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 ...راستی را
از آن پيشتر
رنج شما از ناتوانایی خويش است
در قلمرو دريافتن
كه اينجا اگر ازعشق سخنی میرود
عشقی نه از آنگونه است
كه تان بهكار آيد،
وگر فرياد و فغانی هست
همه فرياد و فغان از نيرنگ است وفاجعه.
خود آيا در پی دريافت چيستيد
شماكه خود نيرنگيد و فاجعه
و الجرم از خود
به ستوه.
نه؟
ديری با من سخن به درشتیگفتهايد
خود آيا تابتان هست
كه پاسخی
به درستی بشنويد...؟
سرودهی احمد شاملو

متنکتابیکه میخوانید ،در ماه می ۲۰۱۳به ش���کل نامهای سرگشاده منتشر شد؛ اگر
حتی اندکی تردید و دودلی ،زمان نگارش و انتشار این نوشته در من بود-که نبود،-
پس از انتش���ار ،بازتابگستردهی آن در موافقان و مخالفانش -به ویژه ،-به اعتبار،

درستی و حقانیت آنچه مطرح شده بود ،مهر تأیید زد.
با بسیج بیامان منتقدین بیمنطق ،با سالح فحاشی و تهمت ،و با آتشباری از نفرت
و بغض -مرا بهگمان خود -س�ل�اخیکردند .چنانچ���ه آگاه بودند بر منش من،
میتوانستند دریابندکه وقتی بر درستی آنچه میاندیشم و مینگارم باور دارم ،هیچ
ت و ادراکم خدشهای نمیزند و هیچ
ناس���زا و ناروایی ،بر سالمت و استواری دریاف 
نیرویی مرا تماشاگر خاموش بیدادی نخواهد کردکه جان و زندگی را برای امحای
آن برکف دست داشتهام.
مرزهای جهان گستردهتر از دایرهی بستهی اندیشهی ماست ،بال و پری گشوده برای
پرواز باید؛ و سبکبالی پرواز استکه راههای رهایی را خواهد نمود .ایکاش این نیرو
را درگفتمانی سازنده به یاری میگرفتند ،ایکاش بر آنچهکه خواندند ،میاندیشیدند
و در مییافتند با رسم خط بطالن ،خطوط این نامه زدوده نخواهد شد؛ در مییافتند
باکشتن چراغ ،حقیقت نمیمیرد؛ سحر میرسد ،و نور ،با رگههای فروزان ،خود را از
دل سیاهی برمیکشد.
ایرج مصداقی  /مرداد ۱۳۹۲

بخش اول

آقای رجوی بهکجا میروید؟

نامهی طوالنیای راکه در ادامه میآید با عجله و در مدت هش���ت روز نوش���تم و چهار
روز به ویراستاری و تدوین آنگذشت .قصد داشتم روز  ۱۹بهمن سالگذشته منتشرکنم
که به خاطر پیگریی بیماریام ،خوشبختانه انتش���ار آن دو روز به تعویق افتاد و حملهی
بیرحمانهی تروریستی عوامل رژیم به «لیربتی» وکشتار مجاهدین بیدفاع باعث شد
ت نگهدارم.
که از انتشار آن موقت ًا صرفنظرکرده و دس 
در توصیف خط مش���ی خودم بایستی بگویم من منتقد جدی مجاهدین هستم و دشمن
آشتیناپذیر رژیم .جنبهی انتقادیکارم نبایستی سایهای بر وجه مبارزاتی فعالیتهایم علیه
رژیم غدار حاکم برکشورمان بیاندازد و جنایات آنها را تحتالشعاع خود قرار دهد.
به همنی دلیل در بحبوحهی حملهی موشکی جنایتکارانه به «لیربتی» ،مطلبی در چرایی
حملهی رژیم و محکومیت آن نوشتم .در آنجا از طرح انتقاداتم نسبت به سیاست پافشاری
بر ماندن در عراق خودداریکردم .چون در آن لحظه محکومیت جنایت رژیم برایم مهم
بود.
عدم انتش���ار نامهام این امکان را به من دادکه با صرف روزهای متمادی و بازنگری در
محتوای آن و اضافهکردن نمونهها و فاکتهای مشخص به منظور تدقیق هرچه بیشتر
(به دوبرابر و نیم شدن صفحات آن منجر شد) به انتشار آن اقدامکنم.
ی ویکمنی سالگرد شهادت موسی
نوزده بهمن را به این دلیل انتخابکرده بودمکه س 
خیابانی و یارانش بود .پیکر درهمشکس���ته اما استوار «موسی»که به دستور الجوردی
1
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آقای رجوی بهکجا میروید...؟

در مقابل چشمانمگرفته شد و من از فاصلهی نزدیکی در او خریه ماندم پس ازگذشت
این همه سال او همچنان الهامبخش و سردار آرزوهایم باقی مانده است .تجدید عهد با
همهی عزیزانمکه حیات بیولوژیک و ساختار شخصیتیام را نیز مدیون آنها هستم مرا
وادار میکند س���کوت نکنم و از ارزشهای اخالقی دفاعکرده و به پریوی از وجدانم
عملکنم.
من آنچه شرط بالغ است با تو میگویم
تو خواه از سخنم پن دگری خواه مالل
آنچه راکه در این نامه با شما در میان میگذارم حرف امروز و دیروز من نیست نزدیک
به پانزده س���ال استکه در من نضجگرفته ،رش دکرده و نکات اصلی آن را افرادیکه
با من روابط نزدیکی دارند و داش���تند حتی زمانیکه بهصورت تمام وقت در ارتباط با
مجاهدین فعالیت میکردم بارها شنیدهاند .بخش زیادی از آن را حتی مسئوالن مجاهدین
شنیده و خواندهاند .بسیاری از نکات مطرح شده در این نامه بصورت اشاره درکتابها
و مقاالت انتشار یافتهام آمده است .با این حال به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی آموزگار
بزرگ میهنمان «سخن را نگه داشتم سال بیست».
همیش���ه احساس میکردم یکی مثل من بایستی س���خن بگوید .اما پیش از آن بایستی
کارهای مهمتری را انجام میدادم .بهرتین سالهای عمرم در زندان و با مجاهدین سرپی
شده است و این همکار را برایم سخت میکند و هم آسان .از یک سو بایستی بر احساس
و عاطفهام فایق آیم و از سوی دیگر خود را موظف میدانم اهداف و ارزشهای انسانی
یارانم را دنبالکنم.
صحبتهای ش���ما در نشس���ت درونی مجاهدین در  ۵دیم���اه  ۱۳۹۱برای من همچون
هش���داری بودکه اگر امروز شما را مخاطب قرار ندهم فردا خیلی دیر است .به ویژهکه
خود شما در همان نشست خواستید:
در م���ورد هر فرد یا جریان یا موضوع یا اته���ام و ادعاییکه خودتان نتوانید
جوابگو باشید ،تمامی این قبیل موارد را به من ارجاع بدهید.
اینکه چرا بایستی همنی االن به موضوع برپدازم بر میگردد به رویکرد جدید شماکه
آن را در سخرنانی مزبور اعالمکردید .تهدید مجاهدین وکسانیکه قصد جدایی از شما
را دارند به افش���ایگزارشهای خصوصیشان در «قیامت» و «معاد»های برگزار شده
در «اش���رف» و مطالبیکه در س���الهایگذشته در اوج اعتماد و اطمینان برای شما و
مسئوالنشان در مجاهدین تحت عنوان «صفر صفر تناقضات جنسی» نوشتهاند .در واقع
شما با این تهدید و دستگذاشنت روی پروندههاییکه در طول سالهایگذشته برای
تکتک مجاهدین تهیهکردهاید تعداد زیادی را بهگروگان خود تبدیل میکنید.
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وقتی «محمد اقبال» یکی از اعضای مجاهدین به تأسی از شما به شکل ناپسند با ادبیاتی
به شدت موهن و زشت به موضعگریی علیه خواهرانش «عاطفه» و «عفت» پرداخت ،و
به ویژه «عاطفه» را درکنار الجوردی و حاجداوود رحمانی نشاند و وعدهی محاکمهی او

را داد ضرورت انتشار این نامه را دو چندان احساسکردم.
گویا نامهی محمد اقبال «هدیه»ای هم بوده به مناسبت سالروز تولد خواهرش «عاطفه»!
ایکاش «عاطفه» اینگونه زیر پاگذاش���ته نمیش���د و «عفت» به سادگی به تاراج
نمیرفت تا «اقبال» ،چننی تلخ از برادری رخ برنتابد.
فرهنگیکه باعث میش���ود برادری باکلماتی زشت خواهرش راکه برای سرنوشت او
احساس مسئولیتکرده و به «اشتباه» خواهان نجات جان او شده در شب تولد به مسلخ
بربد ،بایستی مورد نقد و بررسی قرارگرید .چراکه اگر قدرت داشته باشد معلوم نیست تا
کجا پیش برود.
اعظ���م حاجحیدریکه در «لیربتی» اس���ت چگونگی ش���کنجهاش توس���ط برادر و
پسرعموهایش در اوین را شرح داده است.
وقتی برادری قلم به دست میگرید و در مورد خواهرانشکه دشمنیشان با رژیم روشن
اس���ت زبان به دروغ و تحریف و ناسزا میگش���اید و با بیعاطفگی و بیعفتی رنج و
مصیبت آنها و خانوادههایشان راکه الاقل بر من پوشیده نیست انکار میکند و آنها را
وابسته به وزارت اطالعات و «مریغضب» معرفی میکند بهکدام روایت شما و بهکدام
عهد و پیمان شما میتوان باور داشت؟ ای داد بر این بیداد!
کجا ش���د ادعاییکه میگفت علیابنابیطالب وقتی شنید از پای زن یهودی ،خلخال
درآوردهاند فریاد زد« :اگر مرد مس���لمان از غصه بمرید مالمتی بر او نیست»؛ مگر شما
نبودیدکه میگفتید «تهمت به زن پاکدامن»گناهکبریه است؟ چگونه استکه قلم و
زبان به «گناهکبریه» میگشایید و پروا نمیکنید؟
میتوان حدس زد محمد اقبالکه امروز در ش���رایط محدود و زیر فشار لیربتی اینگونه
س���خن میگوید و زبان به تهدید میگش���اید اگر فردا قدرت داشته باشدکم از آندری
ویشینسکی  Andrei Vyshinskyدادستان دادگاههای استالنی نخواهدگفت:
این س���گهای هار را تریبارانکنید .مرگ بر این اراذیلکه دندانهای تیز و
پنجههای عقاب خود را از خلق پنهانکردهاند ،مرگ بر آن تروتسکی الشخور،
که از دهانش زهری خونآلود میریزد و ایدهآلهای متعایل مارکسیس���م را به
تباهی میکش���د! ...مرگ بر این حیوانات پست و رذلکه ترکیبی از خوک و
1

&1-www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article
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روباه هستند و چون الشهای متعفن ،هوا را مسمومکردهاند .بیایید یک بار و
برای همیشه بهکار آنها پایان دهیم .بیایید این مزدوران و سگهای وحشی
امرپیالیسم را منقرضکنیم زیرا میخواهندگل زیبایکشور تازه تاسیس ما،
اتحاد جماهری شوروی را ،از هم بدرند .بیایید این نفرت حیوانی راکه آنها از
رهربان ما دارند بهگلوی خودشان فروکنیم!
نامهیکامیار ایزدپناه یکی دیگر از ساکنان لیربتی با عنوان «عفونت رنگنی و همهمهی
ننگ�ی�ن»که در آن برادرش «مازیار» را هدف حملهی خود قرار داده ،آیینهی تمامنمای
یک فرهنگ استکه نیاز به برخورد با آن و تالش برای تغیری آن بیش از پیش احساس
میشود .پذیرش اینکه جریان مدعی جایگزینی جمهوری اسالمی قصد اشاعهی چننی

فرهنگی را در ایران فردا دارد سخت و دشوار است.
تصور اینکه یک استاد موسیقی و آهنگساز ،در یک نامه خطاب به برادری بهزعم او
«خطاکار»که بدون اجازه برای جان وی دل سوزانده و دچار نگرانی شده از واژگانی
مانند «عفونت رنگنی و همهمهی ننگنی»« ،فامیل الدنگ»« ،روس���پیان سیاس���ی»،
«تفاله بریدگان معلومالحال»« ،گندگاوچالهدهان»« ،دریدگی و وقاحت»« ،بیشرفی»،
«زالوصفتی»« ،بیغریتی و بیحیایی»« ،جماعت سریک» و  ...استفادهکند دردناک
است.گریمکه برادر وی در مقالهاش از ادبیاتی ناپسند استفادهکرده باشد و من نپسندم،
اما او یک فرد است و شما یک سازمان و مدعی جایگزینی رژیم خمینی.
س���کوت در برابر آنچه از سوی نریوی مدعی جایگزینی نظام در ارتباط باکسانیکه
تردیدی در مخالفتشان با رژیم نمیرود ،مطرح میشود خطاست .ریشهیابی این انحراف
و تشریح آن ضروری است.
عالوه بر این فکرکردم در س���ال جدید شما وارد ش���صت و پنج سالگیتان میشوید
و همچننی دهمنی س���ال «غیبت»تان را پشت سر میگذارید و سیو چهارمنی سالگرد
انقالب ضدس���لطنتی را از س���ر میگذرانیم ،بنابر این از هر جهت زمان حاضر را برای
مخاطب قرار دادن شما مناسب یافتم.
شما نزدیک به نیم قرن استکه در صحنهی سیاسی ایران حضور دارید .بنابر این خوب
و بد این دوران را میش���ود به حس���اب شما هم نوشت .درکنار موفقیتها و پریوزیها و
راهگشاییها ،مسئولیت شکستها و اشتباهات و انحرافات هم در درجهی اول با شماست.
دلم نمیخواهد فرداکه نیستید شما را نقدکنم .اینکار را در حضور شما انجام میدهم
که چنانچه تأثری و نفعی داشت به مردم و میهنمان برسد و چنانچه دفاعی داشتید از آن
1
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محروم نشوید .دنیا را چه دیدید شاید همنی فردا مرگ مرا در رباید و امکان طرح نظراتم
از منگرفته شود .نمیخواهم وقتیکه نبودم نوشتهام منتشر شود میخواهم وقتیکه هستم
تبعاتش را متحمل شوم.
ذکر این نکته الزم اس���تکه من عمیق ًا از مبارزات مجاهدین خلق علیه تمامیت نظام
جمهوری اسالمی حمایتکرده و از همراهی و مساعدت به هر نریوییکه برای سرنگونی
و اسقاط این رژیم تالشکند دریغ نخواهمکرد چراکه بزرگترین خطر و دشمن مردم
ایران را نظام جمهوری اسالمی و تداوم این حکومت قرون وسطایی میدانم .پیشتر در
1
این مورد نظرم را توضیح دادهام.
سی و چهار سال مبارزه در سختترین شرایط و همراه با بدترین محدودیتها اشکاالت
خاص خود را پیش میآورد .من اینها را میفهمم .انصاف سرم میشود .انتقادی به شما
مبنی بر اینکه چرا پریوز نشدیم ندارم .شکست بخشی از مبارزه است .تاریخ ما به نیکی
از آریوبرزن و رستم فرخزاد و بابک و مازیار و ...یاد میکندکه در مبارزه با دشمن شکست
خوردند .اما سمبل مقاومت یک ملت هستند .ما در لحظهایکه میبایستی بنی مقاومت و
تسلیم یکی را انتخاب میکردیم ایستادگی را برگزیدیم .همنی برای من اصل است .شکل
و شیوهی مقاومت جنبهی فرعی پیدا میکند.
مجاهدین برای ماندگاری در تاریخ ایران و برای آنکه سرنوشت مردم ایران را تغیری دهند
نیاز به انجام اعمایلکه در پی توضیح خواهم داد نداشتند .درخشش مقاومت و ایستادگی
نسل ما در سالهای  ۶۰و ۶۱کافی بود تا مجاهدین را برای همیشه محبوب تاریخ ایران و
همهی قلوبیکه برای میهنمان میتپدکند .یادتان هست وقتی موسی و اشرف جاودانه
ش���دند از دکرت امینیگرفته تا دریادار احمد مدن���ی ،از رضا پهلویگرفته تا دک رتکریم
سنجابیکه مخالفنی سیاسی شما بودند مقاومت حماسی مجاهدین را ارجگذاشتند و به
شما تسلیتگفتند .متأسفانه در سالهایگذشته در سایهی رهربی شما اقداماتی صورت
گرفتکه این درخشش و تاللو در سایه قرارگرفت وکار به آنجاکشیدکه هر بی سروپا
ی بهرتین فرزندان میهنمانکه از همه
و هر خائن و فرومایهای به خود اجازه دهد به چهره 
چیز خودگذشتهاند چنگکشد.
یکقصهبیشنیستغمعشق و وینعجب کز هر زبانکه میشنوم نامکرر است
آنچه در این نامه میآید و مواردیکه روی آن دست میگذارم چه بسا از سوی این و آن
و همچننی دشمنان شما و مجاهدین و همچننی دستگاه اطالعاتی رژیم مطرح شده باشد
اما خود بهرت از من میدانیدکه علیرغم «نمود» مشرتک ،دو پدیده میتوانند «ماهیت»
1-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-247.html
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کام ً
ال متضاد داشته باشند .شما هنگامیکه به درستی در رفراندوم مربوط به قانون اساسی
دست پخت مجلس خربگان رژیم شرکت نکردید و متهم شدید به اینکه با ضد انقالب
و  ...هم خط شدهاید .بحث «نمود و ماهیت» را پیشکشیدید و آن را از جنبهی فلسفی
هم مورد تجزیه و تحلیل قرار دادید و تأکی دکردید:
بط���ور س���اده در حایلکه «نم���ود» از تظاهر خارجی یک ش���ی یا موضع
مشخص حکایت میکند« ،ماهیت» مبنی جوهر و اصلیترین و اساسیترین
و پایدارترین خواص آن ش���ی و یا عنصر محتوایی آن موضع مشخص است.
به همنی دلیل یکسانی و همگونی نمودهای ظاهری به هیچ وجه نمیتواند
الزاماگواه بر جوهر ،ماهیت و هدف ،و مقصد واحد باشد .به زبان عامیانه این
مطلب را میتوان باهمان ضربالمثل معروفکه «هرگردی،گردو نیست»
بیان نمود .یعنی تشابه ظاهری به هیچ وجه نمیتواند به طور الزام آور از وحدت
و یکسانی باطنی خرب بدهد.
و س���پس به نمونههای تاریخی از صدر اس�ل�ام و «شباهت ظاهری مخالفت علی (ع)
و معاویه با خوارج در عنی اختالف ماهوی» اش���ارهکردید .و به لحاظ سیاس���ی هم به
«ادعای شاه در مورد وحدت امرپیالیسم شرق و غرب ،سرخ و سیاه و مخالفنی داخلی علیه
خودش» اشارهکردید1 .در نشست اخری درونی مجاهدین همگفتهاید:
در یک مثال س���اده فیزیک و شیمیایی هم میتوان دریافتکه بحث شکل
و س���ازمان آهن و فوالد و پنبه و چوب پنبه یک چیز است و ذرات و عناصر
متشکله آنها چیز دیگریس���ت .مثال دیگر ،شربت و شوکران استکه هر دو
شکل مایع دارند اما محتوای آنها بکلی متفاوت است.
تصدیق میکنیدکه در دوران اخری میتوان مثالهای زیادی از تشابه مواضع مجاهدین با
محافظهکارترین جناحهای امرپیالیستی و آنهاییکه شما پیشتر «بزرگترین سد دوران»
و دشمن اصلی مردم ایران میخواندید زد.
مواضع من نس���بت به رژیم و عوامل آن مش���خص است .مطمئن ًا نظر شما مبنی بر اینکه
«استحالهطلبهایخیانتپیشهکهدربارهیمجاهدینوشورایملیمقاومت«،پشهراصافی
میکنند» ،چراکار به رژیم و خاتمیکه میرسد «شرت را هم فرو میبلعند؟» 2.در مورد من
صدق نمیکند .برعکس در ارتباط با همهی جناح های رژیم «پشه را هم صافیکردهام».
و یا نظر شما مبنی بر اینکه «گروهها و نفرات یکالقبای سیاسی ،ابتدا تمامی هویت
-1مجاهد شمارهی  ۱۹ ،۱۴آذر .۵۸
 -2مسعود رجوی – مجاهد شمارهی  ۲۴ ،۴۱۹آذر .۱۳۷۷
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خود را میفروش���ند و در رژیم یا یکی از جناحهای آن اس���تحاله میشوند و سپس خط
مربوطه را علیه مجاهدین و مقاومت ایران پیش میبرند» به من «یک القبا» نمیچسبد.
الزم به توضیح نیستکه من نه تنها به هیچیک از جناحهای رژیم دلخوش نیستم بلکه
«روش���نفکران دینی» را به دلیل آنکه هنوز حاضر نیستند خمینی را «جنایتکار علیه
بشریت» بخوانند و همچنان در مورد پریویشان از اهداف اولیهی «انقالب اسالمی»
سخن میگویند فریبکاری بیش نمیدانم.
متهمکردن من به چش���مک و چراغ زدن به خامنهای و  ...از جانب هرکسکه باش���د
نش���اندهندهی نادانی و جهل و یا سیاهدیل و تبهکاری است .شما و مجاهدین بهرت از
هرکس نس���بت بهکینه و عداوت باندهای رژیم و عواملش���ان نسبت به من و دشمنی
آش���تیناپذیر من با آنان آگاه هستید .روشنگری در مورد رژیم و عواملاش را برای خود
واجب میدانم و یک دم از آن غافل نمیشوم.
میدانم حساسیت شما نه روی مزدوران رژیمکه اتفاق ًا رویکسانی استکه بیشترین
مرزبندی را با جناحهای مختلف رژیم دارند .ش���ما به لحاظ ایدئولوژیک ،سیاس���ی و
تشکیالتی ترجیح میدهید فرد جدا شده از مجاهدین و منتقد ،به رژیم بپیوندد تا موضع
ضد رژیم مستقل داشته باشد.
برایم مهم نیست واکنش رژیم و یا وابستگانش نسبت به نامهام چیست و چه تفسریی از
آن میدهند .خود ش���ما میدانیدکه سایتهای وزارت اطالعات بخشهای زیادی از
سخرنانیهای شما در نشس���تهای «انقالب ایدئولوژیک» را انتشار دادهاند .و تقریب ًا
کمتر مطلبی از شماستکه مورد نقد و بررسی آنها قرار نگرید .بنابراین با منطق شما
بایستی بگوییمکه البد شما چیزهاییگفتهایدکه به جیب رژیم ریخته است و آنها با
اشتیاق به نشر آنها همتگماردهاند .و البته منطق خامنهای و دستگاه قضایی و سرکوب
او هم این اس���تکه چرا مطالب جناح مغلوب رژیم و یا بخش���ی از منتقدان نظام در
رسانههای خارجی و یا اپوزیسیون انتشار مییابد و باکوچکترین مخالفت و انتقادی
آنها را به داشنت رابطه با شما و خطگرفنت از «منافقنی» متهم میکنند حتی اگر فرد یاد
شده سابق ًا باالترین مناصب حکومتی را داشته باشد.

***

برشت در شعر «به آیندگان» میگوید:
درکتابهای قدیمی آدم خردمند را چننی تعریفکردهاند:
از آشوب زمانه دوریگرفنت و این عمرکوتاه را
بی وحشت سرپیکردن
بدی را با نیکی پاسخ دادن
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آرزوها را یکایک به نسیان سرپدن
این است خردمندی.
اما اینکارها بر نمیآید از من.
راستیکه در دورهی تریه و تاری زندگی میکنم.
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این نامه مثل بقیهی آثارم از یک اصل مهم پریوی میکند و آن اینکه الزام ًا نبایس���تی
خوش���ایند دیگران واقع شود چراکه فکر میکنم بایستی پاسخگوی «فرداکه حقیقت
شود پدید» باشم.
الزم میبینم در اینجا سخن سنجیدهی مارکس در مورد لزوم «نقد بیباکانه» را تکرارکنم:
ستقر) است اشاره دارم .بیباکانه
من به نقد بیباکانه هر آنچهکه موجود (مُ ّ
هم از لحاظ بیم نداشنت از نتایجیکه به آن باز میگردد و هم از جهت اینکه
حتی اندکی هم از ستیز با قدرتهای موجود هراسان نباشد.
بنابراین من از افراشنت هیچگونه پرچم جزمی (هیچ این است و جز این نیستی،
هیچ دگمی) ،حمایت نمیکنم .برعکس ،باید تالشکنیم ...دگماتیستها،
1
گزارهها و پیشنهاداتشان را برای خودشان روشن سازند.
با آنکه هیچگاه در سازمان مجاهدین دارای منزلتی نبودم و در سابقهی تشکیالتیام فقط
هوادار س���اده مجاهدین بودم و بارها بر آن تأکیدکردهام اما میدانم آنچهکه میگویم
حرف دل خیلیهاس���تکه اتفاق ًا جزو دوستان مردم ایران هستند و به هر دلیل ازگفنت
حقایق پروا میکنند .در واقع نویسندهی این نامه نبایستی من میبودم ،این وظیفهی مربم
بسیاری از مسئوالن وکادرهای سابق و فعلی مجاهدین بودکه دست به قلم بربند ،اما چه
کنم وقتی به رسالت تاریخی خود عمل نمیکنند ،وقتی به هر دلیل زبان درکام میکشند،
یک نفر همچون من بایستی پا پیش بگذارد و همهی فشارها و سختیهای آن را هم به جان
بخرد.
بنابر این به جای بخش���ی از اعضای سازما ن مجاهدین ،به جای هوادارانیکه یک سینه
سخن دارند اما هیچگاه به خود جرأت ندادندکه شما را مخاطب قرار بدهند ،به جای همهی
آنهاییکه به شما عالقه دارند اما امکان این را نیافتند و یا حوصله و شهامت آن را نداشتند
که شما را به چالش بکشند و تبعات آن را متحمل شوند این نامه را مینویسم .به جای همهی
آنهاییکه حتی خدا را زیر سؤال میبرند ،با او به جدل میپردازند ،او را به نقد میکشند اما
 -۱از نامهی مارکس به آرنولد روگه  ۳۰نوامرب ،۱۸۴۲کلیات آثار مارکس به زبان آلمانی جلد ۲۷صفحهی
۴۱۲
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به شماکه میرسند از سوم شخص استفاده میکنند و در پرده سخن میگویند.
اگ���ر حتی هیچ خوانندهای نیابم برای دل خودم مینویس���م ،ب���رای دل همهی آنهایی
که در راهروهای مرگ ،در س���لولهای تنگ و تاریک ،در روی تختهای ش���کنجه و
لحظههای دردآور آن ،در بدترین روزهای تاریخ میهنمان ،به یاد ش���ما بودند اس���م شما
را بر زبان میآوردند و با نام و عشق شما نوجوانی و جوانیشان در زندانها سرپی شد
اما بعدها وقتی دوباره با به خطر انداخنت جان و ما ل و همه چیزشان به شما پیوستند با
ی شما مواجه شدند .بیمهریایکهکمتر در تاریخ احزاب و
بیمهری عجیب و باورنکردن 
گروههای سیاسی میهنمان سابقه داشته است .چراکه دشمنی با دوست معنا ندارد .تحقری
و خفتدادن به آنکه جانش را در دستگرفته غریقابل فهم است.
اص ً
ال برای ثبت در تاریخ مینویسم .برای ادای دینام به همهی آنهاییکه نیستند مینویسم.
مینویسم تا فرصتی هست فکر چارهکنید ،فردا خیلی دیر است .هدف من از طرح نظرات
و انتقاداتم در این نامه و دیگر نوشتههایم چیزی نیست جز اصالح امور و تالش در جهت به
سامان رسیدن مبارزات مردم میهنمان .من به جز مردم ایران و جامعهایکه از آن برخاستهام
بهکسی متعهد نیستم .متأسفانه استبداد اجازه نداده استکه نقد در جامعهی ما منزلت و
ارزشی داشته باشد .منتقد دشمن شناخته میشود .من و شما هم با یک فرهنگ استبدادی
رشدکردهایم .منتهی شما در موضع قدرت هم هستید و من نه.
شما همکوچکترین انتقادی به ساحتتان را بر نمیتابید و منتقد را هرکسکه باشد
دوست قلمداد نمیکنید .اگر توجهکنید تا به حال هیچ عضو «شورای ملی مقاومت»،
حتی آنانکه خود را «مس���تقل» معرفی میکنند هیچ انتقادی حتی به صورتکنایه و
اشاره به شما نکردهاند و جز تأیید و تکریم شماکسی چیزی از آنها ندیده و نشنیده است
و این در تاریخ جنبشهای مرتقی و انقالبی و ائتالفهای سیاسی بیسابقه است.

***

دور از نظر ندارمکه چونگذشته پس از انتشار این نامه در «محکمه»های دربسته و درباز
از طرح هیچ اتهام حتی سخیفی علیه منکوتاهی نخواهد شد .من با این نوع از فرهنگ
سیاسی آشنا هستم .اما چنانچه درگذشته امتحان شده این حمالت تأثریی در من و راهی
که برگزیدهام ندارد و نه مانعکاریکه میکنم میشود و نه میتواند مرا از طریق انصاف
خارجکند و به ضدیتهایکور وادارد .تنها عزمم را جزمتر میکند و ارادهام را بیشتر
صیقل میدهد و موضعم را مستحکمتر میکند.
میدانم به منظور زدودن آثار نقدهای روش���نگرانهام مرا نزد هواداران ناآگاه و جزماندیش
و وابستگان بیتفاوت و بیدرد ،چونگذشته ،موجودی عقلباخته ،متوهم ،خودبزرگبنی،
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دارای «فردیت»« ،بریده» و چشمک و چراغ زن به رژیم ،مشکوک و  ...بسته به حال شنونده
معرفی میکنید .میدانم از آنها خواهید خواستکه مرا از خود برانند یا فاصله بگریند .اما
خودتان بهرت میدانید بسیاری از آنها برای آرامش وجدانشان همکه شده مخفیانه یا در
خلوتبامنهمدردیمیکنند.لطف ًابهجایاینکارهایبیحاصلازآنهابخواهیدکهترک
عادتکرده و موضوعات این نوشته را مبنای یک بحث جدی درونی قرار دهند.
در نگاه من ،دشمن اصلی نظام جمهوری اسالمی است و هیچ چیز نمیتواند مرا از تمرکز
روی آن منحرفکند .اما این دلیلی نمیشود وقتی نیاز استکه ازکجیهای شما بگویم
س���کوتکنم .شما هم بایستی بپذیریدکه «صدای س���ومی» وجود داردکه نه به رژیم
وابسته است و نه شما را به این شکل میپذیرد« .صدای سومی»که خصم رژیم است و
منتقد جدی شما .شما بایستی به شنیدن این صداکه شنوندگان زیادی دارد عادتکنید.
شما اجازه ندارید این «صدا» را به رژیم بچسبانید .شما مجاز نیستید «حق» دیگران برای
مبارزه با رژیم را منکر شوید.
همچون چند سالگذشته با خودم دفاعیهی طنزآلود سقراط در دادگاه عمومی آتنکه وی
را به اتهام توهنی به خدایان المپ ،بدکیشی و انکار برخی معتقدات دینی و فاسد ساخنت
عقاید جوانان به محاکمهکشیده بود تکرار میکنم:
 ...خرمگس���ی هستمکه خداوند به این سرزمنی بخشیده و این سرزمنی اسب
اصیلی اس���تکه به سبب سنگینی و فربهی حرکاتشکند شده و نیازمند آن
استکه او را به زندگی برانگیزد .من آن خرمگسمکه خداوند به این سرزمنی
عطاکرده است و هر روز و همه جا خود را به شما میچسبانم ،شما را بیدار
میکنم ،برمیانگیزم و به انتقاد از شما میپردازم .شما به آسانی،کسی مانند
من نخواهید یافت پس سخن مرا بپذیرید و مرا بحال خودگذارید ،ویلگمان
میکنم از سخنهای من خواهید رنجید و چونکسیکه از خواب بیدارش
کرده باشند ،بر آشفته خواهید شد و مطابق آرزوی آنیتوس بی پروا مرا به مرگ
محکوم خواهیدکرد و دوباره به خواب سنگنی فرو خواهید رفت... ،
بایستی اضافهکنم همچون سقراط «بسیکسان دیدهام»:
...که چون میخواس���تم نادانی را از ایشان جداکنم ،چنان برمیآشفتندکه
میخواس���تند مرا با دندان پاره پارهکنند و آم���اده نبودند باورکنندکه آنچه
میکنم ،از روی نیکخواهی است و نمیدانستندکه خدایان ،بدخواه آدمیان
نیس���تند و من نیز قصد بدخواهی ندارم ،بلکه تنها از آنرو چنان میکنمکه
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خدایان اجازه ندادهاندکه ناحق را حق بخوانم و حق را بپوشانم.
چه بخواهیم و چه نخواهیم ش���ما یکی از رهربان جنبش مردم ایران هستید و در فضای
کنون���ی و در صورت تغیری رژی���م مجاهدین یکی از بازیگران اصل���ی خواهند بود .به
واکنشهاییکه پس از انتشار نامهام صورت خواهدگرفت واقفم اما میگویم تا بلکه
گرهی ازکار جنبش باز شود .برایم مهم بیان واقعیتها از دریچهی یک زندانی سیاسی
سابق استکه حاضر نیست در هیچ پست و مقام و منصب و دستهبندی سیاسی تا لحظهی
مرگش قرارگرید یا در هیچ قدرتی سهیم شود.
آنچه در این نامهی انتقادآمیز مد نظر من خواهد بود ،اش���ارهایگذرا به برخی از رشته
تحوالت و مواضعی استکه در تحکیم پایههای نظام مذهبی حاکم برکشورمان مؤثر بود
و همچننی تحوالتیکه منجر به انزوای سیاسی مجاهدین درکشور و لکهدار شدن شهرت
و اعتبار آنها شد .تلفیق این امور با یکدیگر موجبآن شده استکه سرنگونی رژیم با
همهی جنایاتیکه مرتکب شده به تأخری بیافتد و ائتالف سیاسی واقعی شکل نگرید .بنابر
این درد من تعویق سرنگونی رژیم است و نه غری از آن.
اگر در این نامه تنها به نقد مواضع ش���ما و مجاهدین میپردازم به این مفهوم نیس���تکه
مواضع دیگر نریوهای سیاس���ی درست و اصویل اس���ت .همچننی اگر به نقاط درخشان
حیات مجاهدین به ویژه در س���الهای اولیه پس از انقالب و مبارزهی بیامانیکه برای
افشای چهرهی ارتجاع به خرج داده شد اشاره نمیکنم یا به بهای سنگینیکه در مبارزه با
جنایتکارانیکه برکشورمان حاکماند پرداخته شد نمیپردازم به معنای نادیدهگرفنت آنها
نیست بلکه تاکنون بارها در فرصتهایگوناگون به آنها اشارهکردهام و بعد از این نیز
خواهمکرد.
آنچه در این نامه مطرح میکنم به معنای تغیریی در دیدگاههای من نیست .پیشتر هم
به مناسبتهای مختلف از جنبههایگوناگون نظراتم را در مورد مجاهدین مطرحکرده
بودم .اما این بار در سطح دیگری به موضوع میپردازم.
بایستی تأکیدکنم اگر جایی هم حقی از مجاهدین زیرپاگذاشته شده و یا ظلمی به آنها
شده در مقام دفاع از آنها از چیزی فروگذار نکردهام و نخواهمکرد و تهمت و افرتاهای
بیشماری را هم به خاطر آن تحملکردهام.
از آنجاییکه پس از پریوزی انقالب ضدسلطنتی ،شما نقش تعینیکننده در مجاهدین
داشتهاید در هنگام تشریح مواضع این سازمان چه مستقیم ًا توسط شما ارائه شده باشد یا
نه از لفظ «شما» استفاده میکنم .چراکه میدانم بدون تأیید نهایی شما هیچ موضعی در
مجاهدین اتخاذ نمیشد و نمیشود و شما مسئول نهایی این مواضع هستید.
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ریشه ماجراییکه در موردش توضیح خواهم داد برای من بر میگردد به یازده سال پیش.
نشریهی مجاهدگزارش سراپاکذب و دروغی را در مورد سابقهی زندان حمیدرضا برهون
(که در زندان با نام حمید برهان ش���ناخته میشد)که از مجاهدین جدا شده بود انتشار
داد ،و من نامهی شدیدالحنی نوشته و جد ًا به موضوع فوق اعرتاضکردم و آن را مایهی
شرمساری دانستم .درگزارش مزبور آمده بود او در زندان تواب بدنامی بوده و مورد نفرت
زندانیان و در سال  ۶۰همکار سعید امامی(این مضحکترین و شریرانهترین اتهام بود چرا
که در آن موقع اساس ًا سعید امامی در ایران به سر نمیبرد) و ادعاهای وی مبنی بر اینکه
دستش در سال  ۶۰و در جریان «عملیات» قطع شده و اینکه در زندان با اسم مستعار
بوده دروغ محض است! نکتهی جالب توجه آنکه حمیدرضا برهون سال  ۶۰دستگری
شده بود و نویسندهیگزارشکه اس مکاملش در نشریهی مجاهد نیامده بود در اواخر ۶۶
دستگری شده و از نظر زندانیان زیر سؤال بود .میدانم در «اشرف» ازکلیهی زندانیانی
که با حمیدرضا برهون بودند خواسته شده بود برعلیه او مطلبی بنویسندکه خیلیها از این
کار سر باز زدند.
متأسفانه آن زمان هم مرزهای اخالقی را زیر پاگذاشته بودید وگزارش درونی حمیدرضا
برهون راکه اتفاق ًا واقعی هم نبود و در اثر تلقینات شما و جو سنگنی «اشرف» نوشته شده
بود انتشار دادید .او از اینکه در استخر زندان اوین شناکرده اظهار شرمساری نموده بود.
شما در تبلیغاتتان آن را «استخر خون» مینامیدید و محلیکه اعدا م زندانیان در آنجا
صورت میگرفتکه اساس ًا حقیقت نداشت:
 ...یکی دو بار در سال بعد از  ۶۸به همان استخری بردنکه برادر میگفت
حمام خون شهداستکه میآمدند هر بندی را میبردند برای شناکردنکه
1
من هم یکی دوبار رفتم.
شما در نشریهی مجاهد  ۵۹۸در مقالهی «امامزاده یعقوب» در برهوت دروغ!» به دروغ
منکر این واقعیت شدیدکه حمیدرضا برهون در جریان تبادل اسرا بنی رژیم و دولت عراق
بدون حضور صلیب سرخ جهانی و با توافق شما به رژیم تحویل داده شده است.
شما در همان مقاله به دروغ مدعی شدید:
عضویت در مجاهدین هم درکار نبود ،آنچه بود اعالم بریدگی بود و «عدم
ی ش���رایط مبارزه در منطقهی مرزی» با تحمیل مجدد خود به
تحمل س���خت 
مجاهدین ،آن هم پس از بریدگی در زندان و ندامت تلویزیونی در مقطع قتل
عام در سال  ۶۷و پس از جلب اعتماد وگرفنت مرخصی از دژخیمان و دوبار
-1نشریهی مجاهد شمارهی  ۵۹۸بیست و پنج مرداد .۱۳۸۱
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شنا در استخر محل اعدام شهیدان.
اینکه بعدها حمیدرضا برهون دچار چه سرنوشتی شد مسئله من و دیگر زندانیان سیاسی
که وی را از نزدیک میشناختند نبود اما اکثریت قریب به اتفاق آنهاگواهی میدادند
آنچه شما در مورد سابقهی او انتشار دادهاید جعل و دروغ و خوانش غلط و غریواقعی
از مسائل زندان در دورههای مختلف است.
وضعیت او در زندان بدتر از دیگر زندانیان سیاس���یکه به شما پیوستند نبود؛ بماندکه
نسبت به تعدادی از آنها از سابقهی بسیار روشنتری هم برخوردار بود .اتفاق ًا هنگامیکه
نزد شما بودگزارش او ازکشتار سال  ۶۷را درکتاب «قتلعام زندانیان سیاسی» تحت
عنوان «گزارش هش���تم( :زندان اوین)» بدون نام بردن از وی در صفحات  ۲۸۶تا ۲۸۹
انتش���ار دادید .منکه با زندانیان سیاسی از قتلعام جان به در برده آشنا هستم و سالها
با آنها زندگیکردهام میدانم هریک ازگزارشها متعلق به چهکسی است و چقدرش
واقعی است.
ع���دم موضعگریی علنی نس���بت به سوءاس���تفادهی ش���ما از اعتماد افراد و انتش���ار
دستنوشتههایشان در آن موقع ،باعث شدکه سقف جدیدی را در نشست دیماه ۱۳۹۱
مجاهدین بزنیدکه در ادامه ب���ه آن خواهم پرداخت .ظلم همچون دروغ در ابتدا مانند
گلولهی برفیکه ازکوه جدا میشودکوچک است اما هرچه پاینیتر میآید بزرگتر و
سهمگنیتر میشود تا همچون بهمنی عظیم آوار میگردد.
با این حال همانگزارشکذب و بیعدالتی آشکار وگزنده ،باعث شد تصمیم نهاییام
برای نگارش و انتشار خاطرات زندانم را بگریم و عزمم را برای انجام اینکار جزمکنم.
تصورم این بودکه چنانچه چیزی نگویم تاریخ زندان به بریاهه میرود.

چرا سکوت را در این شرایط غلط میدانم؟
بهگذشته نگاه میکنم .به مس�ی�ریکه آمدهایم و روندیکه طیکردهایم میاندیشم و
نسبت به آینده بیمناک میشوم .از خودم میپرسم بهکجا میرویم؟ ارزشهای واالیی را
که به مرور از آنها چشم پوشیدیم و سپس یادمان رفت و زیرپاگذاشنت آنها برایمان عادی
شد به خاطر میآورم .اگر حاال در این نقطه چیزی نگویم برایم امری طبیعی خواهد شد.
میدانم تاریخ بریحم است .میکوشم تا بلکه از من و ما و شما به نیکی یادکند.
واس�ل�او هاول در همنی رابطه در نامهی تاریخیاش بهگوستاو هوساک دبریکل حزب
کمونیست چکسلواکی و در انتقاد به وضعیت حاکم بر اینکشور بعد از سرکوب «بهار
پراگ» مینویسد:
چیزیکه وجدان اجتماعی ،زمانی پیش ،آن را زش���ت و زننده میدانس���ت،
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امروز به راحتی چشمپوشیدنی شده تا آنجاکه فردا به امری پذیرفتنی و شاید
پسفردا ،همچون یک الگو معرفی ش���ود .چیزی راکه دیروز نمیخواستیم
تبدیل به عادت ش���ود و آن را ناممکن میشمردیم ،امروز بی هیچ شگفتی،
همچون یک واقعیت میپذیریم .و به عکس ،چیزیکه تا چندی پیش به دیدۀ
ما امری طبیعی مینمود ،امروز به استثناء بدل شده و فردا،کسی چه میداند؟
1
چهبسا ایدهآیل دستنیافتنی شود.

من از این و آن دفاع نمیکنم ،من «انسانیت»ام را پاس میدارم .میدانم از همان لحظهای
که به دنیا آمدم مرگ در تقدیرم است .به قول شاملو «زندگی یک تصادف است و مرگ
یک واقعیت ....مرگکه رسید ،انسان نیست ،خاطرهای است ... .اهمیت و ارج زندگی در
این استکه موقت است .تو باید جاودانگی خود را در جای دیگری بجویی ،در انسانیت».

چرا امروز در مورد شما مینویسم؟
من هنگامیکه دست به قلم بردم و در فعالیت اجتماعی شرکتکردم مراحلی را برای
خود در نظر داشتم و تخطی از آن را درست نمیدانستم .در اولنی قدمکوشیدم،گذشته
را روایتکنم« ،نهزیسنت نه مرگ» جانگرفت .قصدم این بود آنچه راکه نس ل ما از سر
گذرانده به صورت ش���فاف روایتکنم و چهرهها را بشناسانم .این را وظیفهی تاریخی
خود میدانستم .برای همنی خود را آنگونهکه بودم نشان دادم .سعیکردم نگاه امروزم
را در مسائل دخالت ندهم و تاریخ را بصورتیکه اتفاق افتاده و من دیده و حسکرده
بودم روایتکنم .توصیهی رومن روالن پیش نظرم بودکه میگفت« :من سرگذش���ت
مصیبتبار نسلی را نوشتهامکه رو به زوال میرود .هیچ نخواستهام از معایب و فضایلش،
از اندوه سنگنی و غرور سردرگمش ،از تالشهای پهلوانی ،و از درماندگیهایش زیر بار
خردکنندهی یک وظیفهی فوق انسانی چیزی پنهانکنم».
سرودههای زندان یا «برساقهی تابیدهکنف» را هم با همنی نگاه انتشار دادم .بدون آن
«هرن زندان»که جانمایهی رنجهای نسل ما در آن تبلور یافته ناگفته میماند .در اینکار
یک تعهد اخالقی و وجدانی هم نهفته بودکه شما به آن واقف هستید .در «دوزخ روی
زمنی» تالش داشتم ریشههای ایدئولوژیک شکنجه را بیانکرده و خطرات آن راگوشزد
کنم .در آنجا به شما و روابط مجاهدین هم نظر داشتم.کتابهای تاریخچهی «سازمان
بنیالمللیکار و نقض حقوق بنیادینکار در ایران» و «سازمان ملل متحد و نقض حقوق
-1نامهی سرگش���ادهی واسالو هاول بهگوستاو هوساک -آوریل  ،١٩٧٥ترجمهی رضا ناصحی ،بنیاد
عبدالرحمان برومند ،انتشار  ۲۷آذر ۱۳۹۱
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بشر در جمهوری اسالمی» را هم به منظور روایت آنچه از سرگذرانده بودیم انتشار دادم.
به نقد خاطرات زندان پرداختم .تالشکردم تا آنجاکه میتوانم س���ره را از ناسره جدا
کنم.کوشیدم علفهای هرزی راکه اینجا و آنجا میرویند بچینم تا تاریخگذشتهمان
شفافتر شود .در این راه تا آنجاکه در توانم بود هیچچیز و هیچکس را از قلم نیانداختم.
حتی دوستیها و رفاقتهایم مانع بیان حقیقت نشد.
در مرحلهی دومکارم ،دو عرصه را دنبالکردم .به مسائل روز پرداختم و تالشکردم آنچه
راکه برای پیشربد امر مبارزه با نظام جمهوری اسالمی مهم میدانم تبلیغکنم .مخالفت با
پروژهی هستهای و افشای توطئههای تروریستی رژیم در خارج و داخلکشور ،روشنگری
در مورد چهرههای جنایتکار ،مهرههای رژیم و سیاستهاییکه به نظر من به ضرر مردم
ایران منتهی میش���ود بخش دیگر فعالیتهایم بود .در این دوران از هیچکوششی برای
ت علیه بشریت» در ایران دریغ نکردم و هر دستی راکه به سویم دراز شد
پیگریی «جنای 
بهگرمی فشردم .حضور در نشستها و سمینارها،گفتگوهای متعدد رادیو و تلویزیونی،
مساعدت و همیاری با مستندسازان و برنامهسازان و همکاری با عفوبنیالملل ،مرکز اسناد
حقوق بشر ،بنیاد برومند ،دیدهبان حقوق بشر ،قاضی جفری رابرتسون ،انجمن عدالت
برای ایران و  ...را به منظور پیگریی امر دادخواهی انجام دادم .مش���ارکت در برگزاری
دادگاه «ایرا ن تریبونال» و مقابله با دشمنان آن ،نقطهی اوج اینگونه فعالیتهایم بود.
من مانند بسیاری ضد شما نشدم .چراکه هیچگاه «رجویست» نبودمکه بخواهم «ضد
رجویس���م» رایج بشوم .نه تنها «انقالب ایدئولوژیک» نکرده بودم بلکه هیچگاه به آن
نزدیک هم نش���ده بودم .در روابط درونی مجاهدین هم نبودهام اما خودم را به اندازهی
کافی مسئول شرایط پیش آمده میدانم .مانس اشرپبر به درستی میگوید:
از آنج���اک���ه من پی���ش از آن هم هرگز استالینیس���ت نب���ودم ،پس به یک
ضداستالینیست رایج تبدیل نشدم؛ منظورم همان قماشکسانی استکه دنبال
س���خنان خروشچف در س���ال  ،۱۹۵۶اطالع یافتندکه از این پس بایستی با
عطف به ماسبق ،جوزف ویسارینویچ یگاشویلی ،موسوم به استالنی را ،به عنوان
دش���من و تنها مسئول و مقصر همه مصایبگذشته ،مورد اتهام و انکار قرار
داد .دریافت مارکسیس���تی از تاریخ و همینطور طرز تفکر روانشناسانهی من،
مانع از آن بودکه در باب تمام آنچه روی داده بود ،بار مسئولیت ،ارج خدمت
ً
صرفا بهگردن یک فرد بیندازم؛ حال فرقی نمیکردکه این
وگناه قصور را
«فرد تاریخساز» اسکندرکبری ،ژولیوس سزار ،ناپلئون ،و یا جباری از زمانهی
خودمان باشد .از اینرو ،مبنای ارزیابی من برداشتی بودکه در این اثر ،بارها
بدان اشارهکردهام« :جباریت ،فقط عبارت از شخص جبار ،یا او به عالوهی
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همدستانش نیست ،بلکه شامل زیردستان و رعایا ،یعنی قربانیان او نیز میشود؛
1
همانهاییکه او را به آنجا رساندهاند».

در واقع همهی ما در پیشآمدن این وضعیت شریک هستیم و هرکس بایستی سهم خود را
دریابد و از خود انتقادکند.
اگرچه در ارتباط با مس���ائل سیاسی و تاریخی مجاهدین را هم به مانندگروههای دیگر
سیاسی مورد نقد قرار میدادم اما بدون طی دو مرحلهایکه ذکر شد نوشنت در مورد شما
و انقالب ایدئولوژیک و تحوالت ناش���ی از آن را نادرست ارزیابی میکردم.گویاکه
سگ را رهاکرده و سنگ را چسبیده باشم .برای من موضوعات همیشه اصلی و فرعی
بودهاند و سعی میکنم هیچ فشاری مرا بهکاریکه باور ندارم وادار نسازد.
اینگونه نبودکه انتقادات در مورد مجاهدین را نمیشنیدم و یا اطالعی از آنها نداشتم
و یا امروز یکباره آگاه شده و نظرم نسبت به مسائل تغیریکرده است .نیاز داشتم همهی
جوانب امر را بس���نجم ،خیلی اوقات امیدکاذبی داش���تمکه شرایط بهگونهای به شما
تحمیل شودکه مجبور به تغیری دیدگاهها و رفتارهایتان شوید .اما آن روز فرا نرسید.
حاال فکر میکنم بدون نوشنت این نامه رسالتی راکه بر دوش داشتم انجام ندادهام و آنچه
راکه تاکنون انجام دادهام برخاسته از عمق دل و وجدان نبوده است.گویی به تعهدیکه
با عزیزانم در «راهرو مرگ» بسته بودم وفادار نماندهام.
من اجازه نداش���تم همانند «وادادگان» نشس���تهای شما «با توس���ل به سلسلهای از
هویتس���ازیهای دروغنی» س���کوتم در مقابل اعمال شما را توجیهکنم و تنها به فکر
قربانیان خمینی و خامنهای و  ...باشم و با «مایهگرفنت از رنج و عذاب آنها» رویدادهای
درون مجاهدین را انکار و یا توجیهکنم.
آنچه پیشروست غمنامهی نسلی استکه تا سرحد جنون عشقورزید ،غرورش را به زیرپا
لهکرد ،از همه چیزشگذشت ،با شور و اشتیاق اعتمادکرد ،بر امیال طبیعیاش چشم
پوشید به امید آنکه آزادی را برای میهناش هدیه آورد اما ...

امانت و رازداری؛ رعایت اصول اخالقی
شما در نشست درونی با مجاهدین در  ۵دیماه  ۱۳۹۱در ارتباط با سوابق «حجتاالسالم
احمد هاش���مینژاد»که زمانی در دوران شاه هوادار مجاهدین بود میگوییدکه «رسم
سازمان نیستکه رذائل افراد را علنیکند» و در ادامه تأکید میکنید« :در اوین تحت
تأثری مجاهدین ،روزی دنیای بس���ته و تاریک درونی او درهم شکست و بالهایی راکه

-1نقد و تحلیل جباریت ،مانس اشرپبر «اشرپبر مانس»  ،ترجمهیکریم قصیم ،صفحهی .۳۴
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ش آورده بودند به یکی از برادرانگفته بود» و در خاتمهی
در حوزه چندین سال به سر 
این بحث میگویید پس از آنکه وی در سال  ۵۸به توصیهی برادر بزرگش عبدالکریم
هاش���مینژاد به اردوی مخالف رفت و علیه مجاهدین س���خنگفت و «ادعانامه های
عجیب و غریب نوشت ،برادرانمان از شاخه مشهد اصرار داشتندکه سوابق را بریون بریزیم
و میگفتندکه برای هواداران و نریوها در مشهد مهم استکه همه چیز روشن باشد...
من ً
قویا مخالفتکردم وگفتم ما وارد مقوالت این چنینی حتی در مورد دش���منانمان
نمیشویم و عاقالن را اشارتیکافی است».
حاال چه ش���دهکه بعد از انقالبهای ایدئوژیک متعدد و عبور از «بند»های مختلف
آن ،نه تنها با سی و سه سال تأخری «قوی ًا» موضوع قدیمی را پیش میکشید بلکه «وارد
مقوالت» شده و به موضوعی جدیدکه باز هم بر اساس اعتماد مطلق برای شما شکافته
شده و در جریانش قرارگرفتهاید میپردازید و به جای «اشارتی» از هیچ پردهدری دریغ
نمیکنید.
شما در مورد قربانعلی حسنینژاد یکی ازکسانیکه اردوی شما را ترککرده و به جبههی
رژیم ش���تافته مواردی را مطرح میکنیدکه مشمئزکننده است .شما به جای روشنگری
سیاس���ی در مورد ادعاهای اوکه به محض خروج از لیربتی وگسس�ت�ن از شما ،پس از
گذشت س���ی و یک سال پیمیبردکه محمد جواد باهرن «شهید» شده و به ترجمهی
کتاب «آیتالله مشکینی»که دس���ت در خون بهرتین فرزندان میهنمان داشت اشاره
میکند ،به مشکالت جنسی او میپردازیدکه معلوم نیست چقدر واقعی است .شما در
مورد او پردهدریکرده و میگویید:
علت اخراج؟ ش���کایتکارگران عراقی در اشرف از نامربده بخاطر منکرات
مستمر از جنس خودفروشی بهکارگران عراقیکه خیلی آبروریزی بود.کارگران
عراقی شکایتکرده بودندکه این مردک از مجاهدین است یا از رژیم ایران
استکه  ....بقیهاش را بسکه متعفن و مهوع است ،نمیگویم.
البته ش���ما در ادامه به این «اش���ارات» بسنده نمیکنید .به نظر من یکی از دالیل پیش
کشیدن موضوع «کارگران عراقی» برمیگردد به اینکه شما نمیتوانید و یا نمیخواهید
پای اعضای سازمان مجاهدین یا «گوهران بیبدیل» را به میان بکشید .او را بهگونهای
جلوه میدهیدکهگویا از ابتدا «تافته جدابافته» بوده و اگر «انحرافی» هم از او سرزده
با «کارگران عراقی» بوده اس���ت .وگرنه هم من و هم بسیاری از «اشرفی»هاکه «صم
یکه پس از اشغال عراق
و بکم» در مقابل شما حاضر میشوند میدانند یکی ازکسان 
توسط آمریکا به آنها پیوست و مدتها همراه با نریوهای آمریکاییگوشه وکنار اشرف
را نشانشان میداد و توسط آنها به آمریکا منتقل شد و شما در همنی نشست به او اشارهی

20

آقای رجوی بهکجا میروید...؟

ضمنی میکنید ،به زعم شما «باند فساد» در «اشرف» درستکرده بود.
شما پیشتر در بحث «گناهانکبریه»گفته بودیدکه یکی ازگناهانکبریه «ترک مبارزه
و جهاد» است .وگناهان جنسی در زمرهیگناهانکبریه محسوب نمیشوند .حاال چرا
به جای پرداخنت عمیق به موضوع «ترک جهاد و مبارزه» و افشای این جنبه از اقدام او ،به
«گناه جنسی»اش پرداختهاید؟ شما پیشکشیدن «گناهان جنسی» و مجازاتهای مقرر
را مربوط به فرهنگ خمینی میدانستید.
گناه���انکبریه به تعریف ش���ما عبارت بودند از :ش���رک به خ���دا ،ناامیدی از رحمت
خدا(خودکشی در همنی دستگاه مذموم شمرده میشود!) ،ایمنی از آزمایش الهی ،قتل
موم���ن ،تهمت به زن پاکدامن ( از جنس همانکه محمد اقبال به خواهرش عاطفه زده
است) ،خوردن مال یتیم ،فرار از جنگ و جهاد ،رباخواری و برکاکل آنهاگسسنت فرد
از رهربی عقیدتی قرار داشت.
این ادبیات سخیف و در عنی حال معنیدار چیستکه از آن استفاده میکنید؟ «منکرات
مستمر» چه صیغهای است؟ نکند قرار است شما هم دایرهی «مبارزهی با منکرات» ایجاد
کنید..
شما در ادامه روی دلرحمی وگذشت خود تکیهکرده و میگویید:
برادرانمانگوش یارو راگرفتند و اخراجکردند تا به تیف برود .نامه نوشت و
عز و جزکردکه مرا بی آبرو نکنید و  ...و  ...و دخرتم توی سازمان است .عیال
سابق هم در فروغ شهید شده ویل بچهها قانع نشدند .برای اینکه خوراک
رژیم نشود دست آخر او را به جای تیفکه نمیرفت ،به خروجی بردند .آن
موقع در اشرف خروجی داشتیم .بعد نامه نوشتکه ترا بخدا به دادم برس...
و من واسطه شدمکه بریونش نکنند و نانخور مجاهدین باقی بماند به شرط
اینکه تکرار نش���ود ...بعد دوباره احکام اخراج سال  ۸۹و  ۹۰در مورد همنی
فرد و قبل و بعدش هم هست .سابقهاش را هم برادران مسئول میدانند .آنها
همیشه خواهان پرتاب این فرد به بریون بودند .اما تقصری من استکه وقتی
نامه مینوشت و آه و ناله و اینکه دخرتم و مادر شهیدش چه میشود ،سالیان
ازکیسه شماکه همانکیسه سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش
ملی است آبروداری و تحملکردم.
البته من میدانم در زمان یاد شده شما همهی تالشتان را به خرج میدادید تاکسی با
هر سابقهای از شما جدا نشود و بهکمپ «تیف» نرود .حتی برایکسانیکه به تیف
رفتهبودند بارها پیغام و پسغام میفرستادید و افرادی را برای دیدار با آنها روانهی آنجا
میکردید .برای مثال به منظور بازگرداندن بتول سلطانیکه اتفاق ًا اطالعات زیادی را هم
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همراه خود به تیف برده و به آمریکاییها داده بود ( وی مسئول دفرت زهره اخیانی بود)
کوشش زیادی به خرج دادید ،میگفتند مژگان پارسایی با وی دیدارکرده بود.
ش���ما در ادامه پردهدریتان باز هم در پوش���ش «انتقاد از خ���ود» ،به تحمل فوقالعاده
و مهربانی و عطوفت وگذش���ت و حس انساندوس���تی و آبروداری خود اشارهکرده و
میگویید:
منکار دیگری هم از جیب شما و سازمان شما دربارهی این فردکردهامکه
حتما باعث ناراحتی شما میشود.
در حایلکه در شهریور  ۱۳۸۰سوگند عضویت خورده بود از مسئولنی در آن زمان
خواهشکردم ازگذشتههای او صرفنظرکنند و اجازه بدهند در نشستهای
برادران مجاهدیکه  ۲۰سال سابقهی انقالبی و حرفهای داشتند شرکتکند.
میخواستم باعث انگشتنما شدن و ابهام برای افراد جدیدتر نشود و نگویند
که داس���تان چیستکه این فردکه میگوید از قبل با سازمان بوده است ،در
ردهی عضویت باقی مانده است .در نشستهای جمعی همکه شرکت میکرد
هوای او را داشتم و شوخی میکردم تا احساس تحقری نکند و رو به جلو قدم
بردارد .بنابر این بقیه فکر میکردندکه او هم مثل سایرین است و با همنی نگاه
تنظیم میکردند .در یککالم قصور و تقصری از من استکه بیدریغ از شما و
رنج و رزم و خون شما خرجکردم...
میتوانم از شما خواهشکنم به همنی شکلکه در پوشش «انتقاد از خود» به سجایای
اخالقی ویژه و مثبت خود اشاره میکنید و بابت آن از مجاهدین عذر تقصری میخواهید
و در لفاف���ه از اینکه «بیدریغ از آنها و رنج و رزم و خونش���ان» خرجکردید پوزش
میخواهید ،برای یک بار همکه شده یکی از موارد منفی راکه ناشی از خصائل بد و
ناشایست شما بوده مطرحکرده و به خاطر ضربات ناشی از آن خصلتها عذرخواهی
کنید .اینکه نشد «انتقاد از خود» .اینکه تعریف و تمجید مضاعف از خود است.
آیا اگر یکی از مجاهدین به همنی شکل در نشستهای جمعی و یا درگزارشهای فردی
از خود انتقاد میکرد او را به زیر ضرب و فشار مضاعف نمیبردید؟ او را مضحکه عام و
خاص نمیکردید؟ آیا اساس ًا در روابط مجاهدین این دست انتقاد از خودکردنها پذیرفته
است؟ آیا چننی شیوهای در مجاهدین باب است؟
البته شما این نوع بدیع «انتقاد از خود» را در رابطه با برخوردتان با چهرههای سیاسی
هم بارها مطرحکردهاید .در همه حال ،این چهرههای سیاسی بودهاندکه مشمول مراحم
شما شدهاند و خودتانگفتهاید این «انتقاد» به شما وارد بودهکه از «کیسه مجاهدین»
خرج آنهاکردهاید.
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با توجه به مس���ئولیت قربانعلی حسنینژاد در مجاهدین ،شوخیهای شما با او در جمع،
شرکت در «نشست برادران مجاهدیکه بیست سال سابقهی انقالبی و حرفهای داشتند»
در یاد و نظر مجاهدین هس���ت ،منطقی آن استکه به نحوی رفع و رجوع شود .وگرنه
ادعای ش���ما مبنی بر اینکه «میخواستم باعث انگشتنما ش���دن و ابهام برای افراد
جدیدتر نشود و نگویندکه داستان چیستکه این فردکه میگوید از قبل با سازمان بوده
است ،در ردهی عضویت باقی مانده است» پذیرفتنی نیست.
ازکی تا به حالکس���ی در مجاهدین چننی «ابهاماتی» داش���ته و یا ش���ما برای چننی
ی زرکش ،جانشنی شما
«ابهاماتی» اهمیتی قائل بودهاید؟ الزم به یادآوری نیستکه عل 
و نفر دوم مجاهدین به ردهی یک هوادار بدون مسئولیت تنزل پیداکرد و مدتها به قول
ش���ما «مخفی» و دور از نظرها بود اما باعث «ابهام» نشد .یا بسیاری از اعضای دفرت
سیاسی مجاهدین و همردیفهای شما امروز دارای پاینیترین مسئولیتها در مجاهدین
هستند و محمد سیدیکاشانیکه زودتر از شما به عضویت مجاهدین درآمد و یا مهدی
فریوزیانکه همپرونده شما در دادگاه نظامی بود تقریب ًا مسئولیتی ندارند.
آقای رجوی برای تببنی روند این نوع ازگسستها و پیوستها بایستی عمیقتر نگاهکرد.
با یک قیام و قعود ،با یک جمله و دستخط نمیتوان سقوطکسی راکه بیش از سه دهه
بطور تمام وقت و در سختترین شرایط به ویژه در دهسال اخریکه «پایداری پرشکوه برای
پریوزی» جریان داشته ،همراه شما بوده توجیهکرد.
اشتباه شما این نبودهکه زودتر او را اخراج نکردید .مسئله عمیقتر از اینهاست .اینکه
چه شرایطی منجر به درغلتیدن افراد به دامان رژیم میشود بایستی موشکافانه مورد بررسی
قرارگرید و مسئولیت خود را در آن بازیافت.
اما برگردیم به مسئلهی مهمترکه در واقع درنوردیدن مرز سرخ «اعتماد» و «امانتداری»
است:
ش���ماگزارش درونی قربانعلی حسنینژاد به مسئولش مهدی ابریشمچی (شریف) راکه
«صفر صفر تناقضات جنسی» خوانده میشد و به منظورکنرتل اندیشه و روان و ذهن،
همهی مجاهدین بدون استثنا مجبور به نوشنت مستمر آن بودند انتشار دادهایدکهکاری
است به شدت مذموم و ناپسند.
درگزارش مزبورکه به تاریخ  ۱۰شهریور  ۱۳۸۰نوشته شده و ضمن پوزش از خوانندگان
مجبورم آن را بیاورم آمده است:
من امشب معاد را درک و لمسکردم .هیچوقت قیامت اینجوری برایم یقینی
نشده بود .حساب پس دادن جلو مجاهدین را با وقاحت و بیشرمی و دریدگی
آخوندی بازجویی و دادگاه مینامیدم و به جای اینکه با حساب پس دادن در
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برابر خدا و روز قیامت مقایسهکنم .اکنون پرونده سراپا خیانت و رذالت سی
ساله آشنایی و هواداری و بعد هم بودن در تشکیالت سازمان را به یمن انقالب
مریم و عملیات جاری و دیگیکه بچهها امشب برایمگذاشتند باز میکنم.
او به هر دلیل موضوع را «معاد» و «قیامت» دیده و حساب پس دادن نزد خدا! این تلقنی
و توجیهی استکه شما بهکادرها و نریوهایتان آموختهاید .وقتی «معاد» و «قیامت»
هست «جهنم» و «عذاب» هم خواهد بود .خداوند و همچننی «خدایگان» مختار است
که از «رحم» و «عطوفت»اش استفادهکند یا از «غیظ» و «غضب»اش .اوستکه
میبخش���د و مجازات میکند و در همه حال «بخش���ندهی مهربان» است .در تبلیغات
میگویند خداوند برخالف شیطان در این دنیا «ستار العیوب» است .اما شما متأسفانه
عیوبی راکه فرد بطور خصوصی برای مس���ئولش نوشته علنیکردهاید .شما به نقل از
حسنینژاد آوردهاید:
 ...در نوجوانیکه نزد آخوندها درس میخواندم توس���ط یکی از آنها مورد
تجاوز جنسی قرارگرفتم و این تا چند سال ادامه داشت بدون اینکه پدر و
مادرم خرب داشته باشند .ویل در مدرسه بعضی بچههاکه با آخوندها حشر و
نشر داشتند از این موضوع مطلع بودند و از این جهت مرا تحقری میکردند و
نزدیکان همانکار را با من میکردند .این انحراف جنسی همیشه با من بود و
به عنوان یک بیماری و مشروع تلقی میکردم چون شنیده بودم با هرکسکه
در بچگی چننی بکنند تا آخر عمرش این انحراف را خواهد داشت .حتی در
دورهای همکه زن داش���تم در خارجهکه امکانش فراهم بودگاهی در بریون
موقع رفنت به شهر به جاهایی میرفتمکه آن ولع آخوندیکثیف را ارضاکنم و
میکردم ... .و با خود میگفتمکه این همه نون[نرینه] وحشی میگویندکجای
من اس���ت؟ منکه بیشترین لذت جنسی را از مفعول بودن حس میکنم نه
فاعل بودن و این احساس مادینگی و زن بودن است و من درصد مادینگیام
زیاد است .ویل از آنجاکه در اینجا هرگز امکان ارضای واقعی چننی حسی
نبوده و نیست و موقعیت و سن االن خودم نیز چننی اجازهای به من نمیداد
عالوه بر  ...معمول نرینگیکه پیوسته از هیجده سالگی تا قبل از نشستهای
اخری داش���تم ،همیشه طی این سالیان (در سا ل اخری بیشتر از قبل)  ...با فکر
مفعول بودن حتی با آن آخوند ملعونکه قیافهاش ازکودکی یادم هست و با
به یادآوردن آن صحنه وکار او با من به  ...میپرداختم و وسایلی نیز برای این
کار جهت نزدیکترکردن ذهنم به واقعیت موقع رفنت به دستشویی یا حمام
درست میکردمکه نام آنها را حتی در نوشنت رویم نمیشود بنویسم .در چننی
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مواقعی هرچه بیشتر به لجن لمپنیس���م آخوندی فرو میرفتمکه همان لجن
جیم [جنس���ی] یا بدترین انواع آن میباشد و بخارها و اشعههای آن را همه
جا در برخورد و صحبت با خواهران و برادران و نگاه به آنها و خودنماییام
برای آنها میپراکندم و تمام دادزدنهایم و بروزهای نرینه وحش���ی از من و
افس���ارپارهکردنهایم و تخریب مناسبات و در رأس همه ضدیتم با عملیات
جاری و نشستهای دیگ و توهنیهایم به تک تک مجاهدان محیطکارم
و جوابگوییهایم در نشستها وگوش شنوا نداشنت و مجال ندادن به طرف
مقابلکه با من حرف میزند همه و همه بخارها و مظاهر و نمودهای همنی
لجن جیم[جنسی] بود .تنبلی و سستی و حتی عوارض جسمی و سردرد و ول
ً
تماما
کردنکار و رفنت و افتادن در آسایشگاه و خواب زیاد و صبح دیرآمدن
ناشی از این وضعیتم (جیم و غرق شدن تا اعماق در آن) بود .بعضی وقتها
موهای اندک پاها و تمام بدنم حتی س���ینههایم را نیزکه مانند زنان میباشد
میزدم (اخریا قبل از نشس���تها زدهامکه هنوز بدنم آنگونه اس���ت) و موقع
خوابیدن لخت میخوابیدم و سعی میکردم خودم را به نحوی به بهانهی این
که خواب هس���تم و یا بدنم حساس���یت دارد و لباسم را در میآورم و یا موقع
لباس پوش���یدنم در آسایشگاه به بچههای پریامون خودم نشان بدهم و از این
1
خودنمایی لذت میبردم و ...
آقای رجوی ایکاش موقع انتشار این سند لحظهای به دخرت حسنینژادکه در «لیربتی»
است فکر میکردید .ش���ما آیندهی وی را تخریبکردهاید .آثار سوء آن تا آخرین دمی
که زنده اس���ت چه در روابط مجاهدین باش���د و چه نباشد با او همراه خواهد بود .این
ک���ه میگویید علیه پدرش اطالعیه داده به جای خ���ود ،اما من دیدهام دخرتی راکه در
«اشرف» به تحریک مجاهدین درگوش پدرش سیلی زده بود چگونه هنوز از آن عمل
رنج میبرد .دخرتیکه میگفتید حاضر نیس���ت به مادرشکه از بیماری س���رطان رنج
میبرد تلفن بزند و جویای احوال او شود در مرگ او میگریست و به محض اینکه به
علت بیماری به اروپا منتقل ش���د شما را ترککرد .او تا زمانیکه نزد شما بود در چند
تماس تلفنی از خانوادهاش خواسته بود دست از سر او بردارند چراکه راهش را انتخاب
کرده است .من از وضعیت امروز پسریکه به توصیهی شما علیه پدریکه در چنگال رژیم
بود اطالعیه داد آگاهم .او امروز انتقام آن اطالعیه و برخوردهای زشت و غریقابل تصور
1-www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=8
614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahs-marsh&amp;catid=6:2010-12-28-06-0337&amp;Itemid=8

بخشهایی از نامه را سیاهکرده و توضیح دادهاید« :نوارهای سیاه رنگ عمد ًا به خاطر ناخواناکردنکلمات و
عبارات بسیار مستهجن است».
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بعدی در ارتباط با خودش را از شما میگرید .اینها واقعیتهایی استکه ما درگوشه
وکنار شاهدش هستیم .چه خواهران و برادرانکه علیه یکدیگر اطالعیه دادند و بعدها
خودشان به رژیم پیوستند و یا از شما جدا شدند وگوشهی عزلتگرفتند.
آقای رجوی بهکارگریی بستگان نزدیک یک نفر علیه اوکه بهکرات از سوی شما مورد
استفاده قرارگرفته رویهی خوبی نیست .برای من فرقی نمیکند سوژه چهکسی باشد .در
دنیای آزادکسی این شیوهها را نمیپذیرد ،حتی اگر حق با شما باشد.
دول���ت اس���تالنی ،همس���ر و پ���در ویکت���ور آندروی���چ کراوچکن���و Victor
 Andreevich Kravchenkoنویس���ندهیکت���اب «م���ن آزادی را انتخ���ابکردم»
 I Chose Freedomراکه در سال  ۱۹۴۴از آمریکا تقاضای پناهندگی سیاسیکرد وادار
ساخت در دادگاه پاریس شرکتکرده و علیه او شهادت دهند.کراوچنکو از تصفیههای
خوننی و دوران ترور و وحش���ت استالنی و محاکمات س���یاه مسکوگفته بود .رومانف
 Romanovپدر وی با صدای بلند فریاد زدکه از داشنت فرزندیکه نام پرافتخارکارگر
را لکه دارکرده احساس شرم میکند .همسر سابقاش زینایساگورلوواGorlova Zinaisa
گفت :من این مرد را دوست داشتم و همسرش شدم و از این اشتباه خودم شرم دارم .وی
کراوچنکو را به سوءاستفادهی جنسی و همچننی ناتوانی جنسی متهمکرد .دوستان سابق
کراوچنکو نیز در دادگاه ش���رکتکرده و او را متهم به خیانت و سرقت و ...کردند .یکی
از افسران «کاگ ب» وی را به رنجبردن از نارسایی ذهنی متهم ساخت .دولت استالنی
و شاهدانیکه در دادگاه حاضر شده بودند و مسئوالن نشریهی ادبیکمونیستی فرانسوی
1که با شکایتکراوچکنو در دادگاه حاضر شده بودند تبلیغ میکردندکهکتاب مزبور را
س���ازمان «سیا» نوشته است .با وجود بسیج حزبکمونیست فرانسه ،دولت استالنی و ...
دادگاه پاری���س به نفعکراوچکنو رأی داد و امروز میتواند به خاطر آن رأی به خود ببالد.
یکی از شاهدان حزبکمونیست فرانسه روژهگارودی بودکه بعدها اسالم آورد و به پابوس
خامنهای رفت و با مصباح یزدی دیدارکرد و منکر «هولوکاست» شد و جایزهی حقوق بشر
قذافی را دریافتکرد .از دادگاه پاریس شصت و چهار سال میگذرد.کراوچنکو درکتاب
«من عدالت را انتخابکردم»  I Chose Justiceشرح وقایع دادگاهی راکه به «دادگاه
قرن» معروف شد داده است .چرا از این تجربهی تاریخی درس نمیگریید؟ این سیاست در
2
ایران تحت حاکمیت رژیم نیز شکست خورده است.
دلیل اینکه ش���ما اجازه دادید حسنینژاد در نشستهای مجاهدین دارای بیست سال
1-www.wikipedia.org/wiki/French_Letters» \o «French Letters» Les Lettres Françaises
)2-www.en.wikipedia.org/wiki/Victor_Kravchenko_(defector
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ش وگزارشهای مشابه بود .به تاریخ آن
سابقه تشکیالتی شرکتکند نوشنت همنیگزار 
توجهکنید مربوط به همان ش���هریور  ۱۳۸۰و نشستهای «طعمه» استکه در ادامه در
مورد آن توضیح خواهم داد .نوشنت این موارد نزد شما ارزش بود و هست .شکسنت افراد
باعث ارتقای تشکیالتیشان میشد و میشود .اگرکسی غری از این مینوشت مورد قبول
قرار نمیگرفت و باعث خفت و خواریاش میشد.
شما توجیه ایدئولوژیک و تشکیالتی میکردید «کسیکه در سازمان بیشتر از همه به
رهربی نزدیک اس���ت خود را بیشتر از همه در جمع روسیاه میکند« ».روسیاه» شدن
در مقابل شما ارزش بود و هست .و به این شکل افراد را به نوشنت در مورد سابقهی خود
ترغیب میکردیدکه بعد ًا به عنوان سند از آنها علیه خودشان استفادهکنید.
افراد پس از نشستهای «دیگ» و «طعمه» و «غسل هفتگی برای مردان» و «غسل
روزانه برای زنان» و «عملیات جاری و شستشوی ایدئولوژیکی» درست یا غلط ،واقعی
یا غریواقعی (گاه افراد برای خالص شدن مسائل غریواقعی را نیز ذکر میکردند) مواردی
را مطرحکردهاند .آنها به ش���ما اعتمادکرده و خصوصیترین مسائلشان را نوشتهاند؛
سفره دلشان را بازکردهاند .بحث «قیامت» و «معاد» است.
شما حق ندارید نوشتههای خصوصی افراد راکه بر اساس اعتماد مطلق نوشته شده پرونده
کرده و علنی نمایید و از آنها در جهت مقاصد و منافعتان و برای محکومیتشان استفاده
کنید .شما حق ندارید به امانت مردم فرقی نمیکند چهکسی باشد دست درازیکنید .شما
مرز اخالقی را زیر پاگذاشتهاید .وقتی چننی عملی مباح شود یعنی قبح خیلی چیزها ریخته و
میریزد .به زبان خودتان میگویم« :فاین تذهبون» (آیه  ۲۶سوره تکویر) بهکجا میروید؟
شما به درستی ازکسانیکه صفوف مجاهدین را ترک میکردند میخواستید اطالعات
و رازهایی راکه به خاطر اعتماد مجاهدین در مناس���بات درونی به آنها دسرتسی پیدا
کردهاند پاس بدارند ،چه شده استکه خود نقض تعهدکردهاید؟ چهکسی بایستی به
این تخلف آشکار شما رسیدگیکند؟ در ادامهگفتهاید:
ما هیچگاه در رابطه با هیچکس ش���روعکننده نبوده و نخواهیم بود اما ً
قطعا
در چارچوب اطالعات آخوندها و سرویسهای پشتیبان ،اگرکار به تقابل و
تعارض بکشد ،تما مکنندهایم ...در این شک نکنید.
آقای رجوی دس���ت از روکردن این دس���تخطها بردارید .جهانیکه اعرتافات رهربان
بلش���ویک همچون زینویف،کامنوف ،بوخارین و  ...در دادگاههای فرمایشی استالنی را
شنیده است به ادعاهایی از این دست میخندد.
شما بارها قول دادیدکهگزارشهای نوشته شده از بنی برده خواهند شد و به هیچ وجه
علیه نویسندهی آن بهکارگرفته نخواهند شد .حاال مشخص میشودکه برخالف قول
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و عهدتان آنها را طبقهبندیکرده و در بمبارا ن قرارگاه اش���رف توسط هواپیماییهای
ی هم آنها را حفظکردهاید در حایلکه بس���یاری از اس���ناد و مدارک را از بنی
آمریکای 
بردید.
متأس���فانه شما اولنیکسی در تاریخ نیستیدکه خلف وعدهکرده است .استالنی پیش از
تشکیل دادگاه رهربان بلشویک شخص ًا با زینویف،کامنوف ،و  ...دیدارکرد و اطمینان
دادکه در صورت اعرتاف در دادگاه ،به آنها و خانوادههایشان آسیبی نخواهد رسید .در
حایلکه آنها بالفاصله پس از برگزاری دادگاه و اعرتاف تریباران شدند.
متأسفمکه در میان مجاهدین یک «مرد» و یک «زن» و یک «آزاده» نبود تا نسبت به
رویکرد شما اعرتاضکند .چگونه افرادیکه خود آزاده نیستند میتوانند مردم را آزاد
کنند؟
دفاع از حقوق دوس���ت و دلدار و همنشنی و یار وفادارکه هرن نیست .دشمنان مردم هم
احتمال دارد چننیکاریکنند .حساسیت به ستم فقط در ارتباط با ظلمیکه دشمن روا
میدارد نباید برانگیخته شود .اگر من انسانم و داعیه مردم دوستی و دفاع از ارزشها را
دارم موظفم وقتاشکه رسید از حقوق دشمنم وکسیکه به دشمن پیوسته نیز دفاعکنم.
شما در بحث انقالب ایدئولوژیک به عنوان رهرب عقیدتی بار تمامگناهان به ویژهگناهان
جنسی افراد پریو خود را به عهدهگرفتید .حال چرا ازکسیکه «گناه»ش را به شماگفته
هرچند از شماگسسته انتقام میگریید؟
شما به منظور توجیه تئوریک پردهدری خود میگویید:
برای ثبت در سینه تاریخ و به مصداق «الحیاء فیالدین» (یعنیکه در آینی
مبارزه و درکیش انقالب و رزمندگی و ایستادگی و پایداری ،جایی برای شرم
و آزرم در بیان حقایقیکه بایدگفته شود نیست) و میگویم.
این جملهکه به ادعای آخوندها مربوط به یک حدیث «نبوی» میباشد به قدرکافیگویا
و روش���ن است« .در دین شرم و آزرم» وجود ندارد .بقیه موضوعات اعم از «انقالب»
و «رزمندگی» و «ایس���تادگی» و «پایداری» و  ...ربطی به جملهی فوق ندارد و برای
توجیه اقدام زشتتان تولید شده است .اتفاق ًا محمدیگیالنی با توسل به همنی عبارت،
گفتارهای مشمئزکننده و «پورنو» مربوط به حکم جماع با حیوانات و جماع با عمه
هنگام زلزله و  ...را در رادیو و تلویزیون و در رسانههای جمعی بر زبان میراند.
عقبماندهترین و بیحیاترین اقشار اجتماع حج م عظیم و باورنکردنی توهنی و ناسزا در
مراسم «عمرکشون» را با همنی روایت توجیه میکنند.
آخوندها با توسل به همنی «حدیث»که اصل آن مورد مناقشه است بیشترین بیآبروییها
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را مرتکب میش���وند .اتفاق ًا خطر «مذهب» هم همنیجاس���ت .ش���ما برای هرکارتان
میتوانید یک توجیه مذهبی و پش���توانهی الهی هم برتاش���ید و به زعم خود دهان همه
را ببندید.کما اینکه در س���ال  ۱۳۵۸وقتی شما و دیگر مسئوالن مجاهدین تصمیم به
ازدواجگرفتید میگفتید ازدواج یک قدم به سمت توحید است (نقل به مضمون) اما
وقتی تصمیم به طالق و «تجرد» در مجاهدینگرفتید مهدی ابریشمچی در نشستهای
توجیهی میگفت :از نگاه ایدئولوژیک نفس ارتباط جنسیکثیف است ،برای همنی بعد
از آن خود را شستشو میدهیم و «غسل» واجب میشود تاکثیفی را از خود بزداییم!
ایکاش برای توجیه اعما ل و رفتارتان به جای استناد به احادیث و روایات عهد عتیق،
به اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقها وکنوانسیونهای بنیالمللی و دستاوردهای علمی
بشر اشاره میکردید .مگر شما برای رسیدگی به مشکالت مربوط به سالمتیتان به «طب
الصادق» یا «طبالرضا» و احادیث نبوی رجوع میکنید؟ توجه داشته باشید شما قرار
استکه حکومتی سکوالر برپاکنید و بر زخمهای عمیق مردمکه ناشی از یک حکومت
مذهبی است مرهم بگذارید.
مجاهدین میگفتند پیام رهربی شما «وحدت ،رحمت و رهایی» است« .رحمت» را
چگونه تفسری میکنید؟ این است آن «رحمتی»که میگفتید؟
شما درس حقوق خواندهاید و میدانید در حقوق مدرن خودزنی قربانی پذیرفته نیست.
این دیدگاه ویشینس���کی دادستان جنایتکار دوران استالنی استکه میگفت« :اعرتاف
متهم شاه شواهد است»
ندامتجس�ت�نهای تلویزیونی به این دلیل مذموم است.گرفنت دستخط و اعرتافنامه و
ندامتنامه و ...که در مجاهدین باب است به یک پول سیاه نمیارزد و مطمئن باشید
جامعه هوشیار ایران با توجه به تجربیات دردآوریکه پشت سرگذاشته پشیزی ارزش برای
آن قائل نیست .اساس ًاگرفنت این دستخطها و نامهها و  ...اشتباه و انحراف است .هزار
تا از این دست سندهاکه روکردهاید در هیچ دادگاهی نه تنها جدیگرفته نمیشود بلکه
سبب محکومیت ارائه دهندهی سند میشود.
منکه اینجا هستم درکشتار  ۶۷با همنی دستخط بودکه زنده ماندم .البته خیلیها هم
دستخط دادند اما رژیم جنایتکار به آنها فرصت زندگی دوباره نداد .از همنی دستخطها
دادمکه از زندان آزاد ش���دم .همهی ما زندانیان سیاس���ی مجاهد اعم از آنهاییکه در
کشتار  ۶۷قتلعام شدند و آنهاییکه زنده ماندند پذیرفته بودیمکه برای آزادی از زندان
«انزجارنامه» امضاکنیم .همهی زندانیان سیاسی سابقیکه امروز در ردهی فرماندهی و
شورای رهربی وکاندیدای مسئول اویل مجاهدین هستند بارها از این دستخطها دادهاند.
تعدادیشان به همکاری حتیگسرتده با رژیم در زندان هم تن داده بودند.

