فرقه بخش دوم
 - 1مجاهدين خلق ايران و يا به اختصار مجاهدين ،و يا گاها" آنگونه که ترجيح ميدهند ،تحت نام ائتالف خياليشان شورای
ملي مقاومت خوانده شوند و يا دهها نام ديگر که در شرايط مختلف و جهت مقاصد گوناگون برای خود انتخاب ميکنند.
گرچه من برای حدود هفده سال هوادار و عضو مجاهدين بوده و در خاطرات خودم درباره اين گروه به تفصيل
صحبت کرده ام ،1با اينحال در اين نقطه ترجيح ميدهم داستان آنها را از زبان يک فرد مستقل ،پروفسور اروند
ابراهاميان نقل کنم .2بخصوص که مطالب کتاب وی در تماميتش به وسيله خود گروه رد نشده است.3
"ريشه و تاريخچه مجاهدين به نهضت آزادی ايران که يک حزب ليبرال ملي -مذهبي بود و در اوائل سال
( 1331ه ش) بوسيله مهدی بازرگان تاسيس شد بر ميگردد.4
" خيزش خرداد  :2431با مرگ آيت هللا بروجردی ،خميني با حس انتقام جويانه {نسبت به حکومت شاه} وارد صحنه
سياسي شد و رژيم را بدون چون و چرا محکوم کرد .محکوميت {رژيم شاه} توسط وی بر خالف ساير همقطاران
پرحرفش شامل نام بردن از اصالحات ارضي نشده و در عوض روی موضوعات انفجاری چون ،فساد دربار ،عدم
اجرای قانون اساسي ،شيو های استبدادی ،تقلب در انتخابات ،دادن حق کاپيتاالسيون به خارجي ها ،خيانت به مسلمين
در مبارزه شان بر عليه اسرائيل ،زير سئوال بردن ارزشهای شيعه ،وسعت فوق العاده بوروکراسي ،و بي توجهي به
نيازهای تجار ،کارگران و کشاورزان ،متمرکز بود .5اين آخرين باری نبود که خميني تصميم گرفته بود که به رژيم در
پائين ترين نقطه ضعفش حمله کند .محکوميت رژيم توسط خميني بهمراه روحانيون ديگر جرقه يک تظاهرات وسيع
در  15خرداد  1331را زد که منجر به يک انشعاب بين نسل {قديم و جديد} در نهضت آزادی ،همانند سازمانهای
سياسي ديگر شد .چند ماه پس از اين حادثه ،سه نفر از اعضأ جوان نهضت آزادی {به سرکردگي محمد حنيف نژاد}
يک گروه بحث پيرامون يافتن شيوه های جديد مبارزه بر عليه رژيم را بوجود آورده و در يک نامه سری خطاب به
رهبران نهضت ،آنها را بخاطر «فاجعه» و شکست در اينکه بتوانند «شيوهای موثر تری برای روياروئي با شاه»
طرح ريزی کنند ،سرزنش کردند .اين گروه بحث بعدا" نطفه مجاهدين شد( ".صفحه  55همان کتاب)
"بيشترين رهبران اوليه مجاهدين جوان ،تحصيلکرده های دانشگاهي ،بخصوص در رشته های مهندسي در ايران؛ و
اغلب فرزندان تجارو بازاريهای سنتي طبقه متوسط با افکار مذهبي بودند .پانزده تن اعضأ کميته مرکزی و تيم
ايدئولوژی مجاهدين ،همگي متولد بين سالهای  1311تا ( 1311ه ش) و اغلب آنها متولد سالهای بين  1311تا 1315
بودند .بنابراين در قيام خرداد  1331و زمان تشکيل گروه بحث اکثر آنها در نو جواني و قبل از بيست سالگي خود
بودند .همه آنها بغير از دو نفر دانشگاه ديده ... ،نه نفر آنها مهندس و سيزده تن از ايشان در دانشگاه تهران درس
خوانده بودند .تقريبا" همه آنها از خانواده های طبقه متوسط پائين بوده و دوازده تن از ايشان از خانواده های بازاری
مذهبي و يا خانواده های روحاني بودند( ".صفحه  11همان کتاب)
"در سال  ،1351مجاهدين تصميم گرفتند که جشنهای اعالم شده برای شهريور ماه ،بمناسبت دو هزار و پانصدمين
سال شاهنشاهي را بهم بزنند .آنها قصد داشتند که کارخانه اصلي توليد برق در تهران را منفجر کرده و جشنها را با
خاموشي مواجه سازند .در جستجوی ديناميت ،آنها به يک عضو حزب توده که با وی مدتي در سال  1331هم سلولي
بودند مراجعه کردند .اين در حالي بود که وی تبديل به يک خبرچين پليس شده بود .بدنبال آن ساواک تعدادی از آنها را
دستگير کرده و بعضي از رهبران مجاهدين به هفت ماه زندان محکوم شدند ،و در اول شهريور چند روز قبل از
انجام طرح انفجار بمب ،ساواک سي و پنج تن ديگر از اعضأ را دستگير نمود .چهارعضو گروه که از دستگيری جان
بدر برده بودند سعي کردند شاهزاده شهرام  ،خواهر زاده شاه را ربوده و او را با رفقای اسير خود معاوضه نمايند .اما
اين برنامه با شکست مواجه شد .بعد از يک باز جوئي طوالني ساواک توانست هفتاد مظنون ديگر بهمراه خانواده ها و
آشنايانشان را دستگير کند که البته بعضي از آنها بدليل نبود مدرکي بر عليه شان آزاد شدند... .کساني که در دادگاه
جمعي سال  1351محاکمه شدند شامل يازده عضو از هفده عضو کميته مرکزی سال  ،1331منجمله رجوی بودند.
