دکترين؛ ايدئولوژی يا هدف :بخش سوم
چند نمونه نفاق و تغيير رنگ از مجاهدين:

موضع ضد امپرياليستي و ضد آمريکائي آنان:

موضع ضد امپرياليستي و ضد امريکائي مجاهدين از بدو تولد اين سازمان يکي از مهمترين بخشهای دکترين آنها و داليل
وجودی ايشان بود .در واقع ميشود گفت که موضع ضد امپرياليستي آنان اگر مهمتر و پر رنگ تر از مسلمان بودن آنها نبود
حداقل هم وزن بنظر ميرسيد .بنابراين تغيير آن و فراموش کردن آن ،شاخص برجسته ای از توان فرقه ها در تغيير اصول و
پرنسيبهای خويش است ،به عبارت ديگر چه ما حرف گذشته آنها را اصل ايشان بدانيم و آنچه که امروز ميگويند را خدعه بدانيم
و چه بالعکس ،در هر دو صورت اين نشانگر ميزان نفاقي است که آنها برای رسيدن به اهداف واقعيشان ،گرفتن نيرو و حفظ
خود ،قادرند از خود نشان دهند.
مجاهدين دربيانيه ای تحت عنوان " انتظارات مرحله ای از جمهوری اسالمي" اعالم ميکنند که" :انتظارات حداقل ما از
جمهوری اسالمي در ريشه کن کردن ،همه جانبه ی سلطه ی امپرياليست ها از اين ميهن خالصه ميشود ".دردنباله اين مطلب
آنها ميافزايند " :چگونه ميتوان نظامي را که در آن هنوز هم به نحوی از انحأ بقايا و آثار امپرياليسم وجود دارد را اسالمي ناميد.
آيا امپرياليستها همان شياطين مجسم بين المللي امروز جهان نيستند؟ بنابراين مضمون برنامه ی حداقل يک سازمان مسلح به
ايدئولوژی اسالم و جهان بيني توحيد ،دقيقا" مالزم با نفي همه جانبه ی آثار سياسي ،اقتصادی ،نظامي و فرهنگي امپرياليزم
جهاني به سردمداری امريکاست .همان قدرت شيطاني ،طاقوتي و کفر آميزی که غدارترين نيروی تاراج گر جهان را تشکيل
ميدهد .همان قدرتي که همراه با ساير شرکا ،تمام خلقهای زير سلطه ی جهان را در چنگال اهريمني خود دارد ،همان قدرتي که
آثار شوم جنايات آن سراسر جهان را  ،از الجزاير و فلسطين گرفته تا ويتنام و امريکای التين فرا گرفته است .و به راستي کدام
جنايت و دزدی و فحشأ و بد کاری و کشتار را در سراسر جهان ،و از جمله در ميهن خونبارمان ميتوان يافت ،که مستقيم يا غير
i
مستقيم رد پای امپرياليستها را به نحوی از انحأ در آن نتوان ديد".

جهت تشريح اينکه امپرياليسم چيست ،رجوی ميگويد " :انقالب ما ضد کيست؟ االن بعد از خاتمه موفقيت آميز ضديت با نظام
شاهنشاهي و ديکتاتوری طاغوتي همچنانکه بارها و بارها امام گفتند و بمردمشان تاکيد کردند ما در يک مرحله ضد استعماری
هستيم ،يعني ضد امپرياليستي ،امپرياليسم که اينهمه ازش صحبت ميکنيم چيست؟ به بيان ساده يعني جهانخواری ،امپرياليستها
جهانخوار هستند .آدم خوار شنيده ايد؟ باالتر از آن جهانخوار است .جهان کال" به دو اردوگاه تقسيم ميشود .يک طرف
مستضعفين هستند ،محرومان هستند ،خلقها هستند و در طرف ديگر مستکبرين جهان هستند .هيچ رابطه ای بين اين دو تا جز
ii
اسارت يا نبرد وجود ندارد .ما يا اسيريم يا عليه اين رابطه نبرد ميکنيم .هيچ رحم و مروتي هم در کار نيست".

علي رغم اينکه مبارزه با آمريکا و امپرياليسم همانطور که ديديم يکي از اصول خدشه ناپذير دکترين مجاهدين بود که بقول
مسعود رجوی شاخص مبارزه اين مرحله ،از اصول انقالب اسالمي و نماد خود شيطان در عصر حاضر است و باز بقول وی
اصلي بود که نميشد سر سوزني از آن کوتاه آمد ،با تمام اين احوال ،وقتي مسعود رجوی دريافت که باصطالح "انقالب" سي
خرداد وی به شکست انجاميده و بايد به غرب بگريزد و با کمک همان امپرياليسم به آرزوی ديرينه خود که رهبری ايران است
دست يابد ،به ناگهان لحن صحبت وی عوض شد و برای توجيه زير پا گذاشتن اين اصل اساسي و پايه ای ايدئولوژی سازمان و
عوض کردن جای دوست و دشمن در مصاحبه ای با ليبراسيون فرانسه چنين گفت" :اگر امپرياليسم نه يک هيوالی ذهني و نه
يک شيطان نامرئي  ،بلکه يک پديده و مجموعه روابط مشخص اجتماعي  -اقتصادی  -سياسي است ،ممکن است خواهش کنم
بگوئيد امپرياليسم با مردم ايران چه خواهد کرد که خود خميني نکرده است؟" iiiالبته فراموش نکنيم که خود وی قبال" امپرياليسم
را نماد شيطان در عصر حاضر ناميده بود .اروند ابراهاميان اين چرخش رجوی نسبت به امپرياليسم را چنين بيان ميکند:
"رجوی {بعد از رفتن به فرانسه} سعي کرد از طريق مصاحبه های پشت سر هم با روزنامه های معرف غرب ،همچون لوموند،
واشنگتن پست ،کريستين ساينس مانيتور ،با بخش وسيعي از مردم غرب ارتباط بر قرار نمايد .در اين مصاحبه ها ،رجوی لحن
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خود نسبت به امپرياليسم ،سياست خارجي ،و انقالب اجتماعي را ماليمتر کرده و از موضوعاتي همچون نظام توحيدی ديگر
بسختي صحبت ميکرد .بعوض اينها روی موضوعاتي همچون دموکراسي ،آزادی سياسي ،اجماع سياسي ،حقوق بشر ،احترام
برای مالکيت شخصي ،سرنوشت زندانيان سياسي ،و البته به پايان رساندن جنگ بي نتيجه {ايران و عراق در حاليکه هنوز
iv
عراق برنده جنگ بود} پا فشاری مينمود".
از آن پس ،بطور ناگهاني شعار "مرگ بر امپرياليسم" از نشريات مجاهدين حذف گرديد ،کتابها و نشريات قديمي که مملو از
موضوعات و شعارهای ضد آمريکائي و ضد امپرياليستي بودند ،با اين توجيه که سازمان ميخواهد کتابخانه خود را ايجاد نمايد از
ميان هواداران جمع شد .و بتدريج با اعالم اينکه ترورهای امريکائيان توسط سازمان زماني صورت گرفته که رجوی در زندان
بوده است ،مجاهدين سعي کردند از خود برای انجام آن ترورها رفع مسئوليت نمايند .البته آنها در صحبتهای خود بحثي از اين
نميکردند که تا چندی قبل همه آنان منجمله رجوی با افتخار زياد از آن عمليات و انتساب آنها به خود صحبت ميکردند .در مورد
حمله به سفارت آمريکا هم ،موضع ايشان عوض شد و مدعي آن شدند که قرباني اول اين حرکت مجاهدين بوده اند ( .با اين معني
ضمني که بنابراين آنها مخالف اين حرکت بوده اند ،البته مجددا" آنها از گرفتن کنسولگری های آمريکا در تبريز و اصفهان
توسط خود سازمان ديگر سخني بميان نمي آورند ).در نزديکی با دشمنان سابق آنها تا آنجا پيش رفتند که از محکوم کردن نقض
حقوق بشر در ايران توسط جيمي کارتر استقبال نمودند ،vو باز فراموش کردند که برای سالها همين مجاهدين شعار مرگ بر
کارتر را ميدادند و ديگران را متهم به اين ميکردند که به اندازه کافي ضد امريکائي نيستند .و باز صحبتي از اين به ميان
نيآوردند که وقتي کارتر بخاطر کودتای سال  2331از ايران معذرت خواست آنها نامه ای خطاب به «امام خميني» نوشته و
گفتند" :اين نخستين بار نيستکه امپرياليستها  ...با انتقاد از خود توبه نموده و خود را آماده پذيرش حقايق ميکنند .مجاهدين از
محضر امام خميني استدعا دارند که همچون گذشته با تاکيد بر اين شيطان بزرگ قرن به مثابه دشمن اصلي انقالب ما بار ديگر
مشت محکمي بر دهان کارتر کوبيده  ،او را مجددا" از هر گونه سازش و کنار آمدن با جمهوری اسالمي مايوس نمايند vi".به اين
ترتيب نه تنها موضع آنان در مقابل آمريکا تغيير کرد ،بلکه کامال" معکوس گرديد بطوريکه رئيس جمهور آمريکا از عنوان
"رهبری جنايتکارترين نظام بوجود آمده در تاريخ" تبديل به "قهرمان حمايت از حقوق بشر" شد .وقتي بيل کلينتون رئيس جمهور
آمريکا گرديد ،رجوی در تبريکي که برای او فرستاد ،عنوان نمود که موفقيت وی " يک پيروزی برای دموکراسي و حقوق بشر
در دنيای امروز به شمار ميرود ".و در ادامه گفت ":از آنجا که طي مبارزات انتخاباتي مستمرا" بر روی دموکراسي و حقوق
بشر در نقاط مختلف دنيا تاکيد نموده ايد .بسيار طبيعي است که امروز تمامي نيروهای دموکراتيک و مدافعان و مبارزان حقوق
بشر از پيروزی شما خرسند شده و در آن احساس اشتراک کنند vii".اما آيا اين پايان داستان مجاهدين با آمريکا و امپرياليسم است؟
ايا ميتوان نزديکي امروز آنها با غرب را واقعيت وجودی آنها دانست؟ بتول سلطاني يکي از اعضا شورای رهبری مجاهدين که
از آنها جدا شده است در مصاحبه ای ميگويد :پس از انفجار ساختمانهای دوقلوی نيويورک در يازده سپتامبر  1002رجوی
گفت اين تازه کاريست که مرتجعين اسالم (مننظور القاعده) کرده اند ،حاال آنها بايد منتظر باشند و ببينند که اسالم انقالبي
(منظور مجاهدين) با آنها چه خواهد کرد؟ شما اعضأ نيروی بلقوه عظيمي در درون خود داريد که بايد آنرا آزاد نمائيد".