نگاهی با چشم جان

29

علی صارمی و محمد حاجآقایی و جعفرکاظمی و ...که در سال ۱۳۸۹جاودانه شدند هم
پیشتر از این دستخطها به رژیم دادند .منکه آنها را بهرت از شما میشناسم .البته ساواک
دم به دم از این تقاضاها نداش���ت وگرنه وضع در زمان شاه نیز بهگونهای دیگر میبود.
خیلیهاکه جاودانه شدند پیش از اعدام مصاحبههایکوتاهکردند« ،دستخط تصویری
و صوتی» هم دادند تا بلکه زودتر از شر شکنجهگران راحت شوند .خدا میداند بچهها
چقدر آنها را دلداری میدادندکه شرایطشان را درک میکنند.
نامه تنظیمکردن و دستخط و امضاگرفنت ازکسیکه تحت اختیار زندان و تشکیالت و
روابط و قدرت استکهکاری ندارد .انسانیکه از خود بیخود میشود هر دستخطی
میدهد .چه دخرتان معصوم و چه زنان درماندهایکه باگرفنت «دستخط» و سفته و ...
به روسپیگری واداشته نشدند.
در حقوق مدرن افراد نزد دادستان میپذیرند به شرط مصون ماندن از مجازات و دریافت
تضمنیهای الزم برای تخفیف در مجازاتشان ،مواردی راکه انجام دادهاند فاشکنند،
یا اسنادی راکه در دسرتس مأموران قضایی نیست در اختیارشان قرار دهند تا بهکشف
حقیقتکمککند.
کس���ی از اعرتاف افراد علیه خودشان اس���تفاده نمیکند .اینکار پسندیده نیست .تازه
این رویکرد دس���تگاه قضایی با مجرم است .شما در موردکسیکه از موضع اعتماد و
یگانگی س���فره دل پیش شماگشوده این چننی عمل میکنید .در دنیای مدرن رازداری
آنقدر محرتم ش���مرده میشودکه حتی برای دراختیارگذاشنتکوچکترین اطالعی در
مورد پروندهی پزش���کی شخص از یک دکرت به دکرت دیگر نیاز به تصدیق وگواهی فرد
است .اگر قرار استکسی محکوم شود شما هستید .شما حق سوءاستفاده از حسن اعتماد
افراد را ندارید.
شما خود را پریو «محمد» پیامرب اسالم معرفی میکنید .لقب او «امنی» بود .او «امانت»
دار مردم بود .چگونه میتوان اعتمادکرد و قدرت را به شما به «امانت» سرپد و مطمئن
شدکه از آن سوءاستفاده نخواهد شد .میبینید موضوع فراتر از افشاگری در مورد یک
«بریده» استکه به دامان رژیم شتافته است.
از نفسکارکه بگذریم افکار شما هنوز در عهد عتیق و در داستانهایکتب مقدس در
مورد انحرافات جنسی سری میکند .افشای این اسناد نشاندهندهی دیدگاه واپسگرایانهی
شما در این مورد است.
در دنیای مدرنکاری بهگرایش جنسی افراد ندارند .در رژیمهای مثل خمینی و طالبان
و هیتلر به این امور میپردازند .در یک جامعه پیشرفته در ارتباط با سوءاستفادهی جنسی
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مفعول را تحقری نمیکنند بلکه فاعل را محکوم میکنند .در موضوع پدوفیلی ،قربانی
محکوم نمیشود بلکه او را مورد محبت قرار داده و درمان میکنند و شخص پدوفیل را
مورد محاکمه و مجازات و درمان قرار میدهند.
بزرگترین هرنمندان جهان ،مانند «آلتون جان»که از ملکهی انگلیس لقب «سر» هم
میگرید و بش���ریت به احرتاماشکاله از سر بر میدارد به قول فرهنگ مورد قبول شما
«مفعول» هستند و «منکرات مستمر» میکنند.
بزرگترین سیاستمداران ،نویس���ندگان ،نقاشان ،شاعران ،سینماگران ،بازیگران تئاتر،
طراحان ،مجسمهسازان ،فیلسوفان ،آهنگسازان و « ...مفعول» هم هستند و برای نیل به
ق بیچون و چرایشان مبار زههاکردهاند و رنجهاکشیدهاند.
حقو 
آیا نمیدانید «یوهانا س���یگورداردوتری» نخستوزیر ایسلند با اشاره به چننیگرایشی به
نخس���توزیری رسید؟ آیا به شما نگفتهاند «گیدو وسرتوله» وزیر امور خارجه آلمان نیز
همجنسگرا است؟
آیا به ش���ما نگفتهاند دهها نماینده در پارلمانهای اروپایی وکانادایی و  ...با اعالم این
که همجنسگرا هستند به پارلمان راه مییابند؟ آیا نمیدانید باالترین پستهای قضایی
درکشورهای اروپایی در اختیار همجنسگرایان است؟ شناسایی حقوق همجنسگرایان
از دستاوردهای مدرنیته است .آیا نمیدانید تعدادی از شخصیتهای سیاسیکه از شما
حمایت میکنند همجنسگرا هستند و به آن افتخار میکنند؟
آقای رجوی شما به درستی نابسامانیهای اجتماعی مانند فساد و  ...در یک جامعهی
هشتادمیلیونی را به رژیم و شخص ویل فقیه ربط میدهید چگونه مشکالتیکه در یک
جامع���هیکوچک محصور چهارهزار نفری اتفاق میافتد به جامعه و رهربی آن ربطی
ندارد؟
چرا در یکی ،سیستم و رهربی محکوم میشود و در دیگری فرد؟ همنی تناقض را میتوان
در معضل خودکشی و بیماریهای روحی و روانی ،و ...دید .شما همهی این معضالت
در جامعه را به سیستم و ویلفقیه آن ربط میدهید اما به مجاهدینکه میرسیم افراد را به
خاطر مث ً
ال خودکشی مورد تخطئه قرار میدهید و حتی اجازهی دفن آنها درگورستان
عمومی «اش���رف» را نمیدهید .در لیست ش���هدای مجاهدین هم اسمی ازکسانیکه
خودکشیکردهاند نیست .آنها «الشههای متعفن» نامیده میشوند.
اگر حسنینژاد با همنی ویژگیها در میان شما میماند «گوهر بیبدیل» خوانده میشد
و «مجاهد بال اس���کان برگشتناپذیر» و اصطالحات عجیب و غریبیکهکمترکسی
از آنها سر در میآورد .چنانچه سکتهکرده بود و دار فانی را وداع میگفت «مجاهد
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صدیق» معرفی میشد و میدانیم در تعریف شما «صدیق» باالتر از «شهید» است .شما
دل نریوها را به همنی درجاتیکه به آنها اعطا میکنید خوشکردهاید.
حتی اگر همهی مواردیکه مطرحکردهاید صحت داشته باشد ،باز شما مسئولید .وقتی
نیازی به ش���کل طبیعی پاسخ نگرید حتما از طریق اشکال غریطبیعی به دنبال پاسخ آن
خواهند رفت .قصد من پردهدری نیست .علم این را میگوید .شما یک زمانی از «شناخت
علمی» پدیدهها میگفتید ،متأسفمکه امروزه آموزههای دیروز را هم نفی میکنید.
آقای رجوی من اطالع موثق دارم شما بهکسی لقب واالیی دادیدکه از مشکل مشابهی
که در مورد حسنینژاد مطرحکردهاید در ابعاد بزرگتری نه درکودکیکه در بزرگسایل
رنج میبرد و بارها از شما خواسته بودکه اجازه دهید برود .یادش به خری امروز در میان ما
نیست .خدا میداند اگر او از شما جدا شده بود امروز چه در موردش میگفتید.
من اطالع دقیق دارمکه افراد در س���طح فرمانده یگان ،عضو قدیمی و  ...موارد متعدد
«منکرات مستمر» در اشرف داشتهاند ،سوژهها هم «کارگران عراقی» نبودهاند.
هرچند هم���هی مواردی راکه میدانم مطرح نکردم ام���ا اگر آنچه راکهگفتم تهمت
میپندارید میتوانم نام و مشخصات هریک را با شرح جزئیات به اطالعتان برسانم تا
مالحظهکنید بدون مدرک و سند صحبت نمیکنم .به اندازهیکافی برای هر مورد هم
شاهد موجود است .شاهدانیکهکوچکترین شائبهی مزدوری وزارت اطالعات به آنها
نیست و در مرزبندیشان با رژیم تردید نمیتوانکرد.
با اطمینانکامل میگویم مسئوالن مجاهدین به افراد مورد اعتمادشان میگفتند بیش از
آنکه پیگری موارد امنیتی باشند ،حواسشان به موارد اخالقی باشد.
با آنکه در سالهای اولیه دههی  ۶۰تعداد زندانیان سیاسی بیشتر از تعداد ساکنان اشرف
بود ،با آنکه در اوج جوانی و نوجوانی و در دوران بس���یار پرحرارت جنس���ی دستگری
شده بودند و هیچکدام هم نه انقالب ایدئولوژیککرده بودند و نه بندهای آن را پشت
س���رگذاشته بودند و نه ادعای خاصی داش���تند اما مواردی از این دست بسیارکمتر از
آنچیزی بودکه در «اشرف» اتفاق افتاده است .این را با اطالع دقیق و اطمینانکامل
میگویم .قطع ًا اطالعات من از موارد یاد شده در «اشرف» بهگرد پای اطالعات شما
هم نمیرسد.
میدانم شما باالترین مسئوالن مجاهدین را به انجام چه مواردی متهمکردهاید و هیچکدام
اعرتاضی نکردهاند .البد از آنها سند و مدرک همگرفتهاید .میدانم مواردی بودهکه
ش���ما ازکس���انیکه بیشترین عملیات نظامی در داخلکشور را داشتهاند اعرتافاتی
گرفتهایدکه واقعیت نداشته است .یک نمونهاش در نشست «طعمه» اتفاق افتادکه
باالترین مس���ئوالن مجاهدین هم حضور داشته و آتش بیار معرکه بودند .در این موارد
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بسیار میتوانگفت.
هیچ ارزش ثابتی در باورهای شما وجود ندارد؛ آنها بسته به موقعیت میتوانند تغیری کنند.
کما اینکه هنگام ازدواج با فریوزه بنیصدر ،این ازدواج را «امری ضروری و مقدس»
معرفی و آن را الهامگرفته از «س�ن�ن متعایل پیامرب اکرم ،ائمه اطهار و همهی انقالبیون»
قلمدادکردید:
بنام خدا و بنام خلق قهرمان ایران و به نام تمام شهدا و پرچمداران آزادی
هممیهنان عزیز دفرت سیاسی وکمیتهی مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران با
خوشوقتی و سرور انقالبی ازدواج برادر مجاهد مسعود رجوی با خانم فریوزه
بنیصدر( ،دخرت آقای بنیصدر) را به اطالع میرساند .این تصمیم برحسب
یکی از مواد جمعبندی سالیانهی سازمان در پایان بهار ۶۱که ضرورت انقالبی
ازدواجهای مختارانهی خواهران و برادران ما را چه در داخل و چه در خارج
ازکش���ور توصیه نموده است ،اتخاذ ش���ده و از سنن متعایل پیامرب اکرم ،ائمه
اطهار و همهی انقالبیونی الهام میگ�ی�رد که در گرماگرم حادترین مبارزات
سرنوشتساز اجتماعی و سیاسی به پیوند زناشویی به مثابهی امری ضروری
و مقدس در منت مبارزهی انقالبی و ایدئولوژی خود نگریستهاند .دفرت سیاسی
وکمیتهی مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران روزگذشته خرب موافقت خانم
ف�ی�روزه بنیصدر را دریافت نمود و اکنون با احراز موافقت و پذیرش متقابل
طرفنی پیشاپیش این ازدواج فرخنده را به آنها و همچننی به آقای رییس جمهور
1
بنیصدر و همسرشان تهنیت میگوید.
در یک موقعیت دیگر وقتی منافعتان اقتضا کرد به گاندی و «تجرد» او متوسل شدید،
پریوان خود را واداشتید بر خالف «سنن متعایل پیامرب اکرم ،ائمه اطهار و همهی انقالبیون»
عملکنند و در ارتباط با مسئلهی طالق و تجرد در نشست درونی  ۵دیماه ۱۳۸۱گفتید:
 ...اگرگاندی یک نفر و یک نمونه بود .مجاهدین این حماس���ه را در ابعاد
کالن در طول سالیان ،به یک اوج بینظری تاریخی رساندهاند...
متأس���فانه قضاوت تاریخ اینگونه نبوده اس���ت .در ارتباط با مجاهدین هم نیس���ت و
نخواهد بود .الیزابت ابوت  ، Elizabeth Abbottنویسندهکتاب «تاریخ پرهیز جنسی»،
 A History of Celibacyتوضیح میدهدکه روش بهکارگرفته ش���ده برای واداش�ت�ن
کش���یشها به س���رکوب امیال یا پنهانکردن رفتارهای جنسیشان باعث بروز اتفاقات
2
وحشتناکی شده است و این روش هزاران سال استکه شکست خورده.
-1نشریهی اتحادیهی انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج از کشور شمارهی  ۵۹سی مهر .۶۱

2-www.elizabethabbott.ca/books/a-history-of-celibacy.html
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اگر تحقیق مستقلی در مورد مجاهدین صورت بگرید نتایج آن افتخارآمیز نخواهد بود.
سعید محسن در سال  ۱۳۵۰در جریان دفاعیاتش و خطاب به دادگاه میگوید:
شما باتمام تالشتان نتوانستید در بنی صد و هفتاد نفرگروه ما فردیکه از نظر
اخالقی و انسانی دارای عایلترین مزایای اخالقی نباشد پیداکنید.
و شما متأسفانه پس ازگذشت چهار دهه« ،اعرتافات» تحت فشار اخذ شده را تحت عنوان
اینکه در «دین شرم و آزرم نیست» انتشار میدهید .از اینگذشته شماکه رفتارگاندی را
تقدیس میکنید چرا شخص ًا تالش نکردید تجربهی او را تکرارکرده و به «تجرد» پایبند
باشید؟ به نظر من وقوع آنچه شما «انحراف» نامیدید ،در هر جمعی طبیعی است .به
ویژه وقتی افراد با آن محدودیتهای عجیب و غریب در «اش���رف» همراه با آیندهای
ناروشن روبرو باشند.کدام روانشناس و روانپزشک،کدام عالم و انسانشناسی ادعاهای
بریونی شما در مورد پاک و مطهر بودن «گوهران بیبدیل» به لحاظ جنسی و «کثیف
و آلوده بودن» جنس���ی هرکه از شما جدا میشود را میپذیرد؟ حریتانگیز است ،شما
اینگونه رویکردها را علمی هم میدانید.
قربانعلی حسنینژاد در ادامه میگوید:
تا اینکه به نشستهای خودمان با رهربی رسیدم و به یمن پرداختها و لطف
رهربی در آنجا به من رذلکثیفکه به هیچوجه شایسته آن نبودم بهنشست دیگ
راه یافتم و در اثر پرداخت عظیم بچهها از منجالب مرگ و نابودی ابدی نجات
یافتم در حایلکه خودم را مستحق هرگونه مجازاتی حتی اعدام میدانم و این
مدت حتی اگر اعدام میشدم حقم بود ویل من طلبکار بودمکه به من ناسزا
میگویند یا توهنی میکنند در صورتیکه تمام اینکارهای من نتیجه عطوفتها
و نگرفنت یقهام توسط دیگران و مدارای مسئولنی و بچهها با من بود .تمام این
سالیان آنها برخوردهای مراکه همگی ناشی از اوضاع جیمیام [جنسی] بودکه
گوشههایی از آن را تا آنجاکه یادم بود وگنجایش زمان و فرصت اجازه میدهد
نوش���تم تحملکردند و من از تمام این تحملها وگذشتها و چشمپوشیها
سوءاستفادهکرده و طلبکار هم بودمکه یعنی چرا حتی میفهمند؟! فکر میکنم
بچهها آن غالم را دیشب اعدام و تریبارانکردند وکمی زندهگذاشتند ماند تا
به حضور رهربی برسم تا او بطورکامل حساب مرا برسد .اما در حضور رهربی
و حوض خواهم خواست او خودش دستور اعدام واقعی و تمام عیار مرا بدهد
1
که حقم است.

1-www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&amp;view
=article&amp;id=8614:humiliating-return-to-the-murderous-mullahsmarsh&amp;catid=6:2010-12-28-06-03-37&amp;Itemid=8
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با توجه به آنچه در اسناد درونی انتشار یافته و مورد تأیید شماست «ناسزاگویی و توهنی»
شیوهی مرسوم در مجاهدین است.کمی تعمق در آنچه او نوشته و شما با افتخار انتشار
دادهاید بکنید ،شما درس حقوق خواندهاید،کدام یک از جرمهای او در دنیای مدرن و
در جاییکه عدالت حاکم باشد مستحق اعدام یا اساس ًا مجازات است؟ چرا فرد داوطلب
مبارزه بایس���تی به لحاظ روانی به جایی برسدکه دائم درخواست اعدام خود را بکند؟
برای چه او بایستی فکرکند مستحق اعدام است؟ چرا بایستی خود را «رذل» و «کثیف»
بخواند؟ یکی از جرمهای بزرگ او این اس���تکه در مقابل «ناسزا و توهنی»هاییکه
میشنیده ناراحت میشده! چننی جرمهایی را برای افراد تراشیدن خجالتآور نیست؟
ببینید در نشست درونی ،مجاهدین چه بر سر او آوردهاندکه میگوید« :بچهها آن غالم
را دیشب اعدام و تریبارانکردند وکمی زندهگذاشتند ماند تا به حضور رهربی برسم تا
او بطورکامل حساب مرا برسد».
«پرداخت عظیم بچهها» چه بوده است؛ ناسزا و توهنیهاییکه به اوکردهاند؟ «عطوفت»
و «گذش���ت» و «تحمل» را مالحظهکنید .رهربی چگونه «به حس���اب او میرسد»؟
راستش معنای همه چیز تغیریکرده است .این فروپاشی روانی است .همنیگزارش را به
یک روانشناس مستقل نشان دهید و نتایج آن را انتشار دهید .او نیمهجان شده بود .مشابه
این وضعیت برای بسیاری از مجاهدین در اشرف پیشآمده است .توجه داشته باشید ،همهی
فشارهای شما هم «پرداخت و لطف رهربی» تعریف میشود و این فاجعه است.
متهمان دادگاههای استالنی نه درگزارشهای درونی بلکه در دادگاه به شکلی شگفتانگیز و
حریتآور برای خود اتهام میتراشیدند ،از داشنت وکیل سرباز میزدند ،خود را بیآنکه قاضی
اتهامی متوجهی آنانکند خائن و توطئهگر میخواندند و وکالی آنان پس از اعالم جرم
و اعرتاف متهمان عنوان میکردندکه وکیل مدافع جهت رد اتهامات وارده دفاعی ندارد.
کارل رادک یکی از متهمان حاضر در خیمهشببازی استالنی در دفاع از خود به سبک
اعرتافات حسنینژاد اظهار داشت:
دو ماه و نیم تمام بازپرس را آزار دادم ،در دادگاه س���ؤال شدکه آیا به هنگام
بازپرس���ی در معرض ش���کنجه بودهام؟ باید بگویمکه در مورد من ماجرا به
گونهای عکس بود .بازپرس مرا شکنجه نکرد ،بلکه من او را آزار دادم.
برای من مهم نیست حسنینژاد امروزکیست و چهکاره است .این اعمال در ارتباط با او
زمانی اتفاق افتادهکه وی به اعتبار آنچه شماگفتهاید «مجاهد خلق» با سابقهی بیش
از بیست سال بوده است؛ برای من مهم این استکه مفاد این دستنوشته درست شبیه
به «اعرتافات» زندان استکه تحت زور و شکنجه و در قرب و قیامت و واحد مسکونی
و  ...اخذ میشد و من شاهد این روند بودم .افرادیکه میشکستند در «اعرتاف» خود
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روی موارد زیر تأکید میکردند:
1.1نفیگذش���تهی خود به لحاظ سیاس���ی و اعتقادی و برش���مردن دالیل حقانیت
ایدئولوژیک -سیاسی رژیم.
2.2ریشهیگرایش بهگروههای سیاسی را باید بر اساس هوای نفس ،ارضایگرایشات
جنسی ،جذب جنس مخالف و ...قلمداد میکردند.
 3.3بایستی از دوگانگیها و تضادهای درونی ،روحی ،فکری و شخصی خود سخن
میگفتند و «احساس قشنگ و لطیف عرفانی»ای راکه پس از بریدن ازگذشته و
پیوسنت به بازجویان و شکنجهگران به آن دست یافته بودند ،تشریح میکردند.
4.4از بزرگواری وگذشت مسئوالن زندان میگفتندکه با نظر رأفت و شفقت با آنها
رفتارکرده بودند و امکانی را به وجود آورده بودندکه از آنها انسا ن جدیدی ساخته
شود.
5.5ح���اجداوود ،پاس���داران و مقامات امنیتی و قضایی ،انس���انهای واالیی معرفی
میش���دندکه شب و روز از اس�ت�راحت و زندگی فردی خود برای بازگشت و توبه
زندانیانمیگذشتند.
6.6تکذیب اعمال فش���ارهای جسمی و روحی روی زندانیان ،افشای تبلیغات سوء و
«دروغ پردازی»گروههای سیاسی و بهویژه مجامع بنیالمللی و حقوقبشری مبنی
بر اعمال شکنجه و مجازاتهای قرونوسطایی و وحشیانه در جمهوری اسالمی.
 7.7تأکید روی تعالیم حیات بخش «اسالم» ،تأیید و تکریم مجازاتهای عادالنه و
مشفقانهایکه از سوی مقامات جمهوری اسالمی بر علیه افراد وابسته بهگروههای
سیاسی اعمال میشد.
8.8درخواست عاجزانه از مسئوالن زندانکه برای شسنتگناهانشان اجازه دهندکه در
جبهههای جنگ از بدن آنها به عنوان سنگر برای حفاظت از «رزمندگان اسالم»
استفاده شود!
متأسفانه خمینی و خمینیگرایان باور دارندکه همهی شقاوت و بریحمی خدای مورد
قبولشان «عفو» و «رحمت» است .او در توصیف جهنم میگوید:
ت الهی استکه برای تخلیص مؤمنان
جهنم ،باطنش صورت لطف و رحم 
معصیتکار و رساندن آنها به س���عادت ابد ،چاره منحصره است؛ زیراکه
فطرت مخموره صافیه انس���ان ،چون طالیی اس���تکه در ای���ام عمر ،آن را
مغشوش و مخلوط به مس نموده باشیم .باید آن طال را باکورهها و آتشهای
ذوبکننده ،خالص نمود و از غل و غش ،بریون آورد« :الناس معادنکمعادن
الذهب و الفضه» پس جهنم برایکسانیکه فطرتشان بهکلی محجوب نشده
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و بهکفر و جهود و نفاق نرسیده باشند ،رحمت است در صورت غضب.
چرا بایستی به برداشتهای خمینیگونه نزدیک شد؟ من بارها شاهد بودهامکه در «قرب»
و «قیامت» زندان قزلحصارکس���انیکه در زیر فشار میشکستند چگونه از «لطف و
مرحمت» حاجداوود رحمانی میگفتند و او را «پدر توابنی» میخواندند وکس���یکه
از خواب و خوراکش برای هدایت و ارشاد زندانیان میگذرد .من با توجه به تجربیات
دردناکم ،با توجه به ارزشهای انس���انی ،بدون توجه به صاحب دستخط،کسیکه آن
را اخ���ذکرده محکوم میکنم .آنچه ش���ما با افتخار ارائ���ه دادهاید ،تکرار ماللتبار و
تأسفبرانگیز آنچیزی استکه بشریت آگاه بارها به صورگوناگون به محکومیت آن
پرداخته است.
1

واسالو هاول در نامهی هشیارانهاش بهگوستاو هوساک میگوید:
رژیم در س���الهای اخری ،به ندرت به افکار واقعی شهروندان به ظاهر وفادار
و به راس���تی سخنان آنان توجه داشته است.کافی است مالحظه شودکه به
عنوان مثال ،هنگام انواع انتق���اد از خودها و اظهار ندامتها ،هیچکس در
واقع ،عالقهای به دانسنت این نداردکه آیاکار این آدمها از روی خلوص نیت
ً
معموالگمان بر این است
است یا فقط منفعتشان چننی ایجاب میکند؟ حتا
که فرض دوم درس���ت است ،بیآنکه چیزی غریاخالقی در آن دیده شود .به
عکس ،امتیازهای شخصی پیشگفته در خدمت توجیه این انتقادها است.
کسی به دنبال متقاعد ساخنت «نادم» نیستکه آیا اشتباه از خودش بوده یا
هم و غمشان این استکه به او بگویند
اینکه او را به اشتباه انداختهاند؛ تمام ّ
راه نجات ،ابراز ندامت است.
در قرون وسطی هم افراد را تا سرحد مرگ تحت فشار میگذاشتند و میگفتند میخواهیم
ش���یطان را از وجودتان خارجکنیم .در دوران انگیزاسیون مفتشها با توجیهاتی مشابه
آنچه شما ساختهاید چههاکه بر سر قربانی نیاوردند .آنها معتقد بودند مجرم در چنگال
شیطان اسری است و نمیتواند بر نفس خود غلبهکند .چون به خودش توکل میکند .در آن
دوران سیاه ،مقاماتکلیسا و مفتشانشان اعالم میکردند هدف تفتیش عقاید «کمک
به مردم برای پاک شدن است.گناهکاران با اعرتاف بهگناهان خود و توبهکردن شاید
بخشیده شوند ».باورکنید آنچه شما عرضه میکنید حتی در شیوهها هم چندان جدید
نیست.
آیا همنی افشاگری شما و نوشتهی قربانعلی حسنینژاد «اعالمیه جهانی حقوق بشر» و
-1شرح حدیث جنود عقل و جهل ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،۱۳۷۷ ،ص ۱۴۲
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کنوانسیونهای بنیالمللی حقوق بشر را نقض نمیکند؟ این چه فرهنگی استکه شما
نشر میدهید؟ شما پیشتر میگفتید:
ً
الزاما مدافع و مبلغ یک
هر نظام اجتماعی -سیاسی ،متناس���ب با ماهیتش
ً
متقابال در تحکیم و دوام نسبی آن نظام،
فرهنگ خاصی استکه آن فرهنگ،
1
نقش مهمی ایفاء میکند.
آیا این «فرهنگ خاص» در «تحکیم و دوام نس���بی» نظامیکه ش���ما ایجادکردهاید
«نقش مهمی ایفاء» نمیکند؟
شما با ظرافت همهی مجاهدین را با سندهاییکه از آنها در دست دارید تهدیدکرده و
به آنهاگوشزد میکنیدکه از دستنوشتههایشان به وقت مقتضی استفاده میکنید و
این شرافتمندانه نیست:
در زمانیکه الزم باش���د با اسم رسم ،مدارک ،حکم اخراج ،سابقه ،نامهها و
دستخط،گزینهها ،همه را مجاهدین میتوانند ارائه بدهند.
هدف شما تهدیدکلیهی اعضای مجاهدین است .تشکیالت با بحران مواجه است یا شما
اینگونه تشخیص میدهید .شما امروز به علت شرایط ویژهی عراق و نظارتهای نسبی
بنیالمللی فاقد ابزارهای سرکوبی هستیدکه در دوران صدام حسنی از آن برخوردار بودید.
هرکس���یکه با سبککار شما آشنا باشد میداندکه هدف «نشست درونی» ،سوژهای
نیستکه در آن (و در اینجا حسنینژاد) مورد حمله قرار میگرید .هدف اصلی از جمله
تهدید افرادی استکه در «نشست» مزبور شرکت دارند و شاهد ماجرا هستند و به قول
شما «خیس میخورند».
«دستخط»ها و «نامه»ها و «پرونده»ها تقریب ًا از تمامی مجاهدین

مطمئ ن هستم از این
در اختیار دارید .در نشس���تهای «طعمه» و «دیگ» و «غسل روزانه و هفتگی» ،در
«باال آوردن»های مداوم ،مجاهدین برای مسئوالنشان داستان حسنیکرد شبسرتیکه
نمینوشتند ،از فتوحات و نقطه قوتهایشانکه حرفی به میان نمیآوردند .آنها مجبور
بودند زشتترین موارد را بیانکنند تا مث ً
ال با شما «یگانه» شوند.
خودت���ان به�ت�ر از من میدانیدکه «وحی���د افراخته» و «خلیل فقی���ه دزفویل» پس از
بازجوییهایش���ان به چه مواردی در تشکیالت «مجاهدین» وقتکه تحت نظر تقی
شهرام و بهرام آرام اداره میشد اشارهکرده بودند .حتی زنان عضو سازمان به درست یا
غلط و برای فریب بازجو و یا هر چه اسماش را بگذارید موارد غریاخالقی متعددی را
-1ارتجاع چیس���ت و مرتجعکیست؟ انتشارات س���ازمان مجاهدین خلق ایران چاپ دوم مرداد ،۵۹
صفحههای  ۳۷و ۳۸
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مطرحکرده بودندکه در برگههای بازجویی ثبت شده است .بازجویان ساواک (اگر مرا
متهم به جانبداری از آنان نمیکنید) و پرویز ثابتیکه در مذمتاش میگویید ،میتوانستند
برای مردم ایران آن موضوعات را (که رو در روی عرف و اخالق جامعه بود و هس���ت)
علنیکنند اما شرم و حیا مانعشان شد و حتی برایکوبیدن دشمنان خودشانکه اسلحه به
دستگرفته بودند حاضر نشدند «دستخط» سوژههای خود را در اختیار عموم بگذارند!
یا در مورد آن وارسی و تحقیقکنند .بماندکه بازجویان ساواککسی را برای اعرتاف به
این امور تحت فشار نگذاشتند .مأموران ساواک مطالب بازجوییکسی را علنی نکردند.
آنها به سطحی از استانداردها وفادار بودند .در حایلکه رژیم خمینی و دستگاه اطالعاتی
آن از آنجاییکه میگویند در «دین شرم و آزرم نیست» همنی اسناد را منتشرکردهاند.
متأسفم شما برای بقای خود و تشکیالتتان ارزشی برای داوری مردم و افکار عمومی
قائل نیستید .همنی عدم توجهها باعث شدکه چهرهی درخشان مجاهدین در نزد مردم
ایران و افکار عمومی تریه و تاریک جلوهکند .و هیچ توجیه و «تبینی» همکارگر نیافتاد.
همهی این مصیبت ،مربوط به سرکوب رژیم و تبلیغات لجامگسیختهی آن علیه مجاهدین
نیست .بخشی از آن بر میگردد به عملکرد شماکه اتفاق ًا رژیم هم روی همانها سوار
میشود و سناریوهای تبلیغیاش را پیش میبرد.

در این نربد چهکسی بازنده است؟
شما بازی در زمنی بدی را پذیرفتید .بازیایکه از سوی رژیم آغاز شد و شما در آنگرفتار
آمدید.کمی فکرکنید ،رهرب «انقالب نوین مردم ایران»،که ش���أناش اجازه نمیدهد به
گفتگو و مناظره باکسی برپدازد ،پس از ده سال «غیبت» در یکی از دفعاتیکه در پرده
«ظهور» میکند دست به حمالت متقابل «جنسی» بهکسانیکه به قول خودش «عبد
و عبید» رژیم هستند میزند .معلوم استکه پیشاپیش برخالف انتظارتان بازنده این نربد
هستید..
شمامیگویید:
واقعیت این استکه طبقگزارشات داخله این حرفها به مفت هم نمیارزد
و خواسته اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران یک چیز بیشتر نیست وگوششان
هم به چیزی غری از آن هم بدهکار نیست :سرنگونی ،سرنگونی ،سرنگونی...
اگر «گزارش���ات داخله» این استکه تبلیغات «عبد و عبید»های رژیم به «مفت هم
نمیارزد» چرا شما در باالترین سطح وارد شدهاید؟ بماندکه اکثر «گزارشات داخله»
ساختگی ،باب طبع و فاقد ارزش الزم است .در ضمن «خواسته اکثریت قریب به اتفاق
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مردم ایران» چه ربطی داردگوشش���ان به این حرفها بدهکار باشد یا نباشد؟ من در
خارج ازکش���ور به وضوح میبینمکه مردمگوششان به این حرفها بدهکار است .در
ایران هم بسیاریکه اتفاق ًا خواهان «سرنگونی» نظام هستند متأسفانه «گوششان» به
همنی حرفها «بدهکار» بوده و چننی سؤاالتی را دارند.
متأس���فانه از وقتی ماندن پشتمرزها و در «اشرف» و حداکثر اجازهی عملیات ایذایی
داشنت به ارتش آزادیبخش تحمیل شد و شما سهمگنی ترین نربد با دیکتاتوری درکوچه
و خیابان ،درکوه و جنگل و در دشت و صحرا و زندان و شکنجهگاه ،در سلول و «قرب» و
 ...را «جهاد اصغر» نامیدید ،وگزارش نویسی در مورد «فاکتهای جنسی» هر رزمنده
در طول روز و شب را عمدهکردید و به آن «عملیات جاری» نام دادید و مبارزه با نفس
یا «جهاد اکرب» خواندید بایس���تی انتظار چننی روزهایی را میکشیدیمکهکار «تقابل
و تعارض» با «اطالعات آخوندها و س���رویسهای پشتیبان» به طرح متقابل اتهامات
جنسی بکشد و خوشحال باشیدکه در این رابطه «تمامکنندهاید» .متأسفم جنگ شما و
اطالعات رژیم به صحنههای جنسیکشیده است.
ش���ماکار را به جایی رساندهایدکه یکی از نزدیکانتان در مقالهایکه صالحندیدهاید
نام نویسندهی آن را فاشکنید و از نام مستعار خلقالساعهی «اسماعیل هاشمزاده ثابت»
استفادهکردهاید در مورد اسماعیل وفا یغماییکه دهها ترانه و سرود حماسی و نوستالژیک
مجاهدین و از جمله «به فرمان مسعود» و «گل اشرف» ساختهی اوست نوشتهاید:
قیمت مبارزه با رژیم سنگنیتر از حسابکتاب آنها درآمده و نمیشده همزمان
1
هم هفتبار داماد شد و هم درکوچه پسکوچههای پاریس مسرتاحشوییکرد.
آقای رجوی شماکه در خانهی شیشهای نشستهاید چرا به دیگران سنگ میزنید؟ اسماعیل
وفا یغمایی تاکنون دوبار «داماد» شده نه «هفتبار» ،آیا منطقی استکسی روی سه
بار «داماد»شدن شما تکیهکند؟ چرا از شیوه و فرهنگ رژیم برای برخورد با مخالف
و منتقدتان اس���تفاده میکنید؟ آیا در نگاه شما «مسرتاحشویی» ننگ است و همچون
یکردن افتخار؟
پرنسها و پرنسسها زندگ 

توضیحیکوتاه در مورد یکی از اسناد ارائه شده
در میانکشورهای اروپایی پناهندهپذیر ،فرانسه بدترین شرایط را دارد .تجمع «جداشدگان»
از ش���ما در فرانسه بر اساس س���ناریوی رژیم و با هدف تحت فشارگذاشنت مجاهدین
صورت میگرید .اما این واقعیت نباید باعث ش���ود از هر شیوهای برای برخورد با آنها
استفاده شود .چراکه تاریخ ثابتکرده است سکوت در مقابل این شیوهها باعث میشود
1-www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2957
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دامنهی آن همه را بگرید.
شما با انتش���ار اسنادی تحت عنوان «سه نوبت درخواس���ت رسمی در مورد قربانعلی
حس�ی�ننژاد از یونامی و مقامات آمریکایی برای ترک اشرف و اعزام به اروپا در شرایط
حمله و محاصره» (تاریخ این اسناد به ترتیب  ۱آوریل  ،۲۰۱۰آگوست  ۲۰۱۰و  ۱۶ژوئن ۲۰۱۱
است) به سابقهی امر اشارهکردهاید.
اسم حسنینژاد در اسناد مربوطه به ترتیب در ردیفهای  ۲۱و  ۱۸آمده است .در سند منتشر
شده بقیهی اسامی قبل و بعد از نام وی را حذفکردهاید .ظاهر ًا انتشار اسامی قبل و بعد
از نام وی ،ادعای شما را زیر سؤال میبرد .چه بسا نام اعضای شورای رهربی مجاهدین
و یا مسئوالن رده باالی مجاهدین و احتما ً
ی به لیربتی
ال سه نفر از شهدای حملهی موشک 
از جمله یحیی نظری و مهدی عابدی و حمید ربیع همکه پناهندهی آلمان بودهاند در میان
آنها باش���د .چنانچه در نامهی مشمئزکننده و سراسر جعل و تحریف محمد اقبال علیه
خواهرش عاطفه ،وی بدون توجه به سندیکه شما پیشتر در مورد حسنینژاد انتشار داده
بودید تأییدکرده اس���تکه نامش در «شرایط حمله و محاصره» در آوریل  ۲۰۱۰در سند
مزبور همراه با حسنینژاد به ملل متحد داده شده است.
از آوریل  2010یعنی اردیبهش���ت  1389همراه با تع���داد دیگری از بیماران و
مجروحنی ،بدون اینکه خودم تمایلی ابراز داش���ته باشم یا درخواست داده
1
باشم ،اسم من برای اعزام به خارج به سازمان ملل داده شده است.
شما در ارائهی این سند راست نمیگویید .به وضوح مشخص استکه ارائهی این اسامی
از سوی مجاهدین به دالیل مشخص و غری از آنچه بیانکردهاید صورتگرفته است.
این اسامی میتواند روی حروف الفبا تنظیم شده باشد و از قرار معلوم تعداد آنها بسیار
بیشتر از بیست و یک نفر بوده است .شما برای اثبات ادعایتان الزم است لیستکامل
اسامیکسانی راکه مدعی هستید «برای ترک اشرف و اعزام به اروپا در شرایط حمله
و محاصره» تقاضا داده بودند انتشار دهید و نه تنها نام یک نفر از میان لیست را .شما
برای اثبات ادعایتان الزم است توضیحات ارائه شده به یونامی و مقامات آمریکایی را
که همراه لیست بوده منتشرکنید.
احتما ً
ال ارائهی این لیست به نهادهای مربوطه جنبهی مانور سیاسی داشته و یا میتوانست
نش���انگر این باشدکه مقامات اروپایی تمایلی به پذیرش افراد ندارندکه در جای خود
&1-www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article
id=8876:2013-02-17-15-30-40&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
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اقدامی درست و به جا بوده است .اما استفادهی غریواقعی از آن مذموم و ناشایست است.
متأسفانه ادعای شما با اسناد نصف و نیمهایکه ارائه دادهاید نمیخواند و ادعاهای دیگر
شما را نیز زیر سؤال میبرد.

پایان دوران دستخط و نامههای تأییدآمیز
نمیدانم تاکی میخواهید بر سیاس���ت شکس���تخورده و صدبار امتحان شدهی خود
پافشاریکنید .چرا ازگذشته درس نمیگریید .این واکنشهای مفتضحانه برای خاموش
کردن صداها تاکنون چه مس���ئلهای از ش���ما حلکرده استکه همچنان بیمحاباتر از
گذشته به آن ادامه میدهید؟ بریون از شماکهکسی باور نمیکند ،در درون شما بدون این
«دستخط»ها و نامهها هم سیاستهای شما مورد تأیید قرار میگریند؛ شما نیازی به این
مسائل ندارید .چرا متوجهی حساسیت موضوعی به این سادگی نمیشوید؟
بسیاری از طریق واکنشهای شما متوجهیگفتههای آنها میشوند و به این ترتیب شما
مبلغ آنها میشوید .البته این نشاندهندهی شکنندگی و آسیبپذیری شماست وگرنه یک
آلرتناتیو قویکه به این امور نمیپردازد .سیاست شما حتی به درد امروزتان هم نمیخورد
چه برسد فردا .شما توجهی نمیکنید چه بسا آنچه راکه امروز بصورت واکنشی انجام
میدهید فردا سندی برعلیه خودتان و محکومیت اعمالتان شود.
ی او
آخرین دس���تخطهای حسنینژادکه انتشار دادهاید و مربوط به چندماه قبل از جدای 
از مجاهدین است حاکی از تأییدکلیه سیاستهای مجاهدین توسط اوست .انتشار این
دستخط به نفع شما نیس���ت .این سؤال در ذهن خواننده ایجاد میشودکه چرا افراد تا
زمانیکه نزد شما هستند آنچه راکه میپندارند بیان نمیکنند؟
یادتان هست در مردادماه  ۱۳۸۱در نشریهی مجاهد شمارهی « ۵۹۷نامههای مجاهدان و
رزمآوران ارتش آزادی» را درجکردید و به ادعاهای ادهم (مسعود) طیبیکه با فرار از
«اشرف» و مناسبات مجاهدین به ایران رفته و سپس از طریق دستگاه اطالعاتی رژیم به
خارج ازکشور صادر شده بود پاسخ دادید.
طیبی طی اطالعیهای با نامبردن از پانزده نفر به محاکمات طوالنی آنها در «نشستهای
طعمه» در مناسبات شما اشارهکرده و از نشستهای مزبور به عنوان محاکمات درونی
مجاهدین نام برده بود .ش���ما هرچه میخواهید اسماش را بگذارید فرقی در ماهیت امر
نمیکند ،مهم اعمایل استکه در آنجا صورت میگرفتکه قابل دفاع نیست و به همنی
خاطر شما هیچگاه به اصل موضوع نرپداختید.
ی راکه نامشان توسط وزارت اطالعات و ادهم طیبی و  ...برده شده بود وادار
شماکسان 
کردید با «دستخط» خودشان مطالب مطرح شده را تکذیب وگوینده و همراهان او را
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تهدیدکنند.
در نامهایکه به امضای مهدی افتخاری ،جمال امریی ،غالمرضا شکری ،مسعود ضرغامی،
حمید فالحتی و خلیل محمدینسب در نشریه انتشار یافت از قول آنها اعالم شد:
برای مزدورکثیف ،یک جواب بیشتر نداریم :ایکاش رهرب همنی مقاومت
مانع نمیشد تا ببینی هر مجاهد خلق و هر انقالبی چگونه با مزدوران اطالعات
دشمن ضد بشری مقابله میکند« :اسبکهر را بنگر»!
آنها همچننی در دفاع از نشستهای درونی مجاهدین نوشته بودند:
الزم نمیبینی���م در برابر خلق قهرمان و نس���ل آتش و خون یادآوریکنیمکه
اعتماد مردم ایران به مجاهدین با رزم و رنج و رودخروش���ان شهیدان ،با قیام
به عملیات نظامی و نربد بیامان سیاسی علیه رژیم پلید آخوندی بخصوص با
«عملیات جاری»که خالصانهترین و عمیقترین مبارزه ایدئولوژیکی و انتقاد و
انتقاد از خود هر عنصر انقالبی و هر مجاهد خلق در برابر جمع است ،حاصل
میشود .بنابر این به آخوند یونسی و عنرتش میگوییم بیهوده ما را از مبارزه
ایدئولوژیکیکه به آن مفتخریم نرتسانید.
بوخارین از رهربان نامدار بلشویکها در دادگاه سومیکه برای او برگزار شد شکنجه و
فشار در زندان را ردکرد وگفت« :اظهارات مطبوعات جهان مبنی بر اینکه متهمان
تحت تاثری شکنجه و هیپنوتیسم و مواد مخدر به اعرتاف وادار شدهاند درست نیست و
این پندارهای بیگانگان و افسانههای ضدانقالبهاست ».و در ادامه استالنی را «امید
بشریت» خواند.
شما همچون استالنی با اعتماد به نفس زیادی این مطالب را از زبان آنها انتشار میدادید
چراکه در آن روزگار با توجه به شرایط عراق در دوران صدام حسنی مطمئن بودیدکه پای
این افراد به خارج ازکشور نخواهد رسید و قادر به تکذیبگفتههایشان نخواهند بود و
این راز سر به مهر خواهد ماند .شما میگفتید افراد محکوم به ماندن در اشرف هستند و
آنجا را به «گورستان سرخود» هم تشبیه میکردید.
اما چیزی طول نکشیدکه با حملهی آمریکا به عراق همهچیز در هم ریخت و همنی افراد
که نوشتهشان با عنوان «غلطهای زیادی وزارت اطالعات و عنرتش» در نشریهی مجاهد
انتشار یافته بود و شما از آنها به عنوان «مجاهدان و رزمآوران ارتش آزادی» یادکرده
بودید از فرصت اس���تفادهکرده و شما را ترککردند و بهکمپ «تیف»که تحت نظر
آمریکاییها اداره میشد و شما آن را «چراگاه وزارت اطالعات» مینامیدید رفتند.
از «کمپ تیف» ،جمال امریی به ایران و مس���عود ضرغامی و حمید فالحتی و رمضان
1

-1اصل نامهها که در نشریهی مجاهد شمارهی  ۵۹۷انتشار یافته در صفحات پایانی این کتاب آمده است.
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(خلیل) محمدینسب به نروژ و انگلستان و سوئیس رفتند .مهدی افتخاری در اشرف و
در بدترین شرایط جسمی و روحی ماند و عاقبت «دقمرگ» شد.
مطلب دیگر همنی نشریه به نامهی شهاب اختیاری اختصاص داردکه در مطلع آن آمده
است« :وقتی اطالعیه مزدور اطالعات (ادهم طیبی) را خواندم اولنی جملهایکه به ذهنم
زد این بودکه «دریا هرگز نگردد از پوزهی سگ نجس!» و در ادامه میگوید« :مزدور
کثیف و خودفروخته در اطالعیهایکه آخوند یونس���ی برایش دیکتهکرده است ضمن
یکسری اراجیف و ادعاهای ساختگی و یاوههای نشخوار شده تکراری علیه مجاهدین با
کمال بیشرافتی و رذیلت پیشگی اسم مرا به عنوان یکی ازکسانیکه مجاهدین با وی
چننی و چنانکردهاند برده اس���ت »...وی همچننی تأکید میکند« :راستش را بخواهید
از نظر من و همه رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی ایران پاس���خ اراجیف آخوند یونسی
و مزدورانش تنها و تنهاگلوله است و بس .به حکم سنت حقه همه احزاب و جریانات
انقالبی س���زای خیانت به خلق اعدام است و بیتردید اگر ممانعت رهرب مقاومت نبود
مجاهدین و رزمندگان ارتش آزادی همه شما مزدوران را جارو میکردند».
و در پایان نامهی مزبور آمده است« :مقاومت یعنی عزم و اراده مردم ،یعنی مبارزه مسلحانه
انقالبی برای سرنگونی تام و تمام حکومت آخوندی با تمامی جناحها و مزدورانش .و
من و تمامی رزمندگان ارتش آزادی تا بن استخوان به آن متعهدیم .پس پاسخ و حرف ما
در یککالم در صحنه نربد نهایی نثارتان خواهد شد».
شهاب اختیاری هم به محض اینکه فرصت یافت بدون توجه به آنچه از زبان او و به
نام او انتش���ار یافته بود از ش���ما جدا شد و به نزد آمریکاییها درکمپ تیف رفت و چه
مصیبتهاکه در این راه متحمل نشدکه همچنان ادامه دارد .متأسفانه آنچه در مورد آزار
و اذیتهاییکه شهاب اختیاری در اشرف متحمل شده بود انتشار یافته حقیقت داشت.
آقای رجوی سادهترین و پیشپاافتادهتریناش را میگویم یادتان هست در خواب چندبار
سبیل او راکه «اهل حق» 1بود زدید؟
ببینید شهاب اختیاری چه دردمندانه بشریت را به پرسش میگرید و از هویت خود میپرسد:
س���ازمان به ما میگوید :بری���ده مزدور تواب ،ایران به م���ا میگوید :منافق،
سازمانهای سلطنتطلب به ما میگویند :مارکسیست اسالمی ،نریوهای چپ
به ما میگویند :راست هستید ،نریوهای راست به ما میگویند :چپ هستید،
کردها به ما میگویند:کردکش هس���تید ،س���ازمان ملل به ما میگوید :شما
-1رژیم هم از همنی ش���یوه برای تحقری «اهل حق» استفاده میکند .خودسوزیهای اعرتاضی پریوان
یارسان (اهل حق)که یک مورد آن در مقابل مجلس شورایاسالمی صورتگرفت پس از آن آغاز شدکه
ماموران زندان همدان ،سبیل یکی از باورمندان بهکیش«اهل حق » زندانی به نامکیومرث راکه به دلیل
مسائل خانوادگی در زندان بود ،تراشیدند.
www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/07/130727_u07_mf_yarsan_suicide_burnt_parlement_tehran.shtml
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ً
رسما پناهنده سیاسی هستید ،پنتاگون به ما میگوید :شما فرد تحت حفاظت
کنوانسیون  ۴ژنو هستید ،وزارت خارجه آمریکا میگوید :شما در لیست سیاه
آمریکا هستید ،و… در این میان پیداکنید پرتقال فروش را .شما بگوئید من
1
چگونه هویتی دارم وکه هستم؟
ی دیگریکه در نشریهی مجاهد  ۵۹۷انتشار یافت متعلق به فردی به نام علی مرادی
نامه 
استکه تحت عنوان رزمندهی مارکسیست لنینیست در ارتش آزادیبخش حضور داشت.
اوکه از اسرای جنگ ایران و عراق بود در سال  ۱۳۶۸پس از نُه سال اسارت به مجاهدین
پیوست .وی در مناسبات مجاهدین رشدکرد و اگرچه فرمانده یگان مستقل به لحاظ شکلی
اسدالله مثنی بود اما رتقو فتق امور و فرماندهی اجرایی علی مرادی بود .در نامهایکه به نام
او انتشار یافته آمده است:
(نامربده) میخواهد آگاهترین ،صادقترین ،فداکارترین و رش���یدترین فرزندان خلق را به
خیال خود از رهربانش���ان جداکند و آنان را به جان آمده جلوه دهد! اینکوه تناقض را
فقط حماری چون او میتواند حملکند .به ادعای وی در داخل سازمان مجاهدین ،افراد
ناراضی بدون وکیل مدافع محاکمه میشوند ».در خاتمهی نامهی منتسب به او تأکید شده
«من برای پاسخگویی به اطالعیه نوکر دست چندم وزارت اطالعات دست به قلم نربدهام
آنچه مرا به این امر واداش���ت مسئولیت و وجدان انقالبی استکه بر هر انقالبی حکم
میکند همواره هوشیار و آماده درکمنی لحظهها بنشیند و مرز داشته باشد وخود را از آلودگی
بزداید ».او همچننی به مزدور مربوطه پیام داده است« :دست خرکوتاه! دهانت را آب بکش
و واژهها و مفاهیم را آلوده نکن.
«رزمندهی مارکسیس���ت لنینیس���ت»که در روابط داخلی مجاهدینگوی سبقت را از
مس���لمانهای دوآتش���ه هم ربوده بود پس از حملهی نریوهای آمریکایی به عراق ،سر از
«کمپ تی���ف» در آورد و بالفاصله به عوامل وزارت اطالعات وصل ش���د و به ایران
بازگشت و به فعالیتگسرتده با وزارت اطالعات مشغول شد .هماکنون نیز در «انجمن
نجات» رژیم مش���غول به «خدمت» است .در این آدرسگوشهای از فعالیتهای او در
2
داخلکشور آمده است.
البتهمنصورتنهاییدیگرمدعیمارکسیسملنینیسمیکهدرارتشآزادیبخشبودهمبهخدمت
رژیم در آمد و به ایران بازگشت و هماکنون با «انجمن نجات» ارومیه همکاری میکند.
دیگر نامهی انتشار یافته در نشریهی مجاهد  ۵۹۷متعلق به ابراهیم خدایی است .در نامهی
1-www.iranazar.org/?p=1650
)2-www.nejatngo.org/fa/post.aspx?id=13794
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او آمده اس���ت« :کسیکه نشس���تهای انتقاد و انتقاد از خود (عملیات جاری) راکه
یکی از اصول تشکیالتی هر سازمان انقالبی است« ،بیدادگاه» میخواند و مجاهدان
و رزمندگان ارتش آزادیبخش را به عنوان محکومینیکه بدون حضور هیئت منصفه و
وکیل مدافع محاکمه شدهاند ،جلوه میدهد ،چرا و بخاطر چهکسی و در برابر چه چیزی
اینچننی الطائالت مسخره و احمقانه را عنوان میکند؟»
اوکهکُرد و مارکسیست لنینیست است پس از حملهی آمریکا به عراق حاضر به امضای
«موافقتنامه» با آمریکاییها نشد و از شما جدا شد و به «کمپ تیف» رفت و امروز
در سوئیس به سر میبرد.
نامهی بعدی متعلق به حس�ی�ن مشعوفی اس���تکه از بقیه شداد و غالظ تر است .چون
اتهامات مطرح شده علیه مجاهدین در مورد او  ،سنگنیتر از بقیه بوده است .در ابتدای
نامهایکه به نام او انتشار یافته آمده است« :از بند بند این دست و پا زدنهای بالهت بار
که مرغ پخته را هم به خنده وا میدارد ،دم خروس وزارت اطالعات و دماغ سوختگی
آخوند یونس���ی و رژیم پابگور قرون وسطایی بریون زده است» در ادامه همنی نامه آمده
اس���ت« :بعد از درهم شکسنت طرحهای نفوذ توطئههای تروریستی وزارت جاسوسی و
آدمکشی ،این قبیل تشبثات تعجبآور نیست ».در خاتمهی نامهایکه از قول او انتشار
یافته نیز آمده است« :سزای وزارت اطالعات و مزدورانی از این نوعکه در خدمت رژیم
ً
مطمئنا بعد از تحقق پریوزی به دست
خونآشام هستند ،چیزی جزگلولههای آتشنی نیست.
ارتش آزادیبخش،مردم ایران قضاوت خود را خواهندکرد».
حملهی آمریکا به عراق فرصتی شد تا حسنی مشعوفی نیز از مجاهدین جدا شود و خود
را به اروپا برساند .مجلهی ماهیانهی عفو بنیالملل در مارس دوهزار و چهار میالدی بر
اساسگزارش حسنی مشعوفی اعالمکردکه وی در سال  ۲۰۰۱توسط مجاهدین به شدت
مورد ضرب و ش���تم قرارگرفته و به عنوان تنبیه مدتها در بازداش���ت به سر برده است.
مشعوفیکه نامهاش در مرداد  ۱۳۸۱در نشریهی مجاهد انتشار یافته بود به عفو بنیالملل
گزارش میکندکه در اثر ضربات واردهکلیههای وی آسیب دیده و مدتی در بیمارستانی
در بغداد بسرتی بوده است.
طبقگزارش عفو بنیالملل ،سازمان مجاهدین با ارائه دستخط حسنی مشعوفیکلیهی موارد
ذکر شده درگزارش عفو بنیالملل در ارتباط با وضعیت وی را تکذیبکرده بود .مجاهدین
همچننی به عفو بنیالملل پیشنهاد داده بودندکه نمایندگان این سازمان میتوانند با حسنی
مشعوفی تحت نظارت مجاهدین دیدار وگفتگو داشته باشند .حسنی مشعوفی بعدها در
1
دیدار با عفو بنیالملل تأکیدکردکه دستخط مربوطه به زور از وی اخذ شده است.
1-www.amnesty.org/fr/library/asset/NWS21/002/2004/fr/4ecdebb4-d618-11dd-
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او همراه با محمد سیدالمحدثنی به دیدار مقامات صلیب سرخ رفته و ادعاهای خانوادهاش
را نادرست خوانده بود.
ظاهر ًا او در اش���رف به تلفن خط آزاد دست یافته و با خانوادهاش در اروپا تماسگرفته
و از قصد خود مبنی بر جدایی خرب داده و از آنها درخواستکمککرده بود .به همنی
خاطر تحت فشار قرارگرفت .اتفاق ًا درکره شمایل نیز یک نفر به خاطر تماس با اروپا
اعدام شد.
رژیم جمهوری اسالمی از مشعوفی در پروندهی  ۱۷ژوئن استفادهکرد .وی علیه مجاهدین
در دادگاه ش���هادت دادکه البته اقدامی زشت بود و شما او را مزدور وزارت اطالعات
معرفیکردید .اماکس���ی توجهی به مسرییکه حسنی مشعوفی طیکرده بود نداشت.
بایستی توجه داشتکه دو برادر او توسط رژیم اعدام شده و یک برادرش بهعنوان مجاهد
خلق در عملیات مجاهدینکشته شده است.
در واقعکلیهیکسانیکه به نامشان در نشریهی مزبور دستخط و نامه انتشار دادید به جز
یک نفر به محض اینکه فرصتی برایشان ایجاد شد از شما جدا شدند!
ی نمیماندکه نویسندهیکلیهی
برای آنکسکه با منت و ادبیات آشناست ،تردیدی باق 
نامهها یک نفر با فرهنگ و برنامه مشخص است و افراد نامربده مجبور به اضافهکردن
نام خود پای نامهها شدهاند.
از ش���ما میپرس���م «فاعتربو یا اویلاالبصار» برای چه زمانی است ؟ چرا درس عربت
نمیگریید؟ تاکی میخواهید به این سیاست نافرجام و اقدامات نسنجیدهکه حاصلی
جز سرافکندگی ندارد ادامه دهید؟ باورکنید سکوت در مقابل ادعاهای این افراد برای
شما مناسبتر بود.
شماکسانی راکه در نشستهای داخلی مورد بدترین رفتارها قرارگرفته بودند مجبور
میکردیدکه نه تنها موارد ذکر شده راکه حقیقت هم داشت تکذیبکنند بلکه حقانیت
شما و رفتارتان را نیز فریادکنند.

تکذیب رسمی بخشی از اتهامات عوامل رژیم
ش���ما دهها مورد از ادعاهای رژیم را در نشس���ت پنج دیماه  ۱۳۹۱به درس���تی به سخره
گرفتهاید ،ازکش���فگورهای دستهجمعی عراقیها در اش���رف تا نشان دادن قصابی و
غسالخانهی اشرف به عنوان شکنجهگاه و محلکشتار مخالفنی و ناراضیان و  ...شما
حتی نمایشگاه شهر خالصکه در آن وابستگان سپاه قدس باگذاشنت تابلویی مدعی شده
بودند «آیا میدانیکه مسعود رجوی زنان سازمان را در اختیار رهربان بعثی میگذاشت
bb24-1fb85fe8fa05/nws210022004en
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یل فقیه و پولها
و  »....را به درستی تکذیبکرده و به صراحتگفتید« :تف بر شما و و 
و شغلها وکرسیهاییکه بنده و عبد و عبید آن هستید».
دس���تگاه اطالعاتی و تبلیغی رژیم در طول سالهایگذشته اتهامات غریواقعی ،سراپا
کذب و عجیب و غریبی را متوجهی مجاهدینکرده اس���تکه در نادرستی آن تردیدی
نیست و البته از رژیمیکه دست در خون بهرتین فرزندان میه ن دارد و بیش از سه دهه
استکه به از بنی بردن سرمایههای مردم ایران مشغول است غری از این انتظاری نیست.
اما ش���ما در نشس���ت مزبور برخالف انتظار حرفی در مورد موضوعیکه ماهها هرکجا
میرفتم به ویژه از جانب زنان میهنمان حتی خانوادهی شهدا و «اشرفیان» از من سؤال
میشد نمیزنید .اتهاماتی نظری «رقص رهایی زنان»« ،محرمیت ایدئولوژیک»« ،جاری
شدن خطبههای عقد»« ،زنهای مسعود»« ،حوض شورای رهربی»« ،در آوردن لباس
ش���رک و جاهلیت»« ،معراج»« ،زفاف»« ،ذوب ایدئولوژیک زنان» در ش���ما و  ...را
به روش���نی و با قاطعیت رد نمیکنید ،به سخره نمیگریید؟ آیا ذرهای از این ادعاهاکه
شما از پرداخنت رک و مشخص به آنها خودداری میکنید حتی با تعاریف و توجیهات
ایدئولوژیک مورد نظر شما حقیقت دارد یا بافتههای ذهن بیمار مزدوران رژیم است؟
«رقص رهایی زنان» چیس���تکه به ادعای آنان در «مراس���م ویژه» به «رقص رهایی
بردارشدگان» تشبیه شده است؟
من در این مورد ش���ما را متهم نمیکنم بلکه از ابتداییترین حقوق خودمکه پرسش و
حق دانس�ت�ن است استفاده میکنم و خواهان توضیح و روشنگری میشوم.کسانیکه
مسئولیتهای اجتماعی و سیاس���ی را به عهده میگریند بایستی آمادگی پاسخ دادن به
ف هستید در رابطه باکیفیت و ماهیت
سؤاالت و ش���ایعات را داشته باشند .شما موظ 
اتهامات مطرح شده جز به جز توضیح دهید .من به «محشر الهی» معتقد نیستم اما به
«محشر اجتماعی» باور دارم .تفسری رژیم از موارد فوق را شنیدهام ،این حق من استکه
توصیف شما را نیز بدانم.
چرا اینهمه به بتول سلطانی باج داده میشود؟ چراکسی از میان زنان مجاهد علیه او و
ادعاهایش مطلبی انتشار نداد؟ «زنک» خواندن اوکهکافی نیست.
ی و مرزبندیشان با رژیم و
چرا حجم حمله و هجوم علیه خواهران «اقبال»که در وارستگ 
مزدورانش تردیدی نیست به طرز باورنکردنی بیشتر از حمله و هجوم علیه بتول سلطانی
و زهرا مریباقری و مریم سنجابی و ...استکه عضو شورای رهربی مجاهدین بودهاند؟
ش���ما در بخشی از صحبتهایتان در مورد اتهامات مطرح شده از سوی بتول سلطانی
اشارهکردهاید:
و زهرا مریباقری به داستان خیانت زنان لوط و نوح دو پیامرب عهد عتیق 
داستان زن نوح پیامرب را ً
حتما میدانیدکه در آن محکمهایکه آن روزگار برای
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نوح ترتیب دادند – چه لجن پراکنیها علیه حضرتاش انجام داد ویل نوح
فقط نگاه میکرد و به پشیزی نمیخرید زن لوط پیامرب هم خیانت پیشهکرد»
و در ادامه با اشاره به آیه  ۱۰سوره «التحریم» میگویید:
َ
َ
«ض َر َب َّ
ین مِ ْن
ینکَ َف ُروا امْ َر َأ َت نُ وحٍ َوامْ َر َأ َت ُل ٍ
الل ُه مَ ثَ ًلا ِّل َّلذِ َ
وطکانَ َتا تَ ْح َت َع ْب َد ِ
الله ِ َش ًیئا َوق ِ َ
نی َف َخانَ َت ُاه َما َف َل ْم ْیغنِیا َع ْنهُ َما مِ َن َّ
الن َار مَ َع
ِع َبادِنَ ا َصال ِ َح ِ
یل ادْ ُخ َلا َّ
خلِنیَ زن نوح و زن لوط همسران دو تن از بندگان صالح ما بودندکه آنها
َّ
الدا ِ
خیانتکردند اما به هیچکجا و به چیزی غری از خدا نرسیدند» ...
در جاییکه این دو نفر خود را جزو «زنان مسعود» معرفیکردهاند توسل به این آیهکه
به زن نوح ربط دارد بیشتر شائبهی صحت اتهامات را پیش میآورد .به نظر من اشاره به
سکوت نوح ،پیامربیکه بهگفتهی شما «نهصد و پنجاه سال عمرکرد» و «شش هزار
سال پیش» میزیسته و تأکید بر اینکه «تنها» به نگاهکردن بسنده نمود در قرن بیست
و یکمکه عصر شفافیت است و انسان آگاه از عقل و درایتکافی برخوردار استکه
نپذیرد انسانی نهصد و پنجاه سال عمر میکند چندان پذیرفتنی نیست.کلمه را باکلمه
بایستی پاسخ داد .در دنیای پیشرفتهی رسانههای جمعی و خربنگاران اجازهی پوشیده
ماندن مسائل را نمیدهند .میتوان دهها مثال در این زمینه آورد.
این آن چیزی اس���تکه شما «بورژوازی» و «لیربالیسم» مینامید و تا توانستهاید علیه
«ارزش»های آن در مناسبات داخلیتان مبارزهکردهاید .بهکسی اجازهی سکوت در قبال
اتهامات را نمیدهند و با روایات عهد عتیق آنرا توجیه شرعی نمیکنند بلکه در «محشر
اجتماعی» پاسخگو میشوند.
چ���را یک بار ضمن تکذیب این «الطائالت» ،ش���ورای رهربی مجاهدین را مخاطب
خود قرار نمیدهید و از آنها نمیخواهیدکه خود پیشقدم شده و چننی موارد شنیعی
را مو به مو تکذیبکنند .به ویژه زنانیکه از سوی بتول سلطانی نام برده میشوند چرا
موضعگریی نمیکنند؟ و به لحاظ ایدئولوژیک چننی اعمال و عناوینی را ناموجه و غری
اصویل ،زشت و غریاخالقی اعالم نمیکنند؟ همهی آنها در مظان اتهامات عجیب و
غریبی هستند .سکوت در برابر این اتهامات و دور زدن آنها به معنای تأیید آنها تلقی
میشود .چرا متوجه نیستید؟
چرا به صراحت و روشنی نمیگویید مراسم زشتیکه آنها توصیف میکنند و تنها در
«فرقهها» صورتهایی از آن اجرا میش���ود هیچگاه در مجاهدین و در حضور شما و به
هیچشکلی اتفاق نیفتاده است؟
پوشیده ماندن آنچه در روابط درونیگذشته تحت هر عنوان و بهانه به منزلهی ناصواب
بودن آنهاس���ت وگرنه همهی افراد و جریانهای سیاسی و غریسیاسی از روشنگری در
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ع و نقطهقوتهایشان استقبال میکنند.
مورد روابط قابلدفا 
منیکه در روابط درونی مجاهدین و به ویژه «اشرف» نبودهام در مقابل سیل سؤاالت
ای���ن و آنک���ه تمامی هم ندارد چه بگویمکه حقیقت هم باش���د و پا روی وجدانم هم
نگذارم؟ من حق دارم از شما بخواهم رسم ًا و بطور قاطع و مشخص و نهکلی این موارد
را تکذیب و محکومکنید .من نمایندهیکسی نیستم برای همنی از جانب خودم صحبت
میکنم .میخواهم تکلیف خودم را بدانم.
چرا وارد حریم اینگونه ادعاها نمیشوید؟ شماکه معتقد هستید «ال حیاء فیالدین»
چرا به جای پرداخنت به چننی مواردیکه چنانچه اتفاق افتاده باشد هیچ توجیهیندارد
و غریانس���انی و شرمآور اس���ت در اقدامی عکسالعملی به موضوع انحرافات جنسی
حسنینژاد میپردازیدکه اساس ًا منبع انتشار چننی مواردی نبوده است؟ چرا در زمانیکه
زنان یاد شده تشکیل «انجمن» دادهاند حسنینژاد را آماج حمله قرار میدهید؟
چرا خش���م خود را در جای دیگری و نس���بت به فردیکهکمتر از دو نفر دیگر (بتول
سلطانی و زهرا مریباقری) به چهرهی مجاهدین و شما چنگکشیده است نشان میدهید؟

وعدهی پاسخگویی به مردم ایران در فردای پریوزی
شما در همان نشست در ارتباط با مقولهی پاسخگویی وعده داده و میگویید:
همچننی تکرار میکنمکه در مورد تاریخچه چهل و هشت سالهی مجاهدین
برعهدهگرفتهایم رو در روی مردم ایران از جوادیه تا نازیآباد و ازکرانههای
ارس و خزر تا خلیج فارس ،درباره جزء به جزء ،نکته به نکته ،دینار به دینار و
مو به موی هر آنچه انجام داده یا ندادهایم حس���اب بس بدهیم و حتی وقتی
که اباطیل و برچسبهای رژیم و مزدوران و متحدان و همسویان و پشتیبانان
این رژیم ارزش پاسخگویی ندارد ،در هر مورد و در هر زمینه و درباره هر فرد یا
موضوعیکه الزم باشد ،میتوانیم با دالیل و شهود و اسناد و مدارک الزم و
کافی ،حق مطلب را در محضر خلق و در برابر هر دادگاه بیطرف ،اداکنیم.
سنگ بزرگ عالمت نزدن است .چرا وعده به محال میدهید ،فردا معلوم نیستکدام یک
از ما زنده باشیم یا نباشیم ،چرا همنی امروز اینکار را نمیکنید؟ پاسخ به سؤاالت امروز
استکه فردا را میسازد .چه بسا سکوت امروز عاملی شودکه فردای مورد نظر برای ما
رقم زده نشود .امروز به آینده پیوند خورده است .رفتار امروز شما بشارت آینده را میدهد.
تصدیق میکنید وقتی بریون از قدرت هستیم پاسخگو نباشیم به قدرتکه برسیم قطعًا
پاس���خگو نخواهیم بود .اینها وعدههایی استکه خیلیها دادهاند .چرا از همنی حاال
ش���روع نمیکنید؟ همهی مردم ایرانکه در «جوادیه» یا «نازی آباد» جمع نمیشوند،
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بنابر این شما میتوانید از «سیمای آزادی» شروعکنید ،بردش بیشتر از محلهی تنگ و
کوچک «جوادیه» و یاکمی فراختر «نازی آباد» است .باورکنید من و ما هم جزو مردم
ایران هستیم .دلمان برای همان میهن میتپد .انگیزهی پلیدی هم نداریم .از جان و مالمان
هم تا آنجاکه برایمان مقدور بوده مایهگذاشتهایم .جز سرفرازی و شادی مردممان هم
چیزی نمیخواهیم .وقتی پاسخگویی در میان خود شما باب نیست چگونه میتواند در
ارتباط با مردم صورت تحقق به خود بگرید.
متأس���فانه در مجاهدین با تغیری معنای مسئول ،پاسخگویی هم وارونه شده است.کلمه
مسئولیت از ریشه سئل و سؤال به معنی «طلب»« ،شناخت» یا «فهم» است .مسئول هم
از ماده سئل است .صرفکه شد میشود مسئول .چنانچه از نامش پیداست بایستی مورد
پرسش و سؤال قرار بگرید و پاسخگو باشد .هرچه مسئولیت باالتر و خطریتر ،پاسخگویی
بایستی بیشتر باش���د .در مجاهدین هیچکس به پاینیتر از خودش پاسخگو نیست بلکه
به باالتر از خودش پاس���خگو است و این فاجعه است .متأسفانه در روابط مجاهدین تنها
تودههای هوادار و یا اعضای ساده بایستی پاسخگو باشند و در ذهن و ضمریشان به دنبال
اشتباهات و ضعفهایشان بگردند .مسئوالن به ویژه هرچه مسئولیتشان باالتر میرود
پاسخگوییشانکمتر میشود تا به رهربیکه میرسد تنها در مقابل خداوند پاسخگو است.
بنابراین وقتی در جامعه قدرت را در دست داشته باشید از موضع «رهرب انقالب نوین»
که به مردم عادی پاسخگو نمیشوید .مهدی ابریشمچی به صراحت این موضوع را بیان
کرده است .از وی نقل میشودکه:
«انتق���اد و انتقاد از خود در چهارچوب صالحیت معنی دارد .عنصر پاینی نمیتواند به
عنصر باالتر از خود انتقادکند .مرز دموکراسی صالحیت است .توان تصمیمگریی یعنی
ش ندارند آیا مردم عادی میتوانند مسئوالن
دموکراسی ».وقتی اعضای سازمان حق پرس 
مجاهدین و به ویژه رهربی انقالب نوین را مورد پرسش قرار دهند؟ آیا رهربی انقالب
آنها را آدم حساب میکند؟

عدم اطالع از اهدایگردنبند
با تصویر شما و موضوعکیش شخصیت

شما در نشست درونی مجاهدینگفتهاید:
اگرگردنبندهای���ی راکه مریم بدون اطالع من بال اس���تثنا ب���رای برادران و
خواهرانمان فرس���تاد علم نکند و حول آن در آن طرف س���یاج یا در آنسوی
جهان شعبده راه نیندازد ... .اگر در دستگاه جنسیت و فردیت هرآنچه راکه
آخوندها و مزدورانشان هستند با پیشدستی به شما نسبت ندهد ،پس بفرمایید
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چکارکند؟! اگر دیکتاتوری را به من و شما نسبت ندهد ،اگر هر روز خودش
کیش شخصیت را در جستجوی من برجسته و بارز نکند ...پس بفرمایید چه
کارکند؟
ش���ما مدعی هستیدکه «مریم بدون اطالع شما بال اس���تثنا برای برادران و خواهران»
گردنبند با تصویر شما فرستاده است .جلالخالق! آیا این توهنی به عقل و شعورکسانی
که روابط مجاهدین را میشناسند نیست؟ آیاکاری در مجاهدین بدون اطالع شما انجام
میگرید؟ مگر میش���ودکاری در این سطح بدون اطالع شما انجامگرید و شما از آن
باخرب نشوید!
تاریخ اعطایگردنبندها راکه میتوانستگرهگشا باشد نگفتید .صدها نفر از مجاهدین
جدا شده و بهکمپ «تیف»که زیر نظر آمریکاییها اداره میشد رفتند جز چند نفری بقیه
همه مرد بودند .تعدادی از آنها دوستان نزدیک من هستند .هیچیک از این صدها مرد
مجاهد ،چننیگردنبندهایی دریافت نکرده بودند و به شدت موضوع را تکذیب میکنند،
تعدادی از آنها هم اکنون نیز با شما ارتباط دارند.
موضوعگردنبندهای اهدایی مورد بحث به سالها پیش باز میگردد و جنس آن طال بوده
و جدید نیست .و از قرار معلوم نه همهی مجاهدینکه بخشی را در بر میگرفته است.
دادنگردنبند به همهی مجاهدین اعم از زن و مرد مورد نظر شما بایستی در سال ۹۱بوده باشد.
ادعای شما را میپذیرمکه نمیدانستید اما سؤال میکنم آیا اگر میدانستید مانع میشدید؟
الزام افراد به قرار دادن عکس شما و مریم رجوی روی میزکارشان وگذاشنت آن در جیب و
کیف وکمد و تخت و  ...شان هم بدون اطالع شما است؟ خود من به خاطر قرار ندادن
عکس شما روی میزم مورد سؤال قرارگرفتم.
از اینگذشته،گریمکه ادعای شما درست باشد و «مریم» بدون اطالع شما برای هزاران
مجاهد زن و مرد «بال اس���تثنا»گردنبند با تصویر شما فرستاده باشد ،اینکه عذر بدتر
ازگناه اس���ت .به چه حقی چننیکاریکرده است؟ آیا این است تعریفیکه از حرمت
«بیتالمال» میکردید و حفاظت «امریالمومننی» از بیتالمالکه چراغ را هم خاموش
میکرد و ...؟
برای چه س���رمایههای مردم ایران به جای مبارزه با رژیم در این راه خرج ش���ده است؟
میدانید مادران جاودانهفروغها با چه مش���قتی زندگی میکنند؟ مادری را میشناسم
که جگرگوش���ههایش را داده است و حاالکنار خیابان آزادی با سنی باالی هفتاد سال
جوراب میفروش���د .مادری را میشناسمکه دو فرزندش جاودانه شدند و خرجکفن و
دفن فرزند سوماش راکه در عنفوان جوانی سکتهکرد نداشت .دو پسر دارد یکی شدید ًا
معتاد و دیگری به شدت بیمار.
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شما مدعی هستیدکه مخارج مجاهدین تنها از سوی مردم ایران و هوادارانتان در خارج
ازکش���ور وکمکهای مایلایکه هواداران درکش���ورهای اروپایی و آمریکایی تحت
عنوان «مایل -اجتماعی» جمع میکنند تأمنی میشود .بسیار خوب به چه حقی پویل را
که مردم ایران از سفرهی محقرشان دریغ میکنند و با عشق و عالقه به شما میرسانند در
چننی اموری صرف میکنید؟ به چه حقیکمکی راکه هواداران در سرمای بیست تا سی
درجه زیر صفر شمال اروپا در شهرها و روستاهای دورافتاده قطب شمال جمع میکردند
و به خاطر آن سالمتیشان به خطر میانداختند اینچننی به باد فنا میدهید ؟ شما بارها
از طریق «سیمای آزادی» برنامهی همیاری با مقاومتگذاشته وکمک مایل جمعآوری
کردهاید؟ مریم رجوی از مایملک شخصیاشکه خرج نکرده است؟ چهکسی مسئول
این اعمال است؟ درکجا پاسخ داده شده است؟ اگر چننی اتفاقی در فرانسه میافتاد ،به
استیضاح رئیس جمهور و نخستوزیر و وزیر مربوطه و استعفا و پوزش رسمی آنها منجر
میشد .مطبوعات و رسانهها هفتهها راجع به آن صحبت میکردند.
ارس���ال هزارانگردنبند منقش به تصویر شما را مقایسهکنید با بیانیهی شورای مرکزی
سازمان مجاهدین خلق به مناسبت انقالب ایدئولوژیک و ازدواج شما با مریم در بیست
خرداد  .۱۳۶۴در آنجا آمده بود:
به شهادت همهی مسئوالن مجاهدین ،مسعود در سالهایگذشته پیوسته ما
را از ذکر نام یا نصب تصویر خودش در هرکجا منع مینمود .این بار برحسب
تصمیم مشخص تشکیالتی ،این نام ،نام فامیل مریمکه سمبل و الگوی زندهی
همهی زنان مجاهدین بود نیز شناخته شد .تا مساواتکاملتری برقرار شود.
مس���عود جز این چیز دیگری برای هدیهک���ردن به ذیصالحترین زن مجاهد
1
نداشت.
شماکه صاحب خون و نفس مجاهدین هستید آیا نمیتوانستید در طول بیست و هشت
سالگذشته فرمان منع نصب تصویر و  ...خود را بدهید؟ نمیتوانستید اعمایل راکه به
پرورش «کیش شخصیت» در فرد راه میبرد ممنوع سازید؟
نمیدانم میدانید یا نه اما ترم «کیش شخصیت» را از جملهکارل مارکس بهکار برده
است:
هیچکدام از ما [مارکس و انگلس] ذرهای به معروفیت توجه نداریم .اثبات این
[نکته در] آن استکه بعنوان مثال بدلیل بیزاریام از هرگونهکیش شخصیت
هیچگاه اجازه ندادهام ابراز تش���کرهای متعدد ازکشورهای مختلف در دوره
-1نشریهی مجاهد شمارهی .۲۵۲
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موجودیت انرتناس���یونالکه مرا به ستوه آورده بودند ،به دست افکار عمومی
برسد و هیچگاه بدانها پاسخ ندادهام .به جز در مواقع نادرکه به منظور مالمت
آنه���ا اینکار راکردهام .هنگامیکه انگلس و من برای اولنی بار به انجمن
مخفیکمونیست پیوستیم ،این ش���رط راگذاشتیمکه هر چیزیکه موجب
ً
(بعدا
تشویق اعتقاد خرافی به اتوریته شود باید از اساسنامهها برداشته شود.
1
السال نفوذ خود را در جهت خالف آن اعمالکرد).
و این تعریفی استکه دانشنامه ویکی پدیا (فارسی و انگلیسی) ازکیش شخصیت داده
و ربطی هم به تبلیغات رژیم ندارد:
کیش شخصیت پدیدهای استکه در آن یک شخص با استفاده از تبلیغات
سیاس���ی از خود وجههی عمومی آرمانی و قهرمانان���های ارائه میدهد .این
پدیده با اس���تفاده از تعریف و تمجید در رس���انهها و نیز ایجاد جویکه در
آن ش���خص فارغ از پاس���خگویی و یا مصون از اشتباه است بوجود میآید.
کیشهای شخصیت ً
غالبا در حکومتهای تمامیتخواه و غری مردمساالری
ً
الزاما در سطوح وسیع و
بر پا میشوند .الزم به تذکر استکهکیش شخصیت
گسرتده مثل حکومتها وکشورها اتفاق نمیافتد بلکه میتواند خیلی ساده
در یک اجتماعکوچک هم رخ بدهد.
آیا این تعریف در مورد شماکاربرد ندارد؟ باورکنید فرهنگ دهخدا هم همنی تعریف را
دارد .تاریخ نشان داده استکه بدترین نوع «کیش شخصیت» در لباس تواضع و فروتنی
پدیدار میشود .

