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های ایدئولوژیک برای  ی قدرت های مشترک مورد استفاده  شیوه بخش پنجم:

 سرکوب

دستگاه انگیزیسیون و تفتیش عقاید  ی ایدئولوژیک برخوردارند از ی کسانی که از پشتوانه همهخمینی و شما و استالین و مائو و 

« ظلمت در نیمروز »اید. این را زمانی متوجه شدم که به یاد نوول  برداری کرده های آن هم الگو قرون وسطی و کلیسا و رهنمود

 کستلر دوست صمیمی اشپربر است. ها قبل خوانده بودم.  آرتور کستلر افتادم که سال

موضوع آن  «به گناه ناکرده دم تیغ برود.»گرفته شده و به معنای آن است که کسی « انجیل»ست که از  اصطالحینام کتاب 

  و از اعضای کمیته ۹۲۹۱یکی از رهبران انقالب اکتبر « روباشوف»ی اگرچه خیالی است اما گریزی است به داستان زندگ

تگیر، زندانی و در نهایت محکوم به مرکزی حزب کمونیست شوروی که در جریان محاکمات فرمایشی دوران سیاه استالین، دس

ی شکستن و اعتراف کردن و اقرار علیه خود روباشوف  و نحوه ها او در این کتاب استادانه از چگونگی بازجوییاعدام شد. 

 گوید.  می

Dietrich von Nieheim (۹۱۹۱- ۹۴۱۵ )« دیتریش فون نیهیم»صل دوم کتابش رهنمود فکستلر آگاهانه در شروع 

 آورد:  ار قرون وسطی را مینگ تاریخ

شود. خالصه کالم وقتی هدف وحدت است، استفاده از هر  افتد از تبعیت قیود اخالقی رها می وقتی حیات کلیسا به خطر می»

بازی، خشونت، زندان و مرگ، زیرا همه برای حفظ نظم اجتماع است و فرد را باید  ای جایز است حتی مکر و خیانت، حقه وسیله

 « منافع جمع قربانی کرد.در برابر 

ای  کند به چه ایدئولوژی گر ایدئولوژیک خوابیده است. فرقی نمی نشان دهد که پشت این اعمال یک نگاه توجیه خواهد او می

اعتقاد داشته باشید، مسیحیت، مارکسیسم لنینیسم، استالینیسم، مائوئیسم، فاشیسم یا اسالم، یا انقالب ایدئولوژیک، فرقی 

را  های مشابه شیوهشان  افتد و یا برای رسیدن به اهداف شان به خطر می ها وقتی حیات ی این مکاتب و ایدئولوژی  همهکند.  نمی

 کنند. تحویز می

گذرد. اسمی هم از  . اما واضح است که موضوع در روسیه میشود گذرد که نام آن برده نمی در کشوری می ۹۲۴۱ماجرا در سال 

توان  تواند هرکس باشد، شما را هم می می« شخص اول»شود.  یاد می« شخص اول»که از او به عنوان شود بل استالین برده نمی

ایجاد  رعبی آمد، های زیادی روی او گذاشتند ولی شخص اول بهتر به او می بین خودشان اسم»گذاشت. « شخص اول»جای 

 « گذاشتند... باید به حق او گردن می، شد یک میشان شل انگار حق داشت و کسانی که با هفت تیر به پشت گردن، کرده بود

تواند تروتسکی، بوخارین و راکوفسکی یا هر یک از  می« روباشوف»تواند باشد به قول جورج اورول  هم هرکسی می« روباشوف»

ز کادرهایتواند هریک ا کنم روباشوف می و من اضافه می« های قدیمی باشد. های نسبتُا مردمی در میان بلشویک دیگر شخصیت
 

 باشد. « اشرف»تواند  کشور مزبور میمجاهدین باشد. « قدیمی»

 گویند:  به روباشوف می

آن روزی که دیگر  ،دهد: بعد از پیروزی باید تقاص پس بدهی، حزب فقط یک قول می ای و رفیق روباشوف تو اشتباه کرده»

فهمد که پشت این خیمه شب بازی چه بوده است  شود بعد از آن دنیا می مطالب سری آرشیو چاپ می ،زیانی برای انقالب ندارد

 «کردیم. و ما بایستی طبق حکم تاریخ عمل می

رسد که روحش را به شیطان  شان را قبول ندارد نهایتٌا به این نتیجه می تهامات بازجویان و مفتیک از ا و روباشوف با اینکه هیچ

 بفروشد به امید آن که بعدها تاریخ در مورد او قضاوت کند. 

بعد از گذشت بیش از سه دهه هنوز بسیاری ی گوستاو گاوراس.  ساخته« اعتراف»درست مانند ایومونتان در فیلم به یادماندنی 

شود که تحت تعقیب و مراقبت دستگاه امنیتی است.  خاطر دارم. معاون وزیر خارجه چکسلواکی متوجه می هایش را به از صحنه
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ها  های روحی طی بازجویی آورد. گاوراس با مهارت پرده از شکنجه شود و سر از سلول انفرادی در می او باالخره دستگیر می

 شود به خیانت اعتراف کند. مور دولتی باورمند و با ایمان مجبور میدهدکه چگونه یک مأ برداشته و نشان می

کند که قربانی هفتاد کفن هم پوسانده است همه مانند عباس امیرانتظام و  ی صادر میأکنید غالبًا تاریخ وقتی ر تصدیق می

 شانس نیستند.   دریفوس خوش

پذیرند که جد اندر  ها می ی آن توجه کنید، همه« ای های زنجیره قتل»ی  ی اعترافات مأموران درگیر در پروژه به فیلم پخش شده

 اند.    جد بهایی و یهودی و جاسوس و مأمور اسرائیل و موساد بوده

شوید، هنگامی هم که در  خوانده می« بدیل گوهر بی»باشید، « اشرف»اید، مادامی که در  شما تنها یک قول به قربانیان داده

 شود. منتشر می« اعترافات»د همین یخواستید جدا شو  و چنانچه« صدیق مجاهد»اشرف جان دادید، 

ف رژیم در ترکیه از سوی تلهای مخ سال زندان ۹۹یکی از دوستانم که در نوجوانی دستگیر و پس از تحمل خاطرات دردآور 

نی بالفاصله عراق را ترک کنی و توا مسئوالن مجاهدین به او قول داده شد چنانچه به اشرف رفتی و تمایلی به ماندن نداشتی می

بیند بارها از مسئولین مجاهد  برخوردها را می« اشرف»دهنده و دردآور است. او وقتی در  به جایی که آمدی برگردی تکان

