در نشريه مريپ با تمايالت چپ به چاپ رسيد.
مالقاتهای وی با رجوی و حضورش در مراسم آنها بارها در مجاهد تبليغ شده بود . xxxviiiاما بعد از آغاز همکاری مجاهدين با
صدام حسين ديکتاتور عراق ،فرد هاليدی نخست بطور خصوصي (آنطور که بعدها خود وی به من گفت ).و سپس در مصاحبه
ای با راديو بي بي سي به آنها انتقاد کرد ،چرا که از نظر وی همکاری مجاهدين با صدام حسين هم با ادعای ملي و مستقل بودن
آنها در تناقض بود و هم با شعارهای ضد ديکتاتوری و حقوق بشری ايشان .عالوه بر اين هاليدی تشخيص ميداد که اين
همکاری ،از نظر مردم ايران در حاليکه کشورشان تحت اشغال نيروهای صدام حسين است ،منفور و غير قابل قبول است .اما
برخورد مجاهدين با هاليدی اين حامي با ارزش گذشته آنان ،آنهم بالفاصله بعد از يک انتقاد دوستانه ،برای هاليدی غير قابل
تصور بود .خود وی همانزمان در اواخر دهه شصت ،در مصاحبه ای با نشريه «نگاهي به چپ جديد» که در صفحه  17آن
مجله بچاپ رسيد برخورد مجاهدين را اينگونه بيان ميکند" :مجاهدين در مقابل شاه يک مقاومت مهم و قهرمانانه از خود نشان
دادند ،آنها در مقابل رژيم خميني هم شجاعانه جنگيدند .اما سازمان آنها امروزه بعنوان يک گروه متعصب (دگماتيک) و غير
دموکراتيک و دارای برخوردهای مستبدانه چه در نوع تفکر و چه عملکرد شناخته ميشود ،ويژگيهائي که آنها را بشکست محکوم
خواهد کرد .من دوبار مسعود رجوی را در مدت اقامتش در پاريس ديده و يک مصاحبه هم با وی کردم که در آن درباره اسالم
و سياست صحبت کرديم و در گزارش نشريه مريپ در سال  4134به چاپ رسيد .اما در اوائل  ، 4137بعد از اينکه من
انتقاداتي به آنها در خصوص رفتن رجوی از فرانسه به عراق کردم ،ارتباطات من با سازمان بطور ناگهاني قطع شد .آنها
بالفاصله متوسل به تهمت زني های معمول خود شده و گفتند که من «مزدور» هستم؛ اين اولين باری نبود که اين تهمت به من
زده ميشد ،بخصوص بوسيله ايرانيان و فکر هم نکنم که آخرين بار باشد .من نامه ای برای رجوی و رهبری مجاهدين نوشته و
انتقادات خود را توضيح دادم :به آنها در مورد شکل گيری فرقه حول کيش شخصيت رجوی و همسرش و فرقه ای شدن غير
ضروری آنها گفتم ،در مورد نابودی شورای ملي مقاومت گفتم ،که در نقطه شروعش اتحادی از نيروهای ضد حکومت ايران
بود؛ حرکتهائي که نه تنها بنظر من اشتباه بودند ،بلکه ميتوانم بگويم که جنايت بودند ... ،در مورد وابستگي آنها به عراق گفتم که
بنظر من اين نتيجه آنست که آنها تنوانسته اند تحليل درستي از شرايط داشته باشند چه در سال  4131در ايران و چه در سال
 4131در فرانسه ،در هر دو مورد خيلي دير اقدام کردند و ابتکار عمل را به طرف مقابل داده و باالجبار عکس العملي برخورد
نمودند .من هيچگاه پاسخي از مجاهدين در قبال نامه ام دريافت نکردم ".البته وقتي وی کپي اين مصاحبه را بمن ميداد با لبخندی
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تلخ گفت" :مگر تلفنهای آزار دهنده شبانه که برای مدت يکهفته خواب را از من و خانواده ام گرفته بود ،چرا که مجاهدين تلفن
شخصي مرا به هواداران خود داده بودند که به من زنگ زده و فحاشي کنند".