(صفحات  115و  )111رئيس دادگاه نظامي خيلي با بي رحمي احکام خود را صادر کرد .يازده تن را به مرگ ،و
شانزده نفر را به زندان ابد؛ يازده تن ديگررا به زندانهائي بين  11تا  15سال و 15نفر ديگر را به سه تا نه سال حبس
محکوم نمود .نه نفر ازيازده نفری که به مرگ محکوم شده بودند در ارديبهشت و خرداد  1351اعدام شدند ... .دو نفر
از آنان بهمن بازرگاني و رجوی حکمشان به زندان ابد تخفيف يافت( ".صفحه )135
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"درنيمه سال  1353مجاهدين ناگهان و بدون هيچ عالمت آشکاری از قبل ،تمام مخالفان شاه از مذهبي و غير مذهبي
را با بيانيه ضد اسالمي خود شوک زده کردند ... .از آن پس دو سازمان رقيب مجاهدين بوجود آمدند .مجاهدين
مسلمان نپذيرفتند که اسم اوليه خود را تغيير داده و گروه مخالف را متهم به اين کردند که با يک کودتای خونين قدرت
را بدست گرفته است؛ بعد از انقالب اسالمي آنها موفق شدند که آن نام را بطور کامل از آن خود کنند .گروه ديگر که
گروه مارکسيستي بود ،ابتدا" مدعي اسم سازمان مجاهدين خلق ايران شد .سپس در سال  1351پسوند شاخه
مارکسيست لنينيستي را به آن افزود و سرانجام در دوران انقالب با چند گروه مائوئيستي ادغام شده و خود را سازمان
پيکار در راه آزادی طبقه کارگر خواند( ".صفحات  135و ) 131
"{با بدست گرفتن قدرت در بيرون زندان توسط مارکسيستها} مجاهدين مسلمان در بخشهائي از بازار تهران و بعضي
از شهرستانها ادامه حيات داند .اما عمدتا" اعضايشان در زندانها بودند .سازمان بخصوص در زندان قصر جائيکه
رجوی زنداني بود و گروه خود را رهبری ميکرد قوی بود( ".صفحه  " )113درسالهای  1351و  1351که
رخدادهای فوق العاده در ايران روی داد مجاهدين دسته دسته از زندان آزاد شدند  ...در دی ماه  ، 1351سه هفته قبل
از سقوط رژيم شاه ،حکومت آخرين دسته زندانيان سياسي که  111نفر بوده وهمگي محکومين به زندانهای بيش از
 15سال بودند ،منجمله مسعود رجوی را آزاد نمود( ".صفحه )111
در اين زمان "مجاهدين باقي مانده کامال" تحت کنترل سختگيرانه مسعود رجوی و چند يار دستچين شده اش از
زندانيان زندان قصر بودند .موسي خياباني ،دست راست رجوی ،از شصت و نه نفری بود که در  1351محاکمه شد.
مهدی ابريشم چي يک چهره قابل رويت ديگر رهبری جديد ،سي ساله و از دانشجويان سابق رشته شيمي دانشگاه
تهران بود .در حاليکه رجوی و خياباني و تا حدود کمتری ابريشم چي ،داوری و سعادتي اغلب در معرض ديد عمومي
در سالهای بين  1351تا  1351بودند ،بقيه اعضأ رهبری که در مرکزيت مخفي سازماندهي شده بودند در خفا بوده و
منتظر روزی بودند که سازمان بتواند ريسک کرده و بطور کامل علني شود ... .به اين همه بايد اشاره شود که همه
آنها نقش برتر رجوی در رهبری را پذيرفته بودند :بعضي بدليل عضويت در گروه او در زندان؛ ديگران بخاطر اينکه
وی را بعنوان عضو باقي مانده رهبری کننده دوران قهرماني ميديدند؛ و مابقي بخاطر اينکه وی تزلزلي از خود در
روزهای تيره سالهای  1353و  55نشان نداد و مصرانه در مقابل مائوئيستها و آناني که همکاری با روحانيون ضد
شاه را تبليغ ميکردند ايستاد .بقيه مبارزان دوران نخستين که نسبت به اعتقادات خود وفادار باقي مانده ،اما به يک دليل
و يا دليل ديگر نتوانستند نقش رهبری رجوی را بپذيرند رفته رفته و به آرامي از رهبری کنار کشيدند؛ بعضي سياست
را بطور کامل کنار گذاشتند و بقيه بعنوان هوادار مجاهدين به فعاليت خود ادامه دادند .بنابراين در بهمن  1351دايره
مورد اعتماد رجوی ،رهبری تمام موقعيتهای کليدی در مجاهدين را بخود اختصاص داده بودند( ".صفحه )113
رهبری جديد خود را به آموزشهای اوليه مجاهدين وصل کرد .اين خود را در آموزشهائي نشان داد که بوسيله رجوی
در دانشگاه پلي تکنيک تهران بالفاصله بعد از پيروزی انقالب داده شد و بزودی بنام "تبيين جهان" و بعنوان کتاب
ايدئولوژيک مجاهدين منتشر شد .اين آموزشها روی آموزشهای اوليه مجاهدين تاکيد داشته و در مورد موضوعاتي
چون ماترياليسم تاريخي ،مبارزه طبقاتي ،رابطه بين زير بنا و روبنا ،تغيير از قئوداليسم به سرمايه داری ،برقراری
حتمي جامعه بي طبقه توحيدی صحبت ميکرد .عالوه بر آن روی ديدگاه های اوليه مجاهدين ،همچون ديدگاهشان
درباره امپرياليسم غرب ،اهميت قيام پانزده خرداد ،نياز به آشکار کردن جوهر انقالبي اسالم راستين ،تاکيد داشت .تنها
در يک مورد با گذشته متفاوت بود و آن اين بود که از انتقاد به علما دوری ميگرفت .در واقع آموزشها بقدری مشابه
بيانيه های اوليه مجاهدين بود که مخالفين رجوی وی را متهم به «دزدی ادبي» کردند ... 6".مجاهدين در گذشته بندرت
درباره دموکراسي و سياست چند حزبي صحبت ميکردند که قدری زشت مينمود .مجاهدين سالهای بعد که خود را در
تهديد قدرتمند شدن هر چه بيشتر روحانيون ميديدند ،با ولع هر چه بيشتر دموکراسي و سياست چند حزبي را شعار
خود قرار دادند( ".صفحات )153 ،153
"سرانجام در روز سرنوشت ساز سي خرداد  ،1311مجاهدين بهمراه بني صدر توده ها را تشويق به بيرون ريختن در
خيابانها و تکرار انقالب  1351و سرنگوني «ديکتاتوری مالها» کردند که بر طبق نظر آنها صدها بار بدتر از رژيم
منفور پهلوی بود( ".صفحات  111و )111
"درآنروز جمعيت زيادی در شهرهای متعددی بخصوص تهران ... ،به خيابانها آمدند{ ،اما} موفقيت انقالب 1351
تکرار نشد .شکست خورده از سرنگوني رژيم ،بني صدر و رجوی به پاريس پرواز کرده و جهت حداقل کردن
شکست خود ،مدعي شدند که قصدشان از سي خرداد سرنگوني تماميت رژيم نبوده و تنها مي خواسته اند به مردم نشان
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دهند که خميني به خون آشامي شاه است و مخالفت خود را با يک کوشش مسالمت آميز ديگر قبل از دست به سالح
بردن نشان داده باشند 7".رجوی مدعي شد که« :هدف اصلي ما اينبود که چهره واقعي خميني را به مردم نشان
دهيم 8».قربانيان سي خرداد اگر زنده بوده و اين سخنان را ميشنيدند شگفت زده ميشند که دريابند تمام آن ريسک
بزرگ و پرخطر تنها يک روشنگری برای عموم بوده است .بهر حال هر چه که هدف آنها بود ،مجاهدين بزودی سي
خرداد را بعنوان «عاشورا و کربالی» خود ،روزی که آنها به پا خواسته و بجای تسليم به حکومت زور کشته شدند
مطرح کردند( ".صفحات  115و )111
"هفتم تيرماه بمب بزرگي ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسالمي را منفجر کرد .در اين انفجار چهار وزير و تعداد
مجهولي از مسئولين ،اعضأ و کارکنان حزب کشته شدند ... 9اين بمب گذاری نقطه آغاز يک دوره ترور بي نظير در
تاريخ ايران بود .رژيم که مجاهدين را عامل بمب گذاری ميدانست حمله خود بر عليه مخالفين بطور عام و مجاهدين
بطور خاص را آغاز نمود .در مدت شش هفته بعد از اين بمب گذاری بيش از هزار تن به گلوله های آتش سپرده شدند؛
تقريبا" دو برابر تعداد سلطنت طلباني که بعد از انقالب اعدام شده بودند .و در خالل چند هفته بعد ،پس از يک بمب
گذاری اسرار آميز ديگر که دفتر نخست وزيری را به خرابه تبديل کرد و منجر به کشته شدن رئيس جمهور و نخست
وزير شد ،تعداد  1111تن ديگر اعدام شدند .به اين ترتيب تا آبانماه  1311تعداد کشته شدگان مجاهدين {و ساير
مخالفين} به  1115نفر رسيد( ".صفحه )15
همزمان مجاهدين اعالم کردند که بين سي خرداد  1311و سي خرداد  1311آنها  1511نفر از پاسداران و هواداران
10
رژيم را کشته اند.