 جا پایگاه مجاهدین است؟ و البته راه بازگشت بر او بسته بود! پرسد آیا مطمئن هستید این  می

افتادم که در سلول کناری  می« ظلمت در نیمروز« »پیرمرد»اختیار یاد  کرد، من بی تعریف میوقتی او این داستان را برای من 

سال  ۹2شخصیت اصلی داستان محبوس بود. او که کمونیست معتقدی بود در یکی از کشورهای اروپایی دستگیر و « روباشف»

بار در  فرستند. او پس از دو هفته این د و به روسیه میکنن آزگار را در زندان به سر برد. پیرمرد را پس از آزادی سوار قطار می

گوید متوجه  شود و به او می شود. پیرمرد با روباشوف در زمان هواخوری روبرو می ورزید دستگیر می کشوری که به آن عشق می

 اند!  ها او را به جای روسیه به کشور دیگری فرستاده شده که آن

ای  دور شده باشد. نتیجه« انقالب کبیر اکتبر»های  سال، کشور شوراها از آرمان ۹2گذشت  تواند بپذیرد که پس از پیرمرد نمی

 اند. جا کشور دیگریست و او را فریب داده گیرد منطقی است حتمٌا این که او می

 

افشاری روی ها را توجیه کرده و پ تر با تأسی به مائو آن های به کارگرفته شده اخالقی نیست اما پیش دانید شیوه شما می

 اید:  معرفی کرده« وسواس غیرانقالبی»های انسانی را  ارزش

 

های انقالب فرهنگی به علت این که این  های سرخ برای تحقق برنامه در جریان انقالب فرهنگی در چین، مائو با بسیج گارد»

تجربگی یا مسائلی از  که بعلت بی روانه و نادرست را گیرد، برخوردهای چپ بسیج در جهت تثبیت هرچه بیشتر اصول صورت می

 «دارد. کند و این وسواس غیرانقالبی او را از ادامه حرکت اصولیش باز نمی ناپذیر است قبول می این قبیل در تاکتیک اجتناب

 (۱۵و  ۱۱ص  ۵۱پراگماتیسم، انتشارات مجاهدین بهار )

 

 و انحطاط اخالقی« رفع ابهام»ی  پروژه

 داشت های استالین اقدامات مائو در مناطق تحت نفوذش و دادگاه های زیادی با مشابهتکه « ابهام رفع»پروژه  ۹۴۱۴در پاییز 

ای را تحت این نام اجرا  گشت. در آن سال شما پروژه ی کردستان برمی و منطقه ۹۴۳۱ی امر به سال  کلید زده شد. سابقه

جویی قرار گرفتند تا ظاهرًا منشاء ضرباتی که سازمان در کردید. صدها تن از اعضای سازمان در کردستان تحت بازداشت و باز

های رژیم عامل این ضربات هستند. در واقع  شد مشخص شود. ادعای شما این بود که احتمااًل نفوذی داخل کشور متحمل می

ی نفوذ شما  که دایرهسازی نیروها برای پذیرش انقالب ایدئولوژیک سازماندهی شد چرا  این پروژه و فشارهای آن به منظور آماده

 بعدیبرد اقدامات  ها تنها پوششی برای پیش و تشکیالت روی نیروهای نظامی در کردستان کمتر از اروپا بود و موضوع نفوذی

شد که چرا صدها عضو سازمان که در اروپا و آمریکا و ... بودند در مظان اتهام و  بود. وگرنه بایستی به این سؤال پاسخ داده می

پاسخ مشخص بود در خارج از کشور از تبعات آن هراس داشتید و اساسًا موضوع امنیتی نبود. و در آن  ؟قرار نگرفتند «ابهام»
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شد از طرق دیگر جا انداخت. اما  ی بیشتر تشکیالتی در خارج از کشور موضوع انقالب ایدئولوژیک را می زمان به خاطر سیطره

 . های رژیم بلکه ارتباطات تلفنی با داخل کشور بوده است ذیبعدًا اعالم کردید که منشاء ضربات نه نفو

گرفته برای مجبور  با توجه به تجربیات قبلی و کارساز بودن آن دوباره همان پروژه را کلید زدید. البته اقدامات صورت این بار

ی آن  این به منزلهاز قبل بود. تر  انگیز تر و اسف ساختن افراد به پذیرش اتهامات ساخته و پرداخته شده توسط شما هولناک

ها نشده بودید.  نیست که رژیم کوششی برای فرستادن عناصر نفوذی به میان مجاهدین نداشت و یا شما موفق به کشف آن

ی شما  ها توسط مجاهدین دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند و به گفته برعکس این موضوع حقیقت دارد و تعدادی از آن

ی ماجرا نبود شما در پوشش آن بسیاری از مجاهدین را هم زیر فشار بردید و از آن پس  ده شدند. اما این همهتحویل رژیم دا

 کردید.  معرفی « نفوذی»هرکه را خواستید 

با وجود برخورداری و  استالین نیازی به مدرک و سند و دلیل و برهان نداشتید ۹۲۴2ی  ها و محاکمات دهه شما همچون تصفیه

دال بر اثبات اتهامات مطروحه پسند  محکمهحتی یک نسخه سند و مدرک در بسیاری موارد اه عریض و طویل امنیتی از دستگ

کردند.  بایستی با همکاری بازجویان اسناد و مدارک مورد نظر را تولید می متهمان میاین دسته از ارائه نکردید. خود 

دادن مستمر، ضرب و شتم و  خوابی بند، بی بند و دست ستفاده از چشممدت همراه با بازجویی در شب، ا های طوالنی انفرادی

اندرکاران  توهین و ناسزا و طرح اتهامات جنسی حتی به مادر و ... بخشی از اقدامات برای وادار کردن افراد به اعتراف بود. دست

 شدند.  متوسل می های ناپسند شیوهاز متهمین به « اعتراف»طرح برای گرفتن 

حل نشده بودند « انقالب مریم»های شما و  پیوستند مادامی که در شما و اندیشه ی کسانی که به مجاهدین می شما همه به باور

شما تردید داشت « قداست»ای نسبت به  شدند. هرکس که ذره کننده فرهنگ خمینی محسوب می نفوذی و عامل رژیم و حمل

 بود.  نفوذی

ها را  کردید به هر ترتیب که شده به زعم خود آن شدند و شما تالش می فوذی محسوب میشان ن ی فکر و اندیشه ها به واسطه آن

 «با چنگ زدن به مریم، خمینی را از وجودتان پاک کنید.»زدایی کنید. شعار شما این بود:  خمینی

 کرد.  تفاده میها اس کردن افراد از آن «آدم»گرفت که خمینی برای   و این کار درست با همان ابزارهایی انجام می

