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 ها و نتایج آن بخش ششم: انقالب ایدئولوژیک، وعده

 

 انقالب ایدئولوژیک در تعریف شیفتگانش 

شدن آن را « جهانی»ی  نام بردید و وعده« کشف»شما به عنوان کاشف انقالب ایدئولوژیک کسی بودید که از آن به عنوان 

 دادید: 

. سخنرانی ۴۶۶۲عید فطر سال  ۹۵۲)نشریه مجاهد شماره  «شوند. عد جهانی میهمه اکتشافات اول آزمایشگاهی هستند ب»

 مسعود رجوی در مراسم ازدواج با مریم(

 

داشتن مجاهدین  خود برای نگاه« کشف»که تنها از  یدزودی به دست فراموشی سپرده شد و شما سعی کرد ادعای بزرگ شما به

فرسایی  در مجاهدین همچنان قلم« کشف»شود در مورد معجزات این  د و میش در روابط تشکیالتی استفاده کنید. چرا که می

 شدن آن پافشاری کرد. « جهانی»توان در مورد  کرد اما نمی

ترین نیروهایتان هم حاضر نشدند در  بیرون نیامد و حتی نزدیک« آزمایشگاه»گاه از  ی ما شاهد بودیم این ادعا هیچ همه  چنانچه

 مجاهدین آن را روی خود آزمایش کنند. « خاص»خارج از روابط 

های جدی در رابطه با انقالب ایدئولوژیک بود و شما برای نشان دادن حقانیت آن به عدم درک  از همان ابتدا هم شک و تردید

  دادید: افراد اشاره کرده و به آینده حواله می

 «  سال یا ده سال دیگر خواهید فهمیددانم، یک سال یا پنج  توانید بفهمید، صبر کنید. نمی اگر حاال نمی»

 . سخنرانی مسعود رجوی در اعالم انقالب ایدئولوژیک(۴۶۶۲. فروردین سال ۹۲۴)نشریه مجاهد شماره 

 

شما در نشست درونی مجاهدین به آینده اشاره دارید و این عجیب است. « کشف»برای فهم این   هنوز پس از گذشت سه دهه

  دوباره وعده دادید:

 

ماند که مورد سؤال قرار  کند و منتظر نمی مورد مریم و انقالبش، بقول فیلسوف یونانی )اورپید( زمان همه چیز را روشن میدر »

 «بگیرد...

 شما نوشت: « کشف»با این حال شورای مرکزی مجاهدین سه دهه قبل همچون یک هیئت علمی ورزیده در تأیید 

ها به  العیار شمار کثیری از خواهران و برادران ما و بازگشت آن نی اخیر احیاء کاملترین دستاوردهای کیفی انقالب درو از جالب»

ی پیشرفت سازمان  های گذشته به دالیل مختلف به درجاتی از قافله صفوف نخستین نبرد بود. خواهران و برادرانی که طی سال

جریان تحت چتر رهبری مسعود و مریم با عمقی بطور نسبی کنار مانده یا با سرعت کافی پیش نیامده بودند. اما در این 

همچون  -تمامی آنها-انگیز پاالیش یافته و عاری از موانع پیشین رشد خود، مجددًا در مواضع مسئول قرار گرفتند. آنها  شگفت

طیف سایر خواهران و برادران مجاهدشان باالتفاق داوطلب هرگونه فداکاری و منجمله عملیات مقدس انتحاری شدند. در 

های جسمانی که نهایتًا منشاء عصبی و  ی بزرگ مجاهدین هرگونه تردید و ابهام نیز زدوده شد. حتی بسیاری نارسایی خانواده

انگیز در پرتو  روزی بنحوی شگفت فرسای شبانه روانی داشت و بسیاری اختالالت ناشی از شدت و حدت شرایط کار طاقت

 « اند به تفضیل شهادت دهند. مورد اطباء مجاهد آماده رهبری مسعود و مریم معالجه شد. در این

 ( ۹۵۹نشریه مجاهد شماره  -)بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران
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دانم کمتر کسی ادعاهای فوق به ویژه در امر  و میرهای زودرس بعید می  امروز با توجه به تحوالتی که صورت گرفته و مرگ

 رد تأیید قرار دهد. انگیز را مو معالجات شگفت

های عجیب و غریبی صورت گرفت  بینی ها و خوش بینی ی شورای مرکزی مجاهدین، پیش  متأسفانه پس از ادعای شما و بیانیه

 ها مشخص شد.   های بعد بطالن آن که در سال

دان کشته شد توجه شناس ساکن واشنگتن که در عملیات فروغ جاوی یاد محمدحسن حبیبی خائیزی جامعه ی زنده به مقاله

 است:   کنید که چگونه تحت تأثیر تبلیغات شما نوشته

 

های بزرگ هنری، فکری، فلسفی، ادبی و حتی علمی که تاکنون در  انقالب ایدئولوژیک مجاهدین همانند بسیاری از آفرینش»

افتاده، یک حرکت  پا لی و پیشجهان صورت گرفته، ظاهری ساده و باطنی اسرارآمیز دارد. یعنی در قالب محملی کهنه، معمو

بزرگ و نوین و یک جهش کیفی بنیادین شکل گرفته است. به سخن دیگر، محمل واقعه همان اتفاقات عادی و معمولی است. 

 « انگیز است. ای نوین، شگرف و شگفت شود، پدیده اما کشف و پیامی بر روی آن حمل می

هر جامعه و هر « تولید مادی»یعنی بررسی « راز تاریخ»سط نیوتن و کشف ی زمین تو  ی جاذبه او با این مقدمه به کشف قوه

های خود  ها نه تنها در قلمرو انگیز این کشف های بنیادین شگفت توسط مارکس اشاره کرد و بر آثار عمیق و دگرگونی« دوره

 تأکید کرد. « ی )وجود شناسی(های فکری، علمی، فلسفی، اپیستمولوژی )شناخت شناشی( و آنتولوژ زمینه»بلکه در بسیاری 

 انگارانه نوشت:  کرد. او ساده بود و خود در مورد آن قضاوت می کاش می او سپس ادعای عجیبی را مطرح کرد که ای

من مایلم در اینجا ادعایی را مطرح کنم که اگر درست بود و قابل اثبات، سزاوار هیچ پاداشی نخواهم بود ولی چنانچه نادرست »

خواهم که به عنوان  ی خوانندگان این سطور می ها به اثبات رسید، از همه پایگی آن در آینده ایه و نادرستی و بیپ بود و بی

که زنده بودم به تعداد جمالت، کلمات و حتی  ها در صورتی ی فردا سندی امضاء شده، این نوشته را نگهدارند تا در محاکمه

 نام و نشانم هزاران تف بیندازند!   بر گور بی حروف آن بر صورتم گلوله و چنانچه مرده بودم

میالدی، به یك  ۴۲۹۵هجری شمسی، مطابق با سال  ۴۶۶۲ادعای من این است که سازمان مجاهدین خلق ایران در سال 

مورد و یك ازدواج غیر ضروریست. در حالی که باطن  اختراع و کشف ایدئولوژیک رسیده است که محمل آن ظاهرًا یك طالق بی

، ارائه یك دیدگاه ایدئولوژیك نوین نسبت به مسئله زن، رهبری، رهائی و آگاهی است که آثار آن از قلمرو سیاست فراتر رفته و آن

 «در زمینه فلسفه، عرفان، هنر، جامعه شناسی، روانشناسی، شناخت شناسی و وجودشناسی نیز تجلی خواهد یافت.

 . مقاله تحلیل راز بخش دوم: محمد حسین حبیبی(۴۶۶۲اد خرد ۶۳مجاهد. تاریخ  ۹۵۹)نشریه مجاهد شماره 

 

و اختراع ایدئولوژیک را  «کشف»مزبور، حتی خود شما حاضر نیستید جزئیات این « اکتشاف»امروز پس از گذشت سه دهه از 

ای  ر قرار بود معجزهی ابهام نگاه داشته شود و اخبار آن جایی درز پیدا نکند. اگ شود رموز آن در پرده اعالم کنید و تالش می

ی آثار آن نبود. امروز کمتر کسی به تأثیر جدی آن بر مجاهدین باور دارد چه  صورت گیرد سه دهه فرصت کمی برای مشاهده

 برسد به تأثیرگذاری بر علوم مختلف و هنر و عرفان.

بارون( اسماعیل وفا  -)م  صبحگاهان(، مجتبی میرمیران -توجه داشته باشید حتی شاعرانی چون کمال رفعت صفایی )ک 

عظیم شعر سرودند و چکامه گفتند به سرعت از آن روی برتابیدند و از منتقدان آن شدند. « انقالب»یغمایی و ... که برای این 

یغمایی و کمال ها و شعرهای اسماعیل وفا سرود  هجاودانه شدند تران ۶۶یادتان باشد الاقل در بند ما بسیاری که در سال 

 ها شور و حال گرفت.  با آثار آن ۴۶۶۶مرداد  ۴۴ایی را بر زبان داشتند. آخرین مراسم عمومی بندمان در صف رفعت

مورد و  گویی بی ها گزافه ؟ آیا این«شناسی و وجودشناسی شناخت»تجلی در کدام فلسفه و عرفان؟ تأثیرگذاری شگرف در کدام 

ترین اصول علمی نبود؟ آیا پس از گذشت سه دهه، انقالب  ن بر ابتداییبست های ایدئولوژیک و چشم در خلسه  ناشی از فرورفتن

شناسی قرار نگرفته است؟ آیا انقالب ایدئولوژیک  شناسی و شناخت شناسی و روانشناسی و وجود ایدئولوژیک در تقابل با جامعه

 شود با فطرت آدمی در افتاد؟ گر میم  ی مجاهدین بیرون گذاشته است؟ ی بسته متر از دایره ی یک سانتی پایش را به اندازه
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 تأثیرات شگرف انقالب ایدئولوژیک در مجاهدین

. مالک و معیاری نیست که با آن بتوان حرف کنید صحبت میتأثیرات شگرف و عجیب انقالب ایدئولوژیک در مجاهدین  ازشما 

کرده بودند چه نوع مقاومتی از خود نشان تواند بگوید اگر مجاهدین انقالب ایدئولوژیک ن کسی نمی شما را سنجید. مثاًل

  توانید بگویید: دادند. برای همین شما می  می

 

دنیا در ماندگاری و ایستادگی و رزم آوری مجاهدانش در اشرف دیده است. در مریم   ای از محصوالت انقالب مریم را همه شمه»

 «زند.... هدین موج میآوری مجا و انقالبش سمبل صدق و فدا و راز بقا و ایستادگی و رزم

« گوستاو هوساک»به « واسالو هاول«  ی سرگشاده گویید باور دارید نامه می« محصوالت انقالب مریم»چه که در مورد  اگر به آن

هایی  ی چنین نظام کند و آینده شان را ترسیم می ها بخوانند تا به چشم خود ببینند چگونه وی هوشمندانه وضیعت را بدهید آن

 د بود؟  چه خواه

 تر هم در مورد آمادگی مجاهدین برای عملیات انتحاری و ...جانبازی گفته بودید:  شما پیش

 

کنم، باور کنید بخدا خودسوزی و عمل انتحاری به نسبت آن فدیه و فدا چیزی نبود. کما اینکه حاال برای  باز هم تاکید می»

مجاهدی را ندیدم و هیچ گزارشی را نخواندم که کمترین درخواست همه مجاهدین نثار جان کمترین فدا است. از آن روز هیچ 

و تقاضای او عمل مقدس انتحاری نباشد. البته این انتحار نیست بلکه احیاء و رهایی است. ما پیام آور شور هستیم ولو اینکه 

 «های پاک را هم برای مردم ایران فدا کنیم. صدها هزار دیگر از این جان

 (۴۶۶۲، سخنرانی مسعود رجوی در مراسم ازدواج با مریم خرداد ۹۵۶ه )نشریه مجاهد شمار

 

متولد شده است )پس از انقالب ایدئولوژیک و تولد دوباره افراد( رمزها و کدهای اختصاری دارد.  هر مجاهد خلقی که جدیدًا»

تمامش مشترک بود در داخل و خارج  هر که را دیدم، هر نامه و یا گزارشی که از آن روز دریافت کردم، چند کد و چند رمز در

گفتند من باید نفر اول باشم هر مجاهدی را دیدم و هر نامه و گزارشی را  داوطلب عملیات انتحاری، بال استثنا همه می -کشور 

 )همان منبع( «که خواندم این کد را داشت.

 

ای که در  کرده  ب س در دوران خاتمی هر مجاهد انقالبینم. اتفاقًا بر عک کنید نمی اما من داستان را آن گونه که شما تفسیر می

دار  گیر و مسئله گران درآمد و یا به شدت گوشه به خدمت شکنجهیا های داخل کشور دستگیر و به زندان رژیم افتاد،  عملیات

 آمیزتری داشت.  ی فاجعه شد. و این رابطه هرچه با شما عمیق تر بود نتیجه

خواندند تا حورا شالچی و معصومه  می« مجاهدین استخواندار»ها را  بصام که مسئوالن مجاهدین آناز ابراهیم خدابنده و جمیل 

ها برای او نگذاشتید و این داستان سر دراز  خواندید و چه بزرگداشت« بینه انقالب مریم»)مرجان( ملک صیدآبادی که شما او را 

گیری اتخاذ  کنند و یا گوشه را اداره می« انجمن نجات»آوردند و امروز دارد. اگر خواستید در مورد بقیه نیز که سر از زندان در

 توانم توضیح دهم.  اند می کرده

ها  شان امثال آن ماندن آقایی و جعفر کاظمی و ... که شما بارها به خاطر زنده این در حالی بود که علی صارمی و محمدعلی حاج

شان با عزمی استوار  و ... خوانده بودید« جنسیت»انقالب ایدئولوژیک غرق در  ندادنشان به را سرزنش کرده بودید و به خاطر تن

 هایشان ایستادند و جاودانه شدند.  بر آرمان

انقالب »هم که قهرمانانه ایستادگی کردند کمترین ارتباط را با « الله فیض مهدوی ولی»و « زمانی  حجت»دانید  خود شما می

 عمیقی از روابط نداشتند. داشتند و یا شناخت « ایدئولوژیک

شان ندارند. پاسخی  ها در تنهایی سلول و وقتی از روابط شما خارج شدند توجیهی برای اقدامات « انقالب ایدئولوژیک کرده»اما 

افتد. کسی و چیزی نیست که آن را مهار کند. برای همین به سادگی  جا دیگر ذهن به کار می در برابر سؤاالت ندارند. آن

ها را  کند، تناقظات درونی آن ها را زیرو رو نمی شکند، فشار شکنجه آن ها را نمی شوند. حقانیت رژیم آن ند و ترمیم نمیشکن می
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هایش تا پشت در اشرف بفرستد.  تواند مرجان ملک صیدآبادی را همراه با کاروان آورد. برای همین است رژیم می از پای در می

ها غالبًا در زیر فشار شکنجه و جو رعب و وحشت  کمترین اعتمادی نداشت. چرا که آنبه توابین  ۶۳در حالی که در سال 

 توانستند به جای اول برگردند. شد می شکسته بودند. چنانچه فشار از رویشان برداشته می

ما در روزهایی که ش وقتی ابراهیم خدابنده و جمیل بصام توسط دولت سوریه دستگیر و به رژیم تحویل داده شدند همان

اند من در صحبت با مسئوالن و  ها را در زیر شکنجه مثله مثله کرده گفتید آن تان در گفتارشان می هایتان و مسئولین  اطالعیه

 شکند. چنین هم شد.   می« چلوکباب»ها را با  هواداران مجاهدین ضمن رد تبلیغات شما بارها گفتم تردیدی ندارم رژیم آن

خواندید و او شکست و به « ی انقالب مریم بینه»د وقتی معصومه )مرجان( ملک صیدآبادی را شما بدون آن که خود بدانی

را اعالم کردید. منتهی کسی نبود که در « انقالب مریم»در « معجزه»و « خرق عادت»خدمت رژیم در آمد در واقع پایان دوران 

ها بود از بین برده بودید. شما  ای چنین کاری را ساله درون روابط مجاهدین به کندوکاو در این زمینه بپردازد. شما نطفه

و دالیل « بینات»مان را با  ، ما رسوالن۹۵سوره الحدید آیه « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات»نام نبرده بودید. « بینه»جهت از  بی

نوعی به شکست  شوند؟ آیا این شکست به شکنند و دستاویز دشمن نمی خدا نمی« بینات»روشن فرستادیم. قبول دارید 

 برد؟  ی آن راه نمی و فلسفه« رسول آن»و « انقالب ایدئولوژیک »

معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به    بار به صورت جمع و به ۵۹کلمه بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و 

ان یاد شده است. )« برهان»وسای پیامبر به عنوان بینه و مثاًل از معجزات م(. ۶۶اعراف:  ۵۶انعام:  ۲۹و ۹۶کار رفته است )بقره: 

 (.یبین الحق و یظهره البینة اسم لکل ما

اند،  ها مدعی انسان ویژه بوده ی ایدئولوژی  کنید؟ همه آیا این شکست، چیزی را تبیین و آشکار نکرد؟ چرا به تاریخ نگاه نمی

اند. سرنوشت گوهر  راز مکتب و صالح مذهبیون همه شکست خوردهانسان طراز نوین سوسیالیسم، ابرمرد فاشیسم، انسان ط

 ها نبوده و نخواهد بود.  بدیل شما بهتر از آن بی

کشته شده و او را به عرش « مرجان ملک»دولت خاتمی را خورده و تصور کردید   سازی دستگاه اطالعاتی  وقتی که فریب صحنه