تکذیب طالق اجباری در مجاهدین
شما در همان نشست خطاب به مجاهدین با لحنی تمسخرآمیز با انکار ضمنی طالقهای
اجباری میگویید« :مگر ما طالق اجباری نکردیم» و حضار با تأیید سخنان شما مبنی
بر ادعاهای واهی منتقدان غش غش میخندند .نمیدانم این بار به چه چیز میخندند؟
به حقیقتیکه در مقابلشان به سخرهگرفته میشود؟ به رنجهاییکه پس از «طالقهای
اجباری» متحمل شدند؟ به فشارهاییکه برای دست زدن به آن تحملکردند؟ نمیدانم
آیا خنده است یا زهرخند؟ آیا آنها به خودشان هم دروغ میگویند؟ واقع ًا در مجاهدین
«طالق اجباری» نبوده و نیس���ت؟ متأسفم تمسخر و خندهی حضار مرا به یاد زندان و
مصاحبههای اجباری میاندازد.
قربانی در حضور جمعیکه اکثریت قریب به اتفاقشان شکنجه را تجربهکرده بودند و
-1از نامهی مارکس به  Wilhelm Blosمورخ  ۱۰نوامرب .۱۸۷۷
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آثارش را با خود داشتند میگفت :بریون از زندانکه بودیم در اثر شایعات ضد انقالب
فکر میکردیم اگر به زندان بیافتیم با شکنجه روبرو میشویم.
آیا بقیهی تکذیبها هم از همنی جنس است؟ آیا واقع ًا افراد با میل و ارادهی خودشان
و با طیب خاطر و بدون هیچ فشار و ترفندی اقدام به «طالق»کردند؟ آیا مستمعان شما
«مسخ» شدهاند؟ آیا ممکن است «جرب جو» جمع بزرگی را هم بگرید؟ آیا این شایعه
است به زنانیکه به این امر تن نمیدادندگفته میشد «فاحشه» و مردانیکه حاضر به
طالق همسرشان نمیشدند متجاوز به ناموس رهربی خوانده میشدند؟ و به هزار لعن
و نفرین دچار میش���دند؟ آیا زنان و مردانگاه هنگام طالق مجبور نبودند یکدیگر را
«ملعون» و «عفریته» بخوانند؟
البته هدف شما لزوم ًا طالق زوجها نبود .بلکه بحث عشق به رهربی ،عدم تعلق خاطر به
هیچکس و هیچ چیز در دنیا ،سرپدنکامل جان و روان ،دل و اندیشه ،خون و نفس ،عشق
و عالقه ،مهر و عطوفت به رهربی بود .این موضوع اساس ًا با مسئلهایکه شما روی آن
دست میگذارید متفاوت است و خود شما بهرت از هرکس میدانید.
مجاهدین میبایستی عاری از هرگونه احساس عالقه و عاطفه به دیگری به غری از شما
و مریم میشدند .آنها حق نداشتند حتی به فرزندانشان فکرکنند .درصورتیکه چننی
فکری از ذهنش���ان میگذشت مجبور بودند با شرمندگی و احساسگناه آن راگزارش
کنند .من به چشم خودم در اروپا دیدهام مادران مجاهد از اظهار محبت و عاطفه نسبت
به فرزندانشان هم دریغ میکردند .فرزندانشان بارها نزد من شکوهکردهاندکه مامانمان
مثل «خاله»ها رفتار میکند.
کار به جایی رسیدهکه شما آدمهای عادی جامعه را هم به خاطر تن ندادن به «طالق»
محکوم میکنید .یکی از اعضای ارشد شورای رهربی مجاهدین برای خانوادهاش نامه
نوشته و در آن جویای احوال همهکس شده بود اال شوهرخواهرش ،آگاهانه او را حذف
کرده بود .خواهرشکه در ایران زندگی میکند متوجهی داس���تان شده بود و میگفت:
خواهرم «انقالب»کرده و ترک شوهر نموده منکه «انقالب» نکردم .همسر من چرا
بایستی مجازات شود؟ به چه حقی منکر همسر من میشود؟ شما متأسفانه در اندیشهی
آنها حتی بذرکینه نسبت بهکسانیکه متأهل هستند همکاشتهاید.

عدم تکذیب رسمی بخشی از اتهامات
ش���ما بارها در مقابل تبلیغات رژیم مبنی بر آسیب رساندن مجاهدین به مردم به درستی
هرگونه حمله به مراکز و تجمعات عمومی را محکومکرده و به صراحت اعالمکردهاید
که هدف ما در عملیاتهای نظامی به هیچ وجه مردم غرینظامی و بیگناه نبوده و نیست
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و چنانچه در هر عملیات ماکسی از مردم عادی آسیب دیده باشد حاضریم به خاطرش
مجازات شویم و غرامت برپدازیم .از نظر من این موضعی است درست ،اصویل ،بجا و
الزم .چراکه در جریان عمل ممکن است همیشه اشتباهاتی به وجود آید.
اما سؤال من اینجاست چرا در مقابل این همه تبلیغات مبنی بر بدرفتاری ،ضرب و شتم،
توهنی و تحقری نسبت به اعضای مجاهدین و نقض ابتداییترین حقوق آنها سکوتکرده
و یاگویندگان را به مزدوری رژیم متهم میکنید؟که البته پارهای از آنها مزدوران رژیم
هستند ویل این دلیلی بر ردگفتههای آنان نیست .اتفاق ًا همنی اعمال باعث شده برخی از
آنها به دامان رژیم افتادهاند .مجاهدین جدا شدهایکه مرزبندیکامل با رژیم دارند نیز
دعاوی مشابهی را مطرح میکنند.
آیا انتظار زیادی استکه از شما بخواهم در اطالعیهای رسمی و یا درگفتاری تصویری یا
صوتی موارد مطرح شده از سوی منتقدان مجاهدین را یکی یکی نام برده وکذب و دروغ
خوانده و به صراحت اعالمکنید حاضرید چنانچهکسی در میان مجاهدین چننی اعمایل را
مرتکب شده باشد به مجازات برسانید؟ و یا اعالمکنید چننی شیوههایی را ضدانسانی دانسته
و وقوع آنها در مناسبات مجاهدین را شدیدًا تکذیب میکنم .آیا صدور چننی اطالعیهای
به وجاهت شما نمیافزاید؟ چرا چننی نمیکنید ؟ چرا مسئله را دور میزنید و میپیچانید؟
درست است من هیچگاه در اشرف نبودهام ،اما مثل شماکه بدون حضور در زندانهای
ش شاهدین مورد وثوق با شرایط زندانها آشنا هستید
جمهوری اسالمی بر اساسگزار 
و اعمال شکنجه و اعدام در آنها برایتان محرز است من هم بر اساس شهادت دوستان
م���ورد اعتمادم تردیدی در نقض ابتداییترین اصول حقوق بش���ر در ارتباط با اعضای
مجاهدین ندارم .همان حقوقیکه من و مجاهدین سالها در سازمان ملل به درستی نقض
آن از سوی رژیم را محکومکرده و خواهان محکومیت بنیالمللی آن بودیم.
آیا ش���ما تکذیب میکنیدکه شبانه افراد به دس���تور مسئوالن مجاهدین به دلیل خوب
«انقالب نکردن» مورد ضرب و شتم شدید قرار میگرفتند؟
آیا انتقال افراد به س���لول انفرادی ،بازجویی در شب ،بیخوابیدادن ،ضرب و شتم و...
تالش برای اعرتافگرفنت و ...را ساخته و پرداختهی وزارت اطالعات میدانید؟
آیا شما شهادت افراد مبنی بر اینکه در جمعهای وسیع آنها را زیر ضرب و مشت و لگد
میگرفتند دروغ میدانید؟
آیا شما سرازیرکردن آب دهان به سر و رویکسانیکه «گوهران بیبدیل» میخواندید
در نشستهای مجاهدین را تبلیغات رژیم میدانید و عاری از حقیقت؟
آیا بهکار بردن زشتترین الفاظ چه از سوی زنان مجاهد و چه مردان مجاهد نسبت به
یکدیگر در نشستهای درونی مجاهدین را بهتان میدانید؟
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آیا دروغ استکه همهیکادرهای باالی مجاهدین بهگونهای در سرکوب اعرتاضات و
معرتضنی و ...دست داشتهاند؟
آیا شما بایکوت ،تعقیب علنی ،آزار و اذیت دائم و سیستماتیک ،تفتیشکمد و وسایل
افراد به صورت پنهانی و بهگونهایکه فرد متوجهی آن ش���ود و ...را تبلیغات ش���ریرانه
میدانیدکه هیچگاه و در مورد هیچکس اتفاق نیفتاده؟
آیا ممنوعیتگفتگو باکسانی راکه مورد تنبیه قرار میگرفتند تکذیب میکنید؟ (برای
فرد به اصطالح خاطی مأمورگذاشته میشدکه هنگام غذاخوری ،تردد،کار ،دستشویی
و...کسی به او نزدیک نشود).
آیا شماگفتگو و درد دل دو نفره ،شکلگریی روابط دوستانه و عاطفی بنی دو نفر و ...را به
شدت محکوم نمیکردید و نمیکنید؟ آیا از آنها به عنوان «محفل زدن» و ایجاد شعبهی
وزارت اطالعات و سپاه پاسداران یاد نمیکنید؟ آیا دستورالعمل نبودکه هرگاه دیدید دو
نفر بیش از یکبار باهم سر میزغذاخوری نشستهاند بدانیدکه باهم محفل میزنند و از آن
چ رابطهای
جلوگرییکنید؟کسیکوچکترین اطالعی از نفر بغلدستیاش نداشت .هی 
بنی دو نفر شکل نمیگرفت .افراد حتی نمیدانستند چه بر سر دوست و همراهشان آمده یا
میآید .من نمونههای آن را حتی در خارج ازکشور و در روابط مجاهدین دیدهام و هراس
اعضای مجاهدین از متهمشدن به چننی امری را با تمام وجودم حسکردهام .من تجربهی
بدترین شرایط زندان را دارم و این مسائل را خوب درک میکنم.
شما همهی این بیحقوقیها را توجیه ایدئولوژیک و تشکیالتیکردهاید« :مجاهد خلق
یک حق بیشتر ندارد آنهم فدای خالصانه» .ش���ما به عنوان اصل و قانون مجاهدین
میگفتید :تمامی مجاهدین «یکگرم عنصر مجاه���دی» را دارند پس باید حداکثر
ممکن به آنها سختگرفت تا آن را در اختیار شما قرار دهند.
یکی از همبندان سابق منکه نزدیک به دو دهه در زندانهای شاه و شیخ بود و موهایش
در راه مبارزه سپید شده بود در یکی از نشستها به اشارهی خواهر مسئول مجاهد ،توسط
تعدادی ازکسانیکه به تازگی از «اردوگاه رمادی» آورده شده بودند مورد ضرب و شتم
قرارگرفت .وقتیکه صورت خونیاش را پاک میکرد همان خواهر مجاهدیکه شما
همهی س���جایای اخالقی را به آنها منتسب میکنید و از محصوالت «انقالب مریم»
است به اوگفت« :جهود خون دیده» ،چیزی نشده بچهها خمینی درون و «همزاد» تو
را زدهاند با توکهکاری نداشتند .یکی دیگر از دوستانم به خاطر اینکه نوجوانی را در
نشست ،همراه با دیگران مورد ضرب و شتم قرار نداده تحت برخورد قرارگرفته است.
از شما میپرسم ،آیا افراد میتوانستند آزادانه در سطح اشرف ترددکنند؟ اطالعات منکه
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درگفتگو با مجاهدینکسب شده میگوید خری مطلق ًا اجازهی چننیکاری را نداشتند.
هرگونه تردد بایستی با برگه مأموریت صورت میگرفت .اینکه بهانهی اینکار چیست
مهم نیست .درکرهشمایل هم البد دالیل امنیتی و یا  ...باعث میشود حکومت به مردم
اجازهی خروج از روستا یا شهرشان را ندهد و مردم در همان جاییکه زندگی میکنند
زندانی باش���ند و برای رفنت از روستایی به روس���تایی دیگر و یا شهری به شهر دیگر از
حکومت اجازه بگریند.
میدانم شما به صراحت اعالم داشته بودید «سازمانکندوی عسل نیست ،ما از این پس
با مشت آهننی به دهان هرکسکه بخواهد از سازمان خارج شود میکوبیم»
من دوس���ت شریف و با پرنس���یبی دارمکه شهادت میدهد نیمههای شب در حایلکه
خواب بوده وی را بیدارکرده و بی مقدمه چند نفری بر س���رش ریخته و به ش���دت او
را مضروبکردهاند .او در این حال تنها شعار مرگ بر خمینی میداده و بیشترکتک
میخورده .عجیب نیس���ت؟ او تا زمانیکه در «تیف» بود حاضر نش���د مورد فوق را
نزد آمریکاییها و نمایندگانکمیسیاریای عایل پناهندگان شهادت دهد و از آنجاییکه
پاس���خهای او در مورد «بدرفتاریها» برخالف بقیه بود تصور میکردند او نمایندهی
شماست و در مصاحبههای اولیهکیس پناهندگیاش را ردکردند.
ی مشرتک ،صدها
یکردهام ،زندگ 
ی دارمکه س���الها با او زندگ 
من رفیق دوستداش���تن 
ساعت برایم درددلکرده است ،در شرافت و صداقت او تردیدی نیست .با اضطرابها و
دلهرههایش آشنا هستم .بهخوبی او را درک میکنم و نسبت به وی وگفتههایش اعتماد
کامل دارم .مدتها در تیف ،آنهاکه با رژیم رفته بودند او را نمایندهی شما میشناختند.
دوست شفیق و نازننی دوران زندانمکه همچنان به او شدید ًا عالقمندم در جمع مجاهدین
وقتی مورد هجوم عدهای تحریک شده قرارگرفت با سر در شیشه رفت و در حایلکه
قسمتی از شیش���ه را در دست داشتگفت :حاال اگرکسی جرأت دارد به من نزدیک
شود.
یکی از آنانیکه صندیل در دستگرفته بود و ناسزاگویان مدعی بودکه حاضر است
حکم اعدام وی و دیگر زندانیان آزاد ش���ده را اجراکند ،چیزی نگذش���تکه خودش
مورد ضرب و شتم قرارگرفت و به ایران بازگشت و دیگری همانطورکه در نزد شما از
هیچ چاپلوسی فروگذار نمیکرد درکمپ تیف علیه همراهانش به دروغ به آمریکاییها
گزارش میداد و عاقبت سر از ایران درآورد و توسط وزارت اطالعات به اروپا اعزام شد
و امروز دشمن فعال شماست.
آقای رجوی وقتی برای اولنی بار به دستور شما یک سیلی به صورت یک مجاهد خلق
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نواخته شد و یا بر آن چشم پوشیدید ،وقتی مجاهد خلق تبدیل به بازجو و زندانبان مجاهد
خلق شد ،وقتی به فرمان شما آنانکه به عشق رجوی سختیها متحمل شده بودند و حاضر
بودند جانشان را در راه شما بدهند به منظور تمکنی هرچه بیشتر به سلول انفرادی و بند
کشیده شدند؛ وقتی از چشم بند و دستبند برای دوست استفادهکردید؛ باکمال تأسف
نمیتوانید آنچهکه سابق ًا بودید باشید حتی اگر مو به مو همان شعارها را بدهید .خواه
ناخواه چیزی در شما تغیریکرده است.
آقای رجوی نام ش���ما در میدانهای تری ،بر باالی دار ،در لحظههای تبدار خداحافظی
با عزیزیکه عازم جوخهی مرگ میش���د ،در شکنجهگاهها ،در مراسم شادی و سرور،
در حزن و اندوه ،با س���ربلندی و افتخار ،با شور و شعف ،با شوق و اشتیاق برده میشد
و موجب برانگیختگی و انبساط خاطر و آرامش روح و روان بود؛ چرا بایستی به جایی
برسیدکه در «اشرف» مأمور بگذارید و انرژیکالن صرفکنید و دستخطها را چک
کنید تا متوجه شوید چهکسی بر دیوار دستشویی علیه شما شعار نوشته است؟
یادم هست الجوردی در سال  ۶۰همهی نریویش را در اوین بسیجکرده بود تا در بیاورد چه
کسی بر دیوار توالت «آموزشگاه» اوین شعار «مرگ بر خمینی» نوشته است .در حسینیه
اوین به صراحتگفت :اگر فردی راکه مرتکب این عمل شده پیداکنم یکگلوله در
مغزش خواهم زد و برای هر مجازاتی آماده خواهم بود.
چرا بایس���تی این و آن را به زیر فش���ار بربیدکه چرا عکس شما را بهکمد شخصیشان
نچسبانده و در جیبشان نگذاشتهاند یا احیان ًا در «محفلی»که با دوستی داشتهاند انتقاد
سادهای متوجه شماکردهاند؟ چه چیز باعث این تغیری و تحول شده است؟
قبولکنید این س���طح از دشمنیکه بخشی از «جداشدگان» از مجاهدین و پیوستگان
به رژیم با ش���ما دارند عادی نیست.کینهجویی آنها طبیعی نیست .مزدوری به تنهایی
نمیتواند منشاء و محرک آنها باشد .در این معادلهی پیچیده سهم خود را بجویید وگرنه
در آینده باز هم از این موارد تولید خواهد شد.
صرف مبارزه با یک رژیم اس���تبدادی و جنایتکار برای اعمال ما مشروعیت نمیآورد.
دالوری یا سلحشوری ما باعث نمیش���ودکه حق ویژهای برای زیرپاگذاشنت اصول و
اخالق داشته باشیم .رعایت حقوق بشر بر هر چیزی اولویت دارد.
میدانم همهی اینکارها به این علت انجام میگرفت و میگریدکه آن جمع را حفظ
کنید و به زعم خود حفظکردید .اما پیشتر شماگفته بودید:
ً
دقیقا
در انتخاب وس���ائلیکه برای رس���یدن به هدف در نظر میگرییم باید
هوشیار باشیمکه وسائل مزبور از جنس هدف و سازگار با اصول مورد نظر ما
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باش���د ...واقعیت این استکه در دنیای عینی اهداف مشخص فقط راهها و
1
وسائل مشخص حصول خود را دارند.
آیا هدف و اصول مورد نظر شما به زشتی ابزار و وسایلی استکه بهکار میگریید؟
اقداماتیکه امروز به صورت سیستماتیک و تحتنظر مستقیم شما انجام میگرید سؤاالت
اساسی در مورد«هدف و اصول» مورد نظر شما ایجاد میکند.

تفاوتکیفی بنی بریدگان زندانهای رژیم و «اشرف»
من هم میدانم مبارزه سخت و طافتفرسا است .در زندان بودند بسیاریکه تاب و تحمل
شرایط را نداشتند بریده و به خدمت رژیم در میآمدند .همنی افراد وقتی آزاد میشدند
و فش���ار از رویشان برداشته میشد احس���اس شرم و پشیمانی میکردند .در مواجهه با
زندانیان مقاوم احساس بدهکاری داشتند .از خودتان پرسیدهاند چرا آنهاییکه به خاطر
سختی مبارزه از مجاهدین جدا شدهاند ،وقتی به خارج ازکشور میآیند ،وقتی فشار از
رویشان برداشته شده و به خواستههایشان میرسند نه تنها احساس بدهکاری ندارند
بلکه طلبکارند؟ اساس ًا ماکسی را نداریمکه در زندان و یا در زیر فشار بریده باشد و امروز
به دشمنی با شما برخیزد و یا جزو «اضداد» باشد .آیا از خودتان پرسیدهاید چرا؟ موارد
همه مربوط به «اشرف» است.
دلیل آن برای من روشن است .ما در زندانکاری به توابها نداشتیم .ظلمی در حق آنها
نمیکردیم .در اثر فشارهای ما نشکسته بودند .ما مسئول بریدن آنها نبودیم .ما شرایط
اختناق را بر آنها تحمیل نکرده بودیم .برای همنی اکثریت بس���یار باالی آنها ما راکه
میدیدند ،واقعیتهای جامعه راکه لمس میکردند احساس بدهکاری میکردند .آنها
کینهای از ما نداشتند .در ضمری خود رژیم و فشارهای آن را مقصر اصلی میدانستند .اما
کسانیکه از شما جدا شدهاند ،بدرفتاری دیدهاند ،نامالیمتی دیدهاند برای همنی است
که ش���ما را مسئول ضعفهای احتمایلش���ان هم قلمداد میکنند .آنها چه بسا متوجه
بسیاری از تبهکاریهاییکه انجام میدهند نیستند و یا اساس ًا آ ن را نمیبینند.
از خودتان پرس���یدهاید چرا اینهمه مزدور تحویل رژیم میدهید؟ در تاریخکدام نریوی
سیاس���ی مبارز و جان برکف این همه مزدور و خائن تحویل دش���من داده است؟ یک
جنبش را به من معرفیکنید؟ منظورم جنبشهای تودهای نیست .ناسالمتی شما انسانهای
«طراز مکتب» و «گوهرهای بیبدیل» تولید میکنید .شماکه اولنی و تنها نریوی مبارز
تاریخ نیستید .به عیسی فقط یهودا خیانتکرد .تو را به خدا فقط سختی مبارزه را بهانه
-1پراگماتیسم ،انتشارات مجاهدین ،بهار  ،۱۳۵۸صص  ۵۸و .۵۹
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ی از آنها وقتی بار مبارزه از دوششان برداشته میشود تازه به فکر مزدوری
نکنید .خیل 
برای رژیم میافتند و فاجعه اینجاستکه اینکار را به صورت علنی و با افتخار انجام
میدهند« .گوهر بیبدیل»که به چشمبرهمزدنی نبایستی تبدیل به لجن و زباله شود .آیا
تاکنون به نقش خود در وضعیت پیشآمده فکرکردهاید؟

بخش دوم

انتقاد ناپذیری

و زیر پا گذاشنت تعهدات

عدم صالحیت افراد

برای انتقاد به مجاهدین

ش���ما در صحبتهایتان در نشس���ت درونی مجاهدین تلویح ًا عنوان میکنیدکس���ی
صالحیت انتقاد به مجاهدین را ندارد و حتی به اعضای سازمان نهیب میزنیدکه در این
مورد بهکسی هم اجازه چننیکاری را ندهند:
در مورد مجاهدین و ارتش آزادی بخش و مقاومت ایران و س���یالب چرکنی
ادعاها و اتهامات و شبهاتیکه رژیم و عوامل و همسویان و پشتیبانان نثارمان
کردهاند ،برعهده میگریمکه اگر عمری باقی بود در برابر مردم ایران از ریز تا
درشت را پاسخگو و روشنگر باشم .به همنی خاطر در مورد هر فرد یا جریان یا
موضوع یا اتهام و ادعاییکه خودتان نتوانید جوابگو باشید ،تمامی این قبیل
موارد را به من ارجاع بدهید .فقط نگذاریدکسیکه یک صدم یا یک هزارم
ی���ا یک دههزارم و یک صدهزارم مجاهدین ،بها و خونبهای آزادی و رنج و
شکنجه دموکراسی را نرپداخته است ،برای ما ابوعطا و لغز دموکراتیک بخواند
و به جای درسگرفنت ،به ما درس آزادی عقیده و بیان و یا حقوق زنان بدهد.
چنانچهکسی «بها»ی بیشتری پرداخته باشد و یا «رنج و شکنجه»ی مهلکتری را
تحملکرده باشد حق ویژهای برای او ایجاد نمیکند .بهویژه اگر موضوع به مقولههای
مهمی چون «آزادی عقیده و بیان و یا حقوق زنان» مربوط باشد .ممکن است من نوعی
یا هرکس دیگری در زمینهی جانفشانی از منتقدان جلوتر باشیم اما نه لزوم ًا در زمینهی فهم
و درک و شعور و به ویژه حقوق انسانی و بشر.
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چننی شخصی اجازه ندارد انتقادات دیگران را «ابوعطا و لغز دموکراتیک» بنامد و آنها
را ازگفنت بازدارد .این خطری استکه فردا مردم میه ن ما را نیز تهدید میکند .اینگونه
که شما به نریوهایتان آموزش میدهید هیچکس نباید به شما نازکتر ازگل بگوید .چون
میشود «ابوعطا و لغز دموکراتیک» .شما در واقعکسانی راکه به شما انتقاد میکنند
«قورباغه» خواندهاید .حتما میدانید «قورباغه ابو عطا میخواند».
متأسفانه استالنی هم از همنی زاویه به مسائل مینگریست ،او در میان صدر هیئت رئیسه
شوروی و در میان اعضایکمیته مرکزی و دفرت سیاسی حزبکمونیست بیشتر از همه
فداکاریکرده بود ،سوابق لننی هم با او قابل قیاس نبود .به او بیخود «استالنی=مردآهننی»
نمیگفتند .اما همنی سابقهی درخشان به او اجازه میدادکه هر ظلمی را در حق دیگران
روا بداند و اجازه ندهدکسی برای او «ابوعطا و لغز دموکراتیک» بخواند .او هم به اعتبار
گذشته و مبارزاتش مدعی بود همه باید از او «درس» بگریند و حاضر به «درس»گرفنت
ازکسی و به ویژه تاریخ نبود .او با همنی اعتماد به نفس مقامهاییکه پستهایی را در
دست داشتند ،بازداشتکرده و به توطئه علیه رژیم متهم میکرد و در محاکمات ننگنی
مسکو (در دهه  )۳۰اسرار نریوهای صادق حزبی را چون مخالف او بودند ،پخش علنی
کرد و به روزنامه پراوداکشیدکه خودشان با دستخط خودشان در فالن تاریخ فالن مطلب
را در باره خصائل بورژوایی و ضدکارگری خود نوشته و در مناسبات خانوادگی هم خلق
و خوی تزاری داشته و چننی و چنانکردهاند!
بعد از یک دوره بازجویی آنها با سرافکندگی در انظار عمومی و یا در برابر مقامات ،به
پارهای «جرائم ضدانقالبی» اعرتاف میکردند.
ترجمهیگزارش نیکیتا خروشچف به بیستمنیکنگرهی حزبکمونیست شوروی در مورد
1
استالنیکه زحمت آن را «همنشنی بهار»کشیده است بخوانید و عربت بگریید.
دوکتاب ارزش���مند «در دادگاه تاریخ» نوش���تهی روی م���دودف ،ترجمه دکرت منوچهر
هزارخانی و «نقد و تحلیل جباریت» نوشته «مانس اشرپبر» ترجمه دکرتکریم قصیم را
در اختیار مجاهدین بگذارید تا بخوانند و اگر مشابهتی بنی اعمال استالنی و خودشان و
خودتان دیدند از آن پرهیزکنید و دوریگزینید .هرچند متأسفانه مرتجمان این دوکتاب
خ���ود به محتوای آنچه ترجمهاش را ضروری یافته بودند در عمل وفادار نماندند.گویا
زحمت ترجمهی این دو اثر را برای تجربهاندوزی مردمکرات دیگرکش���یده بودند و یا
خودشان نبایستی از آن درس میگرفتند.
تالش برای نگهداشنت افراد در روابط باگرفنت «امضا» و «تعهد خون و نفس» و...که
بارها به آنها متوسل شدهاید شیوههایی نیستکه در عصر مدرن باب باشد .درگذشتهها ،در
1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
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قبایل و فرقههای مذهبی از چننی روشهایی استفاده میشد ،اما نه در سازمانهای سیاسی
مرتقی و پیشرو و مدرن .دستگذاشنت روی این موارد نشاندهندهی ترقیخواهی نیست.
شما پیشتر در مورد تعهد و نقض تعهد در یک «سازمان انقالبی» میگفتید:
موقعیکه از نقض تعهد صحبت میکنیم الزم نیست این تعهدات ،مکتوب
و رویکاغذ باشند (باالخص در مورد یک سازمان انقالبیکه تنها شرف و
1
وجدان انقالبی پشتوانه و ضامن چننی تعهداتی است).
بنا به تعریف شما وقتیکار به امضا و دستخط و  ...میرسد یعنی چیزی در شما چرخیده
اس���ت .در اینجا شما دیگر به دنبال «ش���رف» و «وجدان انقالبی» به عنوان ضامن
تعهدات انقالبی نیستید بلکه مثل هر «معاملهگری» به دنبال جمعآوری سند و مدرک از
افراد هستید تا به وقت مقتضی از آنها استفادهکنید.
اینعملدرتضادبااعالمیهیجهانیحقوقبشر،کنوانسیونهایبنیالمللیوحقوقپایهای
ی است ونشاندهندهی تحجر و واپسگرایی .شما هم تعهدات زیادی به نریوهای
انس���ان 
مجاهدین دادهایدکه از عهدهی آنها بر نیامدهاید در این زمینه چهکسی پاسخگو است؟
یک نمونهاش ش���ما در بحث حوض «موسسان دوم ارتش آزادیبخش»که من بخش
کوچک���ی از نوار ویدئویی آن را دیدم با انداخنت س���یم میکروفون به دور صندیلتان به
مسئوالن مجاهدینگفتید «فردیت» خود راکنار بگذارید« ،ف»هایتان را به من بدهید،
اگر رژیم را سرنگون نکردم ،من را دار بزنید .در همان نشستگفتید چنانچه روزی مجبور
به انحالل ارتش آزادیبخش شوم پیش از آنکه چننیکاریکنم خودم را خواهمکشت.
از آن موقع نزدیک به هیجده س���ال میگذرد .هم رژیم س���رنگون نش���ده و هم ارتش
آزادیبخش خلع سالح و منحل شده وکلیهی پایگاههایش را نیز از دست داده است و
تالش میشود نفرات آن به عنوان پناهجو ثبت نام شوند .نه آنکه خدای نکرده خواهان
مجازات ش���ما باشم یا به موضوع خودکشی ش���ما فکرکنم؛ نه ،تعهد شما را یادآوری
میکنم و واقعیتهاییکه به ما تحمیل میشوند.
راهی راکه دیگران رفته و جز خس���ران نتیجهای نگرفتهاند پیمودن به دور از عقالنیت
است« .فاعتربو یا اویلابصار» یا «سریو فیاالرض» برای همنی موقعهاست.

آزادی بیان و استقبال از انتقاد در مورد مجاهدین
آق���ای رجوی اگر یادتان باش���د برخالف آنچه اخری ًاگفتهاید پیشت���ر در پیام خود در
 -1آموزش و تشریح اطالعیه تعینی مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی
چپنما صفحهی .۲۷
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بارهی «مرزبندی ملی ایرانیان» و «خط قرمز» در برابر حاکمیت آخوندیکه در مجاهد
شمارهی  ۴۱۹مورخ بیست و چهار آذر  ۱۳۷۷درج شده تأکیدکردید:
«هرکس حق دارد مخالف شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین خلق باشد و
انتقاداتش را آزادانه ابرازکند .اما بهانهکردن این مخالفت برای مخدوشکردن مرزبندی
با رژیم یا مشروعیت بخشیدن به یکی از جناحهای درونی آن را خیانت به مصالح ملت
میدانیم» .یعنیکه میتواند با دست باز و عاری از هرگونه محذور ،سرتاپای مقاومت یا
مجاهدین و تمامی افراد و سیاستها و برنامهها و تشکیالت و اسرتاتژی و ایدئولوژی آنها
را در معرض سؤال و انتقاد قرار بدهد و اگر در جواب قانع نشد در انتقاد خود پافشاری
کند .اما از این رهگذر بهکیسه دشمن ریخنت و آن را مستمسک مخدوشکردن مرزبندی
با رژیم قرار دادن یا مشروعیت خریدن برای آخوند خاتمی و شرکا ،خیانت به مصالح و
آزادی و حاکمیت ملت ایران است.
این حرف،کلیبافی و ادعای بی پایه و بی هزینه نیست .حرف مقاومتی استکه دو دهه
است بیش از هر جریان دیگری در تاریخ معاصر ایران دشنام خورده است.
کدام حرف شما را بایستی باورکرد؟ قیاسمعالفارق است اما خمینی هم آنقدر ضد و
نقیض حرف زدهکه هرکس میتواند با استناد به حرفهای او خط خودش را پیش بربد.
حرفتان متنی است و آرزوی هر ایرانیکه روزی به نقطهای برسیمکه در روابطمان با
یکدیگر چننی اصویل پابرجا باش���د .اما به باور من بر خالف ادعای شما حرفتان هم
«کلی بافی» است و هم «ادعای بیپایه و بی هزینه» .عجالت ًا از شما میخواهم نام یک
نفر به ویژه هواداران و یا اعضای سابق مجاهدین را اعالمکنیدکه مشمول فرمایشات
شما بوده باشد .برخورد با عاطفهی اقبال و اتهامات زشت و غریانسانیکه به او میزنید
یک نمونهی آشکار از نقض تعهدات شماست.
من در دو پرس���ش و پاس���خیکه چهار سال پیش انتشار دادم به توصیهی شماکهگفته
بودید :هرکس «میتواند با دست باز و عاری از هرگونه محذور ،سرتاپای مقاومت یا
مجاهدین و تمامی افراد و سیاس���تها و برنامهها و تشکیالت و اسرتاتژی و ایدئولوژی
آنها را در معرض سؤال و انتقاد قرار بدهد» عملکرده و مجاهدین را به شکل متمدنانه
1
در معرض سؤال و انتقاد قرار دادم و البته نقطه قوتهایشان را نیز برشمردم.
به جای پاسخ و روشنگری از سوی شما ،جز دشمنی و ژاژخواهی چیزی ندیدم و نشنیدم.
اما من از آن دسته آدمهایی نیستمکه جا بزنم و یا از طریق اصویل خارج شوم ،زشتی عمل
1-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-339.html
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شما را به نیکی پاسخ دادم اماگذاشتم تا جایش برسد و دوباره حرفم را بزنم .حاال دوباره
بخش دیگر توصیه شما را عمل میکنم« :اگر در جواب قانع نشد در انتقاد خود پافشاری
کند ».حاال پافشاری میکنم .در آینده نیز چنانچه نیاز باشد بیشتر پافشاری خواهمکرد.
البته من واکنش ش���ما را میگذارم پای احس���اس ضعف و شکنندگی وگرنه در مقابل
یکگفتگوکه حداکثر ممکن اس���ت چند هزار نفر آنرا بخوانند اینگونه به واکنش
نمیافتادید .مائوتسه دونگ هم در دوم ماه مه سال  ۱۹۵۶در نطقی موسوم به «بگذار صد
گل بشگفد» روشنفکران و فرهنگیان چنی را ترغیبکردکه از حزبکمونیست انتقاد
کنند .اما بر عهد و پیمان خود وفادار نماند و پس از انتشار آثار انتقادآمیزکاسهی صربش
لربیز شد و دمار از روزگار منتقدان درآورد.
در ادامهی همنی سیاست بودکه شورای ملی مقاومت به ابتکار شما و فشارهای بیش از
حد مجاهدین مصوبهی «ننگنی» و «خمینینشانی» را تحت عنوان «ماده واحده» به
تصویبرساندکه آشکارا سایتهای «پژواک ایران» و «دیدگاه» را هدف قرار میداد
تا مبادا اعضای شورای ملی مقاومت به همکاری با آنها برپدازند .تصویب این «ماده
واحده» قبل از هر چیز نشاندهندهی این استکه اعضای شورای ملی مقاومت نیز اعم
از اینکه به این مصوبه رأی داده باش���ند یا نداده باش���ند احرتام چندانی برای «آزادی
بیان» و «مبارزه با سانسور» و ...قائل نیستند و خودشان نیز از «استقالل رأی» چندانی
برخوردار نیستند.
جنبشیکه وقتی در قدرت نیست رکن چهارم دموکراسی یعنی آزادی مطبوعات را پاس
نمیدارد اگر به قدرت سیاسی دست یابد آیا در جهت آزادی بیان و عقیده قدم بر میدارد؟
و اما «ماده واحده :دفاع از اشرف»که تاریخ آن  ۱۶دی ۱۳۸۸پس از انتشارگفتگوهای
من و پاسخ به پرسشهای مطرح شده است:
در شرایط خطریکنونیکه حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف یک وظیفه
عاجل ملی و یک تکلیف انسانی بنیالمللی است ،همسویی با والیت مطلقه
فقیه در ضدیت با فرزندان رشید و مقاوم مردم ایران در اشرف و تالش برای
تضعیف و تخطئه آنها و نادیدهگرفنت حقوق قانونی و حقوق مکتسبه آنانکه
راهکشتار رزمندگان آزادی را هموار میکند ،خیانت به مبارزات و آرمانهای
آزادیخواهانه ملت ایران اس���ت .بنابراین اعضای ش���ورا ،رسانههایی راکه
آشکارا با مجاهدان اشرف خصومت میکنند مورد تحریم قرار میدهند و هر
نوع همکاری و مراوده با آنها را برخالف مصالح عالیه مردم ایران و قیام علیه
دیکتاتوری مذهبی و تروریستی میدانند.
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البته همانطورکه میدانید اعضای شورای ملی مقاومت و مجاهدین بعد از این مصوبه،
با رسانههایی همچون بی بی سی و رادیو فردا و صدای آمریکا بهگفتگو میپرداختند و
قطع ًا از قبل هم با سیمای جمهوری اسالمی و خربگزاری ایرنا و فارس و یا سایتهای
«ایران اینرتلینک و نگاهنو و ایران دیدهبان» و ...گفتگو و همکاری نمیکردند .هدف از
ت «پژواک ایران» و «دیدگاه» بودکه خوشبختانه
اینهمه لفافه و  ...در وهلهی اول سای 
یا متأسفانه اعضای شورای ملی مقاومت ارتباط خود را با آنها قطعکردند و ما هم با
کمال میل از آ ن استقبالکردیم.
سیاس���ت ش���ما مرا به یاد «ماده واحده»ی «لغو فرمان همایونی» در مجلس شورای
اس�ل�امی در خرداد  ۶۰میاندازدکه زمینهس���ازکودتا علیه بنیصدر بود .متأسفم هرچه
پیش میرویم سیاستها به هم نزدیکتر میشود .فکرش را بکنید شاه دو سال و نیم بود
که سقوطکرده بود وکودتاچیان «لغو فرمان همایونی» تصویب میکردند تا اختیارات
1
بنیصدر را سلبکنند.
ش���ما هم در تصویب «ماده واحده» ش���ورای ملی مقاومت از همان ش���یوهی رژیم و
کودتاچیان در اردیبهشت  ۶۰برای محدودکردن و حذف بنیصدر استفادهکردید.
حتی خمینی هم بررسی الیحه «حذف عنوان فرمان همایونی» را تشنجزا خوانده بود .و
برخی از نمایندگان آن را حذف رئیس جمهور لقب داده بودند .رفسنجانی در خاطرات
خود مینویس���د« :برای بنیصدر مس���ئله بانک مرکزی حیاتی است و برای دولت هم.
براساس مصوبهکمیسیون شمارهی  ۲شورای انقالبکلیه اختیارات شاه به رئیس جمهور
واگذار شده بود .با استفاده از این مصوبه (موسوم به فرمان همایونی) اختیار عزل و نصب
رئیس شهربانی ،فرمانده ژاندارمری و رئیس بانک مرکزی با بنی صدر بودند و نخست
2
وزیر اول ـ محمدعلی رجایی ـ نفوذی روی نظام بانکی نداشت».
مادهی واحدهی مصوب ش���ورای ملی مقاومت هم ب���ا آنکه فریبکارانه روی همکاری
با رژیم و دش���منی با رزمندگان ارتش دستگذاشته بود اما هدفش «پژواک ایران» و
«دیدگاه» بود .به نزدیکانتان هم روی موضوع فوق تأکید میکردید.
علن���یکردن آن هم زمانی صورتگرفتکه متوجه ش���دید این «ماده واحده» قبل از
تصویب به بریون درزکرده اس���ت .بعد از اشاراتیکه علیناظر در مقاالتش به آنکرد
به زعمخودتان پیشدس���تیکردید تا مباداکسی آن را علنی نکند وگرنه شما چندان به
«شفافسازی» قائل نیستید.
آیا این درماندگی یک اپوزیسیون و «شورایی»که عنوان «ملی» و «مقاومت» را یدک
1-www.rc.majlis.ir/fa/law/show/90872
2-www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820118/world/_econw.htm
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میکشد نیستکه مسئلهاش بشود یک «سایت» خربیکوچک در یکگوشهی دنیا
که مبادا اعضایش با آن مصاحبهکنند یا به آن مقاله دهند؟ آیا هدف تش���کیل «شورا»
این بود؟ آیا خود اعضای شورای ملی مقاومت از این حقارت خجالت نمیکشند؟ چرا
به این سطح تنزلکردهاید؟ رژیم اگر مادهی واحدهی فریبکارانه آورد برای حذف اولنی
رئیس جمهوریکشور و قبضه تمام وکمال قدرت بود و نه حذف یک سایت با امکانات
بسیار محدود.
آیا این رفتارها در قدرت تکرار نخواهد شد؟ آیا میدانید خمینی فقطگفت« :من دیگر
آیندگان نمیخوانم» و آن بال را به سر «آیندگان» آوردند؟ آیا سایتهای «پژواک ایران»
و «دیدگاه»« ،همسویی با والیت مطلقه فقیه» داشتند؟ آیا به «ضدیت با فرزندان رشید
و مقاوم و مردم ایران در اشرف» پرداخته بودند؟ غری از سایتهای وابسته به مجاهدین
کدام سایت فارسی زبان به اندازهی این دو سایت از حقوق ساکنان اشرف دفاعکرده و
کشتار اشرفیان را محکومکردند؟ در تنهایی از اینکه به سادگی دروغ را ترویج میکنید
برخود نمیلرزید؟ آیا به دنیای واپسنی و حسابرسی از اعمال اعتقاد دارید؟
شما در مورد خصیصهی ارتجاع قب ً
ال میگفتید:
ارتج���اع با آزادی مطبوعات ،و بیان حقایق سرس���ازش ندارد .و تا آنجاکه
ً
انحصارا خودش در اختیار داشته
قدرتش اجازه دهد ،سعی میکند حق بیان را
باشد .بر اساس منطق انحصارطلبانهی ارتجاع ،بیان هر حقیقتیکه منافع آن را
1
تهدیدکند ،یک توطئه محسوب میشود!
آیا تالش مستمر و پیگری شما برای تحدید «آزادی مطبوعات» و حتی افرادیکه با شما
همکاری میکنند ،شالودهاش بر «منطق انحصارطلبانهی ارتجاع» نیست؟ آیا به تعبری
دیروز خود شما «بیان هر حقیقتیکه منافع»تان را «تهدیدکند ،یک توطئه محسوب»
نمیشود؟ آیا ش���ما «تا آنجاکه قدرت»تان اجازه داده تالش نکردهاید «ح ق بیان را
ً
انحصارا» خودتان «در اختیار داشته» باشید؟
توجه داشته باشید شما پیشتر میگفتید:
ایج���اد هرگون���ه خفقان ،اس���تبداد ،انحصارطلبی و از جمل���ه انکار حقوق
2
دموکراتیک نریوهای خلقی ،ارتجاعی است.
آیا شما «حقوق دموکراتیک نریوهای خلقی» را «انکار» نمیکنید؟ آیا این مصوبهی
«ارتجاعی» در پوش���شکلمات و عبارات فریبکارانه به ایجاد «خفقان ،اس���تبداد و
-1ارتجاع چیس���ت و مرتجعکیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ دوم ،مرداد ،۵۹
صفحهی ۳۵
 -۲پیشنی ،صفحهی .۲۹
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انحصارطلبی» نمیانجامد؟ آیا در تضاد با «بیانیه ملی» مصوب شورای ملی مقاومت
نیستکه «معیار تشخیص دوست از دشمن و مبنای قابل اتکای تنظیم رابطه با همهی
افراد و جریانهای سیاسی و حذب و دفع نریوها» معرفی شده بود؟
از این «ماده واحده» میگذرم ،چهکس���ی باور میکند به خاطر نوشنت مقالهی «مازیار
بهاری و «اعرتافات اجباری» 1در نشس���تهای درونی و جلس���اتیکه برای هواداران
مجاهدینگذاش���ته ش���ده ،ابوالقاس���م رضایی(حبیب) یکی از نزدیکان شما علیه من
به جوس���ازی و شانتاژ دست زده باش���د؟ باورکنید اگر منت نوشتهی من را به یک دکرت
روانشناس بدهید و بگویید نویسنده به خاطر نوشنت چننی متنی مورد حمله و هجوم مسئول
مجاهدین قرارگرفته ،احتما ً
ال خواهدگفت یا او دچار توهم و پارانویا است و یا درک
درستی از زبان فارسی و ...ندارد.
ابوالقاسم رضایی درست در روزهایی علیه من و مقالهام منرب رفته بودکه وزارت اطالعات
هم در س���ایت «ایران اینرتلینک» علیه من و همنی مقال���هام مانور میداد! اگر با منطق
خودتان سؤالکنم میتوانید توضیح دهید این همراهی و همرأیی ازکجا ناشی میشود؟
2
البد بحث «نمود و ماهیت» را پیش میکشید.
متأسفانه دستگاهیکه شما بناکردهاید دچار توهم توطئه است .بسیاری از خودخواهان
هم به همنی مشکل دچار میشدند .استالنی حتی تحقیقات علم ژنتیک و زیستشناسی را
هم توطئهی بورژوازی میپنداشت .پای دانشمندان هم به اردوگاههایکار سیربی باز شد.
ت ها و فعاالن سیاسی و  ...مرا سخنگو و
این درصد از دشمنی با منکه بسیاری از سای 
بلندگوی شما مینامند تعجببرانگیز نیست؟
چهکس���ی باور میکند به خاطر مقالهی «مادر امامی و آغوش پر از عشقاش» ،مادر را
که امروز نقاب در خاککشیده در بدترین شرایط روحی و جسمی تحت فشارگذاشتید.
پسرش را واداشتیدکه از عراق به مادر زنگ بزند و از او بخواهدکه مانع انتشار مقالهی
3
چاپ شده در چندین سایتگردد!
آنچه مرا بیش از هرچیز خشمگنیکرد نه تقاضای غریمسئوالنهی مصطفی فرزند مادر،
بلکه وضعیت ناگوار مادر بود .او در بسرت بیماری به سر میبرد و به خاطر آسم صدایش
در نمیآمد .نمیدانم چطور پسرش اینهمه بیرحم بود و فکر ناخوشی مادر را نکرد.
مادر با این مقاله صفا میکرد .همهجا هم میگفت .چه اش���کهاکه در تنهایی برایم
1-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-47205.html
2- www.iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=14062
3-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-98.html
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ی جی خورده است» .مدتها بعد
نریخت و چه نالههاکه نکرد .میگفت مادر «دلم آر پ 
از این واقعه هرکسکه به خانهشان میرفت همنی مقاله را نشانش میداد و میپرسید آن
را خوانده است یا نه؟ بارها از خودم خواستکهکنارش بنشینم و مقاله را از صدر تا انتها
برایش بخوانم .هربارکه تمام میکردم در حایلکه خنده صورتش را پر میکرد میگفت
وقتیکه رفتم باز هم برایم بنویس.
جامعهی سیاسی ایران بهکجا میرود؟ شما بهکجا میروید؟ ما بهکجا میرویم؟
شما به طور علنی و واضح و در حضور دیگران به منتقدانتان «امان» دادید و دستشان
را برای بیان هرگونه انتقاد بازگذاشتید .اما متأسفانه «عهد»تان را شکستید .آیا نمیدانید
که شکسنت «امان» در فرهنگ ما و در اسالمکه شما به آن باور دارید و حتی در دوران
«جاهلیت» و پیش از اسالم نیز بسیار زشت و ناپسند بوده و افراد تحت هیچ شرایطی تن
به شکسنت آن نمیدادند؟
علیابن ابیطالب در فرمان به مالک اشرت میگوید:
اگر بنی خود و دشمنت پیمانی بستی و یا تعهدکردیکه به او پناه دهی ،جامه
وفا را بر عهد خود بپوشان و تعهدات خود را محرتم بشمار و جان خود را سرپ
تعهدات خویش قرار ده! زیرا هیچ یک از فرایض الهی مانند وفای به عهد و
ّ
پیمان نیستکه مردم جهان با تمام اختالفاتیکه دارند نسبت به آن اینچننی
حتی مشرکان زمان جاهلیت آن را مراعات میکردند،
اتفاق نظر داشته باشند و ّ
چراکه عواقب پیمان شکنی را آزموده بودند .بنابراین ،هرگز پیمان شکنی مکن
و در عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را فریب مده ،زیرا غری از شخص
1
جاهل و شقی،کسیگستاخی بر خداوند را روا نمیدارد... .
این محسن رفیقدوست بودکه با عز و التماس و با دادن «امان» و قول عدم بازخواست
و دستگریی ،فاضل خداداد را به ایرانکشاند و با پروندهایکه برایش ساختند اعداماش
کردند .این خمینی بودکه به فرماندهان ارتش ش���اه «امان» داد و س���پس آنها را به
جوخهی اعدام سرپد.
آیا اینگونه اعمال شما شکسنت «امان» و نقض «تعهد» نیست؟
آیا منیکهگرایشات مذهبی ندارم بایستی به شما یادآوریکنم « َأ ْو ُفوا ِبا ْل َع ْه ِد ِإ َّن ا ْل َع ْه َد
کان مَ سئو ً
ال (...اسراء  )۳۴ /به عهد (خود) وفاکنیدکه از عهد سؤال میشود.
َ
آیا عدم تعهد عملی به آنچه در مورد انتقاد در مورد مواضع مجاهدین و شورای ملی مقاومت
اعالمکردهاید ناظران را به این نتیجه نمیرسان دکه قول و قرارهای شما برای رعایت حرمت
-1نهجالبالغه ،صبحی صالح ،نامهی .۵۳
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افراد و آزادی در ایران آینده از جنس همنی نوع «امان»ها و تعهدات باشد؟

باور شما به موضوع ارتداد
شما مانند همهی معتقدان به مذاهب و ایدئولوژیها به مقولهی «ارتداد» و «مرتد» باور
دارید .از آنجاییکه شما خود و مجاهدین را «امام» برحق و «اسالم» واقعی میدانید،
جدا ش���دن هرکس از خود و مجاهدین را «ارتداد» دانس���ته و به همنی دلیل به لحاظ
«ایدئولوژیک» حکم مرگ او را صادر میکنید .در همهی مکاتب و ایدئولوژیها برای
مرتد تنبیهاتی در نظرگرفته شده است .برای همنی استکه استالنی به بریحمانهترین شکل
تروتسکی را به قتل میرساند و حزب تودهکه در قدرت نیست برای بدنامکردن خلیل
ملکی از انجام هیچکاری فروگذار نمیکند .شما حتی نمیپذیرفتی دکسی در مناسبات
شما باشد و بگوید الئیک شده است .اینکفر نابخشودنی بود .هر فشاری را بر او مجاز
میدانستید تا «اسالم» بیاورد .شما صراحت ًاگفته بودید« :الئیک بازیکسیکه حتا یک
لحظه مجاهدی داشته است» قبول نیست و آن را ناشی از «حقهبازی» و فرار از زیربار
مسئولیت میدانستید.
یکی ا زکسانیکه امروز جزو دشمنان شماست دیدگاههای الئیک و مارکسیستی داشت
در مناس���بات مجاهدین اس�ل�ام آورد و یکی از مسئوالن مجاهد ش���د اما وقتی دوباره
گرایشهای الئیک در او رشدکرد راه بازگشت نداشت .شما این را در نشست عمومی
مطرحکردید .او میخواست در مناسبات مجاهدین بماند اما او این امکان را نیافت و به
ابوغریب فرستاده شده و  ...افراد حق تغیری اندیشهشان را هم ندارند.
یکی از دوس���تانمکه در راه مجاهدین فداکاریهای بس���یارکرده اس���ت در سال  ۷۰با
آنکه جزو پرکارترین و فعالترین و قاطعترین نریوهای مجاهد علیه رژیم بود و روحیهی
بس���یار باالیی داشت تنها به این دلیلکه دیگر ایدئولوژی مجاهدین را قبول نداشت و
به دریافتهای جدید رس���یده بود به دستور شما به «رمادی» فرستاده شد و به شهادت
دوست و دشمن در آنجا نیز دست از مبارزه برنداشت و چند توطئهی تروریستی را رژیم
علیه او سازماندهیکرد.
شما در دس���تگاه ایدئولوژیک خود معتقدید هرچه فرد جدا شده ،مرزبندیاش با رژیم
بیشتر باش���د ،هرچه در مبارزه با رژیمکوشاتر باشد ،هرچه متنیتر و منطقیتر و در عنی
حال برندهتر و تیزتر باشد بیشتر به ضرر ماست .چراکه مردم و ناظران صحنه میگویند
به چه دلیل مجاهدین نتوانستند چننی فردی را نگاه دارند ؟ به همنی منظور خواست قلبی
و تشکیالتی شما این استکه هرکس از مجاهدین جدا شد بالفاصله مزدور رژیم شود.
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همهی تالش شما این استکه منتقد را یا خاموش و یا به مزدور رژیم تبدیلکنید و این
فاجعه است.
مهندس بازرگان راکه به قول خودتان حتی پس از سی خرداد با پذیرش خطر به مجاهدین
کمک مایل میکرد در یک برهه ،خائن و نهضتآزادی را «دارالتجاره» خواندید و با
انتشارکتابی چند صد صفحهای علیه او از دادن هیچ نسبتی به وی فروگذار نکردید ،اما به
محض اینکه او فوتکرد همراه با خامنهای جزو اولنی نفراتی بودیدکه برای درگذشت
وی آگهی تسلیت دادند!
تسلیت برای یک «خائن»!؟ بله ،تالش شما این بودکه از جنازهی او استفادهی سیاسی
بربید .در آنجا قدردانی و یا وفای به دوست و  ...در میان نبود .شما همچننی بعد از مرگ
منصور حکمتکه مجاهدین را «سناریو سیاه» خوانده بود و خطرناک و در اطالعیهها و
افشاگریهای شما «مشکوک» معرفی میشد هم اطالعیهای صادرکرده و تسلیتگفتید.
شما پس از مرگ شاملو ،او را هم بزرگ داشتید .خدا میداندکه در حیاتاش چههاکه
در مورد او نمیگفتید.
شما برای درگذشت این دو نفرکه «خائن» و «مشکوک» بودند و آن یکیکه «شاعر
معلومالحال» نامیده میشد پیام تسلیت دادید چون «مرتد» نبودند وکمترکسی اینرا
درککرد .در نگاه شما «مرتد» حتی اگر مبارز و جان برکف و دارای خصائل ویژهی
انسانی همکه باشد بدتر از «خائن» و همراه رژیم است .مریم رجوی با صالحدید شما
حتی برای درگذشت آیتالله منتظری پیام تسلیت داد.
اما ابراهیم آل اسحاق مرتد بود .با آنکه دهها سالکنار شما جنگید و در یک دوره در
باالترین سطوح مجاهدین (مسئول تبلیغات) و سردبری نشریهی مجاهد و  ...هم بود و تا
دم مرگ هم از فروتنی او و استقامتشکاسته نشد ،اما چون از شما جدا شده بود شامل
حکم مرتد بود و حتی شایسته یک آگهی تسلیت یا همدردی با همسر و فرزندانش هم
نبود .چنانچه هر مجاهد جداگشتهای روی در نقاب خاککشد شایستهی هیچ تسلیت و
«آمرزشی» نخواهد بود .چون شما فرمان اعدام «ایدئولوژیک» او را دادهاید.
باور به «ارتداد» در شما آنقدر قوی استکه بر اساس آن حتی خانوادهی «مرتد»ها را
نیز مورد مجازات قرار میدهید .برای مثال وقتی جلیل محمدرحیمی «عمو جلیل» آن
مرد نازننی و دوستداشتنی فوتکرد ،با آنکه چهار فرزند و یک نوهاش توسط رژیم به
رسیده بودند و هم خودش و هم همسرش مادر صونا و هم چند فرزند دیگرش نیز

شهادت
سالها زندانی بودند ،شما به روی خودتان نیاوردید .عمو جلیلکلکسیون جنایات رژیم
را در خانوادهاش داشت.
پسر بزرگش عزیز یکی از قهرمانان مقاومت در زیر شکنجه بودکه در سال  ۶۰جاودانه
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شد .دو دخرتش سهیال و مهری درکشتار  ۶۷به دا ر آویخته شدند .هوشنگ بعد از آزادی
در سال  ۷۱ربوده و سربهنیست شد و رژیم مسئولیت دستگریی او را هم به عهده نگرفت.
حسنی نوهی عمو جلیل در سال  ۶۰دستگری و همان موقع زیر شکنجهکشته شد  .عمو تا
لحظهی مرگ از محل دفن سهیال و مهری و هوشنگ باخرب نبود .هرجا همکه حضور
داشت منبع شور و انگیزه بود.
هنوز بغض سکوت و بیاعتنایی شما نسبت به مرگ عمو جلیل درگلویم هست .در حایل
که او در «اشرف» میهمان شما هم بود؛ وقتی برای دیدن نوهاش به لندن میآمد در تمام
مراسم و تظاهرات شما نیز شرکت میکرد؛ تا آخر عمر نیز به مجاهدین عالقمند بود .اما عمو
جلیل یکگناه بزرگ و نابخشودنی داشتکه بر اساس آن میشد برنامش قلم قرمزکشید.
او دیگر فرزندی در «اشرف» نداشت و پسر بزرگش «عباس» از شما جدا شده بود هرچند
هیچ ضدیتی هم با مجاهدین نداشت .در واقع پدر به خاطر فرزندش مجازات شد.
این در حایل بودکه مریم رجوی برای درگذش���ت احمد صدر حاجس���یدجوادیکه از
گردانندگان «دارالتجاره» نهضت آزادی بود و خائن شمرده میشد پیام تسلیت داد .چرا
که دخرتش شهرزاد در پاریس بود و از مقربان شما و مریم محسوب میشد.
«مادر امامی»که درگذش���ت از همهی فرزندانش نام بردید اال «عطیه»که سالمتی و
جانش را در راه مجاهدینگذاشت و هم «مادر» و هم «پدر»که مزارش در اشرف است
عالقهای ویژه به او داشتند .عطیه هیچگناهی هم مرتکب نشده بود .همهی زندگیاش
صرف مبارزه شد .دوران زندانش هم بدونگفتگو بود ،در حایلکه اکثر زندانیان زنکرجی
ی از همان بریدهها امروز در میان شما از
مجاهد به خاطر فشارهای رژیم بریده بودند (تعداد 
ارج و قرب زیادی برخوردار هستند) او بیش از یک سال و نیم شرایط سخت و دشوار سلول
انفرادیگوهردشت را با قلبیکه به شدت بیمار بود تحملکرد .عطیه فشارهای بیحدو
حصر زندان و تنهایی و غربت را بدون آنکه در طول شش سال اسارت مالقاتی با خانواده
داشته باشد از سرگذراند .او فقط به شما انتقاد داشت و جز باکسانیکه صمیمی بود در
جایی هم مطرح نمیکرد .البته حاضر به باج دادن و مجیزگویی هم نبود .همنی برای ارتداد
او و حذفکاملش در روایت شما از خانوادهی «امامی»کافی بود .همان موقع در مقالهی
1
«مادر هنوز غصهی عطیه را دارد» به موضوع فوق اشارهکردم.
اگر به مادر هم ارجگذاش���تید نه به خاطر خودش و یا سه فرزندشکه مقابل جوخهی
اعدام ایستاده بودند بلکه به خاطر تنها پسرش بودکه در اشرف و نزد شما به سر میبرد.
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25961
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البته در این موردگفتنی بسیار است.

رهنمود در مورد چگونگی برخورد با منتقدان
و میزان پایبندی به آن
شما باز هم در پیام  ۱۲تریماه  ۱۳۸۶خود به اعضا و هواداران مجاهدین رهنمود
دادید« :در برخورد و تنظیم رابطه با همه افراد ،اگر با دش���من مردم ایران و
هالککننده حرث ونسل این میهن خط قرمز و مرز سرخ دارد ،قدمش به روی
چشم  .از دادن جان هم برای او دریغ نکنید».
شما از دادن یک «تسلیت» خودداری میکنید چه برسد به «جان دادن» یا قدمگذاردن به
روی «چشم»تان .میتوانید بگویید مث ً
ال ابراهیم آل اسحاقکدام مرز سرخ را ردکرده بود؟
من چه مرز سرخی را زیر پاگذاشتهام؟ اال اینکه به شما و رفتارتان انتقاد دارم و در بیانش
مصرم .شما چون در جایگاه قدسی قرار دارید چند و چون در رفتارهایتان را نمیپذیرید.
بعضیهاکه با فرهنگ شما به خوبی آشنا نیستند فکر میکردند موضع شما نشاندهندهی
تغیری در خط مش���ی مجاهدین در برخورد با نریوهای منتقد خود به ویژهکسانیکه مرز
«سرخ» با رژیم دارند است .اما برای من مثل روز روشن بودکه چننی نیست .آنها دقت
الزم را درکلمات شما نداشتند و از طرف دیگر نمیدانستند شما در چه شرایطی این پیام
را دادهاید و چه خطراتی را پیشبینی میکنید .تعدادی ازکادرهای مهم شما جدا شده
بودند ،امکان اینکه به خدمت رژیم در بیایند یا از موضعی مستقل به نقد عملکرد شما
برپدازند وجود داشت شما داشتید پیشدستی میکردید.
اگر شما و مجاهدین به چننی رویکردی رسیده بودید خوب بود .بخشی از مشکالتتان
و مشکالت جنبش حل میشد و میتوانستید با طیفی از نریوهای بریون از خودتانکه با
رژیم خمینی مرزبندی دارند تعاملکنید .آنچه در باال آمده تنها بخشی از پیام است .در
حایلکه بخش اصلی پیامکه منظور و جانکالم شما در آنجا نهفته است در پی این
جمالت میآید و آنها را از معنا تهی میکند.
بایستی متذکر شومکه در قانون اساسی رژیم و قواننی منبعث از آن هم همه نوع آزادی آمده
است .آزادی اجتماعات به شرطیکه مخل مبانی اسالم نباشد.گروهها در فعالیتهای
سیاسیشان آزادند به شرطیکه «توطئه» نکنند .ما مدافع و مبلغ هرن هستیم به شرطیکه
با «فساد» همراه نباشد .موسیقی جایز است به شرطیکه «غنا» نباشد .همه چیز آزاد
است به شرطیکه «خالف اسالم» نباشد.
پاراگراف بعدی پیام ش���ما نش���اندهندهی آن استکه در بر پاشنهی قبلی میچرخد و
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مجاهدینکوچکترین تمایلی برای پذیرش نظر منتقد هرچند صالح و خریخواه باشد
ندارند .مالحظهکنید:
اما اگر با این رژیمکه پلیدی و نحوست اول و آخر است ،مرز سرخ ندارد ،اگر
با این رژیم ،بنحوی درهم و هم جبهه و هم خط و هم موضع شده و مرز بندی
و روزه ملی و میهنی در برابر این رژیم را ولو باندازه یک قطره یا یکگرم و
به اندازه یک قدم یا یک قلم شکسته باشد ,هرکسکه میخواهد باشد ،در هر
رده ومقام و مرتبت و مسئولیتی همکه بوده ،خائن و خیانت پیشه حقریی بیش
نیست .نباید به او نزدیک شد .نباید به او میدان داد .باید او را افشا و طرد و
تحریمکرد .دیگر شایسته هیچ اعتماد و احرتامیکه از خون شهیدان سرچشمه
گرفتهنیست.
در ادامه میگویید:
نگذاریدکسی با ادا و اطوار و ژستهای میان تهی ،صورت مسئله مردم ایران
راکه همانا استبداد در پرده دین است ،نادیده بگرید یا دور بزند یا تحتالشعاع
قرار بدهد و یا بجانب دیگری منحرفکند .
تا این حاکمیت فاسد و نامشروع و ضدمردمی سرنگون نشده ،سؤال اصلی
و سؤال اول اینستکه دشمن مردم ایرانکیست و چه چیزی باید برانداخته
شود؟ دقیقا بر سر همنی بزنگاه استکه مشت همه باز میشود و جایی برای
فریبکاری و طرفداری و تبلیغ مستقیم یا غریمستقیم برای رژیم آخوندها باقی
نمی ماند .جایی برای مخدوشکردن مرز بنی جالد و قربانی ،بنی حاکم و
محکوم و بنی ظالم و مظلوم و چنگ انداخنت برگلوی قربانی بجای دژخیم
1
باقینمیماند.
منظور شما ازگفنت «بنحوی درهم و هم جبهه و هم خط و هم موضع شده» این است
که اگرکسی نازکتر ازگل به مجاهدین و یا شما بگوید «بنحوی درهم و هم جبهه و هم
خط و هم موضع» با رژیم شده است و «شایستهی هیچ اعتماد و احرتامی» نیست .آیا
اگر در قدرت بودید تنها به «اعتماد و احرتام» اکتفا میکردید؟ آیا این احتمال نبودکه
جان و مالش را «شایسته» هیچ احرتامی ندانید؟
متأسفانه شما باور داریدکه عنی ح ق هستید و انتقادی بر شما وارد نیست .شما خود را به
خدا جوابگو میدانید و نه بندهی خدا.
شما در این پیام تأکید میکنید تا رژیم سرنگون نشدهکسی نباید مجاهدین و عملکرد
شما را مورد انتقاد قرار دهد وگرنه مرز بنی جالد و قربانی را مخدوشکرده است .البته
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17667
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بعید است با چننی تمهیداتی اجازه دهیدکسی پس از سرنگونی به موضوع فوق برپدازد
چراکه آن موقع خطر امرپیالیسم و  ...بزرگتر هم هست.
آنجاییکه میگویید« :نگذاری دکس���ی با ادا و اطوار و ژست های میان تهی ،صورت
مس���ئله مردم ایران راکه همانا اس���تبداد در پرده دین است ،نادیده بگرید یا دور بزند یا
تحت الشعاع قرار بدهد و یا بجانب دیگری منحرفکند ».منظور خودتان و مجاهدین
هستید .یعنی شما با اولنی سؤایلکه از شما پرسیده شود آن را به «ادا و اطوار و ژستهای
میانتهی» نسبت میدهید .موضوع «تحتالش���عاع قرار دادن» یا «به جانب دیگری
منحرفکردن» «صورت مس���ئلهی مردم ایران» هم از همنی جا ناشی میشود .ممکن
است عدهای با این نوع تهدیدات جا بزنند اما مشکلی از شما حل نمیشود .آیا میتوانید
نام یک منتقد قابلقبولتان را بیاورید؟ اگر قادر به نام بردن از حداقل یکی دو نفر نیستید
بایستی بپذیریدکه اشکال جدی در طریقهی عمل شما وجود دارد.
در دورانیکه هرکسی یک رسانه است نمیشود متکلم وحده بود و خط و نشانکشید.
ملزومات دنیای جدید را بایس���تی شناخت و به آن احرتامگذاشت .عصر «کور شو،کر
شو»گذشته است.

سیاست هشتاد به بیست واقعیت ندارد
شما هنوز از سیاست هشتاد به بیست رژیم صحبت میکنید .یعنی آنکه رژیم به مزدورانش
خط داده اس���تکه در نوشتههایشان هش���تاد درصد به رژیم بزنند و بیست درصد به
مجاهدین .این موضوعی استکه شما تأیید آن را از زبان «جمشید تفریشی» یک مزدور
رژیمکه مدتی بخاطر مشکالت حقوقی در دانمارک و دریافت پول به شما پناه آورده بود
گرفتید .او پس از آنکه مش���کلاش حل شد و با دریافت پول بیشتر دوباره به مزدوری
رژیم روی آورد و مدعی شد در «اورسورواز» و نزد شما مورد تهدید و آزار و اذیت و ...
قرارگرفته و دروغهای ش���اخداری را هم تولیدکردکه مدتی سایت «ایران اینرتلینک»
وابس���ته به دستگاه امنیتی رژیم آنها را انتش���ار میداد .شما آگاهانه در نشست درونی
مجاهدین به موارد مطرح شده از سوی او اشارهکردهاید اما نامی از وی نیاوردهاید .چون
آبروباختهتر از آن استکهکسی بهگفتههای این شخص استنادکند.
برخالف نظر شما سیاست رژیم و مزدورانش بطورکلی اینگونه نیست .اگر هم باشد در
موارد استثنایی است و قاعده نیست .شما این نظریه را تولیدکردید تا دهان منتقدان اصلی
راکه ربطی هم به رژیم ندارند ببندید .در واقع هرکس با هر درجه از ضدیت با رژیم اگر
انتقادی به شماکرد مشمول تعریف شما از سیاست دستگاه امنیتی رژیم میشود .شما با
این ترفند میخواهید دهان منتقدان را ببندید و یا توجهی هواداران را از انتقادهای مطرح
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شده به سمت رژیم جلبکنید.
من ندیدهامکسانی راکه مزدور رژیم باشند و هشتاد درصد به رژیم بزنند و بیست درصد به
مجاهدین .اگر یک نفر را با چننی مختصاتی نام بردید من قبول میکنم .آنقدر دستتان
خایل استکه احتما ً
ال مجبورید به عاطفه اقبال یا اسماعیل وفا یغمایی و همنشنی بهار و
انسانهای شریفیکه تنها منتقد شما هستند اشارهکنید.
کافیست نگاهی به سایتهای ایران اینرتلینک ،ایران دیدهبان ،نگاه نو و یک دوجنی
سایت دیگرکه در خدمت وزارت اطالعات هستند بیاندازید .تمام هم و غمشان ضدیت
هیسرتیک با مجاهدین است .وضع این سایتها از سایتهای مستقیم رژیم هم بدتر است.
افراد فعال در این سایتها حتا ابایی ندارند با خربگزاریهای رژیم مصاحبه و دیدارکنند
و با عوامل رژیم به صورت علنی مکاتبه و مالقاتکنند .نزدیک به چهار سال از جنبش
مردم ایران میگذرد ،محال است شما مطلبی از این مزدوران بر علیه سیاستهای رژیم و
دفاع از مردم ایران پیداکنید .اما تحویل نیست مثبت یا منفی در ارتباط با مجاهدینکه
این افراد راجع به آن موضعگریی نکرده باشند.
تازه با این حرف ،شما رواداری رژیم نسبت به خودتان را نشان میدهید .مقامات سیاسی،
امنیتی و قضایی رژیم طاقت آن را دارندکه هشتاد درصد به خودشان حمله شود و بیست
درصد به دشمنش���ان .برای این به افراد پول هم میدهند .اما شما طاقت این را ندارید
که بیس���ت درصد به شما حمله شود و هشتاد درصد به رژیم .شنیدن این حرف از دهان
شما و پذیرش آن از سوی عدهای باورنکردنی است .تبلیغات شما هوشمندانه نیست و
تنها عدهای راکه در دستگاه شما هستند قانع میکند و یا دهانشان را از ترس میبندد.
ی���ادش بهخری یک موقعی خود ش���ما خطاب به مخالفان و رقبای سیاس���ی مجاهدین
میگفتید اگر راست میگویید یکی به ما بزنید و یکی به رژیم .یعنی شما به پنجاه/پنجاه
قانع بودید و حاال هشتاد به بیستکه چه عرضکنم به نود و نُه به یک هم راضی نیستید.
شما میگفتید «اگر یک ذره غریت داری ،خب یک ذره هم در برابر خمینی بایست! چرا
همهاش بر مجاهدین میتازید؟ خوب قدری هم با خمینی مقابلهکنید»....