" بعد از دريافت پناهندگي سياسي از فرانسه {رجوی و بني صدر} به دنيا اعالم کردند که بزودی به ايران باز خواهند
گشت که حکومت جمهوری اسالمي را با جمهوری دموکراتيک اسالمي جايگزين سازند( ".صفحه  )133مجاهدين بعد
از آنکه تشخيص دادند که انقالب دوم در دسترس نيست خود را آماده يک مبارزه مسلحانه بلند مدت کردند؛ به اين
ترتيب سازمان نظامي نسبت به مصلحتهای سياسي ،مرجح شد .نظاميان هسته مرکزی از «دوستان دوران خوب» و
«دوستان همسفر» مهمتر شدند .کيفيت اعضأ مهمتر از تعداد هواداران شد؛ وجود ديسپلين سازماني مهمتر از تظاهر به
دموکراسي در روابط داخلي گرديد؛ و خلوص ايدئولوژيک اعضأ مهمتر از تماس مستمر با هواداران بيروني شد
بخصوص اگر امکان آن ميرفت که چنان هواداراني اعضأ عادی را آلوده سازند .بنابراين نگرش به درون جايگزين
نگرش جذب دنيای بيرون شد ،ديدگاهي که ياران آنها را که گوئي دشمنان بالقوه ايشان هستند به مخاطره انداخت.
نگرش جديد مجاهدين تمام کساني را که بطور کامل با ايشان نبودند را به عنوان مخالف خود شناخت{ .فلسفه يا با ما يا
برما – يا بطور کامل با ما هستيد ويا با دشمنان ما} با چنين نتيجه گيری هائي ،مجاهدين شروع به فشار گذاشتن روی
«دوستان نيمه راه» کرده و خواهان اخراج آنها از شورای ملي مقاومت شدند 11.بعضي از اعضأ سابق شورای ملي
مقاومت معتقدند که مجاهدين ميتوانستند اختالفات خود با بني صدر و حزب دموکراتيک کردستان را حل نمايند.
مجاهدين وقتي ايرانشهر ،يک روزنامه منتشره در خارج از کشور جرات کرده و مصاحبه هائي با پناهندگان شناخته
شده سياسي ،با لحني قدری منتقدانه نسبت به مجاهدين به چاپ رساند را نابود کردند .آنها آزادانه و مختارانه منتقدين
خود را متهم به جاسوس ساواک {و يا حکومت ايران} بودن ميکردند( ".صفحه )131
"تا پائيز  1311مجاهدين بطور روزانه عمليات ترور مقامات رژيم را به اجرا ميگذاشتند ،به پاسداران حمله ميکردند
وبه مراکز کميته ها و شاخه های حزب جمهوری اسالمي و خانه های روحانيون شناخته شده بمب پرتاب ميکردند .اين
حمالت بر طبق گزارشات منتشر شده دولت تا نيمه آبانماه  1311منجر به کشته شدن  513پاسدار شده بود .12مجاهدين
همچنين تعدادی ،عمليات خودکشي {تحت عنوان عمليات انتحاری} داشتند که ميتوان آنرا در بهترين شکل "تبليغات
بوسيله عمکرد" ناميد .در پانزدهم تيرماه  1311يک مجاهد در آمل ملبس به لباس پاسداران به حجت االسالم شريعتي
فرد دادستان گيالن حمله کرده و وی را کشت .در سيزدهم مرداد همان سال يک مجاهد ديگر دکتر آيت را در روز
روشن در وسط تهران ترور کرد ... ،در بيستم شهريور ،يک مجاهد بيست و دو ساله در نماز جمعه تبريز به سمت
آيت هللا مدني امام جمعه شهر رفته و دو نارنجک را منفجر کرد و به اين ترتيب قرباني خود و خويشتن و هفده پاسدار
ديگر را بقتل رساند ... .در هفتم مهر ماه يک مجاهد ديگر خود و حجت االسالم هاشمي نژاد رهبر حزب جمهوری
اسالمي در خراسان را منفجر نمود .اين مجاهد يک دانش آموز هفده ساله دبيرستان بود که در خالل تظاهرات 1351
به سازمان پيوسته بود .در هفدهم آذرماه يک زن  11ساله در حاليکه چند بمب در زير چادرش پنهان کرده بود ودر
نماز جمعه بسمت آيت هللا دستغيب ،امام جمعه شيراز ميرفت ،بمبها را منفجر کرده و خود و او را بقتل رساند .هفتم
اسفند ماه  1311يک مجاهد بيست ساله حجت االسالم مصطفوی حجتي را در حاليکه در حال ختم نماز جمعه بود با
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گلوله بقتل رساند ... .در شانزده اسفند ماه مجاهد ديگری مسلح به مسلسل در وسط تهران موفق شد رئيس پليس کشور
را به قتل برساند ... .بسيج ترورها تا سال  1311ادامه پيدا کرد در  11فروردين يک مجاهد پانزده ساله يک نارنجک
دستي را بسوی حجت االسالم احسان بخش ،امام جمعه رشت پرتاب کرد .در يازدهم تيرماه ،يک مجاهد  11ساله که
در نماز جمعه يزد شرکت کرده بود نارنجک خود را منفجر کرده و خويشتن و امام جمعه يزد ،آيت هللا علي محمد
صدوقي و سيزده پاسدار ديگر را بقتل رساند  ...در  13مهر ماه يک دانشجوی بيست ساله با شعارهای بنفغ خميني،
يک نارنجک دستي را بهنگام بغل کردن آيت هللا عطا هللا اشرفي امام جمعه کرمانشاه منفجر نمود( 13.صفحات  111تا
)111
هفدهم شهريور  1311مجاهدين اسامي و مشخصات  1131تن از اعضأ و هواداران خود را که در عمليات کشته شده
و يا اعدام شده بودند را بچاپ رساندند .در حاليکه درهمان ايام آنها اعالم کردند که تا آنزمان دو هزار و هشتصد تن از
14
حاميان و پاسداران رژيم را بقتل رسانده اند.
