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 «انقالب ایدئولوژیک»بخش چهارم: مجاهدین و 

توان به نقد شما پرداخت.  دانم و بدون نقد آن نمی بسیاری از مشکالت مجاهدین می سرفصل بارز شدنرا « انقالب ایدئولوژیک»

در مجاهدین وجود داشت اما در این سرفصل با رشدی  تر ای پیش مشکالتی که بعدها در مجاهدین سرباز کرد به نحو خفته

 کیفی مواجه شد. 

گذارد  ریشه است. منتقد در جریان نقد خود روی مواردی دست می هم« بحران»یا   crisisبا« نقد»یا  criticدر زبان انگلیسی 

کند.  به این سمت هدایت می او را criticی  موضوع مورد نقد شده است. در واقع معنای کلمهکه باعث آشفتگی و بحران 

نداریم. با این توضیح اجازه دهید برای نقد مجاهدین و رفتارهای شما به « نقد»متأسفانه در زبان فارسی ما چنین برداشتی از 

 موضوعی که باعث آشفتگی و بحران در اهداف اولیه مجاهدین و دور افتادن از مقصود و منظور کلی شده اشاره کنم. 

 مجاهدین نامیدید. « ی حیات جرعه»که شما آن را « انقالب ایدئولوژیک»گاهی داشته باشم به کنم ن سعی می

چه شما انقالب ایدئولوژیک و  نزدیک نشدم و نسبت به آن دافعه داشتم اما وقتی به آن« انقالب ایدئولوژیک»گاه به  هرچند هیچ

های چینی شستشوی  مائو و تکنیک« انقالب فرهنگی»قاطی از یابم جز الت کنم چیزی نمی خوانید فکر می بندهای متعدد آن می

سازی ایدئولوژیک و یکدست کردن اذهان، استالینیسم، سیر و سلوک و تهذیب نفس اسالمی، اعتراف به گناه  مغزی و همسان

ی  هشد  های مختلف شناخته ها در مذهب کاتولیک همراه با تکنیک ها و راهبه مسیحیت و انگیزیسیون، تجرد کشیش

 را وام گرفتید. « انتخاب اصلح»ای از فروید داشتید و از داروین  روانشناسی. شما خوانش غلطی هم از نیچه و برداشت وارونه

 ریزی کردید.  در سازمان مجاهدین خلق پایه« انقالب ایدئولوژیک»ی عجیب و غریبی را تحت عنوان  شما ملغمه

 

 انقالب ایدئولوژیک محصول شکست و نه اعتال

انقالب درونی مجاهدین ضرورت سرنگونی است و اگر این ضرورت نبود این »برخالف نظر و اصل اعالم شده از سوی شما که 

کشید  های مختلف پیش کشیدید یا در آینده می هایی که در دوران انقالب ایدئولوژیک و بندهای آن و بحث ،«انقالب حرام است

بود تمامًا « جهش بزرگ به جلو»های اقتصادی مائو در کارزار  ست برنامهچین که محصول شک« انقالب فرهنگی»همچون 

 های درونی مجاهدین است و نه ضرورت سرنگونی.  محصول شرایط شکست بود و نه اعتال. برای پاسخ به بحران

فرار از پاسخگویی و  ی اصول اعتقادی است و نه قوانین و تجربیات علمی. و به منظور تحکیم مواضع فردی و این انقالب بر پایه

های  فرمانی که در محکومیت نفوذ اندیشهعدم پذیرش مسئولیت به وقت مقتضی تولید شده است. مائو انقالب فرهنگی را با 

و شما هم سنگ بنای انقالب ایدئولوژیک را مبارزه با لیبرالیسم و . در حزب کمونیست صادر کرد آغاز نمود« بورژوازی مرتجع»

 اعالم کردید. هدینبورژوازی در مجا

ی  در دهه« های کشاورزی سازی سراسری بنگاه اشتراکی»بار اجرای فوری و اجباری برنامه  استالین هم پس از شکست فاجعه

فرسای اقتصادی ناشی از آن  های طاقت افزون سطح زندگی مردم و فشار سقوط روزی و گرسنگی در کشور و طو بروز قح ۰۲۹۱

ی خونین در حزب   هایی از سوی فعاالن حزب و مردم شده بود دستور تصفیه ا که سبب بروز انتقاده و عدم پایبندی به وعده

های  نامه لنین، جزوه ای صادر شد که انتشار وصیت کمونیست و برپایی محاکمات فرمایشی را صادر کرد. این دستور در دوره

و این امر بر ترس او از مردم و خشم او از منتقدان منجر شده  دی حاکمیت استالین رو به فزونی بو   اقتصادی و انتقادی به شیوه

 بود. 

 

ها و یا وارد آمدن ضربات  بینی ها و پیش شما به جای پرداختن به دالیل واقعی شکست و یا درست از آب درنیامدن تحلیل

گشتند  خود به دنبال دالیل آن می بایستی در درون ها می دادید و آن مختلف و پذیرش نقش خود، آن را به دیگر افراد نسبت می

 :گشت تر می آور این که هر بار قدرت شما افزون و تعجب
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استالین از آن پس، به سراشیب روشی فروغلتید که خاص او بود، یعنی بطور منظم سلب مسئولیت از خویش کردن و گناه »

بیشتر کارها ادامه یافت تا سرانجام به قتل و کشتار  اشتباهات را به گردن این و آن انداختن. به همین روال هر بار با سبعیت

به شکل شعار جزمی و وحی منزلی درآمده بود که حتی در میان « استالین همیشه بر حق است»انجامید. در این احوال، عبارت 

مد و همچون آ احزاب کمونیست خارجی نیز جای ابراز هیچ گونه شک و تردیدی برآن نبود؛ وگرنه خطر طرد و اخراج پیش می

 «شد. یکی از عناصر دشمن با آدم رفتار می

 (۹۰ی    ، ترجمه کریم قصیم، صفحه)نقد و تحلیل جباریت، مانس اشپربر

 

پذیرفتند که فکر و اندیشه و قلب  ی اعضا و کادرهای سازمان مجاهدین بایستی می پس از شروع دوران انقالب ایدئولوژیک همه

گونه باشد. به همین دلیل بود که  خواستید که این مجاهد خلق می« آگاه»ختیار خود را به شما بسپارند. شما از  عنصر و مغز و ا

یا صاحبان فکر و مغز نبودید. « االلباب اولی»در واقع شما خواهان «. خواهیم خور می خواهیم، آش ما آشپز نمی»شد  گفته می

 شدند و از خود چیزی نداشتند.  ما حل میشدند که در ش کسانی دارای مسئولیت می

ای به وجود آمد که سقوط شتابان وعده داده شده محقق نگردیده بود. بر اساس تحلیل شما رأس  انقالب ایدئولوژیک در دوره

گرفت. اما به جای آن خط  شکل می« ای قیام توده»ی بعد بایستی  نظام و سپس سرانگشتان آن را زده بودید و در مرحله

ی نیروهای سیاسی از کشور خارج شده بودید. و پس از آن  بست مواجه شده بود و شما و همه با شکست و بن« ریک شهریچ»

ی آالن از کردستان ایران هم  نه تنها هیچ تشکیالتی در داخل کشور و شهرهای بزرگ باقی نمانده بود بلکه با شکست در منطقه

 نشینی کرده بودید.  عقب

سال  ۰۴۱۱ی عشیرتی عربستان  صدر که برای توجیهش به جامعه صدر و ازدواج با فیروزه بنی ابوالحسن بنیی وحدت با  پروژه

ی موفق پیامیر اسالم شکست خورده بود. بحران انشعاب و  زدید، برخالف تجربه های سیاسی پیامبر گریز می پیش و ازدواج

یهنی نیز با گسست و شکست روبرو بود اما شما به جای پرداختن به جدایی شورای ملی مقاومت را فرا گرفته بود و این ائتالف م

چیز را معطوف به این مسئله کردید که تا   ی انقالب ایدئولوژیک و پیامدهای آن را پیش کشیدید و همه موضوعات اصلی، مسئله

برد آن ساخته  ها که برای پیش نرفت. چه داستا موقع حق شما ناشناخته باقی مانده بود و به خاطر آن خط انقالب پیش نمی آن

ها که برای  ها به سان معجزات امامان و امامزادگان شیعه که با توسل به آن درمان نیافت و چه وعده نشد. چه دردها و بیماری

 زیر و رو شدن کون ومکان داده نشد. 

تان گرفتار  ی مشکالت داخلی نبرهیک محقق که نشده است هیچ، شما هرچه بیشتر در چ گذرد. هیچ سال از آن روزگار می ۹۲

 اید.  آمده

والیت فقیه برخوردار « نعمت»و رهبری عقیدتی نیستیم و رژیم از « والیت فقیه»جایی که ما دارای  توجیه اولیه این بود از آن

رداری شد. برای الگوب« والیت فقیه»اش دهیم. بنابراین لزوم وجود رهبری از روی  ایم بر آن فائق آمده و شکست است نتوانسته

کنید.  برید. با اصل موضوع مشکلی ندارید نوع سفیانی آن را رد می نام می« والیت سفیانی»همین شما از والیت فقیه به عنوان 

 ی این ظرافت است.  کمتر کسی متوجه

وی را هدف شلیک  شد چنانچه کسی در مقابل یک پاسدار به خمینی توهین کند، او قطعًا در آن دوران بارها مثال آورده می

دادند چنین واکنشی نشان  آن را مورد حمله قرار می« رهبری»دهد. در حالی که اعضای مجاهدین در برابر کسانی که  قرار می

خواستید که  تان می دادند. بعدها بارها هم شما و هم مریم رجوی و هم مسئوالن مجاهدین در شرایط مختلف از نیروهای نمی

 را با حمله به مخالفین، منتقدین و حتی همراهان از نظر شما سست عنصر نشان دهند.شان به رهبری « عشق»

 

 ی اول خود در دو فاز شروع شد. شما در توضیح آن گفتید:  انقالب ایدئولوژیک در همان ابتدا و در مرحله

ی اول که مربوط  . فاز اول دورهی دومش فکر کرد خواهم بگویم در مسیر پیشرفت انقالب ایدئولوژیک درونی باید به مرحله می»

باید  ی اول را گذراندیم. حاال می های رهبری و ... الی آخر. مرحله به قضایای همردیفی مریم و ازدواج من و او و بعد در بحث
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شروع شد هرچه بیشتر به تعمیق تشکیالتی آن انقالب درونی نظر دوخت. کاری که شروع  ۴۴بندی پائیز  همچنان که از جمع

بهمن اعالم کردیم )فاز دوم( که دفتر  ۰۲در  ۴۴بندی پاییز  ایم به یاد دارید که به دنبال انقالب ایدئولوژیک و جمع هکرد

 «سیاسی و مرکزیت سازمان منحل شد.

 (۸۹ص  ۲۸های دانشجویان مسلمان شماره  )نشریه اتحادیه انجمن

 

ی اول، علی زرکش جانشین   ب ایدئولوژیک و فاز دوم مرحلهانقال« تعمیق تشکیالتی»و  ۴۴بندی پاییز  در جریان همین جمع

ها و  هایش خلع شد تا ضمن آن که مسئولیت شکست ی درون سازمانی قرار گرفت و از کلیه مسئولیت شما مورد محاکمه

ها با شما  ریگی ی تصمیم این در حالی بود که مسئولیت همه های قدرت شما نیز تحکیم گردد. ی وی شود پایه ها متوجه  بست بن

ها تأکید ویژه شده است. در این دوران شما  چی هم روی آن مهدی ابریشم ۰۹۴۴تیرماه  ۹۴خرداد و  ۰۰های  بود و در سخنرانی

متأسفانه اعضای سازمان بر این ظلم آشکار  داشتید و زرکش به این بال دچار شد.« انقالب ضد»یا « تروتسکی»نیاز به یک 

 راه شدند. سکوت کردند و با شما هم

گیری  های تصمیم ارگانزرکش شما انحالل دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان را اعالم کردید و   پس از برکناری علی

در این دوران شما بر سازمان سیطره کامل یافتید. شدند و شما « معاونت هیأت اجرایی»و « هیأت اجرایی»مجاهدین تبدیل به 

اعضای هیأت اجرایی با هم کمی است و هر یک ممکن است نقاط قوت و ضعفی نسبت به  به صراحت عنوان کردید که تفاوت

 شان با شما و مریم کیفی است. شما در واقع از جنس دیگری شدید.  یکدیگر داشته باشند اما تفاوت

 گفتید:  های قدرت را در دست بگیرید می ی اهرم رفتید همه در حالی که پیشتر و هنگامی که می

کند. هیچ چیز  مسعود و مریم باالترین صالحیت ایدئولوژیک در سازمان هستند هیچ چیز از ارزش علی زرکش کم نمی این که»

ی انقالب   چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی« دهد. ها ارزش می کند. بلکه به آن از ارزش اعضای دفتر سیاسی سازمان کم نمی

 (۴۱، ص ۴۴لقانی، آبانماه ، انتشارات کتاب طا۴۴خرداد  ۰۰ایدئولوژیک 

ی هوادار نزول  شد که به رده« از ارزش علی زرکش کم»نماندید و آنقدر  ارها وفاد ی ما شاهد بودیم که شما به این وعده همه

 کرد و از اعضای دفتر سیاسی چه بگویم. 