در هم ریخنت مرز منتقد و مزدور ،خدمت به رژیم است
اینکه هر انتقادی را بگویید از روی میز وزارت اطالعات آمده و یا ندایی مشکوک است،
خدمت به رژیم است .حتی اگرگوینده شما باشید .چننی سیاستی بدون آنکه بخواهید
لبخند رضایت بر لب مسئوالن امنیتی رژیم مینش���اند .چراکه مرز دوست و دشمن را
درهممیریزد.
درست است بسیاری از اتهاماتیکه متوجهی شماس���ت از سوی مزدوران رژیم مطرح
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میش���ود و دس���تگاه اطالعاتی رژیم به سرعت از آنها اس���تقبالکرده و به انتشارشان
میپردازد .موارد زیادیکه من در این نوش���ته مطرحکردهام نیز از سوی آنها قب ً
الگفته
شده ،اما دلیلی نمیشودکه اتهامات نادرست و غریواقعی باشند .شاهدان خوشنام هم
همانها را مو به مو با جزئیات بیشتر و دقیقتری بیان میکنند.
من چشم در چشم مسئوالن مجاهدین وگاهکسانیکه خود در مظان اتهام بودهاند همنی
مطالب را مطرحکردم و آنها پاسخی نداشتند و حتی تکذیب نکردند و در بعضی موارد
یا موضوع را عوضکردند و یا سکوت نمودند.
این حق افراد استکه سیاستهای شما و دیگرگروهها را نقدکنند و خط قرمزی هم
نداشته باشند .خط قرمز متعلق به دیکتاتوریهاستکه این روزها آن هم از سوی مردم
رعایت نمیش���ود .در یک جامعه آزاد خط قرمزی وجود ندارد .دنیای ارتباطات است
بایس���تی ملزومات آن را شناخت .در همهیکشورهاییکه به پیشرفت رسیدهاند از این
مرحله عبورکردهاند.
وقتی در جامعهی ایران سرتاپای حاکمیت و خامنهای به نقدکشیده میشود چگونه انتظار
دارید در خارج ازکشور و بریون از قدرت به شما برخوردی نشود و یا اگر بشود منتقد را
مورد حمله قرار دهید؟ به نوریزاد و مهدی خزعلی و  ...نگاهکنید .ابوالفضل قدیانی و
تاجزاده از درون زندان بیانیه میدهند و سخت به خامنهای میتازند.
فائزه رفسنجانی با همهی پیوندهاییکه با حاکمیت دارد سکوت نمیکند .حرفاش را
میزند .از حق مخالفان نظام در زندان دفاع میکند.
از این موضوعات بایستی درسگرفت .این درس فقط نبایستی برای حاکمان باشد برای
کسانیکه میخواهند به حاکمیت دست یابند نیز آموزنده است .ما در جامعهی پویایی
زندگی میکنیم به ویژه در عصرکامپیوتر و ماهواره و اینرتنت اینگونه برخوردها به ضد
خود تبدیل میشود .صدای منتقد را نمیتوان خفهکرد به این شکل رساتر میشود.
دوران غیبت و معصومیت و تقدس و در هالهی نور قرار داشنتگذشته است .آنکسکه
پا در صحنهی سیاسی میگذارد بایستی تحمل شنیدن نظر مخالف و حمالت احتمایل
را داشته باشد .چنانچه دارای مسئولیت بیشتری است بایستیگردهاش نیز قویتر باشد.
امروز حتا در ایران تحت حاکمیت رژیم واپسگرای قرونوسطایی هم مسئله معصومیت و
وحی و ،امام زمان و  ...به چالشکشیده میشود .چطور شما انتظار داریدکه در موضع
اپوزیسیون و در خارج ازکشور دیدگاههایتان به چالشکشیده نشود؟ یا اگر شد منتقد
در خدمت رژیم معرفی شود؟ انتقادات زمانی مطرح میشوندکه در جامعه وجود داشته
باشند .سؤال و نقد در ذهن افراد وجود دارد ،حتا تکثری و تعمیق میشود.
آنچه شما در حق «عاطفه و عفت اقبال» انجام دادید شریرانه بود« .فامیل الدنگ» و
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«مزقونچی وزارت اطالعات» خواندنشان توهنی به همهی خانوادههایی استکه نگران
جان عزیزانشان در عراق هستند .خدمت به دستگاه امنیتی رژیم است .در پاکی و منزه
بودنشان از رژیم تردیدی نیست .شما و بنا به صالحدید شما برادرشان محمد اقبال با
نامهایکه نوشت در واقع به حقیقت جفاکرد .هم او هم شما و همکسانیکه نامهی وی
را حلوا حلواکردند به واقعیت بیوفا بودید و با وجدانتان خلوت نکردید.
خود شما بهرت از هرکس میدانید حتی بسیاری از خانوادههاییکه توسط وزارت اطالعات
تا پشت در اشرف آورده شده و در آنجا سازماندهی میشوند ،روستاییهایی هستندکه
به عمرشان پاسپورت ندیدهاند و تحت تأثری القائات رژیم به عشق دیدار فرزندانشان به
عراق میآیند .آنها اطالعی از بازیهای سیاس���ی و یا جنگهای روانی ندارند .آنها
به لحاظ عاطفی تحت فشار هس���تند« ،الدنگ» خواندن آنها جفا به حقیقت است.
معلوم است وقتی خواهران «اقبال» را «الدنگ» میخوانید تاکجا پا روی حقیقت و
ارزشهای اخالقیگذاشتهاید .دستگاه اطالعاتی رژیم از خدا میخواهد خانوادههایی
که به عراق میآیند قادر به دیدار عزیزانشان نشوند .هریک از این افراد وقتی به داخل
کش���ور بازگردند بلندگوی قوی رژیم و دستگاه تبلیغاتی آن در محل زندگیشان خواهند
ش���د و به خاطر شناختیکه مردم از آنها دارند حرفهایشان را میپذیرند .رژیم برای
همنی خانوادهها را نوبتی به اشرف میآورد .ممکن است با سیاستیکه در پیشگرفتهاید
بتوانید نریویتان را در اشرف یا لیربتی حفظکنید اما در داخلکشور بازندهاید .اگر طیف
بزرگی از خانوادههای اشرفیان تبدیل به مزدوران رژیم و دستگاه اطالعاتی شده باشند
نشانهی شکست شماست و نه پریوزی ،چرا متوجهی این نکتهی ظریف نیستید؟
رژیم تالشکرده خانوادهها را در مقابل شما قرار دهد ،شما هم تالشکردهاید مجاهدین
را در مقابل خانوادههایشان قرا ر دهید .مطمئن ًا با در نظرگرفنت خصوصیات فرهنگی
جامعهی ایران شما بازندهاید.
ی»ها از رفتار شما رنجیدهخاطرند .شما به مدت دو دهه
اکثریت خانوادههای «اش���رف 
اج���ازهی تماس ب���ا خانواده را به آنها نمیدادید .این به خاطر مش���کالت امنیتی و یا
محدودیتهای عراق نبود .شما تأکید میکردید« :مجاهد مالقاتی و بند به پدر و مادر و
خانواده نداریم ».به این علت بودکه خانوادهها از تماس با عزیزانشان محروم میشدند.
شما میدانستید دستگاه اطالعاتی رژیم به تعدادی از خانوادهها در ایران رجوعکرده و
به دروغ به آنها اطالع داده استکه فرزندانشان در عملیات «فروغ جاویدان»کشته
شدهاند ،با این حال ش���ما اجازه نمیدادیدکه آنها با خانوادههایشان تماس بگریند
و توطئهی رژیم را افش���اکنند .اینها دروغ نیست .اینها س���اخته و پرداختهی وزارت
اطالعات نیست.

بخش سوم
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اشکال فقط در فرهنگ شما و مجاهدین نیست .ما در یک جامعهی بیمار زندگی میکنیم.
یادتان هست چه رطب و یابسی بخشی ازگروهها و شخصیتهای به اصطالح سیاسی
در مورد وابستگی من به مجاهدین بهم میبافتند؟ یادتان هست محافل خاص چگونه
تالشهای یک نفره مرا بهکارهای تیمی و هدایت شده از سوی شما و مجاهدین ربط
میدادند؟ و مدعی میشدند مگر میشود این همه محصول فکر و اندیشه و اطالعات
یک نفر باشد؟ اطالعیههای سرشار ازکینه و نفرتشان علیه من یادتان هست؟گاه با
خودم فکر میکنم این تاریکاندیشیها تاکجا میخواهد ادامه پیداکند؟ اینها همه در
حایل بودکه رژیم و مزدورانش بسیج شده بودند و دروغهای عجیب و غریبی راجع به
من تولید میکردند تا هر طور شده مرا سخنگوی شما معرفیکنند .حتی مدعی بودند من
از شما حقوق و پولهایکالن میگریم .مدعی بودند لباسهای موسی و اشرف را هم
من ازکشور خارجکرده و با قیمتگزافی به شما فروختهام .یادتان هست با بسیج نریو در
سایتها در زیر مقاالت من اظهارنظرهای شریرانه میکردند؟
هنوز فراموش نکردهامگردانندهی یکی از سایتهاکه پیشینهی اکثریتی دارد در یادداشتی
به دوستانش نوشته بود چه نشستهایدکه مجاهدین «اتاق فکری برای ترور شخصیتهای
اصالحطلبان دینی و سکوالرهاییکه با آنانکار میکنند تحت رهربی ایرج مصداقی»
تأسیسکردهاند .همنی فرد مدعی شده بود من «عنصر مخفی و زندان رفتهی مجاهدین

84

من و مجاهدین و تبلیغات دشمنان مجاهدین

هستم و به دستور شما «شخصیتهای مشهور اپوزیسیون» را «ترور سیاسی» میکنم.
و به آنها هش���دار داده بود نگاهکنید به پروندهس���ازی ایرج مصداقی علیه «امریفرشاد
خ نگهدار ،احسان نراقی و ...هر انسان آزادهایکه روش و منش سیاسی خود
ابراهیمی ،فر 
را دارد ».شخصیتهای مشهور اپوزیسیون و «انسانهای آزاده» از نظر او این دسته افراد
بودند .اخری ًا هم نوشتهی من در مورد عرفان قانعیفرد صدای او را درآورده است.
او از رفقایشکه آنها را «چپهای دموکرات» میخواند خواسته بود برای عقب نماندن
از قافله« ،اتاق فکر» تشکیل دهند.
افراد وگروههاییکه قادر به شناخت و تحلیل من با وجود بیش از ده جلدکتاب و صدها
مقاله و مصاحبهی رادیویی و تلویزیونی و مدارک و اسناد متعدد نبودند ،مدعی شناخت
امرپیالیسم و سرمایهداری بوده و نسخههای عجیب و غریب برایکارگران و زحمتکشان
ایرانمیپیچند!
البته من در یکی ازگفتگوهایم تحت عنوان «آنکسکه وابس���تگیهای سیاس���ی و
ایدئولوژیکش را نفیکند خود را نفی میکند» این موضوع را هم شکافته بودم .اما آنها
1
به دنبال دستیابی به حقیقت نبودند.
فردیکه زندانی زمان شاه هم بوده در نشریهاش عکس احمدینژاد در سال  ۶۱را انتشار
داده و مدعی شده استکه منیکه در زندان و تحت فشار بودم درکنار او در حال افتتاح
کارخانهای در ارومیه هستم .وقتی از طرف آگاهان جامعه به او اعرتاض میشود پاسخ
میدهد ایرج مصداقی حق دارد موضوع را تکذیبکند و ما هم آن را انتشار میدهیم.
این هم از دموکراتمنشی این نادرهی دهر.
نیاز به پوزش خواس�ت�ن از من نیس���ت اما آیا به ناتوانی خود در تجزیه و تحلیل افراد و
گروههای سیاسی اذعان خواهندکرد؟ آیا در بنیانهای فکریشان تجدید نظر خواهند
کرد؟ آیا این نوشتهی من را هم «پروندهسازی» برای شما تعبری خواهندکرد؟
نکتهی جالب و حریتانگیز این بودکه وقتی مجاهدین به من میرسیدند منطقشان ۱۸۰
درجه تغیری میکرد و توضیح قانعکنندهای راجع به هجوم لجامگسیختهی رژیم و عواملش
علیه من نداشتند.
شما بهرت میدانیدکه من سالها است ارتباطی با مجاهدین ندارم و هرکسکه خاطرات
زندان مرا با دقت خوانده باش���د و اس�ی�ر توهمات ایدئولوژیکی و سیاسی و تشکیالتی
نباشد و مقاالت مرا با عینک ویژهای دنبال نکرده باشد به خوبی میتواند خط فکری مرا
دریابد .خود شما بهرت از هرکس میدانیدکه من با انتشار خاطراتم در روایت رسمی شما
از زندان،کشتار ،قتلعام  ،۶۷آمار و ارقامها و بسیاری امور دیگر  ...تشکیک میکنم و
www.irajmesdaghi.com/maghaleh-335.html
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این از نظر شماگناهی است بزرگ .چون شک مقدمهی آگاهی است.
مجاهدین به نیابت از شما همهی تالششان را به خرج دادند تا از تأثریاتکارم بکاهند.
آنها بیش از بقیه به دشمنی با خاطراتم برخاستند .اما نتوانستید جلوی من را بگریید .من
کسی نیس���تم،کمتر از آنکه فکرش را بکنید ،ضعیفتر از آنکه در باورکسی بیاید اما
پشتم به «کوه احد» نسلیکه پر پر شدگرم است .انگیزهام را از یک دریا خونکه بیدریغ
نثار ش���د میگریم .پشتکارم را دینیکه برگردنم احساس میکنم میسازد .پافشاریام بر
حقیقتگویی را از صداقت و پاکی بهرتین فرزندان میهنمان یادگرفتهام .خود را صدای
قتلعامش���دگان میدانم.کسی نمیتواند این صدا را خاموشکند .وگرنه خاموشکردن
منکهکاری ندارد .از آب خوردن هم سادهتر است .در راهرو مرگکه بودم با خودم و با
وجدانم و با همهی عزیزانم پیمان بستمکه اگر مجبور باشم به تنهایی این بار را به دوش
کشم پروا نکنم.
کسانیکه در این سالها دفاع من از «زندانی مجاهد» و نسلی راکه پرپر شد مشاهده
میکردند به غلط تصور میکردند من از شما یا سازمان مجاهدین دفاع میکنم یا ساخته
و پرداخته شما هستم و نمایندگی شما را به عهده دارم! با آنکه بارها توضیح دادم اما
آنها توان درک این واقعیت را نداشتندکه من به نسلی تعلق دارمکه در سیاهترین روزهای
خ معاصر ایستادگیکرد؛ نسلیکه آینده به داشنت
میهنمان در مقابل وحشیترین رژی م تاری 
آن افتخار خواهدکرد و من موظف هستم شکوه و جالل این نسل را بنمایانم وکدورت
را از چهرهی آن پاککنم و درخشش را جلوهگر سازم .آنها نمیفهمیدند من از دودمانم
و افتخاراتش و جاودانگیاش دفاع میکردم و میکنم و نه از شما.
مرا تنها نظام جمهوری اس�ل�امی به بند نکشید ،شما ،بخشی از نریوهای چپ و همهی
آنهاییکه در این س���الها تالشکردید جلوی خواندنکتابها و مقاالتم را بگریید و
خاموشمکنید همنیکار راکردید .اما همانطورکه با هر مشقتی بود از بند رژیمگریختم،
راهبندهای ایجاد شده توسط «اپوزیسیون» هم نتوانست مانع پیشرفت من شود.
بسیاریکه چشمنداشتند همدیگر را ببینند به منکه میرسیدند با هم وحدت نظر پیدا
میکردند .از شما و منتقدان و دشمنانتانگرفته تا رژیم و مزدورانش .اما من هیچگاه شما
و آنها را از یک جنس نخواندم و ندانستم.

چه شدکه از اسالم شما و مجاهدینگسستم؟
من پیش از آنکه به خارج ازکش���ور بیایم و از نزدیک و در عمل با نگاه ایدئولوژیک
ص ش���ما به اس�ل�ام و انسان و ...آشنا شوم ،تفس�ی�ر خمینی از مذهب و اسالم را با
خا 
پوست وگوشتم و با روح و روانم تجربهکرده بودم ،با قرائت شریعتی و ملی مذهبیها و
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وابستگانشان همکم و بیش آشنا بودم ،با آنها زندگیکرده بودم« ،مکتب را راهنمای
عمل» میدانستم بنابر این جذابیتی برایم نداشتکه هیچ دافعه هم داشت.
پس از آزادی از زندان ،شنیدن برنامههای رادیو مجاهد و مطلع شدن از مراس م ارتجاعی
س���ینهزنی و دعا و  ....در اشرف باعث شده بودکه نگاهم به تفسری مجاهدین از اسالم
هم ترک بردارد ،اما وقتی در هما ن سالهای اولیهی حضورم در خارج ازکشور دو نوار
ویدئویی از آموزشهای ایدئولوژیکی شما و مریم رجوی در اشرف را دیدم برای همیشه
دست از هرچه دین و مذهب بود شستم .متوجه شدم مذهبیکه من در ذهنم برای خود
ساخته بودم فرسنگها با مذهب مجاهدین متفاوت بود .اما همچنان بهکار سیاسی با
مجاهدین ادامه دادم چراکه ظرف دیگری را برای فعالیت و مبارزه نمییافتم.
اما مضمون آن دو نوار ویدئویی چه بودکه باعثگسست آخرین بندهای من از دین و
مذهب شد:
شما برای مجاهدین و رزمندگان ارتش آزدایبخش با هیجان و شور و شعف و در حایل
که به لحاظ روحی برانگیخته بودید یا اینگونه نشان میدادید (چراکه برای تأثریگذاری
در مخاطب از این صنعت هم استفاده میکنید) داستانهای بنیاسرائیلی را یکی پس از
دیگری تعریف میکردید.
بریده -بریده و نفس نفس زنان ،داستانکاردگذاشنت ابراهیم برگلوی پسرش اسماعیل
را تشریح میکردید.
خداوند قسیالقلب ،شقی و بریحم ،فرمان به قتل رساندن فرزند بیگناه را داده بود و پدر
را مأمور انجام آن میکرد .پدر بدون پرس���ش با افتخار برای انجام آنگام برمیداشت.
انتخاب این داستان حساب وکتاب تشکیالتی داشت و هدفی خاص را دنبال میکرد.
در همان نگاه اول متوجهی آن شدم .شما از نریوهایتان میخواستید تا آنجا پیش روند
که به وقت لزوم به فرمان «خدایگان» چاقو برگردن فرزند و دردانههایشان هم بگذارند
و حتی در این مورد پرسش���ی نکنند وکاری به درس���تی و غلطی آن هم نداشته باشند.
تقدیس این عمل در افسانهها و یا از روخواندن آن در قرآن البته ایرادی ندارد اما وقتی
این افس���انه به توجیهات ایدئولوژیک برای نشا ن دادن خلوص و سرسرپدگی به خدا و
خدایگان تبدیل میشود خطرناک است.
در همان نوار ،شما داستان موسی و خضر را تعریفکردیدکه به همنی داستان پهلو میزد.
این داستان هم روی مسائل ویژهای تأکید داشتکه از نظر من غریقابل توجیه و غریمنطقی
است.
شما در نقل داستان موسی و خضرکه در آیات شصت تا هشتاد و سه سورهیکهف آمده
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است و بسیاری از علمای مرتجع شیعه و به ویژه مجلسی و  ...روی آن مانور داده و روایات
عجیب و غریبی برای آن خلقکردهاند با چنان صحنهآرایی موضوع را تعریف میکردید
که انسان از تعجب شاخ در میآورد .داستان فوق اینگونه است:
موسی به خضر میگوید« :آیا چنانچه من از تو پریویکنم تو از آنچه به تو تعلیم داده
شده و مایهی رشد و صالح است به من میآموزی؟»
تحملکنی ،و چگونه
خضر در پاسخ به او میگوید« :تو هرگز نمیتوانی همراه من صرب و ّ
میتوانی در مورد رموز و اسراریکه به آن آگاهی نداری شکیبا باشی؟»
موس���ی در جواب میگوید :به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت ،و در هیچکاری
مخالفت فرمان تو را نخواهمکرد.
خضر میگوید :پس اگر میخواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز سؤال نکن ،تا خودم به
موقع ،آن را برای تو بازگوکنم( .مضمون آیات شصت تا هفتاد سورهیکهف).
به این ترتیب تا اینجای داستان شما به نریوهایتان یادآور میشدیدکه شرط اول پریوی
است و اینکه تعهد عبودیت دهند و در مسری راه هیچ سؤال و پرسشی نکنند و فرمانرب
محض باشند .شما با توسل به این داستان سراپا ارتجاعی و زشت در پرسش و سؤال را
میبستید و این داستان اس و اساسی میشدکه روی آن یک آسمانخراش را بناکنید.
و اما سرگذش���ت آنها .موسی و یوشع و خضر با هم بهکنار دریا آمدند و در آنجا سوار
کشتی شدندکه پر از مسافر بود .پس از آنکهکشتی مقداری حرکتکرد ،خضرگوشهای
ازکشتی را سوراخکرد و آن قسمت را شکست و سپس قسمت مزبور را با پارچه وگل
محکم نمودکه آب واردکشتی نشود.
موسی وقتی این منظرهی نامناسب راکه موجب به خطر افتادن جان مسافران میشد دید،
بسیار خشمگنی شد و به خضرگفت« :آیاکشتی را سوراخکردیکه اهلش را غرقکنی،
راستی چهکار بدی انجام دادی؟»
تحملکنی؟!»
خضرگفت« :آیا نگفتمکه تو نمیتوانی همراه من صرب و ّ
شما در واقع با تعریف این داستان به مشتاقانتان میفهماندید حتی در هنگامیکه جان
دیگران را به خطر میاندازید نیزکس���ی حق پرسش و چون و چرا ندارد ،وگرنه شایستهی
همراهی با من نیست .همچننی در همهیکارها و فرامنی شما اگر چه صورت خوشی نداشته
باشند اما خری و صالحی در آنها است و بایستی بهگوش جان شنید و فرمانربداریکرد.
موسی به التماس میافتد ،عذر تقصری میخواهد و به خضر میگوید« :مرا به خاطر این
فراموشکاری ،بازخواست نکن و بر من به خاطر این اعرتاض سخت نگری».
ازکشتی پیاده شدند به راه خود ادامه دادند ،در مسری راه خضرکودکی را دیدکه همراه
خردساالن بازی میکرد ،خضر به سوی او حملهکرد و او راگرفت وکشت .موسی با
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دیدن این منظرهی وحشتناک تاب نیاورد و با خشم به خضرگفت« :آیا انسان پاک را
بیآنکه قتلیکرده باشدکشتی؟ به راستیکار زشتی انجام دادی ».ح ّتی موسی بر اثر
شدت ناراحتی به خضر حملهکرد و او راگرفت و به زمنیکوبیدکه چرا اینکار راکردی؟
ّ
با این تفسری در منطق شما قتلکودک بیگناه نیز مجاز شمرده میشود چراکه «خضر»
به خاطر «اتصال» به خدا از چنان نریویی برخوردار استکه دیگران نیستند و او میتواند
حکم قتلکودک بیگناه را نیز بدهد بدون آنکهکسی حق پرسش و چون و چرا داشته
باشد.
شما با نقل این داستان ،حقوقی مشابه برای خود طلب میکردید و پایههای ایدئولوژیک
آن را سفت میکردیدکهکسی حق چون و چرا حتی در قتل بیگناهی را نداشته باشد چرا
که همیشه خریی در آن استکه معرتض از آن بیخرب است.
خضر در پاسخگفت« :به تو نگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صربکنی»؟
موسیگفت« :اگر بعد از این از تو دربا رهی چیزی سؤالکردم ،دیگر با من مصاحبت
نکن».
از آنجا حرکتکردند تا اینکه شب به قریهای به نام ناصره رسیدند ،از مردم آنجا غذا
و آب خواس���تند ،مردم ناصره ،آنها را میهمان خود نکرده و غذایی به آنها ندادند .در
این هنگام خضر به دیواریکه در حال ویران شدن بود نگاهکرد و به موسیگفت« :به
اذن خدا برخیز تا این دیوار را تعمری و استوارکنیم تا خراب نشود» و خود مشغول تعمری
دیوار شد.
موسیکه خسته وکوفته وگرسنه بود ،و از همه مهمرت احساس میکرد شخصیت او و
تعهد خود را به
استادش به خاطر عمل نامناسب اهل آن آبادی جریحهدار شده بار دیگر ّ
ک ّلی فراموشکرد و زبان به اعرتاضگش���ود ،اما اعرتاضی سبکرت و مالیمرت ازگذشته،
گفت« :میخواستی در مقابل اینکار اجرتی بگریی؟» اینجا بودکه خضر به موسی
گفت«:اینک وقت جدایی من و تو است ،اما به زودی راز آنچه راکه نتوانستی بر آن
صربکنی ،برای تو بازگو میکنم» سورهیکهف ،آیات هفتاد تا هفتاد و هشت».
خضر راز سه حادثهی شگفتانگیز فوق را برای موسی توضیح میدهد و به توجیه قضایا
مینشیندکه هریک داستانی است شنیدنی و بیش از هرچیز «جنایت» و قصاص قبل از
جنایت را توجیه میکند:
او میگوید اما آنکشتی مالگروهی از مستمندان بودکه با آن در دریاکار میکردند ،و
من خواستم آن را معیوبکنم و به این وسیله آنکشتی را از غصب ستمگر زمان برهانم.
چراکه پش���ت سرشان پادشاه س���تمگری بودکه هرکشتی سالمی را به زور میگرفت.
معیوبکردنکشتی ،به منظور نگهداری آن برای صاحبانش بود.
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و امّ ا آن نوجوان ،پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داش���تیمکه آنان را به طغیان وکفر
وادارد ،از این رو خواستیمکه پروردگارشان به جای او فرزندی پاکسرشت و با مح ّبت
به آن دو بدهد.
و امّ ا آن دیوار از ِآن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود،گنجی متع ّلق به آن یتیمان در زیر دیوار
حد بلوغ
وجود داشت ،و پدرشان مرد صالحی بود ،و پروردگار تو میخواست آنها به ّ
برسند وگنجشان را استخراجکنند .این رحمتی از پروردگار تو بود ،من آنکارها را انجام
دادم تا زیر دیوار محفوظ بماند و آنگنج خارج نشود و به دست بیگانه نیفتد ،من این
تحمل
کارها را خودسرانه انجام ندادم .این بود رازکارهاییکه نتوانستی در برابر آنها ّ
کنی .سورهکهف ،آیات هفتاد و نه تا هشتاد و سه.
با خود فکر میکردم بسیار خوب خضر از طریق فنیکه بدان آراسته بوده و رابطه با خدا
و عالم غیب ،از حوادث آینده مطلع میشده و چارهسازی میکردهکه موسای پیامرب هم از
درک آن عاجز بوده ،اما شما با وصل بهکدام عالم و خدا ،داعیهی مشابهی دارید و چنان
حقوقی را میطلبید؟ حتی «محمد رسولالله» همکه شما خود را پریو او معرفی میکند
بارها تأکیدکرده استکه قدرت پیشبینی آینده را ندارد .معجزه از او ساخته نیست.
چرا امثال شما به این نوع داستانها متوسل میشوید تا در پاسخ به هر چرایی بگویید:
«تو مو میبینی و من پیچش مو»! برای من پریویکورکورانه و صرفنظرکردن از پرسش
غریقابل قبول بود.
در آن نوار پس از ش���رح داس���تانهای عهد عتیق از این دست ،نتیجهگرفتیدکه در روز
قیامت از هرکس س���ؤال میکنند «رهربت» چهکسی است؟ و به اعمال فردیکسی
کاری ندارند و بعد با غرورگفتید شماکافیست بگویید از «جماعت رجوی» هستم و
از محکمهی الهی با موفقیت عبورکنید .شنیدن این جمالت و باورش برایم سخت بود.
بارها در تبلیغات آخوندی چننی چیزهایی را شنیده بودم .اما آنها هم هیچیک خودشان
در رابطه با خودش���ان این س���خن را نمیگفتند.کما اینکه در ماههایگذشته داوود
احمدینژاد همنی موضوع را در رابطه با خامنهایگفت و تأکیدکرد« :در قیامت حساب
ما را از آیتالله خامنهای میپرسند».
یک س���طح خاصی اعتماد به نفس یا حتی خودشیفتگی برای رهربی الزم و ضروری
اس���ت .اما شما آنقدرکارتان را درست میدانیدکه روز قیامت ،خودتانکه هیچ بلکه
همراهان و امتیکه در پی شما حرکت میکند نیز با بردن نام شما عاقبت به خری میشوند.
تا آنجاکه میدانمکمترکسی به این صراحت به توصیف خود پرداخته است .حتی امامان
ش���یعه از صبح تا شام در دعاهایشان از «گناهانشان» میگویند و از خدا درخواست
«عفو» و «رحمت» و «بخشش» میکنند .آنها هم اگر اشتباه نکنم در روایات به جا
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مانده از خودشان به نام یاد نکردهاند .بلکه از «اهل بیت» و «آل محمد» و «آل علی»
و  ...یادکردهاند.
شما به باالترین سطح از «رضایت نفس» رسیده بودید .این در حایلستکه در «تببنی
جهان» و در بحث «رضایت نفس ،آغاز سقوط» میگفتید:
تکامل با نازپروردگی و خودخواهی هیچ وقت مطابقت ندارد ...این رضایت
نفسها و از خود راضی بودنها یعنی آغاز سقوط .یعنی آغاز پرتاب شدن از
جادهی تکامل ،به اصطالح هم�ی�نکه خودمان از خودمان خوشمان بیاید،
و به خودمان غره ش���ویم ،اجرکارهایمان را هم باطلکردهایم .چون دیگر در
تکامل اس���تمرار نداریم .چون دیگر ایستا هستیم ،چون دیگر حرکت نداریم!
چون تکاملمان (چه یک فرد ،چه یک س���ازمان ،چه یک جامعه و چه یک
1
دولت) به انتها رسیده است .دینامیزم تکامل ،ناخرسندی و نارضایتی است.
آقای رجوی من با توجه به آموزشهایی که از شما گرفته بودم شاهد «آغاز سقوط»تان
بودم .شما قبل از هر چیز خود و ایدئولوژیای راکه مبشرش بودید نفی میکردید .شما از
«رضایت نفس» به «خودشیفتگی» عجیب و غریبی رسیده ،و در این زمینهگوی سبقت
را از همه ربوده بودید.
ویدئوی بعدی بحث «قرب» و دو دستگاه بودکه شما و مریم رجوی آن را ارائه میدادید.
توضیح میدادیدکه چگونه مجاهدین و افراد جامعه در «قرب» هستند و از تالش خود
برای بریون آوردن آنها از «قرب»هایشان میگفتید .راستش در تمام لحظاتیکه نوار
ویدئویی را تماشا میکردم به یاد «قرب»های قزلحصار بودم و توجیهاتیکه حاج داوود
رحمان���ی برای بریون آمدن از قربهاییکه به نظر او و مراد و مریدانش خود برای خود
س���اخته بودیم میکرد .بخشی از موارد از جنبههایی به هم شبیه بودند .برایم عجیب و
باورنکردنی بود.
فاصلهگ�ی�ری عمیق ایدئولوژیکم با ش���ما و انقالب ایدئولوژیک در پی یک نشس���ت
«دیگ» در پاییز  ۱۹۹۶در «الهه» هلند تکمیل شد .من بدون اطالع از محتوای نشست
به درخواس���ت مسئولمکه آن موقع نماینده شورای ملی مقاومت در هلند هم بود در آن
ش���رکتکردم و در جریان ناس���زاهاییکه بیجهت به یکی از مجاهدین میدادند قرار
گرفتم .نکتهی جالب آنکه هم فرد مورد نظر و همکسیکه داغرت از همه بود و هم نماینده
شورا هر سه بعد ًا از مجاهدین جدا شدند .روز بعد به مسئولمگفتمکه تمایلی به شرکت
 -1تببنی جهان (قواعد و مفهوم تکامل)،کتاب اول ،قواعد تکامل ،مجموعه س���خرنانیهای مسعود
رجوی در دانشگاه صنعتی شریف ،سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ اول ۱۰ ،تری  ،۱۳۵۹صفحههای
 ۵۸۶و.۵۸۵
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در چننی نشستهایی حتی به عنوان ناظر ندارم.
افرادیکه میاندیشند ،نمیتوانند تا ابد این همه درگرییهای فکری و تناقضات را با
خود حملکنند .نمیتوانند به پرسشهای جاری در ذهن خود و جامعه بیاعتنا باشند.
چرا به لحاظ سیاسی با شما همراهیکردم؟
به لحاظ ایدئولوژیک نمیتوانستم خود را با شما همراه بیابم .اما نمیخواستم پیوندهایم
را بهکلی قطعکنم .یا بایستی بهکناری مینشستم و دست روی دست میگذاشتم یا از
همهی توش و توانم در راه مبارزه با رژیم استفاده میکردم .من دومی را انتخابکردم.
همراه با شما سالها با اشتیاق و شعف تالشکردم در نهادهای بنیالمللی به روشنگری
در مورد نقض حقوق بشر در ایران برپدازم و در تهیه اسناد و مدارک نقض حقوق بشر در
ت لهجه و
ایران بکوشم.کارم با تأیید مسئوالن مجاهدین همراه بود .آنها تنها از صراح 
پافشاریام روی اصویلکه قبول داشتم انتقاد میکردند اما حقی را از من پایمال نکردند.
همزمان از هیچکوشش���ی برای جمعآوریکمک مایل برای مجاهدین در سختترین
شرایط حتی در دوران بیماری غافل نبودم .هر نوع سختی را به جان میخریدم و تالش
میکردم با تمام وجودم صدایی راکه خاموش شده بود پژواک دهم.
اینکه هنوز بسیاری با شما و مجاهدین و شورای ملی مقاومت همکاری میکنند نه به
خاطر اعتقاد قلبی به شما و یا دلخوشی از مجاهدین و یا همآهنگیکامل با سیاستها و
رفتارهای شماست بلکه یک رژیم جنایتکار و خونریز برکشورمان حاکم است و شما از
این شانس بزرگ تاریخی برخورداریدکه در مبارزه با رژیم تقریب ًا بی رقیب هستید .این
نقطه مثبت شماستکه خیلیها از آن بیبهرهاند .اینکه بسیاری هنوز حتی اعمال زشت
شما را تحمل میکنند و دم بر نمیآورند و به بسیاری مسائل تن میدهند از این موضع
اس���ت .چراکه وضعیت بسیاری ازگروهها و شخصیتهای سیاسی دیگر اسفانگیزتر
است .اگر وضعیت همانند دوران شاه بود وگروههای سیاسی مبارز مخالف متنوع در
صحنه بودند چه بسا یک لحظه هم با شما نمیماندم و یا نمیماندند.
چنانچهکورس���وی امیدی برای من بود یا جایی و ظرفی را میدیدمکه بتوانم در آن به
مبارزهام با رژیم ادامه دهم مطمئن ًا از همان روزهای اولکه با یک دنیا عشق و عالقه و
امید و شور ازکشور خارج شدم و به ترکیه رسیدم و برخوردهای غریمسئوالنه مجاهدین با
خودم را دیدم و متوجه بیارزش بودن جان انسانها و وسیلهدیدن آنها در دستگاه فکری
و عقیدتیشان شدم به همکاری با شما و استفاده از تمام انرژیام در این راه تن نمیدادم.
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در داخلکشورکه بودم میدانستم چیزی در مجاهدین عوض شده است اما فکر میکردم
چه بسا من از شرایط عقب هستم و اشکال از من است .نامهایکه با جوهر نامرئی در
داخلکشور از مجاهدین دریافتکرده بودم ،مرا متوجهی تغیری فرهنگ مجاهدینکرده
بود .فرهنگیکه مرا جذب نمیکرد و نسبت به آن دافعه هم داشتم.
جدا از رفتارهای غریمسئوالنه ،بیتفاوتی مجاهدین در مقابل دستگریی خودم و همسرم و
فرزند یک ماههام را هنگامیکه در ترکیه با خطر تحویل به رژیم مواجه بودیم دیده بودم.
با این حال نمیخواستم مسائل را از زاویهی منافع شخصی ببینم .به همنی دلیل خودم را
قانع میکردم تا بتوانم همراه با شما با رژیم و جنایتهایش مبارزهکنم.
البته این بیمسئولیتی بعدها بارها اتفاق افتاد .به ویژه وقتی یک دهه بعد «حجت زمانی»
ازکشورگریخت و به ترکیه آمد و از شما تقاضایکمککرد و بیتفاوت ماندید و او
را مشکوک به همکاری با رژیم هم دانستید .یادتان هست او روز سوم آگوست  ۲۰۰۳در
میدان «تقس���یم» استانبول توسط پلیس امنیتی ترکیه ربوده و به رژیم تحویل داده شد و
جانش را هم روی آنگذاشت .زمانیکه حجت در هیجدهم بهمنماه  ۱۳۸۴قهرمانانه
بر باالی دار رفت شما به تجلیل از او پرداختید و ...که همهی ما به خاطر داریم؛ به همه
1
چیز اشارهکردید اال فرار او ازکشور و تقاضایکمک از مجاهدین.
«عفو بنیالملل» همان موقع چندین اطالعیه داد و به شرح قضایا پرداخت .برادرکوچک
«حجت»که دستاش از همه جاکوتاه بود در هلند با چاقو یک دیپلمات ترکیهای را
مجروحکرد .شما حتی ترکیه را به خاطر عمل جنایتکارانهایکه انجام داده بود محکوم
2
نکردید .چراکه پای خودتان هم در میان بود.
وقت���ی «فرازهایی از زندگی مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبی» را در س���ایت مجاهدین
میخواندم از خش���م به خود میلرزیدم .عدم احساس مسئولیت در مورد او و نیازهایش
ب���ه وقت زنده بودن و تجلیل پس از مرگ غمانگیزش را به یاد میآوردم .نمیخواهم از
دردهاییکهکشید و پاسخیکه نیافت بگویم .رژیم جنایتکار ذره ذره جانش راگرفت
و شماکمکی نکردید .میتوانستید بکنید و نکردید .در زندان نیاز به ماهی  ۵۰دالر دارو
داشت وکسی از عهدهی مخارج آن بر نمیآمد .همسر و فرزندانش هم در اشرف و نزد
شما بودند .اجازه دهید راجع به وضعیت مشقتبار او در زندان توضیح ندهم.
روز اول ورودم ب���ه ترکیه و اولنی تماس تلفنیام با رابطیکه من را از قبل میش���ناخت
متوجه شدم احساس قبلیام درست بوده و چیزی در مجاهدین عوض شده است.گرما
و صمیمت الزم در صدایش نبود .احساسم میگفت این چیزی نیستکه در زندان و در
1-www.hojatzamani.blogspot.se/2006/02/blog-post_27.html
»2-www.ecoi.net/file_upload/OSC_29640_0_.txt
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رابطه با بچهها دیده بودم ،لمسکرده بودم و هنوزگرمایش در وجودم بود.
در ط���ول دوران زندانم در ترکی���ه مدتها به این موضوعات و برخوردها فکر میکردم.
به شناخت نسبی از مجاهدین رسیده بودم .اما به خودم دلداری میدادم و برای آینده و
ی و مبارزاتیام راه و رسم مشخصی را تعریف میکردمکه تا چند سال
فعالیت تشکیالت 
ادامه یافت.
پس از آزادیام از زندان ترکیه در نامهایکه برای شما نوشتم همهی این موارد را شرح و
احساسم را توضیح دادم و بعدها چندین بار دیگر به باالترین مسئوالن مجاهدینگفتم و
نوشتم .قول پاسخ از باالترین مراجعگرفتم اما خربی نشد.
اگر نبود راه و رس���میکه برای خود تعریفکرده و در چهارچوب آن با شما همکاری
میکردم همان روز اویلکه در مارس  ۱۹۹۶از اس���تکهلم به پاریس رفتم با مش���اهدهی
اطالعیهایکه روی در سالن غذاخوری «ساختمان صد» زده بودند ،عطای همکاری با
شما را به لقایش میبخشیدم.
در اطالعیهی مزبور نوشته بود« :امشب ،نمایش فیلم «مسافران» ،اثر بهرام بیضایی ،در
ارتباط با ارتش آزادیبخش و عملیات فروغ جاویدان»! خدا میداند چه خزعبالتی را
سرهمکرده بودند تا به بیننده بقبوالنندکه بیضایی در فکر «ارتش» و «فروغ» و  ...بوده
است .از تعجب شاخ در آورده بودم ،با بهت چندین بار آن را خواندم.
پیش خودمگفتم ش���اید اشتباهی ش���ده و یک نفر مجاهدین را سرکارگذاشته است.
بالفاصله نزد مسئول فرهنگی رفتم و با هیجانگفتم آیا این فیلم را قب ً
ال دیدهاید؟ پاسخاش
مثبت بود.گفتم :دوس���ت منکجای این فیلم در ارتباط با موضوعی اس���تکه ادعا
میکنید؟ دیدم حسابی توجیه شده است.گفت :اول فیلم آنجاکه بازیگر به تماشاگران
توضیح میدهد :ما برای جشن عروسی قصد سفر به تهران را داریم ،اما هرگز به مقصد
نمیرسیم و در تصادفکشته میشویم ،منظورش ارتش آزادیبخش استکه قرار بود
در عملیات فروغ به تهران برس���د و با سرنگونی رژیم مردم جشن بگریند .آخر فیلم هم
رانندهایکه باعث تصادف شده در مجلس عزای آنها حضور پیدا میکند لباسیکه به
تن دارد «سبز» استکه لباس ارتش آزادیبخش است.
خود فیلم همکه مربوط به آمادهسازی مراسم عروسی استکه ناگهان به عزا ختم میشود،
در واقع تدارک جشنی بودکه مردم میدیدند و میسر نشد .سادهانگارانه سعیکردم او را
از اشتباه درآورم و نسبت به دیدگاه بیضایی و تریلوژی او و دغدغههایکار سینماییاش
و نگاهش به مقولهی مرگ و زندگی توضیح دهم .اما دیدم اساس ًا او در حد این حرفها
نیست و در ضمن پیشاپیش توجیه شده است و روشنگری من را بر نمیتابد .به چند نفر
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دیگرگفتم اماکارس���از نشد .تالش میکردم این اطالعیه را بردارند.گفتم همنی االن
بیضایی در جنوب فرانسه است چرا با او تماس نمیگریید؟ اوکه اینقدرکشته و مرده شما
بوده و در ایران برای شما و عملیات «فروغ» فیلم ساخته چرا با شما تماس نمیگرید؟
جوابی نداشتند به ویژهکه تسلط من روی موضع بسیار بیشتر از آنها بود .اولش فکر
کردم ناآگاهی است بعد متوجه شدم عوامفریبی و تحمیق است .به لحاظ روحی به شدت
بهم ریخته بودم .بعد ًا متوجه شدم بارها از این ترفندها در اشرف بهکار برده بودید .چه
ترانههایی راکه پخش نکردید و مدعی نشدیدکه در داخل و خارج ا زکشور برای «مریم»
و شما خوانده شده است و ...
جمعه بود و روز دوشنبه قرار بود من سازماندهی شوم و تا آن روز بیکار بودم .برای این
که به خودم انگیزه دهم و بر شرایط روحیام فایق آیم بدون آنکه باکسی صحبتیکنم،
ت روزشمار
گوشهای نشستم و تا چهل ساعت بعد فقط چهار ساعت خوابیدم و یکپش 
کش���تار  ۶۷را نوشتم .و به یکی از مسئوالن نشریهی «ایران زمنی»که آنجا بود دادم و
گفتم شاید به دردتان بخورد .اولنی باری بودکه در خارج ازکشور مطلبی مینوشتم ،آنهم
گوشهی یک سالن غذاخوری شلوغ و پرهیاهو ،روی صفحات دفرتچهی یادداشتیکه
همراه داشتم .فکرش را هم نمیکردم در چند شمارهی نشریهی «ایران زمنی» چاپ شود.
فیلم «مسافران» بیضایی انگیزهای شد تاکه دست به قلم شوم .البته قب ً
ال وقتیکاپیتورن
گزارش���گر ویژهی ایران شدگزارشی در مورد دیدارگالیندوپل از اوین نوشتم تا هنگام
دیدار احتمایل او از ایران مورد توجه قرارگریدکه آن هم انتشار یافت.
ت تشکیالتیام موارد زیادی را به چشممیدیدمکه با ادعاهای مجاهدین
در طول فعالی 
نمیخواند و مرا به فکر فرو میبرد .برای نمونه در دس���امرب  ۱۹۹۷قرار بود نمایندهای از
سوی «اتحادیه دموکراتیککارگران ایران در تبعید» درکنگرهیکنفدراسیون جهانی
کار در بانکوک ش���رکتکند .مسئولمان با شرمندگی و تناقض عجیبکه من از نگاه
و صدایش احس���اس میکردم خطاب به منگفتکه از باال دستور آمده است یکی از
اعضای س���ازمان به «صفت» آنکه «مجاهد» است بایستی در این «کنگره» شرکت
کند .فرد یادش���ده نه تنها شناختی از سازمان بنیالمللیکار وکنفدراسیون جهانیکار
نداشت ،بلکه به جز چند نفر محدود هیچیک از شرکتکنندگان درکنگره را نمیشناخت
و متقاب ً
ال آنها نیز شناخت قبلی نسبت به وی نداشتند .همچننی او اطالعی از بحثهایی
که درکنگره حول آنگفتگو میشد نداشت و با آن دسته ازکنوانسیونها و توصیهنامههای
مربوط به حقوقکارکه میتوانس���ت در ارتباط با رژیم مطرح باشد آشنا نبود .او حتی
نمیدانست چه خواستههایی میتوان داشت و یا ضروری استکه مطرح شود .حتی من
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مجبور بودمکارهای مربوط به شرکت او درکنگره را از ابتدا تا انتها شخص ًا انجام دهم
و هر بارکه مسئولم من را سرگرم اینکار میدید بیشتر به لحاظ روحی متناقض میشد
و من این را در رفتار او حس میکردم .منکسی بودمکهکلیهی امور این «اتحادیه» و
حتی نش���ریهی آن را شخص ًا انجام میدادم و جدا از تسلطم روی موضوع همهی طرف
حسابها من را میشناختند.
وقتی اینکار را انجام میدادم یاد ادعای عجیب و غریب شورای مرکزی مجاهدین خلق
در سال  ۶۴یک لحظه مرا رها نمیکرد به ویژه آنجاکه میگفتند:
اگرکسی «رهربی» ذیصالحتر ،پاکباختهتر و آزمودهتر و قابلاعتمادتری
از مریم و مس���عود به ما عرضهکند ،سوگند میخوریمکه در برابر آن رهربی
مفروض زانو بزنیم و به او سربسپاریم .حتی اگر آن رهربی مفروض هویت خود
ما (مجاهدین) را نداشته باشد ،دستکم از نظر سیاسی و در مشی مبارزاتی
به او خواهیمگروید و با جان و دل از او تبعیت خواهیم نمود .این را از خود
1
مسعودآموختهایم.
برای من رفنت به اجالس فوق ذرهای اهمیت نداش���ت به ویژهکه از بیماری شدید رنج
میبردم و نیاز به عمل جراحی فوری هم داش���تم و آرزو میکردم این مسئولیت به دوش
منگذاشته نشود تا بتوانم درمانم را در سوئد پیگرییکنم .اما به چشم خود میدیدمکه
چگونه عملکرد شما با ادعاهایتان در سادهترین امور ،حتی جاییکه پای منافع مردم و
جنبش در میان بود نمیخواند ،و این آزاردهنده بود.
تردیدی نبودکه در مس���ئلهی مورد اش���اره ،من هم «ذیصالحت���ر» و هم «آزمودهتر»
ب���ودم و در ع�ی�ن حال خودی بودم و قرار نبودکس���ی از من «تبعیت»کند .در زمینهی
«پاکباختگی» و «قابلاعتماد» بودن هم بایستی بگویم شخص مورد اشاره پس از ۱۷
ژوئن و تنگ شدن اوضاع بر مجاهدین ،شما را تنهاگذاشت و رفت به دنبال زندگی و...
وقتی در جریان مجازات الجوردی در بازار تهران ،شما علی اصغر غضنفرنژاد نفر اصلی و
فرمانده تیم ترور را حذفکردید متوجه شدم تاریخ مجاهدین و مبارزات میهنمان به میل
شما نگاشته میشود .غضنفرنژاد پس از تحمل شکنجههای بسیار در سالگرد این عملیات
به جوخهی اعدام سرپده شد .شما در تلگرام به دبریکل ملل متحد به دستگریشدگان اول
شهریور و همچننی غضنفرنژاد اشارهکردید اما حتی پس از اعدام وی حاضر نشدید از
نقش فرماندهی او در این عملیات و  ...صحبتیکنید .نه شعری برای او سروده شد و نه
کسی اسماش را میداند و نه در لیست شهدا عکسی از او انتشار یافت .میدانستم او با
-1بیانیهی شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران نشریهی مجاهد شمارهی  ،۲۵۲سی خرداد .۱۳۶۴
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اسلحهایکه صداخفهکن داشت از فاصلهای بسیار نزدیک در دهان الجوردی شلیک
کرد و س���پس زنده یاد علیاکرب اکربی هنگامیکه حاجاسماعیلی و ...اسلحههایشان
راکشیدندکه شلیککنند با مسلسل داخل حجره را به رگبار بست و آنها را به خاک
افکند .بعدها آنچه راکه از شاهد عینی عملیات شنیده بودم در برگههای بازجویی انتشار
یافتهی علیاصغر غضنفرنژاد دیدم .شما علیاکرب اکربی راکه در اثر خوردن سیانور جان
داده ِ
بود،کشته شده در زیر شکنجه و «قهرمان ملی» معرفیکردید اما به نقش غضنفرنژاد
تا همنی امروز اشاره نکردهاید .این مرا سخت به فکر فرو برد .همان موقع در ذهنم این فکر
جوانه زدکه تاریخ زندان را بنویسم تا الاقل این یکی دستخوش تحریف و سانسور نگردد.

چه شدکه به لحاظ تشکیالتی از مجاهدینگسستم؟
در سال  ۲۰۰۱دو واقعه دست به دست هم داد تا راهی جدید را بیازمایم .منیکه با دیدن
ویدئوهای آموزشی شما نه به «وصل» ،بلکه به «فصل» رسیده و مذهب را برای همیشه
کنارگذاشته بودم در این سال پیوندهای تشکیالتیام را نیز با شما برای همیشه قطعکردم.
و سال بعد رسم ًا نوشته و ابالغکردم دیگر خودم را هوادار مجاهدین هم نمیدانم.
موضوع برمیگشت به نحوهی برخورد ش���ما با ناراضیها و «بریده»ها .ظاهر ًا دو سه
سایل بود آن را اجرا میکردید و من به تازگی در مورد آن مطمئن شده بودم .من در مبارزه
هم بیش از هرچیز به اصول اخالقی پایبند بودم و هستم .در این سال برایم مسجل شد
شما تنها یک راه پیش پای مجاهدینیکه خواهان جدایی از سازمان بودندگذاشتهاید؛
بازگش���ت به ایران تحت حاکمیت رژیم جنایتکار .برای اینکار هم دو شیوه را پیشنهاد
میکردید رفنت به ایران به صورت قانونی یا غریقانونی .شیوهی «قانونی» ،تحویل آنها
به دولت صدام حسنی و زندانی ش���دن در زندان «ابوغریب» و عدم برخورداری حتی
از حقوق زندانیان عراقی بود« .رزمندگان سابق ارتش آزادیبخش» همانهاکه امروز
«پناهنده» میخوانیدشان و از سازمانهای بنیالمللی حقوق قانونیشان را مطالبه میکنید
تحت عنوان زندانی و امانتیهای مجاهدین در زندانهای قرونوسطایی صدام حسنی با
حداقل امکانات به بندکش���یده میشدند تا با اسرای عراقی مبادله شوند .صدام حسنی
گاه برای یک نفر از آنها سیزده اسری عراقی را تحویلگرفت .بعضی از آنها مورد آزار و
اذیت زندانیان عراقی قرارگرفتند و از سرنوشتشان اطالعی در دست نیست.
ش���ما در مالقات با طاهر حبوش رئیس س���رویس امنیتی دولت عراقکه فیلم آن پس از
س���رنگونی دولت صدام حسنی به دست رژیم جمهوری اسالمی افتاد به صراحت از وی
میخواهیدکه آنها را یکجا به رژیم تحویل ندهند و مبادله در دستههایکوچکتر انجام
گرید.
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به رویکرد متفاوت شما در دوران صدام حسنی و هماکنونکه دائم از حقوق پناهندگی
بیست و شش ساله مجاهدین در عراق دم میزنید توجهکنید .هیچگاه صدام حسنی را به
خاطر تحویل اجباری افراد به رژیم تقبیح نکردید این روندی بودکه شما روی آن به توافق
رسیده بودید .شما میتوانید دهها سند ومدرک و دستنویس از درخواست افراد برای
رفنت به دامان رژیم و سوابق «ننگنی»شان و رحم و عطوفت مجاهدین و  ...ارائه دهید.
اخذ چننی اس���نادی از مشتی انسان مستأصل و بریده از روابط و تحت فشار به سادگی
امکانپذیر بود .اما چننی اسنادی به لحاظ حقوقی و اخالقی فاقد ارزشاند.
بعضیهاکه با س���ختیها و مشقتهای شیوهی «قانونی» آشنا ش���ده بودند ،شیوهی
«غریقانونی» را میپذیرفتند .در این ش���یوه بدون آنک���ه دولت عراق و ناظرات عراقی
متوجه شوند ،فرد تحت عنوان اینکه قرار است در داخلکشور مبادرت به انجام عملیات
نظامیکند به آن طرف مرز انتقال مییافت و در آنجا به امان خدا رها میشد تا راه خود
را بازجوید.
نوح مجدمی یکی از رزمندگان جدا شدهکه در سالهای اولیه دههی  ۷۰آن طرف مرز در
جنوب رها شده بود ،با نریوهای رژیم درگری شد و مقاومت جانانهای از خود نشان داد و
کشته شد .شما در ارتباط با درگریی او اطالعیه رسمی داده و آن را به عشایر قهرمان ربط
دادید اما از ذکر نام «نوح» خودداریکردید.
حتم ًا از جزئیات «قانون اکربین» در آمریکا مطلع هس���تید« .قانون»یکه به نام محمد
یکه از طرف ادارهی مهاجرت آمریکا برای
اکربین ثبت ش���ده ،مربوط است به پروندها 
اخراج یکی از هواداران شما تشکیل شده بود.
در فوریه سال  ۱۹۸۲باالخره دادگاه استیناف آمریکا برعلیه تصمیم ادارهی مهاجرت این
کش���ور حکم داد و مانع اخراج محمد اکربین و همسرش پوران اکربین به ایران شد .از
آنجاییکه استدالل دادگاه برای صدور حکم جدید بود ،این حکم به نام «قانون محمد
1
اکربین» در مجموعه قواننی آمریکا به رسمیت شناخته شد.
محمد اکربین همراه با تعدادی دیگر از هواداران مجاهدین به صفوف نریوهای شما در
عراق پیوست و در عملیاتهایگوناگون شرکتکرد.
عاقبت ویکه یکی از اعضای تیم هوانریوز ارتش آزادیبخش بود به اردنگریخت تا
از طریق سفارت آمریکا موضوع «گرینکارت» و پناهندگیاش در آنکشور را با توجه
به سوابقیکه داشت فعالکند .منتهی در نقطهی مرزی دستگری و پس از مدتی تحویل
مقامات عراقی و سپس مجاهدین شد .ظاهر ًا وی پس از طی مراحل قانونی در سیستم
1-https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/669/669.F2d.839.80-1790.html
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قضایی مجاهدین به دهس���ال زندان محکوم شدکه آنهم با درخواست عفو بالفاصله
بخشیده شد .سپس با توجه به سیاست مجاهدین در آن دوران ،با درخواست او برای اعزام
به یکی ازکشورهای دیگر مخالفت شد و تنها پذیرفتیدکه او را به ایران بفرستید.کاری
به سرنوشت بعدی او در ایران ندارم .اما سیاست شما مسئوالنه نبود.
قاضی دادگاه استیناف آمریکا بر اساس معیارهای ارزشی «لیربالیسم»که آن را «شرک
آمیز» میدانید ،علیه تصمیم اداره مهاجرت آمریکا حکم داد در حایلکه شما بر اساس
معیارهای «توحیدی» و «انقالبی» خودتان اجازه ندادید وی در عراق یاکشور دیگری
به سفارت آمریکا مراجعه و موضوع پناهندگیاش را فعالکند .حال نسبت به عدم اقدام
به موقع دولت آلمان و دیگرکش���ورهای اروپایی در تمدید پاسپورت و اجازهی اقامت
ساکنان لیربتی انتقادکرده و تعلل آنها را محکوم میکنید.
تو
ت مش���ابهی داشتند و بدون ارائهیگرینکار 
نام چند نفر دیگر را بیاورمکه سرنوش 
پاسپورت پناهندگیشان آنها را در سالهای اولیه دههی نود در ترکیه و پاکستان آوارهکردید؟
یکی از آنها دوست و همراه و همسلویل قدیمی خودتان بود .آیا این انصاف است ؟ این
سؤایل استکه من دهسال پیش هم از مسئوالن مجاهدینکردم اما پاسخی نگرفتم.
توجه داشته باشیدکه در ماههای اخریکمیساریای عایل پناهندگان ملل متحد را به درستی
شدید ًا محکومکردهاید چراکه آنها برای ساکنان لیربتی بروشورهایی را فرستاده وگفتهاند:
اگر شما خواهان برگشت داوطلبانه به ایران هستید،کمیساریای عایل پناهندگان
ملل متحد شما را به حکومت عراق میسپارد تا حکومت عراق با همکاری
سازمانهای مربوطه ،برگشت امن و آبرومندانه شما بهکشورتان را فراهم سازد...
چنان چه میدانید بعضی از باشندگان قدیمی اردوگاه این محل را ترککرده
و اکنون در جای دیگریکه از سوی مقامات عراقی تهیه شده است زندگی
میکنند.کمیساریای عایل ملل متحد به شکل مداوم وضعیت آنها را بررسی
و تحت نظارت قرار می دهد تا مطمئن ش���ود آنها در امنیت بوده و با آنها
به خوبی برخورد میش���ود ...در صورتیکه خواسته باشید داوطلبانه به ایران
بازگشت نمایید،کمیساریا درخواست شما را به مأموریت مساعدت ملل متحد
برای عراق ارجاع مینماید تا در همآهنگی با مقامات عراقی و سازمانهای
ذیربط دیگر به چگونه بازگشت مصون شما برپدازد.
البته «اش���رفیان» نمیدانند مورد اخری دقیق ًا اجرای بخشی از «توافقنامه»ای استکه
تک به تک با دولت آمریکا امضاکردهاند بدون آنکه اطالع دقیقی از مفاد آن داشته
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باشند.کمیساریا برایکسانیکه «داوطلبانه» خواهان رفنت به ایران هستند راهحلی را
مدنظر قرار داده و دولت عراق را واس���طهکرده اس���ت؛ از نظر من این شیوهها مذموم و
محکوم است .با توجه به سابقهی افراد ،جان آنهاییکه نخواهند تن به شرایط رژیم دهند
در ایران در دورههای مختلف میتواند به خطر بیافتد .اصو ً
ال تالش برای بازگرداندن افراد
به ویژهکسانیکه روزی با رژیم جنگیدهاند تحت هرعنوان و با هربهانهای حتی تحت
عنوان درخواست خود فرد غلط و غریاصویل است .چون شما میتوانید شرایط را برای
فرد چنان تریه و تارکنیدکه آنها راهی جز رفنت «داوطلبانه» به داخلکشور پیش روی
خود نبینند و در اوج استیصال خود را به دست حوادث بسپارند .پناهجو نبایستی در مسری
خطرناکی قرار بگرید.
اما بایستی توجهکرد راهکارکمیساریا مشابه شیوهای استکه شما و دولت وقت عراق
مشرتک ًا در سالهای پایانی دههی  ۹۰پیشهکرده بودید و باعث جدایی تشکیالتی من از
شما شد .توجیه غریمنطقی شما این بودکهکسیکه به ایران میرود هیچ خطری تهدیدش
نمیکند .عربت روزگار را میبینید همان شیوه را در ارتباط با نریوهایتان اجرا میکنند.
من هم سیاست شما در دوران صدام و هم سیاستکمیساریای عایل پناهندگان در حال
حاضر را محکوم میکنم .من از یک منطق پریوی میکنم.
این سیاست چیزی نبودکه برای من قابل قبول باشد .من همراه شما و دیگر جریانهای
سیاسی اخراج پناهجویان ایرانی ازکشورهای اروپایی به ایران راکه بعض ًا هیچ مشکلی
هم با رژیم نداشتند ش���دید ًا محکوم میکردیم و آنرا باج دادن به رژیم و زیرپاگذاشنت
قواننی بنیالمللی تعریف میکردیم .یادم هست سال  ۱۳۷۷اوج فعالیتهای شما در هلند
و در ارتباط با پناهندگان بود .بدری پور طباخ عضو شورای رهربی مجاهدین و نماینده
شورای ملی مقاومت در هلند در اعرتاض به سیاست دولت هلند در امر اخراج پناهجویان
خطاب به مجامع حقوق بش���ری اینکشور «خواستار حمایت از حق مقدس پناهندگی
هم���هی ایرانیانیکه از جهنم آخوندهاگریختهاند و اعطای پناهندگی به آنان ش���د» او
همچننی «سیاست معامله بر سر جان انسانها در مقابل منافع حقری اقتصادی را محکوم
1
کرد».
یادم میآمدکه در سال « ۱۳۷۶کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت»
گزارشی انتشار داد مبنی بر توطئهی شکست خوردهی «بازگشت».کمیسیون امنیت شما
از فش���ار به خانوادهها و ایجاد رعب و وحش���ت برای بازگرداندن پناهندگانگفته بود.
میگفتید «پاسداران سیاسی» رژیم «تبلیغ بازگشت» میکنند .به همهی نریوهایتان خط
 -1نشریهی مجاهد شمارهی  ۴۲۰اول دی .۱۳۷۷
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داده بودید چنانچهکسی را دیدیدکه برای رژیم و «بازگشت» تبلیغ میکند مراتب را به
مجاهدین اطالع دهند.
نمیتوانستم انجام آنچه راکه «معامله بر سر جان انسانها» میخواندید با هیچ توجیهی
بپذیرم .نمیخواستم به بهای بیگانه شدن با خودم شخصیتام را نزد شما حفظکنم.
شما در ارتباط باکسانیکه در یک دوره با سالح علیه رژیم جنگیده بودند عکس آنچه
راکه به دولت هلندگوشزد میکردید به مورد اجراگذاشتید .نمیتوانستم بپذیرم افراد را
به زور مجبور به «بازگشت» میکنید و برای آن با دولت عراق به توافق میرسید.
این دوگانگی برای من پذیرفتنی نبود .به نظر من سیاست تحویل رزمندگان سابق ارتش
آزادیبخش به رژیم تحت هر عنوان و هر بهانه ،برگی سیاه درکارنامهی مجاهدین خلق
است .دولت عراق در بهمنماه  ۱۳۸۰بالغ بر پنجاه نفر از جداشدگان را با صدها تن از
اسرای عراق مبادلهکرد.
تعجب من از این بودکه هواداران مجاهدین در اروپا و آمریکا به ویژهکسانیکه سالهای
قبل از شما و ارتش آزادیبخش جدا شده و به اروپا و آمریکا آمده بودند و درکنار همسر
و فرزندانشان در آسایش و امنیت و رفاه زندگی میکردند و تعدادیشان از تمکن مایل
باالی���ی هم برخوردار بودند این رفتارها را م���ورد تأیید قرار میدادند و در لعن و نفرین
جداش���دگانگوی سبقت را از دیگران میربودند .بعضیهاشانکه با تعهد سه ماهه به
ارتش آزادیبخش پیوسته بودند وقتی این مدت طوالنی شده بود زمنی را به زمان دوخته
بودندکه هرچه زودتر برگردند.
فعالیت در چننی ظرفی را نمیتوانستم بپذیرم .در ثانی مدتها بودکه احساس میکردم
شرایط در حال تغیری است و اینرتنت وکانالهای ماهوارهای به خانههای مردم راه یافته و
رسانههای ارتباط جمعیگسرتش یافتهاند و من میتوانم با اینرتنت به تنهایی دست بهکار
شوم و تجربیات خودم و آنچه راکه از سرگذراندهام با دیگران تقسیمکنم .میدانستم
این غویل استکه از شیشه بریون آمده و هیچ قدرتی نمیتواند آن را به شیشه بازگرداند.
از سال  ۱۹۹۷به خاطر نوعکارم دائم ًا با اینرتنت ارتباط مستقیم داشتم .اما آن موقع هنوز
اینرتنت به ویژه در ایران به خانهها راه نیافته و عمومیت نداشت .عاقبت انقالب ارتباطی
و محصول آن اینرتنت به دادم رسید و ظرف تشکیالتی و مبارزاتی مناسب را برایم فراهم
کرد .آنجا بودکه تصمیم نهاییام راگرفتم و به فعالیتهای تشکیالتیام با مجاهدین و
شما پایان دادم و به انتشار خاطرات زندانم و روشنگری در سطح عمومی روی آوردم.
من در این دوره دیگر نمیتوانس���تم با ش���ما ادامه دهم .من هنوز پیام «عباس عمانی»
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اولنی شهید «چماقداری» را باگوش جانم میشنیدمکه میگفت« :حقیقت را بایستی
ترویجکرد» .میخواس���تم و میخواهم پیام آور حقیقت باشم نمیخواهم بنا به مصالح
روز «حقیقت» در دلم ،در مغزم و در زبانم و در قلمم به دروغ تبدیل ش���ود .من و نسل
من با پیامهایی همچون سرمقالهی اولنی شمارهی مجاهد جذب این سازمان شدیم و همه
چیزمان را در طبق اخالصگذاشتیم .شما نوشته بودید:
البته آن «کلمه»ای ارزش���مند است و حقیقت داردکه «واقعیت» را عرضه
کند واال میثاقکلمه را شکسته است .زیراکلمه از آغاز مصداق یک واقعیت
محض است...
به این ترتیب رسالت و مسئولیت قلم همان رسالت و مسئولیت زبان و سرانجام
خود انس���ان و نوع اوس���ت .قلم نمادی است از هستی فشرده انسان ،سمبل
آگاهی و دوشادوش آزادی ،وسیله انتقال و پراکندن آگاهی و نیز ژرفا بخشیدن
وگس�ت�رش دادن به آن پس پیام قلم پیام آزادی است و حریت ... .اگر زبان،
اندامکلمات است پس وای بر زبانیکهکلمات را بدانسانیکه حقیقت را
دگرگ���ون و واژگونه و تحریفکند و آنها را در غریمواضع واقعگرایانه خود
بکار برد .این است همان خیانت مستمریکه به دلیل وسعت آثارش ابعادی
1
محاسبهناپذیردارد.
من نمیتوانستم شاهد توجیهات خطرناک مسئوالن مجاهدین باشمکه میگفتند از این
ک���ه آنگزارش هرچند دروغ در «جیب» س���ازمان ریخته ،ناراحتی؟ من برای «ترویج
حقیقت» به میدان آمده بودم« .کلمه» برایم مهم بود .برای همنی وقتی اتهامات غریواقعی
حتی به محمدیگیالنی و احمدینژاد و الجوردی و  ...نسبت داده شد ،عکسالعمل
ت و پا
ی را همکه دس 
نش���ان دادم و به صراحت نوشتم دروغ محض اس���ت و شاهدان 
میشدند بیاعتبار معرفیکردم .میدانم امروز در دستگاه مجاهدینگفنت «دروغ» برای
نگاه داش�ت�ن نریوها و همچننی خرابکردن دشمن «واجب» است .اما من از فرهنگ
دیگری میآیم.
روند جدایی افراد از تشکیالت تنها به خاطر خستهشدن آنها از مبارزه نیست .شیوههای
بهکارگرفته ش���ده از سوی سازمان و بسیاری عوامل دیگر دست به دست هم دادهاند تا
مجاهدین تعداد زیادی از بهرتین نریوهایشان راکه در حساسترین شرایط میتوانستند
مددکار باشند از دست بدهند.گسست از مجاهدین در دو دههیگذشته پدیدهای فراگری
وگسرتش یابنده بوده است .همهی افراد از امکانات امثال من برخوردار نیستند ،بسیاری
-1پیامی در رسالت قلم» سرمقالهی مجاهد شمارهی  -۱اول مرداد ۵۸
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در این راه به پاسیفیس���مکشیده ش���دند .اگر اعضا و هواداران پاسیو شده را جمعکنند
بزرگترین سازمان سیاسی خارج ازکشور را تشکیل خواهند داد.کسانیکه از تجربه و
تواناییهای باالیی درکار تشکیالتی برخوردارند.کسانیکه میدانیم از نظر ذهنی در
این سالها رشدکردهاند و به درک نسبت ًا درستی از دموکراسی سیاسی رسیدهاند.

بخش چهارم

مجاهدین

و «انقالب ایدئولوژیک»

«انقالب ایدئولوژیک» را سرفصل بارز شدن بسیاری از مشکالت مجاهدین میدانم و بدون
نقد آن نمیتوان به نقد شما پرداخت .مشکالتیکه بعدها در مجاهدین سربازکرد به نحو
خفتهای پیشتر در مجاهدین وجود داشت اما در این سرفصل با رشدیکیفی مواجه شد.
در زبان انگلیسی  criticیا «نقد» با crisisیا «بحران» همریشه است .منتقد در جریان نقد
خود روی مواردی دست میگذاردکه باعث آشفتگی و بحران موضوع مورد نقد شده
است .در واقع معنایکلمهی  criticاو را به این سمت هدایت میکند .متأسفانه در زبان
فارسی ما چننی برداشتی از «نقد» نداریم .با این توضیح اجازه دهید برای نقد مجاهدین
و رفتارهای شما به موضوعیکه باعث آشفتگی و بحران در اهداف اولیه مجاهدین و دور
افتادن از مقصود و منظورکلی شده اشارهکنم.
سعی میکنم نگاهی داشته باش���م به «انقالب ایدئولوژیک»که شما آن را «جرعهی
حیات» مجاهدین نامیدید .هرچند هیچگاه به «انقالب ایدئولوژیک» نزدیک نشدم و
نس���بت به آن دافعه داشتم اما وقتی به آنچه شما انقالب ایدئولوژیک و بندهای متعدد
آن میخوانید فکر میکنم چیزی نمییاب���م جز التقاطی از «انقالب فرهنگی» مائو و
تکنیکهای چینی شستشوی مغزی و همسانس���ازی ایدئولوژیک و یکدستکردن
اذهان ،استالینیس���م ،سری و سلوک و تهذیب نفس اسالمی ،اعرتاف بهگناه مسیحیت و
انگیزاسیون ،تجردکشیشها و راهبهها در مذهبکاتولیک همراه با تکنیکهای مختلف
شناخته شدهی روانشناسی .شما خوانش غلطی هم از نیچه و برداشت وارونهای از فروید
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داشتید و از داروین «انتخاب اصلح» را وامگرفتید.
ش���ما ملغمهی عجیب و غریب���ی را تحت عنوان «انقالب ایدئولوژیک» در س���ازمان
مجاهدین خلق پایهریزیکردید.