شان در نظر شما بیشتر بود. چرا که  «گناه»و « جرم»دادند  پذیرفتند نفوذی هستند و دستخط نمی آنان که به سرعت نمی

این پروژه به این منظور آغاز نشده بود که کسی با مقاومت و و پرداخت بهای آن نبودند. « انقالب مریم رهایی»داوطلب وصل به 

کرد که نفوذی بوده است تا از  بودن خود را اثبات کند بلکه برعکس بایستی با کمک بازجویانش ثابت میاش نفوذی ن ایستادگی

 شد.   زیر فشار بیرون آورده می

های بعد هم بسیاری از  شما بود. در دوره «کشف»بودن در واقع بهای وصل او به انقالب ایدئولوژیک و « نفوذی»اعتراف فرد به 

ان شما بارها مجبور شدند با دستخط خود بنویسند که پاسدار و مأمور نفوذی یونسی وزیر اطالعات رزمندگان و حتی عاشق

شد تا دستگاه  اند. این فشارها به زعم شما به این دلیل وارد می اند و روابط پاک سازمان را به گند کشیده رژیم در مجاهدین بوده

و دستگاه رهبری عقیدتی را جایگزین آن کنید. شما به این ترتیب ها بیرون آورده  «نفوذی»  و اسالم خمینی را از ذهن

و از دنیای کثیف حیوانی « روشن و درخشان حق»از جهان تیره و تاریک باطل به جهان « انقالب مریم»مجاهدین را از طریق 

 کردید.   رهنمون می« دنیای پاک انسانی»به 

کند یعنی انقالب خواهر مریم  ن و ارتش آزادیبخش است و انقالب نمیهرکس که در مناسبات سازمان مجاهدی»گفتید:  شما می

 «کند پاسدار و نفوذی است چرا که دلیلی ندارد مجاهد خلق تن به انقالب خواهر مریم ندهد. را قبول نمی

را سرهم  های گوناگونی شان داستان پذیرفتند نفوذی هستند بسته به قدرت استعداد و تخیل افراد در این دوران وقتی می

 های مربوط به محاکمات دوران استالین آمده است.    و در گزارش« در دادگاه تاریخ»چه  کردند درست مانند آن  می

آنچه را که  ی مجاهدین تعلق دارد بایستی هر فرد در دوران بازداشت و بازجویی و فشار برای این که ثابت کند به خانواده

 کند.  اد و با اعتراف به نفوذی بودن از خمینی دل مید خواست انجام می سازمان از او می
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سر گذاشته بودند موضوع را به  شما در دیدار با کسانی که آن دوران سخت را پشت« رفع ابهام»ی  البته پس از پایان پروژه

ضر به هر اعتراف و دعوای خانوادگی تقلیل دادید و طلبکار افراد شدید که چرا در مقابل فشارها تاب تحمل از دست داده و حا

  امضایی شدند!

 

 در قبر و قیامت زندان قزلحصار « سیر و سلوک عارفانه»

جا  ام. در این ی کافی به تشریح عملکرد نظام جمهوری اسالمی برای درهم شکستن روحی و روانی افراد پرداخته تر به اندازه پیش

 کنم.  ن با بخشی از اقدامات شما اشاره میهای آ صرفًا به موضوع قبر و قیامت و واحد مسکونی و مشابهات

کردند به  می «عزم»، «تفکر»آمدند پس از  شکستند و به خدمت نظام جبار در می در زندان، افرادی که تحت فشار و شکنجه می

ندان قرار ی اطالعات خود را در اختیار مقامات ز ، کلیه«عزم»و  «تفکر»به این  «عمل»ی خود پشت کنند، و در مقام  راه گذشته

باشند که بر عهد و ایمان  «مراقب»شان با گذشته را قطع کرده و  کردند که تمامی پیوندهای می «شرط»دادند، باید با خود  می

اعمال نیک خود بپردازند. به همین دلیل باید به طور مستمر و روزانه بر علیه دوستان « محاسبه»جدید خود پایدار بمانند و به 

 کوشیدند.  ها می آن ها علیه   کردند و در اعمال انواع و اقسام فشارها و محدودیت ود گزارش تهیه میو همفکران سابق خ

شکستگان در جمع زندانیان و یا زمانی که به طور جداگانه با  درهم« اعتراف»داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار هنگام  حاج

بود. بارزترین شکل هوای نفس نیز چیزی نبود جز  «هوای نفس»ا کرد، تأکیدش بر مبارزه ب فشار صحبت می  زندانیان تحت

های روانش «چرک»داشتن مشکالت جنسی و اعتراف به آن در میان جمع زندانیان. طبق تعریف حاج داوود به این ترتیب فرد 

 شد.  می «پاک و مطهر»را کیسه کشیده و 

های تنش( را از تنت  ها )با اشاره به لباس فریاد و این لباس ی وجودت بشود زد باید یک گلوله آتش بشوی. همه او فریاد می

خواهی در بند این و آن اسیر باشی. بلند شو! بَکن، بریز دور و  گفت: تا کی می بیرون بیاوری و آزاد شوی و رها. گاه با خشم می

یت به نور حقیقت روشن شود! نور خدا ها اند بزن کنار تا چشم هایی که تو را اسیر کرده به دنیای جدید قدم بگذار. این پرده

 تان روشن شود.  های بایستی در دل

کردند: حرف بزن! خود را بشکن و خالی شو!  ، به طور هماهنگ تبلیغ میو حاج داوود« اعتراف کنندگان»، «قیامت»نگهبانان 

شوی، همه  گفتند. وقتی فارغ از گناه شوی، سبک می خود می ی ها از تجربه مطمئن باش دنیا را بهتر و زیباتر خواهی دید! آن

و « اشرف»چه در  های عجیبی با آن ام. مشابهت شرح داده« دوزخ روی زمین»شود! داستانش را در کتاب  چیز زیباتر می

 گذشت دارد.  های درونی مجاهدین می نشست

 خداوند. « قیامت»نامید و شکلی از   می «قیامت»شکستند  میجا  قزلحصار بود محلی را که زندانیان در آن« خداوندگار»او که 

   

 قزلحصار « واحد مسکونی»محاکمات درونی در 

ها با  تواب ی بازجویان، با اجازه های زندان قزلحصار گاه ها و شکنجه ترین بخش یکی از مخوف« واحد مسکونی»گاه  در شکنجه

کردند.  های هولناکی را متحمل شده بودند مبادرت می حقیر روحی زنان دردمندی که شکنجهبرگزاری جلسات عمومی، به ت