وقتي ما نتوانيم نفاق ،حيله و مکر را بعنوان اصلي از اصول دکترين فرقه ها ببينيم ،طبيعي است که در مقابل رفتار و گفتار و
کردار آنان مات و مبهوت و گيج باقي ميمانيم و بسختي ميتوانيم تشخيص دهيم که کدام بخش از گفتار و رفتار آنان واقعيت
دروني ايشان است و کدام بخش حيله و مکر؟ برای نمونه در گزارشي که اخيرا" برای وزارت دفاع آمريکا توسط يک سازمان
تحقيقاتي مستقل آمريکائي تحت عنوان رند تهيه شده است در صفحات ده و يازده آن اين سردرگمي فکری نيروهای آمريکائي در
برخورد با مجاهدين در عراق ،چنين بيان شده است " :مجاهدين اصرار ميکردند که يک نامه برای وزارت خارجه آمريکا در
بهمن ماه  2332نوشته و در آن موضع بي طرفي خود در دوران اشغال عراق را اعالم نموده و گفته اند که بروی نيروهای
اتحاد (امريکا و انگليس و  ..که به عراق حمله و آنرا اشغال نمودند ).آتش نخواهند گشود ،حتي در دفاع از خود .آنها حتي
مدعي بودند که حاضرند به نفع نيروهای اتحاد وارد جنگ شوند ... .بر خالف ادعای بيانيه مجاهدين ،هم تاريخچه نيروهای
مخصوص ارتش آمريکا و هم تاريخچه نيروهای آمريکا تحت عنوان «عمليات آزاد سازی عراق» مشخص ميکنند که نيروهای
مجاهدين وارد جنگ با نيروهای اتحاد شده و يک تهديد در مقابل آنها بوده و توان جنگ عالي ای از خود نشان دادند« .علي رغم
اين در بيست و چهارم فروردين  ،2331پس از درهم شکستن و از هم پاشيدگي نيروهای عراقي { که البد مجاهدين به اين
نتيجه رسيدند که ديگر صدام حسين و نيروهايش هيچ شانسي ندارند} مجاهدين خواهان آتش بس و صلح شدند .و فرماندهي
مرکزی آمريکا به نيروی مخصوصي که اين درخواست مجاهدين را دريافت نموده بود دستور داد که آنها را خلع سالح نموده و
قوايشان را خنثي سازند .با اينحال برخوردهای بعدی نيروهای مخصوص آمريکائي که مامور رسيدن توافق با مجاهدين شده
بودند متفاوت با اين دستور بود .مجاهدين مسئوالني را برای صحبت فرستاده بودند که بخوبي انگليسي صحبت ميکردند و راه
ايجاد رابطه با آمريکائيان را هموار نمودند .آنها همانطور که بعدا" ديده شد ،به دروغ مدعي بودند که بخش بزرگي از گروه
مدارک باالئي از دانشگاه های آمريکا داشته و بسياری از اعضأ ،خانواده هايشان در آمريکا زندگي ميکنند .مجاهدين باز اصرار
ميورزيدند که آنها هيچ آتشي را بسوی نيروهای اتحاد شليک نکرده اند( .علي رغم اينکه حداقل مدارک نشان ميداد که نيروهای
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اتحاد قربانياني هم به دليل آتش مجاهدين داده اند ).و مجددا" ميگفتند که  :آنها اعالم نمودند که حاضرند بخاطر نيروهای اتحاد و
و بنفع ايشان وارد جنگ شوند .مجاهدين حتي آمادگي خود را جهت دادن اطالعات سری در مورد ايران و حفظ امنيت مرزهای
ايران را اعالم نمودند .فرماندهان نيروهای آمريکائي که از توضيح مجاهدين درباره خودشان و آمادگي شان برای خدمت به
نيروهای اتحاد شگفت زده شده بودند ،در بيست و ششم فروردين بعوض فرماني که داشتند مبني بر تسليم و خلع سالح کردن
مجاهدين با آنها اعالم آتش بس نمودند ".همين گزارش در صفحه چهل خود نتيجه ميگيرد که " :اگر نيروهای اتحاد و بخصوص
آناني که مامور صحبت با مجاهدين بودند اطالعاتي نسبت به تاريخ طوالني خدعه و نيرنگ گروه داشتند خيلي بعيد بود که
امتيازاتي که بعد" دردسر آفرين شد را به مجاهدين بدهند ... .اگر نيروهای آمريکائي بيشتر محتاط بودند  ،خيلي بعيد بنظر
ميرسد که مجاهدين ميتوانستند از دست فرمان تسليم که توسط فرماندهي نيروهای آمريکا داده شده گريخته {و مسئله به آتش بس
و خلع سالح منتهي شود "}.و باز مجددا" در صفحه  12گزارش ميخوانيم " :اگر به نيروهای «عمليات آزادی عراق» ،
نيروهای اتحاد ،اطالعات اوليه در مورد  ...نوع برخورد با مجاهدين داده ميشد ،نيروهای اتحاد برتری قابل توجهي از آغاز در
اين تماسها داشتند ،بخاطر اينکه آنها نسبت به کارهای گذشته مجاهدين اطالعات پيدا ميکردند و نسبت به خصوصيات فرقه ای
آنها آگاهي داشته و ميدانستند که با چه مشگالتي روبرو خواهند شد .اگر اين اطالعات را داشتند ،خيلي بعيد بود که گول ظاهر
viii
همکاری کننده مجاهدين را بخورند".

اين فقط نيروهای امريکائي نبودند که ذهنشان مغشوش شده و بدرستي نميدانستند چه بايد بکنند ،اعضأ مستقر در اشرف هم از
سرعت اين تحوالت گيج و مبهوت بودند ،چرا که ظرف چند روز بخش مهمي از باورها و دکترين آنها ،جای دوست و دشمن،
بسرعت عوض شده بود و بسختي ميتوانستند خود را با شرايط جديد انطباق دهند .آنها مجبور شده بودند سالح های خويش را که
عمری آنها را مقدس دانسته و معتقد بودند که تا پايان عمر و به هر قيمت بايد از آنها حفاظت کنند ،بدون هيچ مقاومتي به
امريکائيان تحويل بدهند ،همان سالحها هائي که برای آن سروده ها ساخته بودند ،همان سالحهائي که بخاطر عدم تحويلشان به
حکومت ايران وارد جنگ شده و آواره عراق شده بودند .بتول سلطاني عضو سابق شورای رهبری مجاهدين در خاطرات خود
مينويسد" :وقتي نيروهای آمريکائي آمدند ،ما از اينکه سازمان همه اعضأ را و بخصوص زنان را به استقبال امريکائيان به سوی
دربهای قرارگاه فرستاد فوق العاده متعجب بوديم! ناگهان استراتژی سازمان يک تغيير فوق العاده کرده و آنها ميخواستند پای ميز
مذاکرات با آمريکائيها بنشينند .ژنرال آمريکائي که آمده بود پايگاه اشرف را بگيرد ،به تانکها و هليکوپترهای آمريکائي دستور
آتش بس داد و مقامات باالی خود را خواسته و ناگهان تصوير جنگ تبديل به ميز مذاکره شد .سازمان حقه های خود را بکار
گرفت که حاکميت خود را به اعضأ تحميل کند .مژگان (نماينده مسعود رجوی در غياب وی) همه را صدا زده و گفت ما برنده
شديم .شورای رهبری سازمان به آمريکائيان گفتند که ما مثل سرخپوستان عمل کرده و وقتي که پايگاه ما تحت بمباران
آمريکائيان بود حتي گلوله ای شليک نکرديم".
مجددا" من بايد تاکيد کنم که اين دروغ ،خدعه ،نيرنگ و نفاق تئوريزه شده و بخشي از دکترين فرقه های مخرب است که قادر
است تمام اعضأ را ظرف مدت کوتاهي از اين سو به آن سو پرتاب کند ،پايه و اساس اعتقادات آنها و استراتژی و تاکتيکهای آنها
را تغيير دهد ،ixوبدون مقاومت قابل مالحظه ای ،بدون شک و يا سئوالي جدی ،حتي در غياب رهبری xآنها را وادار کند که
همه اعتقادات خود را در مدت زمان کوتاهي معکوس سازند.
رابطه مجاهدين با اسرائيل هم خيلي جالب است ،چرا که مجددا" آنها مدعي بودند که يکي از داليل مخالفتشان با رژيم شاه رابطه
آن رژيم با اسرائيل بوده است .حتي در دوران نبرد با حکومت فعلي هم آنها مدعي بودند که يکي از دالئلي که آنها نتوانسته اند
حکومت را سرنگون سازند بخاطر کمک اسرائيل از "رژيم خميني" بوده است xi.وقتي در  2332اسرائيل به لبنان حمله کرد،
رجوی از پاريس حتي اعالم کرد که تمام نيروهايش را در کنار فلسطيني ها قرار خواهد داد xii.و حتي از حکومت ايران خواست
که اجازه دهد که نيروهايش از مرزها عبور کرده و راهي لبنان برای جنگ با اسرائيل شوند .xiiiاما مجددا" وقتي که آنها
ديپلماسي خود در امريکا را و مبارزه مسلحانه شان بر عليه حکومت ايران را در بن بست ديده و فکر کردند که هر دو امکان
دارد از طريق معامله با اسرائيل حل و فصل شودxiv؛ در بهار  2333رجوی از ما خواست که يک مالقات مخفي با اسرائيليها
در واشنگتن داشته باشيم .که بعدها توسط بخش فارسي راديو اسرائيل اعالم شد که البته در آنزمان توسط مجاهدين که احساس
ميکردند پذيرش چنين حرکتي برای مردم ايران و هوادارانشان ثقيل است کامال" انکار شد .xvاما سازمان اخيرا" تا آنجا پيش رفته
که حاضر شده با سازمان مخفي اسرائيل موساد همکاری کرده و اطالعات داده شده توسط موساد را بنام خود علني سازد .البته
توجه داريم که موساد همان سازماني است که مجاهدين معتقد بودند که آنها آموزگاران ساواک شاه در شکنجه و کشتار انقالبيون
بوده اند.xvi
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موضع مجاهدين در مقابل انقالب ايران و رهبر انقالب:
همانگونه که در گذشته ديديم مجاهدين از آغاز پيدايش خود مدعي داشتن ايدئولوژی اسالم و پذيرش بخشهای "علمي" مارکسيسم
بودند .همچنين ديديم که آنها همواره مدعي بوده اند که اسالم آنان تنها تفسير واقعي از اسالم است و مدعيان ديگر اسالم ديدگاه
هايشان التقاطي است از اسالم و نظرگاههای بورژوازی و يا فئودالي و  ...به اين ترتيب آنها مدعي اين بوده و هستند که تنها
اسالم آنان از ديدگاههای طبقاتي مصون بوده و هست و بنابراين آنها تنها کساني هستند که ميتوانند حزب هللا واقعي باشند .در
يکي از جزوات آنان که پس از انقالب به چاپ رسيد چنين آمده است" :ما با رد تکامل خود بخودی ،و با اعتقاد به يک ارزش
مطلق در سرآغاز و منتهای هستي و پذيرش تکامل هدفدار ،از طبقه الهام نميگيريم ،بلکه از خدا الهام ميگيريم ،که انسان نيز بايد
مسير تکامل را در جهت کمال بسوی او طي کند .لذا ايدئولوژی خود را بيان وحي و زبان گويای آفرينش ،و در نتيجه اساسا"
تصوير مطلقي از جهان تلقي ميکنيم  ،که طبعا" از درون طبقه بيرون نميآيد ،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 xvii".به اين ترتيب تا کنون مجاهدين مدعي اين بوده
و هستند که ايدئولوژی آنان هيچ چيز مگر اسالم واقعي و خالص است .با اينحال موضع آنان در مقابل انقالب اسالمي و
جمهوری اسالمي ،نسبت به شرايط مکاني و زماني تغييرات بسياری پيدا کرده است .در بيانيه ای که بمناسبت رفراندوم جمهوری
اسالمي دادند ،علي رغم اينکه شرايطي برای پذيرش حکومت آتي تحت عنوان اسالم را اعالم نمودند ،شرايطي مانند اينکه
حکومت آتي بايد ضد امپرياليسم ،امريکا ،صهيونيسم و اسرائيل باشد ،با اينحال از اعضأ و هواداران خود خواستند که به
رفراندوم پاسخ مثبت بدهند .اما آيا اين رای مثبت بخاطر اين بود که آنها ميديدند که اکثريت مردم ايران به چنين رفراندومي رای
مثبت خواهند داد و هر گونه مخالفتي با آن بمعني از دست دادن حمايت مردمي و مغضوب اکثريت جامعه شدن است و يا اينکه
آنان بواقع به رای خود مومن بوده و با خلوص نيت آنرا دادند چيزی است که جای صحبت دارد .همانطور که خواهيم ديد رجوی
و طبعا" پيروان وی تحت عنوان سازمان مجاهدين خلق ،هيچگاه اسالم ديگری جز اسالم خود ،انقالبي جز انقالبي که رهبريش
به رجوی تعلق داشته باشد ،و رهبری جز رجوی را نميتوانند با پسوند اسالمي قبول کنند .اما در بهار بعد از انقالب آنها هر سه
را با افتخار و سربلندی و البته منافقانه قبول کرده و در انتشارات رسمي خود اعالم نمودند .