"در هفتم بهمن ماه  ،1313رجوی ،مريم عضدانلو را بعنوان همرديف خود اعالم کرد .اين انتخاب که بمناسبت
خاطره زن اول رجوی اعالم شده بود ،بوسيله اطالعيه ای اينچنين توضيح داده شد :اين انتخاب راه برابری زنان در
سازمان را هموار کرده و به اين ترتيب مجاهدين آغاز گر انقالب بزرگ ايدئولوژيکي در درون خود ،مردم ايران و
مسلمانان جهان خواهند شد .تا آنزمان فعاالن مجاهدين ،مريم عضدانلو را بعنوان خواهر يک عضو شناخته شده ديگر و
همسر مهدی ابريشم چي از افراد نزديک به رجوی ميشناختند .مجاهدين مدعي شدند که چنين اقدام قاطعانه ای برای
احقاق برابری بين زنان و مردان در تاريخ جهان بي نظير بوده است .پنج هفته پس از اين اطالعيه ،شورای مرکزی و
دفتر سياسي مجاهدين ،حداقل اعضائي که اطالعيه را امضأ کرده بودند از رجوی و مريم عضدانلو خواستند که با
يکديگر ازدواج کرده وبدينوسيله از بوجود آمدن «تناقضات غير قابل حل حاصله از کار نزديک يک زن و مرد
15
ازدواج نکرده با يکديگر» اجتناب کرده و انقالب ايدئولوژيک دروني مجاهدين را تعميق بخشند.
بيانيه به رهبری مشترک يادآور شده بودکه « :بدون چنين ازدواجي اين حرکت تنها يک فرماليسم بورژوازی ميتواند
باشد ».آنها همچنين مدعي شده بودند که تنها معتقدين واقعي ميتوانند معني عميق و واقعي اين موضوع را فهم کنند".
(صفحه  151همان کتاب)
" اطالعيه به دنبال آن ليستي از داليلي که چرا سازمان مشتاقانه از رهبری بزرگ و انقالبي رجوی پيروی نموده
است را ميدهد ... ..اطالعيه همچنين بطور گذرا اعالم کرده بود که مريم عضدانلو و مهدی ابريشم چي اخيرا" برای
هموار کردن راه جهت انجام اين انقالب بزرگ از يکديگر جدا شده اند .اطالعيه متذکر شده بود که طالق بندرت در
مجاهدين رخ ميدهد .حتي بطرز عجيب و بي ربطي اطالعيه خوانندگان را ياد آور ميشد که پيامبرهم بدليل تصميمش
جهت ازدواج با همسر تازه مطلقه پسر خوانده اش ،بحث و جدل بسياری بوجود آورد .اين اطالعيه توسط سي و چهار
عضو دفتر سياسي و کميته مرکزی سازمان امضأ شده بود .اين اولين باری بود که سازمان افراد رهبری باالی خود را
معرفي ميکرد( .بعضي از اعضأ سابق ادعا کردند که کميته مرکزی بطرز عجيبي جهت حذف منتقدين رجوی در
زمان اعالم اين ازدواج دوباره سازماندهي شده و بسياری با هواداران سر سخت رجوی در آن عوض شده بودند) بهر
حال هر دليلي که پشت تصميم اين ازدواج بود ،نتيجه خيلي روشن است .ازدواج منجر به ايزوله و انزوای هر چه
بيشتر مجاهدين از دنيای بيرون شد {که خواسته اصلي فرقه های مخرب است} و هم زمان باعث تصفيه داوطلبانه
{مخالفان و ناراضيان رجوی که مانع تکميل پروسه فرقه شدن سازمان بودند} در درون سازمان شد .از نگاه افراد
سنتي ،بخصوص بازاريان طبقه متوسط ،تمام اين جريان غير اخالقي بود .اين رد وبدل کردن همسران بود ،بخصوص
وقتيکه اعالم شد ابريشم چي {مدت کوتاهي پس از طالق از مريم عضدانلو} با خواهر جوان خياباني ازدواج کرده
است .در اين ماجرا زني وجود داشت که کودکي از همسر قبلي خود داشت {دختر خردسال مريم و مهدی ابريشم چي}.