جلسات که گونه  کشیدند. گزارش این  های گوناگون، جدیت و صداقت خود را به رخ بازجویان می ها با نثار ناسزا و آزار و اذیت آن

به بازجویان ارائه  تنظیمها تندنویسی و بعد از  ئول توابشد و گفتگوهای رد و بدل شده، توسط  مس به صورت رسمی اداره می

ها با انتخاب و دست گذاشتن روی یک نفر او را چون صیدی خسته و رنجور به میان گرفته و روی  در این جلسات تواب. شد می

ها  «محاکمه»ان این نوع ها در جری آن دادند. دیگران موظف بودند همراه  صندلی متهم نشانده و آماج حمالت لفظی خود قرار می

ای بود تا دیگران با له  را که از نفس افتاده بود مورد آزار و اذیت روحی قرار دهند. در واقع این فرد وسیله شرکت کنند و قربانی

 اند.   های جدیدی رسیده شان بریده و به ارزش اندیشند، از اعتقاد و اندیشه گذشته کردنش ثابت کنند دیگر چون گذشته نمی

دادند تا علیه زندانی به میان کشیده  توابین در موارد بسیار، افرادی را که در جلسه حضور داشتند تحت فشار شدیدی قرار می

کرد  حکم می «واحد مسکونی»های او را بازگو کنند. نظام جبارانه  هایی از اقدامات، مواضع و یا حرف بگیرند. نمونه  شده موضع
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ای که  داده  دانیم، وفادار بمانی، نشان می« سرموضعی»و « منافق»ر تو به دوست و همراه خودت، یعنی فردی که ما او را که: اگ

قدم او نیستی، پس باید نشان  خودت هم دست کمی از او نداری؛ بنابر این تو نیز چون او سزاوار مجازاتی! اما اگر همراه و هم

اش شهادت بدهی و حتا اطالعاتی که به ضرر  اش برمالء شده، رویگردانی و حاضری علیه فقانهو نقش منا   دهی از فردی که چهره

 هم روی آن تأکید شده است. « نقد و تحلیل جباریت»این واقعیتی است که در اوست، در اختیار ما بگذاری. 

ترین دوست،  سی نبود جز نزدیکشد که دشمنی را در ذهن افراد تحت فشار جا بیندازند. دشمن ک در این مرحله تالش می

ها این بود  دادی. توجیه بازجویان و تواب شدی و نفرتت را به او نشان می همراه و همرزم دیروز؛ دوستی که باید از وی بیزار می

شد از طریق وارد کردن  . به این ترتیب تالش می«ی او را مشخص سازد جمع، خود باید به مجازات فرد پرداخته و چهره»که 

 شار جمعی، فرد را به لحاظ روانی به مرحله فروپاشی برسانند.ف

گفت: تو این  کشید و مثاًل می ترین موضوعات، فردی را به میان می در این جلسات، ابتدا یکی از افراد، با دستاویز قرار دادن ساده

له و هجوم به فرد از همه سو آغاز کرد و حم ای. سپس دیگری آن را تأیید می حرف را در فالن روز و در چنین موقعیتی زده

شد: تو  توانست دستاویزی برای حمله به وی باشد. در این حالت گفته می شد. حتا شیوه راه رفتن و یا غذا خوردن فرد می می

جا  کنی. و از همین ی غذا خوردن و یا راه رفتنت شبیه مجاهدین است و بر اساس رهنمود رجوی در این جا عمل می نحوه

است و مستحق تحقیر، آزار و اذیت و کیفر. افراد حاضر در نشست مجبور بودند علیه « سر موضع»گرفتند که فرد  مینتیجه 

کوبیدند نیز گاه   را مطرح کنند. حتا کسانی که فرد به میان آورده شده را می« هایی فاکت»فردی که به میان آورده شده بود، 

اند و با  شدند که فرد را به درستی زیر سؤال نبرده ها نیز متهم می آن گرفتند.  میی نشست قرار  مورد تحقیر توابین گرداننده

اند مسئوالن زندان را فریب دهند. یکی از کسانی که در حضور بازجویان مورد چنین  مطرح کردن موارد غیرجدی سعی داشته

س و فشار عصبی که به او وارد شد، دچار غش های اول بر روی صندلی اتهام، به خاطر استر تنبیهی قرار گرفت در همان لحظه

 و ضعف گشت و از حال رفت. 

کرد  کرد و یا رو به فردی می کوبید مواردی را به او گوشزد می ها در حالی که بر سر یکی از زندانیان می ترین تواب سن یکی از کم

 انگیزه بگیرم؟ دادی تا بردی و طلوع آفتاب را نشانم می گفت: فالنی یادت هست من را می و می

دهد، توی سر شما  وقتی تواب کم سن و سالی که خود زندانی است شما را هل می«  گفت: یکی از زندانیان در این مورد می

 «دهد، بسیار دردناک است... زند و یا با لحنی گزنده مورد تحقیر قرارتان می می

 

 «طعمه»های  های به کارگرفته شده در نشست تکنیک

شد کل سازمان و افراد را زیر و رو کرده ادامه نیافت، بلکه  قالب ایدئولوژیک، نه تنها معجزاتی که قباًل ادعا میی ان در ادامه

باالتفاق داوطلب هرگونه فداکاری و منجمله عملیات مقدس »مشکالت بسیاری نیز رخ نمود. در این دوران، دیگر افراد 

« های جسمانی نارسایی»هم برخوردار نبودند. « یافته و عاری از موانع پیشینانگیز پاالیش  عمق شگفت»و از « نبودند« انتحاری

 آورد.  اند افراد را از پای در می شده  انگیزی معالجه شد به نحو شگفت هم که قباًل ادعا می

گزار کردید و ماه طول کشید بر ۱را که «  طعمه»های  کرد شما نشست با مشکالتی که تشکیالت را تهدید می  به منظور مقابله

 اختناقی عجیب را مسلط کردید. 

ی  ی آن است و شما به عنوان مبتکر آن بهتر از هرکسی به رابطه ها به خوبی نشانگر ماهیت خشن و سرکوبگرانه اسم این نشست

ام که  دهتوضیح دا« دوزخ روی زمین»دیالکتیکی موجود بین این اسم و خود پدیده و کارکردی که دارد واقف بودید. در کتاب 

تغییر دادند « شب اول قبر»و « قبر»به « دستگاه»و « کارخانه»در زندان قزلحصار نام این پدیده را از « قیامت»چگونه مبتکران 

 و به تأثیرات شگرف و البته مخرب همین تغییر نام روی قربانی و انگیزاننده روی جالد اشاره کردم. 

