رهبر يا گرو :بخش سوم
بي همتا ،بي دوست و تنها:
رهبران فرقه ای معتاد داشتن ستايش کننده هستند؛ افرادی که آنها را با «خود» و يا «اگوی» غول پيکرشان ،بعنوان يک «خدای
حي و حاضر» روی زمين قبول کرده ،به آنان عشق ورزيده ،و بدون هيچگونه قيد و شرطي و يا درخواست چيزی ،ستايششان
کنند .حتي ستايش کنندگان خدای موسي در قبال پرستش شان طالب چيزی بودند ،و وقتي آنرا بدست نيآوردند ،هر چند که خدای
آنها بوضوح معجزات خود و اقتدار و خدائي خود را بطور مادی به اثبات رسانده بود ،با اينحال از پرستش وی باز ايستادند .در
حاليکه رهبران فرقه ای از پيروان خود ،انتظار هر نوع از خود گذشتگي ای را دارند ،بدون آنکه متعهد به انجام امری شده و يا
حتي قولها و يا پيش بيني هايشان محقق گردد .اين نوعي از عشق است که آنان ازهرپيروی آنرا ميطلبند ،بدون هيچگونه اما و
اگری و يا چشم داشتي .آنتوني استور اين نياز رهبران فرقه ای را اينچنين توضيح ميدهد:
"نياز به جذب پيروان ،نشانگر نياز گرو( ) Guruها به داشتن حواريوني است که به آنان عشق ورزيده تا به اين
ترتيب ،آنها احساس کنند که پيامشان مورد تائيد و پذيرش واقع شده است؛ اما عليرغم اينکه وی پيروان خود را فريب ميدهد {و
آنها وی را بطور تمام و کمال ،آنچنان که در دل وذهن خودش هست ميپذيرند} با اينحال آنها يک شخصيت منزوی بوده و
معموال" دوست نزديکي ندارند که شانه به شانه وی بوده و از ايشان انتقاد نمايد .موقعيت وی به عنوان يک گرو ميطلبد که تمام
روابط وی با ديگران ،بصورت «وی برتر از همه و همه زير وی» باشد( ،) de haut en basاين دليل اصلي اينست که چرا
i
گرو ها پای گلين {شکننده ،غير استوار و لغزان} دارند".
وی مي افزايد:
"تمام ديکتاتورهای معروف قرن بيستم ،هيتلر ،موسليني ،استالين ،چاشسکو ،و مائوتسه تونگ ،بدون هيچگونه ناراحتي
وجدان بدنبال قدرت بوده و با بي رحمي مخالفان خود را از بين ميبردند .ديکتاتورها نميتواند از فايده رفيق داشتن بهره مند
شوند .گرچه آنها ممکن است ازدواج کرده و تشکيل خانواده دهند ،اما جهت ارضاع اعتماد بنفس غول پيکرشان ،تکيه اصلي و
وابستگي اصلي آنها به "هورا کشان" و ثنا گويان ناشناس است ،تا کساني که با ايشان روابط نزديک و عشق وعالقه معمول را
دارند .جای تعجب ندارد که ديکتاتورهای اينچنيني به همه مشکوک هستند و اغلب تا مرحله شک فوق العاده ( ) Paranoia
ii
نسبت به همه پيش ميروند".
اين تعريف آنتوني استور ،محدود به ديکتاتورهای بزرگ قرن گذشته نميشود ،هر کسي با کيش شخصيت ميتواند اين عاقبت را
پيدا کند ،تنها و غرق در شک فوق العاده نسبت به همه .اعتماد بنفس آنها روز به روز بدليل اطاعت بي قيد و شرط ستايش
کنندگانشان افزايش يافته وهمانند فرديتشان بشکل غول پيکری ،غير قابل مقايسه با فرديت و اعتماد بنفس افراد و يا حتي رهبران
عادی ميشود .و در عوض آنها از موهبت داشتن دوست وعشق و عالقه فردی محروم ميگردند .آنها نميتوانند کسي را دوست
داشته باشند و وی را يار و دوست بخوانند ،چرا که عشق و دوستي يک خيابان دوطرفه است .همانگونه که يکنفر در عشق و
دوستي انتظار دارد که همانگونه که هست پذيرفته شده و مورد عشق و دوستي معشوق و دوست خود قرار گيرد؛ وی نيز بايد در
عوض دوست و يار خود را آنگونه که هست پذيرفته و دوستي و عشق خود را نثار وی سازد .اما فرديت غول پيکر رهبران
فرقه ای ،به آنها اجازه داشتن هيچ انعطافي را نميدهد؛ آنها نميتوانند در هيچ چيز از خود نرمش و گذشت نشان دهند؛ نميتوانند
هيچ چيز را فدای ديگری کنند؛ آنها خود را برتر از انسانهای ديگر و حتي تاريخ ميدانند ... .احساس ميکنند که هر دقيقه از
زندگي ايشان معادل يک عمر انسانهای ديگرست ،هر قطره خونشان هم ارزش خون و زندگي ميليونها نفر ديگر است .آنها هر
حرکت و گذشت خويش را هر چقدر هم که کوچک باشد ،غير قابل مقايسه با هر عمل و فداکاری ای ميدانند که ديگران برای آنها
انجام دهند .درست بهمين دليل است که تمام رهبران فرقه ای با تمام وجود فکر و احساس ميکنند که پيروانشان تمام زندگي خود
را مديون آنها هستند و بايد همه چيز خود را داده و در قبال آن طالب هيچ چيز نباشند .در بخشهای ديگر خواهيم ديد که چگونه
رهبران فرقه ای چون ديويد کوروش ،جيم جونز و مسعود رجوی اين موضوع را بيان کرده اند.