و غير قابل بخشش تر از هر چيز ،گرفتن همسر دوست نزديک بود؛ يک حرکت خيلي شنيع و نا پسند در فرهنگ
سنتي ايران .اين ماجرا با اشاره ای که به ازدواج پيامبر شده بود به فضاحت کامل رسيد؛ اشاره ای که نه تنها بي ربط
بود بلکه بطرز فجيعي بي ربط بود{ .مقايسه رجوی و کارها و تصميماتش با پيامبر اسالم} اين ماجرا حتي در انظار
افراد غير مذهبي عملي شنيع و بسيار زشت بود .بخصوص نزد افراد روشنفکر .16بنظر ميرسيد {که برای
مارکسيستها} اين بدترين نوع تائيد ترديد آنها نسبت به ماهيت «خرده بورژوازی» مجاهدين بود .اين حرکت بقيه افراد
روشنفکر را هم خجالت زده کرد .چرا که حرکتي که از نظر آنها امری خصوصي بوده و مربوط به مسئله شخصي
بين دو فرد ميشد را به صحنه افکار عمومي آورده بود .اين برای بسياری ياد آور شاه بود که مدعي احقاق حقوق زنان
هم در دوران «انقالب سفيدش» و هم بعد از انتخاب ملکه فرح بعنوان جانشين تا زماني که پسرش به سن بلوغ نرسيده
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است ،بود .بخصوص که رجوی جهت ازدواج باهمرديفش و برای انقالب ايدئولوژيکي اش جشن باشکوهي پر شده از
هواداران سرسختش ترتيب داد .حتي ژستهائي که رجويها در مقابل دوربين ها گرفته بودند بسياری را به ياد ساکنان
سابق کاخ نياوران ميانداخت .منتقدين همچنين دوسئوال پر معني ديگری را هم مطرح ميکردند :مريم رجوی چه کار
ارزنده ای چه بلحاظ سازماني و يا فکری کرده است که مستحق همرديف رهبری شدن باشد؟ اگر وی آنقدر طرفدار
حقوق زنان است ،چرا وی نام فاميل خود را عوض کرده و نام همسرش را بر خود گذاشته (کاری که زنان ايراني
بطور معمول نميکنند و خود وی نيز پس از ازدواج باهمسر قبلي اش انجام نداده بود)؟ پوران بازرگان ،نخستين زن
عضو مجاهدين ،بيوه حنيف نژاد (حنيف نژاد از موسسين و نخستين رهبر سازمان بود) ،در يک نامه سرگشاده ،در
تشريح اين ازدواج آنرا توهيني به خاطره مجاهدين اوليه دانست .17وی همچنين متذکر شده بود که تا چه حد اين
ازدواج او را به ياد شاه انداخته است؛ و آن طالق ،ول کردن کودکان ،ازدواج با همسر دوست نزديک تا چه حد در
جنبش سياسي ايران بي نظير است( ".صفحات  151و  153کتاب ابراهاميان)
"تا نيمه سال  1311سازمان مجاهدين تمام ويژيگيهای يک فرقه را دارا شده بود .سازمان ،رهبری داشت که تقديس
ميشد و «رهبر» و مسئول اول خوانده ميشد وبطور غير رسمي به عنوان امام دوران و يا زمان شناخته شده بود که
برای شيعيان معني خاصي دارد .سازمان قدرت بدون حد و مرزی به رهبر کريسماتيک خود رجوی داده بود بطوريکه
با يک حرکت قلمش در سال  1315تمام کميته مرکزی را منحل نموده و بجای آن يک شورای مرکزی پانصد نفره
گذاشت{ .اين يکي از شيوه های رجوی بود که برای کم کردن اهميت فرد چه درشورای مرکزی مجاهدين و چه در
شورای ملي مقاومت ،تعداد اعضأ را افزايش ميداد بنابراين اعتراض يکنفر بجای اينکه فرضا" يک صدا از بيست و يا
سي نفر باشد ،صدائي و ارزشي بعنوان يک از پانصد و يا ششصد نفر پيدا ميکرد .به اين ترتيب اهميت منتقد ويا
مخالف و يا بقول مجاهدين فرد قلوس احتمالي در تشکيالت بمراتب کمتر ميشد }.مجاهدين يک سلسله مراتب سخت و
خشک از باال به پائين بوجود آوردند که در آن مسئوليت اوليه همه افراد اطاعت از مافوق بدون پرسيدن سئواالت
بسيار بود .سازمان برای خود شيوه سانسورخاص جهت نگرش به دنيا ،تفسير تاريخ ،والبته ،ايدئولوژی مشخص خود
که علي رغم انکارش توسط سازمان ترکيبي از پيامهای شيعه و علم اجتماعي مارکسيسم بود ،بوجود آورد .در اين
زمان سازمان شعارها ،آرم ،مدالها و عالئم ،سرودها ،مراسم ،سنتها و فرهنگ سخن گفتن خاص خود را داشت.
سازمان فرهنگ لغات خاص خود را فورموله کرد که به وسيله آن معني جديدی به لغات قديمي اسالمي داده و آنها را
همانند لغت کامال" جديدی بامفهمومي کامال" نو معرفي مي نمود .آنها تاريخ خاص خود ،شهدا ،شرح زندگي افراد
مورد تقدس قرار گرفته ،خانواده های مورد احترام واقع شده ،را برای خود بوجود آوردند .مجاهدين حتي تقويم خاص
خود را دارا شدند که در آن ،پانزده شهريور بعنوان روز تاسيس سازمان ،يازده بهمن سالروز شهادت اولين شهيدش،
 31فروردين اعدام اولين دسته از رهبرانش ،چهارم خرداد سالروز اعدام بنيانگذارانش ،سي خرداد کوشش برای
شروع قيام بر عليه جمهوری اسالمي؛ و  11بهمن شهادت موسي خياباني و اشرف ربيعي (همسر اول رجوی) نام
گذاری شدند .سازمان برای خود مدل خاص لباس و فرم مشخص برای داشتن ظاهر بيروني معيين کرد .مجاهدين يک
تنفر در بر گيرنده همه چيز ،نسبت به حکومت روحانيون {در ايران} بوجود آورده و همزمان شيعه خود را تنها تفسير
حقيقي و درست از اسالم اعالم نمودند .سازمان دنيا را تقسيم شده بين دو قطب متضاد {سياه و سپيد} ديده که در يکسو
مجاهدين ،پيشتازان برگزيده ،و آنهائيکه رهبری ايشان را قبول کرده اند ،قرار دارند و در سوی ديگر خميني،
نيروهای تاريکي ،و هر آنکسيکه رهبری مجاهدين را نپذيرفته است قرار دارد .مجاهدين در عراق جامعه اشتراکي و
خود مختار خود را بوجود آورده اند {که آنرا شهر اشرف خواندند} با چاپخانه خاص خود ،ادارات نيمه وقت ،کمپهای
آموزشي ،کلينيک ،مدرسه ها {برای آموزش نظامي به پيروان} و حتي زندان که به آن «مرکز دوباره آموزی»
ميگويند .مجاهدين تفسير خاص خود از انقالبي که در راه است را فورموله کرده اند که بر طبق آن :جمهوری اسالمي
نهايتا" به دليل نارضايتي عمومي سرنگون خواهد شد؛ مردم به خيابانها خواهند ريخت و شعار ايران رجوی – رجوی
ايران را سر خواهنند داد و بطور معجزه آسائي مجاهدين ميتوانند جمهوری دموکراتيک اسالمي خود را بر قرار
سازند .آشکارا در سال  1311افراد نادری خارج از دايره معتقدين {به رجوی} اين نگرش به آينده را قبول داشتند .به
اين ترتيب ،مجاهدين بيشتر و بيشتر تبديل به دنيائي در درون خود شدند( ".صفحات  111و )111
"از يک جنبش عمومي ،مجاهدين به يک فرقه سياسي تبديل شدند :آنها در باالترين نقطه خود ،خرداد  1311براستي
يک جنبش بزرگ بودند ... .کارنامه چشمگير قهرماني و مرگ آنها يک توان اضافي به آنها ميداد ،بخصوص در
فرهنگ سياسي کشوری که در آن شهادت ارزش مرموز بزرگي دارد .تا جائيکه ،آنها فکر کردند به اندازه ای قوی
هستند که ميتوانند با يک حرکت بزرگ در سال  1311بر عليه نظام ،انقالب سال  1351بر عليه پادشاهي پهلوی را
تکرار کنند( ".صفحه )155
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سرانجام جمهوری اسالمي در سال  1315پيروزی بزرگ ديگری در حرکتش برای ايزوله کردن مجاهدين بدست
آورد .آنها دولت فرانسه را قانع کردند که بعنوان قدم نخست در بهبود روابط ايران و فرانسه ،مقر مجاهدين در پاريس
را تعطيل نمايند ... .بدنبال آن فرانسوی ها رجوی و کارمندان وبسياری از پيروانش را اخراج کردند .نا توان از پيدا
کردن پناهگاه ديگری در اروپا ،رجوی برای پوشاندن شکست خود ،به آن اندازه که ميتوانست قيافه حق به جانب به
خود گرفته و اعالم کرد که ميخواهد مقر خود را به عراق منتقل سازد چرا که هدف نخستينش برای رفتن به اروپا که
آموزش غرب نسبت به ماهيت شيطاني خميني بود ،محقق شده است .18اين استدالل برای افراد نادری خارج از پيروان
وی قابل قبول بود .مجاهدين ديگر بلحاظ فيزيکي و جغرافيائي هم عالوه بر سياسي ايزوله شده بودند( ".صفحه 155
همان کتاب).