که حی و حاضر هستند، گفتم که من تردیدی ندارم اگر او زنده مانده بود االن اعلی بردید و ... بارها به هواداران مجاهدین 

 ی شوهای رژیم بود.  ستاره

که پس از دستگیری به خدمت رژیم  «حورا شالچی»ی  العاده عمیق و خارق« انقالب»از  ۲۳ی  وقتی مسئولم در اواخر دهه

او را الگوی خود قرار دهم ضمن آن که وی و ادعاهایش را به خواست دست از لجاجت برداشته و  برایم گفت و از من  درآمد

که برای همیشه در خاک شود با  گیرم که پیش از آن می« موسی»تمسخر گرفتم گفتم اگر قرار باشد از کسی انگیزه بگیرم از 

 اش ایستادم.   حسرت و غم و اندوه بر بالین

 در انقالب ایدئولوژیک« تجرد»نفی استثمار تشکیالتی و کرسی طلبی و فردیت و 

ترین نوع  به عنوان پیچیده« استثمار تشکیالتی»یا « استثمار رده»شما پس از انقالب ایدئولوژیک بحث جالب و زیبای 

 نژاد به وحدت فرد و تشکیالت اشاره کرده بود. هرچند حنیف را پیش کشیدید که قباًل کسی به آن نپرداخته بود.« استثمار»

کنم. شما در  را هم اضافه می« استثمار خون»من به آن «. ها بدترین نوع استثمار است مار عمر انساناستث»گفتید  شما می

 گفتید:  ترین نوع استثمار می تعریف پیچیده

هایم قابل  شود روی گزارشاتم حساب کرد. حرف اید منطبق نیستم، خوب نمی وقتی که من با مسئولیتی که به من سپرده»

شوم. چون که از پس مسئولیتم بر  شوم و خراب می . ضمنًا خودم هم به لحاظ  ایدئولوژیک فاسد میاعتماد و تکیه نیست

شوم. ... پس وقتی در سازمان و در صفوف مجاهدین من  شوم و یا خیلی مغرور و خودخواه می زنم و منفعل می آیم. یا جا می نمی

است[ و در این نقطه با ایجاد وحدت فرد با مسئولیت او پرده از با مسئولیت خودم منطبق نباشم، این اولین و آخرین خیانت ]

ی دوم انقالب  شود به طوری که باید مو بر انداممان راست بکند. ... در مرحله ترین نوع استثمار برداشته می روی پیچیده

ز رزمنده تا فرمانده و از ایدئولوژیک درونی سازمان فقط یک ماده هست؛ یک ماده که از عضو تا رهبری )مسعود و مریم( و ا

ی  گیرد. ... حاال خطاب به شما که مرحله  ای را در بر می ای تا غیرحرفه هوادار دور تا کاندیدای عضویت و از خواهر و برادر حرفه
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لوژیک بحث بر ی دوم انقالب ایدئو گویم که اکنون در دوره اید می اید و پیام آن را گرفته  اول انقالب ایدئولوژیک را از سر گذرانده

سر انطباق و وحدت فرد با مسئولیتش است. عاری از عنصر استثمارگرانه؛ برای این که خودش خشک نشود و سازمان را هم 

 (۶۵-۶۶صص  ۹۶ی  های دانشجویان مسلمان شماره نشریه اتحادیه انجمن)« نخشکاند.

 

تاز شدن شما و برکنار کردن رفقای قدیمی از  ی یکهای بود برا اما این بحث عمیق، دقیق و ظریف و بدیع، متأسفانه بهانه

شان درک خوب و  کار، مبتدی و فاقد صالحیت که هنر اصلی ها با افراد تازه های مهم و حیاتی و جایگزین کردن آن مسئولیت

رین مسئولیت بود و فهم شأن از رهبری. هیچ کس از شما نپرسید آیا شما در موضع رهبر عقیدتی و باالت« انقالب مریم»عمیق 

شدید. آیا وقتی شما  نمی« ماده»بزنید؟ در واقع شما و مریم مشمول این « استثمار تشکیالتی»سازمانی ممکن نیست دست به 

آید؟  کنید که خون هر مجاهدی به شما و نفس او به مریم تعلق دارد بحث مالکیت پیش نمی مطرح می« کسر رهایی»در بحث 

 گفت؟« استثمار عواطف»و « استثمار خون»توان در مورد  اه نیست؟ آیا نمیهمر« استثمار»آیا مالکیت با 

ی زندان و  را مطرح کردید. حق با شما بود بسیاری، دوره« کرسی طلبی»و « کرسی»ی  بعد از آن شما بحث درست و موشکافانه

ای مکث روی  شود، عده ان میش« کرسی»ای رده و مسئولیت و ...  کنند، عده خود می« کرسی»مقاومت در مقابل جالد را 

ها بایستی مقابله کرد و در  ی این شود، با همه شان می شان به شهیدان و ... کرسی و وابستگی  تحصیالت و شأن و مقام خانوادگی

دانید. در حالی که بزرگترین  می« کرسی»ها کوشید. اما اشکال بزرگ قضیه این بود که شما خود را فارغ از  جهت زدودن آن

رفت و همه  توان پذیرفت شما از این قاعده فارغ هستید. چنانچه این بحث از سطح به عمق می به شما تعلق دارد. نمی« سیکر»

ی نیروها و  ای شد در دست شما برای باال و پایین کردن رتبه  ایجاد کند اما حربه« انقالبی»توانست به واقع  شد می را شامل می

 از محتوا خالی کردن آن. 

از کسی برای « طلبی»های خود بپردازد و  «نکرده»و این که هر فرد در درون خود بیشتر به « طلبکاری و بدهکاری»مبحث 

توانست به یک انقالب اخالقی در افراد و  گرفت می هایش نداشته باشد چنانچه واقعی بود و شما و مریم را نیز در بر می کرده

ی شما نباشد بلکه دیگران را در بر بگیرد به سرعت از  ر بود این اصل هم متوجهجایی که قرا سازمان منجر شود. منتهی از آن

ای برای سرکوب و تحقیر تبدیل شد. این بار موضوع به طلبکاری از مردم و بدهکاری به رهبری  مفهوم خود خالی و به حربه

انچه همین االن بدون هیچ دستاوردی ما ی این بحث در تضاد است. شما بارها مطرح کردید چن تبدیل شد که اساسًا با فلسفه

. برای همین خودتان را مای مان کار کرده بسا بیشتر از رسالت یایعنی خودتان از بین برویم تاریخ و مردم ایران به ما بدهکارند و 

هدین بیشتر ی اعضای مجاهدین، هرچه در مجا گشت به همه میبر« بدهکاری»دانید. اما موضوع  به مردم ایران هم پاسخگو نمی

سر   ی شما همه ستا  مطرح کردهاز جانب شما خطاب به مجاهدین شما بودند. مریم بارها « بدهکار»سابقه داشتند بیشتر 

ی  بپردازید. و با این تحلیل در همه اواید و حاال بایستی بهایش را به   نشسته استتهیه کرده  مسعودای که  ی آماده سفره

 شدید.  می« طلبکار»بودید تبدیل به  می« بدهکار»بایستی  جایی که شما ها و آن سرفصل

هستید. شما حتی رسیدن به  ی محض کننده گویند حتی درجایی که دریافت های شما می «پرداخت»در مجاهدین همه دائمًا از 

بهای سنگینی که خواهید شما را به خاطر  کنید و از دیگران می عظیم خودتان معرفی می« پرداخت»رهبری مطلق مجاهدین را 

کنند و حتی وقت استراحت ندارند  ی کسانی را که در مناسبات مجاهدین روز و شب جان می اید تقدیس کنند. همه پرداخته

دانید و مدعی  شوند بدهکار می شکنند و تحقیر می هایی را که صدها بار خود را می ی آن کنید، همه معرفی می «مفتخور»

 کشید. ا یک تنه به دوش میشوید که بار گناهانشان ر می

 گوید:  چی در مورد شما می مهدی ابریشم

را « فدا»گیرد،  کند. بیش از همه از خودش انتظار دارد. بیش از همه به خودش سخت می بیش از همه از خودش طلبکاری می»

آورد. فقط  خواهد و اصاًل به زبان نمی هایش نمی ترین آدم هزار برابر به خودش تحمیل نکند، از نزدیک -ام بارها گفته -تا صدبرابر

وار در سازمانش جاری کند و  تواند جزیی از این را جریان شود که می وقتی خودش هزار برابر فدا داشته باشد، آنوقت مطمئن می

 «از آنان بخواهد

 (۴۳۲، ص ۶۲آبانماه  ، انتشارات کتاب طالقانی،۶۲تیرماه  ۹۶ی انقالب ایدئولوژیک   چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی
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 شود در مورد دیگران حرام است و مستوجب عقوبت:  در مورد شما مطرح می« ارزش»چه به عنوان  ای از آن بیان ذره

ها. گاهی من خودم واقعًا قلبم  رفت پشت این اعالمیه که ماها یاد بگیریم مشخصًا می خیلی جاها خود مسعود، برای این»

دقیقه یک جمله  ۵دقیقه به  ۵افتاد و هر  آمده بود، شکنجه شده بود و مریض بود، روی مبل می ندان که از ز گرفت. برای این می

، انتشارات ۶۲خردادماه  ۴۴ی انقالب ایدئولوژیک   چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی« توانست بگوید و دیکته کند. بیشتر نمی

 (۶۲، ص ۶۲کتاب طالقانی، آبانماه 

نید احترامی برای شکنجه و زندان کسی قائل نبودید. مریضی و بیماری کسانی که بارها بیش از شما دا خود شما بهتر می

دادید و  تشخیص می« تمارض»حتی مریضی افراد را  شد.  ها نمی بردند مانع فشار روی آن شکنجه شده بودند و از آثارش رنج می

 با عقوبت همراه بود. 

های تشکیالتی که موجب شد  شما دستور طالقکرد.  کردید در مورد شما صدق نمی مییک از اصول و قوانینی که مطرح  هیچ

رهبری معرفی « پرداخت»و جدا شدن فرزندان از مادران را نید ها از هم جدا شوند و فقط شما و مریم زوج بما ی زوج کلیه

بودند اال شما. این اصل  خانه و خانواده میبدون « بال اسکان»داده و « طالق»گرفته و « طالق»ی مجاهدین بایستی  همه کردید.

 ها.  «بال اسکان»بودید و البته طلبکار « اسکان»کرد. شما دائمًا دارای  مهم و شاهرگ حیاتی هم در مورد شما صدق نمی

( ۴۹:۴۲)متی « هرگز ازدواج نکرد و تعلیم داد که افرادی به خاطر ملکوت خدا مجرد به سر خواهند برد»عیسی مسیح بود که 

ی زندگی خود قرار داده و خود را دربست  از زمان حواریون تاکنون، برخی مسیحیان به تقلید از مسیح، تجرد و زهد را شیوه

تمام ذهن شخص باید منحصرًا دلیل اصلی گزینش تجرد در مسیحیت این عقیده است که اند.  کرده« ملکوت خدا»وقف 

 جز خدا تعّلق خاطری نداشته باشد. ی خدا باشد و خودش را وقف او کند و  متوجّه

را از مسیحیت وام گرفتید. اما در مقام عیسی مسیح نبودید که خود تجرد اختیار کنید و دیگران را نیز « تجرد»ی  شما اندیشه

بودید. نیازی نبود خود « صمد»داشتید و  «خدایگان»به تجرد دعوت کنید. شما حس « ملکوت خدا»به خاطر خدمت به 

کردند و تمام قلب و  شما تجرد اختیار می« ملکوت»بایستی برای خدمت به  ختیار کنید بلکه این دیگران بودند که میا« تجرد»

 کردند.  ی خود را وقف شما می روح و ذهن و اندیشه

 

رزه کنیم. کند که با آن مبا حکم می« اخالق انقالبی»شود.  ی انقالبیون فردگرایی مذموم و به شدت نهی می ی همه در اندیشه

گونه باشد. انقالبیون بایستی  کند بایستی این گذارد به نوعی برای منافع مردم مبارزه می کس که پا به میدان مبارزه می  اصواًل آن

پذیری باشند. حتی اگر منافع حزب، گروه یا سازمان با منافع فرد در تضاد قرار گیرد، منطقی آن است که  ی جمع دارای روحیه

گذرد و یا در تعالیم شما روی آن تأکید  چه پس از انقالب ایدئولوژیک در مجاهدین می ت اولی قرار بگیرد. اما آندومی در خدم

چیز  گرایی تبلیغ شود بلکه همه شود که جمع شود منافع جمع، سازمان و یا انقالب نیست، فردیت و فردگرایی نفی نمی می

نقالب ایدئولوژیک است وگرنه نفی فردیت و ... از روز اول تشکیل مجاهدین و آورد ا بایستی در خدمت شما قرار بگیرد. این ره

گویید در  چه امروز شما می های انقالبی مطرح بوده است و کسی با آن مخالفتی ندارد. آن ها و سازمان ی گروه تقریبًا همه

 دستگاه ایدئولوژیک سابق مجاهدین شرک مطلق بود: 

که معادل تمسک به یک « خود طبقاتی و غیریگانه»خروج از   های سیاسی نیز به درجه زماندر پهنه اجتماع و در داخل سا»

تضادها و   شود. به این ترتیب حل تر و پایدارتری حاصل می تر است تضادها بیشتر حل شده و وحدت عمیق ایدئولوژی عالی

شود در همه سطوح  می  اعتقادی ما توحید نامیدهآمیز و گذار به جانب یگانگی که در فرهنگ  شدن از خود و دوگانگی شرک تهی

انسان با خودش، اجتماع و « از خود بیگانگی»ی تاریخی  شود. چنین است حل مسئله فردی و اجتماعی و تشکیالتی تکمیل می

مین را ها و ز کل وجود و درست در همین نقطه به گفته قرآن ابراهیم پیامبر با اشاره به نظم ذاتی که فطرت آفرینش آسمان

  آمیز از هر جایی دل کنده و به جانب جوهر و حقیقت یگانه مطلق تمامی هستی شرک« خود»دهد با خروج کامل از  تشکیل می

 (۴۶۵۹انتشارات مجاهدین آذر  -بندی درون احزاب بندی و صف درباره جناح) «کند. گرداند و اعالم یکتاپرستی می می  روی
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 سخگوانقالب ایدئولوژیک و قدرت غیرپا

 ی افراد به شما.  انقالب ایدئولوژیک در یک کالم به این منظور سازماندهی شد که شما تنها به خدا پاسخگو باشید و بقیه

  گوید: چی در این مورد می مهدی ابریشم

هستند. تر از مسئول اول و رهبری ایدئولوژیک همه مشروط هستند و قبل از همه به مسئول باالتر خودشان مشروط  در پایین»

 ۹۵۵)نشریه مجاهد شماره « مان مسئولی جز خدا ندارد. اما مسعود در باال به کی مشروط است؟ فقط به انقالب. او ایدئولوژیک

 (۹۶ص 

انقالب که زبان ندارد تا کسی را مورد سؤال قرار دهد. عجالتًا خدایی هم که نیست تا شما به او پاسخگو باشید بنابراین شما 

 به راه انداختید.  «قیامت»و  «معاد»خود خدا شدید و 

مقدار نشده بود، او  ی خدا هنوز حقیر و بی سویه. در آن زمان بنده ای دوجانبه بود و نه یک ی انسان با خدا در ابتدا رابطه رابطه

کرد،  کرد، تبادل نظر می ی خدا ناتوان و او قادر توانا نبود، او با خدا گفتگو می نبود، بنده« صمد»نیاز و  نیازمند مطلق و خدا بی

ی خدا به رسمیت  کرد، حق پرسشگری برای بنده بود و ادا نشده بود به خدا انتقاد می  کرده  کرد، اگر نذری دعوا و مرافعه می

خوردند. بعدها خداوند قاهر و توانا  شد و با هم غذا می ها می گرفت و میهمان آن شد، خدا با بندگانش کشتی می شناخته می

 ی ناچیز خدا تبدیل شد.   یافت و انسان جز عبودیت محض تعریفی نداشت و به بندهچیرگی 

ی سازمان اگر نگویم محتوایی اما شکلی هم در نظر بگیریم دو طرفه بود. اما  تا قبل از انقالب ایدئولوژیک رابطه بین شما و بدنه

ای که  خدا شد، شما هم خدایگان شدید و همان رابطهپس از انقالب ایدئولوژیک این ارتباط یک سویه شد. همانطور که خدا، 

 ها حق پرسش را هم از دست دادند.  افراد با خدا دارند با شما پیدا کردند. آن

گشت و چنانچه صالح  بعدًا کسی اجازه نیافت مستقیمًا به شما نامه بنویسد. مسئوالن مجاهد واسطه شدند. نامه ده دست می

گیرند و  ارتباط می« خدا»با « بندگان»ها  که از طریق آن« روحانیت»ی  سید. درست مثل طبقهر شد به دست شما می دیده می

 روید.  کنند. شما همان مسیر را می مشکالت شان را حل و فصل می

 هاعضا ب شد، منجر به رهایی انسان نشد بلکه به بندگی گونه که در ادبیات مجاهدین تبلیغ می  در واقع انقالب ایدئولوژیک آن

رهبر راه برد. در این روابط بود که مجاهد خلق فقط حق یافت که شما را پرستش کند و در سجایا و ویژگی اخالقی و 

شود و به تک تک  های عملی شما بگوید و خود را در برابر عظمت شما هیچ بداند. این قاعده از مریم رجوی شروع می توانایی

  شود. مجاهدین ختم می

های ذهنی و  حساب»، یعنی غرق در «پاسخگو و مسئول نبودن»گفتید یعنی  در مناسبات می« د بودندرخو»شما در تعریف 

 با این حال معلوم نیست چرا این قاعده در مورد شما جاری نیست. «. انواع و اقسام توهمات بودن

کمیت مردم در آن  با مخالفت فقیه و نفی حق حا  توجه کنید در قانون اساسی رژیم که به درستی به خاطر وجود اصل والیت

بینی شده است که آن  برای نظارت بر والیت فقیه پیش« مجلس خبرگان رهبری»شما مواجه شد به شکل صوری هم که شده 

را نیز زیر سؤال برده و مدعی شدند نقش این مجلس تقویت رهبری است. سؤال من از شما این است چرا ما بایستی به سمت 

 ؟هات حرکت کنیمهرچه بیشتر شدن تشاب

شما داشتید و دارید آنهم بدون پاسخگویی به نهادی که بر رفتارهای شما « اشرف»همه قدرت که در روابط مجاهدین و در  این

تحت نظارت، اگر کس دیگر تافته جدابافته نیستیم. قدرت  نه شما و نه هیچنه من و آورد. باور کنید  نظارت کند فساد به بار می

بطور دائم و پیوسته توسط مریدان مورد تمجید و  «مراد»با فساد همراه است. چنانچه  پاسخگو نباشدپذیر و  مسئولیتمحدود، 

هر نظام سیاسی و تشکیالتی که برای عامالن قدرت مسئولیت نشناسد، ثمراتش شود.  چندان می تشویق قرار گیرد ضریب آن دو

 فاجعه بار است. 