اند چه کارکردی  دانستند دستگاهی که ساخته مخترعین تلویزیون، بخاری، یخچال، کولر، ضبط صوت، تلفن و ... هریک می

 خواهد داشت و بهتر از هرکس به نامی که برای آن برگزیده بودند اشراف داشتند. 
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گیرد چه  ی مورد محاکمه قرار میبه قدر کافی گویاست و از پیش معلوم است کسی که به چنین اتهام« طعمه»نام هولناک 

به عنوان، «( سوژه و متهم»سرنوشت دردناکی خواهد داشت. تأثیر این نام روی صدها و یا هزاران تنی که )بسته به اهمیت 

 دادستان، رئیس دادگاه، قاضی، شاهد و هیئت منصفه و تماشاچی شرکت داشتند مشخص است.  

ها به  خواستید که در نشست های ترکیه و پاکستان جمع کرده بودید می ا از خیابانهایشان ر که بعضی« تازه واردها»شما از 

 هایی هم داشتند توهین و ناسزا بگویند و بر سر و رویشان آب دهان بیاندازند.  مجاهدین قدیمی که مسئولیت

و بورژوازی هدف سیاسی  شد که ما در بیرون و در درون در جنگ هستیم. ارتجاع هدف نظامی های طعمه گفته می در نشست

خوانده « طعمه»بورژوازی و ارتجاع است. با این تحلیل بسیاری « طمعه»در بیرون ما هستند و ضدانقالب درون مناسبات ما 

و از طرف  شدند یا )جنسی( بود و در جلسات عمومی زیر فشار برده می« دوران»شان مسائل  شدند که نقطه آغاز مشکالت می

های فرمایشی  گرفتند. اتهام اصلی متهمانی که در دادگاه فوذی، بریده، طعمه و ... مورد حمله قرار مین»جمع با شعارهای 

کنند  شد تالش می  استالین به محاکمه کشیده شدند نیز عبارت بود از همکاری با تروتسکی و عناصر دست راستی که گفته می

نظام سوسیالیستی را در شوروی سرنگون کنند. هدف استالین تنها  داری آلمان و انگلستان و ژاپن با حمایت کشورهای سرمایه

ها و مشروعیت دادن به سیادت  شکستن ایدئولوژیک آن حذف یا نابود کردن مخالفان خود نبود. او فراتر از این، خواهان درهم

 خود بود. هدف تنها محکوم کردن نبود بلکه به تسلیم کشاندن منتقدان بود. 

تری حاکم  شد وضعیت به غایت اسفناک ( برگزار میMOکه برای سطوح باالی سازمان )عضو قدیم یا « هطعم»های  در نشست

ها یک نفر که از قبل نشان شده بود و تحت برخورد قرار داشت در وسط قرار داده شده و افراد به شکل دایره  بود. در این نشست

ها  ها و توهین دادند و مواضع او را با انواع و اقسام ناسزا ورد حمله قرار میگرفتند و سپس او را از همه سو م  وار او را در میان می

گرفت. اگر در این لحظه قربانی به دست  کردند و سپس در حالی که دوره شده بود هدف تف و مشت و لگد قرار می تخطئه می

استار بازگشت به میان مجاهدین و روابط کرد و عاجزانه خو افتاد و تقاضای بخشش و عفو می و پای شما یا مسئوالن نشست می

خود نوشته و تحویل مسئوالنش دهد و چنانچه « دستخط»چه را که به آن رسیده بود با  شد تا آن شد به قسمتی هدایت می می

ست تشکیل داده شرکت کننده در نش« مجاهدین»کرد از میان تونلی که  اش پافشاری می قربانی همچنان بر مواضع  گذشته

با « خواهران و برادران مجاهد»شد تا فرد بعدی وارد گود شود. و در خالل گذر از این تونل  هدایت می جلسهبه خارج از  بودند

کردند تا تحت  چه دم دستشان بود وی را بدرقه می توسری زدن توسط کالسور و کاپشن و ... و با مشت و لگد و تف و هرآن

نشست آمد دوباره به  می« راه»مربوطه به « ارشادات»یرد. وی پس از آن که تحت برخورد مسئوالن بخش دیگر مجاهدین قرار گ

 را ثابت کند. « انقالب مریم»گویی، حقانیت  کردن یافت تا با غلط راه می

شود اعترافات  ی دلخواه برسند. گفته می شد تا به نتیجه در محاکمات دوران استالین نیز گاه جلسات دادگاه آنقدر تکرار می

ارین را استالین خود تهیه و تدوین کرده بود. وقتی او در جریان محاکمه از خواندن بخشی از آن امتناع کرد روند بازپرسی بوخ

 متوقف شد و او به سلول بازگردانده شد. در دادگاه بعدی بوخارین سر به راه شده بود.

ای به  ترین کادرهای دولت شوروی در نامه هالبدل سابق دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب و یکی از برجست عضو علیآیخه 

   نویسد: از تیربارانش می  استالین پیش

 « ام. تر از این نیست که در زندان دولتی باشم که همیشه بخاطر آن مبارزه کرده هیچ ذلتی باال»

که  نفهمید و با آن است. چنانکه استالین هم  فهمید معنای این جمله چیست و چه دردی در آن نهفته آقای رجوی شما نمی

کنید یک مبارز هنگامی که از  دانست اساس اتهامات وارده به آیخه نادرست است اما فرمان تیربارانش را داد. شما درک نمی می

توانید رنجی را که  شود. شما نمی گیرد چه فشار عظیمی را متحمل می ها قرار می سوی دوستان و رفقایش مورد بدترین ناسزا

ای که دوست به  شود احساس کنید. شما قادر به درک سوزش شکنجه بق وقتی در سلول دوستانش گرفتار مییک زندانی سا

تان کسی باشد که روزی حاضر بودید به خاطر او  بان دانید چه مصیبت بزرگی است زندان کند نیستید. شما نمی شما تحمیل می

توانید  رزوی دیدارش را داشتید. شما خیلی چیزها را نمیگرتان فردی باشد که آ ای است شکنجه جان بدهید و چه فاجعه

 دادید.  بفهمید وگرنه فرمان به اجرای آن اعمال نمی

 در گزارش خروشچف به بیستمین کنگره حزب آمده است:
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 را باب کرد.  Враг народа« دشمن خلق = وراگ نارودا» Враг народаاستالین اولین کسی بود که اتهام »

 (ن صفت به فرد یا افراد، )دیگر صحبت از مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی نبود و... هنگام اطالق ای

کرد. هر کس که به نحوی از انحاء با استالین مخالف  های سرکوب را توجیه می ترین روش زدن این برچسب استفاده از ظالمانه