عشق و دلسوزی برای هيچ کس:
مريم رجوی در يک از سخنراني هايش ،وقتي در وصف همسرش مسعود صحبت ميکرد ،وارد بحث فداکاريهای مسعود شد.
اينکه او دارای چه ارزش و مقامي است و شايد در مقايسه با وی ،ما چقدر حقير و بي ارزش هستيم .وی سخنان خود را با نام
بردن و شمردن نزديکان رجوی که بخاطر وی کشته شده اند ،شروع کرد .افرادی مثل همسر اولش ،خواهر و برادر بزرگش.
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وقتي او داشت از اينگونه فداکاريهای همسر و رهبرش مسعود صحبت ميکرد ،او با تمام وجود ميدانست که دار دروغ ميگويد.
چرا که فداکاری ،زماني فداکاری است که ما از چيزی بگذريم که برای ما ارزشي داشته باشد؛ فدا کننده ،چيزی را بدهد و يا از
آن بگذرد که به آن عشق ميورزد ،به آن عالقه دارد ،ويا با تمام وجود به آن احتياچ دارد .دور انداختن و يا صدفه سری دادن
چيزی که برای فرد ارزش آنچناني ندارد و يا مشگل خاصي از وی حل نميکند ،هيچگاه فداکاری خوانده نميشود .اين اولين
درسي بود و هست که در مجاهدين به همه ،حتي به هواداران خيلي دور داده ميشد و ميشود .درس دوم و بعدی اينبود و همچنان
هست که :نه تنها مسعود و مريم رجوی؛ نميتوانند عشق شخصي و وابستگي نسبت به فردی نزديک بخود داشته باشند ،بلکه حتي
ما اعضأ و هواداران ،به اندازه کافي شستشوی مغزی داده شده بوديم که اين اصل را پذيرفته و نسبت به هيچ کس وابستگي و
عالقه فردی نداشته باشيم؛ ما پذيرفته بوديم که تمام عالئق فردی خود را از دست بدهيم .بنابراين حتي ما اعضأ حق داشتن
وابستگي و عالقه فردی به کسي را نداشتيم که از دست دادن وی را فدا بخوانيم .همانگونه که وقتي من مادر عزيزم ،که از
عزيزترينها برايم بود را از دست دادم ،نتوانستم برای وی آهي کشيده و قطره اشکي بريزم .حتي در آنزمان که ما تازه در آغاز
راه شستشوی مغزی مجاهدين بوديم ،بما آموزش داده بودند که چگونه از عالئق ديگران نسبت به خود جهت پيشبرد اهداف
سازمان استفاده نمائيم .همانگونه که از من خواسته شد که به پدر و مادرم تلفن زده ،به آنها بگويم که غده مغزی دارم و از ايشان
خواهان پول شوم که به مجاهدين بدهم ،بدون آنکه لحظه ای به اين فکر کنم که آنها با شنيدن اين خبر چه حالي خواهند شد .به اين
ترتيب چگونه رجوی و يا هر رهبر فرقه ای ديگر ميتواند ،هر گونه عالقه شخصي ای نسبت به فرد ديگری داشته باشد ،در
حاليکه پيروان آنها ،دانش آموزانشان مدتها قبل اينگونه عالئق و وابستگي ها را از دست داده اند .چگونه رجوی ميتوانست،
عشق و وابستگي ای نسبت به برادر و يا همسر خود داشته باشد ،در حاليکه از ما و حتي هواداران دور ميخواست که هيچگونه
عالقه و وابستگي شخصي ای نسبت به هيچ کس نداشته باشيم؟ طبق آموزشهای آنها ،وابستگي شخصي ای آنقدر زشت و قبيح بود
که بخودی خود ميتوانست ما را راهي دوزخ کند .استفاده از عشق و عالقه نزديکان ،حتي بقيمت کشته شدن ايشان ،همه و همه
برای پيش برد اهداف فردی و ارضاع بلند پروازی های غول پيکر! به اين هر چيزی ميتوان گفت الي فداکاری .به اين ميتوان
حيله و مکر گفت ،ابزاری جهت فريب ديگران که گوئي آنان نيز فردی از نزديکان خويش را فدا کرده اند و از خود گذشته ترين
انسان زنده هستند .آيا ديويد کوروش ،زمانيکه از فرزندانش تحت عنوان "کودکان بي گناه" بعنوان سپر دفاعي در مقابل حمالت
اف بي آِی استفاده کرد ،و در حاليکه بعدا" بيشترين فرزندانش در آتشي که او برافروخته بود سوختند و کشته شدند ،ميتوانست
مدعي عشق و عالقه به آنان شود و از دست دادن ايشان را فداکاری بخواند؟ آيا جيم جونز که تمام پيروان و نزديکان خود را به
خودکشي کشاند ،ميتوانست مدعي عشق و عالقه فردی نسبت به هيچيک از آنان شود؟ و يا حتي هيتلر ميتوانست مدعي عشق
شود درحاليکه معشوقه محبوبش مجبور شد با وی خودکشي کند؟ ويا حسن صباح ميتوانست دم از عالقه به فرزندانش بزند ،در
حاليکه خود حکم مرگ آنها ،تنها فرزندانش را داد؟ چگونه رجوی ميتواند مدعي شود که کوچکترين عالقه فردی نسبت به
همسر و فرزندش دارد ،در حاليکه آنان را در ايران پشت سر خود رها کرد و راهي فرانسه شد ،در حاليکه ميدانست دير و يا
زود مرگ حتمي در انتظار ايشان است؟ چگونه ميتوان پذيرفت که وی از عالقه نزديکان به خود جهت پيش برد اهدافش سوء
استفاده نکرده در حاليکه از ما هواداران و اعضأ ميخواست که چنين کنيم؟ واقعيت امر اينستکه حتي اگر آنها ذره ای عالقه
فردی نسبت به کسي داشته باشند ،براحتي آنرا ميتوانند از دست بدهند و توجيه شان اين باشد که آنها و تقديرشان بعنوان «نجات
بخش تمام انسانيت»« ،نوک پيکان تکامل» ،خيلي مهمتر از آنستکه وابستگي شخصي نسبت به کسي داشته باشند .آنها هيچکس و
هيچ چيز را دارای آن اهميت نميدانند که مانع پيشرفت ايشان در رسيدن به خواستها و اهدافشان گردد .همانطور که در گذشته
ديديم ،آنها بر طبق فرديت غول پيکرشان ،همه چيز را متعلق به خود ميدانند ،آنها خود را دليل کل خلقت ميدانند ،بنابراين
چگونه ايشان ميتوانند کسي را برابر و هم ارزش خود دانسته که وی را دوست ،يار ،همسر ،و قابل عشق وعالقه خود بدانند؟
افراد عادی با عشق و عالقه فردی ،اغلب فريب رهبران فرقه ای را ميخورند ،چرا که آنها را با خود و رابطه آنها با ديگران را
با رابطه خود با نزديکان خويش مقايسه ميکنند .همانگونه که از دست دادن عزيزی برای آنها رنج آور و گاها" غير قابل تصور
و تحمل است ،فکر ميکنند که چقدر از دست دادن فرزند و يا همسر و پدر و مادر و برادران و خواهران بايد برای رهبران فرقه
ای سخت و دشوار بوده باشد .رهبران فرقه ای اينرا ميدانند و از آن بيشترين استفاده را ميکنند .همانگونه که حسن صباح با
اعدام دو فرزند خود توانست اطاعت مطلق پيروان خويش را کسب کند؛ چرا که آنها به اين فکر کردند که وقتي حسن ميتواند با
فرزندان خود چنين کند با ما چه خواهد کرد؟