شد که برخالف  شروعیز پس از آن برید ن نام می« انقالب مریم»ی دوم انقالب ایدئولوژیک که شما از آن به عنوان   مرحله

پذیرفتید. عملیات فروغ  بس تن داد. شما تحقق چنین چیزی را نمی را پذیرفت و به آتش ۸۲۲بینی شما خمینی قطعنامه  پیش

بخش در این نبرد  مجاهدین با شکست مواجه شده بود. خیل عظیمی از رزمندگان ارتش آزادی  فشانی جاویدان علیرغم جان

هر زمان  زبخش بیش ا شده بودند. با پذیرش آتش بس و مذاکرات مربوط به صلح، افق استراتژی ارتش آزادی کشته و زخمی

  ای برای آن متصور نبود مگر این که دل به معجزه ه و تار شده بود، در دنیای واقعیات و محاسبات علمی آینده دیگر تیر

ی عملی برای  جای پرداختن به دالیل واقعی شکست و طرح یک برنامه کردید. شما به بستید و یا از پذیرش واقعیت فرار می می

در عملیات فروغ  مجاهدینرا پیش کشیدید و این که اگر « تنگه و توحید»آینده، افراد را به درون خودشان فرا خواندید. بحث 

شما را عملی کنند. از این ی  گشت به ناخالصی نیروهای شرکت کننده در عملیات که نتوانستند خواسته برمی ندموفق نشد

وظیفه بالدرنگ ما این است که از هرجا شده، هر طرف که شده بتازیم. »گذشته شما وعده داده بودید در صورت مرگ خمینی 

 « یعنی تدارک قیام را ببینم.

 د.  ی خود با این بهانه که صدام حسین اجازه حمله به ما نداد عمل نکردی خمینی درگذشته بود و شما به وعده

مجاهدین خوانده « راهبران عقیدتی»های قدرت را در دست داشتید و همراه با مریم  در این دوران شما که تمامی اهرم

کرد که مریم رجوی ارتقا  شدید یکباره یک پله باال رفتید و مریم شد مسئول اول مجاهدین. در نگاه اول هرکس تصور می می

ان را که تا آن موقع متعلق به شما بود اشغال کرده است. در حالی که این گونه نبود پیدا کرده است و موضع مسئول اولی سازم

شده بود. و پست اجرایی را به مریم تفویض « رهبر عقیدتی»تبدیل به « راهبران عقیدتی»شما یک درجه صعود کرده بودید و 

هبر عقیدتی بودید که اختیار جان و مال و نفس کرد. شما ر کرده بودید که برای کوچکترین امور نیز بایستی به شما رجوع می

 را داشت. « امت»پیروان و 
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رخ داد. عراق از زمین و هوا مورد حمله قرار  «خلیج»ی نافرجام صدام حسین به کویت و جنگ  ی بعدی پس از حمله مرحله

. صدام حسین بخش عظیم ی پرواز ممنوع بود ی جامعه از هم گسیخته بود. شمال و جنوب عراق منطقه گرفته و شیرازه

اش بالکل از بین رفته بود. نه تنها حمایت کشورهای عربی را از دست داده بود بلکه  تسلیحاتش را از دست داده و نیروی هوایی

 ها به دشمنانش پیوسته بودند.  آن

د شما در نشست عمومی جنگ نادرست از آب درآمده بود. اگر یادتان باشاحتمال های شما در مورد  بینی از این گذشته پیش

 تابلو رسم کرده و شقوق مختلف را مورد بررسی قرار دادید.  ۴مجاهدین 

 

 دهد تا این کشور از کویت خارج شود؛  : آمریکا به عراق امتیاز می۰تابلو 

 خورد؛ کند و عراق شکست می : آمریکا به عراق حمله می۹تابلو 

 کند؛   ی نظامی می و به رژیم حمله: صدام حسین فرمان تخلیه کویت را داده ۹تابلو 

 کند؛  : آمریکا در مورد اشغال خاک کویت بی طرفی اختیار می۴تابلو 

تجاوز به خاک کویت این مفهوم را داشت که صدام حسین دست از سر رژیم برداشته و در سر رویای تسخیر کشورهای عربی 

 پروراند. همسایه را می

را انتخاب کرد که در  ۹های شما بود تابلو  ا شما هماهنگ کرده بود و در جریان تحلیلدر این نشست مریم رجوی که از پیش ب

که در جریان تحلیل واقع فرار از واقعیت بود. محمود عطایی رئیس ستاد ارتش آزادیبخش و ابراهیم ذاکری و مهدی براعی نیز 

ی سیاسی منطقه و اهداف آمریکا بیگانه هستند.  با صحنه را انتخاب کردند تا نشان دهند چقدر ۹به تأسی از او تابلو شما بودند 

را انتخاب کرد و شما هم بعد از آن که آسمان را به ریسمان وصل کردید عاقبت همان  ۹چی تابلو  در این نشست مهدی ابریشم

 را مرجح دانستید.  ۹تابلو 

ی  واقعیت که دیگر رژیم برای صدام حسین مسئلهی اصلی و پذیرش این  ی آمریکا به جای پرداختن به مسئله شما پس از حمله

ی  تواند باشد، بحث طالق و سپس شورای رهبری متشکل از زنان را پیش کشیدید. و به این ترتیب فاصله اصلی نیست و نمی

عیت اذعان ها خواستید به این واق تان هرچه بیشتر کردید و از آن  های سابق ردیف خود را با اعضای مرد مجاهدین و به ویژه هم

 کنند. 

های آن را توضیح دهد. وقتی  چی خواستید ضرورت یادتان هست وقتی فهیمه اروانی مسئول اول مجاهدین شد از مهدی ابریشم

ترین مطلب  چه که گفتی درست است اما مهم ی آن رسید تشریح کرد شما در پاسخ گفتید همه اش می چه را که به عقل او هرآن

ی من با شما )منظور همقطاران قبلی( یک پله بیشتر شده است و الجرم  ر اعالم کردید: فاصلهرا نگفتی و بعد با غرو

شود این  ام. این را به صراحت در جمع مجاهدین گفتید. هر بار که مسئول اولی در مجاهدین انتخاب می تر شده نیافتنی دست

 . دانند شما می سابق  قطاران ی هم شود. این را همه فاصله بیشتر می

کجا و از هیچ بابتی ندارید و آن را بی پروا  شدید که هیچ محدودیتی در هیچ« قادر مطلق»شما در روابط مجاهدین تبدیل به 

تابد و این را دیگران نیز بایستی درک کنند، حتی نزدیکترین افراد به  ای هستید که هیچ حدی را برنمی کنید. شما اراده بیان می

آوردن است. و افراد نبایستی به جز « اسالم»نهایت و تسلیم کامل یعنی همانا  ول در برابر شما فروتنی بیشما. تنها رفتار قابل قب

همان تعریفی است  بینی است توقع دیگری داشته باشند. این ی آن نیز کاماُل غیرقابل پیش انتظار داوری و حسابرسی که نتیجه

مصدر فعل و به معنای تسلیم و « اسالم»ا ملزم به پذیرش آن هستند. دهد و بندگان خد به دست می« خداوند»که اسالم از 

سرسپردگی کامل در برابر خداوند است. مسلمان وجه وصفی فعال آن است. منتهی شما همین ویژگی را برای خود قائل بوده و 

اوت آن هم در فه آن عمل کنند. تهایی را در ارتباط با شما پذیرفته و ب خواهید که چنین ویژگی از بندگان خدا یا مجاهدین می

ی زمینی دست کشیده و عواطف خود را زیر پا  خواهان این نیست که بندگان خدا از عشق و عالقه« قادر متعال»این است که 

 شوید.  ی تمام و کمال به خودتان نیز می ها را نیز نفی کرده و خواهان عشق و عالقه بگذارند اما شما آن

ق و همچنین اعزام کودکان به خارج از عراق تحت عنوان اقدامات تأمینی به منظور حفظ جانشان به همین دلیل بحث طال

 د. پیش کشیده شد. توجیه هم این بود برای سرنگونی رژیم خمینی، مجاهدین بایستی همه چیزشان را در اختیارتان قرار دهن
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رانید که تنها  شما هم دائمًا از مواردی سخن می« دانید. میدانم که شما ن چیزی می»گوید:  گونه که خداوند به مالئکه می همان

 دانید و اعضای سازمان قادر به درک آن نیستند.  شما می

 

دانید بلکه رسمًا  ها می ها و رنج ی خون همه  تان را صاحب «خود»جا کشیده است که نه فقط تنها  کار شما در انحصارطلبی به آن

گوید و   رین هواداران شما بدون اجازه و بدون رهنمود شما از زندان و شکنجه و اعدام میت کنید هرکس حتی نزدیک اعالم می

ها  ترین تهمت شما حتی زشت«. نوشد کاسه کاسه خون مجاهدین را می»کند  نویسد و در مورد جنایات رژیم روشنگری می می

ها به حریم شما تجاوز  دادند. شما مدعی هستید که آنرا تشکیل « ایران تریبونال»شان  اید که با تالش ی کسانی کرده را متوجه

 اند.   کرده

 گفتید: ارزش قائل بودید و می« پدران شهدا»و « مادران شهدا»های  شما که در جریان انقالب ایدئولوژیک برای رنج

)سخنرانی « و حرمان؟ چطور نگاه کنم به مادران شهدا؟ چطور نگاه کنم به موی سفید شهدا؟ چطور نگاه کنم به این همه رنج»

 (۰۹۴۴خرداد  ۹۱مسعود رجوی در مراسم ازدواج، 

شما پس از انقالب ایدئولوژیک هیچ حقی برای مادران و پدران شهدا قائل نشدید و مسئوالن مجاهدین طبق آموزشی که از 

ها در راه مسعود  تان ندارید، آن شما هیچ حقی در ارتباط با فرزندان»گفتند:   می« مادران شهدا»شما گرفته بودند به صراحت به 

 «.شهید شدند و او صاحب خون شهداست

« اجزا جدانشدنی این جریان»را از « انحصارطلبی»از مظاهر ارتجاع است. شما « انحصارطلبی»بایستی تأکید کنم با هر توجیهی 

 کردید:  معرفی می

 « اجزاء جدا نشدنی این جریان کرده است. را از« انحصارطلبی»ی  ، خصیصه«ارتجاع»استیصال تاریخی و بالفعل »

 (۹۴ی  ، صفحه۸۲)ارتجاع چیست و مرتجع کیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ دوم، مرداد 

 

کشیدید. و مسئول اول شدن فهیمه  به لحاظ سیاسی هم گسترش شورای ملی مقاومت و ریاست جمهوری مریم رجوی را پیش

و نزدیکان   یابند خیر، بخشی از هواداران ورا گسترش واقعی پیدا کند و یا نیروهای جدید سیاسی به آن راهاروانی را. نه این که ش

های شما افزوده  تان را به داخل شورا آوردید. نیرویی در این میان آزاد نشد و یا به لحاظ کیفی و کمی چیزی به داشته سیاسی

شی از حزب دمکرات )جلیل گادانی( هم که پیش از آن به شما نزدیک بود نشد. هیچ جریان سیاسی هم به شما نزدیک نشد بخ

 به جناح دیگر آن پیوست و در آن ادغام شد. 

های خروج  راه  ها و بستن تر کردن کمربند ارتش آزادیبخش را داشتید و سفت« مؤسسان دوم»شما در درون مجاهدین هم بحث 

 «. اشرف»از 

هم تحمل نشد و مجبور به بازگشت به   ریم رجوی که قرار بود به آمریکا برود در فرانسههم م« ریاست جمهوری»ی  در پروژه

را  ۰گاه نه  نصیب بردید! اما هیچ ۰۱خواستید و  می ۰العاده خواندید. و این که از این پروژه  عراق شد. شما آن را پیروزی خارق

مجاهدین در تنگنا قرار گرفته بودند چرا که در پاسخ به را. این در حالی بود که به لحاظ سیاسی  ۰۱تعریف کردید و نه 

ای شد  ای خود علیه مجاهدین را انتشار داده بود که زمینه صفحه ۴۰ی آمریکا گزارش  ها وزارت خارجه تحرکات سیاسی آن

 اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا.  برای الحاق نام این سازمان به لیست تروریستی

قرار بود مریم های داده شده  بر اساس وعدهالی کند. همه به یاد داشتند که ؤدین جرأت نکرد از شما سکسی هم در میان مجاه

« شیپور راهگشایی»جا برپا کند در حالی که شما با بازگشت او به اشرف  رجوی به میدان آزادی برود و جشن پیروزی را در آن

 خارج شد یا به قول شما اخراج گردید. هم از شورا  «ی دمکراتیک ملی جبهه»زدید. بعد از مدتی 

 

ای برای مجاهدین به وجود آورد و هرچه به دور دوم ریاست جمهوری  بینی شما مشکالت عدیده انتخاب خاتمی برخالف پیش

بینی دوران سختی را  شد و شما پیش تر می شدیم ابعاد بحران در تشکیالت مجاهدین بزرگتر و عظیم خاتمی نزدیک می

دو تن از مسئوالن ارشد مجاهدین در نشستی که برای نیروهای نزدیک مجاهدین در  ۰۹۸۲در اوایل اسفندماه کردید.  می
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خواهیم شد. البته مشخص بود « مردار»ماه دیگر نجنبیم در عراق  استکهلم گذاشتند به صراحت اعالم کردند که چنانچه تا شش

کردند. چرا که ظاهرًا منظور شما  صوت آن را تکرار می  مانند ضبط بودند و   ها دو ماه پیش گرفته این تحلیلی است که آن

ها توضیح بیشتری در این مورد ندادند ولی برای کسی که با  و آغاز دور دوم ریاست جمهوری خاتمی بود. آن ۰۹۲۱خردادماه 

ی  ر را تعطیل کردید و کلیهمسائل سیاسی آشنا بود دالیل آن روشن بود. پس از آن بود که دفاتر مجاهدین در خارج از کشو

و تعیین تکلیف نهایی و دوران جدید به « ساعت س»اعضای مجاهدین را با وعده و وعید سرنگونی تحت عنوان فرا رسیدن 

خرداد در کپنهاگ برگزار شد دو تن از باالترین  ۹۱در نشستی که پس از تظاهرات  ۰۹۲۱خرداد  ۹۰عراق منتقل کردید. در 

 ۹-۹هدین به صراحت اعالم کردند که دیگر خارج از کشور برای ما از اهمیتی برخوردار نیست و تنها مسئوالن سیاسی مجا

ی  همهبرای یک دوره خواهید  کنیم و نوک پیکان رو به داخل خواهد بود. مثل روز روشن بود که می درصد روی آن حساب می

خواستید موج را از  ر مشکل آفرین است. شما به زعم خود میها در خارج از کشو نیروها را در عراق به بند بکشید و حضور آن

بینی مریم  که بطالن پیش همزمان با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی و پس از آن ۰۹۲۱سر رد کنید. در مردادماه 

قاطع شما مبنی  بینی میالدی( سال آغاز دمکراسی در ایران خواهد بود و پیش ۹۱۱۱)برابر با  ۸۲رجوی مبنی بر این که سال 

را برگزار کردید و بسیاری « طعمه»های  بر این که خاتمی به دور دوم ریاست جمهوری نخواهد رسید مشخص شد، شما نشست

 را به روز سیاه نشاندید و خفقانی را حاکم کردید که حتی در روابط مجاهدین سابقه نداشت. 