کنند و تیشه  کنند در واقع زیر پای خود را سست می اصرار می« فرد»و  عدم پاسخگویی « فرد واحد« »محوریت»آنهایی که بر 

پای پاسخگو نبودن شما مهر زدند و همه چیز را در شما  ۶۲های دیگر که در سال  زنند. علی زرکش و خیلی ی خود می به ریشه

 شان را دیدند. ی پافشاری خالصه کردند به سرعت نتیجه
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شدید. بدون این امر چرخ  ی سنگین موسی خیابانی هم خالص می سایه« شر»مرحله شما بایستی از  برای رسیدن به این

داد شما تبدیل به رهبر عقیدتی و رهبر  لنگید. این سایه اجازه نمی چرخید و یک جایش می انقالب ایدئولوژیک درست نمی

ی  ها پس از جاودانگی موسی، او با تقلیل رده سال شوید. برای همین در اولین مراحل انقالب ایدئولوژیک و« الخاص خاص»

شد و چیزی « اشرف شهیدان»، «عاشورای مجاهدین»در « اشرف»تشکیالتی مواجه شد و زیر دست اشرف ربیعی قرار گرفت. و 

 که در تاریخ سابقه نداشت به وقوع پیوست. 

ای معمولی در سازمان داشت و نام قرارگاهی  که رده شد گفته می« اشرف»جا از  در سایه قرار گیرد همه« موسی»برای این که 

شد. مقصود « اشرف»شد به نام  بهمن مزین می ۴۲« ساالر شهیدان»سردار بزرگ مقاومت و « موسی»که در واقع بایستی به نام 

ندانی معمولی هم نبود قرار بود به شأن و قدر شما افزوده شود. چنانچه بعدها منیره رجوی هم که یک ز« اشرف»داشتن  بزرگ

های دیگر مجبور به مصاحبه و ندامت هم  هرچند مثل خیلیشد . « عام شدگان ل قتلبسم»داشتنی بود تبدیل به  اما دوست

 شد.  همه چیز بایستی یک جوری به شما ختم میشده بود. 

او زنده بود در مقابل مریم  در میان مجاهدین هم تا دلتان بخواهد پامنبری بود که پس از جاودانگی موسی مدعی شوند چنانچه

   و بعد هم توجیه کنند منظور مضمون انقالب مریم است که رهایی است!زد.  می« زانوی ایدئولوژیک»رجوی 

به سطح جدیدی ارتقا یافت. در تعریف شما « انقالب ایدئولوژیک»که با عدم پرسشگری همراه و مالزم است با « خویی دین»

 را پیدا کرد. « انارس»در مجاهدین نقش « مسئول»

دهد. در مواد رسانا )طال و نفره و مس و  ی قوی است که جریان برق را از خود عبور می«رسانا»یک مسئول خوب مانند یک 

های آزاد با جابه جا شدن در داخل رسانا، باعث  شماری الکترون آزاد وجود دارد. الکترون آلومینیوم، تنگستن و آهن( تعداد بی

 .شوند کتریکی از داخل آن میجابجایی بارال

آن « رسانا»بایستی همچون یک  رسد او می گفتید وقتی یک خط یا تحلیل از باال به مسئول می شما با اشاره به موضوع فوق می

کند و به خاطر آن که از  عمل می« نارسانا»را از خود عبور داده و به تحت مسئوالنش برساند. یک مسئول بد هم مثل یک 

شود. )بگذریم که اصاًل در جسم نارسانا، به تعداد  ازان انقالب رد نشده و به رهبری وصل نشده موجب اتالف انرژی میی گد کوره

خورد و به زبان فیزیکی  کافی الکترون آزاد برای جابه جایی وجود ندارد و دارای بارالکتریکی هم بشود آب از آب تکان نمی

 شود.( ماند و جابه جا نمی بارالکتریکی در همان محل، ساکن باقی می

دهد معنی اش پربهادادن به شرط  این تشبیهات شبه علمی و غیرواقعی و اینکه انقالب مریم نقش سیم برق را به افراد می

 خارجی و عماًل دهن کجی به مبنا و در تضاد با انسان آگاه و مختار است. 

و زیر و رو کننده کون و مکان عرضه « ها ی دارایی سرچشمه»و « انقالب مریم»و « انقالب ایدئولوژیک»چه شما تحت عنوان  آن

شمالی هم از آن به عنوان     ای چون کره  مانده خوانید در کشور عقب کنید و رمز بقا و ایستادگی و کلید حل مشکالت می می

ی زندگی در  که تبدیل به شیوه« دهای»کنند. نتایج حاصله از این  برند و از تعابیر مشابه شما استفاده می نام می« ایده جوچه»

این کشور دیدید که مردم چگونه در « رهبر»را هم در مرگ « رهبری»شمالی شده فاجعه بار بوده است. عشق و عالقه به   کره

 کنند.  های روی زمین هم فرض می ترین آدم هایشان خود را خوشبخت زدند. خیلی فراق او زار می

 های علمی جامعه شناسی و روانشناسی از سوی محققان مرتجع و بورژوازی مدعی بودید:  یی رد تئور شما پیشتر در زمینه

های ارتجاعی طیف گسترده تری را شامل  گیری و به خصوص روانشناسی و جامعه شناسی موضع -ی علوم انسانی  در زمینه»

های علمی  شان تئوری گرایانه و دعاوی علمعلیرغم امکانات تحقیقاتی  -شود. چرا که در این مورد محققین بورژوازی نیز می

)ارتجاع چیست و مرتجع کیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ « جامعه شناسی و روانشناسی را قبول ندارند.

 (۲۶ی  ، صفحه۵۲دوم، مرداد 

  

ی اخیر در  ا در سه دهههایی که شم گیری کنید، کجای موضع معرفی می ها هایی که شما خود را مکتشف آن کجای تئوری

های علمی جامعه شناسی و  تئوری»تان با  «گرایانه دعاوی علم»اید علیرغم  مطرح کرده« انقالب ایدئولوژیک»ارتباط با 
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با محققان این علوم به « لیبرتی»و « اشرف»خواند؟ آیا حاضرید در یک نشست علمی خارج از محیط بسته  می« روانشناسی

 و نتایج آن را در اختیار نیروهایتان قرار دهید؟ بحث و گفتگو بنشینید 

 

 گفتید:  هم می« متدلوژی علمی»شما در مورد 

هایی است که در جریان تحقیقات و شناخت علمی  منظور از متدلوژی علمی، مجموعه وسایل، طرق، مراحل، اعمال و دیدگاه»

 (۲۵ی  )منبع باال صفحه« ظ علمی شناخته و حل گردد.گیرد: تا این که یک مسئله و مجهول به لحا مورد استفاده قرار می

و متخصصان علوم « عالمان»اید؟ آیا حاضرید همین را از  به دستاوردهای فوق رسیده« متدلوژی علمی»آیا با استفاده از 

 بپرسید؟

 

کنید. حتی  ت نمیدهید، در کنفرانس خبری شرک شدید حتی تن به گفتگو با مطبوعات نمی« رهبر عقیدتی»شما از زمانی که 

شدند. برای من قابل فهم  کردند قادر به گفتگو با شما نمی های غربی که به اشرف سفر می ها و رسانه خبرنگاران رادیو و تلویزیون

ها حاضر نشدند. همین  ای هم وقتی قدر قدرت شدند در مقابل مطبوعات و رسانه است این دون شأن شماست. خمینی و خامنه

ای که در دوران ریاست جمهوری دلش غنج  زد و همین خامنه ی هیچ خبرنگاری نمی ریس دست رد به سینهخمینی که در پا

شده تن « ولی فقیه»برد از روزی که  المللی و به رفسنجانی رشک و حسد می زد برای یک مصاحبه مطبوعاتی داخلی و بین می

کند. پاسخ دادن به  اهد. او را در مقابل خبرنگار پاسخگو میک می« رهبر»ها همه از شأن و مقام  دهد. این به این امور نمی

 پرسش کند، حتی خبرنگار!« رهبر»غلط است. کسی نباید به خودش اجازه دهد از « پرسش»

 

های داخلی در یکی از موارد نادر که اعضا شجاعت به  جا پیش رفتید که در خالل نشست شما در ارتباط با عدم پاسخگویی تا آن

« کشک گفتم، کشک گفتند، کشک شنیدید!»های شما انگشت گذاشتند با تمسخر گفتید:  و و روی نادرستی تحلیلخرج داده 

داد  ی اخیر را نشان می یا در موقعیتی دیگر با شوخی و خنده که اتفاقًا بسیار هم جدی بود و رویکرد شما به مسائل در دو دهه

در «. اور نکنید: تحلیل من، قول شورای رهبری و تعهد فرماندهان قرارگاهگویم که سه چیز را هرگز ب من به شما می»گفتید: 

کنند. اما در مورد همین عبارات هم  هیچ جنبش مترقی، در هیچ کجای دنیا اگر افراد با چنین جمالتی روبرو شوند سکوت نمی

 کسی جرأت نکرد نفس بکشد. 

« انتخاب اصلح»در عمل یکی از مصادیق اما گوئید  غفرالله میی معمول تعارف کرده و استغفرالله است به شیوهشما اگرچه 

 دانید.   داروین را خودتان می

ای در طبیعت بقا خواهد داشت که نسبت به دیگر رقبای خود در زندگی، سازگاری بهتری با محیط داشته باشد؛  موجود زنده

انتخاب »ی دوم شما منطبق با  اند و در مرحله پیدا کرده ی اول انقالبیون و مبارزین گوناگونی ظهور شما معتقدید که در مرحله

تر هستید قرار گیرند و یا زیرپا له شوند.  ها بایستی یا در خدمت شما که کاملتر و ذیصالح ی گونه این همه هستید بنابر« اصلح

خرداد  ۶۳در شما پیش از  تان در مناسبات چه استعدادها که پرپر نشد. این نگاه برای بارز شدن شما و درخشش هرچه بیشتر

نژاد تا زنده بود از طریق مجاهدین در جامعه مطرح  الله پاک یاد شکر گاه اجازه ندادید زنده هم موجود بود به همین دلیل هیچ

 دیدید.  می« قطب»خبرگان و اولین دوره مجلس شورای ملی؛ چرا که او را   شود، حتی در انتخابات

شد. از این روی  نگاه و خصلت شما ناشی می  نداریم و نباید داشته باشیم از همین« قطب»ن بحث این که در مناسبات مجاهدی

« قطب»شد تحت عنوان این که وی برای خودش  شد و یا نقطه قوتی در فردی دیده می هرگاه کوچکترین توجهی به کسی می

و فردیت غلیظ تعریف « نرینگی»بودن   ز قویبودن را ناشی ا« قطب»شد.  گرفت و به شدت تحقیر می شده مورد حمله قرار می

 که در مناسبات جمعی قابل تحمل نیست. کردید  می

اگر آن دسته از مسئوالن مجاهدین که به هر دلیل از شما جدا شدند و به رژیم روی نیاوردند، آنقدر تحقیر و مچاله نشده بودند 

شان را با دیگران  شان با رژیم تجربیات ی مبارزه که ضمن ادامهکه برای همیشه در خود فرو روند، اگر شهامت این را داشتند 
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مان رقم  مان با رژیم بود و هم فردای بهتری را برای ایران و مردم امان ی بی تقسیم کنند، باور کنید هم به نفع شما و هم مبارزه

 زد. می

 

 «انسان طراز مکتب»و « تحت نظام»انسان 

اید چگونه است مجاهدینی که خارج از عراق و در اروپا و آمریکا هستند و  مطرح کردهپرسند و شما هم بارها  ها می خیلی

کنند. از نظر من از یک جهت همان  اند همچنان در روابط مانده و از آن دفاع می های دردناکی را هم پشت سر گذاشته پروسه

 هستند. « های تحت نظام انسان»ها  اید آن که خود شما بارها گفته

 گفتید:  می« انسان تحت نظام»تعریف شما در 

 

شناسانه یا به دلیل  ست، صرفنظر از نیك و بد آن به دالیل عاطفی و روانا ای از نظامی که تحت سیطره آن ای قبیله به گونه»

از حرکات اند به دلیل مختلف تطبیق یافته و به هر حال  کند ...با نظامی که در آن زیسته اقتصادی، تاریخی و طبقاتی تبعیت می

)درباره جناح بندی و صف « کنند خواه درست باشد یا غلط، خواه فهمیده باشند یا بدان آگاهی نداشته باشند. آن حمایت می

 (۴۶۵۹انتشارات مجاهدین، آذر  -بندی درون احزاب

 گفتید:  می« انسانی»ین کردید ندارند. شما در تعریف چن که شما تعریف می« انسان طراز مکتب»ها هیچ قرابتی با  متأسفانه آن

سنجد، طبعًا برای چنین انسانی  کند و همه چیز را با اصول مکتب و ایدئولوژی می با مکتبش و بخاطر مکتبش زندگی می»

برد فی نفسه مطرح نبوده بلکه در درجه اول محتوای ایدئولوژیکی که فرم مزبور را  اصالت آن فرم تشکیالتی که در آن بسر می

ها[ پیشتازانی هستند که اگرچه انگشت شمار و معدودند ولی بخاطر رشد قوای متعالی  میت دارد. ... ]آنبرپا داشته اه

اند ) اولئك االقلون عددًا و اال عظمون عندالله قدرًا ( ویژگی این عده که در محدوده خود  شان، سخت گرانقدر و گرامی انسانی

شان است ) مسئله اختیار ( که مبتنی بر یك آگاهی عمیق  جبرشکنیاند، در خصیصه جبرستیزی و  مظاهر واقعی انسانیت

ای  رود تا خود را با پشتوانه ایدئولوژیك در تن ندادن و تسلیم نشدن و سازش نکردن با آن چه برایشان ضدایدئولوژیك است و می

انتشارات  -دی درون احزاب)درباره جناح بندی و صف بن«یابد.  از فشارهای همه جانبه برایشان تحمیل کند، تبلور می

 (۴۶۵۹مجاهدین، آذر 

 

مبادرت کردید. « انسان تحت نظام»به تولید انبوه « انسان طراز مکتب»شما پس از انقالب ایدئولوژیک در واقع به جای تولید 

وقتی از هایش از او سلب شده و حتی  شود. انسانی که بسیاری از توانمندی اش در کمتر جایی دیده می انسانی که نمونه

 اش بپردازد.  تواند به حل و فصل مسائل فردی شود به سختی می مناسبات جدا می

اند.  در بطن روابط موجود تغذیه و رشد کردهعالوه بر این بایستی این واقعیت دردناک را هم در نظر گرفت که افراد مورد بحث 

ها  بیند. آن ها خود را تنها و بدون پشتوانه می د. بدون آنکن همچون کودکی هستند که نیاز به پدر و مادر را در خود احساس می

گویند هر وقت فرزندتان به شما گفت نه، بدانید که بزرگ شده و  برند. در بحث روانشناسی می همچنان در نابالغی به سر می

 را نگوید. « نه»ی تالش شما هم در همین خالصه شده که فرد در مقابل شما همان  چیزی در او متحول گشته است. همه

بیند از شوهرش و اقداماتش دفاع کند و  پناه مستأصلی هستند که خود را مجبور می ی بی خورده نیروهای شما همچون زن کتک

گردد که به خاطر آن مورد تنبیه قرار گرفته  های او را توجیه کند. زنی که در خودش به دنبال اشتباهاتی می حتی آزار و اذیت

شدن و تن دادن و تسلیم  درماندگی در برخورد با مسائل، خنثی»دچار هستند. شما آن را « استسالم»ها به  است. در واقع آن

 تعریف کرده بودید. « شدن به وضع موجود

ترسند.  ها به شدت از این که مارک مزدور و بریده و ... بخورند می ام آن از طرف دیگر من با بسیاری از مجاهدین صحبت کرده

های سال همین بوده است. در واقع اساس این حمایت و سکوت بر ترس هم قرار گرفته  ها در روابط برای سال آن عامل ماندن

 است. 