مجاهدين حتي برای يکي از شخصيتهای برجسته حقوق بشری دنيا ،نلسون ماندال هم احترام قائل نيستند ،طبق نوع فکر آنها؛ «يا
با ما ،يا بر عليه ما» ،وقتي که ماندال سفری به ايران داشت ،مجاهدين مقاله ای درباره سفر وی نوشته و سفرش را " نفرت
انگيز" خواندند . xxxixآنها موسسات غير دولتي نظير ديده بان خاورميانه را بخاطر گزارشي نا مطلوب در باره مجاهدين" ،مزدور
رژيم " خواندند xlآنها آقای طالباني رئيس جمهور فعلي عراق و از رهبران مقاومت جنبش کرد در مقابل صدام حسين را هم
مزدور حکومت ايران ناميدند xliو امروزه حتي آقای مالکي نخست وزير عراق را هم که خواهان اعمال حاکميت عراق بر تمام
سرزمين خويش منجمله قرارگاه های مجاهدين است را هم به همين صفت موصوف ميکنند.
زمانيکه آنان همه کساني را که کامال" با آنها موافق نبودند را بنوعي در معرض آماج اتهامات زهر آگين خود قرار دادند ،رجوی
در سخنراني خود به مناسبت بيستمين سالگرد تاسيس سازمان ،با تعجب از مخاطبين خود ميپرسد :راستش را بگوئيد ،آيا هيج
جنبش ،يا سازمان ،يا انقالبي را در دوران اخير ديده ايد که تا اين ميزان فداکاری کند ،آنگونه که مجاهدين از خود گذشتگي نشان
داده اند؛ و همزمان تا اين ميزان از هر طرف مورد تهاجم تيرهای زهر آگين قرار گيرند؟"

فصل چهارم :نفاق؛ مکر ،حيله ،هدف وسيله را توجيه ميکند:

دروغ گفتن عمدی ،بطوريکه هر کسي از صميم قلب آنرا باور کند ،فراموش کردن هر واقعيتي که ديگر مناسب نيست ،و بعد،
اگر دوباره وجود آن واقعيت ضرورت پيدا کرد ،آنرا دوباره مطرح کردن؛ انکار وجود واقعيتي که قابل رويت است ،و در عين
حال تکيه به مطلبي که خود آن مطلب هم منکر وجودی خود است– همه اينها بطور اجتناب ناپذيری ،واجب هستند .کتاب
 4891اثر جورج اورول

نفاق ،مکر و حيله از ويژگيهای ديگر دکترين فرقه های مخرب هستند .تمام فرقه های مخرب ،جهت رسيدن به اهداف خود هر
يک بنوعي معتقد به اين شده اند که "هدف وسيله را توجيه ميکند" .در نتيجه همه آنها بنوعي دروغ گفتن ،پنهان کردن خواست و
عقيده و نهان خود ،نفاق ورزيدن و بکار گيری مکر و حيله را تئوريزه کرده و بکار گيری آنرا برای خود و اعضأ و هواداران
خويش توجيه کرده اند .در نتيجه دروغ ،مکر ،حيله ،نفاق در فرقه های مخرب ويژگيهائي نيستند که آنها مجبور به بکار گيری
آنها شده باشند و از انجام آن شرمگين باشند ،xliiبلکه کامال" برعکس ،همه آنها بنوعي توانسته اند بوسيله توجيهات مختلف و با
بکار گيری نوعي از منطق فرقه ای بار اخالقي خود را از «منفي» به «مثبت» عوض کرده و در نتيجه تبديل به بخشي از
دکترين فرقه ای شوند .بنابراين برای اعضأ فرقه های مخرب ،بکار گيری اين «وسائل» نه تنها «بد» نيست که از بکارگيريش
شرمگين شوند ،بالعکس نه تنها خوب است ،بلکه بخشي از مسئوليت ايدئولوژيک آنها و ويژگي فرقه ای ايشان است که خود را
موظف ميبينند که در برخورد با دنيای بيرون آنها را بکار گرفته و اگر چنين نکنند بايد از خود انتقادی جدی نموده و حتي
احساس گناه و شرم کنند.
فريب و نيرنگ در فرقه های مخرب برای اهداف مختلف وبرای منظورهای گوناگون مثل بدست آوردن حمايت مردمي و يا
سياسي ،جذب نيرو و يا کمک مالي ،و همينطور برای نگه داشتن افراد در درون فرقه و ايجاد انزوای فرقه ای و يا ميليو (
 ) Milieuبکار گرفته ميشود؛ همه فرقه های مخرب همچنين دروغ و نيرنگ را بعنوان بخشي از ابزار کنترل فکری بکار
ميگيرند .لذا ما ميتوانيم اين ويژگيها را بخشي از ايدئولوژی فرقه ای ،و يا ابزار تشکيالتي ،و يا وسيله کنترل فکری بدانيم .در
اين جا ما بيشتر به بحث پيرامون آنها بعنوان يکي از ويژگيهای اصلي دکترين فرقه های مخرب ميپردازيم.