ن که پاسخگو شوید و به درستی به دنبال دالیل شکست باشید، یا شما پس از هر شکست و یا عدم تحقق شعارهایتان به جای آ

های مذهبی و خرافه در مجاهدین کردید  و بندهای متعدد آن را ابداع کردید و یا سعی در تشدید گرایش« انقالب ایدئولوژیک»

م ذاکری مسئول کمیسیون امنیت و و یا میزان سرکوب و فشار در داخل روابط را باال بردید. بعد هم از زبان مثاًل مرحوم ابراهی

خورم که اگر انقالب خواهر  قسم می«  ضد تروریسم شورای ملی مقاومت برای نشان دادن حقانیت راه و مسیرتان اعالم کردید:

 « بار مجاهدین را نابوده کرده بودند و اول از همه هم خود ترا.... ۸۱مریم نبود تا به حال 

که سالح انقالب و عملیات جاری بر  در صورتی»کری نیست. خود شما قباًل تئوریزه کرده بودید: نیاز به نقل قول از ابراهیم ذا

این سالح در سیاست و استراتژی، »گفتید:  شما می«. زمین گذاشته شود، نه ارتش خواهیم داشت، نه آلترناتیو مستقل و انقالبی

چنان از وی  آن داد. ری درسی را که شما داده بودید پس میابراهیم ذاک«. بیش از حمایت یک ابرقدرت برای ما کارساز است

های  سازمان»کنید. مرحوم ذاکری در بحث با من در حضور مسئول وقت نهاد  آورید که گویا آیه قرآن را ذکر می نقل قول می

اند که قادر به  ی رسیدهای از وحدت و انسجام و توانایی ایدئولوژیک و تشکیالت اصرار داشت که مجاهدین به نقطه« المللی بین

پایه را به عنوان حقیقتی  نخواهیم داشت! او این ادعاهای سست و بی« بریده»حل تمامی تضادها بوده و دیگر در درون سازمان 

 کرد که آینده و تاریخ به آن گواهی خواهند داد.  مطرح می

ی انقالب مریم، دستگاه توحیدی مجاهد خلق  به واسطه»  ی او به ادعای غیرواقعی شما بود که تئوریزه کرده بودید: ظاهرًا اشاره

 «شوند. دیگر زائده ندارد و همه با سالح انقالب انسان می

ها و خصوصیات  ی آن نشدم و به اتاقم رفتم. مسئول مزبور که با دیدگاه به این جا که رسید بحث را قطع کرده و حاضر به ادامه

پیغمبر خدا . رسد ادی؟ گفتم: بحث با شخصی که اسیر موهومات است به نتیجه نمیمن آشنا بود گفت: چرا به بحث ادامه ند

 کرد.  هم چنین ادعاهایی نمی

انقالب ایدئولوژیک قرار بود نه تنها رژیم را سرنگون کند بلکه تغییرات اساسی در وجوه مختلف علم به وجود آورد و حاال پس از 

تان مدعی هستید که باعث نجات جان شما و  کاشف آن، از زبان یکی از پیروان سه دهه به جایی رسیده است که شما به عنوان

 ی شکست نیست؟ پیشگیری از نابودی مجاهدین شده است. آیا همین ادعا به منزله

 

 بخش  های رهایی«بند»و« انقالب مریم»

انداز روشنی  ی این کشور چشم هو پیش از سرنگونی دولت عراق در حالی که به خاطر شرایط ویژ« انقالب مریم»شما پس از 

را پیش بردید. در واقع کسی که از این بندها « ابجد شرف»برای مجاهدین متصور نبود به مرور تحت عنوان بندهای انقالب 
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مجاهدی نداشت. این بندها به این منظور طراحی شده بود که نیروها نه تنها به لحاظ عملی بلکه به « شرف»کرد  عبور نمی

  شد: به منظور به بندکشیدن نیروها تولید می« بندها»و روانی نیز در کنترل شما باشند. در واقع این  لحاظ فکری

 

 ها و عواطف خانوادگی.  ترک خانه و خانواده و قطع تمامی رابطه -بند الف

  دهند. شان را طالق فرضی طالق زنان و مردان؛ حتی افراد مجرد باید در اندیشه هایشان زنان و مردان -بند ب

کنار گذاشتن و گزارش تناقضات جنسی تحت عنوان بحث دوران، حتی آن دسته مسائلی که در ذهن دارید و یا به  -بند ج

 ی فکر و ذکر افراد به مسائل جنسی معطوف شد.   گونه شد که همه اینآید.  خواب شما می

بایستی هژمونی خواهران مسئول را بپذیرند و خواهران  بندی خود بندی، مردان بر نرینه وحشی فائق آمده و برای آب آب -بند د

فروشد و تمایل به خود نمایی دارد غلبه کنند و برای جبران این ضعف تاریخی مسئولیت  نیز بر مادینگی عنصری که خود را می

 بپذیرند.

یقی خودش )جنسیت و فردیت( آدمی برای پرهیز از پرداختن به مسائل حق»گفتید:  ها می برای شکستن افراد و آماده کردن آن

شود تا  و برای فرار از فاش کردن حقیقت به انواع و اقسام توجیهات فلسفی، سیاسی، استراتژیکی و یا تشکیالتی متوسل می

 « پشت آن سنگر بگیرد.

 باشند. « معتقد و پایبند« د»تا مغز استخوان و بدون تظاهر و فرمالیزم به بند »که مجاهدین بایستی  یدکرد تأکید می

ها کنار گذاشته شده و قدرت به زنان ذیصالح  شورای رهبری، یعنی از این به بعد مردها از تمامی کارها و مسئولیت -بند ش

 واگذار خواهد شد.

  « بند ر»بعنوان رئیس جمهور و بیرونی کردن انقالب و « خواهر مریم»رهایی، انتخاب  -بند ر

  رهبری.  کنارگذاشتن فردیت و حل شدن در -بند ف

عاری از هر مجاهدی به خودش تعلق ندارد و یعنی  .در ادامه موارد دیگری نیز همچون امضای خون و نفس به آن اضافه شد

 . نیز به رهبری تعلق دارداش  تمامی وجود او و حتی فکر واندیشهاست و   هرگونه حق و حقوق

شود و برای مبارزه با آن بایستی  شیطان حاصل می ،نسیشد از نرینگی و غرائز ج گفته می «د»و  «ج»بر اساس بندهای 

 ی نرینگی داغان شود.  هسته

و دستور داده شده ها کار تولید  که افراد رمق فکر کردن و اندیشیدن نداشته باشند به شکل مستمر و پیگیر برای آن و برای آن

هم به  نکه از شدت بیماری بستری شود که آنکسی برای مریضی حق ندارد کار و مسئولیت خود را ترک کند مگر ایشد  می

 پذیر نبود و پزشکان از قبل توجیه شده بودند.  سادگی امکان

شدید و از  قدم می باشند که شما و مریم در هر مرحله پیش« راهگشا»و « بخش رهایی»توانستند  بندهای مربوطه زمانی می

شدند بلکه در  رها نمی« بند»گونه که شاهد بودیم افراد از  صورت همانشدید. در غیر این  شرایطی مشابه با دیگران برخوردار می

 شدند.  بندهای مرئی و نامرئی گرفتار می

ها و  هایی که افراد از فعالیت ی امور این جهان آگاه و بصیر است. شما هم با توسل به بندهای ذکر شده و گزارش خداوند بر همه

آگاه »ی امور اشرف بلکه از فکر و ذکر افراد  کردید نه تنها بر همه نوشتند تالش می میی خود  «مره لحظه»های روزمره و  ذهنیت

 شوید. « و بصیر

 

 مراحل انقالب ایدئولوژیک در تفسیر جوادی آملی

من الجهاد  رجعناجا که )که از قول پیامبر  گرای اسالمی و آن بخش مهمی از انقالب ایدئولوژیک در عرفان درون

کند و هم شما و هم خمینی و هم عرفای اسالمی به آن باور  اعالم می« جهاد اکبر»مبارزه با نفس را هاد االکبر( الج الی االصغر

  امان مسلحانه و شکنجه عمل و عارفان و سالکان مبارزه بی برد خط مزبور همچون روحانیون بی دارید آمده است. شما برای پیش

 خواندید.« جهاد اکبر»را « نفس»پرداختن به درون و  و« جهاد اصغر»و زندان و دربدری و ... را 
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 گفت: اگر مولوی در شرح این مسأله در دفتر اول مثنوی می

 ای شهان کشتیم ما خصم برون »

 «ماند خصمی زو بتر در اندرون

 شکستید. ی آن، سر مریدان می گذاشت و شما با درک وارونه و راهبران انگشت می« مراد»بینی  بر خودبزرگ

 

 ۰۰بود در بخش موانع نظری و عملی سیر و سلوک، در جلد  ۴۱ادی آملی همان که عضو شورای عالی قضایی رژیم در سال جو

 گوید: می( چاپ شده است ۰۹۴۹سال  که)تفسیر قرآن موضوعی خود 

و از خود غافلیم و در نگریم  الله آن است که ما همواره به بیرون از خود می یکی از موانع مهم تهذیب نفس و سیر و سلوك الی»

این است که انسان عقول، ابتدا به درون و آنگاه به بیرون، ولی  « عقول»و  « فضول»; فرق «عقول»هستیم نه  « فضول»حقیقت 

 «نگرد. انسان فضول، همواره به بیرون از خود می

 

h.net/Per/K/Marahel/Index.htmhttp://www.hawza 

 

   کند: کنند به شرح زیر معرفی می جوادی آملی مراحلی را که عارفان در سیر و سلوک خود طی می

 ی خود.  تفکر؛ تفکر پیرامون کردار و رفتار و حتا عقاید روزمره -

 ی قبل تصمیم گرفته شود که چگونه رفتار کند.  عزم؛ عزم یعنی با توجه به مرحله -

 عمل؛ بر اساس تفکر و عزمی که صورت گرفته عمل کند.  -

 ها بری کند.  آن مشارطه؛ یعنی با خود شرط کند که گرد گناهان قبلی نگردد و خود را از  -

 گوید: ی مراحل سیر و سلوک معنوی و اخالقی در جلد یازدهم تفسیر موضوعی قرآن کریم می جوادی آملی در باره

وقتی نفس اماره انسان، مطیع عقل عملی او شود و دیگر امر به سوء نکند، او فراغتی براى مراقبت و بعد از مرحله ریاضت، »

 کند. محاسبه پیدا می

 

http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm 

 
چه که شرط کرده پایبند باشد و قول و قرار خود  ر دائم از خود مراقبت کند که بر آنشود؛ فرد به طو مراقبت؛ چنین معنا می -

کردن فرد است و این امر  ی سلوک و جهاد با نفس است. در حقیقت پیشگیری و واکسینه را اجرا کند. مراقبت مهمترین مرحله

 «تا انتهای راه همیشه و هر لحظه باید انجام گیرد.

 

 گوید: مینه میجوادی آملی در این ز

کشد تا اوضاع را زیر نظر داشته  )گردن( می «رقبه»یعنی کسی که  « رقیب»باشد.  « رقیب»مراقبت این است که انسان کامال »

کند; به این معنا که، اگر تصمیم  باشد. انسان باید رقیب و مراقب خود باشد و بر اعمال خود، اشراف داشته باشد که چه می

م بدهد، زود این تصمیم را اجرا کند و اگر تصمیم گرفت کار بدى انجام دهد، فورا از آن برگردد و البته هر گرفت کار خوبی انجا

 تصمیمی را هم که گرفت و هر کارى را انجام داد، ثبت کند تا در محاسبه سودمند باشد.