انقالب ایدئولوژیک محصول شکست و نه اعتال
برخالف نظر و اصل اعالم شده از سوی شماکه «انقالب درونی مجاهدین ضرورت
سرنگونی است و اگر این ضرورت نبود این انقالب حرام است» ،انقالب ایدئولوژیک
و بندهای آن و بحثهاییکه در دورانهای مختلف پیشکشیدید یا در آینده میکشید
همچون «انقالب فرهنگی» چنیکه محصول شکس���ت برنامههای اقتصادی مائو در
کارزار «جهش بزرگ به جلو» بود تمام ًا محصول شرایط شکست بود و نه اعتال .برای
پاسخ به بحرانهای درونی مجاهدین است و نه ضرورت سرنگونی.
این انقالب بر پایهی اصول اعتقادی اس���ت و نه قواننی و تجربیات علمی .و به منظور
تحکیم مواضع فردی و فرار از پاس���خگویی و عدم پذیرش مس���ئولیت به وقت مقتضی
تولید شده است .مائو انقالب فرهنگی را با فرمانیکه در محکومیت نفوذ اندیشههای
«بورژوازی مرتجع» در حزبکمونیس���ت صادرکرد آغاز نمود .و شما هم سنگ بنای
انقالب ایدئولوژیک را مبارزه با لیربالیسم و بورژوازی در مجاهدین اعالمکردید.
اس���تالنی هم پس از شکس���ت فاجعهبار اجرای فوری و اجباری برنامه «اشرتاکیسازی
سراسری بنگاههایکش���اورزی» در دههی  ۱۹۳۰و بروز قحطی وگرسنگی درکشور و
س���قوط روزافزون سطح زندگی مردم و فشارهای طاقتفرسای اقتصادی ناشی از آن و
عدم پایبندی به وعدههاکه س���بب بروز انتقادهایی از سوی فعاالن حزب و مردم شده
بود دستور تصفیهی خوننی در حزبکمونیست و برپایی محاکمات فرمایشی را صادر
کرد .این دستور در دورهای صادر شدکه انتشار وصیتنامه لننی ،جزوههای اقتصادی و
انتقادی به شیوهی حاکمیت استالنی رو به فزونی بود و این امر بر ترس او از مردم و خشم
او از منتقدان منجر شده بود.
شما به جای پرداخنت به دالیل واقعی شکست و یا درست از آب درنیامدن تحلیلها و
پیشبینیها و ی���ا وارد آمدن ضربات مختلف و پذیرش نقش خود ،آن را به دیگر افراد
نسبت میدادید و آنها میبایستی در درون خود به دنبال دالیل آن میگشتند و تعجبآور
اینکه هر بار قدرت شما افزونتر میگشت:
استالنی از آن پس ،به سراشیب روشی فروغلتیدکه خاص او بود ،یعنی بطور
منظم سلب مسئولیت از خویشکردن وگناه اشتباهات را بهگردن این و آن
انداخنت .به همنی روال هر بار با سبعیت بیشترکارها ادامه یافت تا سرانجام
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به قتل وکشتار انجامید .در این احوال ،عبارت «استالنی همیشه بر حق است»
به ش���کل ش���عار جزمی و وحی منزیل درآمده بودکه حتی در میان احزاب
کمونیست خارجی نیز جای ابراز هیچگونه شک و تردیدی برآن نبود؛ وگرنه
خطر طرد و اخراج پیش میآمد و همچون یکی از عناصر دشمن با آدم رفتار
1
میشد.
پس از ش���روع دوران انقالب ایدئولوژیک همهی اعضا وکادرهای سازمان مجاهدین
بایستی میپذیرفتندکه فکر و اندیشه و قلب و مغز و اختیار خود را به شما بسپارند .شما
از عنصر «آگاه» مجاهد خلق میخواستیدکه اینگونه باشد .به همنی دلیل بودکهگفته
میشد «ما آشپز نمیخواهیم ،آشخور میخواهیم» .در واقع شما خواهان «اویلااللباب»
یا صاحبان فکر و مغز نبودید.کسانی دارای مسئولیت میشدندکه در شما حل میشدند
و از خود چیزی نداشتند.
انقالب ایدئولوژیک در دورهای به وجود آمدکه سقوط شتابان وعده داده شده محقق
نگردیده بود .بر اساس تحلیل شما رأس نظام و سپس سرانگشتان آن را زده بودید و در
مرحلهی بعد بایستی «قیام تودهای» شکل میگرفت .اما به جای آن خط «چریک شهری»
با شکست و بنبست مواجه شده بود و شما و همهی نریوهای سیاسی ازکشور خارج شده
بودید .و پس از آن نه تنها هیچ تشکیالتی در داخلکشور و شهرهای بزرگ باقی نمانده بود
بلکه با شکست در منطقهی آالن ازکردستان ایران هم عقبنشینیکرده بودید.
پروژهی وحدت با ابوالحس���ن بنیصدر و ازدواج با فریوزه بنیصدرکه برای توجیهش به
جامعهی عش�ی�رتی عربستان هزار و چهارصد سال پیش و ازدواجهای سیاسی پیامربگریز
میزدید ،برخالف تجربهی موفق پیامری اسالم شکست خورده بود .بحران انشعاب و جدایی
شورای ملی مقاومت را فراگرفته بود و این ائتالف میهنی نیز باگسست و شکست روبرو بود
اما شما به جای پرداخنت به موضوعات اصلی ،مسئلهی انقالب ایدئولوژیک و پیامدهای آن
را پیشکشیدید و همه چیز را معطوف به این مسئلهکردیدکه تا آنموقع حق شما ناشناخته
باقی مانده بود و به خاطر آن خط انقالب پیش نمیرفت .چه داستانهاکه برای پیشبرد آن
ساخته نشد .چه دردها و بیماریها به سان معجزات امامان و امامزادگان شیعهکه با توسل به
آن درمان نیافت و چه وعدههاکه برای زیر و رو شدنکون ومکان داده نشد.
بیس���ت و هشت سال از آن روزگار میگذرد .هیچیک محققکه نشده است هیچ ،شما
هرچه بیشتر در چنربهی مشکالت داخلیتانگرفتار آمدهاید.
توجیه اولیه این بود از آنجاییکه ما دارای «والیت فقیه» و رهربی عقیدتی نیستیم و
-1نقد و تحلیل جباریت« ،اشرپبر مانس»  ،ترجمهیکریم قصیم ،صفحهی .۳۱
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رژیم از «نعمت» والیت فقیه برخوردار است نتوانستهایم بر آن فائق آمده و شکستاش
دهیم .بنابراین لزوم وجود رهربی از روی «والیت فقیه» الگوبرداری شد .برای همنی شما
از والیت فقیه به عنوان «والیت سفیانی» نام میبرید .با اصل موضوع مشکلی ندارید
نوع سفیانی آن را رد میکنید.کمترکسی متوجهی این ظرافت است.
در آن دوران بارها مثال آورده میش���د چنانچهکس���ی در مقابل یک پاسدار به خمینی
توهنیکند ،او قطع ًا وی را هدف شلیک قرار میدهد .در حایلکه اعضای مجاهدین در
برابرکسانیکه «رهربی» آن را مورد حمله قرار میدادند چننی واکنشی نشان نمیدادند.
بعدها بارها هم ش���ما و هم مریم رجوی و هم مسئوالن مجاهدین در شرایط مختلف از
نریوهایتان میخواستیدکه «عشق» شان به رهربی را با حمله به مخالفنی ،منتقدین و
حتی همراهان از نظر شما سست عنصر نشان دهند.
انقالب ایدئولوژیک در همان ابتدا و در مرحلهی اول خود در دو فاز شروع شد .شما در
توضیح آنگفتید:
میخواهم بگویم در مسری پیشرفت انقالب ایدئولوژیک درونی باید به مرحلهی
دوم���ش فکرکرد .فاز اول دورهی اولکه مربوط به قضایای همردیفی مریم
و ازدواج م���ن و او و بعد در بحثهای رهربی و  ...ایل آخر .مرحلهی اول را
گذراندیم .حاال میباید همچنانکه از جمعبندی پائیز  ۶۴شروع شد هرچه
بیشتر به تعمیق تشکیالتی آن انقالب درونی نظر دوخت.کاریکه شروع
کردهایم به یاد داریدکه به دنبال انقالب ایدئولوژیک و جمعبندی پاییز ۶۴
در  ۱۹بهمن اعالمکردیم (فاز دوم)که دفرت سیاسی و مرکزیت سازمان منحل
1
شد.
در جریان همنی جمعبندی پاییز  ۶۴و «تعمیق تش���کیالتی» انقالب ایدئولوژیک و فاز
دوم مرحلهی اول ،علی زرکش جانشنی شما مورد محاکمهی درون سازمانی قرارگرفت
و ازکلیه مس���ئولیتهایش خلع ش���د تا ضمن آنکه مسئولیت شکستها و بنبستها
متوجهی وی شود پایههای قدرت شما نیز تحکیمگردد .این در حایل بودکه مسئولیت
همهی تصمیمگرییها با ش���ما بود و در س���خرنانیهای یازده خرداد و  ۲۶تریماه ۱۳۶۴
مهدی ابریش���مچی هم روی آنها تأکید ویژه شده است .در این دوران شما نیاز به یک
«تروتسکی» یا «ضدانقالب» داشتید و زرکش به این بال دچار شد .متأسفانه اعضای
سازمان بر این ظلم آشکار سکوتکردند و با شما همراه شدند.
-1نشریهی اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان شمارهی  ۸۷ص ۷۳
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ی زرکش شما انحالل دفرت سیاسی وکمیتهی مرکزی سازمان را اعالم
پس از برکناری عل 
کردید و ارگانهای تصمیمگریی مجاهدین تبدیل به «هیأت اجرایی» و «معاونت هیأت
اجرایی» شدند و شما بر سازمان سیطرهکامل یافتید .در این دوران شما به صراحت عنوان
کردیدکه تفاوت اعضای هیأت اجرایی با همکمی است و هر یک ممکن است نقاط
قوت و ضعفی نسبت به یکدیگر داشته باشند اما تفاوتشان با شما و مریمکیفی است.
شما در واقع از جنس دیگری شدید.
در حایلکه پیشتر و هنگامیکه میرفتید همهی اهرمهای قدرت را در دست بگریید
میگفتید:
اینکه مسعود و مریم باالترین صالحیت ایدئولوژیک در سازمان هستند هیچ
چیز از ارزش علی زرکشکم نمیکند .هیچ چیز از ارزش اعضای دفرت سیاسی
1
سازمانکم نمیکند .بلکه به آنها ارزش میدهد.
همهی ما شاهد بودیمکه ش���ما به این وعدهها وفادار نماندید و آنقدر «از ارزش علی
زرکشکم» شدکه به ردهی هوادار نزولکرد و از اعضای دفرت سیاسی چه بگویم.
مرحلهی دوم انقالب ایدئولوژیککه ش���ما از آن به عنوان «انقالب مریم» نام میبرید
نیز پس از آن ش���روع شدکه برخالف پیشبینی شما خمینی قطعنامهی  ۵۹۸را پذیرفت
و به آتشبس تن داد .ش���ما تحقق چننی چیزی را نمیپذیرفتید .عملیات فروغ جاویدان
ی مجاهدین با شکست مواجه شده بود .خیل عظیمی از رزمندگان ارتش
علیرغم جانفشان 
آزادیبخش در این نربدکشته و زخمی شده بودند .با پذیرش آتش بس و مذاکرات مربوط
به صلح ،افق اسرتاتژی ارتش آزادیبخش بیش از هر زمان دیگر تریه و تار شده بود ،در دنیای
واقعیات و محاسبات علمی آیندهای برای آن متصور نبود مگر اینکه دل به معجزه میبستید
و یا از پذیرش واقعیت فرار میکردید .ش���ما به جای پرداخنت به دالیل واقعی شکست و
طرح یک برنامهی عملی برای آینده ،افراد را به درون خودشان فرا خواندید .بحث «تنگه و
توحید» را پیشکشیدید و اینکه اگر مجاهدین در عملیات فروغ موفق نشدند برمیگشت
به ناخالصی نریوهای شرکتکننده در عملیاتکه نتوانستند خواستهی شما را عملیکنند.
از اینگذشته شما وعده داده بودید در صورت مرگ خمینی «وظیفه بالدرنگ ما این است
که از هرجا شده ،هر طرفکه شده بتازیم .یعنی تدارک قیام را ببینم».
خمینی درگذشته بود و شما به وعدهی خود با این بهانهکه صدام حسنی اجازهی حمله
به ما نداد عمل نکردید.
ی ابریشمچی دربارهی انقالب ایدئولوژیک  ۱۱خرداد  ،۶۴انتشاراتکتاب طالقانی،
-1سخرنانی مهد 
آبانماه  ،۶۴ص ۶۰
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در این دوران شماکه تمامی اهرمهای قدرت را در دست داشتید و همراه با مریم «راهربان
عقیدتی» مجاهدین خوانده میشدید یکباره یک پله باال رفتید و مریم شد مسئول اول
مجاهدین .در نگاه اول هرکس تصور میکردکه مریم رجوی ارتقا پیداکرده اس���ت و
موضع مسئول اویل سازمان راکه تا آن موقع متعلق به شما بود اشغالکرده است .در حایل
که اینگونه نبود شما یک درجه صعودکرده بودید و «راهربان عقیدتی» تبدیل به «رهرب
عقیدتی» شده بود .و پست اجرایی را به مریم تفویضکرده بودیدکه برایکوچکترین
امور نیز بایستی به شما رجوع میکرد .شما رهرب عقیدتی بودیدکه اختیار جان و مال و
نفس پریوان و «امت» را داشت.
مرحلهی بعدی پس از حملهی نافرجام صدام حسنی بهکویت و جنگ «خلیج» رخ داد.
عراق از زمنی و هوا مورد حمله قرارگرفته و شریازهی جامعه از همگسیخته بود .شمال و
جنوب عراق منطقهی پرواز ممنوع بود .صدام حسنی بخش عظیم تسلیحاتش را از دست
داده و نریوی هواییاش بالکل از بنی رفته بود .نه تنها حمایتکشورهای عربی را از دست
داده بود بلکه آنها به دشمنانش پیوسته بودند.
از اینگذشته پیشبینیهای شما در مورد احتمال جنگ نادرست از آب درآمده بود .اگر
یادتان باشد شما در نشست عمومی مجاهدین چهار تابلو رسمکرده و شقوق مختلف را
مورد بررسی قرار دادید:
تابلو  :۱آمریکا به عراق امتیاز میدهد تا اینکشور ازکویت خارج شود؛
تابلو  :۲آمریکا به عراق حمله میکند و عراق شکست میخورد؛
تابلو  :۳صدام حسنی فرمان تخلیهیکویت را داده و به رژیم حملهی نظامی میکند؛
تابلو  :۴آمریکا در مورد اشغال خاککویت بی طرفی اختیار میکند؛
تجاوز به خاککویت این مفهوم را داشتکه صدام حسنی دست از سر رژیم برداشته و
در سر رویای تسخریکشورهای عربی همسایه را میپروراند.
در این نشست مریم رجویکه از پیش با شما هماهنگکرده بود و در جریان تحلیلهای شما
بود تابلو سه را انتخابکردکه در واقع فرار از واقعیت بود .محمود عطایی رئیس ستاد ارتش
آزادیبخش و ابراهیم ذاکری و مهدی براعی نیزکه در جریان تحلیل شما بودند به تأسی از
او تابلو سه را انتخابکردند تا نشان دهند چقدر با صحنهی سیاسی منطقه و اهداف آمریکا
بیگانه هستند .در این نشست مهدی ابریشمچی تابلو دو را انتخابکرد و شما هم بعد از آن
که آسمان را به ریسمان وصلکردید عاقبت همان تابلو سه را مرجح دانستید.
شما پس از حملهی آمریکا به جای پرداخنت به مسئلهی اصلی و پذیرش این واقعیتکه
دیگر رژیم برای صدام حس�ی�ن مسئلهی اصلی نیست و نمیتواند باشد ،بحث طالق و
سپس شورای رهربی متشکل از زنان را پیشکشیدید .و به این ترتیب فاصلهی خود را
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با اعضای مرد مجاهدین و به ویژه همردیفهای سابقتان هرچه بیشترکردید و از آنها
خواستید به این واقعیت اذعانکنند.
یادتان هست وقتی فهیمه اروانی مسئول اول مجاهدین شد از مهدی ابریشمچی خواستید
ضرورتهای آن را توضیح دهد .وقتی او هرآنچه راکه به عقلاش میرسید تشریحکرد
شما در پاسخگفتید همهی آنچهکهگفتی درست است اما مهمترین مطلب را نگفتی و
بعد با غرور اعالمکردید :فاصلهی من با شما (منظور همقطاران قبلی) یک پله بیشتر
شده است و الجرم دستنیافتنیتر شدهام .این را به صراحت در جمع مجاهدینگفتید.
هر بارکه مسئول اویل در مجاهدین انتخاب میشود این فاصله بیشتر میشود .این را
همهی همقطارا ن سابقشما میدانند.
شما در روابط مجاهدین تبدیل به «قادر مطلق» شدیدکه هیچ محدودیتی در هیچکجا
و از هیچ بابتی ندارید و آن را بی پروا بیان میکنید .شما ارادهای هستیدکه هیچ حدی
را برنمیتابد و این را دیگران نیز بایستی درککنند ،حتی نزدیکترین افراد به شما .تنها
رفتار قابل قبول در برابر شما فروتنی بینهایت و تسلیمکامل یعنی همانا «اسالم» آوردن
ُ
کامال غریقابل
است .و افراد نبایستی به جز انتظار داوری و حسابرسیکه نتیجهی آن نیز
پیشبینی است توقع دیگری داشته باشند .اینهمان تعریفی استکه اسالم از «خداوند»
به دست میدهد و بندگان خدا ملزم به پذیرش آن هستند« .اسالم» مصدر فعل و به معنای
تس���لیم و سرسرپدگیکامل در برابر خداوند است .مسلمان وجه وصفی فعال آن است.
منتهی شما همنی ویژگی را برای خود قائل بوده و از بندگان خدا یا مجاهدین میخواهید
که چننی ویژگیهایی را در ارتباط با ش���ما پذیرفته و به آن عملکنند .تفاوت آن هم در
این استکه «قادر متعال» خواهان این نیستکه بندگان خدا از عشق و عالقهی زمینی
دستکشیده و عواطف خود را زیر پا بگذارند اما شما آنها را نیز نفیکرده و خواهان
عشق و عالقهی تمام وکمال به خودتان نیز میشوید.
به همنی دلی���ل بحث طالق و همچننی اعزامکودکان به خ���ارج از عراق تحت عنوان
اقدامات تأمینی به منظور حفظ جانش���ان پیشکشیده ش���د .توجیه هم این بود برای
سرنگونی رژیم خمینی ،مجاهدین بایستی همه چیزشان را در اختیارتان قرار دهند.
همانگونهکهخداوندبهمالئکهمیگوید«:چیزیمیدانمکهشمانمیدانید».شماهمدائم ًا
از مواردی سخن میرانیدکه تنها شما میدانید و اعضای سازمان قادر به درک آن نیستند.
کار شما در انحصارطلبی به آنجاکشیده استکه نه فقط تنها «خود»تان را صاح 
ب
همهی خونها و رنجها میدانید بلکه رس���م ًا اعالم میکنید هرکس حتی نزدیکترین
هواداران ش���ما بدون اجازه و بدون رهنمود شما از زندان و شکنجه و اعدام میگوید و
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مینویس���د و در مورد جنایات رژیم روشنگری میکند «کاسهکاسه خون مجاهدین را
مینوشد» .شما حتی زشتترین تهمتها را متوجهیکسانیکردهایدکه با تالششان
«ایران تریبونال» را تشکیل دادند .شما مدعی هستیدکه آنها به حریم شما تجاوزکردهاند.
شماکه در جریان انقالب ایدئولوژیک برای رنجهای «مادران شهدا» و «پدران شهدا»
ارزش قائل بودید و میگفتید:
چطور نگاهکنم به مادران شهدا؟ چطور نگاهکنم به موی سفید شهدا؟ چطور
1
نگاهکنم به این همه رنج و حرمان؟
ش���ما پس از انقالب ایدئولوژیک هیچ حقی برای مادران و پدران شهدا قائل نشدید و
مسئوالن مجاهدین طبق آموزشیکه از شماگرفته بودند به صراحت به «مادران شهدا»
میگفتند« :ش���ما هیچ حقی در ارتباط با فرزندانتان ندارید ،آنها در راه مسعود شهید
شدند و او صاحب خون شهداست».
بایس���تی تأکیدکنم ب���ا هر توجیهی «انحصارطلبی» از مظاهر ارتجاع اس���ت .ش���ما
«انحصارطلبی» را از «اجزا جدانشدنی این جریان» معرفی میکردید:
اس���تیصال تاریخی و بالفعل «ارتجاع» ،خصیصهی «انحصارطلبی» را از
2
اجزاء جدا نشدنی این جریانکرده است.
به لحاظ سیاس���ی همگسرتش شورای ملی مقاومت و ریاست جمهوری مریم رجوی را
پیشکشیدید .و مسئول اول شدن فهیمه اروانی را .نه اینکه شوراگسرتش واقعی پیداکند
و یا نریوهای جدید سیاسی به آن راهیابند خری ،بخشی از هوادارا ن و نزدیکان سیاسیتان را
به داخل شورا آوردید .نریویی در این میان آزاد نشد و یا به لحاظکیفی وکمی چیزی به
داشتههای شما افزوده نشد .هیچ جریان سیاسی هم به شما نزدیک نشد بخشی از حزب
دموکرات (جلیلگادانی) همکه پیش از آن به شما نزدیک بود به جناح دیگر آن پیوست
و در آن ادغام شد.
شما در درون مجاهدین هم بحث «مؤسسان دوم» ارتش آزادیبخش را داشتید و سفتتر
نت راههای خروج از «اشرف».
کردنکمربندها و بس 
در پروژهی «ریاست جمهوری» هم مریم رجویکه قرار بود به آمریکا برود در فرانسه هم
تحمل نشد و مجبور به بازگشت به عراق شد .شما آن را پریوزی خارقالعاده خواندید ،و
اینکه از این پروژه ،یک میخواستید و ده نصیب بردید! اما هیچگاه نه یک را تعریف
کردید و نه ده را .این در حایل بودکه به لحاظ سیاس���ی مجاهدین در تنگنا قرارگرفته
-1سخرنانی مسعود رجوی در مراسم ازدواج ۳۰ ،خرداد ۱۳۶۴
-2ارتجاع چیس���ت و مرتجعکیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ دوم ،مرداد ،۵۹
صفحهی .۳۴
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بودند چراکه در پاس���خ به تحرکات سیاس���ی آنها وزارت خارجهی آمریکاگزارش ۴۱
صفحهای خود علیه مجاهدین را انتش���ار داده بودکه زمینهای شد برای الحاق نام این
سازمان به لیست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا وکانادا.
کس���ی هم در میان مجاهدین جرأت نکرد از شما سؤایلکند .همه به یاد داشتندکه بر
اساس وعدههای داده شده قرار بود مریم رجوی به میدان آزادی برود و جشن پریوزی را
در آنجا برپاکند در حایلکه شما با بازگشت او به اشرف «شیپور راهگشایی» زدید .بعد
از مدتی «جبههی دموکراتیک ملی» هم از شورا خارج شد یا به قول شما اخراجگردید.
انتخاب خاتمی برخالف پیشبینی شما مشکالت عدیدهای برای مجاهدین به وجود آورد
و هرچه به دور دوم ریاست جمهوری خاتمی نزدیک میشدیم ابعاد بحران در تشکیالت
مجاهدین بزرگتر و عظیمتر میشد و شما پیشبینی دوران سختی را میکردید .در اوایل
اسفندماه  ۱۳۷۹دو تن از مسئوالن ارشد مجاهدین در نشستیکه برای نریوهای نزدیک
مجاهدین در استکهلمگذاشتند به صراحت اعالمکردندکه چنانچه تا ششماه دیگر
نجنبیم در عراق «مردار» خواهیم شد .البته مشخص بود این تحلیلی استکه آنها دو ماه
ط صوت آن را تکرار میکردند .چراکه ظاهر ًا منظور شما
گرفته بودند و مانند ضب 

پیش
خردادماه  ۱۳۸۰و آغاز دور دوم ریاست جمهوری خاتمی بود .آنها توضیح بیشتری در
این مورد ندادند ویل برایکسیکه با مسائل سیاسی آشنا بود دالیل آن روشن بود .پس از
آن بودکه دفاتر مجاهدین در خارج ازکشور را تعطیلکردید وکلیهی اعضای مجاهدین
را با وعده و وعید سرنگونی تحت عنوان فرا رسیدن «ساعت س» و تعینی تکلیف نهایی
و دوران جدید به عراق منتقلکردید .در سی و یک خرداد  ۱۳۸۰در نشستیکه پس از
تظاهرات سی خرداد درکپنهاگ برگزار شد دو تن از باالترین مسئوالن سیاسی مجاهدین
به صراحت اعالمکردندکه دیگر خارج ازکشور برای ما از اهمیتی برخوردار نیست و
تنها دو تا سه درصد روی آن حساب میکنیم و نوک پیکان رو به داخل خواهد بود .مثل
روز روشن بودکه میخواهید برای یک دوره همهی نریوها را در عراق به بند بکشید و
حضور آنها در خارج ازکشور مشکل آفرین است .شما به زعم خود میخواستید موج
را از سر ردکنید .در مردادماه  ۱۳۸۰همزمان با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی و
پس از آنکه بطالن پیشبینی مریم رجوی مبنی بر اینکه سال ( ۷۹برابر با  ۲۰۰۰میالدی)
سال آغاز دموکراسی در ایران خواهد بود و پیشبینی قاطع شما مبنی بر اینکه خاتمی
به دور دوم ریاست جمهوری نخواهد رسید مشخص شد ،شما نشستهای «طعمه» را
برگزارکردید و بس���یاری را به روز سیاه نشاندید و خفقانی را حاکمکردیدکه حتی در
روابط مجاهدین سابقه نداشت.
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شما پس از هر شکست و یا عدم تحقق شعارهایتان به جای آنکه پاسخگو شوید و به
درستی به دنبال دالیل شکست باشید ،یا «انقالب ایدئولوژیک» و بندهای متعدد آن را
ابداعکردید و یا سعی در تشدیدگرایشهای مذهبی و خرافه در مجاهدینکردید و یا
میزان سرکوب و فشار در داخل روابط را باال بردید .بعد هم از زبان مث ً
ال مرحوم ابراهیم
ذاکری مس���ئولکمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت برای نشان دادن
حقانیت راه و مسریتان اعالمکردید« :قسم میخورمکه اگر انقالب خواهر مریم نبود تا
به حال هفتاد بار مجاهدین را نابودهکرده بودند و اول از همه هم خود ترا»...
نیاز به نقل قول از ابراهیم ذاکری نیست .خود شما قب ً
ال تئوریزهکرده بودید« :در صورتیکه
سالح انقالب و عملیات جاری بر زمنیگذاشته شود ،نه ارتش خواهیم داشت ،نه آلرتناتیو
مستقل و انقالبی» .شما میگفتید« :این سالح در سیاست و اسرتاتژی ،بیش از حمایت
یک ابرقدرت برای ماکارساز است» .ابراهیم ذاکری درسی راکه شما داده بودید پس
میداد .آنچنان از وی نقل قول میآوریدکهگویا آیه قرآن را ذکر میکنید .مرحوم ذاکری
در بحث با من در حضور مسئول وقت نهاد «سازمانهای بنیالمللی» اصرار داشتکه
مجاهدین به نقطهای از وحدت و انسجام و توانایی ایدئولوژیک و تشکیالتی رسیدهاند
که قادر به حل تمامی تضادها بوده و دیگر در درون سازمان «بریده» نخواهیم داشت!
او این ادعاهای سست و بیپایه را به عنوان حقیقتی مطرح میکردکه آینده و تاریخ به
آنگواهی خواهند داد.
ظاهر ًا اش���ارهی او به ادعای غریواقعی ش���ما بودکه تئوریزهکرده بودید« :به واسطهی
انقالب مریم ،دستگاه توحیدی مجاهد خلق دیگر زائده ندارد و همه با سالح انقالب
انسان میشوند».
به این جاکه رسید بحث را قطعکرده و حاضر به ادامهی آن نشدم و به اتاقم رفتم .مسئول
مزبورکه با دیدگاهها و خصوصیات من آش���نا بودگفت :چ���را به بحث ادامه ندادی؟
گفتم :بحث با شخصیکه اسری موهومات است به نتیجه نمیرسد .پیغمرب خدا هم چننی
ادعاهایینمیکرد.
انقالب ایدئولوژیک قرار بود نه تنها رژیم را سرنگونکند بلکه تغیریات اساسی در وجوه
مختلف علم به وجود آورد و حاال پس از سه دهه به جایی رسیده استکه شما به عنوان
کاشف آن ،از زبان یکی از پریوانتان مدعی هستیدکه باعث نجات جان شما و پیشگریی
از نابودی مجاهدین شده است .آیا همنی ادعا به منزلهی شکست نیست؟

«انقالبمریم»و«بند»هایرهاییبخش
ش���ما پس از «انقالب مریم» و پیش از س���رنگونی دولت عراق در حایلکه به خاطر
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ش���رایط ویژهی اینکشور چشمانداز روشنی برای مجاهدین متصور نبود به مرور تحت
عنوان بندهای انقالب «ابجد شرف» را پیش بردید .در واقعکسیکه از این بندها عبور
نمیکرد «شرف» مجاهدی نداشت .این بندها به این منظور طراحی شده بودکه نریوها
نه تنها به لحاظ عملی بلکه به لحاظ فکری و روانی نیز درکنرتل شما باشند .در واقع این
«بندها» به منظور به بندکشیدن نریوها تولید میشد:
•بند الف  -ترک خانه و خانواده و قطع تمامی رابطهها و عواطف خانوادگی.
•بند ب -طالق زنان و مردان؛ حتی افراد مجرد باید در اندیش���ه هایش���ان زنان و
مردان فرضیشان را طالق دهند.
•بند ج-کنارگذاشنت وگزارش تناقضات جنسی تحت عنوان بحث دوران ،حتی
آن دسته مسائلیکه در ذهن دارید و یا به خواب شما میآید .اینگونه شدکه همهی
فکر و ذکر افراد به مسائل جنسی معطوف شد.
•بند د -آببندی ،مردان بر نرینه وحش���ی فائق آمده و برای آببندی خود بایستی
هژمونی خواهران مسئول را بپذیرند و خواهران نیز بر مادینگی عنصریکه خود را
میفروشد و تمایل به خود نمایی دارد غلبهکنند و برای جربان این ضعف تاریخی
مسئولیتبپذیرند.
برای شکسنت افراد و آمادهکردن آنها میگفتید« :آدمی برای پرهیز از پرداخنت به مسائل
حقیقی خودش (جنسیت و فردیت) و برای فرار از فاشکردن حقیقت به انواع و اقسام
توجیهات فلسفی ،سیاسی ،اسرتاتژیکی و یا تشکیالتی متوسل میشود تا پشت آن سنگر
بگرید».
تأکید میکردیدکه مجاهدین بایستی «تا مغز استخوان و بدون تظاهر و فرمالیزم به بند
«د» معتقد و پایبند» باشند.
•بند ش -شورای رهربی ،یعنی از این به بعد مردها از تمامیکارها و مسئولیتها
کنارگذاشته شده و قدرت به زنان ذیصالح واگذار خواهد شد.
•بند ر -رهایی ،انتخاب «خواهر مریم» بعنوان رئیس جمهور و بریونیکردن انقالب
و «بند ر»
•بند ف-کنا رگذاشنت فردیت و حل شدن در رهربی.
در ادام���ه م���وارد دیگری نیز همچون امضای خون و نفس به آن اضافه ش���د .یعنی هر
ق است و تمامی وجود او
مجاهدی به خودش تعلق ندارد و عاری از هرگونه حق و حقو 
و حتی فکر واندیشهاش نیز به رهربی تعلق دارد.
بر اس���اس بندهای «ج» و «د»گفته میشد از نرینگی و غرائز جنسی ،شیطان حاصل
میشود و برای مبارزه با آن بایستی هستهی نرینگی داغان شود.

116

مجاهدینوانقالب «ایدئولوژیک»

و برای آنکه افراد رمق فکرکردن و اندیشیدن نداشته باشند به شکل مستمر و پیگری برای
آنهاکار تولید شده و دستور داده میشدکسی برای مریضی حق نداردکار و مسئولیت
خود را ترککند مگر اینکه از شدت بیماری بسرتی شودکه آنهم به سادگی امکانپذیر
نبود و پزشکان از قبل توجیه شده بودند.
بندهای مربوطه زمانی میتوانستند «رهاییبخش» و «راهگشا» باشندکه شما و مریم در
هر مرحله پیشقدم میشدید و از شرایطی مشابه با دیگران برخوردار میشدید .در غری این
صورت همانگونهکه شاهد بودیم افراد از «بند» رها نمیشدند بلکه در بندهای مرئی و
نامرئیگرفتار میشدند.
خداوند بر همهی امور این جهان آگاه و بصری است .شما هم با توسل به بندهای ذکر شده
وگزارشهاییکه افراد از فعالیتها و ذهنیتهای روزمره و «لحظهمره»ی خود مینوشتند
تالش میکردید نه تنها بر همهی امور اشرف بلکه از فکر و ذکر افراد «آگاه و بصری» شوید.

مراحلانقالبایدئولوژیک
در تفسری جوادی آملی
بخش مهمی از انقالب ایدئولوژیک در عرفان درونگرای اس�ل�امی و آنجاکه (که از
قول پیامرب رجعنا من الجهاد االصغر ایلالجهاد االکرب) مبارزه با نفس را «جهاد اکرب»
اعالم میکند و هم شما و هم خمینی و هم عرفای اسالمی به آن باور دارید آمده است.
شما برای پیشبرد خط مزبور همچون روحانیون بیعمل و عارفان و سالکان ،مبارزهی
بیامان مسلحانه و شکنجه و زندان و دربدری و  ...را «جهاد اصغر» و پرداخنت به درون
و «نفس» را «جهاد اکرب» خواندید.
اگر مولوی در شرح این مسأله در دفرت اول مثنوی میگفت:
ای شهانکشتیم ما خصم برون
ماند خصمی زو برت در اندرون
بر خودبزرگبینی «مراد» و راهربان انگشت میگذاشت و شما با درک وارونهی آن ،سر
مریدانمیشکستید.
جوادی آملی همانکه عضو شورای عایل قضایی رژیم در سال  ۶۰بود در بخش موانع
نظری و عملی س�ی�ر و سلوک ،در جلد یازده تفسری قرآن موضوعی خود (که سال ۱۳۶۳
چاپ شده است) میگوید:
یکى از موانع مهم تهذیب نفس و سری و سلوک اىلالله آن استکه ما همواره
به بریون از خود مىنگریم و از خود غافلیم و در حقیقت «فضول» هستیم نه
«عقول»; فرق «فضول» و «عقول» این استکه انسان عقول ،ابتدا به درون
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و آنگاه به بریون ،وىل انسان فضول ،همواره به بریون از خود مىنگرد.
جوادی آملی مراحلی راکه عارفان در سری و سلوک خود طی میکنند به شرح زیر معرفی
میکند:
•تفکر؛ تفکر پریامونکردار و رفتار و حتا عقاید روزمرهی خود.
• عزم؛ عزم یعنی با توجه به مرحلهی قبل تصمیمگرفته شودکه چگونه رفتارکند.
•عمل؛ بر اساس تفکر و عزمیکه صورتگرفته عملکند.
• مشارطه؛ یعنی با خود شرطکندکهگردگناهان قبلی نگردد و خود را از آنها بری
کند.
جوادی آملی در بارهی مراحل س�ی�ر و س���لوک معنوی و اخالقی در جلد یازدهم تفسری
موضوعی قرآنکریم میگوید:
بعد از مرحله ریاضت ،وقتى نفس اماره انس���ان ،مطیع عقل عملى او شود و
2
دیگر امر به سوء نکند ،او فراغتى براى مراقبت و محاسبه پیدا مىکند.
مراقبت؛ چننی معنا میشود؛ فرد به طور دائم از خود مراقبتکندکه بر آنچه
که شرطکرده پایبند باشد و قول و قرار خود را اجراکند .مراقبت مهمرتین
مرحلهی سلوک و جهاد با نفس است .در حقیقت پیشگریی و واکسینهکردن
فرد است و این امر تا انتهای راه همیشه و هر لحظه باید انجامگرید.
1

جوادی آملی در این زمینه میگوید:
مراقبت این اس���تکه انسانکامال «رقیب» باشد« .رقیب» یعنىکسىکه
«رقبه» (گردن) مىکشد تا اوضاع را زیر نظر داشته باشد .انسان باید رقیب
و مراقب خود باشد و بر اعمال خود ،اشراف داشته باشدکه چه مىکند; به
ای���ن معناکه ،اگر تصمیمگرفتکار خوبى انجام بدهد ،زود این تصمیم را
اجراکند و اگر تصمیمگرفتکار بدى انجام دهد ،فورا از آن برگردد و البته
هر تصمیمى را همکهگرفت و هرکارى را انجام داد ،ثبتکند تا در محاسبه
سودمند باشد.
درکنار مراقبت« ،محاسبه» مطرح است .انسانىکه سری و سلوک دارد ،اهل
حساب است و اعمال ثبتشده خود را حسابرسى مىکند  ...قبل از اینکه
انسان را در روز توزین و حساب ،وزنکنند یا او را به محاسبه فرا خوانند او
باید خود را توزین و به حسابرس���ى ،دعوتکند ...انسانىکه اهل محاسبه
1-/www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm
2-www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm
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باشد ،خود را بدهکار مىبیند; وقتى بدهکار ببیند ،هرگز اهل تمرد ،غرور ،تکرب
و مانند اینها نیست و خاضع و خاشع مىشود.کسىکه «خاطرات» خود را
جزو «اعمال» خویش بداندً ،
یقینا مواظب صحنه نفس خواهد بود .نتیجه آن
که سالک محاسب همان طورکه مواظب زبان خویش است مواظب نشسنت
و برخاسنت ،خوردن و آشامیدن ،امضاکردن و اندیشیدن خود نیز هست .بعد از
مرحله ریاضت ،وقتى نفس اماره انسان ،مطیع عقل عملى او شود و دیگر امر
به سوء نکند ،او فراغتى براى مراقبت و محاسبه پیدا مىکند.

فرد همیشه میبایستی به خود سوءظن داشته باشد .جوادی آملی در مورد موانع نظرى و
عملى سری و سلوک میگوید:
پس از نجات از غفلت ،باید نسبتبه آنچه انسان را دوباره به غفلت مىکشاند ،هشیار
بود و از این رو انسان باید هم نعمتهاى خدا را بشناسد و هم بدان دکه در همه حاالت،
در مشهد و محضر الهى است و هم نسبتبه خود ،خوشگمان نباشد; زیرا خوشگمانى
باعث مىشودکه انسانکارهاى خود را حمل بر صحت و آنها را توجیهکند و توجیه
کردن تبهکا ریها غفلتزاست و با تهذیب روح ،سازگار نیست .چننیکسى ،دیگر به توبه
و مانند آن راه نمىیابد تا تبهکا ریهاىگذشته را ترمیمکند; زیراکارهاى خود را ،زشت
1
نمىپندارد تا از آنها توبهکند.
اینها همه «بندهایی» اس���تکه مجاهدین در دوران انقالب ایدئولوژیک از آن عبور
میکنند تا «آببندی» ش���وند .شما مضامنی فوق را با فرهنگ مجاهدین و در شکل و
بستهبندی جدید عرضه میکنید .اما محتوا یکی است.

انقالب فرهنگی چنی ،انقالب ایدئولوژیک
و انقالب مریم
تجربه ثابتکرده اس���ت وقتیکس���انیکه اهرمهای قدرت را در دس���ت دارند دم از
«انقالب» میزنند ،بایستی منتظر اشاعهی جو سرکوب و برکناری و تصفیهی منتقدان
و رقبای سیاس���ی و تالش برای در دستگرفنت تمامی اهرمهای قدرت توسط مدعیان
انق�ل�اب و بالمنازع ش���دن آنها در اریکهی قدرت بود .منادی���ان و مدعیان اینگونه
«انقالب»ها همیشه اهداف آن را در پوششی از زیباترینکلمات بیان میکنند اما نتایج
اینگونه «انقالب»ها را نه درکتابهای رسمی و سخرنانیها و خطابههای دولتی بلکه
در عملکرد مدعیان آنها و روایتیکه تاریخ از آنها به دست میدهد بایستی دید.
1-www.hawzah.net/Per/K/Marahel/Index.htm
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انقالب فرهنگی چنی در پیکشمکش قدرت در حزبکمونیست چنی در سال ۱۹۶۶به
رهربی جیانگ چنی همسر مائو برپا شد .در آن جا هم یک زن برای حق رهربی ویژهی
همسرش میکوشید .انقالب فرهنگی نتیجهی بحران اقتصادی و فقر و قحطیای بود
که طی س���الهای  ۱۹۵۸تا ۱۹۶۱کشور را در برگرفت و به تلف شدن  ۳۸میلیون چینی
منجر شد .بحران اقتصادی به خاطر فقدان تجربهیکافی مائو و حزبکمونیست چنی
در هدایت برنامههای اقتصادی و طرحهای پیشبینی شده برای نوسازی چنیکه مائو از
آن به عنوان «جهش بزرگ به جلو» نام میبرد به وجود آمده بود .مائو به جای بررسی
اش���تباهات و تالش برای برون رف���ت از آن ،با راهاندازی انقالب فرهنگی به تصفیهی
کادرهای حزبی و دیگر مسئوالن حزبکمونیست پرداخت و فجایعی را به وجود آورد
که از آنها به عنوان سالهای سیاه «انقالب فرهنگی» یاد میشود .انقالب فرهنگی به
منظور ارعابکادرهای حزبی و تضمنی رهربی مائو طراحی شده بود و در نتیجهی آن
مائو در سال « ۱۹۶۸مرد برتر» چنی شد .تصویر چهرهی مائو بر هر مقالهای در «روزنامهی
مردم» نقش بست و نیمرخی از سر او زینت نشانی شدکه همهی چینیها بایستی آن را
به لباس خود میچسباندند .نزدیک به چهار میلیارد و هشت میلیون آرم از سر مائو ساخته
ش���د ،یعنی به ازاء هر چینی هشت عدد .هر چینی نسخهای از «کتاب سرخکوچک»
که نقل قولهایی از مائو بود را دریافتکرد و آنکتاب میبایس���ت در تمامی مراس���م
عمومی همراه آنها میبود و به این ترتیب مائوئیسم تبدیل به دین اجباری حکومت شد.
وقتی هدف بالمنازعش���دن و د ر اختیارگرفنت اهرمهای قدرت است ،شیوهها و ابزارها
خواهناخواه یکسان و مشابه میشوند.
الگوی شما برای قبضهی قدرت ،انقالب فرهنگی چنی بود ،شما از دیرباز دلباختهی مائو
بودید ،بخشی از اصول تشکیالتی مجاهدین از تعلیمات مائو الگوبرداری شده است .بعید
است شما چیزی در مورد انقالب فرهنگی چنی در آن موقع نشنیده باشید.
برای پیشربد انقالب فرهنگی نیاز به زوج «مائو» بود .بدون حضور جیانگ چنی ،مائو به
تنهایی نمیتوانست این پروژه را پیش بربد .احتما ً
ال فکر تشکیل زوج رجوی در شما بدون
توجه به چننی تجربهی تاریخیای نمیتواند بوده باشد.
هرچند در بیانیهی شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت ازدواج شما و
مریم آمده است:
ما مجاهدین «مسعود و مریم رجوی» را به مثابه واحد یگانهایکه سمبلگویای
مقاومت عادالنهی مردم ایران اس���ت پس از بسیاری آزمایشاتگدازانکه در
رأس رهربی دستجمعی سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان رهربی ذیصالح
انقالب نوین و دموکراتیک م���ردم ایران برگزیده و معرفیکردهایم .این امر از
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ضرورت متقن پریوزی و استمرار انقالب نوین ناشی شده و هیچگونه صبغهی
فردیت یاکیش شخصیت ندارد .جوهرکلیهی آزمایشات این دو نفر ،نفی تام
و تمام فردیت آنها و تطهریشان از آالیشهای طبقاتی و شرکآمیز بوده است.
کسانیکه ش���ما را در «رأس رهربی دستجمعی س���ازمان مجاهدین خلق ایران» قرار
میدادند نمیدانس���تند خود اولنی قربانیان آن خواهند بود و «رهربی دستجمعی» برای
همیشه رخت خواهد بست .آنها توجهی به تجربیات تاریخی نداشتند و نمیخواستند
بفهمندکه روح حاکم ب���ر پدیدهها در همه جا و در همهی تاریخ به یک صورت عمل
کرده و میکند .همهی ما شاهد بودیمکه برخالف پیشبینی آنها «امر» مورد نظر آنها
به «کیش شخصیت» راه برد.
برخالف اطالعیه دفرت سیاسی وکمیته مرکزی سازمان مجاهدین به تاریخ  ۱۹اسفند ۱۳۶۳
که ضمن اعالم «تصمیم ازدواج فرخندهی توحیدی و انقالبی مریم و مسعود» آورده بود:
این امر الزمهی تحقق و تثبیت و همچننی الزمهی اس���تمرار و بارآوری تمام
عیار «ترکیب نوین رهربی» ما از نظر ایدئولوژیک و تشکیالتی و همچننی به
ً
صرفا در همنی نقطه-
لحاظ سیاسی بود .زیرا ما در رأس هرم رهربی خود -و
خواستار یگانگی هرچه بیشتر و نامشروط طرفنی و منجمله یگانگی خانوادگی
آنها بودیم و به هیچوجه نمیتوانستیم و نمیبایدکمترین دوگانگی یا مشروط
بودن این رهربی را به غری آن ،پذیرا شویم.
یا چنانکه در بیانیهی شورای رهربی مجاهدین در  ۲۰خرداد  ۱۳۶۴آمده است:
به هر حال مسعود و مریم با چنگزدن به ریسمان محکم خدا و خلق ،عاری از هر
بیم و باک «ضرورت ایدئولوژیک و تشکیالتی و مشیت انقالب نوین مردم ایران
راکه مظهر مشیت الهی است» پذیرفته و «با اختیار و رضای خاطر» انقالبی و
توحیدی برای این ازدواج فرخندهکه بزرگترین ابتالء زندگی هر دوی آنهاست
تصمیمگرفتند .در غری این صورت ترکیب نوین رهربی ما چنانکه باید محقق
نمیشد و ازکارائی و محتوای عقیدتی و تشکیالتی الزم برخوردار نبود ...
پس از محکم ش���دن پای مرحلهی اول «انقالب ایدئولوژیک» و در دستگرفنت تمام
عی���ار اهرمهای قدرت دیگر نیازی به ادامهی آن در قالب قبلی نبود .به منظور تکمیل و
تعمیق پروژهی «انقالب ایدئولوژیک» ،از سال  ۶۸به بعد «انقالب مریم» پا به عرصهی
وجودگذاشت و با ایثار «مریم»« ،ترکیب نوین رهربی» و «راهربان عقیدتی» تبدیل به
«رهرب» و «رهرب عقیدتی» ش���د و مریم به عنوان حلقهی وصل به رهربی معرفی شد .و
رهرب یک درجه باالتر رفت و از بقیه فاصلهگرفت .پرواضح استکه «امام» و «رهرب
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عقیدتی» یکی است و «امامان» و «راهربان عقیدتی» چنانکه در مرحلهی اول انقالب
ایدئولوژیک معمول بود نقض غرض هستند.
برخالف اظهار نظر شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایرانکه در بیانیهی  ۲۰خرداد
 ۱۳۶۴این شورا انعکاس یافت:
درگذار خالق و خوننی از دنیای استبداد و استثمار به جهان حریت و عدل و
یگانگی و در برخورد با مسئلهی «رهایی زن»که نقطه عزیمت یک انقالب
ایدئولوژی���ک درونی بود ،مجاهدین به ط���اق ایدئولوژیکی باالبلندتریکه
مبنی یک ارتقاءکیفی عقیدتی و تشکیالتی است دست یافتند .شاخص این
پیشرفت عظیمکه در اوج بعدی خود درک انقالبی و توحیدی ما از مقولهی
خطری «رهربی» و رابطهی مس���تقیم آن با امر خطری «رهایی» را جهش داد،
انتخاب و معرفی مریم بعنوان همتای ایدئولوژیکی مسعود و همردیف مسئول
اول سازمان بود.
در «انقالب مریم» ،او از «همتای ایدئولوژیکی» شما و «هم ردیفی»تان دستکشید
و برخالف دوران «انقالب ایدئولوژیک»که ادعا میش���د همچون ش���ما تنها به خدا
پاسخگو است ،نه تنها تحت مسئو ل و حل شده در شما شد بلکه خود را در مقابل شما
«هیچ» معرفیکرد.
مهدی ابریشمچی در توضیح سیستم رهربی در سازمان مجاهدین میگوید:
 ...طبیعی استکه در پاینیتر از مسئول اول و رهربی ایدئولوژیک ،همه مشروط
هستند و قبل از همه به مسئول باالتر خودشان مشروط هستند .اما مسعود در
باال بهکی مشروط اس���ت؟ فقط به انقالب .او ایدئولوژیکمان مسئویل جز
خدا ندارد .همه مسئول دارند یعنی مشروط هستند به مسئولشان ویل در راس
رهربی اینطور نیست .مریم هم مسئول ندارد .مسعود هم مسئول مریم نیست .هر
دوی اینها مستقیما خودشان مسئولند ،به هیچکس بعنوان مسئول در باالتر از
خودشان پاسخگو نیستند .بعنوان مسئول ،اینها مسائل را متکی بر ایدئولوژی و
1
اندیشه خود باید حلکنند...
اما همهی ما شاهد بودیمکه مریم رجوی حتی در ارتباط با موضوع «ریاست جمهوری
برگزیده مقاومت» هم تا زمانیکه شما او را ملزم نکردید (و از پیش توافق نکردید) از
پذیرش این پیشنهاد سرباز میزد.
محمد حسنی حبیبی خائیزی یکی از شیفتگان «انقالب ایدئولوژیک» در مورد شگفتیای

 -1نشریهی مجاهد شمارهی  ، ۲۵۵تریماه ۱۳۶۴
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که شما آفریده بودید مینویسد:
 ...ش���گفتی دوم این مسئله در این استکه یک سازمان و مسئول اول یک
س���ازمان میآید و با دس���ت خود برای خود همردیف و ش���ریک میسازد.
بیتردید این حرکت یا باید نشانگر بیتوجهی آن سازمان و آن رهرب به مسائل
و اختالفات بالقوه و آینده باشد ،یا اینکه باید آن را قرینهایگرفت بر اوج
پرواز رهربی به قلههای دور دست پاکی و یگانگیکه هرگز در آن اختالف و
افرتاقی متصور نیست .یعنی همان نقطهی دور دستیکه به روایت اسطورهها
وقتی سیمرغ حقیقتجو توانس���تند از هفت وادی بگذرند ،سرانجام به آن
1
دست خواهند یافت.
نویسندهی سطور فوقکه در خلسهی ایدئولوژیک فرو رفته بود توجهی نداشتکه شما
در قدم اول «انقالب ایدئولوژیک» از شر بیست و یک عضو دفرت سیاسیکه همردیف
شما بودند و پنجاه و یک عضوکمیتهی مرکزی و  ...راحت میشوید و به جای ارگانهای
مسئول سازمانی تنها به خدا «پاسخگو» میشوید و قدرتی خارقالعاده در سازمان پیدا
میکنیدکه به اشارهای میتوانید جانشنی خود را در حد یک هوادار ساده تنزل مقام دهید
و اعضای دفرت سیاسی را به سادهترینکارها مشغولکنید .در ثانی در «انقالب مریم»
دیگر محمدحسنی حبیبی نبود تا شاهد آن باشد مریم نیز با تنزل مقام مواجه شد و به شما
پاسخگوگردید .از قضا در دوران «انقالب مریم» بودکه مطرحکردید بر او بیشتر از
بقیه سختگرفتهاید.
همانطورکه در باال اشارهکردم اگر تحت توجهات و رهربی «جیانگ چنی» ،همسرش
مائو به عنوان «کیش ملی» در آمد و همهی مردم چنی موظف به چس���باندن نش���انی از
نیمرخ سر او به لباسهایشان شدند ،به اعرتاف شما «مریم» همگردنبندهاییکه تصویر
شما بر آن حک شده بود برای تمام مجاهدین بال استثنا فرستاد .این جدا از عکسها و
تصاویری استکه همهی مجاهدین موظفند همراه خود داشته باشند یا در اتاقها و در
کمدها و باالی تختهای خود بچسبانند.
درکرهشمایل هم از رهربکشور به عنوان «ستاره راهنمای قرن « ،»۲۱ژنرال اعظمیکه از
آسمان نازل شده»« ،سیاستمدار شگفت انگیز»« ،فرمانده همیشه پریوز»« ،اراده آهننی»
و «عایلترین تجسم عشق انقالب» نام برده میشود.
به مناسبت صدمنی سالگرد تولدکیم ایل سونگ بنیانگذارکره شمایل ،مقامات دولتی
دستور دادند دانشگاههای اینکشور به مدت ده ماه تعطیل شود و جشن مفصلی به همنی
-1نشریهی مجاهد شمارهی ،۲۵۲تاریخ ۳۰خرداد .۱۳۶۴مقالهی «تکلیف ناباوران ،انقالب ایدئولوژیک،
مجاهدینچیست؟»
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مناسبت در اینکشور برپا شد.گفته میشد مائو در میانسایل و پریی رکورد شنای جهانی
را شکسته است .تبلیغات رسمی درکره شمایل هم حاکی از این استکه برای دستیابی
به جوهر جوچه و برای اینکه بطور روزمره نو و تازه ش���وید باید به این باور برس���یدکه
هرچه دارید از خلق و رهربی اس���ت .آنجا هم تبلیغ میشود دستتان را به دست «رهرب
عزیز» بدهید .با پاهایکیم سونگ ایل وکیم جونگ ایل حرکتکنید تا در راه نمانید.
اینطور تک تک شما جاودان میشوید .و شعلهای خواهید بودکه هیچکس نمیتواند
آنرا خاموشکند.
نگاهکنید صفر مراد نیازافکه لقب «ترکمن باشیکبری» یا پدر ترکمنهای دنیا را به او
دادهاند چه بر سر ملت فقری ترکمن آورد .تراوشات فکریاش را تحت عنوان «روحنامه»
در یک میلیون جلد انتش���ار دادند و با موشک روس���ی به فضا فرستادند .بر در و دیوار
مساجد عبارتهایی از آن را حککردند.
در هیچکجای دنیا ،در س���ایهی چننی اموری و چنان روابطیکه شما مدعی آن هستید
پیشرفت صورت نگرفته اس���ت .همهی این امور در روابط عقبمانده و درکشورهایی
چونکرهشمایل و ترکمنستان و ...که بدبختی و فقر از سر و رویشان میبارد و در ارتباط
با رهربان اینکشورها به وقوع میپیوندد« .معجزه» و امور عجیب و غریب و تحوالت
باورنکردنی عامل پیش���رفت و یا بقای یک سیس���تم و جامعه نبوده است .تواناییهای
منحصر بفرد و ویژه و دستنیافتنی در هیچکس نبوده و نیست.

شباهت روابط موجود در «اشرف»
و انقالب ایدئولوژیک با مائوئیسم
ش���ما جدای از اصول تشکیالتی-که در نشستهای سه روزه سال  ۶۶نیز به جز بحث
محفلگرایی ،-رهنمودهای او را بدون اشاره به نامش تکرارکردید ،یکی از پایهایترین
اصویل راکه به آن معتقدید از مائوگرفتهاید و در عمل آن را بارها بهکار بستهاید و در
بعضی مواقع به فاجعه منجر ش���ده است .مائو ابایی از به هدر دادن خون نداشت .شما
ضمن تأیید این ویژگی او درکتاب «درباره جناحبندی و صفبندی درون احزاب» از او
فاکت آورده و مینویسید« :به قول مائو تجربه به قیمت خون به دست میآید» .مائو با این
جمله همهی نابخردیها و ضعفها و اشتباهاتش را توجیه میکرد و شما روی درستی آن
صحه میگذارید .آیا این باعث نمیشودکه در مقاطع مختلف این نوع از تجربهاندوزی
را بهکار بربید و آسوده خاطر باشید؟
مائو در س���ال  ۱۹۵۷در مسکوگفت« :ما آمادهایم سیصد میلیون چینی را برای پریوزی
گ جهانی دیگر به
انقالب جهانی قربانیکنیم» وی در سال  ۱۹۵۸در چشمانداز یک جن 
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حزبگفت« :چه باک اگر نیمی از جمعیت چنی نیست و نابود شوند .این چیزی است
1
که چندین بار در تاریخ چنی به وقوع پیوسته است»...
آنچه در پی میآیدگوش���های از اقدامات مائو اس���تکه با الگوبرداری از آن ،پس از
انقالب ایدئولوژیک و به ویژه در اش���رف نشستها و محاکمات درونی مجاهدین را
سازماندهیکردید .مائو تصفیهی عظیم خود را با خشونت و تحقری درگردهماییهای
بزرگ و در مالءعام انجام میداد .او قربانیانش را توسط زیردستانشان مورد شکنجه و
آزار قرار میداد .هرچند در یک دوره روشنفکران غربی زیادی از جمله سیمون دوبوار و
ژانپل س���ارتر از اقدامات مائو حمایت به عمل میآوردند و ژان پل سارتر طی انقالب
فرهنگی چنی در دههی « ۱۹۶۰خشونت انقالبی مائو» را تحت عنوان اقدامی «عمیق ًا
اخالقی» مورد ستایش قرار داد.
کتاب تحقیقی «مائو ،داستان ناشناخته»  Mao, The unknown storyبه قلم چونگ
چان���گ  Jung Changو ج���ان هالیدی  Jon Hallidayس���ه دهه پس از مرگ مائو به
زندگی او میپردازد و مورد توجه مطبوعات دنیا قرار میگرید.کمتر نش���ریهی معتربی
پیدا میشودکه راجع به اینکتاب ننوشته باشد .اگر مائو دو دهه پس از انقالب چنی به
فکر «انقالب فرهنگی» افتاد شما هم دو دهه پس از تشکیل سازمان مجاهدین به فکر
2
«انقالب ایدئولوژیک» و یکسانسازی اذهان افتادید.
کیت ویندش���اتل  Keith Windschuttleدر مقالهی «مائو و مائوئیستها» به بخشی از
جنایات صورتگرفته و نحوهی عمل مائو اشاره میکند:
کل جمعیت [یک منطقه] درکمیتههایگوناگونی متشکل میشدندکه نقش
آنها اجرای دس���تورات حزب بود .هر شخصیکه به عنوان دشمن عقیدتی
مورد سوءظن قرارمیگرفت اموالش مصادره میشد و بهکار اجباری نامحدود
یا اعدام محکوم میشد .نوآوری مائو نسبت به سیستم شوروی تبدیل این آزار
و اذیتها به نمایش عمومی بود .تظاهرات تودهای ،اتهامزدنهای علنی توسط
خربچنیها و اعرتافهای عمومی مبنیبر اینکه فرد یک ضد بلشویک است
به دستور روز تبدیل شد.
مائو از این تهمت زدنها برای تصفیهی سلس���له مراتب حزبی وکسانیکه
با وی مخالفت میکردند و همچننی برای از میان برداش�ت�نکسانیکه فکر
میکرد بالقوه خائن هستند استفاده میکرد .اولنیکسانیکه مورد اتهام قرار
1-www.arlindo-correia.com/mao_2.html
2-www.arlindo-correia.com/140905.html
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گرفتند افسران نظامی ارتش س���رخ و رقبای مائو برای رهربی حزب بودند.
بیشترکسانیکه به قتل رسیدند از اعضای حزب بودند.
مردان به خدمت نظامی فراخوانده میشدند .به عنوان هشدار بهکسانیکه از
اجرای این فرمان سرباز میزدند سربازان فراری را به صورت علنی محاکمه و
اعدام میکردند .ماموران سربازگرییکه موفق نمیشدند به تعدادکافی سرباز
به تور اندازند در تجمعات بزرگ عمومی مورد انتقاد قرارگرفته و در محل
اعدام میشدند .معاشرتهای اجتماعی روزمره و مهمانوازی میتوانست مرگ
به همراه داشته باشد .سربازان قدیمی به خاطر میآورندکه :هیچ خانوادهای
اجازه نداش���ت میهمان داشته باشد یا شبکس���ی نزد آنها اقامتکند .هر
خانوادهایکه مبادرت به اینکار میکرد به همراه میهمانشکشته میشد... .
هرکس���یکه این اقدامات را حتی به طور خصوصی ،مورد انتقاد قرار میداد
به عنوان تروتسکیس���ت مورد نکوهش شدید قرارگرفته و به زندان انفرادی
محکوم میش���د .در سال  ۱۹۴۲مائوکلیهی داوطلبینی راکه از نواحی تحت
کنرتل ناسیونالیس���تها آمده بودند به عنوان جاسوس مورد اتهام قرار داد و
دستور دستگریی و ش���کنجهی هزاران نفر را به منظور اعرتافگریی صادر
کرد .اعدام ،به صورت واقعی و نمایش���ی جزو برنامههای روزانه بود .زندگی
در «ینان»  Yenanبرگردهماییهای وحش���تناک و بازجویی از افراد متمرکز
شد .در اینگردهماییها داوطلبان در برابر مردم حاضر به جاسوس بودن خود
اعرتاف میکردند .بر خالف استالنی و هیتلرکه از پلیس مخفی برای بازداشت
و بازجویی قربانیان استفاده میکردند ،مائو از تمامکسانیکه هنوز مورد اتهام
قرار نگرفته بودند برای نگهبانی ،بازجویی و مجازات متهمنی استفاده میکرد.
منطقهی مسکونی «ینان» به یک حکومت توتالیرت خودمحور تبدیل شده بود.
استفاده از مطبوعات و رادیوهای خارجی ممنوع بود.کسی قادر به ارسال و
دریافت نامه از دنیای بریون نبود .در واقع نامهها به عنوان مدرک و شاهدی
مبنی بر جاسوسی تعبری میشدند .طنز ،شوخ طبعی،گوشه وکنایه زدن به هر
شکل ممنوع بود .رژیم ،جرم جدیدکلی و مبهمی را اخرتاعکرد؛ «بر زبان
آوردنکلمات عوضی» .منظورشان این بودکه هر نظر و یا سخنیکه شکایت،
متلک یا نیش وکنایه تلقی شود میتواندگویندهاش را به عنوان جاسوس یا
خائن مورد اتهام قرار دهد .دو سال فعالیت در این رژیم ،یک جوان داوطلب
پرشور را به آدمماشینی(ربات) تبدیل میکردکه قادر به زبان آوردن چیزی به
جز بازتاب خشک و بیروح خط حزبی نبود.
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یک خربنگار میهمانگزارش میکند« :اگر شما یک پرسش را از بیست یا
سی نفر سؤالکنید ،فرقی نمیکند از روشنفکرانگرفته تاکارگران ،پاسخهای
آنها همیش���هکمابیش یکسان است .به نظر میرسد همیشه یک نقطهنظر
وجود داردکه در نشس���تها تعینی میشود .جای تعجب نیستکه آنها به
اتفاق آرا و قاطعانه انکار میکنندکه حزب نظارت مستقیمی بر افکار آنها
1
دارد».
یک دهه پس از «انقالب فرهنگی» دیگرکمتر چینی هوشمندی پیدا میشدکه از آن
به نیکی یادکند و نکوشد آثار سوء آن را از بنی بربد .اگر «انقالب ایدئولوژیک» شما
همچنان پس از س���ه دهه در میان جمع محدود مجاهدین به حیات خود ادامه میدهد
ناشی از شرایط بستهی عراق و موقعیت خطری مجاهدین و سردرگمی نریوهاست وگرنه به
ت رسیدن آن بدیهی است.
بنبس 

الگوبرداری از استالینیسم و تشابهات رفتاری
به نظر میرس���د شما تحت تأثری شخصیت اس���تالنی هم بودهاید و در بحثهای درونی
مجاهدی���ن از وی به نیکی یاد میکنید .هرچند او اقدامات مثبت و ماندگار زیادی هم
انجام داد اما شما ازکارهای زشت او و به ویژهکیش شخصیتاش تأثری پذیرفتهاید .شما
به مجاهدین تأکید میکردیدکه در دام تبلیغات ضداستالینیگرفتار نشوند .از این روست
که هیچ نوشتهای از مجاهدین در نقد اقدامات استالنی در دوران وحشت و ترور انتشار
نیافته و شما حداکثر جنایات سازماندهیشده از سوی استالنی را اشتباهات وی ارزیابی
میکنید.
ش���ما به ویژه پس از انق�ل�اب ایدئولوژیک با الگوبرداری از اس���تالنی به روایت تاریخ
مجاهدین هم مبادرت میکنید .همانگونهکه استالنی طی چهار مرحله دادگاه فرمایشی،
با محاکمه و اعدا م دهها عضوکمیته مرکزی و یاران قدیمی لننی و از طریق تصفیههای
خوننی توانست مقصود خودکه همانا تسخری تمامی ارکان قدرت بود عملی سازد و نظام
تمامیت خواهانه مطلوب خود را برقرار سازد ،شما هم از طریق مراحل مختلف انقالب
ایدئولوژیک با تحقری روحی و روانی همردیفهایتان به مقصود خود رسیدید .همچون
اوکه دستور میداد بسیاری از قربانیان تصفیههای خوننی ازکتابها و عکسها بریون
گذاشته شوندکهگویی هرگز وجود نداشتهاند شما هم چننیکاریکردید و حتی منکر
گذشتهی افراد میشوید .استالنی بهگونهای تاریخ حزبکمونیست و انقالب را روایت
میکردکهگویا تنها دو شخصیت وجود داشتهاند لننی و استالنی .در حایلکه او الاقل
1-www.arlindo-correia.com/mao_2.html
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هنگام پریوزی انقالب اکترب زیر دست تروتسکی بود .استالنی در نوامرب  ۱۹۱۸در روزنامهی
«پراودا» نوشته بود:
تمامکار عملی در ارتباط با س���ازماندهی قیام زیر فرماندهی مستقیم رفیق
تروتس���کی ،رئیس شورای پرتوگراد انجام شد .میتوان با قاطعیتگفتکه
ً
ً
اصوال برایکشاندن وسیع سربازان به سمت شوروی و شیوه
اساسا و
حزب
کارآی سازماندهیکمیته انقالبی نظامی ،به رفیق تروتسکی مدیون است.
این قطعه درکتاب «انقالب اکترب» اثر استالنیکه در سال  ۱۹۳۴منتشر شد موجود است
اما در مجموعهی آثار استالنی در  ۱۹۴۹حذف شد.
هیچیک از اعضایکمیته مرکزی و دفرت سیاس���ی مجاهدین و همقطاران س���ابق شما
برخالف بلشویکهای قدیمی حذف فیزیکی نشدند ،این به خاطر تغیری زمانه است و
پیچیدهشدن روابط و محدودیتهای به وجود آمده.کما اینکه هیچیک از یاران نزدیک
خمینی نیز توسط خامنهای حذف فیزیکی نشدهاند.
شما نیز بهگونهای تاریخ مجاهدین را روایت میکنیدکهگویا فقط دو شخصیت وجود
داشتهاند حنیفنژاد و مسعود رجوی .در حایلکه شما در آخرین تغیری و تحوالت در بهار
سال  ۱۳۵۰به مرکزیت مجاهدین پیوسته بودید .دامنهی این تاریخسازی نادرست را حتی
به «گروه ایدئولوژی» مجاهدین قبل از سال  ۱۳۵۰هم بسط میدهید.
راویان وابسته به شما اگر امکانش را پیدا میکردند حتی مدعی میشدندکه شما درگروه
ایدئولوژی در حایلکه بیست و یک ساله بودید و تازه دو سال بود سیاسی شده بودید
به حنیفنژاد هم خط میدادید و او تحت تأثری دانش و تسلط شگرف ایدئولوژیک شما
بود .در حایلکه شما توسط همشهریتان حسنی روحانی عضوگریی شدیدکه بعدها به
مارکسیسمگرایش پیداکرد و پس از دستگریی در بهمن  ۱۳۶۰زیر فشار شکنجه شکست
و به خدمت بازجویان اوین درآمد .حسنی روحانی عضوگروه ایدئولوژی و تدوینکنندهی
کتاب «ش���ناخت» مجاهدین ب���ود و فرماندهی عملیات موفق رب���ودن هواپیماییکه
مجاهدین دستگری شده را در سال  ۴۹از دبی به ایران میآورد به عهده داشت .اینکتاب
زیر نظر حنیف نژاد بعد ًا تکمیل شد.
درکتاب «شرح تأسیس و تاریخچهی وقایع سازمان مجاهدین خلق ایران از سال  ۱۳۴۴تا
سال »۱۳۵۰که در سال  ۱۳۵۸توسط مجاهدین انتشار یافته آمده است« :گروه ایدئولوژی
به سرپرستی شهید محمد حنیفنژاد فعالیت خود را شروعکرد .علی میهندوست درکنار
محمد حنیفنژاد یکی از عناصر فعال و مبتکر اینگروه بود» .به همنی دلیل در دادگاهی
که برای محاکمهی رهربی مجاهدین در سال  ۱۳۵۰برگزار شد و شما هم حضور داشتید
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دفاع ایدئولوژیک به علی میهندوست یکی از اعضای مهمگروه ایدئولوژیکه به «علی
عقیدتی» معروف بود سرپده شد و نه به شما .میهندوستکتاب «تکامل» مجاهدین
را به رشتهی تحریر در آورده بود و نقش بدونگفتگویی در تدوین ایدئولوژی مجاهدین
داشت .منتهی شما بعدها او را به نوعی حذفکرده و خود در روایت رسمی مجاهدین
از تاریخچهی این سازمان جایگزین وی شدید .پس از انقالب ایدئولوژیک مریم رجوی
مدعی شدکهکتاب «راه حسنی» نوشتهی شماست اما سازمان به نام احمد رضایی آن
را منتش���رکرد! و شما هم با لبخند و س���رتکان دادن تأئیدکردید در حایلکه درکتاب
ش���رح تأسیس سازمان مجاهدین خلق منتشر شده در سال  ۱۳۵۸ص  ۳۹آمده استکه
احمد رضایی «درکارهای تحقیقاتی مربوط به اینکتاب نقش مهمی بازیکرد ».یعنی
دیگران هم در تدوین آن دست داشتهاند حال اگر میگفتید شما هم در تهیه و تدارک این
کتاب مشارکت داشتیدکه قطع ًا چننی بوده قابل قبول بود اما شما محصول تالشهای
جمعی را نیز به نام خود میخواهید .در واقع پس از انقالب ایدئولوژیک این نقیصهکه
نامی از شما در تهیهیکتابهای اولیهی ایدئولوژیک مجاهدین نیست برطرف شد .شما
توجهی ندارید ،اظهار این ادعاکه درکار تدوین ایدئولوژی مجاهدین در سالهای ۴۸
تا  ۵۰نقش مهم و تأثریگذار داشتید قبل از هر چیز استحکام آن را زیر سؤال میبرد .قصد
من از این توضیح نفی استعداد و توانمندی ایدئولوژیک شما در سالهای بعد نیست.
جوانی بیست و یک سالهکه تنها دو سال سابقهی سیاسی دارد و در عنی حال تمام وقت
درکالسهای دانش���گاه هم شرکت میکند نمیتواند از درک عمیق و شناخت باالیی
برخوردار باش���د مگر اینکه مدعی ش���وید «علم لدنی» داشتید و از جانب خداوند یا
سرچشمهی علو م به شما الهام میشد.
انحصارطلبی ش���ما و ادعاهای عجیب و غریب ش���یفتگانتان تمام���ی ندارد .مهدی
ابریشمچی صالحیتهای ایدئولوژیک شما را برتر از سعید محسن یکی از سه بنیانگذار
مجاهدین معرفی میکند:
از فردای شهادت حنیف ،پرچم ایدئولوژیک سازمان بدست مسعود بوده است.
حتی اگر سعید محسن هم زنده بود ،بدلیل چیزی به اسم سنخیت ایدئولوژیک
(که خودش بحث مفصلی دارد) در یککالم اندیش���ه و س���اخت و بافت
1
شخصیت مسعود برای بارآوری ایدئولوژی از همه شایستهتر بود.
قطع ًا طبق این نظریه ،شما شایستهتر از علی اصغر بدیعزادگان دیگر بنیانگذار مجاهدین هم
بودید ،بقیهی رهربان مجاهدینکه جای خود دارند .چه بسا اگر حنیف هم زنده بود در
-1سخرنانی مهدی ابریشمچی دربارهی انقالب ایدئولوژیک ۱۱ ،خرداد  ،۶۴انتشاراتکتاب طالقانی،
آبانماه  ،۶۴صفحهی ۶۳
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سالهای بعد به «سنخیت ایدئولوژیک» بیشتر شماگردن میگذاشت.
در شیوهی ادارهی امور هم بنی دو شخصیت تاریخی حزبکمونیست شوروی ،شما از
اقدامات استالنی الگوبرداری میکنید و نه لننی .شما همچون استالنی برای رنج و مقاومت
یارا ن و همراهانتان احرتام قائل نیستید.
در سال ۱۹۱۷کمیتهی مرکزی ،تصمیم تاریخی لننی در بارهی آغاز قیام مسلحانه را مورد
تصویب قرار داد.کامنوف و زینویف ،تنهاکسانی از اعضایکمیته مرکزی بودندکه با این
تصمیم مخالفتکردند .زینویف وکامنوف در روزنامه منشویکی نوایاژیزن (زندگی نوین)
بیانیهای در خصوص عدم موافقت باکمیته مرکزی درباره موضوع قیام مسلحانه چاپ
کردندکه در نتیجه تصمیم مخفی حزب افش���ا میشد .لننی و حزب سوسیال دموکرات
روسیه اقدام این دو را «خیانت» نامیدند .اما این دو نفر از حزب اخراج نشدند و بعد از
پریوزی انقالب به خاطر رنج و مصیبتیکه متحمل شده بودند همچنان در رهربی حزب و
انقالب باقی ماندند .اما استالنی در سال  ۱۹۳۶آنها را نه به خاطر اقدامیکه دو دهه قبل
ش شخصیتاش
ع شدن خود و جا انداخنتکی 
انجام داده بودند بلکه به منظور بالمناز 
با طرح توطئهای غریواقعی و اتهاماتیکام ً
ال س���اختگی به محاکمهکش���اند و تریباران
کرد .استالنی باکمک یژوف و تیم همراهش لحظه به لحظه در جریانگزارش عملکرد
بازپرس���ان  ،قرار میگرفت و بر اس���اس برنامه خود اتهامهایی راکه باید مورد اعرتاف
متهمان قرارگرید بر آن اضافه و یا حذف میکرد .تاریخ با جزئیات نحوهی اعرتافگریی
از متهمان و چگونگی درهمشکسنتشان را شرح داده است .دادگاه با دادستانی آندری
ویشینسکی آغاز شد،که بعدها نماینده استالنی درکمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
بود و تالشهای زیادی برای تغیری مفاد اعالمیه جهانی حقوق بش���ر به خرج داد .حتما
میدانید اوکسی بودکه در سال  ۱۹۱۷به عنوان یک مقام دونپایه دستور دستگریی لننی
را داده بود.
کامنف عضو ارشد انجمن بلشویکهای قدیمی در دادگاه طی اعرتافات خودگفت:
سومنی بار استکه برابر دادگاه قرار دارم ،دوبار زندگی به من بازگردانده شده،
گذشت هم اندازهای دارد .ماکار را از حد و اندازهگذراندهایم و فراتر رفتهایم
و ما مجرمیم.
زینویف از دیگر اعضای ارشد انجمن بلشویکهای قدیمی در آخرین دفاع خود ضمن
پذیرشکلیهی اتهامات چننی میگوید «حزب به ما اعالم خطرکرد و یادآور شدکه راه ما
بهکجا منتهی میشود .استالنی در یکی از سخرنانیهای خود خاطرنشانکردکه «اقدام
معرتضان در حکم تحمیل اراده به حزب است .اما ما اعتنایی نکردیم».
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یکی از وکالی مدافع به نام برائود در دومنی جلسهی خیمهشببازی دادگاهگفت:
در این پرونده هیچگونه تردیدی نسبت به واقعیات امر وجود ندارد و حق با
ً
خصوصا بازپرسی ،اعرتاف
رفیق دادس���تان استکهگفته :ازکلیهی جهات
ش���هود و ...همهی موارد جرم مورد تایید قرارگرفتهاند پس مینشینم و در رد
اتهامات موکلینم هیچگونه دفاعی ندارم .
همچننیکازناچیف وکیل دیگر متهمانگفت« :جرایم موجود در پرونده نه تنها با اعرتاف
متهمان ،بلکه با شهادت شهود نیز مسجل شده است.گناه متهمان از حد و اندازه خارج
است ».و همنیطور وکیل مدافعی دیگر به جای دفاع از موکلینش در مدح و ثنای استالنی
زبان به تملقگشود وگفت « :یکصد و هفتاد میلیون مردم اتحاد جماهری شوروی حائلی
از عشق  ،احرتام و وفاداری بهگرد رهرب خودکشیدهاندکه هیچکس و هیچ نریویی یارای
درهم شکسنت آنرا ندارد».

بهرهگرییازتبلیغاتاستالینی
و خودسانسوری افراد
متأسفانه شیوههای بهکارگرفته از سوی شما برای سرکوب نریوهای مخالف به ویژه در
اروپا و آمریکا به شدت شبیه به شیوههایی استکه دستگاه تبلیغاتی استالنی از آن بهره
میبرد و با توسل به آن قادر شده بود دامنهی سانسور و اختناق را به جهان آزاد و اروپا نیز
بسط دهد .مانس اشرپبر یکی از اعضای حزبکمونیست آلمانکه رنجهای زیادی را
هم متحمل شد وضعیت آن دوره را اینگونه شرح میدهد:
من بنا بر طبیعت ش���خصی و طرز تفک���رم ،از مدتها پیش در مورد صحت
و حقانیت سیاس���یکمینرتن تردید داشتم و حتی به پارهای از مواضع اصلی
ً
مث�ل�ا از نظریهی مربوط
و تصمیمات اس�ت�راتژیک آن خردهگرفت���ه بودم؛
به «سوس���یال فاشیس���م» و مصوبهی منتج از آن دایر بر ضرورت مبارزه علیه
«سوسیال دموکراتها» به مثابهی دشمن اصلی طبقهیکارگر؛ و از آن اصل
خش���ک و جزمیکه میگفت ،در تمام موارد همیشه حق با حزب است؛ و
نیز از بهتان ابلهانهی ضدانقالبی بودن و خادم سرمایهداریشدن تروتسکی و
 ...بس���یاری از ما حتی تصور میکردیمکه چه بسا همنی تراکم خارج از حد
و حصر اشتباهات و خطاهای ناشی از دگماتیسم و خشک -مغزی ،دورهی
کیش شخصیت استالنی راکه دیگر غریقابل تحمل شده بود ،پایان خواهد داد.
به نظر ما ،جملهی «دوچه همیشه برحق است» و جنون سازمان یافتهی «هایل
هیتلر!» هر دو از ماهیت فاشیس���م برمیخاست ،لیکن پرستش خداگونهی
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ً
کامال س���ازمانیافته انجام میگرفت -به
اس���تالنی را-که آن هم به شکل
مثابهی عملی ناقض مبانی «ماتریالیس���م تاریخی» ارزیابی میکردیم و آن
را فقط نوعی تخطی از اصول و موازین «نهضتکارگری مارکسیس���تی» به
حساب میآوردیم .در طول دههی بیست ،ما میتوانستیم بدونکوچکترین
مالحظهای ،این نوع «انحرافات» را به بحث وگفتوگو بگذاریم .اما با آغاز
دههی سی ،ادامهی چننی مباحثاتی فقط در جرگهی نزدیکترین دوستان و به
شکلی پنهانی مقدور بود .توجیه این محدودیت ،آن بودکه خطر فاشیسم به
گونهای تهدیدآمیز در حال تزاید است و لذا ،تمام توجه میبایست به خطر و
مش���اجرات و درگرییهایی معطوف شودکه ناگزیر و به زودی زود ،در پیش
رو داشتیم .در همنی حال ،اعتقاد به اینکه در مقابل خطر فاشیسم ،شوروی
مطمئنترین -و شاید تنها -متفق ما خواهد بود ،به یقینی تزلزلناپذیر تبدیل
شده بود .بنابراین ،میپنداشتیمکه باقی ماندن در صفوف حزب ،صحیح است
ً
کامال برطرف نشده ،لحن انتقاد از خط
و میبایست تا زمانیکه خطر فاشیسم
مشیکمینرتن و اوضاع و احوال روسیه را مالیمکرد و هرگز اجازه نداد تا این
خردهگرییها به خارج از خودمانیترین حوزهها درزکند .سرانجامکار به جایی
کشیدکه فقط مسکوتگذاشنت خردهگرییها نیزکفایت نمیکرد و ما ناچار
میش���دیم در مالءعام ،تن به تأیید و موافقت اموری دهیمکه در خفا نسبت
به آنهاً ،
قطعا نظر دیگری داشتیم .جریان به همنی صورت ادامه یافت تا یک
روز چش م بازکردیم و دیدیم رفته رفته دامنهی این تظاهر ،چنانگسرتده شده
که نه فقط در جلسات و یا درگردهماییهای بزرگتر ،بلکه حتی در خلوت
و در برابر تک تک رفقایمان نیز همانطور سخن میگوییمکه با جواسیس و
«چشموگوش»های اجری قدرتمداری،که نمیتوانیم یا نمیخواهیم رابطهمان
را با او به هم بزنیم! یک روز چش���م بازکردیم و دیدیم...؟ نه ،اینطور نبود.
جریان فرایندی تداومی داشت،که اگر چه بطور روزمره مورد توجه و ادراک
بود ،لیکن باورمان نمیش���د .ما در قلبکش���ورهای آزاد -در پاریس ،لندن
و یا پراگ -طوری رفتار میکردیمکهگویی دم دس���ت و در حوزهی عمل
«گ .پ .او» قرار داریم؛ همانند رعایا و زیردس���تان درمانده و العالج یک
نظام «استبداد فراگری» ،به مردمانی دورو تبدیل شده بودیم .چرا؟ چه عاملی
توانسته بود افرادی چون مرا به چننی چاکری و خضوع داوطلبانهای وادارد؟
آیا این عامل ،همان حفظ تعهد و وفاداری در قبال حزبی نبودکه پریوانش در
«رایش س���وم» تحت پیگردی بریحمانه قرار داشتند و در اردوگاههای مرگ،
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گرفتار درد و عذاب و شکنجه بودند و یا بهکام نیستی سرپده میشدند؟ چرا؛
این امر پیش از هرچیز برما اثر داشت .روزی نمیگذشتکه من دربارهی آنها
نمیاندیشیدم .به خود میگفتم ،برای وفای به عهد و پیمانم با آنها موظفم
همیشه دشمن حقیقی را در نظر بگریم و تا زمانیکه این خصم در قید حیات
است ،به هیچ زشتی و پلشتی دیگری در جهان توجه نکنم .بدین سان بودکه
قرن ما -این عصر رهایی زنان،کودکان ،ملیتهای استعمارزده و پرولتاریا ،این
قرن انقالبات و جنگهای جهانی -در اوایل ورود به دومنی ثلث عمرش ،به
قرن «ح ق السکوت بگریان» تبدیل شد .در آن روزگار ،درد و اندوهی جانگاه
روح ما را میفرسود؛گویی ناچار بودیم بر لبهی باریک تیغهای بلند و عمود،
در برابر تازش توفان ،تاب بیاوریم؛ و میدانستیمکه برداشنت هرگامی ،در حکم
سقوط به ژرفای پرتگاهی – در سمت چپ یا راست خودمان -خواهد بود.
این حالت روحی -در آن زمان و هماکنون نیز – ناش���ی از س���یطرهی توهم
«دوراهیکاذب» بود .بعدها ،در جایی ،من این موقعیت خطرناک را چننی
توصیفکردم :پنجاه سال استکه یک دوراهی قالبی نجات،که دوشاخهی
[قیچی] استبداد فراگری است ،به شکل خطرناکترین چنگال باجگریی زمانه
درآمده و مرتب احتجاجات دو سر دروغ خود را تحویل ما میدهد :قتل رزا
لوگزامبورگ،کارل لیبکنخت،کورت آیزنر،گوس���تاو الندآئر و بسیاری از
سوسیالیستها وکمونیستها وکمونیستهای دیگر در آلمان،کشنت ماتئوتی
و برقراری ترور فاشیس���تی در ایتالیا ،اعمال شنیع رژیمهای نیمهفاشیستی در
ممالک بالکان وکشورهای آمریکای التنی ،و سرانجام جنایتهای پیدرپی
نازیس���م ...همهی خودکام���گان و قدارهبندان و دیپلماتها و روش���نفکران
«دولت -نشانده»شان ،این امواج غضبناک خشونت و قلدری را مالک و
مالط باجگریی و حقالسکوتگرییکردهاند« :هر اقدامی علیه ما ،در واقع
کمک بهکمونیستهاست و پیشرفت و استقرار دیکتاتوری آنها را ترغیب
میکن���د .حتی یک لحظه هم فراموش نکنیدکه هی���چ راهی جز این دو راه
وجود ندارد :یا آنه���ا ،یا ما ،حال انتخابکنید!» در همنی دوره ،جارچیان
اس���تالنی نیز همه جا بانگ میزدندکه « :هرکسگستاخیکرده و در شرح
معایب اشرتاکیکردنهای اجباری سخن میگوید و یا از سرکوب مخالفان و
اعزام آنها به سیربی خرده میگرید،کسیکه جسارت میکند و محاکمات
مسکو را مورد انتقاد قرار میدهد ،همه علیه تبعیدشدگان لیپانی با موسولینی
همدس���ت ش���دهاند و به حمایت از هیتلر ،بر ضد قربانیان اردوگاههای مرگ

نگاهی با چشم جان

133

داخائو ،اورانینبورگ و بوخنوالد صفآراییکردهاند .اینها دست در دست
فرانکومردم مقتولگرنیکا راگلولهبارانکردهاند! مسأله بر سر انتخاب است:
یا آنها ،یا ما!» اعضای حزب نیز این ادعاها را بهگوش میگرفتند و بیوقفه
تکرار میکردند« :هرکس حتاکوچکترین تردیدی در این باره به ذهن خود
راه دهدکه در ش���وروی ،آزادی فردی و حق تعینی سرنوش���ت ملی و آزادی
نامحدود عقیده و بیان وجود دارد ،هرکس صحت این واقعیت را منکر شود
که تحت هدایت و رهربی داهیانهی استالنی ،شوروی میهن سوسیالیستی و مام
تنها دموکراسی حقیقی جهان شده است ،آری هر آنکه مرتکب چننی اعمایل
شود ،در واقع یار و یاور هیتلر است و بهطور عینی دشمن طبقهیکارگر ،و رفته
رفته به یک فاشیس���ت تبدیل میشود ».چننی سخنانی – مو به مو -از زبان
اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران و پریوان بورژوایی آنان نیز شنیده میشد
و همانند این داوریها از خامهی نویسندگان ،فیلسوفان وکشیشهای نامدار
زمان ،بر صفحات جراید برگزیدهی سراسر جهان آزاد جاری بود .این جماعت
با پافشاری بسیار ،خاطرنشان میکردندکه به هیچوجهکمونیست نیستند ،اما
از قض���ا به همنی دلیل ،بیشتر خود را موظف میدانندکه به همهی مردمان
نیکخواه اندرز دهندکه یک ضدفاشیست حق ندارد از شوروی و یا نهضت
1
جهانیکمونیست خردهگرییکند.
توجیه و تفسریهای ش���ما انگار از روی دستگاه استالینیکپیبرداری شده است .وقتی
شیوهها یکسان باشد نتایج به یک جا ختم میشوند .نگاهکنید به جای استالنی و حزب
کمونیست شوروی و مام میهن وکشور سوسیالیستی بگذارید رجوی و مجاهدین و ایران
و اشرف و به جای هیتلر و موسولینی و فرانکو بگذارید خمینی و خامنهای و رفسنجانی و
وزارت اطالعات و اسامی شهدا را ردیفکنید انگار برای ایران و شرایطیکه در آن به
سر میبریم نوشته شده است .توجهکنید موضوع هم «انتخاب آنها یا ما» است.