رهبران فرقه ای مستبد هستند؟
رهبران فرقه ای بايد مستبدان مطلق باشند ،وگرنه نميتوانند فرقه داشته باشند و يا آنرا همانند فرقه اداره کنند .و اگر شانس به آنها
روی آورد و پيروان بيشتری پيدا کنند ،آنها بايد همزمان ديکتاتوری خود را بيشتر و بيشتر گسترش دهند ،شايد به وسعت يک
کشور همانند هيتلر در آلمان ،مائو در چين و استالين در شوروی؛ با اين اميد که شايد روزی بتوانند بر کل دنيا تسلط يابند .اين
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ديکتاتوری مطلقه همواره با انحصار اطالعات ،ايده و يا يک دانش خاص شروع ميشود؛ آنها ميدانند و ديگران نادانند؛ تفسير
آنان از يک موضوع درست است و برداشت ديگران اشتباه .برای مثال در توضيح اين موضوع ابريشمچي ميگويد:
"بايد مفسر ايدئولوژی سازمان و کسي که حرف نهائي را بطور اخص در رابطه با ايدئولوژی سازمان ميزند ،معرفي
بشود .تحت عنوان اينکه در سازمان ما دمکراسي است ،نبايد عوام فريبي کرد .باالخره در مورد مسائل ايدئولوژيک آيا بايد رای
گرفت؟  ...واقعيت اين است که در سازمان مجاهدين انديشه ی مسعود است که بلحاظ ايدئولوژيک راهگشائي ميکند و مرزهای
عقيدتي را تعيين ميکند .اينهم اصال" مطلب عجيب و غريبي نيست هر ايدئولوژی واضح و شارحي داشته است .برای تمام
مارکسيستها هم اسم يک شخص روی ايدئولوژی آنها است .بعد هم لنينيسم و مائوئيسم و غيره ...در مورر ما هم روشن است ما
ميگوئيم ايدئولوژی ما اسالم است .اما حقيقت اينست که خيلي برداشت و تفسير از اسالم به عمل آمده است ... .مجاهدين و بطور
iii
مشخص حنيف نژاد وبعدش هم رجوی تفسير ديگری دارند از ايدئولوژی که بايد با نام خودشان عرضه شود".
بعد از اين انحصار "دانستن حقيقت" نوبت برتر بودن ميرسد .رهبر مدعي برتری خويش نسبت به ديگران ميشود :رهبر ميداند و
ما پيروان نميدانيم؛ بنابراين ما نميتوانيم با او برابر باشيم؛ و يا حتي آنقدر نزديک به او باشيم که بتوانيم به او انتقاد کرده و يا از
او سئوالي جدی کنيم و يا اضافه و کمي بر صحبتهايش داشته باشيم .ابريشم چي در همان سخنراني اش بمناسبت انقالب
ايدئولوژيک مجاهدين ،برتری رجوی نسبت به ديگران را اينچنين توضيح ميدهد:
"اگر با تساوی قوطي کبريتي ميشد کارها را پيش برد ،قيام را هم ميتوان پيش برد .ولي چنين کاری امکان ندارد... .
پس چرا او را معرفي نکنيم {رجوی را بعنوان رهبر ايدئولوژيک و برتر از همه }.وچرا مانع از تمرکز اعتماد مردم بر روی
iv
يک نقطه ی قابل اعتماد بشويم؟  ....آيا ميتوان هرم قيام و انقالب را به يک سطح تبديل کرد؟"
منظور وی اينستکه ما نميتوانيم بجای يک نقطه و يا يک نفر در نوک هرم انقالب و سازمان و يا صريحتر بگويم در نوک تکامل
بشر ،نقاط برابر بيشتری داشته باشيم ،مثال" يک شورای اداره کننده داشته باشيم! درست به همين دليل هم بود که بعد از انقالب
ايدئولوژيک ،دفتر سياسي سازمان که شامل اعضائي کما بيش برابر با رجوی بودند برچيده شد و با شورای مرکزی سازمان ،با
اعضای بيشتر ،با فاصله نجومي تشکيالتي و ايدئولوژيک با رجوی و همه ثناگوی وی تعويض شد{ .وبعد ها با شورای رهبری،
متشکل از زنان ثناگوی رجوی و بانو عوض شد }.به اين ترتيب رجوی تبديل به فردی شد که نه وابسته به کس ديگری است و
v
نه پاسخ گو به تشکلي مگر «خدا و انقالب» همانگونه که در همان سخنراني توسط ابريشمچي توضيح داده شد.
بعدها تمام اعضأ ميبايست امضأ معصيت به رجوی ميدادند؛ به اين معني که تمام خطا ها و گناهان رجوی را پذيرفته و از آن
خود ميدانند ،مگر تسليم سازمان به دشمن .viاين پاياني بود بر هرگونه سئوال ،شک ،انتقاد نسبت به رجوی ها ،کارها و
دستورهايشان .مجددا" ابريشمچي در توضيح اينکه چرا ما نميتوانيم درباره رجوی ها درمسند قضاوت بنشينيم ،سئوالي و يا
انتقادی نسبت به آنان مطرح کنيم ،يک مثال از مسيح ميآورد ،زماني که مردم ميخواستند کسي را بخاطر زنا سنگسار کنند.
ابريشم چي ميگويد:
" عيسي گفت همگي فکر کنيد و هر کس که از اين گناه ندارد  ،او سنگ را بزند .پس از لحظاتي  ،همه سنگ ها را
گذاشتند و رفتند .عيسي هم که به گناهکار سنگ نميزد .وقتي خودمان مينشينيم روی صندلي اتهام و ذره ذره از خودمان
حسابرسي ميکنيم ،در اين بررسي ميبينيم که اگر چه برای فدا و ايثار و شهادت و شکنجه آماده بودهايم ،اما باز هم نميتوانيم
راجع به مسعود و مريم قضاوت کنيم .چرا؟ برای اينکه تاريخچه ی مسعود که فقط اينها نيست برای ما روشن است که او همه ی
اينها را در اشل بسيار باالتر و سنگين تر و با سابقه ی طوالني تر داشته است ولي فداکاری های بسيار عظيم ديگری هم دارد که
vii
خاص خود او است".
با اين مثال واستدالل ،ما نميتوانيم به رجوی انتقاد کنيم چرا که خود خطا کاريم و چون به اندازه او فدا نکرده ايم .گرچه اينکه ما
خطا کار تر از او بوده و کمتر از او فدا کرده ايم جای سئوال و شک بزرگي دارد ،با اينحال آقای ابريشم چي يک نکته مهم را
فراموش ميکند و آن اينکه اعضأ و هواداران مدعي رهبری نيستند و او هست .کسي بايد پاسخگوی اعمال و کردار و افکار خود
باشد که مدعي ،آنهم مدعي رهبری انقالب و اگر حرف دلش را بزند مدعي رهبری کل دنياست و نه کسي که ادعائي ندارد.
وقتي رهبر فرقه تنها مفسر دکترين فرقه است و ميتواند اهداف و خواستهای فرقه را هر زمان بشکل دلخواه خود تفسير و بيان
نمايد؛ وقتي که او مدعي است که تمام اعمال و رفتار اعضأ ،حتي خواب و خوراکشان بايد بر طبق آن دکترين باشد ،وقتي هيچ
نظارتي بر اعمال و کردار رهبری نميتواند وجود داشته باشد ،وقتي او پاسخگو به هيچ کس نيست (مگر کلي گوئي ای مثل
پاسخگوئي به خدا و خلق و انقالب که الزام مادی و چارچوب خاصي ندارد) در اينصورت رهبر تبديل به يک مستبد خود کامه
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ميشود؛ شايد بسي فراتر از ديکتاتورهای معمولي حاکم بر اين و يا آن کشور! بگذاريد بگويم يک رهبر خداگونه ميشود ،چرا که
قدرتي که او دارد برای هيچ ديکتاتور معمولي قابل تصور هم نيست .تمام ديکتاتورهای معمولي حتي بدترين آنها ،باالخره بايد
يک توضيحی برای مشروعيت خود داشته باشند و هر چقدر هم که ظاهری و دروغين باشد باالخره اعمال و کردارشان توسط
مجلسي مورد نظارت و سئوال و جواب قرار ميگيرد .درست بهمين دليل است که رهبران فرقه ای حتي تحمل کوچکترين سئوال
و انتقاد نسبت به خود و دستوراتشان را ندارند و هر شک کوچکي را حمل بر انحراف و همکاری با دشمن ميدانند .viiiبنابراين
دير يا زود آنها نسبت به همه چيز و هم کس شک کرده و خود را در زندان ستايشگرانشان محبوس ميسازند.