دروغ و نفاق ،مکر و حيله ،برای فرقه های مخرب آنقدر مهم است که بصراحت ميتوان فرقه مخرب را "فرقه ای دانستکه ،علي
رغم ظاهر بيرونيش ،چه مذهبي و چه ضد مذهب ،جهت رسيدن به اهداف خويش بدون شک و ترديد ،مکر و حيله و نفاق را
xliii
بکار گيرد".
فريب و نيرنگ يا شامل دروغگوئي خيلي صريح و روشن است و يا شامل پنهان کردن بخش مهمي از اطالعات ميباشد و يا
همراه با مخدوش نمودن حقايق و يا در مواردی پيچيده تر ،دادن اطالعات خيلي زياد بي مصرف و گيج کننده است.
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اما دروغ چيست و نيرنگ کدامست؟ اسکات موبری ميگويد" :دروغ يک روان کننده و يا تلطيف کننده ضروری روابط اجتماعي
است .ظاهرا" ما نبايد دروغ بگوئيم ،اما مي گوئيم ،که بنوعي بلحاظ بيولوژيکي ممکن است اين معني را بدهد که ما بايد دروغ
بگوئيم{ .برای مثال وقتي در مقابل دزدی قرار ميگيريد و نميخواهيد دار و ندارتان را به وی بدهيد ،به او ميگوئيد هيچي با خود
نداريد و يا حتي وقتي که ميخواهيد دعوتي نا خوشآيند را بدون ناراحت کردن طرف مقابل رد نمائيد باز دروغي گفته و خود را
از رنجي ناخواسته رها ميسازيد xliv"}.هر داستاني که ميشنويم و هر فيلمي که ميبينيم ،اگر تمام آنها دروغ و ساخته تخيالت ذهن
نويسنده و يا کارگردان فيلم نباشد ،حداقل بخشهائي از آن دروغ است و خواننده و يا شنونده و يا بيننده آنرا به همان شکلي که
هست پذيرفته و دوست ميدارد .ميگويند " :مردم براحتي حاضر به تعويض يک حقيقت با يک داستان دروغ سرگرم کننده
هستند ".بنظر من دروغ ،فريب و نيرنگ مخرب نيستند مگر آنکه آنها خود را بشکل حقيقت و آنهم حقيقت مطلق جلوه دهند.
همچنين دروغي که موبری آنرا تلطيف کننده و يا روان کننده روابط اجتماعي مينامد ،که ما بعضي مواقع آنرا دروغ مصلحتي
ميخوانيم ،با اين منظور گفته نميشود که به کس ديگری ضرر و زيان برساند و بيشتر نقش نجات دهنده و رها کننده خود از در
گير شدن در يک شرايط نا خواسته را دارد xlvو به همين دليل فاصله عميق و کيفي ای با فريب و نيرنگ دارد که اساسا" قصدش
رفتن در حريم ديگران و سودجوئي مالي يا جاني و يا ناموسي از آنان است .به اين ترتيب ممکن است پرسيده شود که کدام
دروغ ،دروغي استکه ما آنرا فريب و نيرنگ ميخوانيم؟ آيا چنين دروغي به واضحي آنچيزيست که آنرا در  4891جورج
اورول ميخوانيم " :جنگ صلح است ،آزادی بردگي است  "...بعبارت ديگر آيا دروغ درست معکوس حقيقت است؟ و يا اينکه
دروغ هم به پيچيدگي خود حقيقت است؟ چرا که حقيقت نميتواند حقيقت باشد مگر آنکه تمامي حقيقت بدون هيچ کم و کاستي
باشد .xlviبا فهم چنين چيزيستکه در بسياری از مواقع مردم مدعي اين نيستند که آنچه که ميگويند و يا از خود نشان ميدهند ،تمامي
حقيقت است؛ بهمين دليل هم هست که در بسياری موارد وقتي ميخواهند در مورد چيزی سخن بگويند و يا اظهار نظر بکنند،
معموال" جمله خود را با جمالتي اينچنيني شروع ميکنند " :بنظرم ميرسد" " ،تا آنجا که من ديدم و يا شنيدم و يا ميدانم و يا
ميفهمم" ... ،
بنابراين ميتوان گفت که فريب دادن ديگران زمانيستکه فردی جهت بدست آوردن چيزی ،آگاهانه و عامدانه به ديگران يا دروغ
ميگويد (يعني عکس واقعيت و يا حقيقتي را که ميداند ،ميگويد) و يا بخشي از حقيقت و واقعيتي را که ميداند پنهان کرده و