در مورد رای مثبت به جمهوری اسالمي ،بيانيه آنان در اينمورد بروشني ،آشکار ميکند که راي ايشان جهت از دست ندادن
حمايت مردمي بوده است و بس .در بخشي از اين بيانيه چنين آمده است " :با توجه به واقعيات سياسي و اجتماعي کنوني جامعه
ايران ،جای ترديد نميماند که بر قراری جمهوری اسالمي ،خواست اکثريت قاطع مردم ما ،و لذا موفقيت آن در رفراندوم بيش
بيني شده از جانب دولت ازپيش محرز و لذا ضديت با آن جز سکتاريسم نخواهد بود ".در همان بيانيه مجددا" آمده است که
"استقرار جمهوری اسالمي قطع نظر از هر پيشوند و پسوندی که  ،توضيحا" بر آن متصور شده باشد ،طبعا" برای "مجاهدين
xviii
خلق ايران" به عنوان سازماني که از آغاز حامل يک رسالت مکتبي بوده است ،به خودی خود يک کمال مطلوب است".
بعدها بعد از شکست سي خرداد ،رجوی اعالم کرد که ما به رفراندوم رای مشروط داده بوديم و هيچگاه انقالب را بعنوان انقالب
اسالمي قبول نکرديم .وی در مصاحبه با نشريه ايرانشهر چنين ميگويد" :به تمام اعالميه ها و آثار مجاهدين که نگاه کنيد چيزی
بنام انقالب اسالمي برسميت شناخته نشده و پيوسته از انقالب رهائي بخش ضد امپرياليستي و اسالمي صحبت ميشود  .به عبارت
ديگر ما انقالب را فقط به درجاتي که در مسير رهائي بخش و ضد امپرياليستي گام بر دارد  ،اسالمي ميشناختيم xix".البته اين
گفته رجوی هم مانند خيلي از ادعا های ديگر او درست نيست چرا که هم آنها انقالب را انقالب اسالمي ناميدند و هم رهبر
انقالب را "امام" خواندند که از نظر مسلمانان و بخصوص شيعيان دارای اعتبار و وزن خاص مذهبي و ايدئولوژيک است .برای
نمونه ميتوانيد به مجموعه اطالعيه های مجاهدين شماره يک آن صفحه  21مراجعه نموده و در اطالعيه ای که در تاريخ
 2313/21/22مجاهدين خطاب به "برادران و خواهران کارگر" دادند چنين بخوانيد " :شما به حق شايسته ترين فرزندان انقالب
اسالمي ما به رهبری "امام خميني" هستيد ،انقالبي که با دادن ده ها هزار شهيد به مرحله کنوني رسيده است".
بعد از ترک ايران در فرانسه رجوی از طرف متحدين جديدش در شورای ملي مقاومت تحت فشار بود که حکومت آينده ايران را
غير ديني اعالم کرده و جدائي دين از دولت را پذيرا شود .اما تا زمانيکه وی هنوز اميدوار بود که ممکن است از حمايت مردمي
در داخل کشور برخوردار باشد در مقابل اين خواسته مقاومت ميکرد .وی در جمعبندی يکساله خود از "مقاومت" که بعدا" از
طرف سازمان بصورت کتابي به چاپ رسيد در مقابل اين فشارها چنين ميگويد " :باور کنيد ،باور کنيد ،که در ايران سال
 2332و در برابر مجاهدين خلق ايران ،شعار جدائي اسالم از سياست  ،همانقدر مضحک و خنده دار و گويای کج فهمي است
که کسي شعار بدهد «جدائي مارکسيسم از سياست xx"».همزمان رجوی حکومت آينده ايران را جمهوری دموکراتيک اسالمي
ناميد .اما همين رجوی وقتي که متوجه شد که هيچ اميدی به حمايت مردم در داخل کشور نميتواند داشته باشد و تنها با حمايت
کشورهای غربي و هواداران خود در خارج از کشور است که ممکن است شانس محقق شدن آرزوهای ديرينه اش را داشته
باشد ،به يکباره آنچيزی که وی آنرا «مضحک»« ،خنده آور» و شاخص «کج فهمي» ميدانست را پذيرفته و خود علمدار شعار
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«جدائي دين از دولت» شد و آنرا بعنوان يکي از اصول برنامه شورای ملي مقاومت خود اعالم نموده و مدعي شد که نام
«جمهوری دموکراتيک اسالمي» برای حکومت آينده را هم به اين دليل انتخاب کرده است که حکومت ايران نتواند آنها را متهم
به دشمني با اسالم کند .اما بين اين گفته های متناقض ،کدام واقعيت است و کدام حقه ،ريا و نفاق؟ جواب من اينست :همه آنها و
باز حرف خود را تکرار ميکنم که هيچيک از اينها برای يک فرقه مخرب و رهبرش مهم نيستند ،چرا که آنچه برای آنان مهم
است اينستکه چه چيزی در چه زماني و در چه مکاني ميتواند به آنها کمک کند که زودتر به مقصود واقعي خود و محقق شدن
آرزوهای کودکانه رهبر فرقه برسند.
موضع مجاهدين در مقابل رهبری انقالب:
تقريبا" از روزهای نخست بعد از پيروزی انقالب ايران ،طرفداران حکومت ،مجاهدين را منافقين خطاب ميکردند؛ چرا که معتقد
بودند که آنها رهبری انقالب و کشور را قبول ندارند و منافقانه و بدليل حمايت فوق العاده مردم از رهبری او را «رهبر» و
«امام» و حتي «پدر» خطاب ميکنند .در طرف مقابل مجاهدين شديدا" از اينکه منافق خطاب شوند گزيده شده و بدنبال عوض
کردن اين تفکر در جامعه و قبوالندن اين موضوع به همگان بودند که آنها حرفشان و فکرشان و دلشان و عملشان يکي است و
خالصه از نفاق و دروغ و تزوير کوچکترين بهره ای نبرده اند .آنها مدعي بودند که مجاهدين تمام ثروتشان دو چيز است که
بهيچ قيمتي حاضر به از دست دادنش نيستند :نخست صداقتشان و يکرنگي شان با مردم ،هواداران و اعضأيشان است و دوم
آمادگي شان برای از خود گذشتگي در راه مردم و شهادت بخاطر مردم است .به اين ترتيب «صداقت» و «شهادت» بعنوان
ارزشهای اصلي مجاهدين بين ما هواداران آنها در آنزمان و همچنين بين مردم عادی بسيار تبليغ و ترويج ميشد.
تا کنون «صداقت» آنها در شعارهای ضد امپرياليستي ،ضد امريکائي و ضد صهيونيستيشان را ديده ايم و مورد بررسي قرار
داده ايم ،در اينجا ميخواهيم صداقت آنها در مقابل رهبر انقالب ،که زماني وی را «امام» با ارزش و مفهمومي که برای يک
گروه و فرد شيعه مذهب دارد« ،رهبر انقالب» و «آيت هللا» را مورد بررسي قرار دهيم.
تولد سازمان مجاهدين بنوعي به آيت هللا خميني ربط پيدا ميکند؛ چرا که بنيانگذاران سازمان بعد از قيام پانزده خرداد  2321که
در حمايت از پيام آيت هللا خميني بوقوع پيوسته بود ،تصميم گرفتند که بايد سازماني جديد ،با استراتژی ای نوين را پايه گذاری
کنند .تا آنزمان بنيانگذاران سازمان ،جزو اعضأ جوان نهضت آزادی مهندس بازرگان بودند .مسعود رجوی در بخشي از
دفاعيات خود در دادگاه شاه چنين ميگويد " :برای مبارزه با اين خفقان عمومي روحانيتيکه  10سال کنار کشيده بود وارد صحنه
شد .در قم شورشي بپا شد .طلبه ها با کارد به پليس حمله کردند .و دو نفر کشته شدند .تحرک همه گير ميشود .روحاني اعتراض
ميکند .بازاری اعتراض ميکند .دانشجو اعتراض ميکند در نتيجه واقعه  21خرداد روی ميدهد .بعد از  21خرداد چند نفر نظير
حنيف نژاد و علي اصغر بديع زادگان معتقد ميشوند که با منطق و دليل نميتوان حق را گرفت .اينها به نهج البالغه استناد
ميکردند که بايد حق را گرفت .روز  23آذر دانشجويان اعتصاب کردند .از اين ببعد مرتب گروههائي با ايدئولوژی انقالب
مسلحانه بوجود ميآيندxxi".امروزه مسعود رجوی و همسرش مريم ،همانطور که خواهيم ديد مدعي هستند که «رهبری انقالب و
ايران» متعلق به مسعود رجوی بوده که «بوسيله خميني ربوده» شده است .اما حتي طبق اعترافات خود رجوی در دادگاه شاه،
مهر رهبری خميني بر انقالب ايران سالها قبل از تشکيل سازمان مجاهدين خلق خورده بوده است .مجددا" در جزوه ای که در
دوران شاه و تحت رهبری و احتماال" با انشأ خود رجوی نوشته شده و بعد از انقالب هم دوباره به چاپ رسيده است هم يکي از
اعتراضات آنها بر عليه شاه و يا افشاگريهايشان بر عليه شاه هم اين بود که شاه "رهبر بزرگ مسلمان ،آيت هللا خميني را به تبعيد
فرستاده است ".در پا نويس  21همين جزوه شرح حال آيت هللا خميني را بنقل از مجاهدين و احتماال" شخص خود رجوی
ميخوانيم " :روح هللا خميني مجتهد بزرگ( ،کسي که ميتواند در موارد فقهي و دستورات اسالمي حکم صادر کند) او يک منبع
رسمي است که حق صدور احکام ديني را دارد و بوسيله مسلمانان اطاعات ميشود .او در جهان اسالم بسيار شناخته شده است و
بيش از هر کس ديگری احترام و عشق مردم خود را داراست .او در موارد متعددی بر عليه ظلم و ستم و فساد حکومت
ديکتاتوری شاه صحبت کرده است وی همچنين در خصوص سلطه استعمار ،امپرياليسم و صهيونيسم بر امت اسالمي سخن گفته
است .درخالل سالهای  2630تا  2633وی چندين بار دستگير شد .سرانجام وقتي که او به قانون کاپيتالسيون ،مصونيت قانوني
امريکائيان مقيم ايران اعتراض کرد ،توسط ماموران دولتي ربوده و به ترکيه و سرانجام به عراق بعنوان تبعيدی فرستاده
xxii
شد".