شده خود را حسابرسی  عمال ثبتمطرح است. انسانی که سیر و سلوك دارد، اهل حساب است و ا« محاسبه»در کنار مراقبت، 

کند ... قبل از این که انسان را در روز توزین و حساب، وزن کنند یا او را به محاسبه فرا خوانند او باید خود را توزین و به  می

ر، تکبر بیند; وقتی بدهکار ببیند، هرگز اهل تمرد، غرو حسابرسی، دعوت کند... انسانی که اهل محاسبه باشد، خود را بدهکار می

خویش بداند، یقینًا مواظب صحنه  « اعمال»خود را جزو « خاطرات»شود. کسی که  و مانند اینها نیست و خاضع و خاشع می

نفس خواهد بود. نتیجه آن که سالك محاسب همان طور که مواظب زبان خویش است مواظب نشستن و برخاستن، خوردن و 

http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm
http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm
http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm
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ت. بعد از مرحله ریاضت، وقتی نفس اماره انسان، مطیع عقل عملی او شود و آشامیدن، امضا کردن و اندیشیدن خود نیز هس

 «کند.  دیگر امر به سوء نکند، او فراغتی براى مراقبت و محاسبه پیدا می

 

 گوید:  در مورد موانع نظرى و عملی سیر و سلوك می بایستی به خود سوءظن داشته باشد. جوادی آملی  فرد همیشه می

هاى  کشاند، هشیار بود و از این رو انسان باید هم نعمت به آنچه انسان را دوباره به غفلت می غفلت، باید نسبت پس از نجات از »

گمان نباشد; زیرا خوش  به خود، خوش خدا را بشناسد و هم بداند که در همه حاالت، در مشهد و محضر الهی است و هم نسبت 

زاست و با  ها غفلت ی ها را توجیه کند و توجیه کردن تبهکار آن مل بر صحت و شود که انسان کارهاى خود را ح گمانی باعث می

هاى گذشته را ترمیم کند; زیرا  ی یابد تا تبهکار تهذیب روح، سازگار نیست. چنین کسی، دیگر به توبه و مانند آن راه نمی

 ها توبه کند. آن پندارد تا از  کارهاى خود را، زشت نمی

http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm 

 

شوند. شما مضامین « بندی آب»کنند تا  است که مجاهدین در دوران انقالب ایدئولوژیک از آن عبور می« بندهایی»ها همه  این

 کنید. اما محتوا یکی است.  یبندی جدید عرضه م فوق را با فرهنگ مجاهدین و در شکل و بسته

 

 انقالب فرهنگی چین، انقالب ایدئولوژیک و انقالب مریم

ی جو  زنند، بایستی منتظر اشاعه می« انقالب»های قدرت را در دست دارند دم از  که اهرم تجربه ثابت کرده است وقتی کسانی

مدعیان های قدرت توسط  ست گرفتن تمامی اهرمد ی منتقدان و رقبای سیاسی و تالش برای در سرکوب و برکناری و تصفیه

ها همیشه اهداف آن را در پوششی از «انقالب»ی قدرت بود. منادیان و مدعیان این گونه  ها در اریکه منازع شدن آن و بال انقالب

ی دولتی بلکه  ها طابهها و خ های رسمی و سخنرانی ها را نه در کتاب «انقالب»کنند اما نتایج این گونه  زیباترین کلمات بیان می

 دهد بایستی دید.  ها به دست می ها و روایتی که تاریخ از آن در عملکرد مدعیان آن

به رهبری جیانگ چین همسر مائو برپا ۰۲۴۴انقالب فرهنگی چین در پی کشمکش قدرت در حزب کمونیست چین در سال 

ی بحران اقتصادی و فقر و  انقالب فرهنگی نتیجهکوشید.  ی همسرش می شد. در آن جا هم یک زن برای حق رهبری ویژه

میلیون چینی منجر شد. بحران  ۹۲کشور را در برگرفت و به تلف شدن  ۰۲۴۰تا  ۰۲۸۲های  ای بود که طی سال قحطی

بینی شده  های پیش های اقتصادی و طرح ی کافی مائو و حزب کمونیست چین در هدایت برنامه اقتصادی به خاطر فقدان تجربه

برد به وجود آمده بود. مائو به جای بررسی اشتباهات و  نام می« جهش بزرگ به جلو»ی نوسازی چین که مائو از آن به عنوان برا

ی کادرهای حزبی و دیگر مسئوالن حزب کمونیست پرداخت  اندازی انقالب فرهنگی به تصفیه تالش برای برون رفت از آن، با راه

شود. انقالب فرهنگی به منظور ارعاب  یاد می« انقالب فرهنگی»های سیاه  ها به عنوان سال نو فجایعی را به وجود آورد که از آ

چین شد. تصویر «  مرد برتر» ۰۲۴۲ی آن مائو در سال   کادرهای حزبی و تضمین رهبری مائو طراحی شده بود و در نتیجه

ها بایستی آن  ی چینی ز سر او زینت نشانی شد که همهنقش بست و نیمرخی ا« ی مردم روزنامه»ای در  ی مائو بر هر مقاله  چهره

عدد. هر چینی  ۲میلیارد آرم از سر مائو ساخته شد، یعنی به ازاء هر چینی  ۲/۴چسباندند. نزدیک به  را به لباس خود می

مراسم عمومی بایست در تمامی  هایی از مائو بود را دریافت کرد و آن کتاب می که نقل قول« کتاب سرخ کوچک»ای از  نسخه

اختیار گرفتن   شدن و در وقتی هدف بالمنازعبود و به این ترتیب مائوئیسم تبدیل به دین اجباری حکومت شد.  همراه آنها می

 شوند.   ناخواه یکسان و مشابه می هها و ابزارها خوا های قدرت است، شیوه اهرم

ی مائو بودید، بخشی از اصول تشکیالتی  دیرباز دلباخته ی قدرت، انقالب فرهنگی چین بود، شما از الگوی شما برای قبضه

مجاهدین از تعلیمات مائو الگوبرداری شده است. بعید است شما چیزی در مورد انقالب فرهنگی چین در آن موقع نشنیده 

 باشید. 

http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm
http://www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm


ایرج مصداقی                                                   ۴بخش                        ی سرگشاده به مسعود رجوی           ، نامه۲۹گزارش   

 

11 
 

توانست این پروژه را پیش  بود. بدون حضور جیانگ چین، مائو به تنهایی نمی« مائو»برای پیشبرد انقالب فرهنگی نیاز به زوج 

 تواند بوده باشد.  ای نمی ی تاریخی ببرد. احتمااًل فکر تشکیل زوج رجوی در شما بدون توجه به چنین تجربه

 هرچند در بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت ازدواج شما و مریم آمده است: 

ی مردم ایران است پس از  ای که سمبل گویای مقاومت عادالنه به واحد یگانهرا به مثا« مسعود و مریم رجوی»ما مجاهدین »

بسیاری آزمایشات گدازان که در رأس رهبری دستجمعی سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان رهبری ذیصالح انقالب نوین و 

تمرار انقالب نوین ناشی شده و هیچگونه ایم. این امر از ضرورت متقن پیروزی و اس دمکراتیک مردم ایران برگزیده و معرفی کرده

یرشان از ها و تطه ی آزمایشات این دو نفر، نفی تام و تمام فردیت آن ی فردیت یا کیش شخصیت ندارد. جوهر کلیه صبغه

 « آمیز بوده است. های طبقاتی و شرک آالیش

دانستند خود اولین قربانیان آن  دادند نمی قرار می« رأس رهبری دستجمعی سازمان مجاهدین خلق ایران»کسانی که شما را در 

خواستند  ها توجهی به تجربیات تاریخی نداشتند و نمی برای همیشه رخت خواهد بست. آن« رهبری دستجمعی»خواهند بود و 

ه ی ما شاهد بودیم ک کند. همه ی تاریخ به یک صورت عمل کرده و می ها در همه جا و در همه بفهمند که روح حاکم بر پدیده

 راه برد. « کیش شخصیت»ها به  مورد نظر آن« امر»ها  بینی آن برخالف پیش

تصمیم ازدواج »که ضمن اعالم  ۰۹۴۹اسفند  ۰۲برخالف اطالعیه دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان مجاهدین به تاریخ 

 آورده بود: « ی توحیدی و انقالبی مریم و مسعود فرخنده

ما از نظر ایدئولوژیک « ترکیب نوین رهبری»ی استمرار و بارآوری تمام عیار   و همچنین الزمه ی تحقق و تثبیت این امر الزمه»

خواستار یگانگی هرچه  -و صرفا در همین نقطه -و تشکیالتی و همچنین به لحاظ سیاسی بود. زیرا ما در رأس هرم رهبری خود

باید کمترین دوگانگی یا  توانستیم و نمی وجه نمی و به هیچها بودیم  بیشتر و نامشروط طرفین و منجمله یگانگی خانوادگی آن

 «مشروط بودن این رهبری را به غیر آن، پذیرا شویم.

 

 آمده است: ۰۹۴۴خرداد  ۹۱ی شورای رهبری مجاهدین در  که در بیانیه یا چنان

ضرورت ایدئولوژیک و »زدن به ریسمان محکم خدا و خلق، عاری از هر بیم و باک  به هر حال مسعود و مریم با چنگ»

انقالبی و « با اختیار و رضای خاطر»پذیرفته و « تشکیالتی و مشیت انقالب نوین مردم ایران را که مظهر مشیت الهی است

توحیدی برای این ازدواج فرخنده که بزرگترین ابتالء زندگی هر دوی آنهاست تصمیم گرفتند. در غیر این صورت ترکیب نوین 

 «شد و از کارائی و محتوای عقیدتی و تشکیالتی الزم برخوردار نبود. ...  اید محقق نمیرهبری ما چنانکه ب

ی  های قدرت دیگر نیازی به ادامه و در دست گرفتن تمام عیار اهرم« انقالب ایدئولوژیک»ی اول  پس از محکم شدن پای مرحله

پا به « انقالب مریم»به بعد  ۴۲، از سال «دئولوژیکانقالب ای»ی  آن در قالب قبلی نبود. به منظور تکمیل و تعمیق پروژه

شد « رهبر عقیدتی»و « رهبر»تبدیل به « راهبران عقیدتی»و « ترکیب نوین رهبری»، «مریم»ی وجود گذاشت و با ایثار  عرصه

ضح است که ی وصل به رهبری معرفی شد. و رهبر یک درجه باالتر رفت و از بقیه فاصله گرفت. پروا و مریم به عنوان حلقه

ی اول انقالب ایدئولوژیک معمول بود  که در مرحله چنان« راهبران عقیدتی»و « امامان»یکی است و « رهبر عقیدتی»و « امام»

 نقض غرض هستند. 

 این شورا انعکاس یافت: ۰۹۴۴خرداد  ۹۱ی   برخالف اظهار نظر شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران که در بیانیه

که « رهایی زن»ی  ق و خونین از دنیای استبداد و استثمار به جهان حریت و عدل و یگانگی و در برخورد با مسئلهدر گذار خال»

نقطه عزیمت یک انقالب ایدئولوژیک درونی بود، مجاهدین به طاق ایدئولوژیکی باالبلندتری که مبین یک ارتقاء کیفی عقیدتی 

ی خطیر  عظیم که در اوج بعدی خود درک انقالبی و توحیدی ما از مقوله و تشکیالتی است دست یافتند. شاخص این پیشرفت

را جهش داد، انتخاب و معرفی مریم بعنوان همتای ایدئولوژیکی مسعود « رهایی»ی مستقیم آن با امر خطیر  و رابطه« رهبری»

 «و همردیف مسئول اول سازمان بود. 

 



ایرج مصداقی                                                   ۴بخش                        ی سرگشاده به مسعود رجوی           ، نامه۲۹گزارش   

 

12 
 

که « انقالب ایدئولوژیک»تان دست کشید و برخالف دوران  «همردیفی»ا و شم« همتای ایدئولوژیکی»، او از «انقالب مریم»در 

و حل شده در شما شد بلکه خود را در مقابل شما   شد همچون شما تنها به خدا پاسخگو است، نه تنها تحت مسئول ادعا می

 معرفی کرد.« هیچ»

تر از مسئول اول و  . طبیعی است که در پایین»..گوید:  چی در توضیح سیستم رهبری در سازمان مجاهدین می مهدی ابریشم

رهبری ایدئولوژیک، همه مشروط هستند و قبل از همه به مسئول باالتر خودشان مشروط هستند. اما مسعود در باال به کی 

ان ش مشروط است؟ فقط به انقالب. او ایدئولوژیکمان مسئولی جز خدا ندارد. همه مسئول دارند یعنی مشروط هستند به مسئول

ولی در راس رهبری اینطور نیست. مریم هم مسئول ندارد. مسعود هم مسئول مریم نیست. هر دوی اینها مستقیما خودشان 

مسئولند، به هیچکس بعنوان مسئول در باالتر از خودشان پاسخگو نیستند. بعنوان مسئول، اینها مسائل را متکی بر ایدئولوژی و 

 «اندیشه خود باید حل کنند... 

 (۰۹۴۴، تیرماه  ۹۸۸ی  )نشریه مجاهد شماره

هم تا زمانی که شما « ریاست جمهوری برگزیده مقاومت»ی ما شاهد بودیم که مریم رجوی حتی در ارتباط با موضوع  اما همه

 زد.  )و از پیش توافق نکردید( از پذیرش این پیشنهاد سرباز می او را ملزم نکردید

 نویسد:  ای که شما آفریده بودید می در مورد شگفتی« انقالب ایدئولوژیک»شیفتگان محمد حسین حبیبی خائیزی یکی از 

آید و با دست خود برای خود همردیف و  شگفتی دوم این مسئله در این است که یک سازمان و مسئول اول یک سازمان می»... 