نميگويد( ،مثال" شما را بسمتي راهنمائي کرده ،اما نميگويند که سر راهتان چاهي است که ممکن است در آن افتاده و کشته شويد)
و يا بخشي از حقيقت که مطلوب آنانست را بزرگ تر از واقعيت کرده و بخش نا مطلوب را کوچک و ناچيز ميکنند ،و يا در
مواردی اطالعات بيشمار داده ميشود ،که شما نتوانيد چه بلحاظ وقتي و چه بلحاظ ارزشي و يا بلحاظ ميزان فهم و درک در ميان
آن اطالعات زياد و در هم ،واقعيتي را که وی قصد پنهان کردنش را دارد بيابيد .بعضي مواقع هم دادن اطالعاتي مبهم و دو
پهلو و يا کلي به يک سئوال خاص ميتواند نيرنگ و فريب باشد .حرفهای کلي ای مثل اينکه " ما تنها ميخواهيم به مردم کمک
کنيم که با مسائلشان بهتر روبرو شوند ".و يا عوض کردن موضوع در جائي که بايد جوابي صريح و روشن داده شود .و يا
حرفهای درست و منطقي و قابل قبول را زده و بعد از آن نتيجه دلخواه خود را که حتي ربطي به جمله قبلي ندارد را گرفت .مثل
اينکه " تمام رهبران مذهبي بزرگ دنيا در کشورهای خود تحت تعقيب مستبدان و ديکتاتورها بوده اند" و بعد چنين ادامه داد که:
بهمين دليل ما (فرقه مخرب) هم دشمناني داريم.
کارل هاسمن ميگويد " :به سه طريق ميتوان دروغ گفت ،با لغات ،بااعداد ،و با تصاوير xlvii".فريبکاران ميتوانند اعداد را خيلي
بزرگتر از آنچه که هستند بکنند ،برای مثال فرقه ها ميتوانند تعداد نفرات خود و يا حاميان خود را چند برابر آنچه که در واقعيت
است نشان دهند و يا بسته به نيازشان ،ميزان حمايتهای مالي ای که از ايشان ميشود را کوچک و يا بزرگ نمايند ،آنها ميتوانند با
تخطئه يک عکس مطلبي را که ميخواهند به ما تحميل کنند و آنرا تبديل به يک واقعيت بنمايند .برای مثال مجاهدين از عکس تا
کنون بيشترين بهره را در تبليغات خويش برده اند ،پر کردن يک تجمع با پرچمها و شعار های متعدد ،جمعيت را خيلي بيشتر و
بهم فشرده تر از واقعيت نشان ميدهد ،گرفتن عکس از نقطه ای پرجمعيت و با مونتاژ و يا حتي تبحر در شيوه عکاسي نشان دادن
اينکه اين قسمتي از تجمع است و جمعيت واقعي چند برابر اين بوده است ،و حتي نشان دادن عکسي واقعي و نسبت دادن آن به
حادثه و يا محلي ديگر ،از شيوه هائي بوده است که بارها آنها در تبليغات خود بکار گرفته اند .حيله گران همچنين ميتوانند از
لغات ،چه لغات پيچيده و دارای چند معني و باصطالح دو پهلو ،و يا لغات مشگل و غير قابل فهم ،و حتي بهم چسباندن لغات
ساده متعدد به يکديگر و مشگل کردن فهم يک جمله ،مخاطب خود را وادار کنند که منظور آنها را به عنوان يک مطلب منطقي و
درست قبول نمايند .آنها ميتوانند يک داستان مشغول کننده را برای شما تعريف نمايند ،يک شعر بسيار زيبا را برای شما بخوانند،
و وقتي شما غرق گوش دادن به آن داستان و يا آن شعر هستيد از آنها به نفع خود نتيجه گيری کرده و بدون آنکه متوجه شويد که
ايشان چگونه به چنين نتيجه گيری ای رسيده اند شما را مجبور به پذيرش منظورشان نمايند .برای مثال رجوی در مراسم ازدواج
پر سر و صدايش با همسر سومش مريم ،داستان سي مرغ ،از داستانهای معروف قديمي ايران را برای مخاطبين خود تعريف
کرد ،داستاني که در عين زيبائي و مشغول کنندگي ،خيلي احساسي است و براحتي ميتواند احساسات افراد را جريحه دار نمايد.