اولين تلخي در روابط آنها با آيت هللا خميني بگمانم زماني رخ داد که آنها هيئتي را به عراق فرستادند که از آيت هللا فتوای جهاد
بر عليه رژيم شاه را بگيرند که با مخالفت وی روبرو شدند .آنطور که بعدها خود ايشان گفته اند ،آنزمان وی مجاهدين را نه
ميتوانست بعنوان يک سازمان مسلمان قبول کند و نه به عنوان يک سازمان غير مسلمان.
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بعد از انقالب رجوی در يکي از اولين سخنرانيهای خود در سالروز کشته شدن بنيانگذاران سازمان از آيت هللا خميني تحت
عنوان "رهبر" و "امام" ياد کرد و مدعي شد که بدون رهبری آيت هللا خميني ،انقالب مسير استقالل وضد امپرياليستي را طي
نميکرد".
در اولين سرمقاله ،اولين نشريه مجاهد که پس از انقالب به چاپ رسيد ،درخصوص رهبر انقالب چنين آمده است " :در قلب اين
حماسه کبير«انقالب ايران» مردی ،چهره پرچمدار و قهرمان آن همچون خورشيد ،تابناک تر از هر ستاره ميدرخشد .او که در
حساسترين مقطع تاريخ مبارزات اين ميهن به عنوان پيشوا و تبلور شرف و آزادگي مردم ما ،لقب امام گرفت ،در شکوفائي و
پيروزی يک نبرد حق طلبانه  -اما نا برابر نقش تعيين کننده ای ايفا کرد و بدين ترتيب شکل تازه ای از درگيری و پيروزی حق
بر باطل در تاريخ ثبت شد .بي ترديد برای کمترين پيشوائي همچون امام خميني عشق و فداکاری نثار شده است ،قلب ميليونها
انسان رنجديده و تحت ستم با نام او سرود آزادی سر داد ،و مرگ اهريمن زمان راتداعي ميکرد .نامي که رژيم شاه خائن با همه
قدرت و عظمت ضد خلقي و سرکوبگرانه اش ،ميخواست فراموش شود ،تا آنجا که از حبس و شکنجه آزادگاني که جسارت دم
xxiii
زدن از نام و ياد او را داشتند ،ابائي نداشت".
چندی بعد ،مجاهدين در نامه ای به احمد خميني ،چنين مينويسند " :همچنانکه بارها گفته ايم  ،باز هم تاکيد ميکنيم که عليرغم هر
گماني که در محضر امام يا اطرافيان به ما برده شده و يا به ما منتسب شود ،تا آنجا که سخن از اسالم ضد استبداد  ،ضد استعمار
و ضد استثمار باشد ،ما هرگز روحانيت مبارز و در صدر همه ی نيروها حضرت آيت هللا العظمي امام خميني را تنها نخواهيم
xxiv
گذاشت و تا آخرين قطرات خون نيز در کنارشان خواهيم بود".
آنها وی را «آيت هللا»« ،امام»« ،رهبر انقالب» ،و حتي «پدر» و «خورشيد ،تابناک تر از هر ستاره ای» خواندند ،رهبری
قيام پانزده خرداد و انقالب بهمن  2313را از آن او دانستند ،از وی اجازه جهاد بر عليه شاه را طلب کردند ،و همانطور که
ديديم به او قول دادند که تا آخرين قطره خون در مبارزات ضد امپرياليستي درکنارش باشند؛ بنابراين چه اتفاقي افتاد که بناگهان
بعد از گذر چند ماه (از خرداد  2330تا مهر  ) 2330به يکباره از نظر مجاهدين ،آيت هللا خميني تبديل به «دجال»« ،دشمن
xxv
مردم ،کشور و حتي بشريت» ،ضحاک و حتي «الشخور» و «کرکس» و حتي «وطن فروش و آويزان به دامن امپرياليسم »
شد؟ پاسخ ساده است .هيچ چيز ،شکست طرح آنان برای تکرار انقالب ،در سي خرداد  2330و پايان استفاده آنان از نام آيت هللا
خميني برای نزديک شدن به مردم و يار گيری از ميان جوانان مسلمان.
در واقع تمام آن القاب و مجيز گوئي ها که گاه فراتر از بسياری از نزديکان آيت هللا خميني بود ،چيزی نبودند مگر مکر و حيله
و نفاق مجاهدين برای نيرو گيری از ميان جوانان مسلمان معتقد به رهبری آيت هللا خميني .بعد از خرداد  2330وبه خصوص
پس از پناهنده شدن رجوی به فرانسه و فرارسيدن دوراني که دشنام به حکومت ايران و رهبری آن ميتوانست تشويق و حمايت
سياستمداران و دولتمداران در غرب و عراق را بهمراه بيآورد ،تمامي آن القاب وارونه و معکوس گرديدند .اما باز من اين القاب
جديد را هم جدی نميگيرم و بسا ممکن ميبينم که آنان نيز روزی اگر نياز باشد تغيير کرده و دوباره به تعريف و تمجيد تبديل
گردند ،کما اينکه در مورد آيت هللا منتظری چنان بود و چنين شد.
يادم است يکي از اولين روزهای فروردين  2330ما ،جمعي از هواداران نزديک سازمان به پايگاهي در لندن فراخوانده شديم،
در آنجا من برای اولين بار يک عضو رسمي سازمان را ديدم ،وی به خارج از کشور آمده بود که هواداران را آماده يک تغييرو
چرخش بزرگ در حرکت سياسي و همانطور که بعدها ديده شد ،نظامي سازمان بکند .وی در تحليلي که از شرايط داخل کشور
داد برای اولين بار از "خميني" بعنوان يک عنصر "راست ارتجاعي" و متعلق به "جناح ارتجاعي" حکومت نام برد .در آنزمان
تحليل سازمان اين بود که حکومت دارای دو بخش است ،ارتجاعي و ليبرال که رهبری بخش نخست را "خميني" و رهبری
ليبرالها را با "بني صدر" ميدانست .هدف مجاهدين در آنزمان اختالف انداختن بين اين دو بخش و شقه کردن حکومت و در نتيجه
فراهم کردن شرايط برای حرکتي مثل انقالب بلشويک روسيه در  2603و لنين شدن رجوی بود ،چيزی که بعدها "قيام سي
خرداد" نام گرفت .آن عضو مجاهدين البته بخش دوم اين تحليل را بطور سر بسته عنوان نمود ،صحبتهای وی عمدتا" حول اين
بود که تصوير ما نسبت به رهبر انقالب را واژگونه نمايد .اما در اين تحليل آنچه که بيش از هر چيز مرا به تعجب واميداشت اين
بود که او مدعي بود که سازمان از قبل از انقالب بهمن ماه نسبت به «ماهيت ارتجاعي خميني» آگاه بوده و در واقع آنرا از
زماني فهميدند که وی حاضر نشد به مجاهدين اجازه جهاد بر عليه حکومت شاه را بدهد .اين در حالي بود که تا چند روز قبل از
اين جلسه ما طبق دستور سازماني مجبور بوديم که عکس آيت هللا خميني را در تمام جلسات عمومي خود در کنار عکس آيت هللا
طالقاني و بنيانگذاران سازمان به ديوار آويزان نمائيم و حتي مجبور به انجام اينکار در پايگاه های غير علني خود بوديم.
اگر وی ميگفت ما به ناگهان دريافته ايم که در باره آيت هللا خميني اشتباه کرده ايم و  ....من و بسياری مانند من ،آنچنان شگفت
زده نميشديم ،اما آنچيزی که بخصوص مرا شگفت زده کرده بود ،ادعای او مبني بر اين بود که از سالها قبل از انقالب آنها نسبت
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به اين موضوع اشراف داشته اند .xxviدر آنجا من نتوانستم خود را نگه داشته و سئوال خودم را با اين مضمون مطرح کردم که
اگر شما نسبت به ماهيت وی اين اشراف را داشته ايد چگونه او را «امام»« ،آيت هللا»« ،رهبر انقالب» ... ،خطاب کرده و
بنوعي احتماال" محافظه کارانه مطرح کردم که آيا اين با «صداقت» مجاهدين که بارها بما گفته شده يکي از دو سرمايه اصلي
سازمان است در تناقض نيست؟ حتي اگر آنها نميخواستند که دشمني مردم را برای خود بخرند حداقل ميتوانستند از القابي مثل
"آقا" و حتي "حضرت" که بار ايدئولوژيکي ندارند استفاده کنند .آن عضو سازمان که فکر نکنم انتظار چنين سئوالي را از کسي
داشت ،بر آشفته شده و با زيرکي خاصي سئوال مرا عوض کرده و اينطور وانمود کرد که من نسبت به کليت حکومت مسئله
دارم و داستان را به اين برد که مجاهدين چقدر کشته و مجروح و شکنجه شده داده اند که به اين نقطه رسيده اند  ...به اين ترتيب
بسرعت روی کار چندين ساله سازمان در خصوص مظلوم بودن آنها سوار شده و با احساسي کردن جلسه با ذکر نام "شهدای
اخير و از حدقه در آمدن چشم دختران خردسال هوادار سازمان" نه تنها مرا وادار به عقب نشيني کرد ،بلکه بنوعي چشم غره
های اکثر اعضأ را متوجه من نمود.