رهبر به مسائل و اختالفات بالقوه و آینده باشد، توجهی آن سازمان و آن  تردید این حرکت یا باید نشانگر بی سازد. بی شریک می

های دور دست پاکی و یگانگی که هرگز در آن اختالف و افتراقی  ای گرفت بر اوج پرواز رهبری به قله  یا این که باید آن را قرینه

ز هفت وادی بگذرند، جو توانستند ا مرغ حقیقت ها وقتی سی ی دور دستی که به روایت اسطوره متصور نیست. یعنی همان نقطه

 «سرانجام به آن دست خواهند یافت.

 «(تکلیف ناباوران، انقالب ایدئولوژیک، مجاهدین چیست؟». مقاله ۰۹۴۴خرداد  ۹۱مجاهد. تاریخ  ۹۸۹)نشریه مجاهد شماره 

از شر « ئولوژیکانقالب اید»ی ایدئولوژیک فرو رفته بود توجهی نداشت که شما در قدم اول   نویسنده سطور فوق که در خلسه

های مسئول  و به جای ارگان شوید ی مرکزی و ... راحت می  عضو کمیته ۸۰عضو دفتر سیاسی که همردیف شما بودند و  ۹۰

توانید جانشین خود  ای می کنید که به اشاره العاده در سازمان پیدا می شوید و قدرتی خارق می« پاسخگو»سازمانی تنها به خدا 

انقالب »ترین کارها مشغول کنید. در ثانی در  ساده تنزل مقام دهید و اعضای دفتر سیاسی را به سادهرا در حد یک هوادار 

دیگر محمدحسن حبیبی نبود تا شاهد آن باشد مریم نیز با تنزل مقام مواجه شد و به شما پاسخگو گردید. از قضا در « مریم

 اید.  قیه سخت گرفتهبود که مطرح کردید بر او بیشتر از ب« انقالب مریم»دوران 

در آمد و « کیش ملی»، همسرش مائو به عنوان «جیانگ چین»همانطور که در باال اشاره کردم اگر تحت توجهات و رهبری 

هم گردنبندهایی « مریم»هایشان شدند، به اعتراف شما  ی مردم چین موظف به چسباندن نشانی از نیمرخ سر او به لباس همه

ی  ها و تصاویری است که همه شده بود برای تمام مجاهدین بال استثنا فرستاد. این جدا از عکسکه تصویر شما بر آن حک 

 های خود بچسبانند. ها و باالی تخت ها و در کمد مجاهدین موظفند همراه خود داشته باشند یا در اتاق

سیاستمدار »، «از آسمان نازل شده ژنرال اعظمی که»، «۹۰ستاره راهنمای قرن »شمالی هم از رهبر کشور به عنوان  در کره

 شود.  نام برده می« عالیترین تجسم عشق انقالب»و « اراده آهنین»، «فرمانده همیشه پیروز»، «شگفت انگیز

های این کشور به  بنیانگذار کره شمالی، مقامات دولتی دستور دادند دانشگاه ل سونگکیم این سالگرد تولد به مناسبت صدمی

شد مائو در میانسالی و پیری رکورد  گفته می ن کشور برپا شد.شود و جشن مفصلی به همین مناسبت در ای مدت ده ماه تعطیل

تبلیغات رسمی در کره شمالی هم حاکی از این است که برای دستیابی به جوهر جوچه و برای  شنای جهانی را شکسته است. 

شود  آنجا هم تبلیغ می د که هرچه دارید از خلق و رهبری است.که بطور روزمره نو و تازه شوید باید به این باور برسی این

حرکت کنید تا در راه نمانید. اینطور تک  بدهید. با پاهای کیم سونگ ایل و کیم جونگ ایل« رهبر عزیز»دستتان را به دست 

  تواند آنرا خاموش کند. ای خواهید بود که هیچکس نمی شوید. و شعله تک شما جاودان می
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اند چه بر سر ملت فقیر ترکمن  های دنیا را به او داده یا پدر ترکمن« ترکمن باشی کبیر»د صفر مراد نیازاف که لقب نگاه کنی

در یک میلیون جلد انتشار دادند و با موشک روسی به فضا فرستادند. بر در « روحنامه»اش را تحت عنوان  آورد. تراوشات فکری

 کردند.  هایی از آن را حک و دیوار مساجد عبارت

ی این  ی چنین اموری و چنان روابطی که شما مدعی آن هستید پیشرفت صورت نگرفته است. همه کجای دنیا، در سایه در هیچ

بارد و در  شمالی و ترکمنستان و ... که بدبختی و فقر از سر و رویشان می مانده و در کشورهایی چون کره امور در روابط عقب

 پیوندد. ها به وقوع میارتباط با رهبران این کشور

های  و امور عجیب و غریب و تحوالت باورنکردنی عامل پیشرفت و یا بقای یک سیستم و جامعه نبوده است. توانایی« معجزه»

 نیافتنی در هیچ کس نبوده و نیست. منحصر بفرد و ویژه و دست

 

 و انقالب ایدئولوژیک با مائوئیسم « اشرف»شباهت روابط موجود در 

های او را بدون اشاره  نیز به جز بحث محفل گرایی، رهنمود ۴۴های سه روزه سال  که در نشستی از اصول تشکیالتی شما جدا

اید و   اید و در عمل آن را بارها به کار بسته که به آن معتقدید از مائو گرفتهرا ترین اصولی  ای یکی از پایهبه نامش تکرار کردید، 

مائو ابایی از به هدر دادن خون نداشت. شما ضمن تأیید این ویژگی او در کتاب شده است. در بعضی مواقع به فاجعه منجر 

به قول مائو تجربه به قیمت خون به دست »  نویسید: از او فاکت آورده و می« بندی درون احزاب بندی و صف درباره جناح»

گذارید.  کرد و شما روی درستی آن صحه می توجیه می ها و اشتباهاتش را ها و ضعف ی نابخردی مائو با این جمله همه«. آید می

  ؟و آسوده خاطر باشید اندوزی را به کار ببرید  شود که در مقاطع مختلف این نوع از تجربه آیا این باعث نمی

سال  وی در«  میلیون چینی را برای پیروزی انقالب جهانی قربانی کنیم ۹۱۱ایم  ما آماده»در مسکو گفت:  ۰۲۸۸در سال مائو 

چه باک اگر نیمی از جمعیت چین نیست و نابود شوند. این چیزی »جهانی دیگر به حزب گفت:   انداز یک جنگ در چشم ۰۲۸۲

 «است که چندین بار در تاریخ چین به وقوع پیوسته است...

 

o_2.htmlcorreia.com/ma-http://www.arlindo 

 

ای از اقدامات مائو است که با الگوبرداری از آن، پس از انقالب ایدئولوژیک و به ویژه در اشرف  آید گوشه چه در پی می آن

های  ی عظیم خود را با خشونت و تحقیر در گردهمایی مائو تصفیه .ها و محاکمات درونی مجاهدین را سازماندهی کردید نشست

داد. هرچند در یک دوره  داد. او قربانیانش را توسط زیردستانشان مورد شکنجه و آزار قرار می م میبزرگ و در مالءعام انجا

آوردند و ژان پل سارتر طی  پل سارتر از اقدامات مائو حمایت به عمل می سیمون دوبوار و ژان روشنفکران غربی زیادی از جمله 

 مورد ستایش قرار داد. « عمیقًا اخالقی» اقدامی عنوان تحترا « وخشونت انقالبی مائ» ۰۲۴۱ی  انقالب فرهنگی چین در دهه

و جان  Jung Chang به قلم چونگ چانگ  Mao, The unknown story« مائو، داستان ناشناخته»کتاب تحقیقی 

. کمتر گیرد پردازد و مورد توجه مطبوعات دنیا قرار می میاو  سه دهه پس از مرگ مائو به زندگیJon Halliday هالیدی 

انقالب »شود که راجع به این کتاب ننوشته باشد. اگر مائو دو دهه پس از انقالب چین به فکر  ی معتبری پیدا می نشریه

 سازی اذهان افتادید.  و یکسان« انقالب ایدئولوژیک»افتاد شما هم دو دهه پس از تشکیل سازمان مجاهدین به فکر « فرهنگی

 

http://www.arlindo-correia.com/140905.html 
 

ی عمل  به بخشی از جنایات صورت گرفته و نحوه« ها یستئمائو و مائو»ی   در مقاله Keith Windschuttleکیت ویندشاتل 

 کند: می  مائو اشاره

شدند که نقش آنها اجرای دستورات حزب بود. هر شخصی که  های گوناگونی متشکل می کل جمعیت ]یک منطقه[ در کمیته»

شد.  شد و به کار اجباری نامحدود یا اعدام محکوم می گرفت اموالش مصادره می ظن قرارمی من عقیدتی مورد سوءبه عنوان دش

http://www.arlindo-correia.com/mao_2.html
http://www.arlindo-correia.com/mao_2.html
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های علنی  زدن ای، اتهام  ها به نمایش عمومی بود. تظاهرات توده نوآوری مائو نسبت به سیستم شوروی تبدیل این آزار و اذیت

  این که فرد یك ضد بلشویك است به دستور روز تبدیل شد.بر  های عمومی مبنی ها و اعتراف توسط خبرچین

کردند و همچنین برای از میان  ی سلسله مراتب حزبی و کسانی که با وی مخالفت می ها برای تصفیه مائو از این تهمت زدن

فتند افسران نظامی کرد. اولین کسانی که مورد اتهام قرار گر کرد بالقوه خائن هستند استفاده می برداشتن کسانی که فکر می

 ارتش سرخ و رقبای مائو برای رهبری حزب بودند. بیشتر کسانی که به قتل رسیدند از اعضای حزب بودند. 

زدند سربازان فراری را  شدند. به عنوان هشدار به کسانی که از اجرای این فرمان سرباز می مردان به خدمت نظامی فراخوانده می

شدند به تعداد کافی سرباز به تور اندازند در  کردند. ماموران سربازگیری که موفق نمی میبه صورت علنی محاکمه و اعدام 

توانست  های اجتماعی روزمره و مهمانوازی می شدند. معاشرت تجمعات بزرگ عمومی مورد انتقاد قرار گرفته و در محل اعدام می

ای اجازه نداشت میهمان داشته باشد یا شب  هیچ خانوادهآورند که:  مرگ به همراه داشته باشد. سربازان قدیمی به خاطر می

 شد. ... کرد به همراه میهمانش کشته می ای که مبادرت به این کار می کسی نزد آنها اقامت کند. هر خانواده

داد به عنوان تروتسکیست مورد نکوهش شدید قرار  هرکسی که این اقدامات را حتی به طور خصوصی، مورد انتقاد قرار می

ها  ی داوطلبینی را که از نواحی تحت کنترل ناسیونالیست مائو کلیه ۰۲۴۹شد. در سال  گرفته و به زندان انفرادی محکوم می

ی هزاران نفر را به منظور اعتراف گیری صادر  آمده بودند به عنوان جاسوس مورد اتهام قرار داد و دستور دستگیری و شکنجه

های وحشتناك و  بر گردهمایی Yenan« ینان»های روزانه بود. زندگی در  شی جزو برنامهکرد. اعدام، به صورت واقعی و نمای

کردند. بر  ها داوطلبان در برابر مردم حاضر به جاسوس بودن خود اعتراف می همایی بازجویی از افراد متمرکز شد. در این گرد

کردند، مائو از تمام کسانی که هنوز  نیان استفاده میخالف استالین و هیتلر که از پلیس مخفی برای بازداشت و بازجویی قربا

به یك « ینان»ی مسکونی  کرد. منطقه مورد اتهام قرار نگرفته بودند برای نگهبانی، بازجویی و مجازات متهمین استفاده می

به ارسال و دریافت های خارجی ممنوع بود. کسی قادر  حکومت توتالیتر خودمحور تبدیل شده بود. استفاده از مطبوعات و رادیو

شدند. طنز، شوخ طبعی، گوشه  ها به عنوان مدرک و شاهدی مبنی بر جاسوسی تعبیر می  نامه از دنیای بیرون نبود. در واقع نامه

«. بر زبان آوردن کلمات عوضی»و کنایه زدن به هر شکل ممنوع بود. رژیم، جرم جدید کلی و مبهمی را اختراع کرد؛ 

اش را به عنوان  تواند گوینده هر نظر و یا سخنی که شکایت، متلک یا نیش و کنایه تلقی شود میمنظورشان این بود که 

 جاسوس یا خائن مورد اتهام قرار دهد. 

کرد که قادر به زبان آوردن چیزی به   ماشینی)ربات( تبدیل می دو سال فعالیت در این رژیم، یک جوان داوطلب پرشور را به آدم

 روح خط حزبی نبود.  جز بازتاب خشک و بی

کند از روشنفکران گرفته  نفر سؤال کنید، فرقی نمی ۹۱یا  ۹۱اگر شما یك پرسش را از »کند:  یك خبرنگار میهمان گزارش می

ها تعیین  نظر وجود دارد که در نشست رسد همیشه یك نقطه های آنها همیشه کمابیش یکسان است. به نظر می تا کارگران، پاسخ

 «.ها دارد  کنند که حزب نظارت مستقیمی بر افکار آن عجب نیست که آنها به اتفاق آرا و قاطعانه انکار میشود. جای ت می
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شد که از آن به نیکی یاد کند و نکوشد آثار سوء آن را  می دیگر کمتر چینی هوشمندی پیدا« انقالب فرهنگی»یک دهه پس از 

شما همچنان پس از سه دهه در میان جمع محدود مجاهدین به حیات خود ادامه « انقالب ایدئولوژیک»از بین ببرد. اگر 

 بدیهیآن  رسیدن  بست ی عراق و موقعیت خطیر مجاهدین و سردرگمی نیروهاست وگرنه به بن دهد ناشی از شرایط بسته می

 است. 