ها سرکوب و  ترین روش ببند و استفاده از پست رفت و سوء شهرت داشت )با بگیر و  بود یا فقط سوءظن مخالفت در باره او می

 شد و این تخطی از اصول و معیارهای انقالبی بود.( حذف می

 برد...  در حقیقت امکان هر نوع مبارزه ایدئولوژیک را از بین می« دشمن خلق»برچسب 

د و آنطور که تحقیقات بعدی ثابت شد اعتراف متهم بو تنها مدرک جرم که از آن علیرغم کلیه موازین علوم قضایی استفاده می

 شد.  ، با شکنجه یعنی با ِاعمال فشار جسمانی به متهم، گرفته می«اعترافات»نمود این به اصطالح 

این طرز عمل دور از منش انقالبی و معیارهای انقالب بود. )در جریان این سرکوب( بسیاری افراد بیگناه که در گذشته از مشی 

 «ربانی شدند )و نابود گشتند.(حزب دفاع کرده بودند ق

 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf 

 

 «کرد. های سرکوب را توجیه می ترین روش ظالمانه»به فرد « نفوذی»و یا « طعمه»در مناسبات مجاهدین نیز اطالق صفت 

اگر فرد بود. فحش و فضیحتی نبود که نثار فرد تحت فشار نشود. « طعمه برو گمشو»ترین شعار  های طعمه، ساده در نشست

ناموس، آشغال، پفیوز، کثافت، طلبکار،  شد، عجوزه، بی ی وزارت اطالعات و پاسدار خمینی خوانده نمی نفوذی یونسی، طعمه

 شنیدند.  هایی بود که اکثریت قریب به اتفاق مجاهدین می ترین توهین ترین و معمولی خور و ... ساده تمف

های  همه اعضای مجاهدین بایستی در نشست»شد. به فرمان شما  این حرکات از پیش توجیه تشکیالتی و ایدئولوژیک می

در جهنمی که استالین تدارک دیده «. کردند ب مریم دفاع میهای انقال داشتند و از ارزش و ... دفاع فعال می« عملیات جاری»

بود نیز هرکس ناچار بود وفاداری خود را به استالین و روشی که او برای هدایت نظام کمونیستی برگزیده بود ثابت کند. راه آن 

بود که بیزاری و انزجار خود ی خویشان و دوستان او  شد، وظیفه بود. اگر کسی دستگیر می« دشمنان خلق»ای از  لو دادن عده

 را از قربانی نشان دهند وگرنه خود با خطر دستگیری و مجازات روبرو بودند. 

و از همه مهمتر شما تئوریزه « بریده در مناسبات مساویست با طعمه و طعمه بدتر از یک پاسدار است.»شما توجیه کرده بودید: 

شما را جلب کنند خود را به آب و آتش « اعتماد»افراد برای آن که «. ستاعتماد در مجاهدین کسب کردنی ا»کرده بودید که 

شود که فرد در زیر خاک باشد. شما حتی در اتاقی که کمدهای شخصی رزمندگان قرار  زمانی کسب می« اعتماد»زدند. اما  می

آمدند زیر  که سر کمدهایشان می را داد تا رفتار افرادی داشت یک کمد خالی قرار داده بودید و فردی در درون آن کشیک می

 نظر داشته باشد. 

شود. برای  ها تفاسیر خاص خودتان را دارید نه آن معنایی که بطور عام مستفاد می ی کلمات و ارزش شما متأسفانه برای همه

 طی هلند از ۹۱۱۴ در مارسبخشی از سخن کارل مارکس در مورد شرم را که شما مثال به عنوان یک اصل در مجاهدین 

شرم یک احساس انقالبیست پس آنقدر شرم کنید تا »گفتید:  می گرفته و نوشته، Arnold Ruge«  هآرنولد روگ»به  یا نامه

ترین  به ویژه زنان زشت دادید. می« شرم کردن»شرمی پوشش  اما در پوشش این شعار به هر بی« تغییر کنید و مریمی بشوید.

 بردند.  ترین کلمات را به کار می د و زشتدادن اتهامات ممکن را به هم نسبت می

کشید. اما روز بعد  شدند و کارشان به اوژانس می ی بحث دچار تشنج می ی کار تشکیالتی در میانه ها سال سابقه افراد با ده

 مجبور به شرکت در نشست بودند. 

را از او ستاندید و گفتید « الله فتح»حتی لقب  الله( آوردید. یاد مهدی افتخاری)فرمانده فتح حتمًا یادتان هست چه بر سر زنده

با پیشنهاد مریم برای اعزام او به خارج از  ۱2ی  کسی حق ندارد او را به این نام بخواند. حتی  پیشتر در نشست عمومی دهه

ملیات خروج الله، فرماندهی ع شود. فتح انقالب می هایی که دارد خوراک ضد کشور مخالفت کردید و گفتید که به خاطر ضعف

 شما از کشور را به عهده داشت. 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
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خود شما بودید. حتمًا یادتان هست برای تخریب و تحقیر او وارد چه موارد ناپسندی  ۱2ی نشست طعمه در تابستان  گرداننده

بود ها  شد. تعدادی برای گرم کردن بازار گفتند اگر به دست آن هم خوانده « سرطعمه»شدید که ربطی به شما نداشت. او 

« الدین ال حیاء فی»دید عتقجا که م کردند و اصاًل به چه حق لباس ارتش آزادیبخش را به تن دارد. از آن همانجا تیربارانش می

خواندید و بزرگش داشتید « صدیق»مرگ شد او را مجاهد  هیچ حیا و آزرمی را هم باقی نگذاشتید. وقتی که مهدی افتخاری دق

 شد.  « الله فتح»و دوباره 

 

-http://www.maryam
-13-20-15-06-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011

30&Itemid=49-59-07-05-08-=17:200904&catid 

 

مجاهدین پس از مرگ مهدی افتخاری را خواندند چگونه بود؟   دانم حال افرادی که در آن جلسات حضور داشتند و اطالعیه نمی

 تر بود. اما متأسفم که کسی زشت« محاکمه»صدور اطالعیه با آن مضمون و بزرگداشت مهدی افتخاری از زبان شما از خود آن 

 از میان مجاهدین و به ویژه دوستان و رفقای قدیمی او و شما، زشتی این کار را به روی شما نیاورد. 