پيش بيني های محقق نشده:
" دولت {با اجازه جورج اورول ،اجازه دهيد ،اضافه کنيم ،رهبران فرقه ای} اشتباه نميکنند ".جورج اورول؛ کتاب 4891
اگر رهبران فرقه ای مدعي برتر بودن از بقيه هستند ،الجرم پيام آنها هم بايد پيام خاصي باشد .پيش بينيهای آنان بايد عظمت و
شکوه خاصي برای خودشان و پيروانشان داشته باشد .قولهای آنان بايد خيلي فراتر از تصور آدمهای عادی و غير قابل دسترس
برای رهبران سياسي باشد .همه اينها خيلي عالي هستند؛ اما چه اتفاقي خواهد افتاد اگر پيش بيني های آنان محقق نگردد؟ اگر
آنها نتوانند قولهای خود را عملي سازند (که اغلب همينطور ميشود و بجای يک آينده با شکوه ،برای پيروان خود و حتي مردم
عادی فاجعه به بار ميآورند).؟ آيا آنها هم مانند سياست مداران عادی به اشتباه خود اقرار کرده و يا توسط افکار عمومي مجبور
ميشوند مسئوليت شکستها را پذيرا شوند؟ آيا آنها ميپذيرند که در فرضيات و قضاوتهای خود اشتباه کرده اند؟ آيا آنها تسليم شده و
از مقام خود استعفأ داده و خواهان انتخاب رهبر ديگری بجای خود ميشوند؟ و يا حداقل خواهان رای اعتماد از جانب هواداران و
پيروان خود ميگردند؟ بطرز شگفت آوری پاسخ به تمامي اين سئواالت منفي است .بعکس ،رهبران فرقه ای بعد از هر شکستي،
بجای آنکه افتاده تر و متواضع تر گردند ،به حد و حدود خود و توان خويش واقف گردند ،بيشتر از قبل خود بزرگ بين و جاه
طلبتر ميشوند .اگر نتوانند دليل خارجي ای برای شکست خود بيابند ،اگر نتوانند نيروهای تاريکي را مقصر محقق نشدن قول و
قرار های خود قلمداد کنند ،بجای سرزنش خود برای قضاوت غلط و رهبری اشتباه ،آنها پيروان را مقصر خواهند دانست که به
اندازه کافي از خود سخت کوشي در جهت محقق کردن آرزوهای رهبری نشان نداده و يا از نقطه آغاز پيام رهبری را درست
نفهميده و در نتيجه نتوانسته اند آنها را عملي سازند .ixدر نتيجه بعد از هر شکستي آنها از پيروان ميخواهند که فداکاری بيشتری
از خود نشان داده ،مسئوليت بيشتری متقبل شوند ،و سختتر از گذشته کار کنند .و البته آنها قولهای گذشته را دوباره تکرار کرده
و احتماال" قولهای جديدی را هم خواهند داد.
بسياری از رهبران فرقه ای هستند که آخر زمان را پيش گوئي کرده اند و حتي زمان دقيق وقوع آنرا هم از قبل تعيين کرده اند.
ديويد کوروش حتي به بيت المقدس رفت که آخر زمان را در آنجا محقق سازد .و وقتي اتفاقي نيفتد ،پيش بيني کرد که جنگ آخر
بين خوب و بد در بيت المقدس رخ نخواهد داد و در واکوی تگزاس در آمريکا اتفاق خواهد افتاد .وی به پيروان خود گفت که
آخر زمان پس از جنگ آخر آنان با قوای آمريکائي محقق خواهد شد .باری آن آخر زمان نبود ،بلکه يک خودکشي جمعي بود.
کوروش نه تنها پيروان خود را برای شکست پيش بيني هايش سرزنش ميکرد ،بلکه هر بيماری خود را هم بحساب گناهان آنها
ميگذاشت{ .آخر فرزند خدا که نبايد مريض شود ،پس اگر او مريض ميشود ،حتما" بدليل گناهان پيروان است که او بايد بهای
آنرا بپردازد!} يکي از پيروان سابق او چنين ميگويد " :او {ديويد کوروش } ميگفت خدا من را بجای شما تنبيه ميکند .پيام او اين
بود که وقتي ما بد هستيم ،او بايد زجر بکشد .در آنزمان گناهان ما چيزهائي شبيه اين بود که في المثل سيب زميني سرخ کرده
x
خورده بوديم و يا تلويزيون بدون اجازه تماشا کرده بوديم و يا به کسي تلفن زده بوديم".
پيش بيني و يا خواست مائو جهت ده برابر شدن توليد فوالد چپن منجر به قحطي و مرگ ميليونها ،اگر نه دهها ميليون چيني شد،
اما آيا کسي توانست مائو را بخاطر آن مرگها سرزنش کند؟ يانگ چنگ در قو های وحشي شک پدرش نسبت به انديشه های مائو
و نگراني فوق العاده خانواده اش در صورتي که پدرش سئوالي و يا انتقادی را مطرح کند ،را اينچنين بيان ميکند:
"پدرم گفت« :ممکن است رهبر مائو ،احساس ميکند که نمي تواند اهدافش را عملي سازد مگر آنکه کل کشور را زير
و رو کند .اوهميشه هر کاری که خواسته کرده و هيچگاه نگران تلفات نبوده است ».بعد از لحظه ای مکث پدرم ادامه داد:
«هرجور که به اين نگاه کنيم نميتوانيم اسم آنرا انقالب بگذاريم .تضمين بر سر قدرت باقي ماندن ،با پرداخت چنين قيمتي از
کشور و ملت بايد اشتباه باشد .در واقع من فکر ميکنم که جنايت است ».مادرم با شنيدن اين حرفها بوی يک فاجعه را استشمام
کرد .بعد از چنين استداللي همسرش حتما" حرکتي خواهد کرد .همانطور که وی حدس زده بود ،پدرم گفت« :من يک نامه برای
رهبر مائو خواهم نوشت ».مادرم سرش را بين دو دستش گرفته و گفت« :فايده آن چيست؟» و با گريه فرياد زد« :چطور تو
ميتواني تصور کني که رهبر مائو به تو گوش فرا خواهد داد؟ چرا ميخواهي خودت را نابود کني؟ و آنهم برای هيچ چيز؟ لطفا"
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روی من حساب باز نکن که نامه ات را اينبار به پکن ببرم!» پدرم خم شد و وی را بوسيد و گفت« :من نميخواستم که تو آنرا
تحويل بدهي ،آنرا پست خواهم کرد ... ».يک مکث طوالني بر اطاق حاکم شد .بعد از لحظاتي پدرم با شک و ترديد گفت« ،فکر
کنم که {اگر من اينکار را بکنم} تو بايد از من طالق گرفته و بچه ها را آنطور که خودت ميخواهي بزرگ کني ».دوباره
سکوت برقرار شد ،مادرم به اين فکر افتاد که شايد پدرم هنوز تصميم خود در مورد نگارش نامه را نگرفته است ،چرا که او
xi
ميدانست در صورت چنين نگارشي چه فاجعه ای بطور قطع منتظر خانواده ما خواهد بود".
و ما ميدانيم که چند ميليون نفر در اثر جنگ جهاني دوم کشته شدند که خواب و خيالهای هيتلر " ،شکوه و جالل و رهبريت نژاد
آريا" محقق گردد .و وقتي که همه چيز نشانگر شکست آرزو ها و پيش بيني های وی بود و از او پرسيده شد که در باره حوائج
و مسائل روزمره مردم چه بايد کرد؟ وی در حاليکه قامت خود را راست ميکرد چنين پاسخ گفت " :اگر جنگ به شکست کامل
بيانجامد .مردم هم شکست خورده اند .الزم نيست نگران اين باشيد که نيازهای آنان برای بقا چيست .بعکس ،حتي بهتر است که
ما خودمان آنچيز ها را نابود سازيم .چرا که ملت ما نشان داده که ضعيفتر {از ملتهای ديگر} است ،و آينده متعلق به ملت برتر
است .بهر صورت تنها کساني که ضعيف تر هستند بعد از اين نبرد ،از ملت ما باقي خواهند ماند ،xiiچرا که بهترين ها همه کشته
xiii
شده اند".
شايد بعد از واقعه سي خرداد  ،4631وقتي که آرزو های رجوی مبني بر رهبر ايران شدن ،محقق نشد ،اين درست همان چيزی
بود که از فکر او عبور کرد ،گرچه احتماال" بر زبانش جاری نشد .چرا او بايد نگران سرنوشت اعضأ و هواداران باشد؟ کساني
که آنها را در ايران رها کرده و راهي فرانسه شد .آنها تنها ابزاری برای محقق شدن خواب و خيالهای او بودند و از انجام کاری
که بعهده شان گذاشته شده بود بر نيآمدند .البته وی برای کشته شدگان اشک تمساح ريخت ،و بيشترين استفاده را از مرگ و
شکنجه هر يک از آنها کرد .وی سعي نمود مشروعيت خود را از تعداد مرگها و زندانيان{ ،بجای موفقيت در عمل و نشان دادن
صالحيت خود در برخورد با مسائل واقعي} در ايران دوباره بدست آورد .اما آيا او لحظه ای ويا ذره ای به فکر مصبيتهای باقي
ماندگان در ايران بود؟ هرگز.
حتي وقتي که سازمان ميدانست که تماسهای تلفني آنان از خارج ،با اعضأ و هواداران باقي مانده در داخل کشور توسط حکومت
شنيده ميشود و حکومت خواهد دانست که هواداران کجا هستند و چه دستوری به آنان داده شده است ،و حتما" دستگير و احتماال"
در عمليات کشته خواهند شد؛ با اينحال توليد سر و صداهای تبليغاتي برای رهبر خيلي مهمتر بود تا جان آن هواداران و اعضأ
بيچاره؛ بنابراين ،از طريق تماسهای تلفني از لندن و پاريس ،به آنان ميگفتند که روی ديوار خيابانها چه بنويسند و کجا را بمب
گذاری کنند ،وبه اين ترتيب اعضأ بسياری را بسمت مرگ حتمي خويش روانه کردند .و وقتي که تعداد کشته شدگان و علت
موفقيت پاسداران در نبرد با آنها {شنود تلفنها} بر همگان آشکار شد؛ رجوی گناهان را بگردن معاون خود انداخته و زرکش
بيچاره موقعيت و مقام خود را از دست داده و تبديل به يک سرباز عادی شد .حتي مرگ هزارن عضو برای رجوی باز برد