جالب اينجاست که بعد ها رجوی با فراموش کردن مجيز گوئي های خود از رهبر انقالب ،منتقدين خارج از کشوری خود و
شورای مقاومتش را متهم به اين کرد که چرا از او انتقاد ميکنند ولي رهبری خميني را بدون چون و چرا پذيرفتند؟ وی در پيام
خود بمناسبت هفتمين سالگرد انقالب چنين ميگويد " :شگفتا که همانها که امروز در صحنه ی سياسي اينهمه به شورای ملي
مقاومت و باالخص به مجاهدين چنگ و دندان نشان ميدهند و لنگ و لگد ميزنند ،آنروز يا به دستبوسي خميني بسنده کردند و يا
هرگز يک صدم آنچه را که امروز علنا" عليه ما ميگويند و مي پراکنند درباره ی او بر زبان نميآورند .حال آنکه خميني فرد بود
و نه سازمان .حال آنکه خميني به هيچوجه سابقه ی مبارزه ی انقالبي و اصولي نداشت .حال آنکه خميني نه طعم شکنجه و
زندان چشيده بود و نه نسلي که هزار هزار از برای آزادی دامن محبت به خون رنگين کنند ،تربيت کرده بود{ ... .xxviiخميني}
در يک کالم  :زد و بست و از هم دريد و خورد و پايمال کرد .گرفت و کشت و سوخت و ويران کرد .راستي که عقرب و افعي
xxviii
و کفتار هزار بار بر اين هيوالی آدمخوار شرف دارند".
در جائي ديگر رجوی آيت هللا خميني را بدليل غياب مجاهدين و انقالبيون ديگر که در زندان بودند ،متهم به «سرقت رهبری
انقالب کرد».xxix
مريم رجوی اصل موضوع را مبني بر اينکه رجوی رهبری انقالب را از آن خود دانسته و در واقع معتقد است که «خميني»
آنرا از وی «ربوده» است را اينچنين بيان ميکند " :اين حق اساسي خلق بر يک سازمان انقالبي است که رهبری انقالب را به او
بشناساند ،اما متاسفانه تا بحال مکتوم باقي مانده بود .چرا که ما -بويژه خود مسعود  -از اين ابأ داشتيم که با برچسبهای مختلف ،
برچسبهائي که همه ی شما با آن آشنا هستيد ،بر چسبهائي از قبيل شخصيت پرستي و غيره که دشمنان دروني و بيروني خلق
ميزنند ،دشمنان خلق بخواهند که لکه ای بر دستآوردهای سازمان بگذارند .در حاليکه همه ی ما خوب ميدانيم که وقتي رهبر
ذيصالح معرفي نمي شود ،جايش را چه عناصر نا صالحي ميگيرند .وقتي مسعودها شناخته نيستند .خميني ها ميآيند انقالب مردم
xxx
را و رهبری آنرا ميدزدند و آن بر سر مردم ميآورند که همه تان در حال حاضر شاهدش هستيد".
اگر به سئوال اوليه خود بازگرديم و اينکه چرا در حاليکه رجوی ديگران را زير سئوال ميبرد که چرا منتقد «خميني» نشده و در
عوض منتقد مجاهدين و شورای مقاومتش هستند؛ و همسرش رهبری انقالب را حق مسعود رجوی ميداند که توسط «خميني
ربوده شده» و با اينحال مجاهدين و منجمله شخص رجوی و همسرش "خميني" را رهبر و امام و  ...خطاب کردند ،پاسخ را
ميتوانيم از مهدی ابريشم چي همسر اول مريم بگيريم :وی ميگويد " :ما در ابتدا که چندان نيروی بزرگي نبوديم .در مقابلمان
خميني بود .مثل يک هيوال با  3ميليون استقبال کننده .از پدر و مادر ها گرفته تا ديگر آشنايان همه ميپرسيدند که امام را قبول
داريد؟ امام را قبول داريد؟" xxxiبنابراين جواب اين است :به دليل آنکه تعداد آنها قليل بود ،بدليل اينکه «خميني در فرودگاه شش
ميليون استقبال کننده داشت» و من ميتوانم به اين استدالل اضافه کنم که به اين دليل که آنها ميتوانستند با نام او نيرو گرفته و از
قلت به کثرت برسند و خالصه مطلب همانستکه در همه فرهنگهای دنيا نفاق ،دروغ و ريا خوانده ميشود که برتر از اصول اعالم
شده بظاهر ايدئولوژيک است .باز ميخواهم نتيجه بگيرم که اصل اساسي دکترين مجاهدين و تمام فرقه های مخرب خدعه،
نيرنگ و نفاق است و نه آنچه که آنها در ظاهر مدعيش هستند.

فصل پنجم ،آزادی ،دموکراسي ،حقوق بشر ،برابری و يا ريا و نيرنگ:
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در دنيای سياه و سفيد فرقه های مخرب ،ارزشهائي چون آزادی ،دموکراسي ،حقوق بشر ،برابری ،همه بي معني هستند چرا که
پايه و اساس آنها که احترام به شخصيت فردی افراد و حقوق فردی آنهاست از اعضأ و حتي حاميان فرقه دريغ شده است.
برابری در يک فرقه مخرب چه معني ای ميتواند داشته باشد ،وقتي که رهبران فرقه در آسمان هستند و اعضأ در زمين؟ و گاها"
گفته ميشود که رهبران از جوهره ديگری هستند و اعضأ از جوهری ديگر و حتي همانطور که بعدا" خواهيم ديد ،اعضأ به لحاظ
اجتماعي مرده محسوب ميشوند؟ حق و حقوق بشر در تشکلي که اعضأ در آن از حقوقي محروم گشته اند که حتي بردگان عصر
باستان از آنها برخوردار بودند ،چه معني ای ميتواند داشته باشد؟ وقتي که معيار برتری يک نفر بر ديگری ميزان تسليم وی به
رهبری است ،برابری بين افراد ،بين زن و مرد چه مفهومي ميتواند داشته باشد .در فرقه های مخرب اعضأ نه تنها تسليم فرقه
در عمل ،بلکه در فکر و اعتقادات ،در قلب و احساسات خود هستند و بايد نابودی شخصيت فردی خود برای بدست آوردن
شخصيت فرقه اي را پذيرا شوند .دموکراسي در يک فرقه مخرب چه معني ای ميتواند داشته باشد ،زمانيکه اطاعت مطلق و
وفاداری مطلق بدون هيچ سئوال و شک و ترديد از رهبری قانون جاری در تشکيالت است؟ پاسخ من به تمام اين سئواالت تنها
يک چيز است و آن هيچ است ،چرا که تمامي اين ارزشها در يک فرقه مخرب نه تنها وجود ندارند بلکه حتي معني لغوی آنها
واژگون شده و عکس خود را معني ميدهند ،جائيکه جورج اورول در  2632ميگويد "آزادی بردگي است" و "بالهت توانمندی
است"
البته طبيعي است که مجاهدين امروز که در غرب به دنبال جذب حمايت سازمانهای حقوق بشری و حمايت سياسي هستند،
شعارهای گذشته ضد امپرياليستي ،ضد امريکائي و ضد اسرائيلي خود را فراموش کرده و شعارهای غرب پسند را تکيه کالم
خويش نمايند ،اما وقتي اعضأ تحت شستشوی مغزی فرقه بخاطر چند روز دستگيری مريم رجوی توسط پليس فرانسه دسته دسته
داوطلب خود سوزی شده و چند نفر خود را در مأل عام به آتش ميکشند ،اين شعارها هيچ معني و مفهومي نميتواند داشته باشد،
مگر حيله و نيرنگ ،خدعه و فريب.
در فرقه های افراطي يک عضو "خوب" کسي است که همه چيز خود منجمله تمام حقوق فردی خود ،هويت فردی ،احترام و
اعتماد بنفس و حتي احساسات و عواطف خود را به فرقه و رهبر فرقه داده است .در فرقه های مخرب کساني که هنوز بخشهائي
از شخصيت خود را حفظ کرده اند به القابي چون "خودخواه"" ،خود محور بين"" ،بورژوا" و  ...ملقب ميشوند و اگر سئوال و
شکي کنند ،اگر قدری از حقوق اوليه خود را طالب شوند ،بسرعت به القاب ديگری همچون "مزدور و جاسوس دشمن"" ،سرباز
شيطان" ،و "خائن" ملقب ميشوند .و کساني که عضو فرقه نيستند ،خوب همانطور که در گذشته ديديم ،آنان مادون اعضأ فرقه و
شايد قدری باالتر از حيوانات باشند ،کساني هستند که هنوز اسير غرائز حيواني خويشند ،و تازه وقتي که اعضأ که بمراتب در
مراحل تکاملي باالتر از آنان محسوب ميگردند ،نميتوانند هيچ حقي را دارا باشند ،بيچاره مردم عادی چه حقي را ميتوانند طالب
گردند؟
بعد از تمام اين حرفها ،اين به آن معني نيستکه فرقه های مخرب در ادبيات خود در خصوص اين لغات و ارزشها صحبتي
نميکنند .بعکس آنان بيش از هر گروه ديگر از اين ارزشها دم ميزنند و از هر کمبودی در جامعه در خصوص آزاديها ،برابری و
دموکراسي استفاده ميکنند که عضو جديد بگيرند .آنها ضعفهای موجود در جامعه در اين موارد و بخصوص در مورد هر نوع
استثماری را تا آنجا که بتوانند بزرگ کرده و آنها را شعار و پرچم تبليغاتي خود جهت عضو گيری و جلب کمک مالي و سياسي
ميکنند .جهت نشان دادن استفاده فرقه های مخرب از اين ارزشها و بي معني بودن آنها در دنيای فرقه ای اجازه دهيد به چند
نمونه در مجاهدين اشاره نمايم.