 

 الگوبرداری از استالینیسم و تشابهات رفتاری

کنید.  های درونی مجاهدین از وی به نیکی یاد می اید و در بحث شما تحت تأثیر شخصیت استالین هم بودهرسد  به نظر می

http://www.arlindo-correia.com/mao_2.html
http://www.arlindo-correia.com/mao_2.html
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اش تأثیر   شخصیت هرچند او اقدامات مثبت و ماندگار زیادی هم انجام داد اما شما از کارهای زشت او و به ویژه کیش

ای از  استالینی گرفتار نشوند. از این روست که هیچ نوشته کردید که در دام تبلیغات ضد اید. شما به مجاهدین تأکید می پذیرفته

شده از سوی  و شما حداکثر جنایات سازماندهیمجاهدین در نقد اقدامات استالین در دوران وحشت و ترور انتشار نیافته 

 کنید.  باهات وی ارزیابی میاستالین را اشت

همانگونه که کنید.  شما به ویژه پس از انقالب ایدئولوژیک با الگوبرداری از استالین به روایت تاریخ مجاهدین هم مبادرت می

ها عضو کمیته مرکزی و یاران قدیمی لنین و از طریق  ده  ، با محاکمه و اعدام استالین طی چهار مرحله دادگاه فرمایشی

های خونین توانست مقصود خود که همانا تسخیر تمامی ارکان قدرت بود عملی سازد و نظام تمامیت خواهانه مطلوب  تصفیه

هایتان به مقصود خود  ردیف شما هم از طریق مراحل مختلف انقالب ایدئولوژیک با تحقیر روحی و روانی هم خود را برقرار سازد،

ها بیرون گذاشته شوند که گویی  ها و عکس های خونین از کتاب از قربانیان تصفیه بسیاریداد  رسیدید. همچون او که دستور می

ای تاریخ حزب  شوید. استالین به گونه ی افراد می اند شما هم چنین کاری کردید و حتی منکر گذشته هرگز وجود نداشته

و استالین. در حالی که او الاقل هنگام  اند لنین کرد که گویا تنها دو شخصیت وجود داشته کمونیست و انقالب را روایت می

 نوشته بود: « پراودا»در روزنامه  ۰۲۰۲استالین در نوامبر پیروزی انقالب اکتبر زیر دست تروتسکی بود. 

دهی قیام زیر فرماندهی مستقیم رفیق تروتسکی، رئیس شورای پتروگراد انجام شد.  تمام کار عملی در ارتباط با سازمان»

عیت گفت که حزب اساسًا و اصواًل برای کشاندن وسیع سربازان به سمت شوروی و شیوه کارآی سازماندهی توان با قاط می

 « کمیته انقالبی نظامی، به رفیق تروتسکی مدیون است.

منتشر شد موجود است اما در مجموعه آثار استالین در  ۰۲۹۴اثر استالین که در سال « انقالب اکتبر»این قطعه در کتاب 

 ذف شد.ح ۰۲۴۲

های قدیمی حذف فیزیکی  یک از اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی مجاهدین و همقطاران سابق شما برخالف بلشویک هیچ

یک از یاران نزدیک  های به وجود آمده. کما این که هیچ شدن روابط و محدودیت نشدند، این به خاطر تغییر زمانه است و پیچیده

  اند. نشدهیزیکی ی حذف ف ا خمینی نیز توسط خامنه

نژاد و مسعود رجوی. در  اند حنیف کنید که گویا فقط دو شخصیت وجود داشته ای تاریخ مجاهدین را روایت می  شما نیز به گونه

سازی  ی این تاریخ  به مرکزیت مجاهدین پیوسته بودید. دامنه ۰۹۸۱حالی که شما در آخرین تغییر و تحوالت در بهار سال 

 دهید. هم بسط می ۰۹۸۱مجاهدین قبل از سال « گروه ایدئولوژی» نادرست را حتی به

ساله  ۹۰ایدئولوژی در حالی که   شدند که شما در گروه کردند حتی مدعی می راویان وابسته به شما اگر امکانش را پیدا می

و تسلط شگرف ایدئولوژیک  دادید و او تحت تأثیر دانش نژاد هم خط می بودید و تازه دو سال بود سیاسی شده بودید به حنیف

ها به مارکسیسم گرایش پیدا کرد و  حسین روحانی عضوگیری شدید که بعدتان  همشهریشما بود. در حالی که شما توسط 

. حسین روحانی عضو گروه زیر فشار شکنجه شکست و به خدمت بازجویان اوین درآمد ۰۹۴۱پس از دستگیری در بهمن 

مجاهدین بود و فرماندهی عملیات موفق ربودن هواپیمایی که مجاهدین دستگیر « شناخت»ب ی کتا کننده ایدئولوژی و تدوین

 آورد به عهده داشت. این کتاب زیر نظر حنیف نژاد بعدًا تکمیل شد.  از دبی به ایران می ۴۲شده را در سال 

 ۰۹۸۲که در سال « ۰۹۸۱ال تا س ۰۹۴۴ی وقایع سازمان مجاهدین خلق ایران از سال  خچهشرح تأسیس و تاری»در کتاب 

نژاد فعالیت خود را شروع کرد. علی  گروه ایدئولوژی به سرپرستی شهید محمد حنیف»توسط مجاهدین انتشار یافته آمده است: 

در دادگاهی که برای به همین دلیل «. نژاد یکی از عناصر فعال و مبتکر این گروه بود میهندوست در کنار محمد حنیف

برگزار شد و شما هم حضور داشتید دفاع ایدئولوژیک به علی میهندوست یکی از  ۰۹۸۱جاهدین در سال ی رهبری م محاکمه

مجاهدین را « تکامل»دوست کتاب  معروف بود سپرده شد و نه به شما. میهن« علی عقیدتی»اعضای مهم گروه ایدئولوژی که به 

به نوعی او را بعدها ایدئولوژی مجاهدین داشت. منتهی شما ی تحریر در آورده بود و نقش بدون گفتگویی در تدوین  به رشته

جایگزین وی شدید. پس از انقالب ایدئولوژیک مریم ی این سازمان  در روایت رسمی مجاهدین از تاریخچهحذف کرده و خود 

ما هم با و شاما سازمان به نام احمد رضایی آن را منتشر کرد!  ی شماست نوشته« راه حسین»رجوی مدعی شد که کتاب 

ص  ۰۹۸۲منتشر شده در سال در حالی که در کتاب شرح تأسیس سازمان مجاهدین خلق  لبخند و سرتکان دادن تأئید کردید
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یعنی دیگران هم در تدوین « در کارهای تحقیقاتی مربوط به این کتاب نقش مهمی بازی کرد.»آمده است که احمد رضایی  ۹۲

قابل قبول بود که قطعًا چنین بوده شما هم در تهیه و تدارک این کتاب مشارکت داشتید گفتید  حال اگر میاند   آن دست داشته

در واقع پس از انقالب ایدئولوژیک این نقیصه که نامی از شما خواهید.  های جمعی را نیز به نام خود می اما شما محصول تالش

ا توجهی ندارید این ادعا که شما در کار تدوین شمی ایدئولوژیک مجاهدین نیست برطرف شد.  های اولیه ی کتاب در تهیه

قصد برد.  نقش مهم و تأثیرگذار داشتید قبل از هر چیز استحکام آن را زیر سؤال می ۸۱تا  ۴۲های  ایدئولوژی مجاهدین در سال

 های بعد نیست.  من از این توضیح نفی استعداد و توانمندی ایدئولوژیک شما در سال

کند  های دانشگاه هم شرکت می ی سیاسی دارد و در عین حال تمام وقت در کالس دو سال سابقهساله که تنها  ۹۰جوانی 

از جانب خداوند یا داشتید و « علم لدنی»تواند از درک عمیق و شناخت باالیی برخوردار باشد مگر این که مدعی شوید  نمی

 شد.  به شما الهام می  ی علوم سرچشمه

های ایدئولوژیک شما را برتر  چی صالحیت تان تمامی ندارد. مهدی ابریشم یب و غریب شیفتگانانحصارطلبی شما و ادعاهای عج

 کند: از سعید محسن یکی از سه بنیانگذار مجاهدین معرفی می

از فردای شهادت حنیف، پرچم ایدئولوژیک سازمان بدست مسعود بوده است. حتی اگر سعید محسن هم زنده بود، بدلیل »

خیت ایدئولوژیک )که خودش بحث مفصلی دارد( در یک کالم اندیشه و ساخت و بافت شخصیت مسعود برای چیزی به اسم سن

 «تر بود. بارآوری ایدئولوژی از همه شایسته

 (۴۹، ص ۴۴، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه ۴۴خرداد  ۰۰ی انقالب ایدئولوژیک،  چی درباره )سخنرانی مهدی ابریشم

ی رهبران مجاهدین که  زادگان دیگر بنیانگذار مجاهدین هم بودید، بقیه تر از علی اصغر بدیع ، شما شایسته قطعًا طبق این نظریه

 گذاشت.  بیشتر شما گردن می« سنخیت ایدئولوژیک»های بعد به  جای خود دارند. چه بسا اگر حنیف هم زنده بود در سال

کنید و نه  مونیست شوروی، شما از اقدامات استالین الگوبرداری میی امور هم بین دو شخصیت تاریخی حزب ک ی اداره  در شیوه

 تان احترام قائل نیستید.  و همراهان  لنین. شما همچون استالین برای رنج و مقاومت یاران

کامنوف و زینویف،  .ی آغاز قیام مسلحانه را مورد تصویب قرار داد کمیته مرکزی، تصمیم تاریخی لنین درباره ۰۲۰۸در سال 

ن زتنها کسانی از اعضای کمیته مرکزی بودند که با این تصمیم مخالفت کردند. زینویف و کامنوف در روزنامه منشویکی نوایاژی

ای در خصوص عدم موافقت با کمیته مرکزی درباره موضوع قیام مسلحانه چاپ کردند که در نتیجه تصمیم  )زندگی نوین( بیانیه

نامیدند. اما این دو نفر از حزب « خیانت»سوسیال دموکرات روسیه اقدام این دو را شد. لنین و حزب  مخفی حزب افشا می

اخراج نشدند و بعد از پیروزی انقالب به خاطر رنج و مصیبتی که متحمل شده بودند همچنان در رهبری حزب و انقالب باقی 

شدن   بل انجام داده بودند بلکه به منظور بالمنازعق  ها را نه به خاطر اقدامی که دو دهه آن ۰۲۹۴ماندند. اما استالین در سال 

ای غیرواقعی و اتهاماتی کاماًل ساختگی به محاکمه کشاند و تیرباران کرد.  اش با طرح توطئه شخصیت  خود و جا انداختن کیش

ر اساس برنامه گرفت و ب استالین با کمک یژوف و تیم همراهش لحظه به لحظه در جریان گزارش عملکرد بازپرسان ، قرار می

گیری  ی اعتراف کرد. تاریخ با جزئیات نحوه هایی را که باید مورد اعتراف متهمان قرار گیرد بر آن اضافه و یا حذف می خود اتهام

شان را شرح داده است. دادگاه با دادستانی آندری ویشینسکی آغاز شد، که بعدها نماینده  شکستن از متهمان و چگونگی درهم

های زیادی برای تغییر مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر به خرج  میسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بود و تالشاستالین در ک

 پایه دستور دستگیری لنین را داده بود.  به عنوان یک مقام دون ۰۲۰۸دانید او کسی بود که در سال   داد. حتما می

سومین بار است که برابر دادگاه قرار دارم، »عترافات خود گفت : های قدیمی در دادگاه طی ا کامنف عضو ارشد انجمن بلشویک

 «ایم و ما مجرمیم. ایم و فراتر رفته ای دارد. ما کار را از حد و اندازه گذرانده دوبار زندگی به من بازگردانده شده، گذشت هم اندازه

گوید  کلیه اتهامات چنین می رشپذی های قدیمی در آخرین دفاع خود ضمن زینویف از دیگر اعضای ارشد انجمن بلشویک

های خود خاطرنشان  شود. استالین در یکی از سخنرانی حزب به ما اعالم خطر کرد و یادآور شد که راه ما به کجا منتهی می»

 «. اما ما اعتنایی نکردیم. کرد که اقدام معترضان در حکم تحمیل اراده به حزب است

در این پرونده هیچگونه تردیدی نسبت به »بازی دادگاه گفت :  شب  دومین جلسه خیمه یکی از وکالی مدافع به نام برائود در

واقعیات امر وجود ندارد و حق با رفیق دادستان است که گفته : از کلیه جهات خصوصا بازپرسی، اعتراف شهود و ... همه موارد 
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همچنین کازناچیف وکیل دیگر .« هیچگونه دفاعی ندارم  نشینم و در رد اتهامات موکلینم اند پس می جرم مورد تایید قرار گرفته

جرایم موجود در پرونده نه تنها با اعتراف متهمان، بلکه با شهادت شهود نیز مسجل شده است. گناه متهمان از »متهمان گفت: 

ن زبان به تملق و همینطور وکیل مدافعی دیگر به جای دفاع از موکلینش در مدح و ثنای استالی« حد و اندازه خارج است.