بود؛ چرا که وی دوباره از مرگ آنان استفاده کرد که برای باصطالح "مقاومت" خود مشروعيت کسب نمايد و همچنين توانست
زرکش ،يک رقيب بالفوه خود را کنار گذارد .بعد ها زرکش در يکي از دهها ماجراجوئي رجوی برای تحقق خواب و خيالهايش
کشته شد .بعضي از افراد جداشده مدعي شده اند که وی برای مدتها در نوعي زندان بود و در حين عمليات بدستور رجوی کشته
شده است و نه آتش دشمن؟ بهر صورت هر کس که او را کشت ،بعنوان يک کشته شده و "شهيد" ،او برای رجوی ارزشمند بود،
چرا که وی با شمارش کساني که حاضرند بخاطر او و محقق شدن آرزوهايش به استقبال مرگ بروند ،و بزرگ کردن و قهرمان
سازی "شهدا" ،ميتوانست بر اعتبار خود و "مقاومت" خود بيفزايد.
و آيا بعد از سي خرداد او پذيرفت که اشتباه کرده و سعي کرد که بفهمد چرا مردم به دنبال او و شعارهايش نيآمده و پيش گوئيش
را محقق نکردند؟ البته که جوا ب منفي است .همانطور که هيچ رهبر فرقه ای ديگری چنين نميکند .او مدعي شد که "قصدش
سرنگوني رژيم نبوده و ميخواسته اتمام حجت آخر را کرده باشد ".بيچاره هواداران نوجواني که با جان خود بهای اين "اتمام
حجت" را پرداختند ،بدون آنکه بدانند برای چه به استقبال مرگ رفته اند .مجددا" بعد از بمب گذاری در مقر حزب جمهوری
اسالمي ،و چند بمب گذاری موفق ديگر ،وی پيش گوئي کرد که حکومت بسرعت سرنگون خواهد شد و حتي از بچه مدرسه ای
ها خواست که درس و مشق را فراموش کرده و به تظاهرات مسلحانه خياباني بپيوندند .شعار آنروزهای مجاهدين اين بود« :اين
ماه  ،ماه خون است ،خميني سرنگون است .».تا پايان  4634ما تقريبا" پايان اين ماجراجوئي های رجوی تحت عنوان تظاهرات
مسلحانه خياباني و "هسته های مقاومت" را که منجر به مرگ هزاران نفر از دوطرف شد را شاهد بوديم .اکثر کشته شدگان
مجاهد ،نو جوانان و دانش آموزان مدارس بودند که پيام رجوی و معاونش در ايران را باور کرده بودند .و بعد از آنکه مجددا"
سرنگوني محقق نشد ،پاسخ رجوی اينبار اين بود که ما چنين حرفي را نزديم ،ولي با اينحال قدری تواضع از خود نشان داده و
انتقادی (نه از خود) بلکه از سازمان به خاطر مقابله نکردن با اين تصور کرد ،وی دقيقآ" چينين گفت:
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" پارسال در آن ماه های اول تهاجم ،تمايلي وجود داشت (حتي در نيروهای خودی و نه فقط نيروهای اجتماعي
سمپاتيزان) که بر اساس آن  ،تصور سقوط خيلي سريع و ضربه ای رژيم ميرفت .حتي اگر نگوئيم "سقوط ضربه ای " ولي
متمايل به آن بود ،يعني انتظار سقوط خيلي سريع و شتابان  ،وجود داشت .البته اين تمايل را سازمان بطور آگاهانه  ،جمع بندی
شده و فرموله و تئوريزه شده ،ايجاد نکرده بود .از خود سازمان ( به مثابه ی يک تحليل) بيرون نيامده بود .اين بيشتر  ،ناشي از
برق تهاجم و ضربات کوبنده ی استراتژيکي اوليه بر عليه رژيم بود  .اما ما مانع گسترش و دامن زده شدن به آن نشديم و در
xiv
همين حد هم مقصريم و انتقادش به ما وارد است".
مجددا" وی پيش بيني کرد که حکومت در کوتاه مدت سرنگون خواهد شد و کوتاه مدت را بين يک تا سه سال تعريف نموده و در
جمعبندی يکساله خود ،مدعي شد که تعجب نخواهد کرد اگر رژيم "همين فردا سرنگون شود"  ،اما پيش بيني نمود که سرنگوني
حکومت حتما" ظرف سه سال محقق خواهد شد؛ و در ادامه چنين گفت " :اين را با قاطعيت کامل ميشود گفت که " :مجاهدين" در
نوک پيکان تاريخ ايران  ،بر قله تاريخ ايران جای گرفت ،خودش را تثبيت کرده  ،مردمي شد و افتخار "کمر شکن کردن رژيم
دجال و ضد بشری خميني" را نيز برای هميشه به خود اختصاص داده .بله  ،ديگر هيچ نيروئي قادر نخواهد بود اين شجره طيبه
را ريشه کن بکند يا اين بذر را بخشکاند xv".همزمان چرا حکومت علي رغم پيش بيني های قبلي تا آنزمان سرنگون نشده را هم
xvi
بگردن حمايت اسرائيل و سوريه از ايران انداخت.
اين پايان غيب گوئي های رجوی نبود ،بلکه يک شروع جديد بود .چرا که بعد از آن وی مدعي شد که جنگ ايران و عراق پاشنه
آشيل حکومت ايران است و در نتيجه سرمايه گذاری سنگيني روی حکومت صدام کرد .حتي تا پايان جنگ وی حاضر نبود که
حرف خود را پس بگيرد ،حتي بعد از انتخاب رفسنجاني بعنوان فرمانده قوا که همه سياستمداران آنرا عالمت پايان جنگ
دانستند ،xviiوی هنوز مدعي بود که حکومت ايران نميتواند به جنگ خاتمه دهد ،چرا که اگر اينکار را بکند سرنگون خواهد شد.
در نتيجه اين پيشگوئي ،رجوی مقر اصلي خود و اکثر اعضأ و هوادارانش را به عراق منتقل کرده و در کنار عراقيها بر عليه
کشور خود وارد جنگ شد.
بعد از فتح شهر کوچکي بنام مهران با کمک عراقيها ،ناگهان شعار روز شد« :امروز مهران ،فردا تهران» xviiiو وقتي نهايتا"
حکومت ايران در سال  4831آتش بس با عراق را پذيرفت و اعالم کرد حاضر است وارد مذاکرات صلح با عراق شود؛ او پيش
بيني کرد که اين عالمت پايان حکومت است و حتي مادر بزرگها و پدر بزرگهای شصت ساله ،تمام هواداران خود در اروپا و
آمريکا را بدون آنکه کوچکترين آموزش جنگي ای را ديده باشند ،به جنگ آخر با حکومت به عراق فراخواند .نتيچه اين
ماجراجوئي و پيش بيني عجيب و غريب او ،مرگ هزار و دويست نفر ،تقريبا" يک چهارم کل نيروهای مجاهدين و زخمي شدن
و اسير شدن بسياری ديگر بود .اما آيا وی حاضر شد حتي پس از اين شکست آشکار و فاجعه بار ،بپذيرد که اشتباه کرده و
شکست خورده و در بن بست است؟ البته که جواب منفي است! او اعالم کرد که ما قصد سرنگوني حکومت و رفتن به تهران را
نداشتيم ،و بنابراين در اين عمليات پيروزی از آن ما بوده است xix .يکنفر خوب بود از وی سئوال ميکرد که اگر هدف شما
سرنگوني و رفتن به تهران نبود چرا آنهمه افراد را بکشتن داديد؟ او بعد از اين عمليات مدعي شد که :
" اين عمليات نه فقط راه جان بدر بردن رژيم خميني را سد کرده و بر توطئه های ارتجاعي  -استعماری سرفرازانه
فائق آمده است  ،بلکه اين مقاومت در هر صورت و در برابر هر تحول مفروض  ،همراه با خلق قهرمان ايران ،نخستين و تنها
برنده در صحنه سياسي ايران و در برابر دشمن ضد بشری است ... .اکنون که طلسم جنگ طلبي رژيم  ..درهم شکسته شده ..
xx
از اين پس جريان سرنگوني  ..در هر شقي اعم از اينکه بجانب صلح برود يا مجددا" جنگ را از سر بگيرد سريعتر ميشود".
البته در درون سازمان از آنجا که وی نميتوانست منکر اين شود که هدف از اين نبرد فتح تهران بود و حاال ما کجا هستيم؟ در
بغداد؛ وی اعضأ را مقصر اين شکست دانست ،چرا که "ما به اندازه کافي فدا نکرده" و عشق و عالقه ما نسبت به خانواده خود
مانع از اين شد که صد در صد خود را برای تحقق خواب و خيالهای رهبر بگذاريم .در نتيجه مرحله بعدی انقالب ايدائولوژيک
در درون مجاهدين آغاز شد و به تمام اعضأ دستور داده شد که همسران خود را طالق داده و سکس و داشتن خانواده را برای
هميشه فراموش کنند.
پيش بيني بعدی وی اين بود که اگر رهبر ايران از بين برود ،چون حکومت قدرت جانشين سازی را ندارد ،به ناچار سرنگون
خواهد شد xxi .و وقتي اين غيب گوئي محقق نشد باز او سرنگوني حتمي را در فاصله کمي پيش بيني نمود xxii.خوب ما نتيجه اين
پيش گوئي را ميدانيم .هنوز بعد از بيست سال آنها منتظرند که پيشگوئي رهبر مجاهدين محقق شود .بعدا" من شنيدم که آخرين
پيشگوئي وی قبل از غيب شدنش ،اين بوده که ظرف دوسال قبل از پايان رياست جمهوری جورج بوش حکومت ايران سرنگون
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خواهد شد .او پيش بيني کرده بود که آمريکا به ايران حمله خواهد کرد و با ضعيف شدن حکومت ،مجاهدين شانس طالئي خود
برای پر کردن خأل قدرت را بدست خواهند آورد.
اينبار خطا از آمريکائيان بود که اوباما را به رياست جمهوری انتخاب کردند ،شايد هم اين توطئه امپرياليسم بوده است که مانع
محقق شدن تقدير رجوی شود.
در اين بخش من از پيش گوئي بعنوان يکي از ويژيگيهای رهبران فرقه ای صحبت کردم ،در بخشهای بعدی به آنطرف صحنه
نگاه خواهم کرد و برخورد پيروان با اين پيشگوئيها و شکست آنها را بررسي خواهم کرد.