اعرتاف بهگناه و «انتقاد و انتقاد از خود»
در ادیان و ایدئولوژیها
آگاهانه از مس�ی�ریکه «اعرتاف بهگناه» در تاریخ طیکرده میگذرم و موضوع را از
«اعرتاف بهگناه» در سنت یهودی مسیحی ،دنبال میکنم.
پیامربان عهد عتیق میکوشیدند در مردم احساسگناهکاری و پذیرشگناه را به صورت
-1نقد و تحلیل جباریت ،مانس اشرپبر ترجمهیکریم قصیم ،صفحههای .۳۰-۲۶
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شخصی یا جمعی بیدارکنند .پیش از ویران شدن معبد اورشلیم در «یومکیپور» یا «روز
کفاره» اعرتاف جمعی بهگناه صورت میگرفت .در عهد جدید رس���م «اعرتاف» نزد
کش���یش از اوایل تاریخکلیسا آغاز شد .در آغاز ،اعرتاف بهگناهان علنی بود و الجرم
موجب شرمساری و سرافکندگیگناهکاران میگردید و سپس در قرن چهارم به منظور
پیش���گریی از هتک حرمت و عوارض ناش���ی از آن مقرر شدکه اعرتاف شخصی و در
خفا صورتگرید .در قرن س���یزدهم قانونی وضع شدکه بر اساس آن ،هر مسیحی باید
س���ایل یک بار نزدکشیش اعرتاف میکرد .این اقرارها به امانت نزدکشیش میماند و
آنها مجاز به افشای این اسرار نبودند .تاریخ نشان دادکه این سنت پابرجا نماند و دچار
تغیریات زیادی شد .در ابتدا مؤمنان ،به منظور رها شدن از سنگینی بارگناهان و توبه نزد
خداوند با اشتیاق دست به اینکار میزدند .قدرتمندان حاکم برکلیسایکاتولیک در
قرون وسطی از همنی حربه استفادهکردند و به انگیزاسیون روی آوردند.
آنوقت بودکه «اعرتاف بهگناه» نه نزدکشیش و در خفاکه در مالءعام و نه با اشتیاق
که با زور و شکنجه متداول شد .شکنجهایکه طبق رسومات عهد باستان فقط به بردگان
محدود و منحصر بود .اما دستگاه انگیزاسیون شکنجه را دوباره احیاءکرد و آن را به زنان
و مردان و حتی دانشمندان و هرنمندان تعمیم داد.
با آنکه اعرتاف بهگناه جزو ارکان مسیحیت است اما جایی نیستکه خود اربابکلیسا یا
واتیکان اعرتاف بهگناهکنند .اگر اعرتافی هم هست نزد خداست و نه بندهی خدا .در واقع
اعرتاف بهگناه ابزاری است برایکنرتل مؤمنان و ایمان آوردگان بهکلیسا و نهاد مذهب.
اقرار بهگناه و ضعف در مجاهدین آنقدر شبیه به اقرارکشیشی بودکه شما در همان ابتدا
خودتان مطرحکردید« :هدف اقرارکشیشی برای آرامش وجدان بطورکاذب نیست».
البتهکه برای آرامش وجدان نبود و برای پیشبرد یک امر تشکیالتی بود .مسئلهای از فرد
حل نمیکرد اما از تشکیالت و شما میکرد .با آنکه میگفتید« :هدف سرکوفت زدن و
اعمال فشار نیست ».اما دقیق ًا هدف «سرکوفت» و «اعمال فشار» بود.
برای همنی هیچ مکانیسمی برای اقرار بهگناه و ضعف و یا انتقاد از خود شما و رهربی
عقیدتی مجاهدین نیست .نزدکمونیستها هم ابتدا اعرتاف بهگناه تحت عنوان «انتقاد
و انتق���اد از خود» به عنوان یک اصل مقدس و پایهای مورد پذیرش قرار میگرید .مائو
در اینباره میگوید:
صفت مش���خصهایکه حزب ما را از سایر احزاب سیاسی متمایز میسازد،
انتقاد صادقانه از خود است .همانطورکه ما ً
قبالگفتیم ،اگر اتاق را مرتب
تمیز نکنیم،گرد و خاک انباشته خواهد شد؛ اگر صورت خود را مرتب نشوئیم،
کثیف خواهد ش���د .ممکن است ذهن رفقای ما وکار حزب ما را نیزگرد و
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خاک بگرید ،و از ایرنو احتیاج به روییدن و شس���ت و شو دارد .ضربالمثل
«آب جاری ممکن نیس���ت بگندد و پاشنه در هرگز موریانه نمیزند» به این
معنی اس���تکه حرکت دائم مانع تأثری فاس���دکننده میکروبها و طفیلیها
میگردد .بررسی مداومکار خودمان و در این پروسه توسعه سبک دموکراتیک
کار ،نهراسیدن از انتقاد و انتقاد از خود و پریویکردن از این پندهای آموزنده
خلق چنی« :درباره آنچهکه میدانی سکوت اختیار مکن ،آنچهگفتنی داری
برای خودت نگه مدار»« ،هیچکسی را به خاطر حرفیکه زده استگناهکار
ندان ،بلکه ازگفتههای او پند بگ�ی�ر»« ،اگر عیبی داری ،آن را اصالحکن
و اگر نداری ،مراقب باش» ـ اینس���ت یگانه وسیله مؤثر برای حفظ رفقا و
1
ارگانیسم حزب ما از سرایتگرد و خاک و میکروبهای سیاسی.
اما موضوع در این حد باقی نمیماند،گردهماییهای بزرگ ش���کل میگریند و افراد
مجبور به اعرتاف بهگناهانی میشوندکه هیچوقت مرتکب نشدهاند.
استالنی در مورد ویژگی رهرب حزبکمونیست میگوید« :در انتقاد و انتقاد از خود شجاع
باشد ».در روس���یه و اروپای شرقی هم اتفاقات مشابهی رخ میدهند و مسری طی شده
یکسان است .میگویند مبارزان ویتنامی در دوران جنگ و در هنگام بمباران نیز جلسات
انتقاد از خود داشتهاند.
مجاهدین ه���م در ابتدا اصل لنینی «انتقاد و انتقاد از خ���ود» را میپذیرند .در جریان
انقالب ایدئولوژیک آن را به «قیامت» ربط میدهند:
چیز بسیار ارزشمندیکه من به دست آوردهام اینستکه برای نخست بار در
زندگیام –بدون هیچ تردیدی -احس���اس میکنمکه «قیامت» وجود دارد.
آنهم به یک دلیل بس���یار بارز و بدیهی .به یک دلیل بسیار بارز و بدیهی .به
یک «بینه»ی بسیار قاطع و روشن :به این دلیلکه «مریم» و «مسعود» وجود
دارند .به این دلیلکه همهی ما حضور داریم .به این دلیلکه «خودم» وجود
دارم ....از این پس یکایک مجاهدین در قبال پدیدهای قرار میگریندکه به
هیچوجه قدرت تغیری سرنوش���ت آن را ندارند .و الجرم باید در پرتو اشعهی
2
درخشان و سوزندهاش ،خالصتر وباز هم خالصتر شوند.
اف���راد در پرتو انقالب ایدئولوژیک هر یک «قیامتی» برای خود متصور میش���وند و
-1دربارهی دولت ائتالفی  ۲۴آوریل  ،۱۹۴۵آثار منتخب مائو ،جلد.۳
-2نامهی برادر مجاهد ابراهیم سعیدی -نشریهی مجاهد شمارهی  ،۲۵۲سیام خرداد .۱۳۶۴
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به ضعفها وگناهانش���ان مشتاقانه «اعرتاف» میکنند .اما موضوع در این حد باقی
نمیماند بعد از «انقالب مریم» به ویژه در دههی  ۷۰خورشیدی به «اعرتافات اجباری»
و نشستهای دیگ و عملیات جاری و غسل هفتگی راه میبرد و عاقبت در مردادماه
سال  ۸۰به نشس���تهای «طعمه» میرسیم و همهی اینها تحت عنوان «جهاد اکرب یا
مبارزه با نفس» تئوریزه میشوند.
اینجا بودکه فرمان دادید« :اگرکس���ی نخواست در عملیات جاری یا غسل هفتگی
شرکتکند اول باید یگان و دسته به مسئله رسیدگیکند و اگر از توان آنها خارج بود در
نهایت برای او نشست بزرگتری تشکیل دهد ».در پی این فرمان بودکه دستور دادید:
«برایکسیکه اعالم بریدگیکند باید نشست جمعی و بزرگگذاشته شود و در همنی
جمع باید شخص تعینی تکلیف شده و مأمور وزارت اطالعات معرفی شود».
شما تأکید میکردید مجاهد واقعیکسی استکه «در عملیات جاری میخواهد بقیه را
هم علیه دشمن ضدبشری در انقالب ذوبکند و در این راه ،اول از همه از خودش مایه
میگذارد ».به این ترتیب هم افراد را مجبور میکردید علیه دیگران با این توجیهکه قصد
دارید آنها را در انقالب ذوبکنید بشورانید و هم انگیزهی الزم برای شکسنت خودشان
داشته باش���ند .افراد در اثر توهنیها و تحقریهاکه غالب ًا غریواقعی هم بود دچار ضعف
و سستی و درماندگی میش���دند .برای همنی شما موضوع را تئوریزهکرده و میگفتید
«مجاهد خلق با عملیات جاری و آتشباری و تهاجم سنگنی حتا اگر در موردی شکست
بخورد یا بلغزد ،بالدرنگ از جا برخاسته« ،واو» (دچار وادادگی) نمیشود و به حفظ
سنگر انقالب مریم و پاککردن آثار شکست از روح و روان خود قیام میکند ».همچننی
فرد بایستی خدا را شکر میکردکه مورد تهاجم آتشبار و تهاجم سنگنی فحش و ناسزا و
توهنی و توسری قرارگرفته است.
همهی نظامهای ایدئولوژیک و توتالیرت تالش میکنند چنانچه نتوانستند بر قلب انسانها
تسلط یابند بر ذهن و روان آنها مسلط شوند.
کارین بویه  Karin Boyeبزرگترین و محبوبرتین شاعرهی سوئد پس از اقامتش در برلنی
و مشاهدهی شیوهی فاشیستهاکه به سمتکسب قدرت میخزیدند و بعد از سفرش
به روس���یه در س���ال ۱۹۲۸که برایش رهایی از شیفتگی ایدئولوژیک را به همراه داشت
«کالوکاینی»  Kallocainراکه مهمترین رمان اوست نوشت و یک سال بعد در  ۲۷آوریل
 ۱۹۴۱خود راکشت .رمانکالسیک «کالوکاینی» از زبان یک دانشمند آرمانگرا و وفادار
به دولت به نام لئوکال در «ناکجاآباد»ی تخیلی نقل میشود و در واقع پیشبینی یک
آیندهی آکنده از ترور یکنواخت و خستهکننده است .نویسنده از دریچهی نگاه «کال»
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تصویر یک دولت توتالیرت جهانی را با توجه به آنچه در روسیه و آلمان نازی دیده و حس
کرده ارائه میدهد.
ایدهی اصلیکتاب از رشد شایعاتی نشأت میگریدکه براساس آنگفته میشد دولت
قادر به تولید «داروی حقیقت» شده استکه تبعیت همهی شهروندان از دولت را تضمنی
میکند« .کالوکاینی» داروی مخدری استکه به منظور شناسایی اعمال و افکار شورشی
مورد استفاده قرار میگرید .لئوکال ،سرم سبز رنگی راکشفکرده استکه اگر بهکسی
تزریق ش���ود او را بالفاصله نشئه و بیاراده میکند ،بهطوریکه بدون ترس یا شرم تمام
رازهای خود را فاش میکند .این دارو برای پلیسکشور بینهایت ارزشمند است ،زیرا
خصوصیترین اندیشههای فرد را در اختیار پلیس میگذارد .اگر در رمان « ،»۱۹۸۴هیچ
چیز جز همان چند س���انتیمرت مکعب درون جمجمهات به تو تعلق ندارد ،درکالوکاینی
همنی هم جزو اموال دولت است.
دولت با برخورداری از دستگاه عظیم تبلیغات و سرکوب میکوشد «انسانهایی» جدا از
فردیت و جوهر انسانی خود تولیدکند.
این همان چیزی اس���تکه شما در اشرف از طریق نشس���تهای «دیگ»« ،عملیات
جاری»« ،غسل روزانه»« ،غسل هفتگی» و اجبار افراد به نوشنت لحظه لحظهی زندگی
روزانه ،یادداش���ت «لحظههای جیم» (به خاطر آوردن یک صحنه یا خاطرهی جنسی)،
توصیف افکار و اندیش���هها و حتی خوابها به آن نائل آمدهاید .برتری ش���ما نسبت به
اس���تالنی و مائو و  ...در این استکه ش���ما قادر شدید در یک جامعهیکوچک بطور
نسبی بر ذهن و روان افراد تسلط یابید چیزیکه امکان وقوعش در یک جامعهی بزرگ
به وسعت یککشور محال و غریممکن است و سرانجام شوم این مسری قابل پیشبینی
است.
کاری���ن بویه به زیبایی تصویر میکندکه «کالوکاینی» قربانیان را چگونه منفعل و حتی
ش���ریک فعال متجاوزان روح���ی و روانی در همهجا میکن���د« .کال» در ابتدا نریو و
توانمندی خود را صرفکمک به دولت در برابر دش���منان میکند .اما در ادامه متوجه
میشودکه اخرتاع او در خدمت جنگ قدرت در الیگارشی حزب قرارگرفته است .او
میبیندکه داشنت داروی فوق چگونه صاحبانش را فاسد میکند ،حتی متوجه میشود
که این فساد در خود او هم به وجود میآید .این زمانی استکه غول از شیشه بریون آمده
است و خواستههای دولت سرکوبگر را محقق میکند .در پایانکتابکال به نظر حریان
میرسد .او متوجه میشودکه همهی نریوی ارتش ضدتروریستی دولت علیه یکگروه
تخیلیکوچک بدون اسم تجهیز شده است .او در محاکمات مبهم وحشتناک مربوط به
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جرائم بزرگ ضد دولتی شرکت میکند ،محاکماتیکه منجر به صدور حکم اعدام بر
اس���اس هوسها وکینههای شخصی میشود .در پایانکتاب او غرق در رویاهای مبهم
خود همچنان امیدوار اس���تکه موجود فارماکوژیکالاش  Pharmaceuticalبه زندگی
ادامه دهد و علیرغم همهی شواهد موجود او همچنان امیدوار استکه این دارو برای
مقصودی خوب مورد استفاده قرارگرید.
ش���ما تئوریزهکرده بودی دکه یک مجاهد خلق «ش���هامت ش�ی�رجه رفنت و جس���ارت
ایدئولوژیکی برای بریون ریخنت تناقضات را دارد» و برای پاکیزه شدن ،خودش بیطاقت
است و هرچه مسئوالنهتر پیشقدم میشود تا آبرویکاذب خود را بربد تا آبروی رهایی
بخرد .اما هیچ توضیحی نمیدادید شماییکه به عمرتان حاضر نشدهاید «آبرویکاذب»
خ���ود را بربید و از ضعفهایتان بگویید چگونه «آبروی رهایی» خریدهاید؟ همچننی
هدف از نوشنت تناقضات ذهنی را اینگونه بیان میکردیدکه «فرد داوطلبانه مختصات
درونی و ایدئولوژیکی خود را تعینی میکند تا دهانهی آتش مشخص شودکه جمع بتواند
با آتشبار سنگنی خود آن را درهم بکوبد ».یعنی فرد همانطورکهکارین بویهگفته بود
خود «شریک فعال» در تخریب روحی و روانیاش میشود.

ِ
مشرتک
شیوههای
مورد استفادهی

بخشپنجم

قدرتهای ایدئولوژیک برای سرکوب

شما و استالنی و مائو و خمینی و همهیکسانیکه از پشتوانهی ایدئولوژیک برخوردارند
از دس���تگاه انگیزاس���یون و تفتیش عقاید قرون وسطی وکلیس���ا و رهنمودهای آن هم
الگوبرداریکردهاید .این را زمانی متوجه شدمکه به یاد نوول «ظلمت در نیمروز» آرتور
کستلر افتادمکه سالها قبل خوانده بودم.کستلر دوست صمیمی اشرپبر است.
نامکتاب اصطالحیستکه از «انجیل»گرفته شده و به معنای آن استکهکسی «به
گناه ناکرده دم تیغ برود ».موضوع آن اگرچه خیایل اس���ت اماگریزی است به داستان
زندگی «روباش���وف» یکی از رهربان انقالب اکترب  ۱۹۱۷و از اعضایکمیتهی مرکزی
حزبکمونیست شورویکه در جریان محاکمات فرمایشی دوران سیاه استالنی ،دستگری،
زندانی و در نهایت محکوم به اعدام شد .او در اینکتاب استادانه از چگونگی بازجوییها
و نحوهی شکسنت و اعرتافکردن و اقرار علیه خود روباشوف میگوید.
کس���تلر آگاهان���ه در ش���روع فص���ل دومکتاب���ش رهنم���ود «دیرتیش ف���ون نیهیم»
 )۱۳۴۵ -۱۴۱۸( Dietrich von Nieheimتاریخنگار قرون وسطی را میآورد:
وقتی حیاتکلیسا به خطر میافتد از تبعیت قیود اخالقی رها میشود .خالصه
کالم وقتی هدف وحدت اس���ت ،اس���تفاده از هر وسیلهای جایز است حتی
مکر و خیانت ،حقهبازی ،خشونت ،زندان و مرگ ،زیرا همه برای حفظ نظم
اجتماع است و فرد را باید در برابر منافع جمع قربانیکرد.
او میخواهد نش���ان دهدکه پشت این اعمال یک نگاه توجیهگر ایدئولوژیک خوابیده
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ِ
مشرتکمورداستفادهیقدرهایایدئولوژیکبرایسرکوب
شیوههای

اس���ت .فرقی نمیکند به چه ایدئولوژیای اعتقاد داش���ته باشید ،مسیحیت ،مارکسیسم
لنینیسم ،استالینیسم ،مائوئیسم ،فاشیسم یا اسالم ،یا انقالب ایدئولوژیک ،فرقی نمیکند.
همهی این مکاتب و ایدئولوژیها وقتی حیاتشان به خطر میافتد و یا برای رسیدن به
اهدافشان شیوههای مشابه را تجویز میکنند.
ماجرا در س���ال  1938درکشوری رخ میدهدکه نام آن برده نمیشود .اما واضح است
که موضوع در روسیه میگذرد .اسمی هم از استالنی برده نمیشود بلکه از او به عنوان
«ش���خص اول» یاد میشود« .شخص اول» میتواند هرکس باشد ،شما را هم میتوان
جای «شخص اول»گذاشت.
بنی خودش���ان اس���مهای زیادی روی اوگذاشتند ویل شخص اول بهرت به او
میآمد ،رعبی ایجا دکرده بود ،انگار حق داشت وکسانیکه با هفت تری به
پشتگردنشان شلیک میشد ،باید به حق اوگردن میگذاشتند...
«روباش���وف» هم هرکسی میتواند باش���د به قول جورج اورول «روباشوف میتواند
تروتسکی ،بوخارین و راکوفسکی یا هر یک از دیگر شخصیتهای ً
نسبتا مردمی در میان
بلشویکهای قدیمی باشد ».و من اضافه میکنم روباشوف میتواند هریک ازکادرهای
«قدیمی» مجاهدین باشد.کشور مزبور میتواند «اشرف» باشد.
به روباشوف میگویند:
رفیق روباشوف تو اشتباهکردهای و باید تقاص پس بدهی ،حزب فقط یک
قول میدهد :بع���د از پریوزی ،آن روزیکه دیگر زیانی برای انقالب ندارد،
مطالب سری آرشیو چاپ میشود بعد از آن دنیا میفهمدکه پشت این خیمه
شب بازی چه بوده است و ما بایستی طبق حکم تاریخ عمل میکردیم.
و روباشوف با اینکه هیچیک از اتهامات بازجویان و مفتشان را قبول ندارد نهایت ًا به این
نتیجه میرس���دکه روحش را به شیطان بفروشد به امید آنکه بعدها تاریخ در مورد او
قضاوتکند.
درست مانند ایومونتان در فیلم به یادماندنی «اعرتاف» ساختهیگوستاوگاوراس .بعد
ازگذش���ت بیش از سه دهه هنوز بس���یاری از صحنههایش را بهخاطر دارم .معاون وزیر
خارجه چکسلواکی متوجه میشودکه تحت تعقیب و مراقبت دستگاه امنیتی است .او
باالخره دس���تگری میشود و سر از سلول انفرادی در میآورد.گاوراس با مهارت پرده از
شکنجههای روحی طی بازجوییها برداشته و نشان میدهدکه چگونه یک مأمور دولتی
باورمند و با ایمان مجبور میشود به خیانت اعرتافکند.
تصدیق میکنید غالب ًا تاریخ وقتی رأی صادر میکندکه قربانی هفتادکفن هم پوسانده
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است؛ همه مانند عباس امریانتظام و دریفوس خوششانس نیستند.
به فیلم پخش ش���دهی اعرتافات مأموران درگری در پروژهی «قتلهای زنجریهای» توجه
کنید ،همهی آنها میپذیرندکه جد اندر جد بهایی و یهودی و جاسوس و مأمور اسرائیل
و موساد بودهاند.
شما تنها یک قول به قربانیان دادهاید ،مادامیکه در «اشرف» باشید« ،گوهر بیبدیل»
خوانده میش���وید ،هنگامی همکه در اشرف جان دادید« ،مجاهد صدیق» و چنانچه
خواستید جدا شوید همنی «اعرتافات» منتشر میشود.
خاطرات دردآور یکی از دوستان منکه در نوجوانی دستگری و پس از تحمل دوازده سال
زندانهای مختلف رژیم در ترکیه از سوی مسئوالن مجاهدین به او قول داده شد چنانچه
به اش���رف رفتی و تمایلی به ماندن نداشتی میتوانی بالفاصله عراق را ترککنی و به
جاییکه آمدی برگردی تکاندهنده و دردآور است .او وقتی در «اشرف» برخوردها را
میبیند بارها از مسئولنی مجاهد میپرسد آیا مطمئن هستید اینجا پایگاه مجاهدین است؟
و البته راه بازگشت بر او بسته بود! وقتی او این داستان را برای من تعریف میکرد ،من
بیاختیار یاد «پریمرد» «ظلمت در نیمروز» میافتادمکه در سلولکناری «روباشف»
شخصیت اصلی داستان محبوس بود .اوکهکمونیست معتقدی بود در یکی ازکشورهای
اروپایی دستگری و بیست سال آزگار را در زندان به سر برد .پریمرد را پس از آزادی سوار
قطار میکنند و به روسیه میفرستند .او پس از دو هفته اینبار درکشوریکه به آن عشق
میورزید دستگری میشود .پریمرد با روباشوف در زمان هواخوری روبرو میشود و به او
میگوید متوجه شدهکه آنها او را به جای روسیه بهکشور دیگری فرستادهاند!
پریمرد نمیتواند بپذیردکه پس ازگذش���ت بیست سال،کشور ش���وراها از آرمانهای
«انقالبکبری اکترب» دور شده باشد .نتیجهایکه او میگرید منطقی است حتم ًا اینجا
کشور دیگریست و او را فریب دادهاند.
شما میدانید شیوههای بهکارگرفته شده اخالقی نیست اما پیشتر با تأسی به مائو آنها را
توجیهکرده و پافشاری روی ارزشهای انسانی را «وسواس غریانقالبی» معرفیکردهاید:
در جریان انقالب فرهنگی در چنی ،مائو با بسیجگاردهای سرخ برای تحقق
برنامههای انقالب فرهنگی به علت اینکه این بسیج در جهت تثبیت هرچه
بیشتر اصول صورت میگرید ،برخوردهای چپروانه و نادرست راکه بعلت
بیتجربگی یا مسائلی از این قبیل در تاکتیک اجتنابناپذیر است قبول میکند
1
و این وسواس غریانقالبی او را از ادامه حرکت اصولیش باز نمیدارد.
-1پراگماتیسم ،انتشارات مجاهدین بهار  ۵۸ص  ۴۴و .۴۵
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پروژهی «رفع ابهام» و انحطاط اخالقی
در پاییز  ۱۳۷۳پروژه «رفع ابهام»که مشابهتهای زیادی با اقدامات مائو در مناطق تحت
نفوذش و دادگاههای استالنی داشتکلید زده شد .سابقهی امر به سال  ۱۳۶۴و منطقهی
کردستان برمیگشت .در آن سال شما پروژهای را تحت این نام اجراکردید .صدها تن
از اعضای س���ازمان درکردستان تحت بازداشت و بازجویی قرارگرفتند تا ظاهر ًا منشاء
ضرباتیکه سازمان در داخلکشور متحمل میشد مشخص شود .ادعای شما این بود
که احتما ً
ال نفوذیهای رژیم عامل این ضربات هس���تند .در واقع این پروژه و فشارهای
آن به منظور آمادهسازی نریوها برای پذیرش انقالب ایدئولوژیک سازماندهی شد چرا
که دایرهی نفوذ شما و تشکیالت روی نریوهای نظامی درکردستانکمتر از اروپا بود و
موضوع نفوذیها تنها پوششی برای پیشبرد اقدامات بعدی بود .وگرنه بایستی به این
سؤال پاس���خ داده میشدکه چرا صدها عضو سازمانکه در اروپا و آمریکا و  ...بودند
در مظان اتهام و «ابهام» قرار نگرفتند؟ پاسخ مشخص بود در خارج ازکشور از تبعات
آن هراس داش���تید و اساس ًا موضوع امنیتی نبود .و در آن زمان به خاطر سیطرهی بیشتر
تشکیالتی در خارج ازکشور موضوع انقالب ایدئولوژیک را میشد از طرق دیگر جا
انداخت .اما بعد ًا اعالمکردیدکه منش���اء ضربات نه نفوذیهای رژیم بلکه ارتباطات
تلفنی با داخلکشور بوده است.
این بار با توجه به تجربیات قبلی وکارساز بودن آن دوباره همان پروژه راکلید زدید .البته
اقدامات صورتگرفته برای مجبور س���اخنت افراد به پذیرش اتهامات ساخته و پرداخته
شده توسط شما هولناکتر و اسفانگیزتر از قبل بود .این به منزلهی آن نیستکه رژیم
کوششی برای فرستادن عناصر نفوذی به میان مجاهدین نداشت و یا شما موفق بهکشف
آنها نشده بودید .برعکس این موضوع حقیقت دارد و تعدادی از آنها توسط مجاهدین
دستگری و مورد بازجویی قرارگرفتند و بهگفتهی شما تحویل رژیم داده شدند .اما این
همهی ماجرا نبود شما در پوشش آن بسیاری از مجاهدین را هم زیر فشار بردید و از آن
پس هرکه را خواستید «نفوذی» معرفیکردید.
شما همچون تصفیهها و محاکمات دههی  ۱۹۳۰استالنی نیازی به مدرک و سند و دلیل و
برهان نداشتید و با وجود برخورداری از دستگاه عریض و طویل امنیتی در بسیاری موارد
حتی یک نسخه سند و مدرک محکمهپسند دال بر اثبات اتهامات مطروحه ارائه نکردید.
خود این دسته از متهمان میبایستی با همکاری بازجویان اسناد و مدارک مورد نظر را تولید
میکردند .انفرادیهای طوالنیمدت همراه با بازجویی در ش���ب ،استفاده از چشمبند و
دستبند ،بیخوابیدادن مستمر ،ضرب و شتم و توهنی و ناسزا و طرح اتهامات جنسی حتی
به مادر و  ...بخشی از اقدامات برای وادارکردن افراد به اعرتاف بود .دستاندرکاران طرح
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برایگرفنت «اعرتاف» از متهمنی به شیوههای ناپسند متوسل میشدند.
به باور شما همهیکسانیکه به مجاهدین میپیوستند مادامیکه در شما و اندیشههای
شما و «انقالب مریم» حل نشده بودند نفوذی و عامل رژیم و حملکننده فرهنگ خمینی
محسوب میشدند .هرکسکه ذرهای نسبت به «قداست» شما تردید داشت نفوذی بود.
آنها به واسطهی فکر و اندیشهشان نفوذی محسوب میشدند و شما تالش میکردید به
هر ترتیبکه شده بهزعم خود آنها را خمینیزداییکنید .شعار شما این بود« :با چنگ
زدن به مریم ،خمینی را از وجودتان پاککنید».
و اینکار درست با همان ابزارهایی انجام میگرفتکه خمینی برای «آدم»کردن افراد از
آنها استفاده میکرد .آنانکه به سرعت نمیپذیرفتند نفوذی هستند و دستخط نمیدادند
«جرم» و «گناه»شان در نظر شما بیشتر بود .چراکه داوطلب وصل به «انقالب مریم
رهایی» و پرداخت بهای آن نبودند .این پروژه به این منظور آغاز نشده بودکهکسی با
مقاومت و ایستادگیاش نفوذی نبودن خود را اثباتکند بلکه برعکس بایستی باکمک
بازجویانش ثابت میکردکه نفوذی بوده است تا از زیر فشار بریون آورده میشد.
اعرتاف فرد به «نفوذی» بودن در واقع بهای وصل او به انقالب ایدئولوژیک و «کشف»
ش���ما بود .در دورههای بعد هم بسیاری از رزمندگان و حتی عاشقان شما بارها مجبور
شدند با دستخط خود بنویسندکه پاسدار و مأمور نفوذی یونسی وزیر اطالعات رژیم در
مجاهدین بودهاند و روابط پاک س���ازمان را بهگندکشیدهاند .این فشارها به زعم شما
به این دلیل وارد میشد تا دستگاه و اسالم خمینی را از ذه ن «نفوذی»ها بریون آورده
و دستگاه رهربی عقیدتی را جایگزین آنکنید .شما به این ترتیب مجاهدین را از طریق
«انقالب مریم» از جهان تریه و تاریک باطل به جهان «روش���ن و درخشان حق» و از
دنیایکثیف حیوانی به «دنیای پاک انسانی» رهنمون میکردید.
شما میگفتید« :هرکسکه در مناسبات سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش است و
انقالب نمیکند یعنی انقالب خواهر مریم را قبول نمیکند پاسدار و نفوذی است چرا
که دلیلی ندارد مجاهد خلق تن به انقالب خواهر مریم ندهد».
افراد در این دوران وقتی میپذیرفتند نفوذی هستند بسته به قدرت استعداد و تخیلشان
داس���تانهایگوناگونی را سرهم میکردند درست مانند آنچه «در دادگاه تاریخ» و در
گزارشهای مربوط به محاکمات دوران استالنی آمده است.
فرد در دوران بازداشت و بازجویی و فشار برای اینکه ثابتکند به خانوادهی مجاهدین
تعلق دارد بایس���تی هرآنچه راکه سازمان از او میخواست انجام میداد و با اعرتاف به
نفوذی بودن از خمینی دل میکند.
البته پس از پایان پروژهی «رفع ابهام» ش���ما در دیدار باکسانیکه آن دوران سخت را
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پشتسرگذاشته بودند موضوع را به دعوای خانوادگی تقلیل دادید و طلبکار افراد شدید
که چرا در مقابل فشارها تاب تحمل از دست داده و حاضر به هر اعرتاف و امضایی شدند!

«سری و سلوک عارفانه»
در قرب و قیامت زندان قزلحصار
پیشتر به اندازهیکافی به تشریح عملکرد نظام جمهوری اسالمی برای درهم شکسنت
روحی و روانی افراد پرداختهام .در اینجا صرف ًا به موضوع قرب و قیامت و واحد مسکونی
و مشابهاتهای آن با بخشی از اقدامات شما اشاره میکنم.
در زندان ،افرادیکه تحت فشار و شکنجه میشکستند و به خدمت نظام جبار در میآمدند
پس از «تفکر»« ،عزم» میکردند به راهگذشتهی خود پشتکنند ،و در مقام «عمل»
به این «تفکر» و «عزم»،کلیهی اطالعات خود را در اختیار مقامات زندان قرار میدادند،
باید با خود «شرط» میکردندکه تمامی پیوندهایشان باگذشته را قطعکرده و «مراقب»
باشندکه بر عهد و ایمان جدید خود پایدار بمانند و به «محاسبه» اعمال نیک خود برپدازند.
به همنی دلیل باید به طور مستمر و روزانه بر علیه دوستان و همفکران سابق خودگزارش تهیه
میکردند و در اعمال انواع و اقسام فشارها و محدودیتها علیه آنها میکوشیدند.
حاجداوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار هنگام «اعرتاف» درهمشکستگان در جمع
ت فشار صحبت میکرد ،تأکیدش
زندانیان و یا زمانیکه به طور جداگانه با زندانیان تح 
بر مبارزه با «هوای نفس» بود .بارزترین ش���کل هوای نفس نیز چیزی نبود جز داشنت
مشکالت جنسی و اعرتاف به آن در میان جمع زندانیان .طبق تعریف حاج داوود به این
ترتیب فرد «چرک»های روانش راکیسهکشیده و «پاک و مطهر» میشد.
او فریاد میزد باید یکگلوله آتش بش���وی .همهی وجودت بشود فریاد و این لباسها
(با اش���اره به لباسهای تنش) را از تنت بریون بیاوری و آزاد ش���وی و رها.گاه با خشم
میگفت :تاکی میخواهی در بند این و آن اس�ی�ر باشی .بلند شو! َ
بکن ،بریز دور و به
دنیای جدید قدم بگذار .این پردههاییکه تو را اسریکردهاند بزنکنار تا چشمهایت به
نور حقیقت روشن شود! نور خدا بایستی در دلهایتان روشن شود.
نگهبانان «قیامت»« ،اعرتافکنندگان» و حاج داوود ،به طور هماهنگ تبلیغ میکردند:
حرف بزن! خود را بش���کن و خایل شو! مطمئن باش دنیا را بهرت و زیباتر خواهی دید!
آنها از تجربهی خود میگفتند .وقتی فارغ ازگناه شوی ،سبک میشوی ،همه چیز زیباتر
میشود! داستانش را درکتاب «دوزخ روی زمنی» شرح دادهام .مشابهتهای عجیبی با
آنچه در «اشرف» و نشستهای درونی مجاهدین میگذشت دارد.
اوک���ه «خداون���دگار» قزلحصار بود محل���ی راکه زندانیان در آنجا میشکس���تند
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«قیامت»مینامید و شکلی از «قیامت» خداوند.

محاکماتدرونی
در «واحد مسکونی» قزلحصار
در شکنجهگاه «واحد مسکونی» یکی از مخوفترین بخشها و شکنجهگاههای زندان
قزلحصار با اجازهی بازجویان ،توابها با برگزاری جلس���ات عمومی ،به تحقری روحی
زنان دردمندیکه شکنجههای هولناکی را متحمل شده بودند مبادرت میکردند .آنها
با نثار ناس���زا و آزار و اذیتهایگوناگ���ون ،جدیت و صداقت خود را به رخ بازجویان
میکشیدند.گزارش اینگونه جلساتکه به صورت رسمی اداره میشد وگفتگوهای
رد و بدل شده ،توسط مسئول توابها تندنویسی و بعد از تنظیم به بازجویان ارائه میشد.
در این جلس���ات توابها با انتخاب و دس���تگذاشنت روی یک نفر او را چون صیدی
خسته و رنجور به میانگرفته و روی صندیل متهم نشانده و آماج حمالت لفظی خود قرار
میدادند .دیگران موظف بودند همراه آنها در جریان این نوع «محاکمه»ها شرکتکنند
و قربان���ی راکه از نفس افتاده بود مورد آزار و اذیت روحی قرار دهند .در واقع این فرد
وسیلهای بود تا دیگران با لهکردنش ثابتکنند دیگر چونگذشته نمیاندیشند ،از اعتقاد
و اندیشهگذشتهشان بریده و به ارزشهای جدیدی رسیدهاند.
توابنی در موارد بس���یار ،افرادی راکه در جلسه حضور داشتند تحت فشار شدیدی قرار
میدادند تا علیه زندانی به میانکشیده شده موض ع بگریند .نمونههایی از اقدامات ،مواضع
و یا حرفهای او را بازگوکنند .نظام جبارانهی «واحد مسکونی» حکم میکردکه :اگر
تو به دوست و همراه خودت ،یعنی فردیکه ما او را «منافق» و «سرموضعی» میدانیم،
وفادار بمانی ،نشا ن دادهایکه خودت هم دستکمی از او نداری؛ بنابر این تو نیز چون
او سزاوار مجازاتی! اما اگر همراه و همقدم او نیستی ،پس باید نشان دهی از فردیکه
چهره و نقش منافقانهاش برمالء شده ،رویگردانی و حاضری علیهاش شهادت بدهی و

حتا اطالعاتیکه به ضرر اوست ،در اختیار ما بگذاری .این واقعیتیستکه در «نقد و
تحلیل جباریت» هم روی آن تأکید شده است.
در این مرحله تالش میشدکه دشمنی را در ذهن افراد تحت فشار جا بیندازند .دشمن
کس���ی نبود جز نزدیکترین دوست ،همراه و همرزم دیروز؛ دوستیکه باید از وی بیزار
میشدی و نفرتت را به او نشان میدادی .توجیه بازجویان و توابها این بودکه «جمع،
خود باید به مجازات فرد پرداخته و چهرهی او را مشخص سازد» .به این ترتیب تالش
میشد از طریق واردکردن فشار جمعی ،فرد را به لحاظ روانی به مرحله فروپاشی برسانند.
در این جلس���ات ،ابتدا یکی از افراد ،با دستاویز قرار دادن سادهترین موضوعات ،فردی
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را به میان میکش���ید و مث ً
ال میگفت :تو این حرف را در فالن روز و در چننی موقعیتی
زدهای .سپس دیگری آن را تأیید میکرد و حمله و هجوم به فرد از همه سو آغاز میشد.
حتا شیوهی راه رفنت و یا غذا خوردن فرد میتوانست دستاویزی برای حمله به وی باشد.
در این حالتگفته میشد :تو نحوهی غذا خوردن و یا راه رفتنت شبیه مجاهدین است و
بر اساس رهنمود رجوی در این جا عمل میکنی .و از همنیجا نتیجه میگرفتندکه فرد
«سر موضع» است و مستحق تحقری ،آزار و اذیت وکیفر .افراد حاضر در نشست مجبور
بودند علیه فردیکه به میان آورده شده بود« ،فاکتهایی» را مطرحکنند .حتاکسانی
که فرد به میان آورده شده را میکوبیدند نیزگاه مورد تحقری توابنیگردانندهی نشست
قرار میگرفتند .آنها نیز متهم میشدندکه فرد را به درستی زیر سؤال نربدهاند و با مطرح
کردن موارد غریجدی سعی داشتهاند مسئوالن زندان را فریب دهند .یکی ازکسانیکه
در حضور بازجویان مورد چننی تنبیهی قرارگرفت در همان لحظههای اول بر روی صندیل
اتهام ،به خاطر اس�ت�رس و فشار عصبیکه به او وارد شد ،دچار غش و ضعفگشت و
از حال رفت.
یکی ازکمسنترین توابها در حایلکه بر سر یکی از زندانیان میکوبید مواردی را به او
گوشزد میکرد و یا رو به فردی میکرد و میگفت :فالنی یادت هست من را میبردی و
طلوع آفتاب را نشانم میدادی تا انگیزه بگریم؟
یکی از زندانیان در این مورد میگفت« :وقتی توابکم س���ن و سایلکه خود زندانی
است شما را هل میدهد ،توی سر شما میزند و یا با لحنیگزنده مورد تحقری قرارتان
میدهد ،بسیار دردناک است»...

تکنیکهایبهکارگرفتهشده
در نشستهای«طعمه»
در ادامهی انقالب ایدئولوژیک ،نه تنها معجزاتیکه قب ً
ال ادعا میشدکل سازمان و افراد
را زیر و روکرده ادامه نیافت ،بلکه مشکالت بسیاری نیز رخ نمود .در این دوران ،دیگر
افراد «باالتفاق داوطلب هرگونه فداکاری و منجمله عملیات مقدس انتحاری نبودند»
و از «عمق ش���گفتانگیز پاالیش یافته و عاری از موانع پیشنی» هم برخوردار نبودند.
«نارساییهای جسمانی» همکه قب ً
ال ادعا میشد به نحو شگفتانگیزی معالجه شدهاند
افراد را از پای در میآورد.
به منظور مقابله با مشکالتیکه تشکیالت را تهدید میکرد شما نشستهای «طعمه» را
که چهار ماه طولکشید برگزارکردید و اختناقی عجیب را مسلطکردید.
اس���م این نشستها به خوبی نشانگر ماهیت خشن و سرکوبگرانهی آن است و شما به
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عنوان مبتکر آن بهرت از هرکسی به رابطهی دیالکتیکی موجود بنی این اسم و خود پدیده و
کارکردیکه دارد واقف بودید .درکتاب «دوزخ روی زمنی» توضیح دادهامکه چگونه
مبتکران «قیامت» در زندان قزلحصار نام این پدیده را از «کارخانه» و «دستگاه» به
«قرب» و «شب اول قرب» تغیری دادند و به تأثریات شگرف و البته مخرب همنی تغیری نام
روی قربانی و انگیزاننده روی جالد اشارهکردم.
مخرتعنی تلویزیون ،بخاری ،یخچال،کولر ،ضبط صوت ،تلفن و  ...هریک میدانستند
دستگاهیکه ساختهاند چهکارکردی خواهد داشت و بهرت از هرکس به نامیکه برای آن
برگزیده بودند اشراف داشتند.
نام هولناک «طعمه» به قدرکافیگویاس���ت و از پیش معلوم استکسیکه به چننی
اتهامی مورد محاکمه قرار میگرید چه سرنوشت دردناکی خواهد داشت .تأثری این نام
روی صدها و یا هزاران تنیکه (بس���ته به اهمیت «سوژه و متهم») به عنوان دادستان،
رئیس دادگاه ،قاضی ،شاهد و هیئت منصفه و تماشاچی شرکت داشتند مشخص است.
شما از «تازه واردها»که بعضیهایشان را از خیابانهای ترکیه و پاکستان جمعکرده
بودید میخواس���تیدکه در نشستها به مجاهدین قدیمیکه مسئولیتهایی هم داشتند
توهنی و ناسزا بگویند و بر سر و رویشان آب دهان بیاندازند.
در نشستهای طعمهگفته میشدکه ما در بریون و در درون در جنگ هستیم .ارتجاع
هدف نظامی و بورژوازی هدف سیاسی در بریون ما هستند و ضدانقالب درون مناسبات
ما «طمعه» بورژوازی و ارتجاع است .با این تحلیل بسیاری «طعمه» خوانده میشدند
که نقطه آغاز مشکالتشان مسائل «دوران» یا (جنسی) بود و در جلسات عمومی زیر
فشار برده میشدند و از طرف جمع با شعارهای «نفوذی ،بریده ،طعمه» و ...مورد حمله
قرار میگرفتند .اتهام اصلی متهمانیکه در دادگاههای فرمایشی استالنی به محاکمهکشیده
شدند نیز عبارت بود از همکاری با تروتسکی و عناصر دست راستیکهگفته میشد تالش
میکنند با حمایتکشورهای سرمایهداری آلمان و انگلستان و ژاپن نظام سوسیالیستی را
در شوروی سرنگونکنند .هدف استالنی تنها حذف یا نابودکردن مخالفان خود نبود .او
فراتر از این ،خواهان درهمشکسنت ایدئولوژیک آنها و مشروعیت دادن به سیادت خود
بود .هدف تنها محکومکردن نبود بلکه به تسلیمکشاندن منتقدان بود.
در نشس���تهای «طعمه»که برای س���طوح باالی سازمان (عضو قدیم یا  )MOبرگزار
میشد وضعیت به غایت اسفناکتری حاکم بود .در این نشستها یک نفرکه از قبل
نشان شده بود و تحت برخورد قرار داشت در وسط قرار داده شده و افراد به شکل دایره
وار او را در میان میگرفتند و سپس او را از همه سو مورد حمله قرار میدادند و مواضع
او را با انواع و اقسام ناسزاها و توهنیها تخطئه میکردند و سپس در حایلکه دوره شده
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بود هدف تف و مشت و لگد قرار میگرفت .اگر در این لحظه قربانی به دست و پای
شما یا مسئوالن نشست میافتاد و تقاضای بخشش و عفو میکرد و عاجزانه خواستار
بازگشت به میان مجاهدین و روابط میشد به قسمتی هدایت میشد تا آنچه راکه به آن
رسیده بود با «دستخط» خود نوشته و تحویل مسئوالنش دهد و چنانچه قربانی همچنان
بر مواضع گذشتهاش پافشاری میکرد از میان تونلیکه «مجاهدین» شرکتکننده در
نشست تشکیل داده بودند به خارج از جلسه هدایت میشد تا فرد بعدی واردگود شود.
و در خاللگذر از این تونل «خواهران و برادران مجاهد» با توسری زدن توسطکالسور
وکاپشن و  ...و با مشت و لگد و تف و هرآنچه دم دستشان بود وی را بدرقه میکردند
تا تحت برخورد مس���ئوالن بخش دیگر مجاهدین قرارگ�ی�رد .وی پس از آنکه تحت
«ارشادات» مربوطه به «راه» میآمد دوباره به نشست راه مییافت تا با غلطکردنگویی،
حقانیت «انقالب مریم» را ثابتکند.
در محاکمات دوران اس���تالنی نیزگاه جلسات دادگاه آنقدر تکرار میشد تا به نتیجهی
دلخواه برسند.گفته میشود اعرتافات بوخارین را استالنی خود تهیه و تدوینکرده بود.
وقتی او در جریان محاکمه از خواندن بخشی از آن امتناعکرد روند بازپرسی متوقف شد
و او به سلول بازگردانده شد .در دادگاه بعدی بوخارین سر به راه شده بود.
آیخه عضو علیالبدل س���ابق دفرت سیاس���یکمیته مرکزی حزب و یکی از برجستهترین
ش از تریبارانش مینویسد« :هیچ ذلتی
کادرهای دولت شوروی در نامهای به استالنی پی 
باالتر از این نیستکه در زندان دولتی باشمکه همیشه بخاطر آن مبارزهکردهام».
آقای رجوی شما نمیفهمید معنای این جمله چیس���ت و چه دردی در آن نهفته است.
چنانکه استالنی هم نفهمید و با آنکه میدانست اساس اتهامات وارده به آیخه نادرست
اس���ت اما فرمان تریبارانش را داد .شما درک نمیکنید یک مبارز هنگامیکه از سوی
دوستان و رفقایش مورد بدترین ناسزاها قرار میگرید چه فشار عظیمی را متحمل میشود.
شما نمیتوانید رنجی راکه یک زندانی سابق وقتی در سلول دوستانشگرفتار میشود
احساسکنید .شما قادر به درک سوزش شکنجهایکه دوست به شما تحمیل میکند
نیستید .شما نمیدانید چه مصیبت بزرگی است زندانبانتانکسی باشدکه روزی حاضر
بودید به خاطر او جان بدهید و چه فاجعهای است شکنجهگرتان فردی باشدکه آرزوی
دیدارش را داش���تید .شما خیلی چیزها را نمیتوانید بفهمید وگرنه فرمان به اجرای آن
اعمال نمیدادید.
درگزارش خروشچف به بیستمنیکنگره حزب آمده است:
اس���تالنی اولنیکس���ی بودکه اتهام « Враг народаدشمن خلق = وراگ
نارودا»  Враг народаرا بابکرد .هنگام اطالق این صفت به فرد یا افراد،
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(دیگر صحبت از مبارزه ایدئولوژیک و سیاسی نبود و)...
زدن این برچسب استفاده از ظالمانهترین روشهای سرکوب را توجیه میکرد.
هرکسکه به نحوی از انحاء با استالنی مخالف بود یا فقط سوءظن مخالفت
در باره او میرفت و س���وء شهرت داشت (با بگری و ببند و استفاده از پست
ترین روشها س���رکوب و حذف میش���د و این تخطی از اصول و معیارهای
انقالبی بود).
برچسب «دشمن خلق» در حقیقت امکان هر نوع مبارزه ایدئولوژیک را از
بنی میبرد...
تنها مدرک جرمکه از آن علیرغمکلیه موازین علوم قضایی استفاده میشد
اع�ت�راف متهم بود و آنطورکه تحقیقات بعدی ثابت نمود این به اصطالح
«اعرتافات» ،با شکنجه یعنی با اِعمال فشار جسمانی به متهم،گرفته میشد.
این طرز عمل دور از منش انقالبی و معیارهای انقالب بود( .در جریان این
سرکوب) بسیاری افراد بیگناهکه درگذشته از مشی حزب دفاعکرده بودند
1
قربانی شدند (و نابودگشتند).
در مناس���بات مجاهدین نیز اطالق صفت «طعمه» و یا «نفوذی» به فرد «ظالمانهترین
روشهای سرکوب را توجیه میکرد».
در نشستهای طعمه ،سادهترین شعار «طعمه بروگمشو» بود .فحش و فضیحتی نبود
که نثار فرد تحت فشار نشود .اگر فرد نفوذی یونسی ،طعمهی وزارت اطالعات و پاسدار
خمینی خوانده نمیشد ،عجوزه ،بیناموس ،آشغال ،پفیوز،کثافت ،طلبکار ،مفتخور و ...
سادهترین و معمویلترین توهنیهایی بودکه اکثریت قریب به اتفاق مجاهدین میشنیدند.
این حرکات از پیش توجیه تشکیالتی و ایدئولوژیک میشد .به فرمان شما «همه اعضای
مجاهدین بایس���تی در نشس���تهای «عملیات جاری» و  ...دفاع فعال میداشتند و از
ارزشهای انقالب مریم دفاع میکردند» .در جهنمیکه اس���تالنی تدارک دیده بود نیز
هرکس ناچار بود وفاداری خود را به استالنی و روشیکه او برای هدایت نظامکمونیستی
برگزیده بود ثابتکند .راه آن لو دادن عدهای از «دشمنان خلق» بود .اگرکسی دستگری
میش���د ،وظیفهی خویشان و دوستان او بودکه بیزاری و انزجار خود را از قربانی نشان
دهند وگرنه خود با خطر دستگریی و مجازات روبرو بودند.
ش���ما توجیهکرده بودید« :بریده در مناسبات مساویست با طعمه و طعمه بدتر از یک
پاسدار است ».و از همه مهمتر شما تئوریزهکرده بودیدکه «اعتماد در مجاهدینکسب
کردنی اس���ت» .افراد برای آنکه «اعتماد» ش���ما را جلبکنند خود را به آب و آتش
2-www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
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میزدند .اما «اعتماد» زمانیکسب میشودکه فرد در زیر خاک باشد .شما حتی در اتاقی
کهکمدهای ش���خصی رزمندگان قرار داشت یککمد خایل قرار داده بودید و فردی در
درون آنکش���یک میداد تا رفتار افرادی راکه سرکمدهایشان میآمدند زیر نظر داشته
باشد.
شما متأسفانه برای همهیکلمات و ارزشها تفاسری خاص خودتان را دارید نه آن معنایی
که بطور عام مستفاد میشود .برای مثال به عنوان یک اصل در مجاهدین شما بخشی از
سخنکارل مارکس در مورد شرم راکه در مارس  ۱۸۴۳از هلند طی نامهای به «آرنولد
روگه »  Arnold Rugeنوشته،گرفته و میگفتید« :شرم یک احساس انقالبیست پس
آنقدر شرمکنید تا تغیریکنید و مریمی بشوید ».اما در پوشش این شعار به هر بیشرمی
پوشش «شرمکردن» میدادید .به ویژه زنان زشتترین اتهامات ممکن را به هم نسبت
میدادند و زشتترینکلمات را بهکار میبردند.
افراد با دهها سال سابقهیکار تشکیالتی در میانهی بحث دچار تشنج میشدند وکارشان
به اوژانس میکشید .اما روز بعد مجبور به شرکت در نشست بودند.
حتم ًا یادتان هست چه بر سر زندهیاد مهدی افتخاری(فرمانده فتحالله) آوردید .حتی لقب
«فتحالله» را از او ستاندید وگفتیدکسی حق ندارد او را به این نام بخواند .حتی پیشتر
در نشست عمومی دههی  ۷۰با پیشنهاد مریم برای اعزام او به خارج ازکشور مخالفت
کردید وگفتیدکه به خاطر ضعفهاییکه دارد خوراک ضدانقالب میشود .فتحالله،
فرماندهی عملیات خروج شما ازکشور را به عهده داشت.
گردانندهی نشست طعمه در تابستان  ۸۰خود شما بودید .حتم ًا یادتان هست برای تخریب
و تحقری او وارد چه موارد ناپسندی شدیدکه ربطی به شما نداشت .او «سرطعمه» هم
خواندهشد .تعدادی برایگرمکردن بازارگفتند اگر به دست آنها بود همانجا تریبارانش
میکردند و اص ً
ال به چه حق لباس ارتش آزادیبخش را به تن دارد .از آنجاکه معتقدید
«ال حیاء فیالدین» هیچ حیا و آزرمی را هم باقی نگذاشتید .وقتیکه مهدی افتخاری
1
دقمرگ شد او را مجاهد «صدیق» خواندید و بزرگش داشتید و دوباره «فتحالله» شد.
ی مجاهدین پس از مرگ
نمیدانم حال افرادیکه در آن جلسات حضور داشتند و اطالعیه 
مهدی افتخاری را خواندند چگونه بود؟ صدور اطالعیه با آن مضمون و بزرگداشت مهدی
افتخاری از زبان ش���ما از خود آن «محاکمه» زش���تتر بود .اما متأسفمکهکسی از میان
مجاهدین و به ویژه دوستان و رفقای قدیمی او و شما ،زشتی اینکار را به روی شما نیاورد.
ای ن اعمال در حایل رخ میدادکه پیشتر مسئوالن مجاهدین در ارتباط با شما مدعی بودند:

1-www.maryam-rajavi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=594:201106-15-20-13-04&catid=17:2009-08-05-07-59-30&Itemid=49
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ً
واقعا مس���عود خیلی وقتهاکهگزارش���ات خارج از کش���ور را میخواند،
ً
واقعا نمیتواند جلوی اشکش را بگرید .بیتوجهیها و
خیلی متأثر میشود،
ً
اصال تحملش مشکلتر است از
تحقریهاییکه به شما میشود خیلی وقتها
1
تحمل شکنجه در زندانها.
ش واقعی است؟ شماکه «تحقری» هوادار مجاهدین برایتان این همه سخت
آیا اینگزار 
بود چرا فرمان «تحقری» و به لج نکشیدن مجاهدیکه جانش راکف دستگرفته بود
و از همه چیزشگذشته بود میدادید؟
کس���انیکه در چننی نشستهایی «سوژه» میش���دند و مورد محاکمه قرار میگرفتند،
دشمنکه چه عرضکنم رقیب شما هم نبودند ،فقط خوب «انقالب» نکرده بودند یا
به زعم شما «سرسپاری» الزم را نداشتند .بعضی از آنها سابقهی درخشانی در مبارزه
با رژیم داشتند ،در عملیاتهای زیادی شرکت داشتند و قهرمانیهایی هم از خود نشان
داده بودند.
کستلر در «ظلمت در نیمروز» روندی راکه شما طیکردید بیان میکند« :به مفتشکبری
میماندیمکه بارقه پلیدی را حتی در نیات آدمها و افکارشان دنبالکنی ،اجازه نمیدادیم
حتی توی دل انسان خلوت خصوصی به وجود آید».
من دوس���تی دارمکه دوران دوازده س���الهی زندان را بهخوبی پشت سرگذاشت .برایم
بکه میخوابید آرزو میکرد صبح را نبیند.
تعریفکرد ش 
شما با زور و با تهدید و جرب جو وگاه باکتک و ضرب و شتم میخواستید افراد را به
قول خودتان «بیانقالبانید».
توجیه تئوریک فشار این بودکه «انسان موجودی است اجتماعی و به شکل اجتماعی
انقالب میکند و نه انفرادی .بنابر این فرد باید خود را به جمع بسپارد و جمع باید فرد را
انقالبکند ».و برای ترغیب افراد جهت آوردن فشار هرچه بیشتر به یکدیگر بصورت
حکم اعالمکرده بودید« :جمع مقصر اصلی انقالب نکردن فردی استکه به مجاهدین
و ارتش آزادیبخش پیوسته است».
مث ً
ال در هیاهو و فضایی باورنکردنی و رعبانگیز از مسئویل خواسته میشدکه سینهخیز
رفته و پای «خواهر»یکه نشست را اداره میکرد ببوسد .یعنی به زور آنها به انقالب
کردن درونی و پذیرش «خاصالخاصی» شما وادار میشدند.
آنچه راکه در نشستهای طعمه اتفاق میافتاد مقایسهکنید با ادعاهاییکه در «بیانیهی
شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق در  ۲۰خردادماه  ۱۳۶۴روی آنها تأکید شده بود:
ی ابریشمچی دربارهی انقالب ایدئولوژیک ۱۱ ،خرداد  ،۶۴انتشاراتکتاب طالقانی،
-1سخرنانی مهد 
آبانماه  ،۶۴ص .۳۶
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در حایلکه دیکتاتوریهای ش���اه و خمینی س���رکوبکنندهی شخصیت و
دشمن آگاهی و آزادی بودند ،رهربی ما «احیاءکننده»ی شخصیت آگاه و
ً
دقیقا به همنی دلیل نیازی به تظاهر و ریا و عوامفریبی
آزاد انسانی ما بوده و
یا داعی���هیکاذب معصومیت و بیگناهی و اش���تباهناپذیری ندارد و ما در
منتهای آگاهی ،آن را با همهی خوبیها و همهی خطاهایگذشته و آیندهاش
1
پذیرفتهایم.

آیا قرار بود اینگونه «احیاکنندهی شخصیت آگاه و آزاد انسانی» مجاهدین باشید؟
خیلیه���ا از ترس ای���نکه انگ بخورند حتی مجبور به پنهانکردن بیماریهایش���ان
میش���دند .شما به صراحت در نشس���تهای «طعمه» اعالمکرده بودیدکه دیگر «در
مناسبات تمارض نداریم» .نوع برخورد شما با بیماران روانی هم تفاوتکیفی با برخورد
نظام حاکم بر زندان با بیماران روانی نداش���ت .هر دو بدون پذیرش واقعیت وکش���ش
روح���ی و روان���ی هر فرد معتقد بودیدکه آنها تمارض میکنن���د و آن را «حقهبازی»
میدانستید .پزشکان اش���رف خود یکی از عامالن فشار روی افراد بودند .آنها سوگند
بقراط را زیرپا میگذاشتند وگاه بیمار را مورد تمسخر قرار میدادند و علیه آنان به مسئوالن
گزارش مینوش���تند .از درمان الزم بیمار خودداری میکردند .حتی بیماریهای جدی را
تمارض تشخیص میدادند .چراکه شماگفته بودید :استیصال و عجز و ناتوانی همچننی
مظلومبازی و تمارض نداریم .شما میگفتید« :این قبیل مسائل چیزی جز بهانهجویی برای
سرباز زدن از قیام به مسئولیت نیست ».متأسفانه شما حاالکه عراقیها حقوق مجاهدین
را زیرپا میگذارند یاد «سوگند بقراط» افتادهاید و از «شیوههای غریانسانی محرومکردن
مجاهدین اشرف از خدمات درمانی با هدف آزار آنها و سوق دادن آنها به سوی فروپاشی»
میگویید .نمیدانم پزشکان اشرف آیا لحظهای با خود در این مورد خلوتکردهاند؟
ج داوود رحمانیکه زندانی را مجبور میکرد از مشکالت جنسیاش
شما همچون حا 
بگوید و آنها را عامل «انحراف» و روی آوردن بهگروههای سیاس���ی معروفیکند در
نشستهای طعمه از مجاهدین «زیر تیغ رفته» میخواستیدکه «نقطه آغاز»شان را بیان
ی و  ....اشارهکنند .مالحظهکنید رویکردها
کنند و آنها مجبور بودند به انگیزههای جنس 
چقدر شبیه به هم هستند؟ متأسفانه اشکال از من و ذهن من نیست اعمال شما انسان را
به این نتیجهگریی میرساند.
متأسفانه ش���ما و حاجداوود رحمانی در دو سر طیف ایدئولوژی اسالمی هر دو مدعی
بودیدکه شکلی از «قیامت» را برپاکردهاید تا خالیق با «قیامت» واقعی آشنا شوند و
-1مجاهد شمارهی ۲۵۲.

نگاهی با چشم جان
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حسابکار دستشان بیاید.
ش���ما میگفتید بایس���تی ایمان بیاوریدکه انقالب مریمکارخانهی انسانسازی است.
حاجداوود رحمانی هم نام قرب و قیامت را ابتداکارخانهی انس���ان سازی و «دستگاه»
گذاشته بود .بیجهت نبودکه متهمان این نشستها همچون ساکنان «واحد مسکونی»
میگفتند ایکاش ما را تریباران میکردند.
ج داوود رحمانی برای تهدید زندانیان بهکار میبرد از
متأس���فانه همان تعابرییکه حا 
س���وی باالترین اعضای شورای رهربی مجاهدین برای تهدیدکسانیکه قصد جدایی
داشتند مورد استفاده قرار میگرفت .مث ً
ال میگفتند «آنقدر اینجا میمانی تا موهایت هم
مثل دندانهایت سفید شود ».یا «جایی میاندازماتکه عرب نی بیاندازه» و...
متأسفانه باالترین زن مسئول مجاهد خلق برای تهدید جوانیکه ازکودکی در مجاهدین
رش دکرده بود از چنان فرهنگ و ادبیاتکثیفی استفاده نمودکه هیچگاه حاجداوود رحمانی
به آن نزدیک نشد و علیرغم همهی پردهدریهایشکسی را مورد چننی تهدیدی قرار نداد.
آیا این است نتیجهی «رحماء بینهم» (با خودشان مهربان هستند)که قرآن در توصیف
مؤمنانمیگوید؟
درکجای تاریخ با بهرهگریی ازکدام آموزهی انقالبی با زور و اجبار و توهنی و تحقری،
«انقالبی» و «مبارز» ساختهاند؟ آیا این است «کشف» شماکه انتظار «جهانی» شدن
آن را داشتید؟ آیا این است «قانون مبارزه»که خلقکردید و «انقالب ایدئولوژیک»اش
نامیدید؟ «انقالبی»که همه بایستی شکرگزار آن باشند و «بدهکار» شما؟
آیا نباید داوری مانش اشرپبر را تکرارکرد:
اکنون به نظرم میرسیدکه محاکمات مسکو به مراتب بیش از آن دادگاههای
فکس���نی تفتیش عقاید و جن سوزان قرون وسطی حالت افراطی غربت و از
خودبیگانگی را به نمایش میگذارند .انسانها به ضرب تهدیداتیکه روان
آنها را متالشی و بیکس و تنها میکرد ،با خویشنت خویش عناد میورزیدند .و
این وضعیت ،در عنیحال ،بدون روانپریشی و بیآنکه اختالل اسرارآمیزی در
مشاعر و تصورات افراد پدیدار شود ،پیش آمده بود! رژیمیکه قادر به انجام
چننیکار مخوفی باش���د و تازه آنرا به نشانهی چریگی و سرافرازی اندیشهی
ح و انساندوستی سوسیالیس���تی به جهانیان عرضهکند ،و در همان حال
صل 
جمعیتکش���ور هم به شکل فرمایشی برای این اقدامات هورا بکشد و ابراز
احساساتکند و همهیکمونیستها و پریوانشان هم آنرا آشکارا تأییدکنند،
1
آری چننی رژیمی ،مظهر و نمونهی یک نظام استبداد فراگری به شمار میرود.
-1نقد و تحلیل جباریت ،مانس اشرپبر ،ترجمهیکریم قصیم ،صفحهی .۳۳
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شما بارها نشستهای «دیگ» و «عملیات جاری» و «طعمه» و  ...را جلسات پربار انتقاد
و انتقاد از خود خوانده و وعده دادهاید در «ایران فردا» سرچهارراهها برگزار میکنید.
چرا همنی االن چننی نمیکنید؟ «هزار وعدهی خوبان یکی وفا نکند» ،نشس���تی راکه
برای مهدی افتخاری برگزار شد بیکم وکاست به نمایش عمومی بگذارید یا در جلسهی
خصوصی شورای ملی مقاومت نشان دهید و بگذارید مردم ایران و یا همراهان خودتان
تصمیم بگریند خواهان برگزاری نشستهایی مشابه در ایران فردا هستند یا نه .اگر دلیل
عدم نمایش عمومی این نشستها جلوگریی از سوءاستفاده دشمنکه رژیم باشد است
فردای پریوزی ،به قول شما با دشمن بزرگتری همچون «امرپیالیسم» روبرو هستیمکه
میتواند از این نشستها سوءاستفادهکند.
تردیدی ندارم چنانچه هواداران س���ینهچاک شما و یا اعضای غریمجاهد شورای ملی
مقاومت در یکی از نشستهای طعمه شرکت داده میشدند یا قادر به دیدن فیلم یکی
از آن نشستها میشدند نه تنها از ترس قالب تهی میکردند بلکه در مخیلهی عقلشان
نمیگنجید و نمیتوانستند باورکنندکه چننی اعمایل از سوی شما و مجاهدین سربزند.
در تعریف ش���ما «س���نگ بنای ارتشهای ارتجاعی بر پایهی جهل و اجبار و تقس���یم
بندیهای طبقاتی برای دفاع از منافع طبقهی حاکم قرارگرفته است .اما نقطهی عزیمت
ی���ک ارتش انقالبی ،آگاهی و اختیار و قبول داوطلبانهی حداکثر نظم و انضباط برای
تحقق یک آرمان انقالبی است».
هرچند بنا به شهادت شهود تقسیمبندیهای طبقاتی به شدت در روابط مجاهدین دیده
میشد و امکاناتیکه اعضای شورای رهربی از آن برخوردار بودند متفاوت از دیگران
بود اما تأمل در یکی از نشستهای «طعمه» به خوبی نشان میدادکه افراد تاکجا بر
اساس «آگاهی و اختیار» ،حداکثر «نظم و انضباط» را داوطلبانه قبولکردهاند.
شما در دوران پل برمر هنگامیکه مسئله تخلیه اشرف و خروج از عراق جدی شد به هر
یک از اعضای مجاهدین الیهی  MOیا عضو قدیم سیصد دالر دادید و به آنهاگفتید
در صورت پراکندگی و ...خودشان را به اروپا و سازمان برسانند و تأکیدکردید الیههای
پاینیتر متوجه دریافت پول نشوند .بعضیهاکه متوجه شده بودند به پولهای این عده
دس���تربد زدند .بعد از مدتیکه با آمریکا به توافق رسیدید و طرح اعزام بهکشور ثالث
سگرفتید .مسئله مهم این استکه شما عدهای را بر بقیه ترجیح
مسکوت ماند پولها را پ 
میدادید و سرنوشت بقیه چندان برایتان مهم نبود.