از آنجا که کتاب ابراهاميان تاريخ مجاهدين را تا اين نقطه دنبال ميکند از اينجا به بعد از گزارشي که اخيرا" توسط
يک موسسه غير دولتي بنام رند ( ) RANDبرای وزارت دفاع آمريکا توسط ( Jeremiah Goulka, Lydia
 ) Hansell, Elizabeth Wilke, Judith Larsonتهييه شده است ،داستان آنها را دنبال ميکنيم.
"بعد از تجاوز به ايران ،صدام حسين شروع به کمک کردن به مجاهدين کرد که شورای ملي مقاومت آنها بتواند يک
بسيج تبليغاتي بر عليه جمهوری اسالمي ايران را در اروپا به پيش ببرد ،اين بعنوان مواجبي بود که به آنان در قبال
دادن اطالعات سری ايران داده شد .در سال  1315در قبال کمک ايران به فرانسه جهت آزادی گروگانهای فرانسوی
در لبنان ،فرانسه سعي کرد رهبری مجاهدين را از آن کشور اخراج کرده وبه استفاده آنان از فرانسه بعنوان يک
پايگاه در غرب خاتمه بخشد .همان سال مجاهدين پذيرفتند که نيروهايشان را در کنار ارتش صدام وارد جنگ بکنند.
صدام به مجاهدين ،امنيت ،پول ،سالح،مهمات ،وسائل نقليه ،تانک ،آموزش نظامي ،و اجازه استفاده (و نه مالکيت) از
خاک عراق را داد .با اين امکانات رهبری مجاهدين پايگاه هائي در عراق تاسيس کردند و هواداران خود در ايران و
ساير کشورها را تشويق به رفتن به عراق کردند .19تقريبا" هفت هزار عضو که حدود هشتاد درصد جمعيت مجاهدين
در تبعيد بودند به اين کمپ ها رفتند .رجوی نيروهای مجاهدين را ارتش آزاديخش ملي ( NLA = National
) Liberation Armyناميد تا به آنها وجه يک گروه شورشي قانوني را بدهد .بجبران حمايت صدام ،مجاهدين او را با
دادن اطالعات درباره ايران ،بازجوئي و ترجمه ،و کمک مستقيم نظامي حمايت کردند .مجاهدين حمالت زيادی در
طول مرزهای ايران با آن کشور کرده و با نيروهای نظامي و سپاه پاسداران به دفعات جنگيدند ،بعضي از اين
عمليات با حمايت عراقيها انجام گرفت .در سوم مرداد ماه  ،1311کمي بعد از آنکه خميني آتش بس بين ايران و عراق
را پذيرفت ،مجاهدين بزرگترين حمله خود به ايران را انجام دادند ،عملياتي که ايشان آنرا فروغ جاويدان خواندند{ ،اين
عمليات در ايران مرصاد خوانده ميشود }.آنها با انجام اين عمليات اميدوار بودند که آخرين ضربه را به جمهوری
اسالمي ايران بزنند .رجوی اميدوار بود که با نشان دادن قدرت نظامي قوايش بتواند جرقه يک انقالب بر عليه
جمهوری اسالمي را بزند .او فرمان داد که کل قوای مجاهدين در عراق به ايران حمله کنند ،هر تيپ از ارتش خود را
مسئول «آزادی» استاني از ايران کرد ،به اين اميد که ارتش و مردم ايران از مجاهدين حمايت کرده و بر عليه
جمهوری اسالمي وارد جنگ شوند .بهر حال پيروزی نظامي و حمايت در ايران ماده نشد – حداقل به اين دليل که
مجاهدين با دشمن ايران در جنگ همکاری کرده و سربازان نظام وظيفه ايراني را کشته بودند – .اين عمليات بوسيله
سپاه پاسداران ايران داغون شد .عمليات فروغ جاويدان منجر به کشته شدن  1511نفر از مجاهدين ،تقريبا" يک چهارم
اعضأ آنها در عراق شد و همچنين منجر به اعدام بيش از چهارهزار عضو و هوادار مجاهدين درايران توسط رژيم
شد .علي رغم اين {شکست} رهبری رجوی از ويژگي شبه نظامي ارتش {اجرا و پذيرش دستورات و نتيجه گيريهای
رهبری ،بدون شک و ترديد} و شکست آن بهره گرفت {همانطور که بعدها خواهيم ديد ،وی عنوان کرد که علت
شکست اعضأ بوده اند که بدليل دروحدت نبودن با رهبری فرامين او را عينا" انجام نداده اند ،به اين ترتيب او خواهان
تسليم بيشتر اعضأ به خود شد} و کنترل خود بر مجاهدين را بيشتر کرده و با تغيير يک سری از سياستها و روشهای
کار ،سازمان که بصورت جزيره ای {جدا از دنيای بيرون درآمده بود} را به يک فرقه تبديل نمود.