حقوق و حقوق بشر:
بعد از انقالب بهمن ماه  2313ايران ،دادگاههای انقالب با سرعت نسبتا" زيادی ،بدون رعايت درست مراحل قانوني ،تعدادی از
مقامات رژيم گذشته را محاکمه و بسياری از آنان را به جوخه های اعدام سپردند .در آنزمان در بين بخشهائي از جامعه و
بخصوص در ميان ايرانيان خارج از کشور اين شايعه وجود داشت که اعضأ مجاهدين در دادگاههای انقالب نفوذ کرده و اين
مجاهدين هستند که دارند انتقام گيری ميکنند و مسئول اصلي اين اعدامهای سريع وبدون محاکمه مناسب ميباشند .وقتي اين
محاکمات توسط سازمانهای حقوق بشری بين المللي و سنای آمريکا محکوم شدند؛ مجاهدين در پاسخ اطالعيه ای خطاب به «امام
خميني» و «مردم قهرمان ايران» منتشر کرده و چنين گفتند" :پيام تهنيت مجاهدين خلق به مردم ايران و امام خميني :سازمان
مجاهدين خلق ايران روز گذشته با نهايت خوشوقتي و افتخار از رای محکوميت ايران در سنای امريکا اطالع حاصل نمود،
محکوميتي که به پيشنهاد يک سناتور معلوم الحال صهيونيست در قبال اعدامهای انقالبي اخير ايران مورد تائيد سايرين قرار
گرفت .آنگاه لحظاتي پيش ،کلمات بسيار ارزشمند و واقع گرايانه ی "امام خميني" را که برای چندمين بار امپرياليسم امريکا را
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به عنوان دشمن اصلي خلقمان معرفي کردند ،دريافت نموديم ...بديهي است که ما نيز  ،همچون تمام انقالبيون راستين  ،حساب
مردم شريف امريکا را از حساب جهانخواران و غارتگران بين المللي مسلط بر اين کشور جدا ميکنيم  ....مجاهدين روز جمعه
چهارم خرداد ماه جاری را که روز شهادت بنيانگذاران اين سازمان است ،روز اعتراض به سنای امريکا اعالم کرده و از عموم
مردم قهرمان ايران ،اجتماعات شايسته ای را در اين روز طلب ميکنند xxxii".و در روز تظاهرات ،رجوی در سخنراني خود
گفت :آيا انتظار داريم که آمريکا و امپرياليستها "از اين اعدامها ناراحت نباشند؟ از اين اعدامهای انقالبي بما و انقالبمان و
اماممان بد نگويند؟ عجب! نه اين منطق تاريخ است حاالت و واکنشهای استعمار گر و استعمار شده متفاوتند ... .پس نتيجه
ميگيريم ،افتخار بر اين دادگاهها ،افتخار بر اين احکام ،افتخار بر اين باز پرسهای انقالبي ما ... ،اگر هيچ دليل و حجتي نبود بر
اصالت کار اين دادگاهها تنها و تنها اعتراض امپرياليستها ،نارضايتي امپرياليستها کافي بود .حجت بود .دليل بود .آيا در اصالت
xxxiii
کار آنها مخالفت استعمار گرها و صهيونيستها کافي نيست .برای همين بود که ما بملت ايران و امام تهنيت گفتيم".
نه تنها مجاهدين در آنزمان هيچ حقي منجمله حقوق بشر اوليه را برای دشمنان خود که در آنزمان مقامات و ماموران رژيم شاه و
ساواک بودند ،قائل نبودند ،بلکه مستمرا" معترض دادگاههای انقالب بوده و آنها را متهم به ماليمت و سستي در اجرای عدالت
ميکردند .برای نمونه در مقاله ای که در مجاهد به چاپ رسيد آنها معترض اين شدند که چرا محاکمه يک فرد ساواکي سه روز
به طول انجاميده ،چرا که بنظر آنان به " صرف محرز شدن هويت آنان برای به جوخه آتش سپردنشان کفايت ميکرد .الزم بود
به کيفر رساندن اين جانيان با سرعت و قاطعيت تمام انجام گيرد xxxiv".در اطالعيه ديگری آنها از اينکه ممکن است بعضي از
xxxv
متهمان به زندان محکوم شده و اعدام نگردند ابراز نگراني کردند.
شگفتا که حتي در مورد شکنجه هم مجاهدين بنوعي انجام آنرا در مورد زندانيان سياسي که آنزمان مقامات سابق رژيم شاه بودند
پذيرفته و انجام آن در مورد مجرمين عادی را تحت فشار روشنفکران هوادار خود محکوم نمودند .در اطالعيه منتشر شده توسط
آنان چنين ميخوانيم " :اخيرا" مجازاتهائي از قبيل اعدام و شالق زدن و امثالهم درباره ی برخي جرائم عادی و غير سياسي در
پاره ای نقاط ،معمول شده است ... ،مجاهدين متذکر ميگردند که اجرای اين قبيل احکام ،آنهم در کمال قاطعيت ،صرفا" در باره
عناصر خائن و جنايتکاری بايد اعمال شود ،که واصفان و حافظان نظم طاغوتي شاه بوده اند xxxvi" .بنابراين از نظر آنان حتي
شکنجه در مورد دشمنانشان نه تنها مجاز است ،بلکه بايد با «قاطعيت» انجام گيرد .البته با توجه به ديدگاه سياه و سفيد آنان و
تعريفشان از دشمنان که هر کسي را ميتواند در هر زماني منجمله اعضأ سابق را در بر گيرد ،ميتوان از آنان و در واقع از تمام
فرقه های مخرب انتظار داشت که حکم اعدام و شکنجه آنان شامل هر کسي بشود.
مجاهدين البته بعد از شروع مبارزه مسلحانه شان بر عليه جمهوری اسالمي ،و دستگيری تعداد زيادی از اعضأ و هوادارانشان
توسط حکومت بيکباره طرفدار سينه چاک حقوق بشر نوع غربي شده و در تشويق سازمانهای بين المللي و حقوق بشری غرب و
منجمله همان سنای آمريکا برای محکوم کردن حکومت ايران به دليل نقض حقوق بشر ،پيشتاز همگان شدند .چرا که ديگر حقوق
بشر و دفاع از حقو ق بشر در ايران بيشتر شامل اعضأ آنان ميشد و نه دشمنانشان و در ضمن حربه ای سياسي بود بر عليه
دشمن ايشان يعني حکومت ايران .وگرنه در جائي که به آنان مربوط نميشد ،مانند نقض حقوق بشر توسط حاميشان صدام حسين
در عراق آنان براحتي ميتوانستند چشمان خود را بروی نقض حقوق بشر بسته و حتي در کشتار کردها و شيعيان خود نيز در
خدمت دستگاه جنايت صدام حسين در بيايند .اما برای فهم نظر واقعي آنان در مورد همين محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط
سازمانهای حقوق بشری ،کافيست مقاله ای تحت عنوان "سياست حقوق بشر ميخواهد چهره کريه امپرياليسم را پنهان سازد" را
که در مجاهد شماره پنج به تاريخ  2331/1/16به چاپ رسيد را مطالعه نمائيد .از نظر آنان حقوق بشر طرح شده از جانب
"امپرياليسم" چيزی نيست مگر " :سياست جديد امپرياليزم در رابطه با کشورهای تحت سلطه { ،که} خود را در شعار بظاهر
xxxvii
مردمي و بشردوستانه! "حقوق بشر" نشان داد".

آزادی:
جنگ صلح است ،آزادی بردگي است ،جهل قدرت است؛  4891جورج اورول

مجاهدين همچون ديگر فرقه های مخرب ،بسيار در ادبيات و شعر و شعار های خود دم از "آزادی" ميزنند ،اما آيا "آزادی" ای
که آنها از آن صحبت ميکنند همان تعريفي را دارد که در ادبيات معمول در هر کشور و فرهنگ و جمع ديگری دارد؟ در اينجا
من نميخواهم به اين بپردازم که آزادی چيست و چرا من فرقه های مخرب را معادل برده داری نوين قرار ميدهم ،يعني در نقطه
مقابل آزادی؛ در اينجا بحث براين است که آزادی در فرقه های مخرب و بخصوص مجاهدين چه معني و مفهومي دارد؟ از نظر
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آنان آزادی ،يعني رهائي از غرائز وخواستهای دروني و بعبارتي ،آزادی يعني نخواستن برای خود و حتي محروم کردن کامل
خود از مواهبي که خدا و يا طبيعت آنها را برای انسان و يا هر موجود زنده ديگری حالل و حتي واجب کرده اند . xxxviiiطبعا"
اين مفهوم ،نه بشکل مطلق آن ،بلکه بطور نسبي اش ،شايد نه تحت عنوان آزادی ،بلکه نوعي از تطهير ،خودسازی و عبادت
برای جلوگيری از زياده خواهي انسان و تسليم شدن وی به غرائز و حوسهای آني توسط بسياری از اديان و معلمين اخالق
مطرح و تجويز شده است .اما در تعاليم آنان آنچه که بشر از خود دريغ ميکند ،اوال" محدود است و ثانيا" آن را بايد در راه خدا
و يا عموم مردم و يا حفظ طبيعت صرف نمايد و نه اينکه خود را از خواستهای دروني بکل رها کرده و در عوض خواستهای
رهبری فرقه را خواست خويش نمايد .بعبارتي در فرقه های مخرب ،خواست فردی و آزادی جهت رسيدن به آن خواست از
اعضأ و حتي در مواردی از هواداران گرفته ميشود و بجای تخصيص آن جهت بهبود وضع کلي جامعه که ميتواند نهايتا" خود
فرد را هم ذينفع نمايد ،آنرا هزينه رسيدن رهبر فرقه به خواستها و هوسهای خود (البته به "نمايندگي از خدا و يا مردم و يا طبقه
کارگر و مظلوم" ) ميکند .مسعود رجوی در سخنراني خود تحت عنوان تبيين جهان ،آزادی را چنين تعريف ميکند " :در زمينه
انساني ،هر فرد بسته به اينکه چقدر اجبارات و جبرهای غريزی دروني خودش را مهار کرده باشد  -يعني آزادتر شده باشد ،که
مسلما" در متني از رهائي اجتماعي امکان پذير است  -متکاملتر است ..." .xxxixوی در ادامه صحبتهايش ميگويد " :انسان با
رستن از قيد تمام عوامل محدود کنند  -چه در خودش ،چه در طبيعت و چه در جامعه  -به مرزهای نا محدود ،به اوج آزادی و
رهائي ،آن رهائي که سرنوشت محتوم نوع بشر است ،خواهد رسيد xl".در جای ديگر آنها بطور صريح اعالم ميکنند که آزادی
آنها آزادی ای نيست که در ليبراليسم تعريف ميشود.