ایرج مصداقی                                                   ۶بخش                        وی          ی سرگشاده به مسعود رج ، نامه۲۹گزارش   

 

12 
 

کند به  به آن اشاره می« نقد و تحلیل جباریت»اش بر  ی آخرین دیدار مانس اشپربر و گورگیچ که کریم قصیم در مقدمه تجربه

 ی کافی گویاست:  اندازه

 

 چون –یج گدر پاریس، مالقات کرد. در آن روزها، گور -رهبر حزب کمونیست یوگسالوی -ار، با میالن گورکیچاشبرپر آخرین ب»

 و عاطفه از آکنده فضایی در که دیدار این طی در. بود شده فراخوانده مسکو به -اروپا کمونیست رهبران از دیگری کثیر ی عده

کشد، در  شدگان را می واندهفراخ انتظار مسکو، در سرنوشتی چه که نددانست می بخوبی دو هر -گذشت وداع اندوه و خاطرات

  یچ بالفاصله گفت:گگو، اشپربر با مالطفت حرفی از امکان نرفتن به میان آورد، ولی گور و حین گفت

مأمور پلیس  -دانم چه می -های صندوق حزب را باال کشیده و یا،  اگر نروم در همه جا، جار خواهند زد: فالنی خائن است، پول»

های فراکسیونی  ی وحشتناکی به حزب ما خواهد زد. در یوگسالوی، درگیری استریت بوده است... این تبلیغات ضربه و آژان وال

گذارم چنین  بار دیگر باال خواهد گرفت و بسیاری از رفقای خوب ما سرشکسته و نومید، حزب را ترک خواهند کرد. نه، من نمی

 «اتفاقی بیفتد.

های کمونیست  یچ و گروه کثیری از انقالبیگفیق صمیمی از یکدیگر جدا شدند. اشپربر به وین رفت. چندی بعد گوردو ر

 «یوگسالوی در مسکو به قتل رسیدند.

 (۹۴ی   صفحه  ترجمه کریم قصیم،، )نقد و تحلیل جباریت، مانس اشپربر

 

 رفتند.  میمسکو از اروپا به قتلگاه  افراد با اختیارکنید  چنانچه مالحظه می

 

ی کسانی که در روابط شما   های مختلف در دل همه دانید با استفاده از مکانیسم چه درست می شما به منظور حاکم کردن آن

. با ها موجود است اید. این ترس همچون تارعنکبوتی در درون و برون آن  هستند بطور مرئی و نامرئی ترس و واهمه ایجاد کرده

داشته باشند )یعنی چیزی که دو نفر را به هم وصل کند و مانع وصل به « پل»مطرح کردن این که افراد نبایستی با یکدیگر

اند. نه  ها رودرروی یکدیگر و وابسته به باال بار آمده اید. آن ها نسبت به هم عدم اطمینان ایجاد نموده رهبری شود( در دل آن

کنید بلکه خود  نویسی حاضر و ناظر هستند استفاده می جا برای گزارش هایی که همه معی و چشمو فشارج« جبر جو»تنها از 

« دستگیر»جنسی خود را   ای همراه خود دارد که هرلحظه بایستی فاکت شود. او دفترچه فرد نیز به مراقبت از خود گمارده می

گیرند. به تهدید همچون جز  د و دیگران مورد تهدید قرار میکرده و در آن یادداشت و گزارش دهد. افراد بطور دائم از سوی خو

کنند. این تنها سیستم مؤثر دفاعی است که فرد به سوی آن گرایش  الینفک زندگی عادت کرده و خود را همرنگ جماعت می

 کند.  پیدا می

به به گوستاو هوساک ل در نامه دهید واسالو هاو و شکوفای انسان نشان می« ای کاماًل متحد جامعه»تصویری را که شما از 

 پرسد:  خوبی نشان داده است. او می

 دهند؟ به ای کاماًل متحد و پشتیبان تمام عیار حکومت به دست  کننده از جامعه خیره کنند که تصویری چرا ]مردم[ کاری می»

 « ترسند. که می طرفی، پاسخ روشن است: برای این نظر من برای هر ناظر بی

  گوید: و در ادامه می

کنند و به هر چیزی که از  های جمعی شرکت می شان در نشست ی شغلی سابقه از ترس جان یا به خطر افتادن موقعیت و»... 

انتقاد از خود  کنند. از ترس، با سرزنش کردن خود، دست به دهند، و یا دست آخر، سکوت می رأی می ایشان خواسته شود

نرفتن، از عقاید واقعی خود نه در حضور جمع و نه گاه حتا در  کنند. از ترس لو ا دروغ ُپر میآمیزی را ب های تحقیر زنند و فرم می

 «.گویند خلوت، سخن نمی

عنوان دلیل  خورد، و در اسناد رسمی به وحدت ظاهری، انضباط و اتفاق نظری که همه جا به چشم می»  کند: و تأکید می

 «.نیز در خود ندارد ای از حقیقت ترس، حتا سایهشود، بدون وجود این  استحکام جامعه مطرح می
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نویسی از خود و دیگران باشند؟ شاید  توان پذیرفت که در سطح یک سازمان انقالبی و مترقی همه در حال گزارش چگونه می

چینی،  توجیه کرد، اما نمامی، دسیسه« انتقاد از خود»های خود را به نوعی تحت عنوان  بتوان نوشتن در مورد نقطه ضعف

های زشت و  سازی  توان رنگ و لعاب انقالبی داد؟ این همه پرونده ورزی و حسادت علیه دیگران را چگونه می جویی و غرض انتقام

ها،  ها، خودپسندی ها، خودخواهی ها، ناسپاسی ها، نافرمانی ها، لغزش کاری ها، کم ها، توطئه ناپسندی که در مورد خیانت

پذیر شده است. من فضای سنگین این گونه  ها امکان نویسی  ی همین گزارش رفته در سایهها و ... صورت گ طلبی جاه

 ام.  ها را در روابط شما احساس کرده نویس ها و گزارش نویسی گزارش

ای و  ات گزارشی از وضعیت خودت و دیگران به دست نداده شد این بود که تو در عمر تشکیالتی یکی از انتقاداتی که به من می

 دادند.  ی زندان من و زشتی عمل جریان توابین و گزارش نویسی در زندان در ذهن من ربط می ین را به سابقها

ها با عملکرد توابین در زندان بود. که اتفاقًا درست هم بود. از  نویسی حتی در ذهن منتقدان من هم شباهت این نوع از گزارش

 دانستم نبودم. ین دو نبود. و حاضر به انجام کاری که زشت مینظر من هیچ تفاوتی به لحاظ شکل و ماهیت بین ا

شناسم. نظم و انظباط از باال اعمال  ام، فرهنگ شما را تا حدودی می کرده  ام، اما در میان شما زندگی نبوده« اشرف»اگرچه در 

ی  ها و نحوه ها و گل شمع ها و چیز از پیش تعیین شده است، حتی در برگزاری یک مراسم ساده، تعداد عکس شود. همه می

 قرارگرفتن تصاویر و... 

شود. اما در همان  و به این ترتیب نظم ایجاد میوجود آید.  باری به شود که همگونی و همسانی کسالت به طرز عجیبی تالش می

 گردد.  رود و سترونی و خمودی حاصل می حال قدرت خالقیت، زایش و نوآوری انسان از بین می

بازند و شکوفایی  اوت رنگ میطرآید و زندگی و  حرکتی و سکون و انفعال و دلمردگی می شود، به دنبالش بی فردیت که نفی

شود نه تنها از استحکام و انسجام الزم  چه که نمایانده می ی چنین تحوالتی، جامعه برخالف آن  نماید. در سایه انسان رخ نمی

 شود.  یبرخوردار نیست بلکه به زودی با بحران مواجه م

 

واسالو هاول را بخوانید و در آن تعمق کنید. سرنوشت  The Power of the Powerless« قدرت بی قدرتان»ی  مقاله

 های توتالیتر کم و بیش یکسان است. نظام

 

avel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=72_aj_clanky.html&typ=HTMLhttp://vaclavh 

 

کند و نشان  هایی را کالبدشکافی می های کمونیستی آن زمان، و زندگی تحت چنین نظام طبعیت رژیم« قدرتان قدرت بی»او در 

و ناراضی تبدیل کنند. این موضوع که توانند شهروندان عادی را به مخالف  ها بر اساس ماهیت خود می دهد چگونه این رژیم می

اشغال « ۶۶منشور »اندازی  توان به بهترین شکل در مقابل یک نظام توتالیتر مقاومت کرد ذهن هاول را پس از راه چگونه می

کند  های بلوک شرق ابداع کرده، تأکید می را برای توصیف حکومت« پست توتالیتر»ی  کرده بود. پاول که در این مقاله واژه

های توتالیتر نیستند بلکه برعکس این  به توتالیتر به این مفهوم نیست که از نظر من آنها نظام« پست»اضافه کردن پیشوند 

های  های کالسیک متفاوت هستند. او با تشریح مناسبات درونی حکومت های توتالیتر بطور اساسی با دیکتاتوری  نظام

 ها را تشریح کند.  تواند بطور واقعی ذات قدرت در این سیستم ی دیکتاتوری نمی دهد که واژه کمونیستی شرق اروپا توضیح می

  ی متراکم از ابزارهایی که توسط دولت اداره هایی هر فرد در یک شبکه دهد که در درون چنین نظام هاول در این مقاله نشان می

دهد که پوستر حاوی  واکی را مورد بررسی قرار میشوند به دام افتاده است. او هشیارانه اقدام یک خواربارفروش در چکسل می

دهد او  اش زده بود. هاول با وسعت نظر عمیق به زیبایی توضیح می ی مغازه را پشت شیشه« کارگران جهان متحد شوید»شعار 

 شود. طبق نظر او کلیه افراد در هر سطحی در درون زند و به چه دلیل همرنگ جماعت می چرا دست به چنین کاری می

 خواربارفروش را امضا کنند. « کارگران جهان متحد شوید» بوروکراسی بایستی معادل خود از 

وجود دارد، عنوانی که  living in truth»« »زندگی در حقیقت»گوید در نقطه مقابل این دروغ و در تضاد با آن یک  او می

 شد. پیشنهاد « زندگی نه با دروغ»اش   توسط السکاندر سولژنتسین و مقاله

http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=72_aj_clanky.html&typ=HTML
http://vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=72_aj_clanky.html&typ=HTML
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مان فرو رویم مانند آن که برای دیدن ستارگان  هاول معتقد است زمانی هست که ما برای درک حقیقت بایستی در قعر بدبختی

بصورت « کند حقیقت زندگی می»اش در  گوید هر فردی که در زندگی روزانه  در روز روشن، بایستی به ته چاه فرو رویم. او می

 کند.  شود متمایز می ی که توسط حکومت وضع میاتوماتیک خودش را از فرهنگ رسم

 

 شکاف عظیم ایدئولوژیک بین مجاهدین و هوادارانشان

انقالب ایدئولوژیک باعث دور افتادن هرچه بیشتر هواداران شما از مجاهدین هم شد. شکاف عظیم ایدئولوژیک بین شما و 

 دار شده است. ساعته در خدمت شما هستند پدی ۹۲ها که  ها همان ترین آن نزدیک

در « آموزش و تشریح اطالعیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی چپ نما»شما در کتاب 

 گویید:  تعریف و معیار عضویت می

ی عضو خواهند بنابر تعریف سازمان، که متشکل از افرادی است با ایدئولوژی و استراتژی و اصول سازمانی واحد و یکسان؛ کسان»

سانترالیزم و رهبری آن( آن را، پذیرفته  -بود، که هم ایدئولوژی، هم استراتژی و هم اصول حاکم بر سازمان )و بطور مشخص

 «باشند. 

 گویید:  و در تعریف فرد سمپات و وابسته می

تواند در  به دالیلی هنوز نمی سمپات به معنی دقیق کلمه، کسی است که ایدئولوژی و استراتژی سازمان را قبول دارد، ولی»

 مناسبات سازمانی و در درون تشکیالت قرار گرفته، انظباط سازمانی را پذیرفته، و مانند یک عضو از مرکزیت آن تبعیت کند. 

به ی فعلیت یافتن ایدئولوژی است، قبول دارد؛ ولی ایدئولوژی )  فرد وابسته کسی است، که استراتژی و سانترالیزم را، که وسیله

تواند مواضع  معنی اخص فلسفی آن( آن را بطور کامل نپذیرفته است. بنابر این از حقوق یک عضو برخوردار نیست، و لذا نمی

 «مرکزی، مسئول، خط دهندگی و تعلیم دهندگی را اشغال کند. 

 

ری است. در خارج از کشور به ی شما با نزدیکترین نیروهایتان فاصله نو ایدئولوژی شما چنان بسته و صلبی شده است که فاصله

را قبول داشته باشد. خود شما بهتر « مریم»توان پیدا کرد که ایدئولوژی شما و ایدئولوژی  ندرت هوادار مجاهدینی را می

و... است. اگر با هر یک از آنها وارد جزئیات شوید ارتباط « عملیات جاری»و « دیگ»و « طالق»دانید شاخص آن  می

ها حتی ظواهر ایدئولوژی یعنی رعایت حجاب، نخوردن گوشت خوک یا شراب را  کنند. آن با شما را نفی میایدئولوژیکی خود 

گیرند و  شان در ماه رمضان روزه می کنند. نگاه کنید چند هوادار با حجاب در خارج از کشور دارید؟ یا چنددرصد رعایت نمی

 خوانند؟ نماز می

 

ساعته  ۹۲هایی که  اید. در تعریف شما آن ناسید و تعاریف قدیمی را به کناری گذاشتهش شما این شکاف عظیم را به رسمیت می

ی  شوند. در دیدگاه شما همه نیستند هم از جنس خودی محسوب نمی« مجاهد انقالب کرده»کنند اما  تان کار می در روابط

، از یک جنس «خائنین»و « اضداد»تا دورترین و  کنم از نزدیکترین افراد به تشکیالت شوند. تأکید می تعریف می« بریده»ها  آن

کند. این را من موقعی متوجه شدم که یکی از مسئولین به اشتباه لیستی را برای چک  شان فرق می بندی هستند منتهی درجه

 «یده مزدوربریده خائن، بر ،بریده شرمنده»ها گذاشت. او فراموش کرده بود لیست را تفکیک کند.  کردن در اختیار یکی از بچه

شان  کنید حتی کسانی که از جان و مال بندی می تان افراد را این گونه تقسیم همه در کنار هم آمده بودند. شما در نگاه درونی

ی محمد اقبال به خواهرش عاطفه، از  بندی در نامه طبق همین تقسیم خوانید. می« بریده خائن»گذرند. بریده،  در راه شما می

  نام برده است.« ده خائنبری»وی به عنوان 

کس که رهبری شما را نگرفته و زیر چتر  گوید آن ی بالفصل تئوری است که می اید؟ این نتیجه دانید از کجا به اینجا راه برده می

در « شرف»ای  ندارد. کسی که نفس شما به او خورده باشد و زیر چتر شما نیامده باشد از ذره« شرف»رهبری شما نیست 

 دانید.  ها را حرام می زشی شما برخوردار نیست. شما نفس کشیدن آندستگاه ار
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اند صرف نظر از این که کجا و در چه موقعیتی باشند  بوده و به هر دلیل از شما جدا شده« اشرف»ی کسانی که یک روز در   همه

دازند هم تغییر چندانی در ماهیت پر روزی می هستند. این که در کنار شما به فعالیت شبانه« خائن»است. « حرام»شان «نفس»

 کند.  این افراد ایجاد نمی

 

 اید:  آن را تئوریزه کرده« انقالب ایدئولوژیک»های  دانید. در بحث می« تقصیر»ی افراد را ناشی از   بودن همه شما جز خودتان زنده

اش  فردًا از جانبازی گریخته باشد، زندگیهر رزمنده ارتش آزادی و هر مجاهد خلق اگر از عملیات گریخته باشد، اگر شخصًا و »

اش حرام است. تباه است.  ناشی از یک تقصیر است. وقتی که نفس کشیدن و زندگی آدمی ناشی از یک تقصیر باشد، پس نفس

 «که در فکر چاره باشد.  مگر این

 ۶۳های  ی کردستان سال  ی چریک شهری و منطقه ی اعضای قدیمی مجاهدین که در فاز مبارزه مسلحانه با این حربه شما همه

دادید که از  برده بودند کسانی جلوه می در هایی را که از عملیات فروغ جاویدان جان به ی آن زنده مانده بودند و همه ۶۵تا 

شد بایستی  تر محسوب می ی فرد بیشتر بود و قدیمی شان ناشی از تقصیر بود. هرچه سابقه  گریخته بودند و زندگی  «جانبازی»

 داد که چرا هنوز زنده مانده است. های مختلف پاسخ می بود و در نشست تر می اش شرمنده بودن  بابت زنده

است. بنا به تعبیر شما کلیه « حرام» شان«  نفس»اند نیز  طور کلیه کسانی که از زندان و شکنجه و اعدام و ... گریخته همین

« خائن»اند مشمول این موضوع هستند و   جان سالم به در برده ۶۶زندانیان سیاسی که از زندان خمینی و به ویژه کشتار 

 معرفی کنند. « گناهکار»و « خائن»های جمعی خود را  به همین دلیل بایستی در نشست«. خیانتکار»شوند و  شمرده می

عام و  دربردن از قتل به پس از جان ۶۶سال در گوهردشت در سلول انفرادی بود و در سال  ۶ستان من را که نزدیک به یکی از دو

ترین برخوردها قرار دادید. او را به جایی  آزادی از زندان بالفاصله با به خطر انداختن جانش به مجاهدین پیوست تحت شدید