یکصد و هفتاد میلیون مردم اتحاد جماهیر شوروی حائلی از عشق ، احترام و وفاداری به گرد رهبر خود  »گشود و گفت : 

 «اند که هیچکس و هیچ نیرویی یارای درهم شکستن آنرا ندارد. کشیده

 

 گیری از تبلیغات استالینی و خودسانسوری افراد بهره

ار گرفته از سوی شما برای سرکوب نیروهای مخالف به ویژه در اروپا و آمریکا به شدت شبیه به ک های به متأسفانه شیوه

ی سانسور و اختناق را به  برد و با توسل به آن قادر شده بود دامنه هایی است که دستگاه تبلیغاتی استالین از آن بهره می شیوه

های زیادی را هم متحمل شد  ضای حزب کمونیست آلمان که رنجیکی از اعاشپربر مانس جهان آزاد و اروپا نیز بسط دهد. 

  دهد: گونه شرح می وضعیت آن دوره را این

ها پیش در مورد صحت و حقانیت سیاسی کمینترن تردید داشتم و حتی به  من بنا بر طبیعت شخصی و طرز تفکرم، از مدت»

ی  و مصوبه« سوسیال فاشیسم»ی مربوط به  دم؛ مثاًل از نظریهای از مواضع اصلی و تصمیمات استراتژیک آن خرده گرفته بو پاره

ی کارگر؛ و از آن اصل خشک و   ی دشمن اصلی طبقه  به مثابه« ها سوسیال دمکرات»منتج از آن دایر بر ضرورت مبارزه علیه 

شدن  داری دن و خادم سرمایهانقالبی بو ی ضد گفت، در تمام موارد همیشه حق با حزب است؛ و نیز از بهتان ابلهانه جزمی که می

کردیم که چه بسا همین تراکم خارج از حد و حصر اشتباهات و خطاهای ناشی از  تروتسکی و ... بسیاری از ما حتی تصور می

ی کیش شخصیت استالین را که دیگر غیرقابل تحمل شده بود، پایان خواهد داد. به نظر ما،  مغزی، دوره -دگماتیسم و خشک

خاست، لیکن  هر دو از ماهیت فاشیسم برمی« هایل هیتلر!»ی  و جنون سازمان یافته« همیشه برحق است دوچه»ی   جمله

ی عملی ناقض مبانی  به مثابه -گرفت یافته انجام می که آن هم به شکل کاماًل سازمان -ی استالین را پرستش خداگونه

به حساب « نهضت کارگری مارکسیستی»از اصول و موازین کردیم و آن را فقط نوعی تخطی  ارزیابی می« ماتریالیسم تاریخی»

وگو  را به بحث و گفت« انحرافات»ای، این نوع  توانستیم بدون کوچکترین مالحظه ی بیست، ما می آوردیم. در طول دهه می

نی مقدور بود. ی نزدیکترین دوستان و به شکلی پنها ی چنین مباحثاتی فقط در جرگه ی سی، ادامه بگذاریم. اما با آغاز دهه

بایست به خطر و  اید است و لذا، تمام توجه میزآمیز در حال ت ای تهدید توجیه این محدودیت، آن بود که خطر فاشیسم به گونه

هایی معطوف شود که ناگزیر و به زودی زود، در پیش رو داشتیم. در همین حال، اعتقاد به این که در  مشاجرات و درگیری

این،  ناپذیر تبدیل شده بود. بنابر متفق ما خواهد بود، به یقینی تزلزل -و شاید تنها -ترین روی مطمئنمقابل خطر فاشیسم، شو

بایست تا زمانی که خطر فاشیسم کاماًل برطرف نشده، لحن  پنداشتیم که باقی ماندن در صفوف حزب، صحیح است و می می

ها به خارج از  گیری کرد و هرگز اجازه نداد تا این خرده انتقاد از خط مشی کمینترن و اوضاع و احوال روسیه را مالیم

کرد و ما  ها نیز کفایت نمی گیری ها درز کند. سرانجام کار به جایی کشید که فقط مسکوت گذاشتن خرده ترین حوزه خودمانی

ظر دیگری داشتیم. جریان به ها، قطعًا ن عام، تن به تأیید و موافقت اموری دهیم که در خفا نسبت به آن شدیم در مالء ناچار می

ی این تظاهر، چنان گسترده شده که نه فقط در  باز کردیم و دیدیم رفته رفته دامنه  همین صورت ادامه یافت تا یک روز چشم

گوییم که با  های بزرگتر، بلکه حتی در خلوت و در برابر تک تک رفقایمان نیز همانطور سخن می جلسات و یا در گردهمایی

مان را با او به هم بزنیم! یک روز چشم باز  خواهیم رابطه توانیم یا نمی های اجیر قدرتمداری، که نمی «و گوش چشم»جواسیس و 

کردیم و دیدم...؟ نه، اینطور نبود. جریان فرایندی تداومی داشت، که اگر چه بطور روزمره مورد توجه و ادراک بود، لیکن 

ی  کردیم که گویی دم دست و در حوزه طوری رفتار می -در پاریس، لندن و یا پراگ -شد. ما در قلب کشورهای آزاد باورمان نمی

، به مردمانی دورو تبدیل «استبداد فراگیر»قرار داریم؛ همانند رعایا و زیردستان درمانده و العالج یک نظام « گ. پ. او»عمل 

ای وادارد؟ آیا این عامل، همان  وع داوطلبانهضو خ شده بودیم. چرا؟ چه عاملی توانسته بود افرادی چون مرا به چنین چاکری

های  تحت پیگردی بیرحمانه قرار داشتند و در اردوگاه« رایش سوم»حفظ تعهد و وفاداری در قبال حزبی نبود که پیروانش در 
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رما اثر داشت. شدند؟ چرا؛ این امر پیش از هرچیز ب مرگ، گرفتار درد و عذاب و شکنجه بودند و یا به کام نیستی سپرده می

ها موظفم همیشه  گفتم، برای وفای به عهد و پیمانم با آن اندیشیدم. به خود می ها نمی ی آن گذاشت که من درباره روزی نمی

دشمن حقیقی را در نظر بگیرم و تا زمانی که این خصم در قید حیات است، به هیچ زشتی و پلشتی دیگری در جهان توجه 

های استعمارزده و پرولتاریا، این قرن انقالبات و  این عصر رهایی زنان، کودکان، ملیت -ن مانکنم. بدین سان بود که قر

تبدیل شد. در آن روزگار، درد و اندوهی « السکوت بگیران  حق»در اوایل ورود به دومین ثلث عمرش، به قرن  -های جهانی جنگ

ای بلند و عمود، در برابر تازش توفان، تاب بیاوریم؛ و  تیغه ی باریک فرسود؛ گویی ناچار بودیم بر لبه جانگاه روح ما را می

 حالت این. بود خواهد -خودمان راست یا چپ سمت در –دانستیم که برداشتن هرگامی، در حکم سقوط به ژرفای پرتگاهی  می

 خطرناک موقعیت این من جایی، در بعدها،. بود «کاذب دوراهی» توهم ی سیطره از ناشی – نیز اکنون  هم و زمان آن در -روحی

ی ]قیچی[ استبداد فراگیر است، به شکل  قالبی نجات، که دوشاخه یک دوراهی که است سال پنجاه: کردم توصیف چنین را

دهد: قتل رزا لوگزامبورگ،  ل ما مییخطرناکترین چنگال باجگیری زمانه درآمده و مرتب احتجاجات دو سر دروغ خود را تحو

های دیگر در آلمان،  ها و کمونیست ها و کمونیست زنر، گوستاو الندآئر و بسیاری از سوسیالیست کارل لیبکنخت، کورت آی

فاشیستی در ممالک بالکان و کشورهای آمریکای  های نیمه کشتن ماتئوتی و برقراری ترور فاشیستی در ایتالیا، اعمال شنیع رژیم

 - دولت»ها و روشنفکران  بندان و دیپلمات دکامگان و قدارهی خو درپی نازیسم... همه های پی التین، و سرانجام جنایت

هر اقدامی علیه ما، »اند:  گیری کرده السکوت شان، این امواج غضبناک خشونت و قلدری را مالک و مالط باجگیری و حق «نشانده

لحظه هم فراموش نکنید کند. حتی یک  ها را ترغیب می هاست و پیشرفت و استقرار دیکتاتوری آن در واقع کمک به کمونیست

در همین دوره، جارچیان استالین نیز همه جا « ها، یا ما، حال انتخاب کنید! که هیچ راهی جز این دو راه وجود ندارد: یا آن

گوید و یا از سرکوب    های اجباری سخن می هرکس گستاخی کرده و در شرح معایب اشتراکی کردن»زدند که :  بانگ می

دهد،  کند و محاکمات مسکو را مورد انتقاد قرار می گیرد، کسی که جسارت می ها به سیبری خرده می مخالفان و اعزام آن

های مرگ  ، بر ضد قربانیان اردوگاهاند و به حمایت از هیتلر  همدست شده همه علیه تبعیدشدگان لیپانی با موسولینی

باران  مردم مقتول گرنیکا را گلوله ها دست در دست فرانکو اند. این آرایی کرده لد صفوا داخائو، اورانینبورگ و بوخن

وقفه تکرار  گرفتند و بی اعضای حزب نیز این ادعاها را به گوش می« ها، یا ما! یا آن اند! مسأله بر سر انتخاب است:  کرده

ه به ذهن خود راه دهد که در شوروی، آزادی فردی و حق تعیین هر کس حتا کوچکترین تردیدی در این بار»کردند:  می

سرنوشت ملی و آزادی نامحدود عقیده و بیان وجود دارد، هرکس صحت این واقعیت را منکر شود که تحت هدایت و 

که   ی استالین، شوروی میهن سوسیالیستی و مام تنها دمکراسی حقیقی جهان شده است، آری هر آن  رهبری داهیانه

ی کارگر، و رفته رفته به یک  طور عینی دشمن طبقه رتکب چنین اعمالی شود، در واقع یار و یاور هیتلر است و بهم

 آنان بورژوایی پیروان و روشنفکران اتفاق به قریب اکثریت زبان از -مو به مو –چنین سخنانی « شود. فاشیست تبدیل می

صفحات جراید بر  زمان، نامدار های کشیش و فیلسوفان نویسندگان، ی خامه از ها داوری این همانند و شد می شنیده نیز

کردند که به هیچ وجه کمونیست  ی سراسر جهان آزاد جاری بود. این جماعت با پافشاری بسیار، خاطرنشان می برگزیده

ز دهند که یک ی مردمان نیکخواه اندر دانند که به همه نیستند، اما از قضا به همین دلیل، بیشتر خود را موظف می

 «گیری کند.  ضدفاشیست حق ندارد از شوروی و یا نهضت جهانی کمونیست خرده

 (۹۱-۹۴های   ، ترجمه کریم قصیم، صفحه)نقد و تحلیل جباریت، مانس اشپربر

  

کسان باشد نتایج به یک جا ختم ها ی برداری شده است. وقتی شیوه های شما انگار از روی دستگاه استالینی کپی توجیه و تفسیر

د. نگاه کنید به جای استالین و حزب کمونیست شوروی و مام میهن و کشور سوسیالیستی بگذارید رجوی و مجاهدین و نشو می

اسامی شهدا را ای و رفسنجانی و وزارت اطالعات و   ایران و اشرف و به جای هیتلر و موسولینی و فرانکو بگذارید خمینی و خامنه

  «ها یا ما انتخاب آن»بریم نوشته شده است. توجه کنید موضوع هم  انگار برای ایران و شرایطی که در آن به سر می یف کنیدرد

 است. 
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 ها در ادیان و ایدئولوژی« انتقاد و انتقاد از خود»اعتراف به گناه و 

در سنت یهودی مسیحی، « اعتراف به گناه»را از گذرم و موضوع  در تاریخ طی کرده می« اعتراف به گناه»آگاهانه از مسیری که 

 کنم.  دنبال می

کوشیدند در مردم احساس گناهکاری و پذیرش گناه را به صورت شخصی یا جمعی بیدار کنند. پیش از  پیامبران عهد عتیق می

عهد جدید رسم گرفت. در  اعتراف جمعی به گناه صورت می «روز کفاره»یا  «یوم کیپور»ویران شدن معبد اورشلیم در 

اعتراف به گناهان علنی بود و الجرم موجب شرمساری و  ،نزد کشیش از اوایل تاریخ کلیسا آغاز شد. در آغاز« اعتراف»

گردید و سپس در قرن چهارم به منظور پیشگیری از هتک حرمت و عوارض ناشی از آن مقرر شد که  سرافکندگی گناهکاران می

.  در قرن سیزدهم قانونی وضع شد که بر اساس آن، هر مسیحی باید سالی یک بار نزد اعتراف شخصی و در خفا صورت گیرد

ماند و آنها مجاز به افشای این اسرار نبودند. تاریخ نشان داد که این  کرد. این اقرارها به امانت نزد کشیش می کشیش اعتراف می

منظور رها شدن از سنگینی بار گناهان و توبه نزد خداوند با  سنت پابرجا نماند و دچار تغییرات زیادی شد. در ابتدا مؤمنان، به

مندان حاکم بر کلیسای کاتولیک در قرون وسطی از همین حربه استفاده کردند و به  زدند. قدرت اشتیاق دست به این کار می

 انگیزاسیون روی آوردند. 