رجوی و بن الدن با سوء استفاده از مفوم "جهاد اکبر" در اسالم پيروان خود را وادار ميکنند که خود را از تمام خواستهای
غريزی و طبيعي ،مثل ميل به توليد مثل و يا ميل به حيات محروم نمايند .در حاليکه جهاد اکبر و تقوای اسالمي بمعني مبارزه
انسان بر عليه زياده خواهي ،شهوت راني و تسليم وی به شهوت و هوس است و نه محروم کردن خود از مواهب طبيعي که
خداوند آنها را برای انسان حالل نموده است .اما اين محدود به آنان و سوء استفاده ايشان از مفاهيم اسالمي نميشود .در تمام فرقه
های مخرب ،تحت عناوين گوناگون ما شاهد اينگونه تعريف از آزادی و تشويق اعضأ به محروم کردن خود از خواستها و غرائز
طبيعي هستيم .برای نمونه ديويد کوروش بر عليه روابط جنسي صحبت ميکرد و از هواداران خود ميخواست که خود را از
داشتن هر گونه رابطه جنسي ای محروم نمايند و در عوض همسران خود را به همسری وی درآورند و يا در مذمت پول و مال
اندوزی سخنراني ميکرد و در نهايت از هواداران خود ميخواست که تمام اندوخته خود را به وی بدهند .يکي از هواداران سابق
وی چنين ميگويد" :ديويد کوروش برای ما در مورد قبح زندگي مادی صحبت ميکرد ،اينکه ماديات و پول بر جامعه آمريکا حاکم
شده است ،و اينکه اين امر چقدر زشت و قبيح است .البته بايد بگويم که بسياری از صحبتهای وی صحيح بنظر ميرسيد ،اما من
نميخواستم که خانه خود را فروخته و راهي آمريکا {و زندگي در پايگاه او} شوم؛ اما قدم به قدم و ذره به ذره ،وی ميدانست که
چه دگمه هائي را فشار داده و ما را وادار به کارهائي کند که نميخواستيم انجام دهيم .ميدانيد هر کسي دگمه هائي و يا پاشنه آشيل
هائي دارد که با فشار دادن آنها حاضر به انجام هر کاری ميشود .کوروش قادر بود که آن دگمه ها را فشار داده و به هدف خود
برسد .برای مثال او جنتس را وادار کرد که نسبت به داشتن استخر در خانه اش احساس گناه کرده {خانه اش را فروخته و آنرا به
ديويد بدهد }.ليزا را هم وادار کرده بود که به خود شک کند که "ما برای خدا چه کرده ايم؟ " و به اين برسد که "هيچ چيز" {و
در نتيجه بيشتر از قبل به او بدهد xli"}.کارول جيامبالوو عضو يک فرقه کوچک مارکسيستي هم تحت عنوان "مبارزه {بر عليه
خود}" همين مفهوم را چنين توضيح ميدهد" :باکستر {رهبر فرقه} در خصوص نظم و همکاری و اينکه بي مسئوليتي در بکار
گيری لغات و فعاليتها بايد کنترل شوند چنين ميگفت که اين کنترل خود و فرديت برای گروه قدرت و توان ميآورد ،و همچنين
کار ما برای مردم را ارتقأ ميبخشد .کنترل {خواستها و غرائز  }...ما را مسئول تر کرده و برای سازمان وحدت بيشتری به
ارمغان ميآورد .برای رسيدن به همکاری بيشتر و بصورت يک جمع واقعي در آمدن ،و برای اينکه حرکت ما درست باشد،
داشتن نظم و ديسپلين فوق العاده ضروريست .ما معتقديم که يک عضو ميتواند در جمع حل گردد {و يا بقول مريم رجوی يک
موريانه در کندوی موريانه ها گردد} .جمع بودن به معني آنست که ما نميتوانيم هيچ حرکت {و خواسته} فردی داشته باشيم.
فرديت و هويت فردی تخريب کننده قدرت و توانيست که ما در خود بوجود آورده ايم .خود و يا هويت فردی و همکاری جمعي
نميتوانند در يکجا جمع شوند .هر رفيق سازماني بايد بطور دائم خود را نسبت به اصول راهنما يادآور شود :جمع بزرگتر از
جمع احاد افراد است که ما بدون آن هيچ چيز نيستيم .مسئوليت هر فرد ايجاب ميکند که برای زندگي در سازمان همواره تمرين
نمايد که نظم مطلق را رعايت نموده ،در جمع و همکاری جمعي شرکت نمايد ،اطمينان حاصل نمايد که بقيه کادر ها هم در مقابل
اعمال خود مسئول باشند ،و مهمتر از همه که نبايد در آن ذره ای غفلت نمود ،اينکه خطا ها را يادآور شده {انتقاد از ديگران و
البته نه رهبری بکند} ،بر خطاها غالب شده ،و اشتباهات را تصحيح نمايد .مبارزه {بر عليه خود و خواستهای فردی} حيات
سازمان است .با پايان هر مرحله از «مبارزه» مرحله جديدی از تکامل آغاز ميشود ،اين راه و روش افزودن بر توان مبارزاتي
سازمان است xlii ".مشابه همين آموزشها را ما ميتوانيم در بيانات و افکار مائو پيدا کنيم ،برای مثال " :فرديت و يا شخصيت و
خواست فردی از آنجا که اينگونه تفسير ميشد که بمعني « ترجيح-خواست خود بر منافع مردم است»بعنوان يک صفت خيلي غير
اخالقي شناخته ميشد xliii".مشابه همين بيان را ميتوان در آموزشهای القاعده پيدا نمود" :با خرد کردن و يا پائين آوردن فرديت
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ميتوان «امت جديد» را پايه گذاری کرد که نهايتا" بمعني نفي فرد است .چنين کادرهائي {که فرديت و خواست فردی نداشته
باشند} زماني ساخته ميشوند که آنها خود را شريک در ساختمان يک جامعه اسالمي ايده آل دانسته و خود را از خواستهای فردی
xliv
محروم کرده و داوطلبانه پذيرای مرگ مقدس شوند".

برابری:
«تمام چهار پايان برابر هستند ،اما بعضي از آنان برابرتر از ديگران ميباشند ».مزرعه حيوانات اثر جورج اورول

همانطور که «شخصيت فردی»« ،آزادی» و «دموکراسي» در ديدگاه فرقه های مخرب معني واژگون شده و متفاوتي از فهم
معمول آنها دارد؛ «برابری» و «برتری» هم در ميان اين جماعت معني متفاوتي دارند .از آنجا که در فرقه های مخرب همه
چيز منجمله دکترين فرقه حول محور رهبر فرقه چيده شده اند ،معني اين لغات را هم بايد حول همين محور (رهبری) فهم نمود.
برای مثال در ادبيات و تبليغات مجاهدين بسيار درباره برابری زن و مرد و بعضا" حتي برتری زنان بر مردان مجاهد ميشنويم،
اما اين برابری با آنچه که زنان در يک جامعه مدرن بدنبال آن هستند ،و اين برتری با آنچه که فمنيسم مدعي آنست زمين تا
آسمان متفاوت ميباشد .چرا که برابری زن و مرد در يک جامعه مدرن و يا برتری آنان در يک ديدگاه فمنيستي ،حاصل مبارزه
فردی زنان ،نشان داده شدن شخصيت و توانمنديهای شخصي ايشان است .در حاليکه برابری و برتری در درون فرقه های
مخرب حاصل ميزان ،از خود تهي شدن افراد و برده تمام عيار بودنشان برای رهبری فرقه ،از خود گذشتگي و آمادگي بيشتر
آنان برای مرگ است.
فرهاد خسرو خاور در خصوص اين نوع از برتری افراد که حاصل عمليات باصطالح انتهاری (چه فيزيکي و چه معنوی)
آنانست چنين ميگويد«" :شهادت» به مردان جوان اجازه ميدهد که «فرد» شوند {و يا باصطالح شخصيت فردی خود را
بازيابند} چرا که به آنان قول داده ميشود که در صورت مردن آنها ميتوانند همه آنچيزهائي را که در طول حيات از آنها محروم
بوده اند را بدست آورند .بطور خالصه يک موجوديت آسماني پيدا کنند .در حاليکه معني شهادت سنتي {آنچنانکه در اديان و
فرهنگ جوامع مختلف معني ميشوند} يک مورد خاص ،کمياب و ويژه است که باالتر از تحمل هر دردی بوده و پديده ايست که
اينگونه تصوير شده که آرزو و ترحم هر کسي را برانگيزد و در عين حال باعث گردد که جامعه بشکل سمبوليک به يکديگر
گره خورده و قوی شود؛ دنيای مدرن که هيچ اميدی برا ی «جلوه گری{ -و شاخص شدن } فرد» در آن وجود ندارد نوعي از
شهادت را تبليغ ميکند که براحتي در دسترس هر فرديست که خواهان آن باشد .در حاليکه آنان در زندگي روزمره اصال"
xlv
بحساب نميآيند و مهم نيستند ،مرگ به آنان اجازه ميدهد که يک شخصيت ويژه پيدا کنند".
در مجاهدين مريم رجوی ،خودش و همسرش را قهرمانان مبارزه برای کسب حقوق زنان ميداند .اما بطور واقع اين برابری و يا
حتي برتری يعني چه؟ اين برابری و يا برتری حاصل مبارزات زنان در داخل سازمان و يا نشانگر توانمندی و تخصص برابر و
يا برتر آنان از مردان نيست ،بلکه خواست رهبری سازمان و بنا به داليل تشکيالتي آنست .در واقع همانطور که در گذشته هم به
آن اشاره شد ،اين برابری و برتری نشانگر هيچ چيز نيست مگر درجه از خود تهي شدن افراد و خدمت برده گونه و يا بقول
مريم رجوی «موريانه مانند» آنان به رهبری است .در مجاهدين زنان از مردان بلحاظ رده برتر هستند ،چرا که مطيع ترند ،از
خود تهي ترند ،و راحتتر به بردگي کشيده ميشوند .اگر مريم در مجاهدين توانست از همه بغير از همسرش برتر شود ،اين به
دليل توان او در حل مسائل روزمره سازمان و يا نشان دادن دارا بودن تخصص خاصي و يا توانمندی خاص سياسي و يا
ايدئولوژيکي نبود؛ بلکه بنا به گفته و اقرار خود سازمان اين تنها و تنها به دليل اين بود که وی اولين کسي بود که مسعود رجوی
را توانست بعنوان رهبر ايدئولوژيک خود پذيرفته و خود را بطور مطلق (جسم و روح) تسليم وی سازد .فهم اينکه چگونه وی
در جايگاهي قرار گرفت که اکنون آنرا اشغال کرده است ،به ما کمک ميکند که معيار رده بندی و يا برابری و برتری در
سازمان را فهم نمائيم.
اروند ابراهاميان در اين خصوص مينويسد " :در هفتم بهمن  ،2333رجوی مريم عضدانلو را بعنوان همرديف خود معرفي
نمود .با اعالم اين مطلب که بدينوسيله  ،زنان در سازمان باال آمده و حق برابر پيدا خواهند کرد .و سرآغاز انقالب ايدئولوژيکي
ای خواهد شد که نخست سازمان و بعد جامعه ايران و نهايتا" تمام دنيای اسالم را در بر خواهد گرفت .تا آنزمان فعاالن مجاهد،
مريم عضدانلو را تنها بعنوان خواهر يک عضو شناخته شده و همسر مهدی ابريشم چي ،يکي از افراد نزديک به رجوی
ميشناختند .مجاهدين مدعي بودند که چنين حرکت قاطعي در زمينه حصول برابری برای زنان در تاريخ جهان يکتا و بي مانند
است .پنج هفته بعد از اين اعالم ،دفتر سياسي و کميته مرکزی سازمان ،حداقل اعضائي که بيانيه را امضأ کرده بودند ،اعالم
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کردند که مجاهدين از رجوی و مريم عضدانلو خواسته اند که برای تعميق اين انقالب ايدئولوژيک و اجتناب از تناقضات الينحل
که ممکن است از کار نزديک دو فرد ازدواج نکرده با هم بوجود آيد ،با يکديگر ازدواج نمايند xlvi.اطالعيه مدعي شد که اگر
مريم بدون آنکه با مسعود ازدواج نمايد ،ميخواست که همرديف رهبری باقي بماند؛ اين حرکت تنها ميتوانست يک حرکت شکلي
xlvii
بورژوازی باشد .اطالعيه همچنين مدعي شد که تنها معتقدين واقعي ميتوانند معني اين حرکت را فهم نمايند".