خواستید او را وادار  عمومی می  که بعد از بازگشت دیگر آدم سابق نشد. در نشست قرار دادید  منتقل کردید و تحت فشارهایی

 د.کنید که بگوید در زندان بریده بود و به خاطر همکاری با رژیم زنده مانده است. چیزی که او حاضر نشد بر زبان بیاور

دیف شما شد روی تحقیر زندانیان سیاسی مقاوم ر البته این قابل فهم است، از زمانی که مریم رجوی در انقالب ایدئولوژیک هم

شد چرا که او نه  دوران خمینی و به ویژه زنان از بندرسته تأکید کردید و این سابقه هرچه بهتر بود میزان فشارها هم بیشتر می

دوران شاه و  ی خاطر زندان هفت ساله ی بازداشت و زندان در زمان شاه را داشت و نه در زمان خمینی را. و شما به سابقه

ی درخشان و یا  ها و فشارهایی که قابل قیاس با دوران خمینی نبود اعتبار زیادی کسب کرده بودید. هرچند گذشته شکنجه

های بعدی قرار گیرد و یا اهرمی برای  مقاومت هیچ فردی در یک دوره نبایستی مالک و معیار درستی عملکرد او در دوره

 او شود.  روی ستی همین نقطه قوت مبنای فشارخواهی او باشد اما نبای زیاده

وجه قابل اثبات نیست و چنانچه  ای که به هیچ دانستید و برای همین روی مسئله مریم را می« نقطه ضعف»شما به زعم خود 

ی زیرسؤال بردن اصول مسلم تشکیالتی است در مورد او که به عمرش یک سیلی نخورده و سوزش یک ضربه  باشد به منزله

 کردید:  ابل را احساس نکرده بود تأکید میک

خواهم  خواهم بسادگی کشته بشوم. بلکه می برای مریم شکنجه چیزی نبود. وقتی در داخل بود و حامله هم بود گفته بود نمی»

ن هم بعنوان یک زن شکنجه شوم تا خمینی بیشتر افشا شود. پیشنهاد کرده بود که کپسول سیانورش را کنار بگذارد و مسئولی

ی انقالب   چی درباره ابریشم  )سخنرانی مهدی« دادند. موافقت کرده بودند. در حالی که به این سادگی به کسی اجازه نمی

 (۶۲، ص ۶۲، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه ۶۲خردادماه  ۴۴ایدئولوژیک 

تر،  تر و برنده تر، ایدئولوژیک او مقاوم خواستید در ذهن اعضا و هواداران مجاهدین جا بیاندازید که شما بطور تلویحی می

ها  تر و دردآشناتر از موسی خیابانی و اشرف ربیعی بود که حاضر نشدند زنده دستگیر شوند و بسادگی کشته شدند. آن مسئول

 «. خمینی بیشتر افشا شود»شکنجه شوند تا « مرد»و یک « زن»به عنوان یک دستگیر شوند و حاضر نشدند 

مصیبت زنان زندانی مجاهدی را که به خاطر نپذیرفتن مناسبات تشکیالتی مجاهدین و یا به هر دلیل دیگر  شما حتی رنج و

 وصل نشدند.« مریم رهایی»کنید چرا که معتقدید این زنان به  حاضر به همراهی شما نشدند نفی می

 ا نفی کرده و منکر شود. ی هزاران زن مبارز ر  هشود که این چنین گذشت به ندرت نیرویی در جهان دیده می



ایرج مصداقی                                                   ۶بخش                        وی          ی سرگشاده به مسعود رج ، نامه۲۹گزارش   

 

16 
 

ای را بدون رعایت  قلعه بودید نامه شما هنگامی که در زندان قزل افراد نیز قابل تأمل است.  ی زنده ماندن رویکرد شما به مقوله

عه قل ی زندانیان مذهبی و غیرمذهبی قزل نژاد نوشته و به او پیغام دادید که کلیه نویسی برای حنیف جوانب امنیتی الزم و رمز

معتقدند بایستی کاری کنید که زنده بمانید. نامه که در لباس نبی معظمی جاسازی شده بود در دادگاه لو رفت و اسباب دردسر 

ماندن فعال بود گردید.  و تشدید حکم بخشی از زندانیان مجاهد شد چرا که ساواک متوجه خط مجاهدین در زندان که زنده

الله میثمی بود. منظورم از ذکر  ن مجاهدین زندان تنبیه شدید. مأمور اجرای حکم هم لطفتان در میا شما بعدها به خاطر غفلت

اید و برای دیگران  ماندن را برای خود واجب تلقی کرده ی گذشته همچنان موضوع زنده دهه ۲این واقعه این است که شما در 

است به غیر از « تقصیر»شان ناشی از  ماندن ما. همه زندهشان شرمگین و بدهکار باشند اال ش ماندن حرام! همه بایستی برای زنده

 شما.

ای به  هم زنده ماندید در حالی که مصطفی جوان خوشدل که به لحاظ تشکیالتی رده ۵۲بلکه در سال  ۵۴شما نه تنها در سال 

گاه  اید. البته من هیچ مانده  دهتا کنون هم زن ۶۳های اوین به رگبار بسته شد. شما از سال  تر از شما داشت در تپه مراتب پایین

کنم  و نمی هاند شما را متهم به همکاری با ساواک و یا ضعف در مقابل رژیم شاه نکرد ها که به رژیم پیوسته همچون جانیان و آن

 ماندند. هم زنده می  و همیشه از زنده ماندن شما خوشحال هستم. ای کاش بقیه

چه که گفتم برخالف روایت  رساند. آن ست و آمادگی شما برای اعدام در آن دوره را میدلنشین ا نظامی دفاعیات شما در دادگاه

ضروری   کنند. هرچند ذکر این نکته می سرهمی شما در زندان شاه  کذبی است که جنایتکاران و همراهانشان در مورد سابقه

ها قرار  با شما بودند و در جریان بازجوییبنا به شهادت شهود و کسانی که از نزدیک  ۵۳است که شما خوشبختانه در سال 

 چندان شکنجه نشدید. مانند بسیاری دیگر داشتند 

تان با او  همچنین بنا به شهادت اسناد انتشار یافته از سوی مجاهدین تا روزی که موسی خیابانی زنده بود شما در مکاتبات

( قصد دارید به کشور بازگردید! البته از ۶۳تا آخر سال )اسفند کردید که   کردید که به ایران بازگردید. حتی مطرح می اصرار می

گفت ما هوای داخل را داریم، تو خارج را سروسامان  کرد و می پیش نسبت به پاسخ وی مطمئن بودید. موسی هم مخالفت می

جانشین او شد در کنار دیدید. علی زرکش هم که  هایی نمی شما دیگر نیازی به اعالم چنین آمادگی« موسی که رفت»بده. اما 

دانستید و  ی موسی در داخل را کافی نمی شد. قباًل حضور یگانه جا صادر می ها از آن  شما در اورسورواز فرانسه بود و اطالعیه

رساندید اما پس از جاودانگی موسی نه تنها به فکر بازگشت به کشور نیفتادید بلکه بقیه را  تان را به اطالع او می قصد بازگشت

تان   حاصل بود. اما شما توضیحی در مورد مکاتبات شان بی م از ایران خارج کردید. به نظر من کار درستی کردید چرا که ماندنه

 تان در اروپا که در تضاد با آن بود ندادید.  بعدی  با موسی و ماندگاری

 

 گویید:  شما در ادامه می

انه و به عمد از مرگ گریخته باشد، زیرا شکنجه، تیرباران، زندان، اعدام اش به این خاطر باشد که آگاه اگر کسی ادامه زندگی»

خواهد آن سیطره سرنگون شود. بطریق اولی اگر  ای که تحت سیطره خمینی است و می واجب است بر هر انسان شریف و آزاده

توانم بگویم چون که  من نمیمجاهدین مدعی داشتن یک ایدئولوژی هستند، بر فرد فرد ما مثل نماز، جهاد هم واجب است. 

 «دیگری نماز خواند یا روزه گرفت بر من واجب نیست. مگر عذر شرعی دیگری داشته باشم در رابطه با روزه.

 

دهید. در نگاه شما  است تعمیم می« خمینی  ای که تحت سیطره انسان شریف و آزاده»را به هر « نفس»شما موضوع حرام بودن 

 نیستند: « باشرف»و « شریف»ها  هیچ یک از آن

است برای هر آدم آزاده و باشرف چه رسد « گناه کبیره»ترین وظیفه روز  یکی از آنها فرار از جهاد است. پشت کردن به مبرم»

، که مدعی یک ایدئولوژی هم باشد. اگر اینطوره جهاد ،شکنجه ، زندان ، اعدام بر ما واجب عینی است! واجب عینی یعنی فردًا

باختم معلومه که  باید جان می ای که می ام ناشی از فرار است و لحظه . و اال اگر من آمدم اینجا نشستم اما زندگیهر فرد خودش

 «ام تباه است. نفس
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ها را سازمان داد. نه آن که بگویم شما در صدد انجام آن  عام توان بزرگترین قتل این نگاه به مردم خطرناک است. با آن می

با توجه به تجربیاتی که از سر گذراندم نوشتم که « دوزخ روی زمین»کنم. چنانکه در کتاب  ا گوشزد میهستید نه، خطر آن ر

 توانند دست به کشتار میلیونی بزنند.  می« زیارت عاشورا»خمینی و خمینی گرایان با توسل به 

خود را هم « رحمانی»های  گیرد جنبه شود و ایدئولوژی در خدمت سیاست و قدرت قرار می وقتی دین، تبدیل به ایدئولوژی می

دهد. مذهب در قدرت و در خدمت سیاست تنها به غیض و غضب راه دارد و نه رحم و عطوفت. حتی خدایش  از دست می

کند کدام دین باشد، مسیحیت که مبشر آن عیسی مسیح  فرقی نمی«. گیرنده انتقام»است و « جبار»نیست. « رحمان و رحیم»

گذارد. بزرگترین  گیرد جز فاجعه چیزی از خود به جا نمی شود و در خدمت قدرت قرار می ایدئولوژی می است وقتی تبدیل به

)با خود « رحماء بیهنم»رسانند که  در قدرت و سیاست، کار را به جایی می« داران دین»کند.  ها را سازماندهی می بیرحمی

ایم چه  ی ما شاهد بوده همهرسد.  ها هم می شان حتی به خودی کنند و دایره غیض و غضب  مهربان هستند( را هم فراموش می

وجود « الدین  ال اکراه فی»جایی برای « انقالب ایدئولوژیک»در تفسیر حاکمان از اسالم و چه در تفسیر مجاهدین از اسالم و 

 ندارد.

 

ها و فجایعی بود که به بار  یدن ایدئولوژیها به پایان رسیده است. قرن بیستم دوران به قدرت رس باید پذیرفت دوران ایدئولوژی

 آوردند، از سوسیالیسم واقعا موجود گرفته تا فاشیسم و اسالم. 

ی  ی خوبی نیست. نشانه ایم و ... نشانه کنید در دنیا فقط ما هستیم که مانده این که بارها به عنوان افتخار اعالم کرده و می

ل است. نه بالندگی و ... اگر این امور خریدار داشت در بقیه نقاط دنیا هم موجود ی افو دست و پا زدن بی سرانجام است. نشانه

اید خریدار ندارد.  ای که شما پیش گرفته  شود؟ شیوه کنید در دنیا  دیگر مبارز و ... پیدا نمی بود و طرفدار داشت. فکر می

هایی مانند القاعده و بنیادگرایان مذهبی که کرور کرور  برد. البته، هستند گروه پافشاری شما بی مورد است و ره به ترکستان می

 دهند. توانید ببینید انجام می عملیات انتحاری که شما خوابش را هم نمی

 

 انقالب ایدئولوژیک و معضل مبالغه

)سر « لمینسیده النساء العا»فاطمه زهرا گذاشته شد و « مبالغه»و « غلو»با  فدکی  همانطور که سنگ بنای شیعه پس از واقعه

را گذاشتید. « انقالب ایدئولوژیک»بنای  د، شما هم با غلو و مبالغه سنگشدنانسان  مافوقامامان و سرور زنان جهان( و 

اوج »و « مثابه حرکتی فراتر از حماسه به»دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان مجاهدین از آن  ۴۶۶۶اسفند  ۴۲ی  اطالعیه

آهسته آهسته مقام « انقالب مریم»با توسل به مریم و برد و شما  نام « های تاریخ مجاهدین سهکیفی جدیدی بر فراز تمامی حما

ی مألوف تنها به  کرد که شما با جاهایی ارتباط دارید و شما نه تنها تکذیب نکردید بلکه به شیوه فرا انسانی یافتید. و مریم ادعا 

 شد. « مهر تابان»و   «العالمین نساء  سیده»ریم تبدیل به . در این رویکرد هم ماکتفا کردید« استغفرالله»ذکر 

 برای آن که به مقام قدسی و معصومیت و طهارت برسیم نیاز است که با جاهایی در ارتباط باشیم. البته 

ر ادعاهای توان د ها را دامن زد. این را می ی عرصه ی کمی و کیفی مبالغه و بزرگنمایی در همه انقالب ایدئولوژیک رشد و توسعه

 شما و مجاهدین از روز اولی که انقالب ایدئولوژیک آغاز شد دید.

ی زمانی شش  ها مدعی بودند که تحت تأثیر این انقالب در یک دوره به بیانیه شورای مرکزی مجاهدین خلق توجه کنید. آن

  ماهه تعداد اعضا به شش برابر رسیده است:

ماندهی نوین تشکیالت مجاهدین به انتها نرسیده و هنوز در مراکز مختلف در داخل که هنوز جریان ساز بعنوان مثال در حالی»

درصد )به  ۶۳۳گیری سازمان بارها و بارها افزایش یافته و تا این تاریخ تعداد اعضاء  استعداد عضو - و در خارج کشور ادامه دارد:

 (۹۵۹)نشریه مجاهد شماره « ( اضافه شده است. ۴۶۶۶نسبت پاییز 

برای  این کهکشید نه  بایستی بعد از گذشت سه دهه تعداد اعضای مجاهدین سر به فلک می ادعایتان اصالت داشت، میاگر 

کارهایی همچون معتادان،  های کراچی و استانبول و ... دنبال عضوگیری از میان خالف کوچه  در کوچه پس« کمیت»باالبردن 
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دانستید برخالف گذشته  شما می ها پر کنید. تا صفوف مجاهدین را از آن ... بگردیدها و  قاچاقچیان، سارقان، کالهبرداران و لمپن

البد کردید.  اقشار آگاه جامعه کمتر ممکن است به مجاهدین بپیوندند برای همین روی افراد درمانده و مستأصل حساب می

ی کارهای دیگرتان  بته شما مثل همهال پداگوژیکی وی همه جا جواب دارد. داستان و« ماکارنکو »سبک  کردید گمان می

مان  توانیم در مناسبات با توان انقالب خواهر مریم است که می»گفتید:  کردید و می هم می« مریمی»توجیه ایدئولوژیک و 

 «های عادی جامعه اعم از معتاد، قاچاقچقی و دزد و ... را تحمل کنیم چون انقالب خواهر مریم توان تغییر دارد. آدم

 کنید:  دانستید چه می می« پراگماتیسم»های  چه قباًل مذموم دانسته و آن را از مشخصه نم با آندا نمی

هایمان، به کمیت، به افزایش تعداد اعضاء و نیروهای حمایت کننده و امثال آن احتیاج نداریم؟ مسلمًا  آیا برای تحقق هدف»

ورد پیدا کند. به نحوی که مصالح عملی، کیفیت را به نفع کمیت تواند م چرا. ولی در همین نقطه بازهم خطر پراگماتیستی می

 «دار سازد.  کنار زده و بالمآل ایدئولوژی را خدشه

 (۶۲، ص ۴۶۵۹پراگماتیسم، انتشارات مجاهدین، بهار )

 

 گوید:  آوری نیروها به مجاهدین در پی انقالب ایدئولوژیک می چی در مورد روی مهدی ابریشم

المللی و در  ی داخلی و بین ه مقاومت گسترش پیدا کرده است. در ابعاد سیاسی و نظامی و در صحنهواقعیت این است ک»

ها به نحوی است که ما مجبوریم پیوسته  آوری توده بینیم. روی شهرها و در منطقه. ما این اعتال و گسترش را به چشم می

م. هر سازماندهی به فاصله بسیار کوتاهی در داخل شهرها، کهنه افتی مان را ارتقاء بدهیم واال عقب می های سازماندهی مکانیزم

ها را  بینیم که اشل داریم باز هم می جوشند. هر قدرت شتابنده تر به سمت قیام قدم بر می شود. چرا که نیروهای جدید می می

 « ایم. کوچک گرفته

 (۲۴ص  ۶۲انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه ، ۴۶۶۲تیرماه  ۹۶چی در باره انقالب ایدئولوژیک، )سخنرانی مهدی ابریشم

 

آوری شگرفی به سمت مجاهدین بوده واقعی است؟ من که در زندان  گونه بوده است؟ آیا چنین روی ی ما این آیا واقعیت جامعه

  دیدیم. فعاالن جنبش می  گویم خیر این گونه نبوده است. اگر چنین بود ما بایستی آثار آن را در دستگیری بودم می

 

های ارائه شده از سوی شما نیست. هیچ تناسبی هم با مفهوم ریاضی اعداد ندارد. به این یکی که  منطقی در فرمول  راستش هیچ

 برای توجیه تأثیرات شگرف انقالب ایدئولوژیک تولید شده توجه کنید: 