بخش ششم

انقالب ایدئولوژیک،
وعدهها و نتایج آن

انقالبایدئولوژیک
در تعریف شیفتگانش

شما به عنوانکاشف انقالب ایدئولوژیککسی بودیدکه از آن به عنوان «کشف» نام
بردید و وعدهی «جهانی» شدن آن را دادید:
1
همه اکتشافات اول آزمایشگاهی هستند بعد جهانی میشوند.
ادعای بزرگ شما بهزودی به دست فراموشی سرپده شد و شما سعیکردیدکه تنها از
«کش���ف» خود برای نگاهداشنت مجاهدین در روابط تشکیالتی استفادهکنید .چراکه
میشد و میشود در مورد معجزات این «کشف» در مجاهدین همچنان قلمفرساییکرد
اما نمیتوان در مورد «جهانی» شدن آن پافشاریکرد.
چنانچه همهی ما ش���اهد بودیم این ادعا هیچگاه از «آزمایشگاه» بریون نیامد و حتی
نزدیکترین نریوهایتان هم حاضر نشدند در خارج از روابط «خاص» مجاهدین آن را
روی خود آزمایشکنند.
از همان ابتدا هم ش���ک و تردیدهای جدی در رابطه با انقالب ایدئولوژیک بود و شما
برای نشان دادن حقانیت آن به عدم درک افراد اشارهکرده و به آینده حواله میدادید:
اگر حاال نمیتوانید بفهمید ،صربکنید .نمیدانم ،یک سال یا پنج سال یا ده
2
سال دیگر خواهید فهمید.
-1نشریهی مجاهد شمارهی  ۲۵۴عید فطر سال  .۱۳۶۴سخرنانی مسعود رجوی در مراسم ازدواج با مریم.
-2نش���ریهی مجاهد شمارهی  .۲۴۱فروردین س���ال  .۱۳۶۴سخرنانی مس���عود رجوی در اعالم انقالب
ایدئولوژیک.
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هنوز پس ازگذشت سه دهه برای فهم این «کشف» به آینده اشاره دارید و این عجیب
است .شما در نشست درونی مجاهدین دوباره وعده دادید:
در مورد مریم و انقالبش ،بقول فیلس���وف یونانی (اورپید) زمان همه چیز را
روشن میکند و منتظر نمیماندکه مورد سؤال قرار بگرید...
با این حال شورای مرکزی مجاهدین سه دهه قبل همچون یک هیئت علمی ورزیده در
تأیید «کشف» شما نوشت:
از جالبترین دستاوردهایکیفی انقالب درونی اخری احیاءکاملالعیار شمار
کثریی از خواهران و برادران ما و بازگشت آنها به صفوف نخستنی نربد بود.
خواهران و برادرانیکه طی س���الهایگذشته به دالیل مختلف به درجاتی
از قافلهی پیشرفت س���ازمان بطور نسبیکنار مانده یا با سرعتکافی پیش
نیام���ده بودند .اما در این جریان تحت چرت رهربی مس���عود و مریم با عمقی
ً
مجددا در مواضع
شگفتانگیز پاالیش یافته و عاری از موانع پیشنی رشد خود،
مس���ئول قرارگرفتند .آنها -تمامی آنها -همچون سایر خواهران و برادران
مجاهدش���ان باالتفاق داوطلب هرگونه فداکاری و منجمله عملیات مقدس
انتحاری ش���دند .در طیف خانوادهی بزرگ مجاهدین هرگونه تردید و ابهام
ً
نهایتا منشاء عصبی
نیز زدوده ش���د .حتی بسیاری نارساییهای جسمانیکه
و روانی داش���ت و بسیاری اختالالت ناش���ی از شدت و حدت شرایطکار
طاقتفرسای شبانهروزی بنحوی شگفتانگیز در پرتو رهربی مسعود و مریم
1
معالجه شد .در این مورد اطباء مجاهد آمادهاند به تفضیل شهادت دهند.
گ و مریهای زودرس بعید میدانمکمتر
امروز با توجه به تحوالتیکه صورتگرفته و مر 
کسی ادعاهای فوق به ویژه در امر معالجات شگفتانگیز را مورد تأیید قرار دهد.
متأسفانهپسازادعایشماوبیانیهیشورایمرکزیمجاهدین،پیشبینیهاوخوشبینیهای
عجیب و غریبی صورتگرفتکه در سالهای بعد بطالن آنها مشخص شد.
به مقالهی زندهیاد محمدحسنی حبیبی خائیزی جامعهشناس ساکن واشنگنتکه در عملیات
فروغ جاویدانکشته شد توجهکنیدکه چگونه تحت تأثری تبلیغات شما نوشته است:
انقالب ایدئولوژیک مجاهدین همانند بسیاری از آفرینشهای بزرگ هرنی،
فکری ،فلس���فی ،ادبی و حتی علمیکه تاکنون در جه���ان صورتگرفته،
ظاهری س���اده و باطنی اسرارآمیز دارد .یعنی در قالب محملیکهنه ،معمویل
و پیشپاافتاده ،یک حرکت بزرگ و نوین و یک جهشکیفی بنیادین شکل
گرفته است .به س���خن دیگر ،محمل واقعه همان اتفاقات عادی و معمویل
-1بیانیهی شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران -نشریهی مجاهد شمارهی .۲۵۲
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است .اماکشف و پیامی بر روی آن حمل میشود ،پدیدهای نوین ،شگرف و
شگفتانگیزاست.
او با این مقدمه بهکشف قوهی جاذبهی زمنی توسط نیوتن وکشف «راز تاریخ» یعنی
بررس���ی «تولید مادی» هر جامعه و هر دوره ،توسط مارکس اشارهکرد و بر آثار عمیق
و دگرگونیهای بنیادین ش���گفتانگیز اینکشفها نه تنها در قلمروهای خود بلکه در
بسیاری «زمینههای فکری ،علمی ،فلسفی ،اپیستمولوژی (شناخت شناسی) و آنتولوژی
(وجود شناسی)» تأکید ،و سپس ادعای عجیبی را مطرحکردکه ایکاش میبود و خود
در مورد آن قضاوت میکرد .او سادهانگارانه نوشت:
من مایلم در اینجا ادعایی را مطرحکنمکه اگر درس���ت بود و قابل اثبات،
س���زاوار هیچ پاداش���ی نخواهم بود ویل چنانچه نادرس���ت بود و بیپایه و
نادرستی و بیپایگی آن در آیندهها به اثبات رسید ،از همهی خوانندگان این
سطور میخواهمکه به عنوان سندی امضاء شده ،این نوشته را نگهدارند تا در
محاکمهی فرداها در صورتیکه زنده بودم به تعداد جمالت،کلمات و حتی
حروف آن بر صورتمگلوله و چنانچه مرده بودم برگور بینام و نشانم هزاران
تف بیندازند! ادعای من این استکه سازمان مجاهدین خلق ایران در سال
 ۱۳۶۴هجری شمسی ،مطابق با سال  ۱۹۸۵میالدی ،به یک اخرتاع وکشف
ً
ظاهرا یک طالق بیمورد و یک
ایدئولوژیک رس���یده اس���تکه محمل آن
ازدواج غری ضروریست .در حایلکه باطن آن ،ارائه یک دیدگاه ایدئولوژیک
نوین نس���بت به مسئله زن ،رهربی ،رهائی و آگاهی استکه آثار آن از قلمرو
سیاست فراتر رفته و در زمینه فلسفه ،عرفان ،هرن ،جامعه شناسی ،روانشناسی،
1
شناخت شناسی و وجودشناسی نیز تجلی خواهد یافت.
پس ازگذشت سه دهه از «اکتشاف» مزبور ،امروز حتی خود شما حاضر نیستید جزئیات
این «کشف» و اخرتاع ایدئولوژیک را اعالمکنید و تالش میشود رموز آن در پردهی
ابهام نگاه داشته شود و اخبار آن جایی درز پیدا نکند .اگر قرار بود معجزهای صورتگرید
سه دهه فرصتکمی برای مشاهدهی آثار آن نبود .امروزکمترکسی به تأثری جدی آن بر
مجاهدین باور دارد چه برسد به تأثریگذاری بر علوم مختلف و هرن و عرفان.
توجه داشته باشید حتی شاعرانی چونکمال رفعت صفایی (ک  -صبحگاهان) ،مجتبی
مریمریان (م  -بارون) اس���ماعیل وفایغمایی و ...که برای این «انقالب» عظیم ش���عر
سرودند و چکامهگفتند به سرعت از آن روی برتابیدند و از منتقدان آن شدند .یادتان باشد
الاقل در بند ما بسیاریکه در سال  ۶۷جاودانه شدند ترانهسرودها و شعرهای اسماعیل
-1نشریهیمجاهدشمارهی ۲۵۲مجاهد۳۰،خرداد.۱۳۶۴مقالهیتحلیلراز،بخشدوم:محمدحسنیحبیبی.
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وفایغمایی وکمال رفعتصفایی را بر زبان داشتند .آخرین مراسم عمومی بندمان در ۱۱
مرداد  ۱۳۶۷با آثار آنها شور و حالگرفت.
تجلی درکدام فلس���فه و عرفان؟ تأثریگذاری ش���گرف درکدام «شناختشناس���ی و
نتدرخلسههایایدئولوژیک
وجودشناسی»؟آیااینهاگزافهگوییبیموردوناشیازفرورف 
و چشمبس�ت�ن بر ابتداییترین اصول علمی نبود؟ آیا پس ازگذش���ت سه دهه ،انقالب
ایدئولوژیک در تقابل با جامعهشناسی و روانشناسی و وجودشناسی و شناختشناسی
قرار نگرفته است؟ آیا انقالب ایدئولوژیک پایش را به اندازهی یک سانتیمرت از دایرهی
بستهی مجاهدین بریونگذاشته است ؟ مگر میشود با فطرت آدمی در افتاد؟

تأثریات شگرف انقالب ایدئولوژیک
درمجاهدین
شما از تأثریات شگرف و عجیب انقالب ایدئولوژیک در مجاهدین صحبت میکنید.
مالک و معیاری نیستکه با آن بتوان حرف شما را سنجید .مث ً
الکسی نمیتواند بگوید
اگر مجاهدین انقالب ایدئولوژیک نکرده بودند چه نوع مقاومتی از خود نشان میدادند.
برای همنی شما میتوانید بگویید:
ش���مهای از محصوالت انقالب مریم را همه دنیا در ماندگاری و ایستادگی و
رزم آوری مجاهدانش در اشرف دیده است .در مریم و انقالبش سمبل صدق
و فدا و راز بقا و ایستادگی و رزمآوری مجاهدین موج میزند....
اگر به آنچهکه در مورد «محصوالت انقالب مریم» میگویید باور دارید نامهی سرگشاده
«واسالو هاول» به «گوستاو هوساک» را بدهید آنها بخوانند تا به چشم خود ببینند چگونه
وی هوشمندانه وضیعتشان را ترسیم میکند و آیندهی چننی نظامهایی چه خواهد بود؟
شما پیشتر هم در مورد آمادگی مجاهدینگفته بودید:
باز هم تاکید میکنم ،باورکنید بخدا خودسوزی و عمل انتحاری به نسبت آن
فدیه و فدا چیزی نبود.کما اینکه حاال برای همه مجاهدین نثار جانکمترین
فدا اس���ت .از آن روز هیچ مجاهدی را ندیدم و هیچگزارشی را نخواندمکه
کمترین درخواست و تقاضای او عمل مقدس انتحاری نباشد .البته این انتحار
نیست بلکه احیاء و رهایی است .ما پیام آور شور هستیم ولو اینکه صدها هزار
1
دیگر از این جانهای پاک را هم برای مردم ایران فداکنیم.
ً
جدیدا متولد شده است (پس از انقالب ایدئولوژیک و
هر مجاهد خلقیکه
-1نشریهی مجاهد شمارهی  ،۲۵۳سخرنانی مسعود رجوی در مراسم ازدواج با مریم خرداد ۱۳۶۴
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تولد دوباره افراد) رمزها وکدهای اختصاری دارد .هرکه را دیدم ،هر نامه و
یاگزارشیکه از آن روز دریافتکردم ،چندکد و چند رمز در تمامش مشرتک
بود در داخل و خارجکش���ور  -داوطلب عملیات انتحاری ،بال استثنا همه
میگفتند من باید نفر اول باشم هر مجاهدی را دیدم و هر نامه وگزارشی را
1
که خواندم اینکد را داشت.
اما من داس���تان را آنگونهکه ش���ما تفسری میکنید نمیبینم .اتفاق ًا بر عکس در دوران
بکردهایکه در عملیاتهای داخلکشور دستگری و به زندان
ال 
خاتمی هر مجاهد انق 
رژیم افتاد ،یا به خدمت شکنجهگران درآمد و یا به شدتگوشهگری و مسئلهدار شد .و این
رابطه هرچه با شما عمیق تر بود نتیجهی فاجعهآمیزتری داشت.
از ابراهیم خدابنده و جمیل بصامکه مسئوالن مجاهدین آنها را «مجاهدین استخواندار»
میخواندند تا حورا ش���الچی و معصومه (مرجان) ملک صیدآبادیکه شما او را «بینه
انقالب مریم» خواندید و چه بزرگداش���تها برای او نگذاشتید و این داستان سر دراز
دارد .اگر خواستید در مورد بقیه نیزکه سر از زندان درآوردند و امروز «انجمن نجات» را
اداره میکنند و یاگوشهگریی اتخاذکردهاند میتوانم توضیح دهم.
این در حایل بودکه علی صارمی و محمدعلی حاجآقایی و جعفرکاظمی و ...که شما
بارها به خاطر زندهماندنشان امثال آنها را سرزنشکرده بودید و به خاطر تنندادنشان
به انقالب ایدئولوژیک غرق در «جنس���یت» و  ...خوانده بودیدش���ان با عزمی استوار
ت زمانی» و
بر آرمانهایش���ان ایستادند و جاودانه شدند .خود ش���ما میدانید «حج 
«ویلالله فیض مهدوی» همکه قهرمانانه ایستادگیکردندکمترین ارتباط را با «انقالب
ایدئولوژیک» داشتند و یا شناخت عمیقی از روابط نداشتند.
اما «انقالب ایدئولوژیککرده»ها در تنهایی سلول و وقتی از روابط شما خارج شدند
توجیهی برای اقداماتشان ندارند .پاسخی در برابر سؤاالت ندارند .آنجا دیگر ذهن به
کار میافتد.کسی و چیزی نیستکه آن را مهارکند .برای همنی به سادگی میشکنند و
ترمیم نمیشوند .حقانیت رژیم آنها را نمیشکند ،فشار شکنجه آنها را زیرو رو نمیکند،
تناقضات درونی آنها را از پای در میآورد .برای همنی است رژیم میتواند مرجان ملک
صیدآبادی را همراه باکاروانهایش تا پشت در اشرف بفرستد .در حایلکه در سال ۶۰
به توابنیکمترین اعتمادی نداشت .چراکه آنها غالب ًا در زیر فشار شکنجه و جو رعب
و وحشت شکسته بودند .چنانچه فشار از رویشان برداشته میشد میتوانستند به جای
اول برگردند .وقتی ابراهیم خدابنده و جمیل بصام توسط دولت سوریه دستگری و به رژیم
تحویل داده شدند همانروزهاییکه شما در اطالعیههایتان و مسئولنیتان درگفتارشان
-1همان منبع
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میگفتید آنها را در زیر شکنجه مثله مثلهکردهاند من در صحبت با مسئوالن و هواداران
مجاهدین ضمن رد تبلیغات شما بارهاگفتم تردیدی ندارم رژیم آنها را با «چلوکباب»
میشکند .چننی هم شد.
شما بدون آنکه خود بدانید وقتی معصومه (مرجان) ملک صیدآبادی را «بینهی انقالب
مری���م» خواندید و او شکس���ت و به خدمت رژیم در آمد در واق���ع پایان دوران «خرق
ع���ادت» و «معج���زه» در «انقالب مریم» را اعالمکردید .منتهیکس���ی نبودکه در
درون روابط مجاهدین بهکندوکاو در این زمینه برپدازد .ش���ما نطفههای چننیکاری را
سالها بود از بنی برده بودید .شما بیجهت از «بینه» نام نربده بودید« .لقد ارسلنا رسلنا
بالبینات» سوره الحدید آیه  ،۲۵ما رسوالنمان را با «بینات» و دالیل روشن فرستادیم.
قبول دارید «بینات» خدا نمیش���کنند و دستاویز دشمن نمیشوند؟ آیا این شکست به
نوعی به شکست «انقالب ایدئولوژیک » و «رسول آن» و فلسفهی آن راه نمیبرد؟
به معنای لغوی و
کلمه بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و  ۵۲بار به صورت جمع و 
بیشتر درگزارش معجزات پیامربان بهکار رفته است (بقره ۸۷ :و ۹۲انعام ۵۷ :اعراف:
 .)۷۳مث ً
ال از معجزات موسای پیامرب به عنوان بینه و «برهان» یاد شده است( .ان البینة
اسم لکل ما یبنی الحق و یظهره).آیا این شکست ،چیزی را تبینی و آشکار نکرد؟ چرا به
تاریخ نگاه نمیکنید؟ همهی ایدئولوژیها مدعی انسان ویژه بودهاند ،انسان طراز نوین
سوسیالیسم ،ابرمرد فاشیسم ،انسان طراز مکتب و صالح مذهبیون همه شکست خوردهاند.
سرنوشتگوهر بیبدیل شما بهرت از آنها نبوده و نخواهد بود.
ی دولت خاتمی را خورده و تصورکردید
وقتیکه فریب صحنهسازی دستگاه اطالعات 
«مرجان ملک»کشته شده و او را به عرش اعلی بردید و  ...بارها به هواداران مجاهدین
که حی و حاضر هستند،گفتمکه من تردیدی ندارم اگر او زنده مانده بود االن ستارهی
شوهای رژیم بود .وقتی مسئولم در اواخر دههی  ۹۰از «انقالب» عمیق و خارقالعادهی
«حورا شالچی»که پس از دستگریی به خدمت رژیم درآمد برایمگفت و از منخواست
دست از لجاجت برداشته و او را الگوی خود قرار دهم ضمن آنکه وی و ادعاهایش را
به تمسخرگرفتمگفتم اگر قرار باشد ازکسی انگیزه بگریم از «موسی» میگریمکه پیش
از آنکه برای همیشه در خاک شود با حسرت و غم و اندوه بر بالنیاش ایستادم.

نفی استثمار تشکیالتی وکرسی طلبی و فردیت
و «تجرد» در انقالب ایدئولوژیک
ش���ما پس از انقالب ایدئولوژیک بحث جالب و زیبای «اس���تثمار رده» یا «استثمار
تش���کیالتی» به عنوان پیچیدهترین نوع «اس���تثمار» را پیشکشیدیدکه قب ً
الکسی به
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آن نرپداخته بود .هرچند حنیفنژاد به وحدت فرد و تش���کیالت اش���ارهکرده بود .شما
میگفتید «استثمار عمر انسانها بدترین نوع استثمار است» .من به آن «استثمار خون»
را هم اضافه میکنم .شما در تعریف پیچیدهترین نوع استثمار میگفتید:
وقتیکه من با مس���ئولیتیکه به من سرپدهاید منطبق نیستم ،خوب نمیشود
ً
ضمنا
رویگزارشاتم حس���ابکرد .حرفهایم قابل اعتماد و تکیه نیست.
خودم هم به لحاظ ایدئولوژیک فاس���د میشوم و خراب میشوم .چونکه
از پس مسئولیتم بر نمیآیم .یا جا میزنم و منفعل میشوم و یا خیلی مغرور
و خودخواه میش���وم ... .پس وقتی در سازمان و در صفوف مجاهدین من با
مسئولیت خودم منطبق نباش���م ،این اولنی و آخرین خیانت [است] و در این
نقطه با ایجاد وحدت فرد با مسئولیت او پرده از روی پیچیدهترین نوع استثمار
برداشته میشود به طوریکه باید مو بر انداممان راست بکند ... .در مرحلهی
دوم انقالب ایدئولوژیک درونی س���ازمان فقط یک ماده هست؛ یک ماده
که از عضو تا رهربی (مس���عود و مریم) و از رزمنده ت���ا فرمانده و از هوادار
دور تاکاندیدای عضوی���ت و از خواهر و برادر حرفهای تا غریحرفهای را در
بر میگرید ... .حاال خطاب به ش���ماکه مرحلهی اول انقالب ایدئولوژیک
را از سرگذراندهاید و پیام آن راگرفتهاید میگویمکه اکنون در دورهی دوم
انقالب ایدئولوژیک بحث بر سر انطباق و وحدت فرد با مسئولیتش است.
عاری از عنصر استثمارگرانه؛ برای اینکه خودش خشک نشود و سازمان را
هم نخشکاند1 .اما این بحث عمیق ،دقیق و ظریف و بدیع ،متأسفانه بهانهای
بود برای یکهتاز شدن شما و برکنارکردن رفقای قدیمی از مسئولیتهای مهم
و حیاتی و جایگزینکردن آنها با افراد تازهکار ،مبتدی و فاقد صالحیتکه
هرن اصلیشان درک خوب و عمیق «انقالب مریم» بود و فهمشان از رهربی.
هیچکس از شما نرپسید آیا شما در موضع رهرب عقیدتی و باالترین مسئولیت
سازمانی ممکن نیست دست به «استثمار تشکیالتی» بزنید؟ در واقع شما و
مریم مش���مول این «ماده» نمیشدید .آیا وقتی شما در بحث «کسر رهایی»
مطرح میکنیدکه خون هر مجاهدی به شما و نفس او به مریم تعلق دارد بحث
مالکیت پیش نمیآید؟ آیا مالکیت با «استثمار» همراه نیست؟ آیا نمیتوان در
مورد «استثمار خون» و «استثمار عواطف»گفت؟
بعد از آن ش���ما بحث درس���ت و موشکافانهی «کرس���ی» و «کرسیطلبی» را مطرح
کردید .حق با ش���ما بود بسیاری ،دورهی زندان و مقاومت در مقابل جالد را «کرسی»
-1نشریهی اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان شمارهی  ۸۷صفحههای )۷۵-۷۳

166

انقالب ایدئولوژیک ،وعدهها و نتایج آن

خود میکنند ،عدهای رده و مس���ئولیت و « ...کرسی»شان میشود ،عدهای مکث روی
ی و وابستگیشان به شهیدان و ...کرسیشان میشود،
تحصیالت و شأن و مقام خانوادگ 
با همهی اینها بایستی مقابلهکرد و در جهت زدودن آنهاکوشید .اما اشکال بزرگ قضیه
این بودکه شما خود را فارغ از «کرسی» میدانید .در حایلکه بزرگترین «کرسی»
به شما تعلق دارد .نمیتوان پذیرفت شما از این قاعده فارغ هستید .چنانچه این بحث
از سطح به عمق میرفت و همه را شامل میشد میتوانست به واقع «انقالبی» ایجاد
کند اما حربهای شد در دست شما برای باال و پاینیکردن رتبهی نریوها و از محتوا خایل
کردن آن.
مبحث «طلبکاری و بدهکاری» و اینکه هر فرد در درون خود بیشتر به «نکرده»های
خود برپدازد و «طلبی» ازکس���ی برایکردههایش نداشته باشد چنانچه واقعی بود و
شما و مریم را نیز در بر میگرفت میتوانست به یک انقالب اخالقی در افراد و سازمان
منجر شود .منتهی از آنجاییکه قرار بود این اصل هم متوجهی شما نباشد بلکه دیگران
را در بر بگرید به سرعت از مفهوم خود خایل و به حربهای برای سرکوب و تحقری تبدیل
شد .این بار موضوع به طلبکاری از مردم و بدهکاری به رهربی تبدیل شدکه اساس ًا با
فلسفهی این بحث در تضاد است .شما بارها مطرحکردید چنانچه همنی االن بدون هیچ
دستاوردی ما یعنی خودتان از بنی برویم تاریخ و مردم ایران به ما بدهکارند و یا بسا بیشتر
از رسالتمانکارکردهایم .برای همنی خودتان را به مردم ایران هم پاسخگو نمیدانید.
اما موضوع «بدهکاری» برمیگشت به همهی اعضای مجاهدین ،هرچه در مجاهدین
بیشتر سابقه داشتند بیشتر «بدهکار» شما بودند .مریم بارها از جانب شما خطاب به
مجاهدین مطرحکردهاست همهی شما سر سفرهی آمادهایکه مسعود تهیهکرده است
نشستهاید و حاال بایستی بهایش را به او برپدازید .و با این تحلیل در همهی سرفصلها و
آنجاییکه شما بایستی «بدهکار» میبودید تبدیل به «طلبکار» میشدید.
در مجاهدین همهدائم ًا از«پرداخت»هایشما میگویند حتیدرجاییکهدریافتکنندهی
محض هستید .شما حتی رسیدن به رهربی مطلق مجاهدین را «پرداخت» عظیم خودتان
معرفی میکنید و از دیگران میخواهید ش���ما را به خاطر بهای سنگینیکه پرداختهاید
تقدیسکنند .همهیکسانی راکه در مناسبات مجاهدین روز و شب جان میکنند و حتی
وقت اسرتاحت ندارند «مفتخور» معرفی میکنید ،همهی آنهایی راکه صدها بار خود
را میشکنند و تحقری میشوند بدهکار میدانید و مدعی میشویدکه بارگناهانشان را
یک تنه به دوش میکشید.
مهدی ابریشمچی در مورد شما میگوید:
بیش از همه از خودش طلبکاری میکند .بیش از همه از خودش انتظار دارد .بیش
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از همه به خودش س���خت میگرید« ،فدا» را تا صدبرابر -بارهاگفتهام -هزار
برابر به خودش تحمیل نکند ،از نزدیکترین آدمهایش نمیخواهد و ً
اصال به زبان
نمیآورد .فقط وقتی خودش هزار برابر فدا داشته باشد ،آنوقت مطمئن میشود
1
که میتواند جزیی از این را جریانوار در سازمانش جاریکند و از آنان بخواهد.
بیان ذرهای از آنچه به عنوان «ارزش» در مورد شما مطرح میشود در مورد دیگران حرام
است و مستوجب عقوبت:
ً
مشخصا میرفت پشت
خیلی جاها خود مسعود ،برای اینکه ماها یاد بگرییم
ً
واقعا قلبم میگرفت .برای اینکه از زندان
این اعالمیهها.گاهی من خودم
آمده بود ،شکنجه شده بود و مریض بود ،روی مبل میافتاد و هر پنج دقیقه به
پنج دقیقه یک جمله بیشتر نمیتوانست بگوید و دیکتهکند2.
خود شما بهرت میدانید احرتامی برای شکنجه و زندانکسی قائل نبودید .بیماریکسانی
که بارها بیش از شما شکنجه شده بودند و از آثارش رنج میبردند مانع فشار روی آنها
نمیش���د.حتی مریضی افراد را «تمارض» تشخیص میدادید و با عقوبت همراه بود.
هیچیک از اصول و قوانینیکه مطرح میکردید در مورد شما صدق نمیکرد .شما دستور
طالقهای تشکیالتیکه موجب شدکلیهی زوجها از هم جدا شوند و فقط شما و مریم
زوج بمانید و جدا شدن فرزندان از مادران را «پرداخت» رهربی معرفیکردید .همهی
مجاهدین بایستی «طالق»گرفته و «طالق» داده و «بال اسکان» بدون خانه و خانواده
میبودند اال شما .این اصل مهم و شاهرگ حیاتی هم در مورد شما صدق نمیکرد .شما
دائم ًا دارای «اسکان» بودید و البته طلبکار «بال اسکان»ها.
عیس���ی مسیح بودکه «هرگز ازدواج نکرد و تعلیم دادکه افرادی به خاطر ملکوت خدا
مجرد به س���ر خواهند برد» (متی  )12:19از زمان حواریون تاکنون ،برخی مس���یحیان به
تقلید از مس���یح ،تجرد و زهد را ش���یوهی زندگی خود قرار داده و خود را دربست وقف
«ملکوت خدا»کردهاند .دلیل اصلیگزینش تجرد در مس���یحیت این عقیده استکه
متوجهی خدا باشد و خودش را وقف اوکند و جز خدا
تمام ذهن شخص باید منحصر ًا ّ
تع ّلق خاطری نداشته باشد .شما اندیش���هی «تجرد» را از مسیحیت وامگرفتید .اما در
مقام عیسی مسیح نبودیدکه خود تجرد اختیارکنید و دیگران را نیز به خاطر خدمت به
«ملکوت خدا» به تجرد دعوتکنید .شما حس «خدایگان» داشتید و «صمد» بودید.
نیازی نبود خود «تجرد» اختیارکنید بلکه این دیگران بودندکه میبایستی برای خدمت
ی ابریشمچی دربارهی انقالب ایدئولوژیک  ۲۶تریماه  ،۶۴انتشاراتکتاب طالقانی،
-1سخرنانی مهد 
آبانماه  ،۶۴ص .۱۰۴
ی ابریشمچی دربارهی انقالب ایدئولوژیک  ۱۱خردادماه  ،۶۴انتشاراتکتاب طالقانی،
-2سخرنانی مهد 
آبانماه  ،۶۴ص ۳۴
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به «ملکوت» شما تجرد اختیار میکردند و تمام قلب و روح و ذهن و اندیشهی خود را
وقف شما میکردند.
در اندیشهی همهی انقالبیون فردگرایی مذموم و به شدت نهی میشود« .اخالق انقالبی»
حکم میکندکه با آن مب���ارزهکنیم .اصو ً
ال آنکسکه پا به میدان مبارزه میگذارد به
نوعی برای منافع مردم مبارزه میکند بایس���تی اینگونه باشد .انقالبیون بایستی دارای
روحیهی جمعپذیری باشند .حتی اگر منافع حزب،گروه یا سازمان با منافع فرد در تضاد
قرارگرید ،منطقی آن استکه دومی در خدمت اویل قرار بگرید .اما آنچه پس از انقالب
ایدئولوژیک در مجاهدین میگذرد و یا در تعالیم شما روی آن تأکید میشود منافع جمع،
سازمان و یا انقالب نیست ،فردیت و فردگرایی نفی نمیشودکه جمعگرایی تبلیغ شود
بلکه همهچیز بایستی در خدمت شما قرار بگرید .این رهآورد انقالب ایدئولوژیک است
وگرنه نفی فردیت و  ...از روز اول تشکیل مجاهدین و تقریب ًا همهیگروهها و سازمانهای
انقالبی مطرح بوده اس���ت وکسی با آن مخالفتی ندارد .آنچه امروز شما میگویید در
دستگاه ایدئولوژیک سابق مجاهدین شرک مطلق بود:
در پهنهی اجتماع و در داخل س���ازمانهای سیاس���ی نیز به درجه خروج از
«خود طبقاتی و غرییگانه»که معادل تمسک به یک ایدئولوژی عایلتر است
تضادها بیشتر حل شده و وحدت عمیقتر و پایدارتری حاصل میشود .به این
ترتیب ح ل تضادها و تهیشدن از خود و دوگانگی شرکآمیز وگذار به جانب
یگانگیکه در فرهنگ اعتقادی ما توحید نامیده میشود در همه سطوح فردی
و اجتماعی و تشکیالتی تکمیل میشود .چننی است حل مسئلهی تاریخی «از
خود بیگانگی» انسان با خودش ،اجتماع وکل وجود و درست در همنی نقطه
بهگفته قرآن ابراهیم پیامرب با اشاره به نظم ذاتیکه فطرت آفرینش آسمانها و
زمنی را تشکیل میدهد با خروجکامل از «خود» شرکآمیز از هر جایی دل
ی میگرداند و
ی رو 
کنده و به جانب جوهر و حقیقت یگانه مطلق تمامی هست 
اعالم یکتاپرستی میکند1.

انقالب ایدئولوژیک و قدرت غریپاسخگو
انقالب ایدئولوژیک در یککالم به این منظور س���ازماندهی شدکه شما تنها به خدا
پاسخگو باشید و بقیهی افراد به شما .مهدی ابریشمچی در این مورد میگوید:
در پاینیتر از مسئول اول و رهربی ایدئولوژیک همه مشروط هستند و قبل از
همه به مسئول باالتر خودشان مشروط هستند .اما مسعود در باال بهکی مشروط
-1دربارهی جناحبندی و صفبندی درون احزاب -انتشارات مجاهدین آذر .۱۳۵۸
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است؟ فقط به انقالب .او ایدئولوژیکمان مسئویل جز خدا ندارد.
انقالبکه زبان ندارد تاکس���ی را مورد س���ؤال قرار دهد .عجالت ًا خدایی همکه نیست
تا ش���ما به او پاسخگو باشید بنابراین شما خود خدا شدید و «معاد» و «قیامت» به راه
انداختید.
رابطهی انسان با خدا در ابتدا رابطهای دوجانبه بود و نه یکسویه .در آن زمان بندهی خدا
هنوز حقری و بیمقدار نشده بود ،او نیازمند مطلق و خدا بینیاز و «صمد» نبود ،بندهی
خدا ناتوان و او قادر توانا نبود ،او با خداگفتگو میکرد ،تبادل نظر میکرد ،دعوا و مرافعه
یکرده بود و ادا نشده بود به خدا انتقاد میکرد ،حق پرسشگری برای
میکرد ،اگر نذر 
بندهی خدا به رسمیت شناخته میشد ،خدا با بندگانشکشتی میگرفت و میهمان آنها
میش���د و با هم غذا میخوردند .بعدها خداوند قاهر و توانا چریگی یافت و انسان جز
عبودیت محض تعریفی نداشت و به بندهی ناچیز خدا تبدیل شد.
تا قبل از انقالب ایدئولوژیک رابطه بنی شما و بدنهی سازمان اگر نگویم محتوایی اما
شکلی هم در نظر بگرییم دو طرفه بود .اما پس از انقالب ایدئولوژیک این ارتباط یک
سویه شد .همانطورکه خدا ،خدا شد ،شما هم خدایگان شدید و همان رابطهایکه افراد
با خدا دارند با شما پیداکردند .آنها حق پرسش را هم از دست دادند.
بعد ًاکسی اجازه نیافت مستقیم ًا به شما نامه بنویسد .مسئوالن مجاهد واسطه شدند .نامه
ده دس���ت میگشت و چنانچه صالح دیده میشد به دست شما میرسید .درست مثل
طبقهی «روحانیت»که از طریق آنها «بندگان» با «خدا» ارتباط میگریند و مشکالت
شان را حل و فصل میکنند .شما همان مسری را میروید.
در واقع انقالب ایدئولوژیک آنگونهکه در ادبیات مجاهدین تبلیغ میشد ،منجر به رهایی
انسان نشد بلکه به بندگی اعضا به رهرب راه برد .در این روابط بودکه مجاهد خلق فقط
حق یافتکه شما را پرستشکند و در سجایا و ویژگی اخالقی و تواناییهای عملی شما
بگوید و خود را در برابر عظمت شما هیچ بداند .این قاعده از مریم رجوی شروع میشود
و به تک تک مجاهدین ختم میشود.
شما در تعریف «درخود بودن» در مناسبات میگفتید یعنی «پاسخگو و مسئول نبودن»،
یعنی غرق در «حس���ابهای ذهنی و انواع و اقسام توهمات بودن» .با این حال معلوم
نیست چرا این قاعده در مورد شما جاری نیست .توجهکنید در قانون اساسی رژیمکه به
ت فقیه و نفی حق حاکمیت مردم در آن با مخالفت
درستی به خاطر وجود اصل والی 
شما مواجه شد به شکل صوری همکه شده «مجلس خربگان رهربی» برای نظارت بر
والیت فقیه پیشبینی ش���ده استکه آن را نیز زیر سؤال برده و مدعی شدند نقش این
1

-1نشریهی مجاهد شمارهی  ۲۵۵ص .۲۳
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مجلس تقویت رهربی است .سؤال من از شما این است چرا ما بایستی به سمت هرچه
بیشتر شدن تشابهات حرکتکنیم؟
اینهمه قدرتکه در روابط مجاهدین و در «اشرف» شما داشتید و دارید آنهم بدون
پاسخگویی به نهادیکه بر رفتارهای شما نظارتکند فساد به بار میآورد .باورکنید نه
من و نه شما و نه هیچکس دیگر تافته جدابافته نیستیم .قدرت اگر تحت نظارت ،محدود،
مسئولیتپذیر و پاسخگو نباشد با فساد همراه است .چنانچه «مراد» بطور دائم و پیوسته
توس���ط مریدان مورد تمجید و تش���ویق قرارگرید ضریب آن دوچندان میشود .هر نظام
سیاسی و تشکیالتیکه برای عامالن قدرت مسئولیت نشناسد ،ثمراتش فاجعه بار است.
آنهاییکه بر «محوریت» «فرد واحد» و عدم پاسخگویی «فرد» اصرار میکنند در واقع
زیر پای خود را سست میکنند و تیشه به ریشهی خود میزنند .علی زرکش و خیلیهای
دیگرکه در س���ال  ۶۴پای پاسخگو نبودن شما مهر زدند و همه چیز را در شما خالصه
کردند به سرعت نتیجهی پافشاریشان را دیدند.
برای رسیدن به این مرحله شما بایستی از «شر» سایهی سنگنی موسی خیابانی هم خالص
میش���دید .بدون این امر چرخ انقالب ایدئولوژیک درست نمیچرخید و یک جایش
میلنگید .این سایه اجازه نمیداد شما تبدیل به رهرب عقیدتی و رهرب «خاصالخاص»
ش���وید .برای همنی در اولنی مراحل انقالب ایدئولوژیک و س���الها پس از جاودانگی
موسی ،او با تقلیل ردهی تشکیالتی مواجه شد و زیر دست اشرف ربیعی قرارگرفت .و
«اشرف» در «عاشورای مجاهدین»« ،اشرف شهیدان» شد و چیزیکه در تاریخ سابقه
نداشت به وقوع پیوست .برای اینکه «موسی» در سایه قرارگرید همهجا از «اشرف»
گفته میشدکه ردهای معمویل در س���ازمان داشت و نام قرارگاهیکه در واقع بایستی
به نام «موس���ی» س���ردار بزرگ مقاومت و «ساالر شهیدان»  ۱۹بهمن مزین میشد به
نام «اشرف» شد .مقصود بزرگداشنت «اشرف» هم نبود .قرار بود به شأن و قدر شما
افزوده شود .چنانچه بعدها منریه رجوی همکه یک زندانی معمویل اما دوستداشتنی
بود تبدیل به «سمبل قتلعام شدگان» شد  .هرچند مثل خیلیهای دیگر مجبور به مصاحبه
و ندامت هم شده بود .همه چیز بایستی یک جوری به شما ختم میشد.
در میان مجاهدین هم تا دلتان بخواهد پامنربی بودکه پس از جاودانگی موسی مدعی
شوند چنانچه او زنده بود در مقابل مریم رجوی «زانوی ایدئولوژیک» میزد .و بعد هم
توجیهکنند منظور مضمون انقالب مریم استکه رهایی است!
«دینخویی»که با عدم پرسشگری همراه و مالزم است با «انقالب ایدئولوژیک» به سطح
جدیدی ارتقا یافت .در تعریف شما «مسئول» در مجاهدین نقش «رسانا» را پیداکرد.
یک مس���ئول خوب مانند یک «رسانا»ی قوی اس���تکه جریان برق را از خود عبور
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میدهد .در مواد رسانا (طال و نقره و مس و آلومینیوم ،تنگسنت و آهن) تعداد بیشماری
الکرتون آزاد وجود دارد .الکرتونهای آزاد با جابه جا ش���دن در داخل رس���انا ،باعث
جابجایی بارالکرتیکی از داخل آن میشوند.
شما با اشاره به موضوع فوق میگفتید وقتی یک خط یا تحلیل از باال به مسئول میرسد
او میبایستی همچون یک «رسانا» آن را از خود عبور داده و به تحت مسئوالنش برساند.
یک مسئول بد هم مثل یک «نارسانا» عمل میکند و به خاطر آنکه ازکورهیگدازان
انقالب رد نش���ده و به رهربی وصل نشده موجب اتالف انرژی میشود( .بگذریمکه
اص ً
ال در جسم نارسانا ،به تعدادکافی الکرتون آزاد برای جابه جایی وجود ندارد و دارای
بارالکرتیکی هم بشود آب از آب تکان نمیخورد و به زبان فیزیکی بارالکرتیکی در همان
محل ،س���اکن باقی میماند و جابه جا نمیشود ).این تشبیهات شبه علمی و غریواقعی
و اینکه انقالب مریم نقش س���یم برق را به افراد میدهد معنی اش پربهادادن به شرط
خارجی و عم ً
ال دهنکجی به مبنا و در تضاد با انسان آگاه و مختار است.
آنچه ش���ما تحت عنوان «انقالب ایدئولوژیک» و «انقالب مریم» و «سرچش���مهی
داراییها» و زیر و روکنندهکون و مکان عرضه میکنید و رمز بقا و ایس���تادگی وکلید
کره شمایل هم از آن به عنوان
حل مش���کالت میخوانید درکشور عقبماندهای چون 
«ایده جوچه» نام میبرند و از تعابری مشابه شما استفاده میکنند .نتایج حاصله از این
«ایده»که تبدیل به ش���یوهی زندگی درکره شمایل شده فاجعه بار بوده است .عشق و
عالقه به «رهربی» را هم در مرگ «رهرب» اینکشور دیدیدکه مردم چگونه در فراق او
زار میزدند .خیلیهایشان خود را خوشبختترین آدمهای روی زمنی هم فرض میکنند.
شما پیشتر در زمینهی رد تئوریهای علمی جامعه شناسی و روانشناسی از سوی محققان
مرتجع و بورژوازی مدعی بودید:
در زمینهی علوم انس���انی -و به خصوص روانشناس���ی و جامعه شناس���ی
موضعگرییهای ارتجاعی طیفگس�ت�رده تری را شامل میشود .چراکه در
این مورد محققنی بورژوازی نی���ز -علیرغم امکانات تحقیقاتی و دعاوی
1
علمگرایانهشان تئوریهای علمی جامعه شناسی و روانشناسی را قبول ندارند.
کجای تئوریهاییکهشما خود را مکتشف آنها معرفی میکنید،کجای موضعگرییهایی
که شما در سه دههی اخری در ارتباط با «انقالب ایدئولوژیک» مطرحکردهاید علیرغم
«دعاوی علمگرایانه»تان با «تئوریهای علمی جامعه شناسی و روانشناسی» میخواند؟
آیا حاضرید در یک نشست علمی خارج از محیط بسته «اشرف» و «لیربتی» با محققان
-1ارتجاع چیس���ت و مرتجعکیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ دوم ،مرداد ،۵۹
صفحهی .۴۳

172

انقالب ایدئولوژیک ،وعدهها و نتایج آن

این علوم به بحث وگفتگو بنشینید و نتایج آن را در اختیار نریوهایتان قرار دهید؟
شما در مورد «متدلوژی علمی» هم میگفتید:
منظور از متدلوژی علمی ،مجموعه وسایل ،طرق ،مراحل ،اعمال و دیدگاههایی
استکه در جریان تحقیقات و شناخت علمی مورد استفاده قرار میگرید :تا
1
اینکه یک مسئله و مجهول به لحاظ علمی شناخته و حلگردد.
آیا با استفاده از «متدلوژی علمی» به دستاوردهای فوق رسیدهاید؟ آیا حاضرید همنی را
از «عالمان» و متخصصان علوم برپسید؟
شما از زمانیکه «رهرب عقیدتی» شدید حتی تن بهگفتگو با مطبوعات نمیدهید ،در
کنفرانس خربی شرکت نمیکنید .حتی خربنگاران رادیو و تلویزیونها و رسانههای غربی
که به اشرف سفر میکردند قادر بهگفتگو با شما نمیشدند .برای من قابل فهم است این
دون شأن شماست .خمینی و خامنهای هم وقتی قدر قدرت شدند در مقابل مطبوعات
و رسانهها حاضر نشدند .همنی خمینیکه در پاریس دست رد به سینهی هیچ خربنگاری
نمیزد و همنی خامنهایکه در دوران ریاس���ت جمه���وری دلش غنج میزد برای یک
مصاحبه مطبوعاتی داخلی و بنیالمللی و به رفسنجانی رشک و حسد میبرد از روزیکه
«ویل فقیه» شده تن به این امور نمیدهد .اینها همه از شأن و مقام «رهرب» میکاهد .او
را در مقابل خربنگار پاسخگو میکند .پاسخ دادن به «پرسش» غلط است.کسی نباید به
خودش اجازه دهد از «رهرب» پرسشکند ،حتی خربنگار!
در ارتباط با عدم پاسخگویی تا آنجا پیش رفتیدکه در خالل نشستهای داخلی در یکی
از موارد نادرکه اعضا شجاعت به خرج داده و و روی نادرستی تحلیلهای شما انگشت
گذاشتند با تمسخرگفتید« :کشکگفتم،کشکگفتند،کشک شنیدید!» یا در موقعیتی
دیگر با ش���وخی و خندهکه اتفاق ًا بسیار هم جدی بود و رویکرد شما به مسائل در دو
دههی اخری را نشان میدادگفتید« :من به شما میگویمکه سه چیز را هرگز باور نکنید:
تحلیل من ،قول شورای رهربی و تعهد فرماندهان قرارگاه» .در هیچ جنبش مرتقی ،در هیچ
کجای دنیا اگر افراد با چننی جمالتی روبرو شوند سکوت نمیکنند .اما در مورد همنی
عبارات همکسی جرأت نکرد نفس بکشد.
شما اگرچه به شیوهی معمول تعارفکرده و استغفرالله استغفرالله میگویید اما در عمل
یکی از مصادیق «انتخاب اصلح» داروین را خودتان میدانید.
موجود زندهای در طبیعت بقا خواهد داشتکه نسبت به دیگر رقبای خود در زندگی،
سازگاری بهرتی با محیط داشته باش���د؛ شما معتقدیدکه در مرحلهی اول انقالبیون و
مبارزینگوناگونی ظهور پیداکردهاند و در مرحلهی دوم شما منطبق با «انتخاب اصلح»
-1منبع باال صفحهی .۴۵
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هستید بنابراین همهیگونهها بایستی یا در خدمت شماکهکاملرت و ذیصالحتر هستید قرار
گریند و یا زیرپا له شوند .برای بارز شدن شما و درخشش هرچه بیشترتان در مناسبات
چه استعدادهاکه پرپر نشد .این نگاه در شما پیش از  ۳۰خرداد هم موجود بود به همنی
دلیل هیچگاه اجازه ندادید زندهیاد شکرالله پاکنژاد تا زنده بود از طریق مجاهدین در
ت خربگان و اولنی دوره مجلس شورای ملی؛ چراکه
جامعه مطرح شود ،حتی در انتخابا 
او را «قطب» میدیدید.
نی نگاه
بحث اینکه در مناسبات مجاهدین «قطب» نداریم و نباید داشته باشیم از هم 
و خصلت شما ناشی میشد .از این روی هرگاهکوچکترین توجهی بهکسی میشد و
یا نقطه قوتی در فردی دیده میشد تحت عنوان اینکه وی برای خودش «قطب» شده
ی بودن
مورد حمله قرار میگرفت و به شدت تحقری میشد« .قطب» بودن را ناشی از قو 
«نرینگی» و فردیت غلیظ تعریف میکردیدکه در مناسبات جمعی قابل تحمل نیست.
اگر آن دس���ته از مسئوالن مجاهدینکه به هر دلیل از ش���ما جدا شدند و به رژیم روی
نیاوردند ،آنقدر تحقری و مچاله نشده بودندکه برای همیشه در خود فرو روند ،اگر شهامت
این را داشتندکه ضمن ادامهی مبارزهشان با رژیم تجربیاتشان را با دیگران تقسیمکنند،
باورکنید هم به نفع شما و هم مبارزهی بیامانمان با رژیم بود و هم فردای بهرتی را برای
ایران و مردممان رقم میزد.

انسان «تحت نظام» و انسان «طراز مکتب»
خیلیها میپرسند و شما هم بارها مطرحکردهاید چگونه است مجاهدینیکه خارج از عراق
و در اروپا و آمریکا هس���تند و پروسههای دردناکی را هم پشت سرگذاشتهاند همچنان در
روابط مانده و از آن دفاع میکنند .از نظر من از یک جهت همانکه خود شما بارهاگفتهاید
آنها «انسانهای تحت نظام» هستند .شما در تعریف «انسان تحت نظام» میگفتید:
بهگونهای قبیلهای از نظامیکه تحت سیطره آن است ،صرفنظر از نیک و بد
آن به دالیل عاطفی و روانشناس���انه یا به دلیل اقتصادی ،تاریخی و طبقاتی
تبعیت میکند ...با نظامیکه در آن زیستهاند به دلیل مختلف تطبیق یافته و
به هر حال از حرکات آن حمایت میکنند خواه درس���ت باشد یا غلط ،خواه
1
فهمیده باشند یا بدان آگاهی نداشته باشند.
متأسفانه آنها هیچ قرابتی با «انسان طراز مکتب»که شما تعریف میکردید ندارند .شما
در تعریف چننی «انسانی» میگفتید:
با مکتبش و بخاطر مکتبش زندگی میکند و همه چیز را با اصول مکتب و
-1دربارهی جناح بندی و صف بندی درون احزاب -انتشارات مجاهدین ،آذر .۱۳۵۸
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ایدئولوژی میسنجدً ،
طبعا برای چننی انسانی اصالت آن فرم تشکیالتیکه در
آن بسر میبرد فی نفسه مطرح نبوده بلکه در درجه اول محتوای ایدئولوژیکی
که فرم مزبور را برپا داشته اهمیت دارد[ ... .آنها] پیشتازانی هستندکه اگرچه
انگشت شمار و معدودند ویل بخاطر رشد قوای متعایل انسانیشان ،سخت
ع���ددا و اال عظمون عندالله ً
ً
قدرا )
گرانق���در وگرامیاند ( اولئک االقلون
ویژگی این عدهکه در محدوده خود مظاهر واقعی انسانیتاند ،در خصیصه
جربستیزی و جربشکنیشان است ( مسئله اختیار )که مبتنی بر یک آگاهی
عمیق ایدئولوژیک در تن ندادن و تس���لیم نش���دن و سازش نکردن با آن چه
برایشان ضدایدئولوژیک است و میرود تا خود را با پشتوانهای از فشارهای
1
همه جانبه برایشان تحمیلکند ،تبلور مییابد.
شما پس از انقالب ایدئولوژیک در واقع به جای تولید «انسان طراز مکتب» به تولید
انبوه «انس���ان تحت نظام» مبادرتکردید .انس���انیکه نمونهاش درکمتر جایی دیده
میشود .انسانیکه بسیاری از توانمندیهایش از او سلب شده و حتی وقتی از مناسبات
جدا میشود به سختی میتواند به حل و فصل مسائل فردیاش برپدازد.
عالوه بر این بایستی این واقعیت دردناک را هم در نظرگرفتکه افراد مورد بحث در
بطن روابط موجود تغذیه و رشدکردهاند .همچونکودکی هستندکه نیاز به پدر و مادر را
در خود احساس میکند .بدون آنها خود را تنها و بدون پشتوانه میبیند .آنها همچنان در
نابالغی به سر میبرند .در بحث روانشناسی میگویند هر وقت فرزندتان به شماگفت نه،
بدانیدکه بزرگ شده و چیزی در او متحولگشته است .همهی تالش شما هم در همنی
خالصه شدهکه فرد در مقابل شما همان «نه» را نگوید.
نریوهای شما همچون زنکتکخوردهی بیپناه مستأصلی هستندکه خود را مجبور میبیند
از شوهرش و اقداماتش دفاعکند و حتی آزار و اذیتهای او را توجیهکند .زنیکه در
خودش به دنبال اشتباهاتی میگرددکه به خاطر آن مورد تنبیه قرارگرفته است .در واقع
آنها به «استسالم» دچار هستند .شما آن را «درماندگی در برخورد با مسائل ،خنثیشدن
و تن دادن و تسلیم شدن به وضع موجود» تعریفکرده بودید.
از طرف دیگر من با بسیاری از مجاهدین صحبتکردهام آنها به شدت از اینکه مارک
مزدور و بریده و  ...بخورند میترس���ند .عامل ماندن آنها در روابط برای سالهای سال
همنی بوده است .در واقع اساس این حمایت و سکوت بر ترس هم قرارگرفته است.
تجربهی آخرین دیدار مانس اش�پ�ربر وگورگیچکهکریم قصیم در مقدمهاش بر «نقد و
تحلیل جباریت» به آن اشاره میکند به اندازهیکافیگویاست:
 -1پیشنی.

نگاهی با چشم جان

175

اشربپر آخرین بار ،با میالنگورکیج-رهرب حزبکمونیست یوگسالوی -در
پاری���س ،مالقاتکرد .در آن روزها،گورگیج – چون عدهیکثری دیگری از
رهربانکمونیست اروپا -به مسکو فراخوانده شده بود .در طی این دیدارکه
در فضایی آکنده از عاطفه و خاطرات و اندوه وداعگذشت -هر دو بخوبی
میدانستندکه چه سرنوشتی در مسکو ،انتظار فراخواندهشدگان را میکشد ،در
توگو ،اش�پ�ربر با مالطفت حرفی از امکان نرفنت به میان آورد ،ویل
حنیگف 
گورگیچ بالفاصلهگفت« :اگر نروم در همه جا ،جار خواهند زد :فالنی خائن
است ،پولهای صندوق حزب را باالکشیده و یا - ،چه میدانم -مأمور پلیس
و آژان والاس�ت�ریت بوده است ...این تبلیغات ضربهی وحشتناکی به حزب
ما خواهد زد .در یوگس�ل�اوی ،درگرییهای فراکسیونی بار دیگر باال خواهد
گرفت و بسیاری از رفقای خوب ما سرشکسته و نومید ،حزب را ترک خواهند
کرد .نه ،من نمیگذارم چننی اتفاقی بیفتد ».دو رفیق صمیمی از یکدیگر جدا
شدند .اشرپبر به وین رفت .چندی بعدگورگیچ وگروهکثریی از انقالبیهای
1
کمونیست یوگسالوی در مسکو به قتل رسیدند.
چنانچه مالحظه میکنید افراد با اختیار از اروپا به قتلگاه مسکو میرفتند.
ش���ما به منظور حاکمکردن آنچه درست میدانید با استفاده از مکانیسمهای مختلف
در دل همهیکسانیکه در روابط شما هستند بطور مرئی و نامرئی ترس و واهمه ایجاد
کردهاید .این ترس همچون تارعنکبوتی در درون و برون آنها موجود اس���ت .با مطرح
کردن اینکه افراد نبایستی با یکدیگر «پل» داشته باشند (یعنی چیزیکه دو نفر را به
هم وصلکند و مانع وصل به رهربی شود) در دل آنها نسبت به هم عدم اطمینان ایجاد
نمودهاید .آنها رودرروی یکدیگر و وابس���ته به باال بار آمدهاند .نه تنها از «جرب جو» و
فش���ارجمعی و چشمهاییکه همهجا برایگزارشنویسی حاضر و ناظر هستند استفاده
میکنید بلکه خود فرد نیز به مراقبت از خودگمارده میشود .او دفرتچهای همراه خود
ت جنسی خود را «دس���تگری»کرده و در آن یادداشت و
داردکه هرلحظه بایس���تی فاک 
گزارش دهد .افراد بطور دائم از سوی خود و دیگران مورد تهدید قرار میگریند .به تهدید
همچون جز الینفک زندگی عادتکرده و خود را همرنگ جماعت میکنند .این تنها
سیستم مؤثر دفاعی استکه فرد به سوی آنگرایش پیدا میکند.
تصویری راکه شما از «جامعهایکام ً
ال متحد» و شکوفای انسان نشان میدهید واسالو
هاول در نامه بهگوستاو هوساک به خوبی نشان داده است .او میپرسد:
ً
کامال متحد و
چرا [مردم]کاری میکنندکه تصویری خریهکننده از جامعهای
-1نقد و تحلیل جباریت ،مانس اشرپبر  ،ترجمهکریم قصیم ،صفحهی .۲۱
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پشتیبان تمام عیار حکومت به دستدهند؟ به نظر من برای هر ناظر بیطرفی،
پاسخ روشن است :برای اینکه میترسند.
و در ادامه میگوید:
 ...از ترس جان یا به خطر افتادن موقعیت و سابقهی شغلیشان در نشستهای
جمعی شرکت میکنند و به هر چیزیکه از ایشان خواسته شود رأی میدهند ،و
یا دست آخر ،سکوت میکنند .از ترس ،با سرزنشکردن خود ،دست به انتقاد
از خود میزنند و فرمهای تحقریآمیزی را با دروغ پُ ر میکنند .از ترس لو نرفنت ،از
عقاید واقعی خود نه در حضور جمع و نهگاه حتا در خلوت ،سخن نمیگویند.
و تأکید میکند:
وحدت ظاهری ،انضباط و اتفاق نظریکه همه جا به چش���م میخورد ،و در
اسناد رسمی به عنوان دلیل استحکام جامعه مطرح میشود ،بدون وجود این
ترس ،حتا سایهای از حقیقت نیز در خود ندارد.
چگونه میتوان پذیرفتکه در س���طح یک س���ازمان انقالبی و مرتق���ی همه در حال
گزارشنویس���ی از خود و دیگران باشند؟ شاید بتوان نوشنت در مورد نقطه ضعفهای
خ���ود را به نوعی تحت عنوان «انتقاد از خود» توجیهکرد ،اما نمامی ،دسیس���هچینی،
انتقامجویی و غرضورزی و حس���ادت علیه دیگ���ران را چگونه میتوان رنگ و لعاب
انقالبی داد؟ این همه پروندهسازیهای زشت و ناپسندیکه در مورد خیانتها ،توطئهها،
کمکاریها،لغزشها،نافرمانیها،ناسپاسیها،خودخواهیها،خودپسندیها،جاهطلبیها
و  ...صورتگرفته در سایهی همنیگزارشنویسیها امکانپذیر شده است .من فضای
سنگنی اینگونهگزارشنویسیها وگزارشنویسها را در روابط شما احساسکردهام.
یکی از انتقاداتیکه به من میشد این بودکه تو در عمر تشکیالتیاتگزارشی از وضعیت
خودت و دیگران به دس���ت ندادهای و این را به س���ابقهی زندان من و زشتی عمل جریان
توابنی وگزارش نویس���ی در زندان در ذهن من ربط میدادند .حتی در ذهن منتقدان من
هم شباهت این نوع ازگزارشنویسیها با عملکرد توابنی در زندان بود.که اتفاق ًا درست
هم بود .از نظر من هیچ تفاوتی به لحاظ شکل و ماهیت بنی این دو نبود .و من حاضر به
انجامکاریکه زشت میدانستم نبودم .اگرچه من در «اشرف» نبودهام ،اما در میان شما
یکردهام ،فرهنگ شما را تا حدودی میشناسم .نظم و انضباط از باال اعمال میشود.
زندگ 
همهچیز از پیش تعینی ش���ده است ،حتی در برگزاری یک مراسم ساده ،تعداد عکسها و
شمعها وگلها و نحوهی قرارگرفنت تصاویر و ...به طرز عجیبی تالش میشودکه همگونی
و همسانیکسالتباری بهوجود آید .و به این ترتیب نظم ایجاد میشود .اما در همان حال
قدرت خالقیت ،زایش و نوآوری انسان از بنی میرود و سرتونی و خمودی حاصل میگردد.
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فردیتکه نفی شود ،به دنبالش بیحرکتی و سکون و انفعال و دلمردگی میآید و زندگی
و طراوت رنگ میبازند و ش���کوفایی انسان رخ نمینماید .در سایهی چننی تحوالتی،
جامعه برخالف آنچهکه نمایانده میشود نه تنها از استحکام و انسجام الزم برخوردار
نیست بلکه به زودی با بحران مواجه میشود.
مقالهی «قدرت بی قدرتان»  The Power of the Powerlessواسالو هاول را بخوانید
1
و در آن تعمقکنید .سرنوشت نظامهای توتالیرتکم و بیش یکسان است.
او در «قدرت بیقدرتان» طبعیت رژیمهایکمونیس���تی آن زمان ،و زندگی تحت چننی
نظامهایی راکالبدشکافی میکند و نشان میدهد چگونه این رژیمها بر اساس ماهیت خود
میتوانند شهروندان عادی را به مخالف و ناراضی تبدیلکنند .این موضوعکه چگونه
میتوان به بهرتین شکل در مقابل یک نظام توتالیرت مقاومتکرد ذهن هاول را پس از
راهاندازی «منشور  »۷۷اشغالکرده بود .پاولکه در این مقاله واژهی «پست توتالیرت»
را برای توصیف حکومتهای بلوک شرق ابداعکرده ،تأکید میکند اضافهکردن پیشوند
«پست» به توتالیرت به این مفهوم نیستکه از نظر من آنها نظامهای توتالیرت نیستند بلکه
برعکس این نظامهای توتالیرت بطور اساسی با دیکتاتوریهایکالسیک متفاوت هستند.
او با تشریح مناسبات درونی حکومتهایکمونیستی شرق اروپا توضیح میدهدکه واژهی
دیکتاتوری نمیتواند بطور واقعی ذات قدرت در این سیستمها را تشریحکند.
هاول در این مقاله نش���ان میدهدکه در درون چننی نظامهایی هر فرد در یک شبکهی
مرتاکم از ابزارهاییکه توسط دولت اداره میشوند به دام افتاده است .او هشیارانه اقدام
یک خواربارفروش در چکس���لواکی را مورد بررسی قرار میدهدکه پوسرت حاوی شعار
«کارگران جهان متحد شوید» را پشت شیشهی مغازهاش زده بود .هاول با وسعت نظر
عمیق به زیبایی توضیح میدهد او چرا دست به چننیکاری میزند و به چه دلیل همرنگ
جماعت میشود .طبق نظر اوکلیه افراد در هر سطحی در درون بوروکراسی بایستی معادل
خود از «کارگران جهان متحد شوید» خواربارفروش را امضاکنند.
او میگوی���د در نقط���ه مقابل ای���ن دروغ و در تضاد با آن ی���ک «زندگی در حقیقت»
 living in truthوجود دارد ،عنوانیکه توسط السکاندر سولژنتسنی و مقالهاش «زندگی نه
با دروغ» پیشنهاد شد .هاول معتقد است زمانی هستکه ما برای درک حقیقت بایستی در
قعر بدبختیمان فرو رویم مانند آنکه برای دیدن ستارگان در روز روشن ،بایستی به ته چاه فرو
رویم .او میگوید هر فردیکه در زندگی روزانهاش در «حقیقت زندگی میکند» بصورت
اتوماتیک خودش را از فرهنگ رسمیکه توسط حکومت وضع میشود متمایز میکند.
1-vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=clanky&val=72_aj_clanky.html&typ=HTML
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شکافعظیمایدئولوژیک
بنی مجاهدین و هوادارانشان
انقالب ایدئولوژیک باعث دور افتادن هرچه بیشتر هواداران شما از مجاهدین هم شد.
شکاف عظیم ایدئولوژیک بنی شما و نزدیکترین آنها همانهاکه بیست و چهار ساعته
در خدمت شما هستند پدیدار شده است .شما درکتاب «آموزش و تشریح اطالعیه تعینی
مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی چپ نما» در تعریف و
معیار عضویت میگویید:
بنابر تعریف سازمان،که متشکل از افرادی است با ایدئولوژی و اسرتاتژی و
اصول سازمانی واحد و یکسان؛کسانی عضو خواهند بود،که هم ایدئولوژی،
هم اس�ت�راتژی و هم اصول حاکم بر سازمان (و بطور مشخص -سانرتالیزم و
رهربی آن) آن را ،پذیرفته باشند.
و در تعریف فرد سمپات و وابسته میگویید:
س���مپات به معنی دقیقکلمه،کسی استکه ایدئولوژی و اسرتاتژی سازمان
را قبول دارد ،ویل به دالیلی هنوز نمیتواند در مناسبات سازمانی و در درون
تشکیالت قرارگرفته ،انظباط سازمانی را پذیرفته ،و مانند یک عضو از مرکزیت
آن تبعیتکند .فرد وابستهکسی است،که اسرتاتژی و سانرتالیزم را،که وسیلهی
فعلیت یافنت ایدئولوژی اس���ت ،قبول دارد؛ ویل ایدئولوژی ( به معنی اخص
فلس���فی آن) آن را بطورکامل نپذیرفته است .بنابر این از حقوق یک عضو
برخوردار نیست ،و لذا نمیتواند مواضع مرکزی ،مسئول ،خط دهندگی و تعلیم
دهندگی را اشغالکند.
ایدئولوژی شما چنان بسته و صلبی شده استکه فاصلهی شما با نزدیکترین نریوهایتان
فاصلهی نوری است .در خارج ازکشور به ندرت هوادار مجاهدینی را میتوان پیداکرد
که ایدئولوژی ش���ما و ایدئولوژی «مریم» را قبول داشته باشد .خود شما بهرت میدانید
شاخص آن «طالق» و «دیگ» و «عملیات جاری» و ...است .اگر با هر یک از آنها
وارد جزئیات شوید ارتباط ایدئولوژیکی خود با شما را نفی میکنند .آنها حتی ظواهر
ایدئولوژی یعنی رعایت حجاب ،نخوردنگوشت خوک یا شراب را رعایت نمیکنند.
نگاهکنید چند هوادار با حجاب در خارج ازکش���ور دارید؟ یا چنددرصدش���ان در ماه
رمضان روزه میگریند و نماز میخوانند؟
شما این شکاف عظیم را به رسمیت میشناسید و تعاریف قدیمی را بهکناریگذاشتهاید.
در تعریف شما آنهاییکه بیست و چهار ساعته در روابطتانکار میکنند اما «مجاهد
انقالبکرده» نیستند هم از جنس خودی محسوب نمیشوند .در دیدگاه شما همهی آنها
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«بریده» تعریف میشوند .تأکید میکنم از نزدیکترین افراد به تشکیالت تا دورترین و
«اضداد» و «خائننی» ،از یک جنس هستند منتهی درجهبندیشان فرق میکند .این را
من موقعی متوجه شدمکه یکی از مسئولنی به اشتباه لیستی را برای چککردن در اختیار
یکی از بچههاگذاش���ت .او فراموشکرده بود لیست را تفکیککند« .بریده شرمنده،
بریده خائن ،بریده مزدور» همه درکنار هم آمده بودند .شما در نگاه درونیتان افراد را این
گونه تقسیمبندی میکنید حتیکسانیکه از جان و مالشان در راه شما میگذرند ،بریده،
«بریده خائن» میخوانید .طبق همنی تقس���یمبندی در نامهی محمد اقبال به خواهرش
عاطفه ،از وی به عنوان «بریده خائن» نام برده است.
میدانید ازکجا به اینجا راه بردهاید؟ این نتیجهی بالفصل تئوری اس���تکه میگوید
آنکسکه رهربی شما را نگرفته و زیر چرت رهربی شما نیست «شرف» ندارد.کسیکه
نفس شما به او خورده باشد و زیر چرت شما نیامده باشد از ذرهای «شرف» در دستگاه
ارزشی شما برخوردار نیست .شما نفسکشیدن آنها را حرام میدانید .همهیکسانیکه
یک روز در «اشرف» بوده و به هر دلیل از شما جدا شدهاند صرف نظر از اینکهکجا و
در چه موقعیتی باشند «نفس»شان «حرام» است« .خائن» هستند .اینکه درکنار شما
به فعالیت شبانهروزی میپردازند هم تغیری چندانی در ماهیت این افراد ایجاد نمیکند.
ش���ما جز خودتان زندهبودن همهی افراد را ناشی از «تقصری» میدانید .در بحثهای
«انقالب ایدئولوژیک» آن را تئوریزهکردهاید:
هر رزمنده ارتش آزادی و هر مجاهد خلق اگر از عملیاتگریخته باشد ،اگر
ش���خصا و ً
ً
فردا از جانبازیگریخته باش���د ،زندگیاش ناشی از یک تقصری

است .وقتیکه نفسکشیدن و زندگی آدمی ناشی از یک تقصری باشد ،پس
نفساش حرام است .تباه است .مگر اینکه در فکر چاره باشد.
با این حربه شما همهی اعضای قدیمی مجاهدینکه در فاز مبارزه مسلحانهی چریک
شهری و منطقهیکردستان سالهای  ۶۰تا  ۶۵زنده مانده بودند و همهی آنهایی راکه
از عملیات فروغ جاویدان جان بهدربرده بودندکسانی جلوه میدادیدکه از «جانبازی»
گریخته بودند و زندگیشان ناشی از تقصری بود .هرچه سابقهی فرد بیشتر بود و قدیمیتر
محسوب میشد بایستی بابت زنده بودناش شرمندهتر میبود و در نشستهای مختلف
پاسخ میدادکه چرا هنوز زنده مانده است.
همنیطورکلیهکسانیکه از زندان و شکنجه و اعدام و ...گریختهاند نیز «نفس»شان
«حرام» است .بنا به تعبری شماکلیه زندانیان سیاسیکه از زندان خمینی و به ویژهکشتار
 ۶۷جان س���الم به در بردهاند مشمول این موضوع هستند و «خائن» شمرده میشوند و
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«خیانتکار» .به همنی دلیل بایستی در نشستهای جمعی خود را «خائن» و «گناهکار»
معرفیکنند.
یکی از دوستان من نزدیک به سه سال درگوهردشت در سلول انفرادی بود و در سال ۶۷
پس از جانبهدربردن از قتلعام و آزادی از زندان بالفاصله با به خطر انداخنت جانش به
مجاهدین پیوست ،او را تحت شدیدترین برخوردها قرار دادید ،به جایی منتقلشکردید و
ت عمومی
ی قرارش دادیدکه بعد از بازگشت دیگر آدم سابق نشد .در نشس 
تحت فشارهای 
میخواستید او را واداریدکه بگوید در زندان بریده بود و به خاطر همکاری با رژیم زنده
مانده است .چیزیکه او حاضر نشد بر زبان بیاورد.
البته این قابل فهم اس���ت ،از زمانیکه مریم رجوی در انقالب ایدئولوژیک همردیف
شما شد ،بر تحقری زندانیان سیاسی مقاوم دوران خمینی و به ویژه زنان از بندرسته تأکید
کردید و این سابقه هرچه بهرت بود میزان فشارها هم بیشتر میشد؛ چراکه او نه سابقهی
بازداش���ت و زندان در زمان شاه را داشت و نه در زمان خمینی را .و شما بهخاطر زندان
هفت س���الهی دوران شاه و شکنجهها و فشارهاییکه قابل قیاس با دوران خمینی نبود
اعتبار زیادیکسبکرده بودید .هرچندگذشتهی درخشان و یا مقاومت هیچ فردی در
یک دوره نبایستی مالک و معیار درستی عملکرد او در دورههای بعدی قرارگرید و یا
اهرمی برای زیادهخواهی او باشد ،اما نبایستی همنی نقطه قوت ،مبنای فشار روی او شود.
ش���ما به زعم خود «نقطه ضعف» مریم را میدانس���تید و برای همنی روی مسئلهایکه
به هیچوجه قابل اثبات نیس���ت-و چنانچه باشد به منزلهی زیرسؤال بردن اصول مسلم
تشکیالتیست -در مورد اوکه به عمرش یک سیلی نخورده و سوزش یک ضربهکابل
را احساس نکرده بود تأکید میکردید:
برای مریم شکنجه چیزی نبود .وقتی در داخل بود و حامله هم بودگفته بود
نمیخواهم بسادگیکشته بشوم .بلکه میخواهم بعنوان یک زن شکنجه شوم
تا خمینی بیشتر افش���ا شود .پیشنهادکرده بودکهکپسول سیانورش راکنار
بگذارد و مسئولنی هم موافقتکرده بودند .در حایلکه به این سادگی بهکسی
1
اجازه نمیدادند.
شما بطور تلویحی میخواستید در ذهن اعضا و هواداران مجاهدین جا بیاندازی دکه او
مقاومتر ،ایدئولوژیکتر و برندهتر ،مسئولتر و دردآشناتر از موسی خیابانی و اشرف ربیعی
بودکه حاضر نش���دند زنده دستگری شوند و بس���ادگیکشته شدند .آنها حاضر نشدند
دس���تگری شوند و به عنوان یک «زن» و یک «مرد» شکنجه شوند تا «خمینی بیشتر
ی ابریش���مچی دربارهی انقالب ایدئولوژیک  ۱۱خردادماه  ،۶۴انتش���اراتکتاب
-1س���خرنانی مهد 
طالقانی ،آبانماه  ،۶۴ص .۶۴
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افشا شود».
ش���ما حتی رنج و مصیبت زن���ان زندانی مجاهدی راکه به خاطر نپذیرفنت مناس���بات
تشکیالتی مجاهدین و یا به هر دلیل دیگر حاضر به همراهی شما نشدند نفی میکنید
چراکه معتقدید این زنان به «مریم رهایی» وصل نشدند.به ندرت نریویی در جهان دیده
میشودکه این چننیگذشتهی هزاران زن مبارز را نفیکرده و منکر شود.
رویکرد شما به مقولهی زنده ماند ن افراد نیز قابل تأمل است .شما هنگامیکه در زندان
قزلقلعه بودید نامهای را بدون رعایت جوانب امنیتی الزم و رمزنویسی برای حنیفنژاد
نوشته و به او پیغام دادیدکهکلیهی زندانیان مذهبی و غریمذهبی قزلقلعه معتقدند بایستی
کاریکنیدکه زنده بمانید .نامهکه در لباس نبی معظمی جاسازی شده بود در دادگاه
لو رفت و اسباب دردسر و تشدید حکم بخشی از زندانیان مجاهد شد .چراکه ساواک
متوج���ه خط مجاهدین در زندانکه زندهماندن فعال بودگردید .ش���ما بعدها به خاطر
غفلتتان در میان مجاهدین زندان تنبیه شدید .مأمور اجرای حکم هم لطفالله میثمی
بود .منظورم از ذکر این واقعه این استکه شما در چهار دههیگذشته همچنان موضوع
زندهماندن را برای خود واجب تلقیکردهاید و برای دیگران حرام! همه بایس���تی برای
زندهماندنشان شرمگنی و بدهکار باشند اال شما .همه زندهماندنشان ناشی از «تقصری»
است به غری از شما.
شما نه تنها در سال  ۵۱بلکه در سال  ۵۴هم زنده ماندید در حایلکه مصطفی جوانخوشدل
که به لحاظ تشکیالتی ردهای به مراتب پاینیتر از شما داشت در تپههای اوین به رگبار بسته
شد .شما از سال  ۶۰تاکنون هم زندهماندهاید .البته من هیچگاه همچون جانیان و آنهاکه
به رژیم پیوستهاند شما را متهم به همکاری با ساواک و یا ضعف در مقابل رژیم شاه نکرده
و نمیکنم و همیشه از زنده ماندن شما خوشحال هستم .ایکاش بقیه هم زنده میماندند.
دفاعیات ش���ما در دادگاه نظامی دلنشنی است و آمادگی شما برای اعدام در آن دوره را
میرساند .آنچهکهگفتم برخالف روایتکذبی استکه جنایتکاران و همراهانشان در
مورد سابقهی شما در زندان شاه سرهم میکنند .هرچند ذکر این نکته ضروری استکه
شما خوشبختانه در سال  ۵۰بنا به شهادت شهود و کسانیکه از نزدیک با شما بودند و
در جریان بازجوییها قرار داشتند مانند بسیاری دیگر چندان شکنجه نشدید.
همچننی بنا به شهادت اسناد انتشار یافته از سوی مجاهدین تا روزیکه موسی خیابانی
زنده بود ش���ما در مکاتباتتان با او اصرار میکردیدکه به ایران بازگردید .حتی مطرح
میکردیدکه تا آخر سال (اسفند  )۶۰قصد دارید بهکشور بازگردید! البته از پیش نسبت
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به پاس���خ وی مطمئن بودید .موسی هم مخالفت میکرد و میگفت ما هوای داخل را
داریم ،تو خارج را سروسامان بده .اما «موسیکه رفت» شما دیگر نیازی به اعالم چننی
آمادگیهایی نمیدیدید .علی زرکش همکه جانشنی او شد درکنار شما در اورسورواز
فرانس���ه بود و اطالعیهها از آنجا صادر میشد .قب ً
ال حضور یگانهی موسی در داخل را
کافی نمیدانستید و قصد بازگشتتان را به اطالع او میرساندید اما پس از جاودانگی
موسی نه تنها به فکر بازگشت بهکشور نیفتادید بلکه بقیه را هم از ایران خارجکردید .به
نظر منکار درستیکردید چراکه ماندنشان بیحاصل بود .اما شما توضیحی در مورد
ی بعدیتان در اروپاکه در تضاد با آن بود ندادید.
مکاتباتتان با موسی و ماندگار 
شما در ادامه میگویید:
اگرکس���ی ادامه زندگیاش به این خاطر باشدکه آگاهانه و به عمد از مرگ
گریخته باشد ،زیرا شکنجه ،تریباران ،زندان ،اعدام واجب است بر هر انسان
شریف و آزادهایکه تحت سیطره خمینی است و میخواهد آن سیطره سرنگون
شود .بطریق اویل اگر مجاهدین مدعی داشنت یک ایدئولوژی هستند ،بر فرد
فرد ما مثل نماز ،جهاد هم واجب است .من نمیتوانم بگویم چونکه دیگری
نماز خواند یا روزهگرفت بر من واجب نیست .مگر عذر شرعی دیگری داشته
باشم در رابطه با روزه.
شما موضوع حرام بودن «نفس» را به هر «انسان شریف و آزادهایکه تحت سیطره خمینی»
است تعمیم میدهید .در نگاه شما هیچ یک از آنها «شریف» و «باشرف» نیستند:
یکی از آنها فرار از جهاد اس���ت .پشتکردن به مربمترین وظیفه روز «گناه
کبریه» است برای هر آدم آزاده و باشرف چه رسدکه مدعی یک ایدئولوژی
هم باشد .اگر اینطوره جهاد ،شکنجه  ،زندان  ،اعدام بر ما واجب عینی است!
واجب عینی یعنی ً
فردا ،هر فرد خودش .و اال اگر من آمدم اینجا نشستم اما
زندگیام ناشی از فرار است و لحظهایکه میباید جان میباختم معلومهکه
نفسام تباه است.
این نگاه به مردم خطرناک است .با آن میتوان بزرگترین قتلعامها را سازمان داد .نه
آنکه بگویم ش���ما در صدد انجام آن هستید نه ،خطر آن راگوشزد میکنم .چنانکه در
کتاب «دوزخ روی زمنی» با توجه به تجربیاتیکه از س���رگذراندم نوشتمکه خمینی و
خمینیگرایان با توسل به «زیارت عاشورا» میتوانند دست بهکشتار میلیونی بزنند.
وقتی دین ،تبدیل به ایدئولوژی میش���ود و ایدئولوژی در خدمت سیاس���ت و قدرت قرار
میگرید جنبههای «رحمانی» خود را هم از دست میدهد .مذهب در قدرت و در خدمت
سیاس���ت تنها به غیض و غضب راه دارد و نه رحم و عطوفت .حتی خدایش «رحمان و
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رحیم» نیست« .جبار» است و «انتقامگرینده» .فرقی نمیکندکدام دین باشد ،مسیحیت
که مبشر آن عیسی مسیح است وقتی تبدیل به ایدئولوژی میشود و در خدمت قدرت قرار
میگرید جز فاجعه چیزی از خود به جا نمیگذارد .بزرگترین بریحمیها را سازماندهی
میکند« .دینداران» در قدرت و سیاست،کار را به جایی میرسانندکه «رحماء بیهنم» (با
خود مهربان هستند) را هم فراموش میکنند و دایره غیض و غضبشان حتی به خودیها هم
میرسد .همهی ما شاهد بودهایم چه در تفسری حاکمان از اسالم و چه در تفسری مجاهدین از
اسالم و «انقالب ایدئولوژیک» جایی برای «ال اکراه فیالدین» وجود ندارد.
باید پذیرفت دوران ایدئولوژیها به پایان رسیده است .قرن بیستم دوران به قدرت رسیدن
ایدئولوژیها و فجایعی بودکه به بار آوردند ،از سوسیالیسم واقعا موجودگرفته تا فاشیسم
و اسالم .اینکه شما بارها به عنوان افتخار اعالمکرده و میکنید در دنیا فقط ما هستیم
که ماندهایم و  ...نشانهی خوبی نیست .نشانهی دست و پا زدن بی سرانجام است .نشانهی
افول است نه بالندگی و  ...اگر این امور خریدار داشت در بقیه نقاط دنیا هم موجود بود
و طرفدار داشت .فکر میکنید در دنیا دیگر مبارز و  ...پیدا نمیشود؟ شیوهایکه شما
پیشگرفتهاید خریدار ندارد .پافشاری شما بی مورد است و ره به ترکستان میبرد .البته،
هستندگروههایی مانند القاعده و بنیادگرایان مذهبیکهکرورکرور عملیات انتحاریکه
شما خوابش را هم نمیتوانید ببینید انجام میدهند.