و نه با اشتیاق که با زور و شکنجه متداول شد.  نه نزد کشیش و در خفا که در مالءعام« اعتراف به گناه»وقت بود که  آن

یزیسیون شکنجه را دوباره احیاء گای که طبق رسومات عهد باستان فقط به بردگان محدود و منحصر بود. اما دستگاه ان شکنجه

 کرد و آن را به زنان و مردان و حتی دانشمندان و هنرمندان تعمیم داد. 

مسیحیت است اما جایی نیست که خود ارباب کلیسا یا واتیکان اعتراف به گناه کنند. اگر  با آن که اعتراف به گناه جزو ارکان

ی خدا. در واقع اعتراف به گناه ابزاری است برای کنترل مؤمنان و ایمان آوردگان به  اعترافی هم هست نزد خداست و نه بنده

 کلیسا و نهاد مذهب.

هدف اقرار « ه اقرار کشیشی بود که شما در همان ابتدا خودتان مطرح کردید:اقرار به گناه و ضعف در مجاهدین آنقدر شبیه ب

برد یک امر تشکیالتی بود.  البته که برای آرامش وجدان نبود و برای پیش« کشیشی برای آرامش وجدان بطور کاذب نیست.

« سرکوفت زدن و اعمال فشار نیست.هدف »گفتید:  کرد. با آن که می کرد اما از تشکیالت و شما می ای از فرد حل نمی مسئله

 بود. « اعمال فشار»و « سرکوفت»اما دقیقًا هدف 

 برای همین هیچ مکانیسمی برای اقرار به گناه و ضعف و یا انتقاد از خود شما و رهبری عقیدتی مجاهدین نیست.

پذیرش ای مورد  ان یک اصل مقدس و پایهبه عنو« انتقاد و انتقاد از خود»ها هم ابتدا اعتراف به گناه تحت عنوان  نزد کمونیست

 گیرد.  قرار می

 گوید:  مائو در این باره می

سازد، انتقاد صادقانه از خود است. همانطور که ما قباًل  ای که حزب ما را از سایر احزاب سیاسی متمایز می صفت مشخصه»

صورت خود را مرتب نشوئیم، کثیف خواهد شد. گفتیم، اگر اتاق را مرتب تمیز نکنیم، گرد و خاک انباشته خواهد شد؛ اگر 

المثل  ممکن است ذهن رفقای ما و کار حزب ما را نیز گرد و خاک بگیرد، و از اینرو احتیاج به روییدن و شست و شو دارد. ضرب

کننده  به این معنی است که حرکت دائم مانع تأثیر فاسد« زند آب جاری ممکن نیست بگندد و پاشنه در هرگز موریانه نمی»

گردد. بررسی مداوم کار خودمان و در این پروسه توسعه سبک دموکراتیک کار، نهراسیدن از انتقاد و  ها می ها و طفیلی میکروب

دانی سکوت اختیار مکن، آنچه گفتنی  درباره آنچه که می»انتقاد از خود و پیروی کردن از این پندهای آموزنده خلق چین: 

اگر »، «های او پند بگیر هیچ کسی را به خاطر حرفی که زده است گناهکار ندان، بلکه از گفته» ،«داری برای خودت نگه مدار

ست یگانه وسیله مؤثر برای حفظ رفقا و ارگانیسم حزب ما از  ـ این« عیبی داری، آن را اصالح کن و اگر نداری، مراقب باش

 (  ۹آثار منتخب مائو جلد ۰۲۴۸آوریل  ۹۴فی ی دولت ائتال درباره« ) های سیاسی. سرایت گرد و خاک و میکروب

 
شوند که  گیرند و افراد مجبور به اعتراف به گناهانی می  های بزرگ شکل می ماند، گردهمایی اما موضوع در این حد باقی نمی

 اند.  وقت مرتکب نشده هیچ
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در روسیه و اروپای شرقی هم « جاع باشد.در انتقاد و انتقاد از خود ش»گوید:  استالین در مورد ویژگی رهبر حزب کمونیست می

گویند مبارزان ویتنامی در دوران جنگ و در هنگام بمباران نیز  میدهند و مسیر طی شده یکسان است.  اتفاقات مشابهی رخ می

 اند.   جلسات انتقاد از خود داشته

ربط « قیامت»یان انقالب ایدئولوژیک آن را به پذیرند. در جر را می« انتقاد و انتقاد از خود»مجاهدین هم در ابتدا اصل لنینی 

 دهند:  می

 کنم می احساس -تردیدی هیچ بدون–ام  ست که برای نخست بار در زندگی ام این چیز بسیار ارزشمندی که من به دست آورده»

 قاطع بسیار ی «بینه» کی به. بدیهی و بارز بسیار دلیل یک به. بدیهی و بارز بسیار دلیل یک به هم آن. دارد وجود «قیامت» که

« خودم»ی ما حضور داریم. به این دلیل که  ه این دلیل که همهب. دارند وجود «مسعود» و «مریم» که دلیل این به: روشن و

وجه قدرت تغییر سرنوشت آن را ندارند. و  گیرند که به هیچ ای قرار می وجود دارم.... از این  پس یکایک مجاهدین در قبال پدیده

 -ی برادر مجاهد ابراهیم سعیدی تر شوند. )نامه تر  وباز هم خالص اش، خالص و سوزنده شانی درخ باید در پرتو اشعهالجرم 

 ( ۰۹۴۴ام خرداد  ، سی۹۸۹ی  نشریه مجاهد شماره

« عترافا»شان مشتاقانه  ها و گناهان شوند و به ضعف برای خود متصور می« قیامتی»افراد در پرتو انقالب ایدئولوژیک هر یک 

و « اعترافات اجباری»خورشیدی به  ۸۱ی  به ویژه در دهه« انقالب مریم»از ماند بعد  کنند. اما موضوع در این حد باقی نمی می

رسیم و  می« طعمه»های  به نشست ۲۱برد و عاقبت در مردادماه سال  های دیگ و عملیات جاری و غسل هفتگی راه می نشست

 د. نشو تئوریزه می« اکبر یا مبارزه با نفس جهاد»ها تحت عنوان  ی این همه

اگر کسی نخواست در عملیات جاری یا غسل هفتگی شرکت کند اول باید یگان و دسته به مسئله »جا بود که فرمان دادید:  این

دستور ها خارج بود در نهایت برای او نشست بزرگتری تشکیل دهد. در پی این فرمان بود که  رسیدگی کند و اگر از توان آن

کسی که اعالم بریدگی کند باید نشست جمعی و بزرگ گذاشته شود و در همین جمع باید شخص تعیین تکلیف برای »  دادید:

 .«  معرفی شودمور وزارت اطالعات أم وشده 

ب خواهد بقیه را هم علیه دشمن ضدبشری در انقال در عملیات جاری می»کردید مجاهد واقعی کسی است که   شما تأکید می

کردید علیه دیگران با این  به این ترتیب هم افراد را مجبور می« گذارد. اول از همه از خودش مایه می ،ذوب کند و در این راه

 ی الزم برای شکستن خودشان داشته باشند. ها را در انقالب ذوب کنید بشورانید و هم انگیزه توجیه که قصد دارید آن

شدند. برای همین شما موضوع  که غالبًا غیرواقعی هم بود دچار ضعف و سستی و درماندگی میتحقیرها  و ها افراد در اثر توهین

مجاهد خلق با عملیات جاری و آتشباری و تهاجم سنگین حتا اگر در موردی شکست بخورد یا »گفتید  را تئوریزه کرده و می

ظ سنگر انقالب مریم و پاک کردن آثار شکست از روح و شود و به حف نمی)دچار وادادگی( « واو»بلغزد، بالدرنگ از جا برخاسته، 

کرد که مورد تهاجم آتشبار و تهاجم سنگین فحش و ناسزا و  همچنین فرد بایستی خدا را شکر می «کند. روان خود قیام می

 توهین و توسری قرار گرفته است.

هـا   هـا تسـلط یابنـد بـر ذهـن و روان آن      قلب انسان کنند چنانچه نتوانستند بر های ایدئولوژیک و توتالیتر تالش می ی نظام همه

 مسلط شوند.  

ها که  ی فاشیست ی شیوه ی سوئد پس از اقامتش در برلین و مشاهده بزرگترین و محبوبترین شاعره Karin Boyeکارین بویه 

ولوژیک را به همراه که برایش رهایی از شیفتگی ایدئ ۰۲۹۲خزیدند و بعد از سفرش به روسیه در سال  به سمت کسب قدرت می

 خود را کشت.  ۰۲۴۰آوریل  ۹۸ترین رمان اوست نوشت و یک سال بعد در  را که مهم Kallocain« کالوکایین»داشت 

شود  ی تخیلی نقل می«آباد ناکجا»از زبان یک دانشمند آرمانگرا و وفادار به دولت به نام لئو کال در « کالوکایین»رمان کالسیک 

تصویر یک  «کال»ی نگاه  کننده است. نویسنده از دریچه ی آکنده از ترور یکنواخت و خسته یک آیندهبینی  و در واقع پیش

 دهد.  چه در روسیه و آلمان نازی دیده و حس کرده ارائه می دولت توتالیتر جهانی را با توجه به آن

شده است « داروی حقیقت»قادر به تولید شد دولت  گیرد که براساس آن گفته می ی اصلی کتاب از رشد شایعاتی نشأت می ایده

داروی مخدری است که به منظور شناسایی اعمال و افکار « کالوکایین»کند.  ی شهروندان از دولت را تضمین می که تبعیت همه

 گیرد. لئو کال، سرم سبز رنگی را کشف کرده است که اگر به کسی تزریق شود او را بالفاصله شورشی مورد استفاده قرار می
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نهایت  کند. این دارو برای پلیس کشور بی طوری که بدون ترس یا شرم تمام رازهای خود را فاش می کند، به اراده می نشئه و بی

، هیچ چیز جز همان «۰۲۲۴»گذارد. اگر در رمان  های فرد را در اختیار پلیس می ترین اندیشه ارزشمند است، زیرا خصوصی

 ، در کالوکایین همین هم جزو اموال دولت است. «ات به تو تعلق ندارد   متر مکعب درون جمجمه چند سانتی

 جدا از فردیت و جوهر انسانی خود تولید کند.« هایی انسان»کوشد  دولت با برخورداری از دستگاه عظیم تبلیغات و سرکوب می

و « غسل هفتگی»، «انهغسل روز»، «عملیات جاری»، «دیگ»های  این همان چیزی است که شما در اشرف از طریق نشست

ی  )به خاطر آوردن یک صحنه یا خاطره« های جیم لحظه»ی زندگی روزانه، یادداشت  اجبار افراد به نوشتن لحظه لحظه

اید. برتری شما نسبت به استالین و مائو و ... در این است که  ها به آن نائل آمده ها و حتی خواب جنسی(، توصیف افکار و اندیشه

ی   ی کوچک بطور نسبی بر ذهن و روان افراد تسلط یابید چیزی که امکان وقوعش در یک جامعه در یک جامعه شما قادر شدید

 است. بینی  قابل پیشاین مسیر  شوم بزرگ به وسعت یک کشور محال و غیرممکن است و سرانجام

 

تی شریک فعال متجاوزان روحی و روانی در قربانیان را چگونه منفعل و ح« کالوکایین»کند که  کارین بویه به زیبایی تصویر می

کند. اما در ادامه متوجه  در ابتدا نیرو و توانمندی خود را صرف کمک به دولت در برابر دشمنان می« کال»کند.  جا می همه

بیند که داشتن داروی فوق چگونه  شود که اختراع او در خدمت جنگ قدرت در الیگارشی حزب قرار گرفته است. او می می

آید. این زمانی است که غول از شیشه  شود که این فساد در خود او هم به وجود می کند، حتی متوجه می احبانش را فاسد میص

شود  رسد. او متوجه می کند. در پایان کتاب کال به نظر حیران می های دولت سرکوبگر را محقق می بیرون آمده است و خواسته

ولت علیه یک گروه تخیلی کوچک بدون اسم تجهیز شده است. او در محاکمات مبهم تروریستی د ی نیروی ارتش ضد  که همه

ها و  کند، محاکماتی که منجر به صدور حکم اعدام بر اساس هوس وحشتناک مربوط به جرائم بزرگ ضد دولتی شرکت می

اش  ه موجود فارماکوژیکالشود. در پایان کتاب او غرق در رویاهای مبهم خود همچنان امیدوار است ک های شخصی می کینه

pharmaceutical ی شواهد موجود او همچنان امیدوار است که این دارو برای مقصودی   به زندگی ادامه دهد و علیرغم همه

 خوب مورد استفاده قرار گیرد. 

ناقضات را شهامت شیرجه رفتن و جسارت ایدئولوژیکی برای بیرون ریختن ت»شما تئوریزه کرده بودید که یک مجاهد خلق 

شود تا آبروی کاذب خود را ببرد تا آبروی  تر پیشقدم می طاقت است و هرچه مسئوالنه و برای پاکیزه شدن، خودش بی« دارد

هایتان  خود را ببرید و از ضعف« آبروی کاذب»اید  دادید شمایی که به عمرتان حاضر نشده رهایی بخرد. اما هیچ توضیحی نمی

فرد »کردید که  اید؟ همچنین هدف از نوشتن تناقضات ذهنی را این گونه بیان می خریده« یآبروی رهای»بگویید چگونه 

ی آتش مشخص شود که جمع بتواند با آتشبار سنگین  کند تا دهانه داوطلبانه مختصات درونی و ایدئولوژیکی خود را تعیین می

 شود.  اش می در تخریب روحی و روانی« شریک فعال»ود یعنی فرد همانطور که کارین بویه گفته بود خ« خود آن را درهم بکوبد.

 