Anthony Storr; Feet of Clay; HarperCollins Publishers; 1996; P: 211
Anthony Storr; Feet of Clay; HarperCollins Publishers; 1996; P: 3
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حال با توجه به اينکه تقريبا" اکثر اعضأ مجاهدين زماني به سازمان پيوستند که دشمن اصلي آمريکا محسوب ميشد .تسليم مجاهدين به قوای
آمريکائي پس از جنگ آن کشور با عراق به دستور رجوی ،چه معني ای ميتواند داشته باشد؛ و آيا ناقض امضای معاصي است و يانه را خدا
ميداند؟
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حتي اگر آنها منتقد خود را دشمن و مزدور دشمن نخوانند و همچنين اگر نتوانند پاسخ قانع کننده برای سئواالت و انتقادات ارائه نمايند.
پاسخ آنها اين خواهد بود که " اگر شما کس بهتری از ما را سراغ دارد که کار ما را به نحوه بهتری انجام ميدهد ،او را به ما معرفي کنيد تا
ما نيز از وی تبعيت نمائيم ".همانطور که مجاهدين در پاسخ به کتاب ابراهاميان در پاسخ به بعضي از انتقادات مطرح شده در آن کتاب چنين
پاسخ گفتند « :در پاسخ به انتقادات مربوط به صالحيت و نقش رهبری مجاهدين .مسعود رجوی بارها پافشاری کرده است که هر کس بيش از
ما در ارتباط با مردم است ،هر کس که بيش از ما بر عليه خميني مبارزه نموده و سختتر مبارزه کرده است ،استحقاق بيشتری برای رهبری
دارد و بايد بعنوان رهبر معرفي گردد ".به نقل از:
Facts and Myths on the People's Mojahedin of Iran; Examples of the lies, distortions and fabrications in Ervand
Abrahamian’s 'The Iranian Mojahedin' June 1990; P: 62