نتيجه گيری اين داستان اينستکه مرغها در پايان راه خود ،جمع خويش را بعنوان آن سي مرغ افسانه ای يافتند ،اما رجوی
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ماهرانه در نتيجه گيری لقب سي مرغ را (بجای جمع) به فرد و آنهم به همسر خود مريم اعطا نمود و باز با زيرکي نتيجه گيری
کرد که هر کس که ازدواج آنان را به زير سئوال ميکشد بنوعي مزدور حکومت ايران است .در جائي ديگر وقتي ميخواست همه
را وادار به پذيرش مواضع مجاهدين بدون هيچ سئوال و انتقادی بکند ،داستاني تعريف کرد که اگر خانه شما آتش گرفته و دارد
در آتش ميسوزد ،شما وارد دعوا و حل اختالفات خود با اهالي خانواده نميشويد ،اول آتش را خاموش ميکنيد و بعد به دنبال حل
اختالفات داخلي ميرويد .البته کسي از او سئوال نکرد که با چنين استداللي چرا خود وی حل اختالفات خود با حکومت ايران را
موکول به تمام شدن جنگ با عراق و رفع تجاوز از کشور نکرد!
تمام رهبران فرقه های مخرب همانطور که گفته شد مجبور هستند حيله و مکر بکار ببرند و دروغ بگويند ،البته هر چه رهبر
فرقه بزرگتر است ،دروغهای او نيز بايد بزرگتر باشد ،کما اينکه فردی مانند هيتلر با يکي از بزرگترين کيشهای شخصيت،
ميگويد " :هر چه دروغ بزرگتر باشد ،شانس پذيرفتنش بيشتر است xlviii".بي دليل نيستکه بسياری از رهبران فرقه های مخرب
اين اندرز را بکار گرفته و حتي با نقل قول از هيتلر و يا يکي از نزديکان او ،آنرا به طور غير مستقيم به پيروان خود آموزش
ميدهند .ديويد کوروش در مصاحبه ای ميگويد " :فکر کنم راست ميگوئيد ،فکر کنم اين مشابه آنچيزيست که هيتلر گفت .هيتلر
ميگويد اگر به مردم دروغ بگوئيد و يک چيز را مرتب تکرار نمائيد ،آنها به آن موضوع معتقد ميشوند .ميدانيد ما کارهای
بسياری است که بايد انجام دهيم xlix".اين جمله ديويد کوروش و يا ادولف هيتلر يکي ديگر از حقه های حيله گران و يا رهبران
فرقه های مخرب را بر مال ميکند و آن تکرار است ،تکرار دروغ آنرا تبديل به يک واقعيت ميکند و تکرار بيشتر يک واقعيت،
آنرا تبديل به يک حقيقت و يک اعتقاد محکم ميکند .به اين ترتيب اعتقادات ظاهری يک فرقه مخرب اگر نه تماميت آن ،حداقل
بخشهای مهمي از آن ميتواند بر پايه يک دروغ اوليه استوار شده باشد ،که حداقل خود رهبر فرقه نسبت به آن آگاهي کامل دارد و
درست به همين دليل است که اکثر بخشهای به ظاهر اعتقادی فرقه ها ،اگر نه تماميت آن ،براحتي جهت رسيدن به هدف و يا
اهداف واقعي رهبر فرقه قابل تغيير هستند و باز به همين دليل است که ايده "توجيه وسيله برای رسيدن به هدف" يکي از ارکان
اصلي دکترين تمام فرقه های مخرب ميشود.
جهت نشان دادن اينکه چگونه اصول و اعتقادات ظاهری ايدئولوژی فرقه ها بسادگي ميتوانند برای رسيدن به اهداف واقعي رهبر
فرقه و همچنين برای فريب دادن پيروان شکل عوض کنند ،در اين قسمت من چند نمونه از مجاهدين را ذکر خواهم کرد .البته در
همين جا بايد يادآوری کنم که از آنجا که ظاهر سازی و قدرت رنگ عوض کردن ،از ويژگي های فرقه های مخرب است،
هيچگاه نميتوان به اين اطمينان داشت که چيزی که در حال حاضر آنان ميگويند ،اوال" واقعا" آنچيزی است که رهبر فرقه به آن
اعتقاد دارد و ثانيا" در آينده ای نزديک تغيير نخواهد کرد و حتي به ضد خود تبديل نخواهد شد .به نظر من هيچ بخش از دکترين
هيچ فرقه مخربي را نبايد جدی و اصل گرفت مگر دو اصل را :اول اصل حفظ فرقه به هر قيمت و دوم اصل اطاعت مطلق از
رهبر فرقه و محقق کردن خواستهای لحظه ای و بلند مدت وی .بغير از اين دو اصل هر بخش از ادعاهای آنان حتي اگر
خودشان را خيلي دگم و متعصب در آنها نشان دهند ،ميتواند تنها يک ظاهر سازی اغوا کننده و يا يک مکر و نفاق باشد که
براحتي در صورت تغيير شرايط تغيير نمايند.
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