درصد بر راندمان  ۶۳۳دم اول بیش از بود. بنحوی که در ق ۲۶روی  ۶ها، ارتقاء کیفی فرمول  حاصل این انقالب در تاکتیک»

ص  ۶۲در اورسورواز، انتشارات کتاب طالقانی، اسفند  ۴۶۶۲بهمن  ۴۲)سخنرانی مسعود رجوی به مناسبت « افزاید. نهایی می

۵۵) 

 

ک ماه و چی به فاصله ی اند. به دو آمار ارائه شده از سوی مهدی ابریشم اعداد و ارقام در مجاهدین معنای خود را از دست داده

 ۹۶و سپس در « هزار زندانی، و این همه آواره و دربدر. ۴۹۳هزار شهید،  ۲۳»گوید:  می ۴۶۶۲خرداد  ۴۴نیم توجه کنید: او در 

در این انقالب بزرگ و شکوهمند، زایشی »  گوید: انقالب ایدئولوژیک می« و آفرینش نوین« زایش نوین»در پرتو  ۴۶۶۲تیرماه 

)سخنرانی مهدی « هزار زندانی محقق خواهد شد. ۴۲۳هزار شهید و  ۵۳ای نوین در حد و شأن   تجربهنوین و آفرینشی نوین و 

 ( ۹۹و  ۴۶، ص  ۴۶۶۲چی درباره انقالب ایدئولوژیک، انتشارات کتاب طالقانی، آبانماه  ابریشم

شود. این ادعا در دورانی  افه میهزار نفر به آمار زندانیان اض ۹۳هزار نفر به آمار شهیدان و  ۴۳در یک چرخش زبان و قلم 

 رفت تا بر اساس سیاستی که در پیش گرفته بود هزاران زندانی سیاسی را آزاد کند.  که رژیم می گیرد صورت می

وقتی محمود عطایی به عنوان رئیس ستاد ارتش گفت حاال قدرت مجاهدین هزار برابر « فروغ»روزه بعد از  ۵های  در نشست

  الله( آن مبالغه را زیر سؤال برد؟ شما هم بر آن صحه گذاشتید. یادتان هست مهدی افتخاری )فرمانده فتحاست « فروغ»قبل از 
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با ضرب و تقسیم ثابت روی آوردید و روی تخته « علمی»وقتی شما برای برآورد قدرت مجاهد انقالب کرده و ... به توجیه 

کردید  انیشتن و ادعا  E = mc²ی  اصل از آن برابر است با معادلهگرم عنصر مجاهدی منفجر شود انرژی حکردید که اگر یک  

)قیاسی که هر کس با الفبای این عنصر نزد تمامی مجاهدین موجود است. موضوعی به همین سادگی ابعادی نجومی یافت. 

به این ترتیب اعداد مفهوم ریاضی و واقعی خود را نزد شما از  الفارق است.( بی مورد و معداند چقدر  آشنا باشد می« نسبیت»

 دست دادند. 

 بدون آن که منطقی در آن باشد. «. جنگ صد برابر»گویید  کما این که حاال هم می

کردید یک یگان ارتش چی را وادار  کردید. حسین ابریشم را با صد نیروی رژیم مقایسه می« ارتش»یک از اعضای  شما هر

حسین مطمئن »پرسیدید:  نفر نیرو داشت با یک لشگر رژیم مقایسه کند. و به تأکید از او  ۴۹۳نفر تا  ۴۹آزادیبخش را که بین 

 «. بله»و او پاسخ داد: « آیا روی حرف تو حساب کنم؟»گفتید:  و شما « بله»  گفت: ؟ و او «هستی

 اش بنازد.  ا عناصر رژیم شرکت کنید که کسی بتواند به زور بازو و یا عقیدهگویا قرار بود در یک جنگ تن به تن ب

 

 ی معکوس مبالغه

آوری اعالم داشتید که در یک نظرخواهی در  و پس از بازگشت مریم رجوی به شکل حیرت ۶۶یادمان هست که شما در سال 

شناختند  درصد جوانان هم او را نمی ۶۳ود که حتی اند! تردیدی نب درصد مردم به ریاست جمهوری او رأی داده ۶۳داخل کشور 

درصد مردم به او رأی دهند. این مبالغه وقتی به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری رژیم که  ۶۳چه برسد 

ای در  سابقه گرفت. شما در انتخابات ریاست جمهوری دور اول خاتمی که مردم به شکل بی رسید حالت معکوس به خود می می

میلیون نفر اعالم کردید که با  ۵/۶آن شرکت کردند و رأی اعتراضی خود به نظام را به خاتمی دادند تعداد شرکت کنندگان را 

 هم مواجه شد:  مجاهدیناعتراض شدید هواداران 

های ستاد  ابیبراساس ارزی  درصد مردم در انتخابات گفت: ۹۹های نجومی رژیم مبنی بر شرکت  آقای رجوی پیرامون دروغ»

میلیون  ۶۲درصد از  ۴۶میلیون نفر، یعنی  ۶/۵شهر دیگر، تنها  ۴۳۳های انتخاباتی تهران و  فرماندهی داخل کشور از حوزه

بر سر افزایش « آبروی نظام»ای و رفسنجانی برای حفظ  اند. به قرار اطالع، خامنه واجدین حق رأی در این انتخابات شرکت کرده

برابر توافق کرده بودند. این توافق کما این که دعاوی کذب مربوط به مشارکت زنان و جوانان  ۵الی  ۲زان کنندگان به می شرکت

ی مقاومت  در این انتخابات قبل از هرچیز در واکنش به حمایت اکثریت ملت از خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده

 (۴۶۶۶خرداد  ۵)اطالعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت « صورت گرفته است.

 

تر از دعاوی رژیم مبنی بر مشارکت  در انتخابات مذکور بسیار غیرواقعی« زنان و جوانان»دعاوی شما در مورد عدم مشارکت 

ی تر از ادعا کنندگان غیرواقعی رکتفعال آنان بود. از آن گذشته ادعای شما مبنی بر دلیل توافق سران نظام برای افزایش آمار ش

مجاهدین ضریب افزایش بیشتری را به کار   کنندگان در مراسم تعداد شرکت زم به ذکر است که شما در ارتباط باتان بود. ال قبلی

 گیرید.  می

المحدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت و یکی  جا پیش رفتید که محمد سید شما برای نپذیرفتن واقعیت تا آن

شرکت  ۴۶۶۶م مردم به شکل گسترده در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد از مسئوالن مجاهدین گفت: چنانچه بپذیری

 خرداد است! ۶۳ی غلط بودن خط سازمان در  اند به منزله کرده

رسیده و تردیدی نیست که آمار ارائه  ۴۶۹۲خرداد  ۴۴ی شورای ملی مقاومت به تاریخ  ای که به امضای دبیرخانه در اطالعیه

 ا اعالم شده آمده است:شده در آن با صالحدید شم

 

 کنند رأی نمایش انتخاباتی رژیـم را تحریم می درصـد دارندگان حق ۲۹جاهـدین: م  نظر سنـجی سـازمان»

http://sv.wikipedia.org/wiki/E_%3D_mc%C2%B2
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عمل آورده است اعالم کرد. بر اساس  سازمان مجاهدین خلق ایران امروز نتایج یك نظرسنجی سراسری را که در داخل کشور به

درصد  ۲۹دست آمده است،  تن از دارندگان حق رأی در استانهای مختلف کشور به ۴۶۶۳با  این نظرسنجی که از طریق مصاحبه

درصد که  خرداد را تحریم کنند. در میان هشت ۹۶دارندگان حق رأی قصد دارند انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندی در 

ه الریجانی رأی خواهند داد. درصد ناچیز درصد ب ۵/۶۶درصد به رفسنجانی و  ۹/۵۹گفتند در انتخابات شرکت خواهند کرد، 

کنندگان در  آرای باقیمانده میان سایر کاندیداها نظیر معین، قالیباف و مهرعلیزاده تقسیم شده است. از میان تمامی شرکت

 «نظرسنجی تنها یك نفر گفت که به کروبی رأی خواهد داد.

 ( ۹۳۳۵ژوئن  ۴) ۴۶۹۲خرداد  ۴۴دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 

ی  توان به نتیجه بحثی بر سر این که چه درصدی از دارندگان حق رأی در انتخابات رژیم شرکت کردند ندارم چون واقعًا نمی

 توان سؤال کرد.  مشخصی رسید. اما در مورد نظرسنجی شما و میزان صحت و سقم آن که می

سوی شخص شما، انتخابات در همان دور اول با انتخاب  طبق نظر سنجی سازمان مجاهدین خلق و بر اساس آمار تنظیم شده از

های  بندی  شود. این تحلیل نادرست شما از اوضاع داخلی رژیم و ترکیب جناح رفسنجانی به ریاست جمهوری تعیین تکلیف می

ات ریاست شان معتقد بودند که این اولین انتخاب مانده ترین های رژیم حتا عقب آن بود. این درحالیست که تمامی جناح

 ۴۶۶۳اند این نظرسنجی از طریق مصاحبه با که مجریان امر مدعی شده جمهوری است که به دور دوم کشیده خواهد شد. با آن

های مختلف تنظیم شده اما نتایج آن با واقعیت هیچ تناسبی ندارد. بزرگترین مراکز نظرسنجی در اروپا و آمریکا از  نفر در استان

کنند. تصورش را بکنید در آمار ارائه شده  بینی می فر با یکی دو درصد اختالف نتایج انتخابات را پیشن ۴۳۳۳طریق مصاحبه با 

رأیی هم ندارد. رقابت اصلی هم بین الریجانی و  نژاد اساسًا به حساب نیامده و هیچ از سوی شما کروبی یک رأی دارد و احمدی

شما خواهید به این مضحکه ادامه دهید؟ تازه این در حالی است که  رفسنجانی است که صورت معکوس واقعیت است. تا کی می

 ی آن نوشتید:  شورا که درآمد در سرمقاله ۴ی  ی شماره نشریه

هاست.  کنندگان آن  ی امضا ها به عهده های شورایی، مسئولیت مقاالت و نوشته ها و پیام گیری به جز اسناد و مصوبات و موضع»

ها و  ها و اخبار سیاسی یا نظامی احزاب و سازمان ه در اطالعیهچ ها و ام )چه در تحلیلبخصوص مسئولیت آمار و ارق

« ی منابع ذکر شده است و واضح است که شورای ملی مقاومت در قبال آن مسئولیتی ندارد.  های عضو شورا( به عهده شخصیت

 (۴۶۶۶ابان  ۴)ماهنامه شورا، شماره 

مجاهدین خلق روزی چند اطالعیه به نام دبیرخانه شورای ملی مقاومت انتشار دادید و اما بعدها به جای دبیرخانه سازمان 

 ها را شریک ادعاهای خود کردید و کسی هم اعتراضی نکرد.  هرچه دل تنگتان خواست گفتید و آن

 

ها  ر داخل کشور نگاهلرزید همه به وضوح دیدند که د که شش روز تهران در زیر پای دانشجویان و ... می ۶۹تیر  ۴۹در جریان 

ی مریم رجوی نیست. برای نیروهای خودتان هم که آمار کذایی را شنیده بودند تولید مسئله کرده بود و شما در پاسخ  متوجه

هارا الیق تیرباران  بودند سرزنش کردید و آن  نداده« مریم»که شعار به نفع  با خشم در روابط درونی مردم ایران را به خاطر آن

هایتان رهبری موسوی و کروبی را پذیرفتید.  هم آنقدر این مسئله واضح و روشن بود که شما در پیام ۹۹. بعد از جنبش دانستید

ها شرکت داشتند اما حتی یک شعار به نفع  که هواداران مجاهدین و به ویژه زندانیان سیاسی سابق هم در تظاهرات با وجود آن

سال صحت و سقم آمار  ی ده کننده شنیده نشد. این دو جنبش به فاصله ها تظاهر ن میلیونها تظاهرات از زبا مریم یا شما در ماه

« درود بر رجوی»اطالعیه داده بودید که مردم شعار  ۶۵ادعایی شما را نیز مشخص کرد. این در حالی بود که شما در سال 

 دهند:  می

علی جناح )غرب تهران( با  های آزادی و محمد در خیابانهزار نفر از مردم تهران  ۵۳اکتبر بیش از  ۴۳روز جمعه گذشته »

که از استادیوم آزادی تهران و به دنبال برگزاری  تظاهرات این در. نمودند تظاهرات رجوی بر درود –شعارهای مرگ بر خمینی 

به مجاهدین پیوستند  برداری ایران در سئول که یک مسابقه فوتبال آغاز شد، مردم حمایت خود را از قهرمانان تیم ملی وزنه
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های دانشجویان مسلمان خارج از کشور  )نشریه اتحادیه انجمن ۶۵ مهر ۹۴ پاریس –ابراز داشتند. دفتر مجاهدین خلق ایران 

 .(۶۶شماره  ۴۶۶۵مهر  ۹۵

 ۹۳۳حًا اند تلوی رفته« تیف»درونی اخیرتان با مجاهدین تعداد کسانی را که از مجاهدین جدا شده و به کمپ   حتی در نشست

جا دارم  ی آن در یک مقطع طبق آماری که از مسئول آشپزخانهتنها صدها نفر به ایران رفتند و کنید. در حالی که  نفر ذکر می

  تواند محل مناقشه باشد. البته آمار همیشه میکردند.   نفر در این کمپ زندگی می ۶۶۳

 

 مجاهدین  کنندگان در مراسم مبالغه در آمار شهدا و شرکت

داد. شما با اعداد بدون توجه به مفاهیمی که داشتند بازی  این مبالغه در تعداد زندانیان سیاسی و شهدا هم خود را نشان می

و سپس ناگهان در دهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی  ۴۹به  ۴۹به میل شما از  ۶۶عام شدگان  کردید. مثاًل تعداد قتل می

کردند. زندانیان  هزارتن افزایش یافت. بقیه هم بایستی از میل شما دفاع می ۶۳تید به و در جنگ سیاسی که با خاتمی داش

شدند که آمار واقعی  می  پرداختند و مدعی سیاسی آزاد شده هم بایستی در همین راستا به تولید خاطره و تأیید آمار شما می

هزار نفر افزایش یافت. پانزده سال هم  ۴۹۳م شما به شبه با چرخش قل هزار شهید هم یک ۴۳۳هزار نفر است. آمار  ۶۳بیش از 

هزار نفر  ۴۹۳رو به افزایش گذشت تا به رقم  ۶۵هست که همچنان این رقم ثابت مانده است. البته آمار شهدا هم بعد از سال 

 ۶۶به جز کشتار هزار تن افزایش یافت بدون آن که  ۴۹۳و  ۴۳۳و  ۲۳و  ۶۳هزار نفر شروع شد و سپس به  ۵۳رسید. ابتدا از 

 در ایران بوده باشد.  ۶۳ی  های اولیه دهه موج اعدامی به وسعت سال

سال بعدی رقمی به آن افزوده نشده است، آیا  ۹۳هزار نفر اعدام شدند و در  ۴۹۳طبق ادعای شما در ده سال اول حکومت 

گرفت وضعیت   همین آمار گذاشت و نتیجه چی دست روی  طلب استحاله نبایستی در آمار و ارقام شما شک کرد؟ اگر یک فرصت

 گویید؟  رود چه می رژیم می« استحاله»رو به بهبود است و امید به 

  

رسیم با همین پدیده روبرو هستیم. هر سال تعداد معینی شرکت کننده  مجاهدین هم که می  به آمار شرکت کننده در مراسم

های گذشته در خارج  دانم تعداد هواداران مجاهدین در طول سال من می جا که کنند. تا آن در مراسم ژوئن مجاهدین شرکت می

ها و  کنندگان در میتینگ شرکت  ی سازماندهی از کشور اضافه که نشده هیچ کم هم شده است. کاری به ترکیب و نحوه

 ها ندارم.  تظاهرات

 

کردید و سپس بعد از حضور مریم  ن نفر اعالم میهایتان را هزارا کنندگان در تظاهرات تعداد شرکت ۲۳ی  ی دهه شما در ابتدا

هایی که به  در تظاهرات ۴۶۶۶ها افزوده شد. در سال  رجوی در فرانسه هر سال به آمار شرکت کنندگان در تظاهرات

اند. نشریه  ها در سراسر دنیا شرکت کرده هزار نفر در این تظاهرات ۵۳معروف شد اعالم گردید که مجموعًا « همبستگی»

هزار نفر ،  ۵ هزار نفر ، استکهلم ۶هزار نفر، الهه  ۹۳، شرکت کنندگان در تظاهرات بن ۴۲۲۲آگوست  ۶۴وخورشید شیر

نفر ،  ۴۳۳۳نفر ، کپنهاگ  ۴۵۳۳نفر ، تورنتو  ۴۵۳۳هزار نفر ، لندن  ۶هزار نفر ، پاریس  ۶آنجلس هزار نفر ، لس  ۶واشنگتن

 ظاهرات اسلو، وین، سیدنی، بروکسل، برن، را مجموعًا هزاران نفر اعالم کرد. اعالم کرد. همچنین تعداد شرکت کنندگان در ت

فالن  سابقه ایرانیان مقیم آلمان در سالن وست گردهمایی بزرگ و بی»اعالم شد که در جریان  ۴۶۶۲در تظاهرات خرداد 

 (۴۶۶۲خرداد  ۶۳اند. )نشریه شیرخورشید ویژه  هزارتن شرکت کرده ۴۵« دورتموند

 

  هزار نفر اعالم شد: ۹۵ی ارلزکورت لندن برای اولین بار آمار  عد در برنامهسال ب

هزار تن، مریم رجوی زنان را به مبارزه علیه بنیادگرایی  ۹۵در بزرگترین اجتماع ایرانیان خارج از کشور در لندن با شرکت »

 ( ۴۶۶۵ر چهارم تی ۴۳۴ی  ی اول نشریه ایران زمین شماره )تیتر بزرگ صفحه« فراخواند.