آنها درست ميگويند ،ما در تاريخ معاصر ايران و يا شايد هيچگاه در تاريخ ايران کسي به خود خواهي رجوی نداشته ايم که هزاران نو جوان
را برای محقق کردن آرزوهای خود به جنگي نا برابر فرستاده و موجب کشته شدن آنان گردد .درست است در تاريخ معاصر ،ما کسي را
نميشناسيم که کشته شدن اين همه جوان را بهای "مبارزه" و "مقاومت" خوانده و آنها را "شهيد" راه و هدف و خود بنامد .درست است ما
هيچکس را به اندازه او "در ارتباط با مردم" نمی شناسيم ،چرا که در ذهن و فکر مسعود رجوی نيستيم که بدانيم "در ارتباط با مردم" يعني
چه؟ و منظور او از بيان اين شرط چيست؟ وی بيش از سي سال است که از کشور خارج شده .او تمام حمايتي را که روزی مجاهدين در
ايران داشتند را از دست داده است .در ميان نسل جواني که بعد از ترک او از ايران متولد شده اند ،که شايد اکثريت جامعه ايران را تشکيل
ميدهند ،کمتر کسي است که حتي با نام او و نام و تاريخچه مجاهدين اشنا باشد .حتي کساني که وطن پرست نيستند هم نتوانسته اند او را و
مجاهدين را بخاطر همکاريشان با صدام حسين زمانيکه بخشهائي از خاک ايران در تصرف عراق بود و آنها در حال جنگ با ايران و ايراني
بودند ببخشند .اخالقيات وی که با ازدواجش با همسر دوست نزديکش برجسته و شناخته شد ،توسط کمتر ايراني بخصوص در داخل کشور
مورد پذيرش و تائيد قرار گرفته است .با تمام اين احوال او مدعي است که وی و مجاهدين بيشتر از تمام سياست مداران در ارتباط با مردم
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ايران هستند .اگر معني ارتبا ط با مردم همان چيزيست که در سطور باال آمده ،بايد پذيرفت که شايد هيچکس به اندازه مجاهدين در ارتباط با
مردم نيست  .البته به نظر من اين بيشتر شبيه نفرت مردم از او و مجاهدينش است تا ارتباط ايشان با مردم.
ix
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نرسيده که بتواند آموزشهای گرو را در عمل ماده سازد ".به نقل از:
;Carroll Stoner and Jo Anne Parke; 'All Gods Children' The Cult Experience Salvation or Slavery?' Chilton Book Company
1977; P: 29, 30
x