تبعيد در عراق ،سالهای بين  1311تا ( 1351ه ش)
علي رغم ادعا های «موفقيتها» نظامي بسيار مجاهدين ،عمليات آنها نتوانست جمهوری اسالمي ايران را تضعيف نمايد
و در عوض منجر به افزايش نگرش منفي مردم ايران نسبت به مجاهدين شد ،قبل از هر چيز بخاطر آمادگي آنها جهت
کشتن سربازان نظام وظيفه .اگر چه آنها عمليات بزرگ نظامي ديگری از  1311به بعد نداشته اند ،مجاهدين به انجام
عمليات خشونت بار خود در ايران و خارج با هدف گيری دولت و اهداف نظامي ايران ادامه داده اند که بعضا" منجر
به زخمي و کشته شدن عابرين پياده هم شده است .بعضي از اين حمالت در آمريکا و اروپا رخ داده است .مجاهدين
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اغلب ادعا ميکنند که آنها بخاطر حمالتي سرزنش ميشوند که بوسيله سازمانهای غير وابسته و يا منشعب از آنها انجام
گرفته است .با اين حال ،مجاهدين خودشان ،از طريق شورای ملي مقاومت مسئوليت بيش از سيصد و پنجاه حمله تنها
در سالهای دو هزار و دو هزار و يک ( 1351 – 1311ه ش ) را بعهده گرفته اند .خدمت مجاهدين به صدام پس از
خاتمه جنگ ايران و عراق ادامه يافت .برای سالها اين گروه به خدمات اطالعات رساني در منطقه از کمپهای خود
ادامه دادند .بعد از نخستين جنگ خليج {فارس – جنگ آمريکا و متحددينش با عراق} ،بشگل وسيعي اين اعتقاد وجود
دارد که مجاهدين صدام را در سرکوب خيزش شيعيان و کردها در سال ( 1311ه ش) ياری کرده اند .مقامات
مجاهدين بسختي و با نگراني هر گونه شرکت خود در آزار شيعيان و کردها را انکار ميکنند ،و مدعي ميشوند که
آنها از جانب نيروهای مشترک کرد و ايراني مورد حمله قرار گرفتند و مجاهدين حتي از خود دفاع نيز نکردند .بهر
حال اتهام همکاری اين گروه با صدام توسط گزارشات مطبوعاتي تقويت ميشود که از مريم رجوی نقل قول ميکنند که
اعضأ مجاهدين را تشويق کرده است که «کردها را با تانکهای خود زير کنيد و گلوله های خود را برای پاسداران نگه
داريد 20».عالوه بر اينکه در همين زمان صدام مدال رافدين که يکي از باالترين مدالها افتخار نظامي عراق است را
به مسعود رجوی داد .بهر حال هر چه که حقيقت ميخواهد باشد ،بيشترمردم عراق معتقدند که مجاهدين بر عليه شيعيان
21
و کردها به خواست صدام اعمال خشونت آميز روا داشته اند".
"بعد از  1351و فتح عراق بوسيله آمريکا و انگلستان وسرنگوني رژيم صدام حسين؛ مجاهدين مجبور شدند تمام
سالحهای خود را تحويل {نيروهای آمريکائي} بدهند .از آن پس آنها مدعي هستند که رسما" اعمال خشونت را بکنار
گذاشته اند .گرچه مدارک کمي چه به فارسي و يا انگليسي وجود دارد که وجود چنين تصميمي را تائيد نمايد... .
ممکن است تغييراتي هم در موقعيت رهبری مجاهدين صورت گرفته باشد .چرا که پس از عمليات آزادی عراق،
مسعود رجوی گم شده است .کسي نميداند که وی در کجا پنهان شده و حتي اينکه آيا او زنده است و يا نه .در غيابش
مريم رجوی« ،رئيس جمهور منتخب» ايران بر طبق نظر شورای ملي مقاومت ،تنها رهبر قابل رويت مجاهدين است.
22
اما بهر حال تصاوير مريم و مسعود رجوی هنوز در تمامي ساختمانهای کمپ اشرف آويزان هستند".
با نگاهي به تاريخچه فوق شايد ،خواننده اين سطور متوجه شود که چرا من مجاهدين را بعنوان يک نمونه کامل و
مناسب فرقه های مخرب ،جهت بررسي انتخاب کرده ام .چرا که آنها هرچه که ديگر فرقه ها داشته اند همه را يکجا
در دل خود جای داده اند .همانند زلوتس ها معتقد بودند که باخشونت و افزايش خشونت در دوطرف و وادار طرف
مقابل به آزار و اذيت هوادارانشان و مظلوم نمائي قادر هستند که توده های مردم را به شورش واداشته و شعله ور
يک انقالب بر عليه دشمنانشان شوند .در فريب و نيرنگ خودی و بيگانه و نفوذ در کمپ دشمن و مخالفين ،درغالب
خودی و دوست ،و بقتل رساندن و يا مجروح کردن مخالفين خود حتي از طريق شکستن سنتها و قوانين عرفي و
مذهبي جامعه ،مجاهدين از اسسن و زلوتس پيشي گرفتند .همچنين درخيانت و وحدت با دشمنان ملت و کشور برای
رسيدن به مقاصد خود آنها ميتوانند بجای شاگردهای اسسن معلمين آنها باشند .دکترين عجيب و غريب آنها که ملغمه
ای مذهبي سوسياليستي است يادآور آموزشهای جيم جونز است و ازداواج رجوی با همسر دوست نزديکش ،انسان را
به ياد ديويد کوروش مياندازد .فرمان جدائي از همسران و رها کردن فرزندان و پرهيز از داشتن روابط جنسي مادام
العمر مجاهدين هم ،يادآور مقطوع النسل کردن اعضأ توسط حسن صباح و يا پيروان آپل وايت در فرقه دروازه بهشت
است.

MASOUD; Memoirs of an Iranian Rebel; Published by SAQI Book; 2004
2

اروند ابراهاميان پروفسور تاريخ در در دانشگاه نيويورک است .کتاب وی تحت عنوان مجاهدين ايراني توسط دانشگاه يل در آمريکا در
سال ( 1315ه ش) به چاپ رسيد.