سئواالت بسياری حول اين انتخاب و ازدواج وجود داشت :اوال" که هيچکس حتي رجوی در نوشتار و گفتار خود اشاره ای به
اين نکرد که مريم چه قابليتهائي داشته که او را در اين جايگاه قرار داده است .چه مسئوليتهائي تا آنزمان داشته و چگونه آنها را
به موفقيت رسانده است؟ چگونه توانسته تمام زنان و مردان ديگر در سازمان را پشت سر گذاشته و همرديف رهبری شود؟ و
مهمتر از همه اينکه چرا بايد آنها با يکديگر ازدواج ميکردند؟ آنها مدعي شده اند که از آنجا که رهبری سازمان نميتواند به
هيچکس پائينتر از خود مشروط باشد ،مريم مجبور شده از همسر خود ،ابريشمچي طالق بگيرد ،چرا که با همرديف شدن مريم
وی در رده ای پائينتر از او قرار ميگرفت .و خوب بعد از جدائي مريم از همسرش ،دليلي وجود نداشت که چرا نبايد او با
xlviii
مسعود ازدواج کند؟
مشروط بودن به همسر و مشروط شدن به همسر عجيب ترين چيزيست که تا آنزمان مطرح شده بود ،چرا که حتي ما که در
آنزمان هواداران ساده سازمان محسوب ميشديم ،وابسته به همسرانمان نبوديم و گاها" به کشورها و شهرهای مختلف منتقل شده و
ماهها و حتي سالها از همسران خود بدور بوده و در انجام مسئوليتهايمان هم خللي وارد نميشد .اگر ما هواداران ساده ميتوانستيم
بدون وابستگي به همسرانمان کار و فعاليت کنيم ،چگونه فردی در موضع همرديف مسئول اول و يا رهبر سازمان ،در آن
موقعيت ايدئولوژيک نميتوانست چنين کاری را بکند؟ واقعيت امر همان چيزيستکه مريم بعد ها خود بهنگام انتخابش بعنوان
«رئيس جمهور» ايران اعالم نمود و آن اينستکه وی خود را "محصول کار مسعود" xlixو توانمندی خود را در فهم مسعود و حل
خود در او ،يعني رهبری عقيدتيش دانست.
ارتقأ هر فرد و يا گروه ،منجمله زنان ،به اين شکل ،که ظرف مدت کوتاهي با نشان دادن ميزان اطاعت و وفاداريشان بتوانند
چندين مدار ارتقأ يابند ،تنها در فرقه ها و جوامع ديکتاتوری ممکن است .مريم رجوی در يکي از مصاحبه هايش به اين نوع از
ارتقأ مفتخر است و مدعي است که اين تنها در مجاهدين ممکن شده و در هيچ کجای ديگر دنيا ،حتي در جوامع غربي ديده نشده
است l.اگر چه اين برابری و حتي برتری ،بقول مريم رجوی در هيچ کشور غربي ديده نشده است اما منحصر بفرد نيست ،چرا
که در فرقه های ديگر هم ديده شده که زنان در رشته هائي مثل عمليات بمب گذاری انتحاری از مردان پيشي گرفته اند .در کتاب
"مردن بخاطر کشتن" چنين ميخوانيم " :زنان در کشورهای در حال توسعه بنظر ميرسد که در رقابت با مردان بخصوص در
تروريسم انتحاری خود را نشان داده اند ... .اولين زن شرکت کننده در اين نوع از عمليات liيک دختر  23ساله لبناني بنام سنا
بود که از جانب حزب سوسياليسم ملي سوريه که يک حزب غير مذهبي است فرستاده شد که خود را نزديک يک کاروان نظامي
اسرائيلي نزديک مرز لبنان د رسال  2332منفجر کند ... .در بين تاميلها که مانند چچنيا و فلسطين سنتي هستند به زنان اجازه
داده ميشود که با خودکشي انتحاری برابری خود با مردان را بدست آورند .يکي از زنان تاميل داوطلب اينگونه از عمليات
lii
ميگويد« :رهبر ما پرابهاکاران ما را حمايت معنوی کرده و تنها تحت رهبری او ما توانسته ايم به اين موقعيت دست يابيم"».
درست است که زنان تحت فرمان رجوی در مجاهدين توانسته اند ،جنگنده ،تروريست ،عامل تروريسم انتحاری ،سرباز ،شده و
حتي رده های باال را در سازمان به خود اختصاص دهند ،اما اين بهيچ عنوان خاص مجاهدين نيست ،کما اينکه در تاميلها نيز
تحت رهبری پرابهاکاران زنان توانسته اند به چنين مدارجی برسند .در کتاب "مردن بخاطر کشتن" چنين ميخوانيم" :زنان در
جنگ به دنيائي جديد و کامال" متفاوت با دنيای قديم تعلق دارند .دنيائي خارج از زندگي عادی روزمره زنان ... .آنها زندگي ای
را برای خود اختيار کرده اند که کمترين شباهتي به زندگي روزمره زنان عادی دارد .تمرين و حمل سالح ،روبرو شدن با
شرايط جنگي ،تحمل فشار دائمي روحي از دست دادن نزديکان بخود ،روبرو شدن تقريبا" روزانه با مرگ ،شرايطي که نه تنها
بيشتر زنان خواهان اجتناب آن هستند ،بلکه از آن احساس ناراحتي ميکنند .اما نه زنان جنگنده تاميل .آنها تحت چنين شرايطي
کامال" شکوفا شده و نه تنها يک ساختمان نظامي جديد زنان را بوجود آورده اند ،بلکه خود را بعنوان اسطوره های مبارزاتي و
شجاعت معرفي کرده اند liii .در فرقه مونيز هم همسر رهبر فرقه ،به باالترين مقام رسيده و وی نيز همانند همسر مائو خواهان
باال آمدن اينچنيني زنان در فرقه شده است .در مورد همسر مائو گفته ميشود که وی " اصرار داشت که زنان همان کارهائي را
بکنند که مردان ميکردند و يکي از شعارهای آنزمان ،يک گفته مائو بود که «:زنان ميتوانند نگهدارنده نصف آسمان باشند ».اما
liv
زنان ميدانستند که وقتي به آنان اين افتخار برابری داده شده است ،آنان بايد خود را برای کارهای سخت فيزيکي آماده سازند".
بلي اين برابری و حتي برتری در بيگاری است .برابری و برتری در هيچکس بودن ،از خود تهي بودن ،غرق شدن در رهبری،
موريانه شدن بجای انسان ماندن است و من مطمئنم که خيلي از برابری که زنان در يک جامعه آزاد منجمله در جوامع غربي
بدنبال آن هستند فاصله دارد و حدس ميزنم که زنان آزاده دنيا هيچگاه خواهان چنين برابری و برتری ای که در مجاهدين و يا در
ميان تاميلها تبليغ ميشود ،نباشند.
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اصل بقا:

اگر دکترين فرقه روی خدعه و نيرنگ سوار شده است ،پس واقعيت آن چيست و اصول خدشه ناپذير و پا برجای آنها کدامين
هستند؟ جواب من به اين سئوال ساده و کوتاه است :بنظر من هيچ فرقه مخربي پايبند به هيچ اصلي نيست مگر دو اصل نا نوشته
که من فکر ميکنم تمام فرقه های مخرب تا آخرين لحظه حيات خود به آنها پايبند باقي خواهند ماند .حداقل طبق آموزشهای آنان
تا آخرين نفر و تا آخرين قطره خون ،اعضأ فرقه بايد به اين دو اصل وفادار باقي بمانند .اين دو اصل عبارتند از:
 - 2حفظ فرقه و رهبر فرقه به هر قيمت
 - 1اطاعت مطلق ومخلصانه از رهبری و محقق کردن خواسته و آرزوهای وی
من فکر نکنم که نيازی به توضيح اين دو اصل باشد ،چرا که هر کس با فهم فرقه ها ميتواند به روشني و وضوح اين دو اصل را
در گفتار و کارکردهای اعضأ آنها ببيند .با نگاهي به داستان فرقه های مخرب و رهبراني با کيش شخصيت هم ميشود به روشني
اين دو اصل را در کارکردهای اعضأ وفادار آنها ديد .در آلمان نازی نزديکان به هيتلر ،پيروان واقعي او تا آخرين لحظه و
آخرين دم هيتلر قبل از خودکشي وی حافظ اين دو اصل بودند .رجوی زماني به ما گفت که مبارزه ما تمامي ندارد و تا آخرين
نفر ما و آخرين نفر دشمن ادامه خواهد داشت ،آنچه که مهم است اينستکه آخرين نفر ما آخرين نفر دشمن را بکشد ،بعد از آن وی
ميتواند همه چيز را از نو بسازد .در ادامه وی گفت :بنابراين اصل اساسي ،اصل بقاست .و طبعا" در يک فرقه مخرب بقا بدون
رهبری بي معني و غير ممکن است و داشتن رهبری بدون اطاعت و وفاداری مطلق به او نيز گروه را تبديل به هر چيزی ميکند
مگر يک فرقه مخرب.
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John Gray; 'Straw Dogs - Thoughts on Humans and other Animals'; Granta Books; London; 2003; P: 79

مجاهدين مدعي هستند که اين تعريف آنان از آزادی (رهائي از جبر دروني و طبيعت ) و شيوه رسيدن به اوج تکامل و يا بقول ايشان
"لقا هللا" را از اسالم و تقوای اسالمي آموخته اند ،در حاليکه اينهم مثل بسياری ديگر از تعاليم باصطالح ايدئولوژيک آنان ،بحثي است که از
بلشويکهای روسيه آموخته و بعد سعي کرده اند که معادل اسالمي آنرا بيابند .مارکسيستهای شوروی هم اين بحث را از نيکوالی فدروف
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() ) Nikolai Federov (1828- 1903گرفته اند که از نظر او طبيعت دشمن محسوب ميشد ،چرا که شخصيت انساني را محکوم به نابودی
کرده است .بنظر غير قابل باور ميآمد که نظرات خيال پردازانه او (مبني بر "رهائي کامل از غرائز طبيعي و جبرهای بيروني طبيعت")
هرگز بتواند کارکردی داشته باشد .اما افکار او يکي از جريانات روشنفکری ای بود که به رژيم شوروی شکل داد .شورويها معتقد بودند که
انسان مقدر شده است که حاکم بر طبيعت گردد .تحت تاثير افکار فدروف آنها معتقد بودند که تکنولوژی ميتواند انسان را از زمين رها سازد.
تصوير فدروف از انسان بعنوان يک موجود انتخاب شده و ويژه که مقدر شده است که بر مرگ و طبيعت پيروز گردد ،يک برداشت مدرن از
يک تفکر باستاني است .تفکری از ترکيب افکار افالطوني و مسيحي که همواره انسان را موجودی نه متعلق به طبيعت ميداند ".گرفته شده
از:
xl

John Gray; 'Straw Dogs - Thoughts on Humans and other Animals'; Granta Books; London; 2003; P: 137
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