Marc Breault and Martin King; 'Inside the cult'; A Signet Book; 1993; PP: 21, 22
Jung Chang; Wild Swans; Published by Flamingo; 1991 PP: 443; 444

xi

xii

درست مشابه همين صحبت توسط رجوی در مرحله ای از انقالب ايدئولوژيک در باره زندانيان مجاهد در ايران گفته شد :موضوع
صحبت اين بود که ما زنداني مقاوم که بشود بوی افتخار کرد نداريم ،چرا که تمام آناني که در مقابل شکنجه مقاومت کرده اند کشته شده اند و
خائنين زنده مانده اند.
Backing Hitler; Consent & Coercion In Nazi Germany; Robert Gellately; Oxford University press; 2001; P: 241

xiii

xiv

گزارش داخلي مسئول اول و فرماندهي عالي سياسي  -نظامي سازمان مجاهدين خلق ايران ،برادر مجاهد مسعودرجوی جمع بندی يکساله
مقاومت مسلحانه نوامبر - 4892آبان  4634صفحه  81کتاب منتشره از جانب سازمان تحت همين عنوان
xv

همان کتاب ،صفحه 413

xvi

همان کتاب صفحه 88

xvii

نشريه شورا از انتشارات مجاهدين شماره های  14و  ،12خرداد و مرداد 4631

xviii

نشريه شورا از انتشارات مجاهدين شماره های  14و  12خرداد و مرداد 4631

xix

نشريه از انتشارات مجاهدين شماره 4631/3/29 ،419

xx

نشريه از انتشارات سازمان مجاهدين شماره 4631/1/29 ،411

xxi

گزارش داخلي مسئول اول و فرماندهي عالي سياسي  -نظامي سازمان مجاهدين خلق ايران ،برادر مجاهد مسعودرجوی جمع بندی يکساله
مقاومت مسلحانه نوامبر - 4892آبان  4634صفحه  22کتاب منتشره از جانب سازمان تحت همين عنوان
xxii

نشريه شورا از انتشارات مجاهدين شماره  ، 19به تاريخ خرداد و مرداد 4631

Page 8 of 8