 هزار نفر بالغ شد!  ۶۳سال بعد به  ۶این تعداد، 
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سی هزار ایرانی در کپنهاگ بزرگترین تظاهرات «  خبر داد: ۴۶۹۴خرداد  ۶۴شورای ملی مقاومت ایران در تاریخ    دبیرخانه

 (۴۶۹۴چهارم تیر  ۵۲۴ی  )نشریه مجاهد شماره« ایرانیان در خارج از کشور را آغاز کردند

 هزار نفر یاد شده دارد. ۶۳ر چندین خبر دیگر در مورد نشریه مزبو

 هزار نفر هم بالغ شد.  ۴۳۳اما در این حد باقی نماند و چنانچه دیدید بنا به میل شما به بیش از 

 

 ۹۳هزار و  ۶۳هزار نفر، به  ۵۳ویلپنت پاریس حضور پیدا کردند از »های گذشته شما تعداد افرادی را که در سالن  در طول سال

هزار نفر ارتقا دادید. به طعنه به یکی از مسئوالن مجاهدین گفتم امیدوارم  ۴۳۳هزار و بیش از  ۴۳۳هزار و  ۲۳هزار سپس 

رویم شما ظرفیت این سالن را به یک میلیون نفر هم خواهید  رژیم هرچه زودتر سقوط کند وگرنه به این ترتیب که پیش می

 رساند.

ی افراد را برای  که کلیه« دیتکتوری»های  تواند باشد و دستگاه فت هزار نفر بیشتر نمیظرفیت این سالن چیزی در حدود ه

ای با چنین  ی اروپا سالن سرپوشیده کنند ظرفیت بیش از این را ندارند. اصواًل در هیچ نقطه ورود به سالن چک و بازرسی می

 ظرفیتی وجود ندارد. 

هزار تن در ورزشگاه ژان بوَئِن ۴۳۳مقاومت در انتظار »گفت:  َولورزاکتوئلریه نشچی در گفتگو با  مهدی ابریشم ۹۳۴۳در ژوئن 

هزار ایرانی از چهار قاره جهان در آن گردهم آمده بودند,  ۹۳که  ۹۳۳۲ژوئن  ۹۳برای تغییر رقم گردهمایی « تاورنی»

 «باشد. می

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21693 

 

فرانسه افتتاح شد دارای  ۴۲۲۹های جام جهانی  هم زمان با برگزاری بازی ۴۲۲۹در پاریس که در سال « فرانسه»استادیوم 

 دهد.  به سختی چند هزار نفر را در خود جای می« تاورنی»ران است. ورزشگاه محلی شهرک صندلی برای تماشاگ ۹۳۳۳۳

اندیش است که در این میان  البته مسئوالن سیاسی و امنیتی و پلیس فرانسه و رژیم که از حقایق اطالع دارند. فقط هوادار ساده

های مربوط به تعداد شرکت کنندگان را برای   اطالعیه شود. اما مضحک آن که چنانچه این ادعاها را بپذیرد دچار توهم می

 فرستادید که خود به خوبی در جریان امر بودند. های فرانسوی هم می کانال

 های مختلف نشان داد.  توان در زمینه این مبالغه را می

هزار زخمی  ۴۶۳ستی گفت که هزار کشته! البد بای ۵۵شدگان رژیم در عملیات فروغ جاویدان توجه کنید:  به آمارتان از کشته

و   شوند. مجاهدینی که با ماشین گویند در ازای هر کشته سه نفر زخمی می کالسیک می  های اند چرا که در جنگ هم داشته

ی چهارزبر در محاصره قرار گرفته و از زمین و هوا توسط  کردند و در تنگنه های الستیک دار برزیلی به سرعت پیشروی می تانک

و بمباران هوایی و ... در یک عملیات توانستند   کوپتر بمباران شدند با کدام تسلیحات و با کدام آتش و توپخانه هلی جنگنده و

ها ریشه در همان مبالغه  تلفات دهند؟ آیا این گونه آمار دادن ۴۵۳۳هزار نیروی دشمن را از پای در بیاورند و خود کمتر از  ۵۵

 ندارد؟ 

تغییر کرده است؟ آیا پس از گذشت بیش از پانزده « عملیات»گفتید. آیا معنای  می« یات راهگشاییعمل»شما از هزار  فقره 

 انجام شده که البد رژیمی که متحمل آن شده جزئیاتش را هم می داند بدهید؟« عملیات»سال حاضر هستید بیالنی از 

کنید،  از مجاهدین اشاره می« بر سه میلیون شیعهمیلیون و دویست هزار تن از مردم عراق عالوه  ۵حمایت »شما همچنان به 

دانید که  بدون این که توضیح دهید با این آمار چرا دشمنان شما در عراق دولت و پارلمان و ... را در دست دارند؟ حتمًا می

ین توفیقی در های قدرت با آمار کمتری نسبت به شما به چن ها با وجود عراقی بودن و شیعه بودن و در دست داشتن اهرم آن

 المالکی در انتخابات روی هم چنین حمایتی نداشتند.    اند. ائتالف ایادعالوی و نوری عراق دست یافته

 دارد در ارتباط با ایرانیان خارج از کشور کارساز نیست؟  چرا این دم مسیحایی که شیعیان عراقی را به حمایت از شما وا می

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21693
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21693
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21693
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جای  را با دالیل متقن و اسناد و مدارک کافی زیر سؤال بردم به ۶۶عام شده در کشتار  هزار قتل ۶۳وقتی آمار شما از تعداد 

تر در مورد تعداد رزمندگان ارتش  بردید. شما پیش پذیرش اشتباه یا حداقل سکوت در قبال آن شخصیت مرا زیر سؤال 

  .کردید المللی عنوان می نهای بی های خودتان را از زبان رسانه کردید و حرف های عجیب و غریبی می اغراق

سال گذشته مورد  ۶هزارتن از رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی ایران، در اولین سفرش طی  ۴۳مریم رجوی توسط »رویتر: 

تن از جنگجویان کاماًل مسلح مجاهدین در مقابل  ۹۳۳۳همچنین این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: « استقبال قرار گرفت. 

 (۴۶۶۶هفدهم اذر  ۶۶۹)مجاهد « دادند.  کرد، نگهبانی می اه نظامی، جایی که وی در آن سخنرانی میدر ورودی یک قرارگ

 به زبان انگلیسی انتشار داد همچنین آمده است:  ۴۲۲۶در برشور تبلیغاتی که شورای ملی مقاومت در ژوئن 

عراق دیدار کرد و در سخنرانی برای  -یران، خانم رجوی از یک قرارگاه ارتش آزادی بخش در نوار مرزی ا۴۲۲۶در دسامبر »

 «ی دمکراسی، صلح و عدالت در ایران خواهد بود. پایان قرن بیستم طلیعه»رزمنده گفت:  ۴۳۳۳۳

 

مورد استقبال در یک پایگاه هزار تن  نفر بود چگونه مریم رجوی توسط ده ۲۳۳۳ در آن دوران کمتر ازتعداد رزمندگان ارتش 

موضوع اصلی فریب رژیم و دشمن هم نیست. چون  هزارتن و ... هم افزایش داده بودید. ما آمار را به چند دهالبته ش  قرار گرفت؟ 

ها از دستگاه اطالعاتی و امنیتی برخوردارند و قبل از هرچیز ارزیابی اطالعاتی خاص خود را دارند. اتفاقًا هدف این نوع  آن

 ها بیشتر دوستان هستند. مبالغه

پردازد متأسفانه آن را  گیرد به محض این که کسی به نقد آن می مبالغه توسط شما و با صالحدید شما صورت میجایی که  از آن

 کنید. دشمنی با شخص خودتان تلقی می

 

 استفاده از کلمات و عبارات ویژه و تأثیرات آن

)که چون آینه صاف و زالل و مصفا  ی مجاهدین به غیر از شما شما به انقالب ایدئولوژیک مداوم در مجاهدین معتقدید. همه

هایی را که با خود از جامعه به  هایشان را بیرون بریزند. آلودگی «چرک»و « خودشان تیغ بکشند»هستید( مجبورند هر روز به 

نامید. یکی نیست بپرسد مگر شما از  می« عملیات انتحاری»اند پاک کنند. شما این کار را سخت تر از  درون سازمان آورده

مگر شما از سرشت ها پاک و رها هستید؟  اید؟ مگر شما از آلودگی اید؟ مگر شما در همان جامعه رشد نکرده نیای دیگری آمدهد

ی اعضا و کادرها سرشار از انحراف   های سازمانی همه ترین رده چگونه ممکن است از یک رده بعد شما تا پاییندیگری هستید؟ 

رسیدید؟ شما از کدام کوره گذر کردید « پاکی»و « خلوص»ا با چه مکانیسمی به این درجه از و فساد و ... باشند و شما نه؟ شم

 که دیگران نکردند؟

جهاد »و نه در « جهاد اصغر»هم ندارید، یعنی شخصًا نه در « عملیات جاری»کنید،  شما وقتی در عملیات مسلحانه شرکت نمی

های  تان روبرو نیستید، و با مشکالت و سختی ی به خطر افتادن جان همچون یک مجاهد در صحنه با ریسک و دلهره« اکبر

توانید به مشکالت واقعی  کنید چگونه می شکستن روحی و روانی مواجه نیستید و فشار پاسخگویی و جبرجو را احساس نمی

 امرتان واقف شوید؟  یک نیروی تحت

« کشد می غتی»را بپذیرد، معلوم است کسی که به خودش دائم بگویید و فرد آن « کشی به خود تیغ»وقتی صبح تا شام از لزوم 

تواند خطرناک  کند؟ اگر قدرت بگیرد تا کجا می آید چه می وقتی پای دیگری و به ویژه منتقد و مخالف و رقیب و دشمن پیش 

دون تردید به خشونت عادت کرده است. او بطور دائم تحت تأثیر انواع و اقسام خشونت بوده است، ب« کشی تیغ»باشد؟ او به 

 گیرد.  آورد و به این ترتیب فرهنگ خشونت شکل می روی می

شوند مقاالتی را علیه این و آن بنویسند و کلمات و عباراتی زشت را به کار گیرند،  من اطالع دارم تعدادی از افراد که مأمور می

 ها برای نشان دادن مثاًل رده بیرون افتاده است. آنهایشان از پ خود کسانی هستند که در مظان اتهام قرار دارند. نقطه ضعف

 توانم با اسم و مورد بگویم.  زنند. قصدم پرده دری در مورد افراد نیست و گرنه می خود را به آب و آتش می« حسن نیت»
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رد جز به ، که بار فرهنگی خاصی را به دنبال دا«ناموس رهبری»، «ناموس ایدئولوژیک»ابداع کلمات عجیب و غریب همچون 

متبادر « جاهل»و « فرمان»و « قیصر»شنود،  را می« ناموس»ی  برد. حتمًا به ذهن هرکس که کلمه خشونت و ارتجاع راه نمی

تواند در جامعه نقش مترفی به عهده  رسد. چنین فردی نمی و ... هم می« چاقو دسته سفید زنجونی»به د و احتمااًل شو می

ناموسی کردن »برد.  هم راه می« جاهلی»معه را رشد دهد. تردیدی نیست که به فرهنگ تواند سطح فرهنگ جا بگیرد. نمی

 منطقی.  مغزی و بی پرور آن، یعنی تصلب هرچه بیشتر اندیشه، تعصب، خشک جدا از ذات خشونت« امور

زنان وابسته »ت از عبارت اس« ناموس»هم هست. در جلد چهارم فرهنگ جدید معین، یکی از معانی « رهایی زنان»در تضاد با 

 (. ۲۶۶۳)ص «. به یک مرد در یک خانواده

ها  مانده برای چیست؟ چه هدفی را پشت سر دارد؟ آیا شما از بار فرهنگی آن اصرار در به کار بردن این کلمات ارتجاعی و عقب

کنید  رهبری تشبیه می« سنامو»ای هستید. وقتی زنان را به  اطالعی ندارید؟ قطعًا دارید. شما انسان باهوش و با مطالعه

ها دفاع  «ناموس»است که از این « برادری»ها شوند. تردیدی نیست که نیاز به  آن« فرمان»و « قیصر»بایستی داداش « مردان»

دهند.  ها بالفاصله موقعیت خود را از دست می ی شما از سر این زنان برداشته شود آن کند. به همین دلیل است که وقتی سایه

 ناموسی یعنی چه؟ تشریح ناموس به خون و نفس چه معنایی دارد؟ « سوگند»

تشبیه « ی مهرطلب مادینه»و « عفریته»به و زنان را  دادن جلوه« نرینه وحشی»شان را  و خصائل« نر وحشی»و  لعونمردان را م

این تخفیف یعنی چه؟ « ماده»و « نر»کند.  بردن این الفاظ یک فرهنگ را تولید میباعث بازتولید خشونت است. به کار کردن

ای نداشته باشند  ی امور از شما تقلید کنند و از خود اراده البته وقتی از مجاهدین خواستید در همه انسان در حد حیوان است.

 د.کنن ها را هدایت می بندند و آن ی قالده است که به گردن حیوانات می  ریشه دانیم تقلید هم شدند. می به این مسیر رهنمون می

 

 کننده سهولت جدایی از مجاهدین واقعیت یا تبلیغات گمراه

هرچند قبال مهدی تر شد.  تر و پرهزینه هرچه انقالب ایدئولوژیک پیشرفت کرد، امکان جدایی از مجاهدین سخت تر و دردناک

تواند انتخاب  د، میهرکس هم نخواه» خود در مورد پذیرش رهبری شما گفته بود:  ۴۶۶۲تیرماه  ۹۶چی در سخنرانی  ابریشم

 گونه نبود.  دانید وقتی کارها پیش رفت این اما خود شما بهتر می« نکند، مگر جبر و فشار زور در کار است؟

ی  پذیر است. اما در دو دهه گیرد اما خروج از آن به سادگی امکان قباًل معروف بود که ورود به مجاهدین به سختی انجام می

ی  گرفت. همه ورود به مجاهدین به سادگی میسر بود و جدایی و خروج به سختی انجام می گذشته این موضوع برعکس شد.

 گویید:  موارد دیگری را هم می ۴۶۲۴دیماه  ۵شما در نشست درونی مجاهدین به تاریخ  شواهد دال بر این موضوع است. اما

ر یک ابالغیه همگانی، در آستانه عاشورای د ۴۶۹۴آبان  ۹۲دانند که یکبار دیگر در دهمین سالگرد اتمام حجت  همه می»

حسینی، من بار دیگر همه ساکنان اشرف و لیبرتی را که به خاطر ارتش آزادیبخش ملی ایران به عراق آمده بودند، با دریافت 

 «کمک مالی مخیر و مکلف به ترک لیبرتی و اشرف کردم.

 

رسمًا به مجاهدین اعالم کردید  ۶۲های حوض در سال  از نشست گویید نبوده است. شما بعد البته همیشه این گونه که شما می

خروج از سازمان ممنوع است و دیگر کسی برای من نامه ندهد که قصد جدایی از سازمان را دارم. در رابطه با او، جمع »که 

گفتید:  شما می «.گرداندگیرد و جمع و یگان مربوطه باید فردی را که خواهان خروج از سازمان است به راه درست بر تصمیم می

 «دار با اتمام تاریخ مصرف نداریم. مجاهد اقساطی و مدت»

ها  ونگی فرار آنگها رساندند. من از چ حسین نیز تعدادی از اشرف فرار کرده و خود را به آمریکایی  حتی پس از سقوط صدام

 مطلع هستم. 