 تر مسئوالن مجاهدین در ارتباط با شما مدعی بودند:  داد که پیش اعمال در حالی رخ می  این

تواند جلوی اشکش را  شود، واقعًا نمی خواند، خیلی متأثر می ها که گزارشات خارج از کشور را می واقعًا مسعود خیلی وقت»

« ها. تر است از تحمل شکنجه در زندان ها اصاًل تحملش مشکل شود خیلی وقت ها و تحقیرهایی که به شما می توجهی بگیرد. بی

 (۴۳، ص ۳۱، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه ۳۱خرداد  ۹۹ی انقالب ایدئولوژیک   چی درباره ابریشم  سخنرانی مهدی)

  و به لجن« تحقیر»تان این همه سخت بود چرا فرمان  هوادار مجاهدین برای« تحقیر»واقعی است؟ شما که   ا این گزارشآی

 دادید؟ کشیدن مجاهدی که جانش را کف دست گرفته بود و از همه چیزش گذشته بود می

من که چه عرض کنم رقیب شما هم گرفتند، دش شدند و مورد محاکمه قرار می می« سوژه»هایی  کسانی که در چنین نشست

ی درخشانی در  ها سابقه الزم را نداشتند. بعضی از آن« سرسپاری»نکرده بودند یا به زعم شما « انقالب»نبودند، فقط خوب 

 هایی هم از خود نشان داده بودند.   های زیادی شرکت داشتند و قهرمانی مبارزه با رژیم داشتند، در عملیات

ماندیم که بارقه پلیدی را حتی  به مفتش کبیر می» کند: روندی را که شما طی کردید بیان می« نیمروز ظلمت در»کستلر در 

 « دادیم حتی توی دل انسان خلوت خصوصی به وجود آید. اجازه نمی ها و افکارشان دنبال کنی، در نیات آدم

کرد  خوابید آرزو می که می  یم تعریف کرد شبخوبی پشت سر گذاشت. برا ی زندان را به ساله ۹۹من دوستی دارم که دوران 

 صبح را نبیند. 

 «. بیانقالبانید»خواستید افراد را به قول خودتان  شما با زور و با تهدید و جبر جو و گاه با کتک و ضرب و شتم می

نفرادی. بنابر این فرد کند و نه ا انسان موجودی است اجتماعی و به شکل اجتماعی انقالب می»توجیه تئوریک فشار این بود که 

و برای ترغیب افراد جهت آوردن فشار هرچه بیشتر به یکدیگر « باید خود را به جمع بسپارد و جمع باید فرد را انقالب کند.

جمع مقصر اصلی انقالب نکردن فردی است که به مجاهدین و ارتش آزادیبخش پیوسته »بودید:   بصورت حکم اعالم کرده

 «است

ی که نشست را «خواهر»خیز رفته و پای  شد که سینه انگیز از مسئولی خواسته می و فضایی باورنکردنی و رعب مثاًل در هیاهو

 شدند.  شما وادار می  «الخاصی خاص»ها به انقالب کردن درونی و پذیرش  کرد ببوسد. یعنی به زور آن اداره می

بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق »ا ادعاهایی که در افتاد مقایسه کنید ب های طعمه اتفاق می چه را که در نشست آن

 ها تأکید شده بود:  روی آن ۹۴۳۱خردادماه  ۹2در 

ی شخصیت و دشمن آگاهی و آزادی بودند، رهبری ما  کننده  های شاه و خمینی سرکوب  در حالی که دیکتاتوری»

ی کاذب  به همین دلیل نیازی به تظاهر و ریا و عوامفریبی یا داعیه ی شخصیت آگاه و آزاد انسانی ما بوده و دقیقًا«کننده ء احیا»

ی خطاهای گذشته و  ها و همه ی خوبی ناپذیری ندارد و ما در منتهای آگاهی، آن را با همه گناهی و اشتباه معصومیت و بی

 (  ۹۵۹ی  )مجاهد شماره« ایم اش پذیرفته آینده

http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011-06-15-20-13-04&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011-06-15-20-13-04&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011-06-15-20-13-04&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
http://www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:2011-06-15-20-13-04&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
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 مجاهدین باشید؟  « صیت آگاه و آزاد انسانیی شخ  احیاکننده»آیا قرار بود این گونه 

های  شدند. شما به صراحت در نشست هایشان می ها از ترس این که انگ بخورند حتی مجبور به پنهان کردن بیماری خیلی

خورد نوع برخورد شما با بیماران روانی هم تفاوت کیفی با بر«. در مناسبات تمارض نداریم»اعالم کرده بودید که دیگر « طعمه»

ها  نظام حاکم بر زندان با بیماران روانی نداشت. هر دو بدون پذیرش واقعیت و کشش روحی و روانی هر فرد معتقد بودید که آن

ها سوگند بقراط  دانستید. پزشکان اشرف خود یکی از عامالن فشار روی افراد بودند. آن می« بازی حقه»کنند و آن را  تمارض می

نوشتند. از درمان الزم بیمار  دادند و علیه آنان به مسئوالن گزارش می گاه بیمار را مورد تمسخر قرار میگذاشتند و  را زیرپا می

استیصال و عجز و ناتوانی دادند. چرا که شما گفته بودید:  های جدی را تمارض تشخیص می کردند. حتی بیماری خودداری می

جویی برای سرباز زدن از قیام به  این قبیل مسائل چیزی جز بهانه»: گفتید بازی و تمارض نداریم. شما می  همچنین مظلوم

از اید و  افتاده« سوگند بقراط»گذارند یاد  ها حقوق مجاهدین را زیرپا می متأسفانه شما حاال که عراقی «مسئولیت نیست.

« ادن آنها به سوی فروپاشیهای غیرانسانی محروم کردن مجاهدین اشرف از خدمات درمانی با هدف آزار آنها و سوق د شیوه»

 اند؟ ای با خود در این مورد خلوت کرده  دانم پزشکان اشرف آیا لحظه گویید. نمی می

و روی « انحراف»ها را عامل  اش بگوید و آن کرد از مشکالت جنسی داوود رحمانی که زندانی را مجبور می  شما همچون حاج

شان را «نقطه آغاز»خواستید که  می« زیر تیغ رفته»ای طعمه از مجاهدین ه های سیاسی معروفی کند در نشست آوردن به گروه

ها چقدر شبیه به هم هستند؟  و .... اشاره کنند. مالحظه کنید رویکرد  های جنسی ها مجبور بودند به انگیزه بیان کنند و آن

 ساند. ر گیری می متأسفانه اشکال از من و ذهن من نیست اعمال شما انسان را به این نتیجه

اید  را برپا کرده« قیامت»داوود رحمانی در دو سر طیف ایدئولوژی اسالمی هر دو مدعی بودید که شکلی از  متأسفانه شما و حاج