3
کتاب ابراهاميان  311صفحه است که مجموعه ايست از مطالب مختلف با استدالل و استناد به نمونه های دقيق از نشريات خود مجاهدين و
همچنين مصاحبه نگارنده کتاب با خود رجوی که به سادگي بوسيله گروه قابل رد کردن نيست .از آنجا که اين کتاب منصفانه بوده و بسيار
دقيق ميباشد از زمان چاپش تا کنون بوسيله محققين ،موسسات وابسته به دولتها منجمله وزارت خارجه آمريکا بارها مورد استناد قرار گرفته
است .البته مجاهدين از چاپ آن بدليل شايد فرقه خوانده شدنشان توسط ابراهاميان خشنود نبوده و در نتيجه اقدام به انتشار کتابي به اصطالح
در پاسخ به آن کردند .اين کتاب که تحت عنوان" :واقعيتها و افسانه ها درباره مجاهدين خلق ايران – نمونه هائي از دروغها ،تحريفات و
مطالب ساختگي در کتاب مجاهدين ايراني اروند ابراهاميان" ،بظاهر توسط يک گروه ساختگي وابسته به مجاهدين بچاپ رسيد ،به نظر من
خود به تنهائي گويای برخورد فرقه های مخرب با منتقدينشان است .اين کتاب  11صفحه است ،که از اين تعداد صفحات  11صفحه آن
عکسسها و کليشه هائي از نشريات تبليغي خود مجاهدين ميباشد .اين کتاب که بوسيله توحيدی اديتور اصلي نشريات مجاهدين نگاشته شده به
اعتقاد من بسيار تماشا کردني است چرا که نشانگر نحوه فکر ،منطق و استدالل کسي است که در فرقه شستشوی مغزی شده است .بيشترين
مطالبي که من از کتاب ابراهاميان نقل کرده ام بوسيله خود مجاهدين حتي در اين کتاب مردود اعالم نشده است.
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Abrahamian; Iranian Mojahedin P: 81

4

5

در يادداشت  11کتاب آمده که شاه ادعا ميکرد که مخالفت روحانيون با رژيم وی به دليل اصالحات ارضي و دادن حقوق به زنان است .در
صورتيکه خميني در بيانيه هايش در سالهای بين ( 1333 - 1331ه ش) هيچگاه به اصالحات ارضي اشاره نکرد و تنها در موردی "قوانين
تصويب شده" را مورد انتقاد قرار داد .برای مشاهده بيانيه هايش ميتوانيد به مرجع زير مراجعه نمائيد:
6

Fayzieh Seminary, Zendeginameh-e Imam Khomeini -the life of Imam Khomeini- 1979, vol. II, pp. 1-177; Fifteenth of
Khordad Group, Khomeini va jonbesh -Khomeini and the movement- 1974, pp. 1-106.

پوران بازرگان اولين زن عضو مجاهدين و همسر حنيف نژاد موسس سازمان و حق نژاد در کتابي بنام" :از بن بست آقای رجوی تا
فداکاری ابريشم چي" که در سال  1315به چاپ رسيد در صفحه  3آن ،به اين مطلب اشاره کرده اند.
7
مصاحبه مسعود رجوی با ايرانشهر ،به نقل از نشريه شماره  11مجاهدين  11دی 1311
8
مسعود رجوی تظاهرات سي خرداد .نشريه شماره  33بيست و هشت خرداد 1311
9
مجاهدين هرگز علني نه مدعي و نه منکر انجام اين کار شدند .آنها هرجا که بنفعشان بود از انجام آن بنفع خود بدون آنکه آنرا صريحا"
بعهده گيرند استفاده کرده و هر جا که احساس کردند که ممکن است بخاطر انجام آن تروريست خوانده شوند درباره آن سکوت کردند .اما اين
يک موضوع شناخته شده است که اين کار بوسيله يک هوادار نفوذی مجاهدين انجام گرفت برای نمونه به مرجع زير ميتوانيد مراجعه نمائيد:
RAND report 2009: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/; The Mujahedin-e Khalq in IraqP: 57
10

نشريه مجاهدين ،مجاهد شماره  ،113سيزدهم مرداد 1311
11
شورای ملي مقاومت نقش شاخه سياسي مجاهدين را در حال حاضر ايفا ميکند .اين شورا با ائتالف مجاهدين و چند گروه و شخصيت
مستقل در خارج از کشور،افرادی از قبيل بني صدر ،حزب دموکراتيک کردستان ،تشکيل شد ،اما بتدريج تقريبا" تمام اعضأ مستقل خود را از
دست داده و تبديل به اسم ديگری برای مجاهدين شد.
12
ايران تايمز منتشر شده در خارج از کشور  11آبان 1311
13
تمام اين عمليات تروريستي با افتخار توسط خود مجاهدين در نشرياتشان اعالم شده و ابراهاميان اين اطالعات را از آن نشريات نقل قول
کرده و ماخذ خود را در کتابش يک به يک نام برده است .البته هر کسي که بوسيله مجاهدين ترور شده است توسط نشريات آن سازمان با
القابي از قبيل پاسدار ،يا مزدور رژيم ،نام برده شده .در حاليکه ليست اسامي افرادی که کشته شده اند نشان ميدهد که بسياری از کشته شدگان
عابرين وکسبه عادی بي گناه بوده اند.
14
نشريه مجاهدين ،مجاهد شماره 115
15
اطالعيه دفتر سياسي و کميته مرکزی سازمان مجاهدين خلق ايران ،معرفي رهبری نوين سازمان  ...تاريخ انتشار 11 :اسفند 1313
صفحات  1تا 15
16
برای نمونه به مقاله ای تحت عنوان " :در خصوص ازدواج و انقالب بزرگ ايدئولوژيکي" چاپ شده در روزنامه جهان ارگان سازمان
مارکسيستي چريکهای فدائي خلق ،شماره  31بتاريخ ارديبهشت  1313صفحات  11تا  13مراجعه نمائيد.
17
پوران بازرگان و ت حق شناس ،از بن بست آقای رجوی تا فداکاری آقای ابريشم چي منتشره در سال  1313صفحات  1تا 13
18
نشريه انگليسي زبان مجاهدين Iran Libration ،شماره هشت تا ده به تاريخ هشتم تا  11ژوئن 1151
19
بزرگترين پايگاه آنان در عراق کمپ اشرف ميباشد که در دياله و حدودا" در  11مايلي (سي و پنچ کيلومتری) مرز ايران قرار دارد  .اين
کمپ بنام اشرف رجوی نخستين همسر رجوی که در جنگ با نيروهای ايران در سال  1311کشته شد ناميده شده است که سرانجام در اثر
فشار دولت عراق و جامعه جهاني مجاهدين در سال  1311مجبور به ترک کامل آن شدند.
Rubin, Elizabeth, ‘The Cult of Rajavi’, New York Times Magazine, July 13, 2003, PP: 26, 31. As of February 27, 2009
RAND report 2009: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/; The Mujahedin-e Khalq in Iraq; PP: 60, 63
RAND report 2009: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG871/; The Mujahedin-e Khalq in Iraq; P: 66
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