شان ایمان دارم. در  دوستان و رفقایی دارم که به صداقت رار گیرند.تواند مالک ق نمیاید  هایی هم که از افراد گرفته نوشته دست

های عمرشان را در میان  اند، بهترین سال شان را در زندان گذرانده ام. نوجوانی و جوانی ها بوده بدترین لحظات زندان با آن
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های فردی هنوز هم منحصر  اخالقی و ویژگیها را با رژیم دارند، به لحاظ  ترین مرزبندی اند، همین االن هم محکم مجاهدین بوده

 شان این گونه نیست. به فرد هستند، داوری

او بسته   برده شد و بالفاصله با گرفتن پاسپورتش راه بازگشت« اشرف»ها که انسان بسیار شریفی است با فریب به  یکی از آن

 که توضیح دهد. توانم با ذکر جزئیات بگویم یا از خودش بخواهم  شد. اگر مایل باشید می

شد که اشرف همچون  حتی تأکید می شد از رفتن خبری نیست. پیش از سقوط صدام حسین به صراحت به افراد گفته می

شدند در صورت تقاضا برای جدایی  تواند خارج شود. افراد تهدید می است. کسی که وارد آن شد دیگر از آن نمی« مثلث برمودا»

   سال زندان ابوغریب را به خاطر ورود غیرقانونی به عراق. ۹روجی اشرف( را متحمل شوند و سال سلول انفرادی )خ ۹بایستی 

های استانبول و کراچی و ... با وعده و فریب به  ها و خیابان شان خالفکار بودند از کوچه ها بسیاری را که تعدادی جدا از آن

ارتش « پذیرش»ها را از کسانی که در قسمت  های آن تانمنتقل کردید و راه بازگشت را برایشان بستید. من داس« اشرف»

کند. این افراد در  ام. بنابراین تکذیب موضوع از جانب شما الاقل مرا قانع نمی شنیدهو فجایعی که به بار آمد را آزادیبخش بودند 

زندگی کرد برایم تعریف کرد ها با من  تعدادشان زیاد بود و فضاحتی نبود که انجام ندهند. یکی از دوستانم که مدت« تیف»

« تیف»دانم وقتی قرار شد  فرستاده شد مجاهدین از دادن شلوار مناسب به او خودداری کردند. البته می« تیف»هنگامی که به 

توانند به مجاهدین مراجعه کرده و در ازای امضای رسید مبالغی را دریافت  ی افراد می نگری گفتید همه تخلیه شود شما با آینده

 به نظر من حتی همین امر هم اقدامی مثبت است. هزار دالر در این رابطه هزینه کردید. ۹۳۳نند و بیش از ک

نیروهای ارتش، بسیاری از رزمندگان در هراس از این بودند که مبادا نفر « پراکندگی»پس از اشغال عراق و در دوران 

فرار کند. بسیاری از تمهیدات حفاظتی در اشرف برای آن نبود که  ها خاتمه داده و شان با شلیک گلوله به زندگی آن دستی بغل

های رژیم گرفته شود بلکه از این بابت بود که مبادا فردی به جان آمده و البته در مواردی  های احتمالی نفوذی جلوی اقدام

داخل ستن تعدادی از مجاهدین در نشده بزند. مجید آراسته از اهالی کرمانشاه با به رگبار ب بینی نفوذی دست به اقدامی پیش

های سعید نوروزی، محمودرضا کاوندی، محمدرضا احمدی، جواد طهماسبی و علی  نفر به نام ۵یکی از آیفاهای ارتش، 

دانید موردی بود   ها کشته شد. البته می قصد فرار داشت با تعقیب مجاهدین و آتش سنگین آنمصطفوی را به قتل رساند. او که 

قرارگاه اشرف فردی در نیمه شب قصد جان کسی را کرده بود که او را با وعده و فریب به اشرف « پذیرش»قسمت  که در همان

 آورده بود. 

 

 «بهشت»فرار از 

کردم عنقریب اعدام خواهم شد و آخرین دقایق عمرم را  ، در راهرو مرگ زندان گوهردشت هنگامی که فکر می۶۶در سال 

پیچید؟ در  ها را بشنوید چگونه از درد به خود می ا بودم، به این فکر بودم که وقتی خبر اعدام بچهکشیدم به یاد شم انتظار می

کردم عشق و عالقه بین ما و شما دو طرفه است. اگر من هم رفته  آن شرایط ناراحت شما بودم و نه وضعیت خودم. تصور می

ها که از همان  ا به شما برساند. متأسفانه بسیاری از بچهکردم که سالمم ر بودم مطمئنًا در لحظات آخر کسی را پیدا می

متأسفانه شما جز خودتان  مهری عجیب و غیرقابل تصور شما روبرو شدند. های مرگ جان بدر بردند و نزد شما آمدند با بی راهرو

 را! از نظر من عشق مریم به شما هم یک طرفه است.    بینید، حتی مریم دیدید و نمی کسی را نمی

اکبر عالئینی، وقتی که آزاد شد به مجاهدین پیوست و در عملیات فروغ جاویدان دستگیر شد و تا دم مرگ  یادش به خیر علی

کرد. از آن روز ربع قرن گذشته است و  به مجاهدین و شما عمیقًا باور داشت، و از اشرف و قرارگاه و ... به عنوان بهشت یاد می

ها استفاده  برای اقدام آن« فرار»ی  کنند؟ چرا مجاهدین هم از کلمه فرار می« بهشت»افراد از  پرسم، چرا  من دائم از خودم می

کنند؟ یادتان هست  توانند از مناسبات آزادانه جدا شوند و اقدام به فرار می کند. چرا افراد نمی کنند؟ فرار، زندان را تداعی می می

 بود. « بهشت سوسیالیسم واقعًا موجود»که آلمان شرقی  کردند! در حالی افراد از آلمان شرقی هم فرار می

دادند جهنم  بهشت روی زمین را میایجاد ی  هایی که وعده ی آن دیدم همه اندیشیدم، می ها خیلی با خود می طی این سال

 اشد. ی خاکی و توسط چه کسی داده شده ب کند این وعده در کجای تاریخ و در کجای کره تحویل دادند. فرقی هم نمی
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کنند.  در بهشت کسی را مجازات نمی نگهبانی معنا ندارد. خاردار و برج بهشت با سیاج و سیم«. توان با بتن ساخت بهشت را نمی»

 تنگ شود. « جهنم»به ویژه اگر دلش برای 

ام در این گونه موارد شما به  دهتوانند آن را کنار بگذارند؟ بارها شنی کنند، آزادانه نمی چرا افرادی که آزادانه مبارزه را انتخاب می

مالک و ها  این نامها، اما  نظر از درست یا غلط بودن این روایت کنید. صرف گوارا و ... اشاره می اقدامات مبارزان فلسطینی یا چه

ه مجازات ها نیست، بایستی برای هر اقدامی دلیلی منصفانه یا محکمه پسند آورد. یا بارها ب اقدامات آن ی برای درستیمعیار

اید که به نظر من از اساس نادرست است. در دنیای امروز   های صحرایی اشاره کرده ی نبرد و تشکیل دادگاه سربازان در صحنه

 گونه توجیهات خریدار ندارد. این

ید؟ کن که آن همه به سازمان آزادیبخش فلسطین انتقاد داشت، اشاره نمی« محمود درویش»چرا به برخورد درست عرفات با 

سر »کجا محمود درویش بریده و مزدور و خائن و نفوذی دشمن معرفی شد؟ چرا برخورد درست دانیل اورتگا و توماس بورخه با 

ها را زیر سؤال برد؟ کی و کجا  اندازید؟ مگر او کم کلیت ساندینیست از قلم می را ها از راهبران پیشین ساندینیست« جیو رامیرز

او معروف بود مزدور « آنتی تز»ئن و نفوذی دشمن معرفی نمودند؟ کجا عرفات، جورج حبش را که به او را بریده و مزدور و خا

کجا این افراد استدالل  اید؟ امپریالیسم و صهیونیسم خواند؟ تقدیر محمود عباس از حبش به هنگام مرگ را فراموش کرده

 م هستیم کسی حق ندارد به ما انتقاد کند؟جایی که ما در حال مبارزه با امپریالیسم و صهیونیس کردند از آن

ی بنیانگذاران مجاهدین بود از سازمان به  بین رودسری )عبدی( که در زمره دانیم فردی در حد عبدالرضا نیک ی ما می همه

ات سادگی جدا شد بدون آن که آبرو و حیثیت او زیر سؤال برود در حالی که سازمان مخفی بود و ساواک هیچ اطالعی از تحرک

در سازمان مجاهدین و بخش منشعب آن اجرا نشد و « محمدآقا»به ویژه بعد از  اما این سنت حسنه متأسفانه بعدهاآن نداشت. 

 ی ما شاهد فجایعی بودیم که اتفاق افتاد. و تأثیرات ویرانگر آن را به نفع مرتجعین گذاشت و کو تا بگذارد...   همه

 

خاردار اشرف رو به داخل است و نه رو به بیرون؟  های سیم باشند چرا سر میله  ن نپرسیدهاما شاید هواداران شما هم از خودشا

های  دانم فقط در زندان چنین حالتی است. به عکس ی زندان دارم می ها رو به داخل هستند و نه بیرون؟ من تجربه چرا نورافکن

خاردار و نورافکن آن به این گونه تنظیم شده  د که سیاج و سیمکنی ای را در دنیا پیدا نمی پادگان نظامی  اشرف نگاه کنید. هیچ

شود و نه برای جلوگیری از فرار افراد به بیرون از  ی دشمن به داخل پادگان کشیده می  خاردار برای جلوگیری از رخنه باشد. سیم

اقدامات معنا دارد. به ویژه وقتی در ارتباط بودید. این   ها در کنار سیاج در داخل اشرف کانال هم حفر کرده پادگان. عالوه بر این

پیوندند. متأسفانه شما تهدید  کنیم که افراد بر اساس آگاهی و اختیار و با انتخاب خود به آن می با یک ارتش انقالبی صحبت می

پذیر بود دیگر کسی  شد. اگر جدایی افراد از مجاهدین امکان دیدید و نه از بیرون. تمهیدات هم برعکس چیده می را از درون می

توانستند از همسرانشان جدا شوند دیگر به فکر  افتاد. کما این که اگر زنان در رژیم ضدبشری به سادگی می به فکر فرار نمی

 افتادند.  و تقطیع جنازه نمی« همسرکشی»

کسی فرار نکند. در دوران  ی نگهبان دید درون قرارگاه بود که بانی اشرف، وظیفه های دیده پس از سقوط دولت عراق، در برج

دادند و حاال خود بایستی  صدام حسین، نیروی عراقی که اطراف اشرف مستقر بود فراریان احتمالی را دستگیر کرده تحویل می

 کردید.  تمهیدات الزم را فراهم می

 

 ی مدرن انقالب ایدئولوژیک سیر قهقرایی در رسیدن به جامعه

ها و نیازهای افراد  ترین خواسته های انقالب ایدئولوژیک به سرکوب ابتدایی ای تحکیم پایهشود بر یکی از دالیلی که موجب می

 ی آن است که برخالف طینت و طبیعت بشری است.  مایه روی آورید جان

نواخت ایجاد کنید، این حتی برخالف تنوع و گوناگونی طبیعت  ای از هر لحاظ یک شکل، یک رنگ و یک خواهید جامعه شما می

 هاست.  ها و گونه ست. زیبایی طبیعت در تنوع رنگا

ی استرالیا افراد تقریبًا به یک شکل هستند نه در جوامع شهرنشین پیشرفته.  تنها در قبایل آفریقا و آمازون و نقاط دورافتاده
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تر باشند  . هرچه افراد به هم شبیهد و بقیه موظف به اجرای آن هستندده تنها در قبیله است که یک نفر دستور می

 بودن جامعه است.  ماندگی و بسته ی عقب دهنده نشان

گیرد که انقالب ایدئولوژیک و روابطی که بعدها بر اساس آن در اشرف شکل  ی مدرن بر سه پایه و رکن اساسی شکل می جامعه

 هاست. این سه رکن عبارتند از:  گیرد نافی آن می

 

افراد به « فردیت»ی مدرن قبل از هرچیز   ک تک اعضای جامعه، در جامعهخواهی؛ وجود آزادی برای ت آزادی و آزادی -۴

شود بلکه امکان عملی ساختن آن را نیز پیدا  شود و فرد نه تنها از آزادی بیان و عقیده برخورددار می رسمیت شناخته می

 کند.  می

و فکر به رسمیت   و عقیده حتی در اندیشه اولین قدم  انقالب ایدئولوژیک نفی فردیت و حل شدن در رهبری است. آزادی بیان

شان به مسئولین سازمان را بصورت  شد چه برسد که بخواهد عملی شود. افراد حتی امکان مطرح کردن نظرات شناخته نمی

گیرند.  خصوصی و مکتوب ندارند و در صورتی که نظری غیر از تحلیل رهبری داشته باشند شدیدًا مورد تنبیه و توبیخ قرار می

های فردی است. و شما برای هویت انسانی و مستقل افراد ارزشی قائل نیستید. در نگاه  وی آزادیر در انقالب ایدئولوژیک رو

 دهند.  ی ابزاری هستند که شما را در رسیدن به هدف یاری می مثابه ها به شما انسان

 

ادن به آن است. در سیاست، تاکید بر تنوع در عالیق و گرایی به معنای پذیرش تنوع و بها د کثرتگرایی و پلورالیسم؛  کثرت -۹

ی مدرن است. تکثرگرایی مبتنی بر این پیش فرض است که  های جامعه سالئق و اعتقادات شهروندان، یکی از مهمترین ویژگی

ماعی به جای گرایی بر آن حاکم است عقل اجت ای که کثرت  در جامعهبرای رسیدن به حقیقت باید به آرای عمومی رجوع کرد. 

در این  ی خالق یا ارباب و رهبر. در پلورالیسم خواست خالیق و مردم مطرح است نه اراده عقل کل یا رهبری حاکم است.

  هاست. یک نفر به جای همه تصمیم حقیقت در نزد همگان پخش است و راه رستگاری به تعداد مردم و خالیق و دیدگاهدیدگاه 

 گیرد.  نمی

 

کند. افراد در تعامل و گفتگو با هم  جامعه؛ در این نوع جوامع کسی برای کسی تعیین تکلیف نمیحق دخالت در  -۶

 شود . جا ناشی می یابند. دمکراسی یا حاکمیت مردم از این حل می گیری کرده و برای حل مشکالت جامعه راه تصمیم

است که اشرف و لیبرتی دچار بحران هستند و شما  ران است. به همین دلیلحای که این سه رکن را نداشته باشد دچار ب جامعه

 خواهید با انواع و اقسام فشارها بر این بحران سرپوش بگذارید. می

 بگیرند حتمًا انسانی که بگوید تمایلی به داشتن آزادی بیان یا عقیده ندارد و دوست دارد دیگران برای او فکر کنند و تصمیم

 است.شده ناهنجاری روحی و روانی دچار یک 

 گفتید:  برای عملکردهای مختلف را از افراد بگیرید. در حالی که قباًل می« امکان»شما تالش دارید کسب 

بود، بایستی خدا از روز نخست انسان شدن انسان، چنانکه مالئکه نیز  از این می  بینی توحیدی خودمان اگر غیر مطابق جهان»

نمود. در حالی که ویژگی انسان  ه خونریزی و فساد منجر شود، از او سلب میمعترض بودند، اختیار انسان را که ممکن است ب

 «های مختلف است. برای عملکرد« امکان»در همین آزادی و کسب 

 (۲۲و  ۲۶، ص ۴۶۵۹بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک تیر )

 

شود معلوم است که امکان  داران خوانده میو شعبه وزارت اطالعات و سپاه پاس« محفل»وقتی درد دل و گفتگوی دو نفر با هم 

ای در اشرف  ها هیچ دوست صمیمی آن ،ام کرده  من بارها از مجاهدین جدا شده تحقیق نیست.در جمع هم تبادل نظر آزاد 

یادی های ز ای خطرناک است. با آن که سال اند. امکان به وجود آمدن دوستی عمیق بین افراد نبود و این برای هر جامعه نداشته

 ی یکدیگر ندارند.  اند هیچ اطالعات شخصی از زندگی و گذشته کرده  کنار هم زندگی
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ی پادگانی  کنید. شما به یک جامعه ی آزاد و رنگارنگ ندارید. برای نیل به آن هم تالش نمی شما اعتقادی به یک جامعه

 گویید:   یخ بشر میالشکل معتقدید. برای همین در مورد عالیترین شکل سازماندهی در تار متحد

  «ارتش عالیترین و متکاملترین و کم شکافترین ساختار اداری و سازماندهی در تاریخ بشر است.»

هم   اید بلکه خبری شمالی که یک پادگان بزرگ است نداشته ی کره گاه نه تنها نقدی در مورد جامعه بر همین اساس شما هیچ

 سال اخیر بوده است.  ۶۶اید با این که دولت آن یکی از متحدان اصلی رژیم در  دادهبرعلیه روابط موجود در این کشور انتشار ن

 کنند.  ها همچون مورچه عمل نمی اید که انسان شما از تاریخ اجتماعی و از تاریخ بشر درس نگرفته

یاد « واحد تن»برای همین از  المحتوا بسازید. الشکل بلکه متحد ای نه تنها متحد با انقالب ایدئولوژیک شما تالش کردید جامعه

 کردید که در عمل شکست خورد.  می

شده،  های ورزشی و هنری سازماندهی های فولکوریک، موفقیت باله، موسیقی  های ها، ارکسترهای سمفونیک، رقص بزرگترین اپرا

پوشانند. قادر به ارضای حس توانند مشکالت جوامع رو به زوال را برای همیشه ب های نظامی نمی ترین و زیباترین رژه منظم

 طلبی انسان نیستند. آزموده را آزمودن خطاست.  تنوع

ای را  شود عده هایی یک شکل و یک فکر خلق کنید چنین چیزی محال است. نمی اید انسان شما سه دهه است تالش کرده

 ای را برید و کوتاه کرد.   کشید و بلند کرد و عده

خواهید آن را در  باور ندارید چگونه می« جمهور مردم»و « حاکمیت مردم»نی مجاهدین به و مناسبات درو« اشرف»شما که در 

ی فردا باشد. توجه داشته باشید شما همین االن هم  تواند الگوی جامعه ی ایران پیاده کنید؟ این مدل می زده ی خمینی جامعه

حتی در اطالعیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین به  دانید. می« دمکراتیسم درونی»ترین  روابط مجاهدین و اشرف را شکوفا

ساز )توحیدی(  العاده دمکراتیک و انقالبی و یگانه روابطی فوق»و « مناسبات فوق دمکراتیک»از « مریم»مناسبت ازدواج شما و 

 تعمیم دهید چی؟ ی بزرگتر ایران  را فردا به جامعهالگو اگر قرار بر این شد که همین «. دهد در داخل این سازمان خبر می

و نه مردم ایران. شما حتی تعریف « نیروهای مقاومت»یعنی « خلق قهرمان»کردید که  شما حتی برای نیروهایتان تئوریزه می

 مد نظر قرار گرفت چی؟« خلق قهرمان»دهید. اگر تنها رأی  به دست می« مردم»جدیدی از 

 