 شان بیاید.  واقعی آشنا شوند و حساب کار دست« قیامت»تا خالیق با 

داوود رحمانی هم نام قبر و قیامت را  ست. حاجسازی ا ی انسان گفتید بایستی ایمان بیاورید که انقالب مریم کارخانه شما می

 گذاشته بود.  «دستگاه»ی انسان سازی و   ابتدا کارخانه

 کردند. گفتند ای کاش ما را تیرباران می می« واحد مسکونی»ها همچون ساکنان  جهت نبود که متهمان این نشست بی

برد از سوی باالترین اعضای شورای رهبری  یان به کار میداوود رحمانی برای تهدید زندان  متأسفانه همان تعابیری که حاج

مانی تا  جا می آنقدر این»گفتند  گرفت. مثاًل می مجاهدین برای تهدید کسانی که قصد جدایی داشتند مورد استقاده قرار می

 و ...« ات که عرب نی بیاندازه اندازم جایی می»یا « هایت سفید شود. موهایت هم مثل دندان

باالترین زن مسئول مجاهد خلق برای تهدید جوانی که از کودکی در مجاهدین رشد کرده بود از چنان فرهنگ و  متأسفانه

هایش کسی را مورد  دری ی پرده داوود رحمانی به آن نزدیک نشد و علیرغم همه گاه حاج ادبیات کثیفی استفاده نمود که هیچ

 چنین تهدیدی قرار نداد. 

 گوید؟  )با خودشان مهربان هستند( که قرآن در توصیف مؤمنان می« ماء بینهمرح»ی  آیا این است نتیجه

اند؟ آیا این  ساخته« مبارز»و « انقالبی»ی انقالبی با زور و اجبار و توهین و تحقیر،  گیری از کدام آموزه   در کجای تاریخ با بهره

انقالب »که خلق کردید و « قانون مبارزه»آیا این است  شدن آن را داشتید؟« جهانی»شما که انتظار « کشف»است 

 شما؟ « بدهکار»که همه بایستی شکرگزار آن باشند و « انقالبی»اش نامیدید؟  «ایدئولوژیک

 آیا نباید داوری مانش اشپربر را تکرار کرد: 

وزان قرون های فکسنی تفتیش عقاید و جن س رسید که محاکمات مسکو به مراتب بیش از آن دادگاه اکنون به نظرم می»

ها را متالشی و  ها به ضرب تهدیداتی که روان آن گذارند. انسان وسطی حالت افراطی غربت و از خودبیگانگی را به نمایش می

که اختالل  آن پریشی و بی حال، بدون روان ورزیدند. و این وضعیت، در عین کرد، با خویشتن خویش عناد می بیکس و تنها می

را  صورات افراد پدیدار شود، پیش آمده بود! رژیمی که قادر به انجام چنین کار مخوفی باشد و تازه آناسرارآمیزی در مشاعر و ت

و انساندوستی سوسیالیستی به جهانیان عرضه کند، و در همان حال جمعیت   ی صلح ی چیرگی و سرافرازی اندیشه به نشانه
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را   ها و پیروانشان هم آن ی کمونیست از احساسات کند و همهکشور هم به شکل فرمایشی برای این اقدامات هورا بکشد و ابر

 « رود. ی یک نظام استبداد فراگیر به شمار می آشکارا تأیید کنند، آری چنین رژیمی، مظهر و نمونه

 (۴۴ی   ، ترجمه کریم قصیم، صفحه)نقد و تحلیل جباریت، مانس اشپربر

 

اید    داده  خوانده و وعدهجلسات پربار انتقاد و انتقاد از خود و ... را « طعمه»و « عملیات جاری»و « دیگ»های  شما بارها نشست

 کنید.  ها برگزار می سرچهارراه« ایران فردا»در 

بی کم و نشستی را که برای مهدی افتخاری برگزار شد  ،«ی خوبان یکی وفا نکند هزار وعده»کنید؟  چرا همین االن چنین نمی

ی خصوصی شورای ملی مقاومت نشان دهید و بگذارید مردم ایران و یا همراهان  به نمایش عمومی بگذارید یا در جلسه کاست

هایی مشابه در ایران فردا هستند یا نه. اگر دلیل عدم نمایش عمومی این  خودتان تصمیم بگیرند خواهان برگزاری نشست

شد است فردای پیروزی، به قول شما با دشمن بزرگتری همچون ها جلوگیری از سوءاستفاده دشمن که رژیم با نشست

 ها سوءاستفاده کند.  تواند از این نشست  روبرو هستیم که می« امپریالیسم»

های طعمه شرکت  چاک شما و یا اعضای غیرمجاهد شورای ملی مقاومت در یکی از نشست تردیدی ندارم چنانچه هواداران سینه

ی  کردند بلکه در مخیله شدند نه تنها از ترس قالب تهی می ها می دیدن فیلم یکی از آن نشستشدند یا قادر به  داده می

 توانستند باور کنند که چنین اعمالی از سوی شما و مجاهدین سربزند.  گنجید و نمی شان نمی عقل

ی  تی برای دفاع از منافع طبقههای طبقا ی جهل و اجبار و تقسیم بندی های ارتجاعی بر پایه سنگ بنای ارتش»در تعریف شما 

ی حداکثر نظم و انضباط برای  عزیمت یک ارتش انقالبی، آگاهی و اختیار و قبول داوطلبانه ی  قرار گرفته است. اما نقطهحاکم 

 «تحقق یک آرمان انقالبی است.

 

امکاناتی که اعضای شورای شد و  های طبقاتی به شدت در روابط مجاهدین دیده می بندی هرچند بنا به شهادت شهود تقسیم

داد که افراد تا  به خوبی نشان می« طعمه»های  اوت از دیگران بود اما تأمل در یکی از نشستفرهبری از آن برخوردار بودند مت

 اند.  را داوطلبانه قبول کرده« باطضنظم و ان»، حداکثر «آگاهی و اختیار»کجا بر اساس 

 MOی  تخلیه اشرف و خروج از عراق جدی شد به هر یک از اعضای مجاهدین الیه شما در دوران پل برمر هنگامی که مسئله

ها گفتید در صورت پراکندگی و ... خودشان را به اروپا و سازمان برسانند و تأکید کردید  دالر دادید و به آن ۴22یا عضو قدیم 

های این عده دستبرد زدند. بعد از مدتی که  به پولها که متوجه شده بودند  تر متوجه دریافت پول نشوند. بعضی های پایین الیه

ای  گرفتید. مسئله مهم این است که شما عده  ها را پس با آمریکا به توافق رسیدید و طرح اعزام به کشور ثالث مسکوت ماند پول

 دادید و سرنوشت بقیه چندان برایتان مهم نبود.  را بر بقیه ترجیح می

 