انقالب ایدئولوژیک و معضل مبالغه
همانطورکه سنگ بنای شیعه پس از واقعهی فدک با «غلو» و «مبالغه»گذاشته شد و
فاطمه زهرا «سیده النساء العالمنی» (سر و سرور زنان جهان) و امامان مافوق انسان شدند،
شما هم با غلو و مبالغه سنگبنای «انقالب ایدئولوژیک» راگذاشتید .اطالعیهی ۱۹
اسفند  ۱۳۶۳دفرت سیاسی وکمیته مرکزی سازمان مجاهدین از آن «بهمثابه حرکتی فراتر
از حماسه» و «اوجکیفی جدیدی بر فراز تمامی حماسههای تاریخ مجاهدین» نامبرد
و ش���ما با توسل به مریم و «انقالب مریم» آهسته آهسته مقام فرا انسانی یافتید .و مریم
ادعاکردکه شما با جاهایی ارتباط دارید و شما نه تنها تکذیب نکردید بلکه به شیوهی
مألوف تنها به ذکر «استغفرالله» اکتفاکردید .در این رویکرد هم مریم تبدیل به «سیده
نساءالعالمنی» و «مهر تابان» شد .البته برای آنکه به مقام قدسی و معصومیت و طهارت
برسیم نیاز استکه با جاهایی در ارتباط باشیم.
انقالب ایدئولوژیک رش���د و توس���عهیکمی وکیفی مبالغ���ه و بزرگنمایی در همهی
عرصهها را دامن زد .این را میتوان در ادعاهای شما و مجاهدین از روز اویلکه انقالب
ایدئولوژیک آغاز شد دید.
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به بیانیهی شورای مرکزی مجاهدین خلق توجهکنید .آنها مدعی بودندکه تحت تأثری این
انقالب در یک دورهی زمانی شش ماهه تعداد اعضا به شش برابر رسیده است:
بعنوان مثال در حایلکه هنوز جریان سازماندهی نوین تشکیالت مجاهدین به
انتها نرسیده و هنوز در مراکز مختلف در داخل و در خارجکشور ادامه دارد-:
استعداد عضوگریی سازمان بارها و بارها افزایش یافته و تا این تاریخ تعداد
1
اعضاء  ۶۰۰درصد (به نسبت پاییز  )۱۳۶۳اضافه شده است.
اگر ادعایتان اصالت داشت ،میبایستی بعد ازگذشت سه دهه تعداد اعضای مجاهدین
سکوچههایکراچی
سر به فلک میکشید نه اینکه برای باالبردن «کمیت» درکوچه پ 
و استانبول و  ...دنبال عضوگریی از میان خالفکارهایی همچون معتادان ،قاچاقچیان،
سارقان،کالهربداران و لمنپها و  ...بگردید تا صفوف مجاهدین را از آنها پرکنید .شما
میدانستید برخالفگذشته اقشار آگاه جامعهکمتر ممکن است به مجاهدین بپیوندند
برای همنی روی افراد درمانده و مستأصل حساب میکردید .البدگمان میکردید سبک
« ماکارنکو» و داس���تان پداگوژیکی وی همه جا جواب دارد .البته ش���ما مثل همهی
کاره���ای دیگرتان توجیه ایدئولوژیک و «مریمی» هم میکردید و میگفتید« :با توان
انقالب خواهر مریم اس���تکه میتوانیم در مناسباتمان آدمهای عادی جامعه اعم از
معتاد ،قاچاقچی و دزد و  ...را تحملکنیم چون انقالب خواهر مریم توان تغیری دارد».
نمیدانم با آنچه قب ً
ال مذموم دانسته و آنرا از مشخصههای «پراگماتیسم» میدانستید
چه میکنید:
آیا برای تحقق هدفهایمان ،بهکمیت ،به افزایش تعداد اعضاء و نریوهای
ً
مسلما چرا .ویل در همنی نقطه بازهم
حمایتکننده و امثال آن احتیاج نداریم؟
خطر پراگماتیستی میتواند مورد پیداکند .به نحویکه مصالح عملی،کیفیت
2
را به نفعکمیتکنار زده و بالمآل ایدئولوژی را خدشهدار سازد.
مهدیابریشمچیدرموردرویآورینریوهابهمجاهدیندرپیانقالبایدئولوژیکمیگوید:
واقعیت این اس���تکه مقاومتگسرتش پیداکرده است .در ابعاد سیاسی و
نظامی و در صحنهی داخلی و بنیالمللی و در شهرها و در منطقه .ما این اعتال
وگسرتش را به چشم میبینیم .رویآوری تودهها به نحوی استکه ما مجبوریم
پیوسته مکانیزمهای سازماندهیمان را ارتقاء بدهیم واال عقب میافتیم .هر
سازماندهی به فاصله بسیارکوتاهی در داخل شهرها،کهنه میشود .چراکه
نریوهای جدید میجوشند .هر قدر شتابندهتر به سمت قیام قدم بر میداریم باز
-1نشریهی مجاهد شمارهی ۲۵۲
-2پراگماتیسم ،انتشارات مجاهدین ،بهار  ،۱۳۵۸ص .۶۴
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هم میبینیمکه اشلها راکوچکگرفتهایم.
آیا واقعیت جامعهی ما اینگونه بوده اس���ت؟ آیا چننی رویآوری ش���گرفی به س���مت
مجاهدین واقعی بوده است؟ منکه در زندان بودم میگویم خری اینگونه نبوده است.
ی فعاالن جنبش میدیدیم.
اگر چننی بود ما بایستی آثار آن را در دستگری 
چ منطقی در فرمولهای ارائه شده از سوی شما نیست .هیچ تناسبی هم با مفهوم
راستش هی 
ریاضی اعداد ندارد .به این یکیکه برای توجیه تأثریات شگرف انقالب ایدئولوژیک
تولید شده توجهکنید:
حاصل این انقالب در تاکتیکها ،ارتقاءکیفی فرمول سه روی نود و هفت
2
بود .بنحویکه در قدم اول بیش از سیصد درصد بر راندمان نهایی میافزاید.
اعداد و ارقام در مجاهدین معنای خود را از دست دادهاند .به دو آمار ارائه شده از سوی
مهدی ابریشمچی به فاصله یک ماه و نیم توجهکنید :او در  ۱۱خرداد  ۱۳۶۴میگوید:
«چهلهزار ش���هید ،صد و بیستهزار زندانی ،و اینهمه آواره و دربدر ».و سپس در ۲۶
تریماه  ۱۳۶۴در پرتو «زایش نوین» و آفرینش نوین» انقالب ایدئولوژیک میگوید« :در
این انقالب بزرگ و شکوهمند ،زایشی نوین و آفرینشی نوین و تجربهای نوین در حد و
شأن پنجاه هزار شهید و صد و چهل هزار زندانی محقق خواهد شد».
در یک چرخش زبان و قلم ده هزار نفر به آمار شهیدان و بیست هزار نفر به آمار زندانیان
اضافه میشود .این ادعا در دورانی صورت میگریدکه رژیم میرفت تا بر اساس سیاستی
که در پیشگرفته بود هزاران زندانی سیاسی را آزادکند.
در نشس���تهای پنج روزه بعد از «فروغ» وقتی محمود عطایی به عنوان رئیس س���تاد
ارتشگفت حاال قدرت مجاهدین هزار برابر قبل از «فروغ» است شما هم بر آن صحه
گذاشتید .یادتان هست مهدی افتخاری (فرمانده فتحالله) آن مبالغه را زیر سؤال برد؟
وقتی شما برای برآورد قدرت مجاهد انقالبکرده و  ...به توجیه «علمی» روی آوردید
و روی تخته با ضرب و تقسیم ثابتکردیدکه اگر یکگرم عنصر مجاهدی منفجر شود
3
انرژی حاصل از آن برابر است با معادلهی  E = mcانیشنت و ادعاکردید این عنصر نزد
تمامی مجاهدین موجود است .موضوعی به همنی سادگی ابعادی نجومی یافت( .قیاسی
که هرکس با الفبای «نسبیت» آشنا باشد میداند چقدر بی مورد و معالفارق است ).به
این ترتیب اعداد مفهوم ریاضی و واقعی خود را نزد شما از دست دادند.
کما اینکه حاال هم میگویید «جنگ صد برابر» .بدون آنکه منطقی در آن باشد.
1

-1سخرنانی مهدی ابریشمچی در بارهی انقالب ایدئولوژیک ۲۶،تریماه  ،۱۳۶۴انتشاراتکتاب طالقانی،
آبانماه  ۶۴ص .۹۱
-2سخرنانیمسعودرجویبهمناسبت ۱۹بهمن ۱۳۶۴دراورسورواز،انتشاراتکتابطالقانی،اسفند ۶۴ص.۵۵
3-www.sv.wikipedia.org/wiki/E_%3D_mc%C2%B2
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شما هر یک از اعضای «ارتش» را با صد نریوی رژیم مقایسه میکردید .حسنی ابریشمچی
را وادارکردید یک یگان ارتش آزادیبخش راکه بنی دوازده نفر تا صد و بیست نفر نریو
داشت با یک لشگر رژیم مقایسهکند و به تأکید از اوپرسیدید« :حسنی مطمئن هستی»؟
و اوگفت« :بله» و شماگفتید« :آیا روی حرف تو حسابکنم؟» و او پاسخ داد« :بله».
گویا قرار بود در یک جنگ تن به تن با عناصر رژیم شرکتکنیدکهکسی بتواند به زور
بازو و یا عقیدهاش بنازد.

مبالغهی معکوس
یادمان هس���تکه شما در سال  ۷۶و پس از بازگشت مریم رجوی به شکل حریتآوری
اعالم داشتید در یک نظرخواهی در داخلکشور هفتاد درصد مردم به ریاست جمهوری
او رأی دادهاند! تردیدی نبودکه حتی هفتاد درصد جوانان هم او را نمیش���ناختند چه
برس���د هفتاد درصد مردم به او رأی دهند .این مبالغه وقتی به تعداد شرکتکنندگان در
انتخابات ریاست جمهوری رژیمکه میرسید حالت معکوس به خود میگرفت .شما در
انتخابات ریاست جمهوری دور اول خاتمیکه مردم به شکل بیسابقهای در آن شرکت
کردند و رأی اعرتاضی خود به نظام را به خاتمی دادند تعداد شرکتکنندگان را شش
میلیون و پانصد هزارنفر اعالمکردیدکه با اعرتاض شدید هواداران مجاهدین هم مواجه
شد:
آقای رجوی پریامون دروغهای نجومی رژیم مبنی بر ش���رکت هشتا دوهشت
درصد مردم در انتخاباتگفت :براساس ارزیابیهای ستاد فرماندهی داخل
کش���ور از حوزههای انتخاباتی تهران و صد ش���هر دیگر ،تنها پنج میلیون و
پانصدهزار نفر ،یعنی شانزده درصد از سی و نه میلیون واجدین حق رأی در
این انتخابات ش���رکتکردهاند .به قرار اطالع ،خامنهای و رفسنجانی برای
حفظ «آبروی نظام» بر سر افزایش شرکتکنندگان به میزان چهار ایل پنج برابر
توافقکرده بودند .این توافقکما اینکه دعاویکذب مربوط به مشارکت زنان
و جوانان در این انتخابات قبل از هرچیز در واکنش به حمایت اکثریت ملت
1
از خانم مریم رجوی ،رئیس جمهور برگزیدهی مقاومت صورتگرفته است.
دعاوی شما در مورد عدم مشارکت «زنان و جوانان» در انتخابات مذکور بسیار غریواقعیتر
از دعاوی رژیم مبنی بر مشارکت فعال آنان بود .از آنگذشته ادعای شما مبنی بر دلیل
توافق سران نظام برای افزایش آمار شرکتکنندگان غریواقعیتر از ادعای قبلیتان بود.
الزم به ذکر استکه شما در ارتباط با تعداد شرکتکنندگان در مراس م مجاهدین ضریب
-1اطالعیهی دبریخانهی شورای ملی مقاومت ۵ ،خرداد .۱۳۷۶
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افزایش بیشتری را بهکار میگریید.
شما برای نپذیرفنت واقعیت تا آنجا پیش رفتیدکه محمد سیدالمحدثنی مسئولکمیسیون
خارجه شورای ملی مقاومت و یکی از مسئوالن مجاهدینگفت :چنانچه بپذیریم مردم
به شکلگسرتده در انتخابات ریاس���ت جمهوری دوم خرداد  ۱۳۷۶شرکتکردهاند به
منزلهی غلط بودن خط سازمان در سی خرداد است!
در اطالعیهایکه به امضای دبریخانهی شورای ملی مقاومت به تاریخ  ۱۱خرداد ۱۳۸۴
رسیده و تردیدی نیستکه آمار ارائه شده در آن با صالحدید شما اعالم شده آمده است:
نظر سنـجی سـازما ن مجاهـدین:نود و دو درصـد دارندگان حقرأی نمایش
انتخاباتی رژیـم را تحریم میکنند
سازمان مجاهدین خلق ایران امروز نتایج یک نظرسنجی سراسری راکه در
داخلکش���ور بهعمل آورده است اعالمکرد .بر اساس این نظرسنجیکه از
طریق مصاحبه با هزار و هفتصد و سی تن از دارندگان حق رأی در استانهای
مختلفکشور بهدست آمده است ،نود و دودرصد دارندگان حق رأی قصد
دارند انتخابات ریاست جمهوری رژیم آخوندی در  ۲۷خرداد را تحریمکنند.
در میان هش���تدرصدکهگفتند در انتخابات شرکت خواهندکرد ،پنجاه و
هشت و هشت درصد به رفسنجانی و سی و هفت و پنج درصد به الریجانی
رأی خواهند داد .درصد ناچیز آرای باقیمانده میان سایرکاندیداها نظری معنی،
قالیباف و مهرعلیزاده تقسیم شده اس���ت .از میان تمامی شرکتکنندگان در
1
نظرسنجی تنها یک نفرگفتکه بهکروبی رأی خواهد داد.
بحثی بر سر اینکه چه درصدی از دارندگان حق رأی در انتخابات رژیم شرکتکردند
ندارم چون واقع ًا نمیتوان به نتیجهی مشخصی رسید .اما در مورد نظرسنجی شما و میزان
صحت و سقم آنکه میتوان سؤالکرد.
طبق نظرسنجی سازمان مجاهدین خلق و بر اساس آمار تنظیم شده از سوی شخص شما،
انتخابات در همان دور اول با انتخاب رفس���نجانی به ریاست جمهوری تعینی تکلیف
میش���ود .این تحلیل نادرست شما از اوضاع داخلی رژیم و ترکیب جناحبندیهای آن
بود .این درحالیستکه تمامی جناحهای رژیم حتا عقبمانده ترینشان معتقد بودندکه
این اولنی انتخابات ریاس���ت جمهوری استکه به دور دومکشیده خواهد شد .با آنکه
مجریان امر مدعی شدهاند این نظرسنجی از طریق مصاحبه با هزار و هفتصد و سی نفر در
استانهای مختلف تنظیم شده اما نتایج آن با واقعیت هیچ تناسبی ندارد .بزرگترین مراکز
-1دبریخانهی شورای ملی مقاومت ایران ۱۱خرداد  1( ۱۳۸۴ژوئن .)۲۰۰۵
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نظرسنجی در اروپا و آمریکا از طریق مصاحبه با یکهزار نفر با یکی دو درصد اختالف
نتایج انتخابات را پیشبینی میکنند .تصورش را بکنید در آمار ارائه شده از سوی شما
کروبی یک رأی دارد و احمدینژاد اساس ًا به حساب نیامده و هیچرأیی هم ندارد .رقابت
اصلی هم بنی الریجانی و رفس���نجانی استکه صورت معکوس واقعیت است .تاکی
میخواهید به این مضحکه ادامه دهید؟ تازه این در حایل اس���تکه شما در سرمقالهی
نشریهی شورا نوشتید:
به جز اسناد و مصوبات و موضعگرییها و پیامهای شورایی ،مسئولیت مقاالت
و نوش���تهها به عهدهی امضاکنندگان آنهاست .بخصوص مسئولیت آمار و
ارقام (چه در تحلیلها و چه در اطالعیهها و اخبار سیاسی یا نظامی احزاب
و سازمانها و شخصیتهای عضو شورا) به عهدهی منابع ذکر شده است و
1
واضح استکه شورای ملی مقاومت در قبال آن مسئولیتی ندارد.
اما بعدها به جای دبریخانه سازمان مجاهدین خلق روزی چند اطالعیه به نام دبریخانه
شورای ملی مقاومت انتشار دادید و هرچه دل تنگتان خواستگفتید و آنها را شریک
ادعاهای خودکردید وکسی هم اعرتاضی نکرد.
در جریان  ۱۸تری ۷۸که ش���ش روز تهران در زیر پای دانش���جویان و  ...میلرزید همه به
وضوح دیدندکه در داخلکش���ور نگاهها متوجهی مریم رجوی نیست .برای نریوهای
خودتان همکه آمارکذایی را شنیده بودند تولید مسئلهکرده بود و شما در پاسخ با خشم
در روابط درونی ،مردم ایران را به خاطر آنکه شعار به نفع «مریم» نداده بودند سرزنش
کردید و آنهارا الیق تریباران دانستید .بعد از جنبش  ۸۸هم آنقدر این مسئله واضح و
روش���ن بودکه شما در پیامهایتان رهربی موسوی وکروبی را پذیرفتید .با وجود آنکه
هواداران مجاهدین و به ویژه زندانیان سیاسی سابق هم در تظاهراتها شرکت داشتند اما
حتی یک شعار به نفع مریم یا شما در ماهها تظاهرات از زبان میلیونها تظاهرکننده شنیده
نشد .این دو جنبش به فاصلهی دهسال صحت و سقم آمار ادعایی شما را نیز مشخص
کرد .این در حایل بودکه شما در سال  ۶۵اطالعیه داده بودید که مردم شعار «درود بر
رجوی» میدهند:
روز جمعهگذشته  ۱۰اکترب بیش از پنجاه هزار نفر از مردم تهران در خیابانهای
آزادی و محمدعلی جناح (غرب تهران) با شعارهای مرگ بر خمینی – درود
بر رجوی تظاهرات نمودند .در این تظاهراتکه از استادیوم آزادی تهران و به
دنبال برگزاری یک مسابقه فوتبال آغاز شد ،مردم حمایت خود را از قهرمانان
-1ماهنامهی شورا ،شمارهی  ۱ابان .۱۳۶۳
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تیم ملی وزنهبرداری ایران در سئولکه به مجاهدین پیوستند ابراز داشتند .دفرت
1
مجاهدین خلق ایران – پاریس  ۲۱مهر ۶۵
ت درونی اخریتان با مجاهدین تعدادکسانی راکه از مجاهدین جدا شده
حتی در نشس 
و بهکمپ «تیف» رفتهاند تلویح ًا دویست نفر ذکر میکنید .در حایلکه تنها صدها نفر
به ایران رفتند و در یک مقطع طبق آماریکه از مسئول آشپزخانهی آنجا دارم ششصد و
هفتاد نفر در اینکمپ زندگی میکردند .البته آمار همیشه میتواند محل مناقشه باشد.

مبالغه در آمار شهدا
م مجاهدین
و شرکتکنندگان در مراس 
این مبالغه در تعداد زندانیان سیاسی و شهدا هم خود را نشان میداد .شما با اعداد بدون
توجه به مفاهیمیکه داشتند بازی میکردید .مث ً
ال تعداد قتلعام شدگان  ۶۷به میل شما
از دوازده به هیجده و سپس ناگهان در دهمنی سالگردکشتار زندانیان سیاسی و در جنگ
سیاسیکه با خاتمی داشتید به سی هزارتن افزایش یافت .بقیه هم بایستی از میل شما
دفاع میکردند .زندانیان سیاسی آزاد شده هم بایستی در همنی راستا به تولید خاطره و
ی میشدندکه آمار واقعی بیش از سی هزار نفر است.
تأیید آمار شما میپرداختند و مدع 
آمار یکصد هزار شهید هم یکشبه با چرخش قلم شما به صد و بیست هزار نفر افزایش
یافت .پانزده سال هم هستکه همچنان این رقم ثابت مانده است .البته آمار شهدا هم بعد
از سال  ۶۵رو به افزایشگذشت تا به رقم صد و بیست هزار نفر رسید .ابتدا از پنجاه هزار
نفر شروع شد و سپس به هفتاد و نود و صد و صد و بیست هزار تن افزایش یافت بدون آن
که به جزکشتار  ۶۷موج اعدامی به وسعت سالهای اولیه دههی  ۶۰در ایران بوده باشد.
طبق ادعای شما در ده سال اول حکومت صد و بیست هزار نفر اعدام شدند و در بیست
سال بعدی رقمی به آن افزوده نشده است ،آیا نبایستی در آمار و ارقام شما شککرد؟ اگر
یک فرصتطلب استحالهچی دست روی همنی آمارگذاشت و نتیجهگرفت وضعیت رو
به بهبود است و امید به «استحاله» رژیم میرود چه میگویید؟
به آمار شرکتکننده در مراس م مجاهدین همکه میرسیم با همنی پدیده روبرو هستیم .هر
سال تعداد معینی شرکتکننده در مراسم ژوئن مجاهدین شرکت میکنند .تا آنجاکه من
میدانم تعداد هواداران مجاهدین در طول سالهایگذشته در خارج ازکشور اضافهکه
ی شرکتکنندگان در
نشده هیچکم هم شده است.کاری به ترکیب و نحوهی سازمانده 
میتینگها و تظاهراتها ندارم.
شما در ابتدای دههی  ۹۰تعداد شرکتکنندگان در تظاهراتهایتان را هزاران نفر اعالم
-1نشریهی اتحادیهی انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج ازکشور  ۲۵مهر  ۱۳۶۵شمارهی .۶۷
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میکردید و سپس بعد از حضور مریم رجوی در فرانسه هر سال به آمار شرکتکنندگان
در تظاهراتها افزوده شد .در سال  ۱۳۷۳در تظاهراتیکه به «همبستگی» معروف شد
1
اعالمگردید مجموع ًا پنجاه هزار نفر در این تظاهراتها در سراسر دنیا شرکتکردهاند.
شرکتکنندگان در تظاهرات بُن بیست هزار نفر ،الهه شش هزار نفر  ،استکهلم پنج هزار
نفر  ،واشنگنت سه هزار نفر  ،لسآنجلس سه هزار نفر  ،پاریس سه هزار نفر  ،لندن هزار
و پانصد نفر  ،تورنت���و هزار و پانصد نفر ،کپنهاگ یکهزار نفر  ،اعالمکرد .همچننی
تعداد شرکتکنندگان در تظاهرات اسلو ،وین ،سیدنی ،بروکسل ،برن ،را مجموع ًا هزاران
نفر اعالمکرد .در تظاهرات خرداد  ۱۳۷۴اعالم ش���دکه در جریان «گردهمایی بزرگ
و بیس���ابقه ایرانیان مقیم آلمان در سالن وس���تفالن دورتموند» پانزده هزارتن شرکت
2
کردهاند.
سال بعد در برنامهی ارلزکورت لندن برای اولنی بار آمار  ۲۵هزار نفر اعالم شد:
در بزرگترین اجتماع ایرانیان خارج ازکشور در لندن با شرکت بیست و پنج
3
هزار تن ،مریم رجوی زنان را به مبارزه علیه بنیادگرایی فراخواند.
این تعداد ،شش سال بعد به سی هزار نفر بالغ شد!
دبریخانه ش���ورای ملی مقاومت در تاریخ  ۳۱خرداد  ۱۳۸۱خرب داد« :سی هزار

ایران���ی درکپنهاگ بزرگترین تظاهرات ایرانیان در خارج ازکش���ور را آغاز
4
کردند.
نشریهی مزبور چندین خرب دیگر در مورد سی هزار نفر یاد شده دارد.اما در این حد باقی
نماند و چنانچه دیدید بنا به میل شما به بیش از صد هزار نفر هم بالغ شد.
در طول سالهایگذشته شما تعداد افرادی راکه در سالن «ویلپنت» پاریس حضور پیدا
کردند از پنجاه هزار نفر ،به هفتاد هزار و هشتاد هزار سپس نود هزار و یکصد هزار و بیش
از یکصد هزار نفر ارتقا دادید .به طعنه به یکی از مسئوالن مجاهدینگفتم امیدوارم رژیم
هرچه زودتر سقوطکند وگرنه به این ترتیبکه پیش میرویم شما ظرفیت این سالن را به
یک میلیون نفر هم خواهید رساند.
ظرفیت این س���الن چیزی در حدود هفت هزار نفر بیشتر نمیتواند باشد و دستگاههای
«دیتکتوری»کهکلیهی افراد را برای ورود به سالن چک و بازرسی میکنند ظرفیت بیش از
این را ندارند .اصو ً
ال در هیچ نقطهی اروپا سالن سرپوشیدهای با چننی ظرفیتی وجود ندارد.
 -1نشریهی شریوخورشید  ۳۱آگوست ،۱۹۹۴
2نشریهی شریخورشید ویژه  ۳۰خرداد )۱۳۷۴
-3تیرت بزرگ صفحهی اول نشریهی ایران زمنی شمارهی  ۱۰۱چهارم تری .۱۳۷۵
-4نشریهی مجاهد شمارهی  ۵۹۱چهارم تری ۱۳۸۱
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در ژوئن  ۲۰۱۰مهدی ابریشمچی درگفتگو با نشریهی َولورزاکتوئلگفت« :مقاومت در
انتظار صدهزار تن در ورزشگاه ژان بوئَ ِن «تاورنی» برای تغیری رقمگردهمایی  ۲۰ژوئن
1
۲۰۰۹که هشتاد هزار ایرانی از چهار قاره جهان در آنگردهم آمده بودند ,میباشد».
استادیوم «فرانسه» در پاریسکه در سال  ۱۹۹۸هم زمان با برگزاری بازیهای جام جهانی
 ۱۹۹۸فرانسه افتتاح شد دارای هشتاد هزار صندیل برای تماشاگران است .ورزشگاه محلی
شهرک «تاورنی» به سختی چند هزار نفر را در خود جای میدهد.
البته مسئوالن سیاسی و امنیتی و پلیس فرانسه و رژیمکه از حقایق اطالع دارند .فقط
هوادار سادهاندیش استکه در این میان چنانچه این ادعاها را بپذیرد دچار توهم میشود.
ام���ا مضحک آنکه اطالعیههای مربوط به تعداد ش���رکتکنندگان را برایکانالهای
فرانسوی هم میفرستادیدکه خود به خوبی در جریان امر بودند.
این مبالغه را میتوان در زمینههای مختلف نشان داد.
به آمارتان ازکشتهشدگان رژیم در عملیات فروغ جاویدان توجهکنید :پنجاه و پنج هزار
کشته! البد بایستیگفتکه صد و هفتاد هزار زخمی هم داشتهاند چراکه در جنگهای
کالسیک میگویند در ازای هرکشته سه نفر زخمی میشوند .مجاهدینیکه با ماشنی
و تانکهای الستیک دار برزیلی به سرعت پیشروی میکردند و در تنگهی چهارزبر در
محاصره قرارگرفته و از زمنی و هوا توس���ط جنگنده و هلیکوپرت بمباران شدند باکدام
تسلیحات و باکدام آتش و توپخانه و بمباران هوایی و  ...در یک عملیات توانستند پنجاه
و پنج هزار نریوی دشمن را از پای در بیاورند و خودکمتر از هزار و پانصد تلفات دهند؟
آیا اینگونه آمار دادنها ریشه در همان مبالغه ندارد؟
شما از هزار فقره «عملیات راهگشایی» میگفتید .آیا معنای «عملیات» تغیریکرده است؟
آیا پس ازگذشت بیش از پانزده سال حاضر هستید بیالنی از «عملیات» انجام شدهکه
البد رژیمیکه متحمل آن ش���ده جزئیاتش را هم می داند بدهید؟همچنان به «حمایت
پنج میلیون و دویس���ت هزار تن از مردم عراق عالوه بر س���ه میلیون شیعه» از مجاهدین
اشاره میکنید ،بدون اینکه توضیح دهید با این آمار چرا دشمنان شما در عراق دولت
و پارلمان و  ...را در دست دارند؟ حتم ًا میدانیدکه آنها با وجود عراقی بودن و شیعه
بودن و در دست داشنت اهرمهای قدرت با آمارکمتری نسبت به شما به چننی توفیقی در
عراق دست یافتهاند .ائتالف ایادعالوی و نوریالمالکی در انتخابات عراق ،روی هم
چننی حمایتی نداشتند.
شما در اطالعیههاییکه از طرف عشایر عراقی صادر میکردید از زبان آنها میگفتیدکه
مجاهدین میهمان ما هستند و در صورتیکه بخواهید آنها را از اشرف بریونکنید جلوی
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=21693
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ماشنیها خواهیم خوابید .اما اتوبوسهای حامل ساکنان اشرف از مقابل آنهاگذشتند
وکس���یکوچکترین اعرتاضی نکرد .وقتی با لودر به جان ساکنان اشرف افتادند یک
همدردی از سوی عشایر عراقی صورت نگرفت ،اعرتاض و مقابله و...که جای خود دارد.
چرا این دم مس���یحاییکه ش���یعیان عراقی را به حمایت از شما وا میدارد در ارتباط با
ایرانیان خارج ازکشورکارساز نیست؟
وقتی آمار شما از تعداد سی هزار قتلعام شده درکشتار ۶۷را با دالیل متقن و اسناد و مدارک
کافی زیر سؤال بردم بهجای پذیرش اشتباه یا حداقل سکوت در قبال آن شخصیت مرا زیر
سؤالبردید .شما پیشتر در مورد تعداد رزمندگان ارتش اغراقهای عجیب و غریبی میکردید
و حرفهای خودتان را از زبان رسانههای بنیالمللی عنوان میکردید .رویرت« :مریم رجوی
توسط ده هزارتن از رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی ایران ،در اولنی سفرش طی سه سال
گذشته مورد استقبال قرارگرفت ».همچننی این خربگزاری درگزارش خود نوشت:
ً
کامال مس���لح مجاهدین در مقابل در ورودی یک
دوهزار تن از جنگجویان
1
قرارگاه نظامی ،جاییکه وی در آن سخرنانی میکرد ،نگهبانی میدادند.
در برش���ور تبلیغاتیکه شورای ملی مقاومت در ژوئن  ۱۹۹۷به زبان انگلیسی انتشار داد
همچننی آمده است:
در دسامرب  ،۱۹۹۶خانم رجوی از یک قرارگاه ارتش آزادی بخش در نوار مرزی
ایران-عراق دیدارکرد و در سخرنانی برای ده هزار رزمندهگفت« :پایان قرن
بیستم طلیعهی دموکراسی ،صلح و عدالت در ایران خواهد بود».
تعداد رزمندگان ارتش در آن دورانکمتر از چهار هزار نفر بود چگونه مریم رجوی توسط
دههزار تن در یک پایگاه مورد استقبال قرارگرفت؟ البته شما آمار را به چند دههزارتن
و ...هم افزایش داده بودید .موضوع اصلی فریب رژیم و دشمن هم نیست .چون آنها از
دستگاه اطالعاتی و امنیتی برخوردارند و قبل از هرچیز ارزیابی اطالعاتی خاص خود را
دارند .اتفاق ًا هدف این نوع مبالغهها بیشتر دوستان هستند.
از آنجاییکه مبالغه توسط شما و با صالحدید شما صورت میگرید به محض اینکه
کسی به نقد آن میپردازد متأسفانه آن را دشمنی با شخص خودتان تلقی میکنید.

استفاده ازکلمات و عبارات ویژه و تأثریات آن
ش���ما به انقالب ایدئولوژیک مداوم در مجاهدین معتقدید .همهی مجاهدین به غری از
ش���ما (که چون آینه صاف و زالل و مصفا هس���تید) مجبورند هر روز به «خودشان تیغ

-1مجاهد  ۳۶۸هفدهم آذر .۱۳۷۶
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بکشند» و «چرک»هایشان را بریون بریزند .آلودگیهایی راکه با خود از جامعه به درون
سازمان آوردهاند پاککنند .شما اینکار را سخت تر از «عملیات انتحاری» مینامید.
یکی نیس���ت برپسد مگر شما از دنیای دیگری آمدهاید؟ مگر شما در همان جامعه رشد
نکردهاید؟ مگر شما از آلودگیها پاک و رها هستید؟ مگر شما از سرشت دیگری هستید؟
چگونه ممکن است از یک رده بعد شما تا پاینیترین ردههای سازمانی همهی اعضا و
کادرها سرشار از انحراف و فساد و  ...باشند و شما نه؟ شما با چه مکانیسمی به این درجه
از «خلوص» و «پاکی» رسیدید؟ شما ازکدامکورهگذرکردیدکه دیگران نکردند؟
ش���ما وقتی در عملیات مسلحانه شرکت نمیکنید« ،عملیات جاری» هم ندارید ،یعنی
ش���خص ًا نه در «جهاد اصغر» و نه در «جهاد اکرب» همچون یک مجاهد در صحنه با
ریس���ک و دلهرهی به خطر افتادن جانتان روبرو نیس���تید ،و با مشکالت و سختیهای
شکسنت روحی و روانی مواجه نیستید و فشار پاسخگویی و جربجو را احساس نمیکنید
چگونه میتوانید به مشکالت واقعی یک نریوی تحتامرتان واقف شوید؟
وقتی صبح تا ش���ام از لزوم «تیغکشی به خود» بگویید و فرد آن را بپذیرد ،معلوم است
کس���یکه به خودش دائم «تیغ میکشد» وقتی پای دیگری و به ویژه منتقد و مخالف و
رقیب و دشمن پیشآید چه میکند؟ اگر قدرت بگرید تاکجا میتواند خطرناک باشد؟
او به «تیغکشی» عادتکرده است .او بطور دائم تحت تأثری انواع و اقسام خشونت بوده
است ،بدون تردید به خشونت روی میآورد و به این ترتیب فرهنگ خشونت شکل میگرید.
من اطالع دارم تعدادی از افرادکه مأمور میشوند مقاالتی را علیه این و آن بنویسند و
کلمات و عباراتی زشت را بهکارگریند ،خودکسانی هستندکه در مظان اتهام قرار دارند.
نقطه ضعفهایشان از پرده بریون افتاده است .آنها برای نشان دادن مث ً
ال «حسن نیت»
خود را به آب و آتش میزنند .قصدم پرده دری در مورد افراد نیست وگرنه میتوانم با
اسم و مورد بگویم.
ابداعکلمات عجیب و غریب همچون «ناموس ایدئولوژیک»« ،ناموس رهربی»،که
بار فرهنگی خاصی را به دنبال دارد جز به خشونت و ارتجاع راه نمیبرد .حتم ًا به ذهن
هرکسکهکلمهی «ناموس» را میشنود« ،قیصر» و «فرمان» و «جاهل» متبادر میشود
و احتما ً
ال به «چاقو دس���ته سفید زنجونی» و  ...هم میرسد .چننی فردی نمیتواند در
جامعه نقش مرتفی به عهده بگرید .نمیتواند سطح فرهنگ جامعه را رشد دهد .تردیدی
نیس���تکه به فرهنگ «جاهلی» هم راه میبرد« .ناموس���یکردن امور» جدا از ذات
خشونتپرور آن ،یعنی تصلب هرچه بیشتر اندیشه ،تعصب ،خشکمغزی و بیمنطقی.
در تضاد با «رهایی زنان» هم هست .در جلد چهارم فرهنگ جدید معنی ،یکی از معانی
«ناموس» عبارت است از «زنان وابسته به یک مرد در یک خانواده»( .ص .)۴۶۳۰
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اصرار در بهکار بردن اینکلمات ارتجاعی و عقبمانده برای چیس���ت؟ چه هدفی را
پشت س���ر دارد؟ آیا شما از بار فرهنگی آنها اطالعی ندارید؟ قطع ًا دارید .شما انسان
باهوش و با مطالعهای هستید .وقتی زنان را به «ناموس» رهربی تشبیه میکنید «مردان»
بایستی داداش «قیصر» و «فرمان» آنها شوند .تردیدی نیستکه نیاز به «برادری» است
که از این «ناموس»ها دفاعکند .به همنی دلیل استکه وقتی سایهی شما از سر این زنان
برداشته شود آنها بالفاصله موقعیت خود را از دست میدهند« .سوگند» ناموسی یعنی
چه؟ تشریح ناموس به خون و نفس چه معنایی دارد؟ مردان را ملعون و «نر وحشی» و
خصائلشان را «نرینه وحشی» جلوهدادن و زنان را به «عفریته» و «مادینهی مهرطلب»
تشبیهکردن باعث بازتولید خشونت است .بهکاربردن این الفاظ یک فرهنگ را تولید
میکند« .نر» و «ماده» یعنی چه؟ این تخفیف انسان در حد حیوان است .البته وقتی از
مجاهدین خواستید در همهی امور از شما تقلیدکنند و از خود ارادهای نداشته باشند به
این مسری رهنمون میشدند .میدانیم تقلید همریشهی قالده استکه بهگردن حیوانات
میبندند و آنها را هدایت میکنند.

سهولت جدایی از مجاهدین
واقعیت یا تبلیغاتگمراهکننده
هرچه انقالب ایدئولوژیک پیشرفتکرد ،امکان جدایی از مجاهدین سخت تر و دردناکتر
و پرهزینهتر شد .هرچند قبال مهدی ابریشمچی در سخرنانی  ۲۶تریماه  ۱۳۶۴خود در مورد
پذیرش رهربی شماگفته بود« :هرکس هم نخواهد ،میتواند انتخاب نکند ،مگر جرب و فشار
زور درکار است؟» اما خود شما بهرت میدانید وقتیکارها پیش رفت اینگونه نبود.
قب ً
ال معروف بودکه ورود به مجاهدین به سختی انجام میگرید اما خروج از آن به سادگی
امکانپذیر است .اما در دو دههیگذشته این موضوع برعکس شد .ورود به مجاهدین
به سادگی میسر بود و جدایی و خروج به سختی انجام میگرفت .همهی شواهد دال بر
این موضوع اس���ت .اما شما در نشست درونی مجاهدین به تاریخ  ۵دیماه  ۱۳۹۱موارد
دیگری را هم میگویید:
همه میدانندکه یکبار دیگر در دهمنی سالگرد اتمام حجت  ۲۴آبان  ۱۳۸۱در
یک ابالغیه همگانی ،در آستانه عاشورای حسینی ،من بار دیگر همه ساکنان
اش���رف و لیربتی راکه به خاطر ارتش آزادیبخش ملی ایران به عراق آمده
بودند ،با دریافتکمک مایل مخری و مکلف به ترک لیربتی و اشرفکردم.
البته همیشه اینگونهکه شما میگویید نبوده است .شما بعد از نشستهای حوض در
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سال  ۷۴رسم ًا به مجاهدین اعالمکردید« :خروج از سازمان ممنوع است و دیگرکسی
ب���رای من نامه ندهدکه قصد جدایی از س���ازمان را دارم .در رابطه با او ،جمع تصمیم
میگرید و جمع و یگان مربوطه باید فردی راکه خواهان خروج از سازمان است به راه
درست برگرداند» .شما میگفتید« :مجاهد اقساطی و مدتدار با اتمام تاریخ مصرف
نداریم».
حتی پس از سقوط صدا م حسنی نیز تعدادی از اشرف فرارکرده و خود را به آمریکاییها
رساندند .من از چگونگی فرار آنها مطلع هستم.
دستنوشتههایی همکه از افرادگرفتهاید نمیتواند مالک قرارگریند .دوستان و رفقایی
دارمکه به صداقتشان ایمان دارم .در بدترین لحظات زندان با آنها بودهام .نوجوانی
و جوانیش���ان را در زندانگذراندهاند ،بهرتین سالهای عمرشان را در میان مجاهدین
بودهان���د ،همنی االن هم محکمترین مرزبندیها را با رژی���م دارند ،به لحاظ اخالقی و
ویژگیهای فردی هنوز هم منحصر به فرد هستند ،داوریشان اینگونه نیست.
یکی از آنهاکه انس���ان بسیار شریفیست با فریب به «اشرف» برده شد و بالفاصله با
ت او بسته شد .اگر مایل باشید میتوانم با ذکر جزئیات بگویم
گرفنت پاسپورتش راه بازگش 
یا از خودش بخواهمکه توضیح دهد.
پیش از سقوط صدام حسنی به صراحت به افرادگفته میشد از رفنت خربی نیست .حتی
تأکید میشدکه اشرف همچون «مثلث برمودا» است.کسیکه وارد آن شد دیگر از آن
نمیتواند خارج ش���ود .افراد تهدید میشدند در صورت تقاضا برای جدایی بایستی دو
سال سلول انفرادی (خروجی اشرف) را متحمل شوند و هشت سال زندان ابوغریب را به
خاطر ورود غریقانونی به عراق.
جدا از آنها بسیاری راکه تعدادیشان خالفکار بودند ازکوچهها و خیابانهای استانبول
وکراچی و  ...با وعده و فریب به «اش���رف» منتقلکردید و راه بازگش���ت را برایشان
بس���تید .من داستانهای آنها را ازکسانیکه در قسمت «پذیرش» ارتش آزادیبخش
بودند و فجایعیکه به بار آمد را شنیدهام .بنابراین تکذیب موضوع از جانب شما الاقل
مرا قانع نمیکند .این افراد در «تیف» تعدادش���ان زیاد بود و فضاحتی نبودکه انجام
ندهند .یکی از دوستانمکه مدتها با من زندگیکرد برایم تعریفکرد هنگامیکه به
«تیف» فرستاده شد مجاهدین از دادن شلوار مناسب به او خودداریکردند .البته میدانم
وقتی قرار شد «تیف» تخلیه شود ش���ما با آیندهنگریگفتید همهی افراد میتوانند به
مجاهدین مراجعهکرده و در ازای امضای رسید مبالغی را دریافتکنند و بیش از دویست
هزار دالر در این رابطه هزینهکردید .به نظر من حتی همنی امر هم اقدامی مثبت است.
پس از اش���غال عراق و در دوران «پراکندگی» نریوهای ارتش ،بسیاری از رزمندگان در
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هراس از این بودندکه مبادا نفر بغلدستیشان با شلیکگلوله به زندگی آنها خاتمه داده
و فرارکند .بس���یاری از تمهیدات حفاظتی در اشرف برای آن نبودکه جلوی اقدامهای
احتمایل نفوذیهای رژیمگرفته شود بلکه از این بابت بودکه مبادا فردی به جان آمده
و البته در مواردی نفوذی دس���ت به اقدامی پیشبینینشده بزند .مجید آراسته از اهایل
کرمانشاه با به رگبار بس�ت�ن تعدادی از مجاهدین در داخل یکی از آیفاهای ارتش ،پنج
نفر به نامهای سعید نوروزی ،محمودرضاکاوندی ،محمدرضا احمدی ،جواد طهماسبی
و علی مصطفوی را به قتل رس���اند .اوکه قصد فرار داشت با تعقیب مجاهدین و آتش
سنگنی آنهاکشته شد .البته میدانید موردی بودکه در همان قسمت «پذیرش» قرارگاه
اشرف فردی در نیمه شب قصد جانکسی راکرده بودکه او را با وعده و فریب به اشرف
آورده بود.

فرار از «بهشت»
در سال  ،۶۷در راهرو مرگ زندانگوهردشت هنگامیکه فکر میکردم عنقریب اعدام
خواهم شد و آخرین دقایق عمرم را انتظار میکشیدم به یاد شما بودم ،به این فکر بودمکه
وقتی خرب اعدام بچهها را بشنوید چگونه از درد به خود میپیچید؟ در آن شرایط ناراحت
شما بودم و نه وضعیت خودم .تصور میکردم عشق و عالقه بنی ما و شما دو طرفه است.
اگر من هم رفته بودم مطمئن ًا در لحظات آخرکسی را پیدا میکردمکه سالمم را به شما
برساند .متأسفانه بسیاری از بچههاکه از همان راهروهای مرگ جان بدر بردند و نزد شما
آمدند با بیمهری عجیب و غریقابل تصور شما روبرو شدند .متأسفانه شما جز خودتانکسی
مریم را! از نظر من عشق مریم به شما هم یک طرفه است.
را نمیدیدید و نمیبینید ،حتی 
یادش به خری علیاکرب عالئینی ،وقتیکه آزاد شد به مجاهدین پیوست و در عملیات فروغ
جاویدان دستگری شد و تا دم مرگ به مجاهدین و شما عمیق ًا باور داشت ،و از اشرف و
قرارگاه و  ...به عنوان بهش���ت یاد میکرد .از آن روز ربع قرنگذشته است و من دائم از
خودم میپرسم ،چرا افراد از «بهشت» فرار میکنند؟ چرا مجاهدین هم ازکلمهی «فرار»
برای اقدام آنها استفاده میکنند؟ فرار ،زندان را تداعی میکند .چرا افراد نمیتوانند از
مناسبات آزادانه جدا شوند و اقدام به فرار میکنند؟ یادتان هست افراد از آلمان شرقی هم
فرار میکردند! در حایلکه آلمان شرقی «بهشت سوسیالیسم واقع ًا موجود» بود.
طی این س���الها خیلی با خود میاندیشیدم ،میدیدم همهی آنهاییکه وعدهی ایجاد
بهشت روی زمنی را میدادند جهنم تحویل دادند .فرقی هم نمیکند این وعده درکجای
تاریخ و درکجایکرهی خاکی و توسط چهکسی داده شده باشد.
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«بهشت را نمیتوان با بنت ساخت» .بهشت با سیاج و سیمخاردار و برجنگهبانی معنا ندارد.
در بهشتکسی را مجازات نمیکنند .به ویژه اگر دلش برای «جهنم» تنگ شود.
چرا افرادیکه آزادانه مبارزه را انتخاب میکنند ،آزادانه نمیتوانند آن راکنار بگذارند؟ بارها
شنیدهام در اینگونه موارد شما به اقدامات مبارزان فلسطینی یا چهگوارا و  ...اشاره میکنید.
صرفنظر از درست یا غلط بودن این روایتها ،اما این نامها مالک و معیاری برای درستی
اقدامات آنها نیست ،بایستی برای هر اقدامی دلیلی منصفانه یا محکمه پسند آورد .یا بارها
به مجازات سربازان در صحنهی نربد و تشکیل دادگاههای صحرایی اشارهکردهایدکه به نظر
من از اساس نادرست است .در دنیای امروز اینگونه توجیهات خریدار ندارد.
چرا به برخورد درست عرفات با «محمود درویش»که آن همه به سازمان آزادیبخش
فلس���طنی انتقاد داشت ،اشاره نمیکنید؟کجا محمود درویش بریده و مزدور و خائن و
نفوذی دشمن معرفی ش���د؟ چرا برخورد درست دانیل اورتگا و توماس بورخه با «سر
جیو رامریز» از راهربان پیش�ی�ن ساندینیس���تها را از قلم میاندازید؟ مگر اوکمکلیت
ساندینیستها را زیر سؤال برد؟کی وکجا او را بریده و مزدور و خائن و نفوذی دشمن
معرفی نمودند؟کجا عرفات ،جورج حب���ش راکه به «آنتی تز» او معروف بود مزدور
امرپیالیسم و صهیونیسم خواند؟ تقدیر محمود عباس از حبش به هنگام مرگ را فراموش
کردهاید؟کجا این افراد استداللکردند از آنجاییکه ما در حال مبارزه با امرپیالیسم و
صهیونیسم هستیمکسی حق ندارد به ما انتقادکند؟
هم���هی ما میدانیم فردی در حد عبدالرضا نیکبنی رودس���ری (عبدی)که در زمرهی
بنیانگذاران مجاهدین بود از س���ازمان به سادگی جدا ش���د بدون آنکه آبرو و حیثیت
او زیر س���ؤال برود در حایلکه سازمان مخفی بود و ساواک هیچ اطالعی از تحرکات
آن نداش���ت .اما این سنت حسنه متأسفانه بعدها به ویژه بعد از «محمدآقا» در سازمان
مجاهدین و بخش منشعب آن اجرا نشد و همهی ما شاهد فجایعی بودیمکه اتفاق افتاد.
و تأثریات ویرانگر آن را به نفع مرتجعنیگذاشت وکو تا بگذارد...
اما شاید هواداران شما هم از خودشان نرپسیده باشند چرا سر میلههای سیمخاردار اشرف
رو به داخل است و نه رو به بریون؟ چرا نورافکنها رو به داخل هستند و نه بریون؟ من
تجربهی زندان دارم میدانم فقط در زندان چننی حالتی است .به عکسهای اشرف نگاه
چ پادگان نظامیای را در دنیا پیدا نمیکنیدکه سیاج و سیمخاردار و نورافکن آن
کنید .هی 
به اینگونه تنظیم شده باشد .سیمخاردار برای جلوگریی از رخنهی دشمن به داخل پادگان
کشیده میشود و نه برای جلوگریی از فرار افراد به بریون از پادگان .عالوه بر اینها درکنار
سیاج در داخل اشرفکانال هم حفرکرده بودید .این اقدامات معنا دارد .به ویژه وقتی
در ارتباط با یک ارتش انقالبی صحبت میکنیمکه افراد بر اساس آگاهی و اختیار و با
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انتخاب خود به آن میپیوندند .متأسفانه شما تهدید را از درون میدیدید و نه از بریون.
تمهیدات هم برعکس چیده میشد .اگر جدایی افراد از مجاهدین امکانپذیر بود دیگر
کسی به فکر فرار نمیافتاد.کما اینکه اگر زنان در رژیم ضدبشری به سادگی میتوانستند
از همسرانشان جدا شوند دیگر به فکر «همسرکشی» و تقطیع جنازه نمیافتادند.
پس از س���قوط دولت عراق ،در برجهای دیدهبانی اشرف ،وظیفهی نگهبان دید درون
قرارگاه بودکهکسی فرار نکند .در دوران صدام حسنی ،نریوی عراقیکه اطراف اشرف
مستقر بود فراریان احتمایل را دستگریکرده تحویل میدادند و حاال خود بایستی تمهیدات
الزم را فراهم میکردید.

انقالبایدئولوژیک
سری قهقرایی در رسیدن به جامعهی مدرن
یکی از دالیلیکه موجب میشود برای تحکیم پایههای انقالب ایدئولوژیک به سرکوب
ابتداییترین خواستهها و نیازهای افراد روی آورید جانمایهی آن استکه برخالف طینت
و طبیعت بشری است .ش���ما میخواهید جامعهای از هر لحاظ یک شکل ،یک رنگ
و یکنواخت ایجادکنید ،این حتی برخالف تنوع وگوناگونی طبیعت است .زیبایی
طبیعت در تنوع رنگها وگونههاست.
تنها در قبایل آفریقا و آمازون و نقاط دورافتادهی اسرتالیا افراد تقریب ًا به یک شکل هستند
نه در جوامع شهرنش�ی�ن پیشرفته .تنها در قبیله اس���تکه یک نفر دستور میدهد و بقیه
موظف به اجرای آن هستند .هرچه افراد به هم شبیهتر باشند نشاندهندهی عقبماندگی
و بستهبودن جامعه است.
جامعهی مدرن بر سه پایه و رکن اساسی شکل میگریدکه انقالب ایدئولوژیک و روابطی
که بعدها بر اساس آن در اشرف شکل میگرید نافی آنهاست .این سه رکن عبارتند از:
 1.1آزادی و آزادیخواهی؛ وجود آزادی برای تک تک اعضای جامعه ،در جامعهی
مدرن قبل از هرچیز «فردیت» افراد به رسمیت شناخته میشود و فرد نه تنها از آزادی
بیان و عقیده برخورددار میشود بلکه امکان عملی ساخنت آن را نیز پیدا میکند.
اولنی قدم انقالب ایدئولوژیک نفی فردیت و حل ش���دن در رهربی است .آزادی
بیان و عقیده حتی در اندیشه و فکر به رسمیت شناخته نمیشد چه برسدکه بخواهد
عملی ش���ود .افراد حتی امکان مطرحکردن نظراتش���ان به مسئولنی سازمان را
بصورت خصوصی و مکتوب ندارند و در صورتیکه نظری غری از تحلیل رهربی
داشته باشند شدید ًا مورد تنبیه و توبیخ قرار میگریند .انقالب ایدئولوژیک رو در
روی آزادیهای فردی است .و شما برای هویت انسانی و مستقل افراد ارزشی قائل
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نیستید .در نگاه شما انسانها بهمثابهی ابزاری هستندکه شما را در رسیدن به هدف
یاری میدهند.
2.2کثرتگرایی و پلورالیس���م؛کثرتگرایی به معنای پذیرش تنوع و بها دادن به آن
است .در سیاست ،تاکید بر تنوع در عالیق و سالئق و اعتقادات شهروندان ،یکی
از مهمرتین ویژگیهای جامعهی مدرن است .تکثرگرایی مبتنی بر این پیش فرض
استکه برای رسیدن به حقیقت باید به آرای عمومی رجوعکرد .در جامعهایکه
کثرتگرایی بر آن حاکم اس���ت عقل اجتماعی به جای عقلکل یا رهربی حاکم
است .در پلورالیسم خواست خالیق و مردم مطرح است نه ارادهی خالق یا ارباب
و رهرب .در این دیدگاه حقیقت در نزد همگان پخش است و راه رستگاری به تعداد
مردم و خالیق و دیدگاههاست .یک نفر به جای همه تصمی م نمیگرید.
3.3حق دخالت در جامعه؛ در این نوع جوامعکسی برایکسی تعینی تکلیف نمیکند.
افراد در تعامل وگفتگو با هم تصمیمگرییکرده و برای حل مش���کالت جامعه
راهحل مییابند .دموکراسی یا حاکمیت مردم از اینجا ناشی میشود .
جامعهایکه این س���ه رکن را نداشته باش���د دچار بحران است .به همنی دلیل استکه
اش���رف و لیربتی دچار بحران هستند و شما میخواهید با انواع و اقسام فشارها بر این
بحران سرپوش بگذارید .انسانیکه بگوید تمایلی به داشنت آزادی بیان یا عقیده ندارد و
دوست دارد دیگران برای او فکرکنند و تصمیمبگریند حتم ًا دچار یک ناهنجاری روحی
و روانی شده است .شما تالش داری دکسب «امکان» برای عملکردهای مختلف را از
افراد بگریید .در حایلکه قب ً
ال میگفتید:
مطابق جهانبینی توحیدی خودمان اگر غ ری از این میبود ،بایس���تی خدا از روز
نخست انسان شدن انسان ،چنانکه مالئکه نیز معرتض بودند ،اختیار انسان را
که ممکن است به خونریزی و فساد منجر شود ،از او سلب مینمود .در حایلکه
1
ویژگیانساندرهمنیآزادیوکسب«امکان»برایعملکردهایمختلفاست.
وقتی درد دل وگفتگوی دو نفر با هم «محفل» و شعبه وزارت اطالعات و سپاه پاسداران
خوانده میش���ود معلوم استکه امکان تبادل نظر آزاد در جمع هم نیست .من بارها از
مجاهدین جدا شده تحقی قکردهام ،آنها هیچ دوست صمیمیای در اشرف نداشتهاند.
امکان به وجود آمدن دوس���تی عمیق بنی افراد نبود و این برای هر جامعهای خطرناک
-1بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک تری  ،۱۳۵۸ص  ۴۳و .۴۴
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یکردهاند هیچ اطالعات شخصی از
اس���ت .با آنکه س���الهای زیادیکنار هم زندگ 
زندگی وگذش���تهی یکدیگر ندارند .شما اعتقادی به یک جامعهی آزاد و رنگارنگ
ندارید .برای نیل به آن هم تالش نمیکنید .شما به یک جامعهی پادگانی متحدالشکل
معتقدید .برای همنی در مورد عایلترین شکل سازماندهی در تاریخ بشر میگویید:
ارتش عایلترین و متکاملترین وکم شکافترین ساختار اداری و سازماندهی
در تاریخ بشراست.
بر همنی اساس شما هیچگاه نه تنها نقدی در مورد جامعهیکرهشمایلکه یک پادگان
ی هم برعلیه روابط موجود در اینکشور انتشار ندادهاید
بزرگ است نداشتهاید بلکه خرب 
با اینکه دولت آن یکی از متحدان اصلی رژیم در سی و سه سال اخری بوده است .شما از
تاریخ اجتماعی و از تاریخ بشر درس نگرفتهایدکه انسانها همچون مورچه عمل نمیکنند.
با انقالب ایدئولوژیک شما تالشکردید جامعهای نه تنها متحدالشکل بلکه متحدالمحتوا
بسازید .برای همنی از «تنواحد» یاد میکردیدکه در عمل شکست خورد.
ی باله ،موسیقیهای فولکوریک،
بزرگترین اپراها ،ارکس�ت�رهای سمفونیک ،رقصها 
موفقیتهای ورزشی و هرنی سازماندهیش���ده ،منظمترین و زیباترین رژههای نظامی
نمیتوانند مش���کالت جوامع رو به زوال را برای همیشه بپوشانند .قادر به ارضای حس
تنوعطلبی انسان نیستند .آزموده را آزمودن خطاست.
سه دهه است تالشکردهاید انسانهایی یک شکل و یک فکر خلقکنید چننی چیزی
محال است .نمیشود عدهای راکشید و بلندکرد و عدهای را برید وکوتاهکرد.
ش���ماکه در «اشرف» و مناس���بات درونی مجاهدین به «حاکمیت مردم» و «جمهور
مردم» باور ندارید چگونه میخواهید آن را در جامعهی خمینیزدهی ایران پیادهکنید؟
این مدل میتواند الگوی جامعهی فردا باش���د .توجه داش���ته باشید شما همنی االن هم
روابط مجاهدین و اشرف را شکوفاترین «دموکراتیسم درونی» میدانید .حتی در اطالعیه
شورای مرکزی سازمان مجاهدین به مناسبت ازدواج شما و «مریم» از «مناسبات فوق
دموکراتیک» و «روابطی فوقالعاده دموکراتیک و انقالبی و یگانهس���از (توحیدی) در
داخل این سازمان خرب میدهد» .اگر قرار بر این شدکه همنی الگو را فردا به جامعهی
بزرگتر ایران تعمیم دهید چی؟
ش���ما حتی برای نریوهایت���ان تئوریزه میکردیدکه «خلق قهرم���ان» یعنی «نریوهای
مقاومت» و نه مردم ایران .شما حتی تعریف جدیدی از «مردم» به دست میدهید .اگر
تنها رأی «خلق قهرمان» مد نظر قرارگرفت چی؟

بخشهفتم

شباهتهای رفتاری

شما و تقی شهرام

با توجه به آموزشهای مجاهدین وکتابهای انتشار یافته در ارتباط با تحلیل روند تغیری
ایدئولوژی در س���ازمان مجاهدین ،بایس���تی بگویمکه نه تنها شباهت عجیبی به لحاظ
ی شهرام دیده میشود ،بلکه یک دههی بعد از سیطره یافنت او بر
شخصیتی بنی شما و تق 
مجاهدین ،شما وی و اقداماتش را الگوی رفتار تشکیالتی خود قرار دادید و از تجربیات
ی رهربی در مجاهدین استفادهکردید.
او برای پیشربد اهدافتان و جاانداخنت هژمون 
ی شهرام برای رسیدن به مقصود استفاده از هر شیوهای را مباح میدانید
شما همچون تق 
چراکه خود را «حق» مطلق تلقی میکنید .او به ایدئولوژی و دریافت جدید رسیده بود
بنابراین بایستی همه با او همنوا میشدند اگر نه به دلخواه ،با شانتاژ و زور و تهدید و انزوا
و  ...و شما به «انقالب ایدئولوژیک» و طاق باالبلند ایدئولوژی رسیده بودید و بایستی
بقیهی افراد در هر مرحله به باور شما میرسیدند حتی اگر عکس باور قبلی بود.
ی شهرام از اهرمهای فشار بسیار بیشتری
شما برای اعمال نظر و هژمونیتان نسبت به تق 
برخوردار بودید و از این بابت قابل قیاس نیستید.
تقریب ًا میتوانگفت همانقدرکه رفتار تقیشهرام به سلوک حنیفنژاد شبیه بود اقدامات
شما و شیوههای بهکار برده شده از سوی شما هم به سنت و مرام حنیف نزدیک است.
نکتهی قابل تأمل اینکه شهرام ادعایی در پریوی از حنیفنژاد نداشت و شما دارید.
چه بس���ا شما همچون استالنیکهگهگاه با اش���اره به توصیههای لننی اقدامات خود را
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که هیچ ربطی به وصایای او نداشت توجیه میکرد ،منطقی ارزیابیکنید .مث ً
ال بگویید
وصیت حنیف نژاد «وحدت تشکیالتی» بود و من آن را عملیکردم .اما خود شما بهرت
ت شما با توصیهی او بیگانه است .شما پیشتر میگفتید:
از هرکس میدانید تاکجا اقداما 
مد نظر قرار دادن صرف اکتساب قدرت سیاسی به هر بهایی ،حتی به قیمت
فداکردن اصویلکه قرار بود قدرت سیاسی در خدمت تحقق آن باشد ،عنی
پراگماتیسم اس���ت .در این صورتکسب قدرت به صورت هدف مطلق در
آمده و فوق اصول قرار میگرید .بنابراین برای ما به عنوان صاحبان ایدئولوژی
همیش���ه انقالبی توحیدی به هیچ وجه نبایستی قرارگرفنت صرف در موضع
قدرت و جلب حمایت این و آن مطرح باشد .هیچ اشکایل نداردکه سالهای
سال با حفظ موضع ایدئولوژیک خود دور از قدرت و توجهات مربوط به آن
1
قرارگرییم و رسالت و خلوص ایدئولوژیک خود را حفظکنیم.
همچننی ش���ما میگفتید« :آنهاییکه اعتقاد را به خاطر اقتصاد و قدرت سیاس���ی فدا
2
میکنند ،سرانجام در پایان راه  ،اقتصاد و سیاستشان را هم به باد میدهند».
آیا اصویلکه در باال ذکر شد در ارتباط با حفظ تشکیالت به هر قیمت نمیتواند مطرح
باشد ؟ اتفاق ًا تقی ش���هرام پیش از شما در «جزوهی سبز»که پیش درآمد انتشارکتاب
«بیانیه اعالم مواضع ایدئولوژیک »...بود ،روی «وحدت تشکیالتی» تأکید داشته است:
در پاسخ بدین س���ؤال استکه به ضروریترین -اساسیترین و درعنی حال
مقدماتیترین ش���رط بقا و رش���د یک جنبش آگاهانه انقالبی یعنی مسأله
تشکیالت – مس���أله وحدت و انسجام سازمانی دست مییابیم .امروزه تنها
با پرداخنت به انسجام درونی سازمان چریکی پیشتاز و ترمیمگسیختگیهای
شدید موجود در آنها استکه میتوان بهعنوان یک شرط مقدماتی اما الزم،
3
مبارزه پیشاهنگ را بهسمت تودهها برد.
شیوه و سنتیکه شما بناکردید در تضاد با رویکرد حنیفنژاد به ضربهها وکاستیها
بود .حتی در ضربهی س���ال  ۵۰هم او مس���ئولیت بزرگ ضربه را متوجهی رهربیکرد و
ش���جاعانه به اس���تقبال آن رفت.کاریکه شما و تقی شهرام از آن پرهیزکردید .به ویژه
شماکه همیشه به اندازهیکافی «بزهای بالگردان» داشتید و صحنهگردانهاییکه به
پای شما افتند و ازکاستیها و نکردههای خود بگویند و از عظمت درک و فهم شما .و
-1پراگماتیسم ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق  ،سال  ،1358ص.۴۱
-2منبع باال ص ۲۹

3-www.peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf
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هربار مدعی شوندکه ما شما را نفهمیدیم و غرق در ذهنیات خود بودیم و تقاضای عفو
و بخششکنند و دیگران را نیز سمت و سو دهند.
تقی ش���هرام هم مانند ش���ما «انقالب ایدئولوژیک»کرده و خواهان تأیید آن از سوی
کل س���ازمان بود .او در بیانیه تغیری مواضع از «احیای ایدئولوژیک و تربیتکادرها» و
«وحدت نوین ایدئولوژیک» میگفت .او نیز چون شماکه «انقالب ایدئولوژیک» را
ضرورت مرحله س���رنگونی معرفی میکنید ،مبارزه ایدئولوژیکی راکه سردمدارش بود
چننی معرفی میکرد:
مضمون و محتوایکارهای تئوریک ما از جمله مضمون و محتوای همنی بیانیه
ً
مسلما نمیتواند از شرایط و انگیزههاییکه مبارزه با این مشکالت و موانع،
تحمل چننی شرایط سخت و مقاومت در برابر دردناکترین حوادث را برای
ما الزم و ممکن میسازد ،جدا باشد .اعتقادات اصویل ما ،نظرات سیاسی ما،
استنتاتاجات تئوریک و تحلیل و تفسری ما از شرایط و  ...مقوالتی نیستندکه از
زندگی و عمل ما جدا باشند .خصوصیت ویژه این نظرات ،این اعتقادات ،این
ً
مستقیما از عمل انقالبی ،از پراتیک غنی
نتیجهگرییها و  ...در این استکه
و محتوای اصیل مبارزه خونینیکه بنی نظرهای انقالبی خلق ما و رژیم مزدور
1
ایران در جریان است ،نشأت میگریند.

ی شهرام در مورد اهمیت «مبارزه ایدئولوژیک»که وی سردمدارش بود میگوید:
تق 
در شرایط فعلی ایران ،اهمیت مسائل ایدئولوژیک تنها به خاطر تبعیت از این
قانون عام مبارزات اجتماعی نیست ،بلکه جامعه ما و تاریخ فرهنگ اندیشه
انقالبی مردم ما اینک ،بر یکی از مهمرتین س���رفصلهای تاریخی خود قرار
گرفته است .در این سرفصل ،سرنوشت مبارزه ایدئولوژیککه سالهای سال،
گاه شدید وگاه ضعیف ،در میان نریوهای مختلف اجتماعی جریان داشته،
2
باالخره به نتیجه نهایی و سمت تعینیکننده خود نزدیک میشود.
و شما میگویید:
ما میخواهیم بار ده س���ال آینده را ببندیم ،اگر توانس���تیم بار ده سال آینده را
ببندیم ،بار یکی دو سال آینده یعنی بار سرنگونی را خواهیم بست .رسوبات
جهل و جاهلی بایس���تی در درون خودمان س���وزانده شود .حلقات مفقوده
-1بیانیهی اعالم مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران ،نوشتهی محمد تقی شهرام چاپ
سوم آذرماه  ۱۳۵۵ص .۲
-2بیانیهی اعالم مواضع ص .۳
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عقیدتی بایستی پیدا وکارسازی بشوند.
شهرام معیارهای جدید را مالک عضویت افراد در سازمان قرار میدهد:
جنبش «اصالح و آموزش» و تجدید تربیت ایدئولوژیککادرها از باال به پاینی
در سازمان به راه افتاد .رهربی سازمان ضمن انتقاد از خود ،شروع به جمعبندی
روشنی از انتقادات وارد به دورانهایگذشتهکرد و به مرور باالترینکادرها
در معرض انتقادات حال وگذشتهی خود قرارگرفتند .در این میان ،بسیاری
ازکادرها با مجاهدتی انقالبی به اصالح نظرات و خصائل خود پرداختند.
ش���یوههای عمیقتر و انقالبیتر انتقاد و انتقاد از خود در سازمان راه بازکرد
و معیارهای جدید جایگزین معیارهایکهنه و ازکارافتاده ش���د .آن دسته از
اف���راد وکادرهاییکه حاضر به اصالح و تغیری خود بودند ،از چننی ش���رایط
آموزش���ی ،بهرتین نتایج را در اصالح خود و نظرات خودگرفتند و توانستند
به ذخریه انقالبی س���ازمان در ادامه وگس�ت�رش مب���ارزه ایدئولوژیک تبدیل
شوند .سختسران ،اصالحناپذیران وکجاندیشانیکه بر مواضع نادرست و
انحرافی خود اصرار میورزیدند و علیرغم همه ش���رایط مساعد آموزشی ،به
دلیل چسبیدن به منافع فردی و اندیشه و عملیکه این منافع را توجیه میکرد،
حاضر به رفع نقائص و عیوب خود نبودند ،قاطعانه از عضویت سازمانکنار
گذارده ش���دند .این همه به خاط���ر آن بودکه دگرگونیهای عمیقی در نقطه
نظرات اصویل و جهانبینی س���ازمان در ش���رف تکوین بود .این دگرگونیها
ً
دقیقا محصول درک ضرورتهای نوین تاریخی -سیاسی -اجتماعی و
که
آمادگی برای درک اساسیترین منافع تودههای زحمتکش در هر لحظه از طرف
ما بود ،دید ما را نسبت به مسائل درون تشکیالتی ،نسبت به ماهیت طبقاتی
تضادهای درون سازمان ،عمیق تر میکرد و از این جهت به ما اجازه می دادکه
مبارزه اصویلتر و پیگریتر را علیه نقطه نظرات ناصحیح و خصائل غریانقالبی
خودمانکه از زندگی و اعتقاداتگذش���ته خرده بورژوایی ما ناشی میشود،
ً
متقابال همنی مبارزه ،بالفاصله در استحکام مبانی
در س���ازمان به عملآوریم.
انقالبی ایدئولوژیک سازمان و طرد مبانی ارتجاعی آن ،تأثری فوری و مهمی
2
باقی میگذارد.
1

مریم رجوی هم در مورد ارتقای تشکیالتی افراد پس از انقالب ایدئولوژیک میگوید:
-1مسعود رجوی ،نشریهی مجاهد شمارهی  ۲۴۱ص ۱۲
-2بیانیهی اعالم مواضع ص .۴
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همانطورکه مسعود در  ۱۹بهمن ۶۴گفت از نظر تشکیالتی انقالب درونی
و ایدئولوژیکی مانندکورهای محک زننده و تطهریکننده ،تکانها و جوش و
ش ایدئولوژیک نابی در داخل سازمان به پاکردکه هنوز هم ادامه دارد.
خرو 
به این معناکه در امر تش���کیالت و ارتقای تش���کیالتی اعضای سازمان هم
تغیری و دگرگونیکیفی ایجادکرد؛ از جمله ادغام دفرت سیاسی وکمیته مرکزی
در هیئت اجرایی و همچننی ارتقای ایدئولوژیک و بازبینی و تعمیق مس���تمر
1
صالحیتهایتشکیالتی.
شهرام نیز مانند شما از «اعتالء و صفای باطن» مجاهدین پس از تحوالت میگفت:
بدی���ن قرار ،اگر ت���ا دیروز اعتالء و صفای باطنی س���ازمان موکول به مبارزه
ایدئولوژیک در زمینههای سیاسی تشکیالتی بود ،و اگر تا دیروز ما توانستیم
مبارزه در این ابعاد را تا نیل به پریوزی های قابل قبویل به سرانجام برسانیم،
امروز در چننی پایگاهی از آگاهی و صداقت انقالبی و در چننی موضعی از
همبستگی تشکیالتی ،لحظهای در ادامه این راه ،در ادامه مبارزه ایدئولوژیک،
در همه ابعاد تشکیالتی سیاسی و اکنون فلسفی آن تردید نخواهیمکرد2.
او همچننی مدعی بودکه ریشهی نظرات غلط و شیوههای نادرستکار را دریافته و به
مبارزه با آن برخاسته:
این بیانیه نش���ان میدهدکه ما چگونه با ریشههای نظرات غلط و شیوههای
نادرستکار در سازمان به مبارزه برخاستهایم ،چگونه توانستیم صفای باطن
و وحدت عمیقتر ایدئولوژیک را در سازمان برقرار نماییم و چگونه در روند
مبارزهای آشتیناپذیر علیه رژیم مزدور حاکم ،و جریان صادقانهترینکوششها
3
برای حل اساسیترین مسائل انقالب ،به حقیقت مارکسیسم نائل آمدیم..
بیانیهی شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران در این مورد میگوید:
انقالب ایدئولوژیککه صفوف مجاهدین را درنوردیده ،بسا فراتر از آنچه در
ابتدا حدس زده میشد تأثریات آگاهکننده ،پاکسازنده و رهائیبخش داشته
و ظرفیت و توان انقالبی و قدرت تش���کیالتیمان را در ابعاد عظیمیجهش
4
داده است.
-1نشریهی اتحادیهی انجمنهای دانشجویان مسلمان شمارهی  ۸۷ص .۷۶
-2بیانیهی اعالم مواضع ص .۵
-3بیانیهی اعالم مواضع ص .۳
 -4نشریهی مجاهد شمارهی .۲۵۲
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مهدی ابریشمچی در مراسم تحویل سال  ۱۳۶۴میگوید:
 ...نور این حرکت ایدئولوژیک به همهمون تابید .تو همنیکورهایکه میگفت،
الاقل ازکنارش رد شدیم .خیلی چرک وکثافتمون ذوب شد ،ایدئولوژیمون
براق شد .حاال اونیکه بودیم نیستیم ،افتخار میکنیم ،نسبت به اوناییکه این
راه را نرفتند ،سرهستیم .به همنی دلیل به خودمون جرأت میدیمکه بگیم بعد
از این انقالب ،ماها همهمون عضو سازمان مجاهدینم.

تقی ش���هرام «معایب و اشکاالت» موجود در مجاهدین را ناشی از «زندگی طبقاتی»
درگذشته و «ترکیب روشنفکری» میدانست و «مبارزه ایدئولوژیک» را چارهی آن .و
شما «معایب و اشکاالت» موجود در مجاهدین را ناشی از «لیربالیسم» و «بورژوازی»
میدانس���تید و چارهی آن را «انقالب ایدئولوژیک» .ش���ما لیربالیس���م را «ولنگاری و
ولگردی» و «شرک» معنی میکردید.
او برای فایق آمدن بر مشکالت« ،مبارزه ایدئولوژیک» را راهحل میدانست و باکمک
«اتوریته سازمانی» آن را پیادهکرد و شما هم «انقالب ایدئولوژیک» را الزم و حیاتی
میدانستید .هر دو به آنی تبدیل شدیدکه نبودید.
مهدی ابریشمچی به درستی پس از انقالب ایدئولوژیک میگوید« :ما همانیکه بودیم
نیستیم» .شما با جایگزینی «جنسیت» به جای «طبقات» به عنوان موتور حرکت تاریخ و
بحث «رهرب عقیدتی» در واقع به زعم خود ایدئولوژی مجاهدین راکه «التقاطی» بود به
مدد انقالب ایدئولوژیک از هرگونه «شرک» و دوگانگی و  ...پاککردید.
ش���ما هم «تحت اجبار اتوریته س���ازمانی» به همان ترتیب عملکردید .مگر حنیف یا
همراهان او ایدئولوژی مجاهدین را «حنیفیس���م» میخواندن دکه مهدی ابریشمچی در
مورد ایدئولوژیکنونی مجاهدین از «رجویسم» نام میبرد؟
واقعیت این استکه در سازمان مجاهدین اندیشه مسعود استکه به لحاظ
ایدئولوژیک راهگشایی میکند و مرزهای عقیدتی را تعینی میکند .این هم
ً
اصال مطلب عجیب و غریبی نیس���ت هر ایدئولوژی واضع و شارحی داشته
اس���ت .برای تمام مارکسیستها هم اسم یک شخص روی ایدئولوژی آنها
1
است .بعد هم لنینیسم و مائوئیسم و غریه...

شما به یک نکتهی اساسی توجه نمیکردید و آن این واقعیت استکه ما وارد دورهای
میشدیمکه «لنینیسم»« ،استالینیسم»« ،مائوییسم»« ،تروتسکیسم» و همهی ایسمهای

-1سخرنانی مهدی ابریشمچی در بارهی انقالب ایدئولوژیک  ،انتشارات طالقانی آبان .۱۳۶۴
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دیگر با بحران مواجه بودند و امروز تقریب ًا ش���بحی از آنها باقی مانده اس���ت .اردوگاه
«سوسیالیس���م واقع ًا موجود» هم از بنی رفته است .شما به سمت تجربهای میرفتیدکه
شکست خورده است.
در صفحهی  ۷۵تحلیل بیانیهی اپورتونیستی چپ نما در نقد چگونگی آمادهکردن افراد
برای پذیرش تغیریات توسط شهرام میگویید:
خردکردن شخصیت و اعتماد به نفس افراد به منظور هرچه بیشتر منفعلکردن
و تغیری پذیرکردنآنها:
حمالت ش���دید و موهن بر س���ر نقائص خصلتی (داشته و ناداشته) به افراد
آنهم تحت مارکها و برچسبهای دهان پرکنیکه از موضع یک تشکیالت
«با سالها سابقه در امور تربیتی و خصلتی» قدرت مقاومت و برخورد فعال
ً
نهایتا
با مس���ائل و از جمله مس���ائل ایدئولوژی را از هرکس سلب میکند و
او را به صورت آلت بالارادهای در چنگال پرچمداران و س���ردمداران جریان
1
اپورتونیستی میگذارد.
آنچهکه شما به عنوان شیوهی «اپورتونیست»ها برای «خردکردن شخصیت و اعتماد
به نفس افراد» مینامید و هدف آنها از انجام اینکار را ایجاد شرایط روحی و روانی
برای «تغیریپذیرکردن» افراد توصیف میکنید بخشکوچک سیاستی استکه شما در
ابعاد وسیع و باورنکردنی در مجاهدین اعمالکردهاید.
از ش���هادتکسانیکه در سالهایگذش���ته از شما جدا شدهاند میگذرم ،اماگزارش
درونی حسنینژادکه توسط ش���ما انتشار یافته به خوبی نشانگر این وجه از شخصیت
شماست .توجهکنید چگونه فرد را در نشست جمعی له و لورده میکردید تا «به صورت
آلت بالارادهای در چنگال» شما و «سردمداران جریان» انقالب ایدئولوژیک قرارگرید.
حسنینژاد پس از له و لورده شدن ،خطاب به مسئولش مهدی ابریشمچی مینویسد:
تا اینکه به این نشس���تهای خودمان با رهربی رسیدم و به یمن پرداختها
و لطف رهربی در آنجا به من رذلکثیفکه به هیچوجه شایس���ته آن نبودم
به نشست دیگ راه یافتم و در اثر پرداخت عظیم بچهها از منجالب مرگ و
نابودی ابدی نجات یافتم در حایلکه خودم را مستحق هرگونه مجازاتی حتی
اعدام میدانم و این مدت حتی اگر اعدام میشدم حقم بود ویل من طلبکار
بودمکه به من ناسزا میگویند یا توهنی میکنند در صورتیکه تمام اینکارهای
من نتیجه عطوفتها و نگرفنت یقهام توسط دیگران و مدارای مسئولنی و بچهها
-1تحلیل آموزشی بیانیهی اپورتونیستهای چپ نما -انتشاراتسازمان مجاهدین خلق ایران،بهار.۱۳۵۸
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با من بود .تمام این سالیان آنها برخوردهای مراکه همگی ناشی از اوضاع
جیمیام [جنسی] بودکهگوشههایی از آن را تا آنجاکه یادم بود وگنجایش
زمان و فرصت اجازه میدهد نوشتم تحملکردند و من از تمام این تحملها
وگذشتها و چشمپوشیها سوءاستفادهکرده و طلبکار هم بودمکه یعنی چرا
حتی میفهمند؟! فکر میکنم بچهها آن غالم را دیشب اعدام و تریبارانکردند
وکمی زندهگذاشتند ماند تا به حضور رهربی برسم تا او بطورکامل حساب
مرا برس���د .اما در حضور رهربی و حوض خواهم خواست او خودش دستور
اعدام واقعی و تمام عیار مرا بدهدکه حقم است ».
شما با توجه به تجربیات موفق تقی شهرام «حمالت شدید و موهن» خود را در ابعادی
بسیار بزرگتر و هولناکتر و مخربتر «بر سر نقائص خصلتی (داشته و ناداشته) افراد
آنهم تحت مارکها و برچس���بهای دهان پرکن از موضع یک تشکیالت» با سالها
س���ابقه در امور تربیتی و خصلتی» سازماندهی میکردید و با شناختیکه ازگذشته به
دست آورده بودید مطمئن بودیدکه در محیط بستهی عراق و اشرف «قدرت مقاومت و
برخورد فعال با مسائل» را «از هرکس سلب میکند».
همچننی در صفحهی ۱۷۱کتاب تحلیل بیانیهی اپورتونیستی چپنما به وجه دیگری از
«خردکردن شخصیت» افراد پرداخته و مینویسید:
الف -سرکوب ایدئولوژیک افراد از طریق خردکردن شخصیت آنها با استفاده
از همه نوع برچسب و مارک تحت عنوان «انتقاد».
انتقاد و انتقاد از خود وس���یله قوام تش���کیالتی و پایداری ایدئولوژیک همه
احزاب و سازمانهای انقالبی است .به این وسیله حزب یا سازمان از اشتباه و
خطا مصون میماند و یاهر چه زودتر تصحیح میشود .اعضای آن ازگرایشات
نادرست و انحرافی تزکیه میشوند و راه تعایل روانی و تکامل شخصیت آنها
هموار میگردد.
همهی ما میدانیمکه پس از انقالب ایدئولوژیک شما «کشف»کردیدکه «راه تعایل
روانی و تکامل شخصیت» افراد تنها از طریق اعرتاف در نشستها وگزارشات روزانه
در مورد تناقضات جنسیش���ان «هموار» میشود و به این وسیله افراد را از «گرایشات
نادرس���ت و انحرافی» تزکیه میکردید .در این جا تنها فروپاشی روانی فرد هدف بود و
نه «تزکیه» او« .راه تعایل روانی و تکامل ش���خصیت» فردکه شماکشفکردهاید به
نشستهای طعمه به تعریف شما روز قیامت و حسابرسی بود راه میبردکه در ادامه به آن
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خواهم پرداخت .در این نشستها تک به تک مجاهدین باید پاسخ میدادندکه چرا شما
را نتوانستند به تهران بربند .آنها بایستی میپذیرفتندکه خودخواهیها،گرایشات جنسی،
کمکاریها و طی نکردن مراحل «انقالب مریم» و از س���رنگذراندن بندهای انقالب
باعث شدهکه «مریم» به تهران نرسد.
تقی ش���هرام «بازسازی خصلتی» را به سمت «مبارزه ایدئولوژیک» تغیری جهت داد و
سپس مدعی تغیریکل ایدئولوژی مجاهدین و رها شدن از سلطهی «التقاط»که از ابتدا
ایدئولوژی مجاهدین با آن درگری بود شد .شما در این باره نوشتهاید:
تغیری سمت دادن تدریجی از بازسازی خصلتی (که به نظر میرسد قبل از هر
کس برای س���ردمداران جریان اپورتونیستی ضروری بوده) به جانب مباحث
ً
ضمنا همگام با مستحکمکردن سلطه اپورتونیستی برکل سازمان
فلسفی،که
1
میباشد.
البته همانگونهکه «سردمداران جریان اپورتونیستی» خود را ملزم به «بازسازی خصلتی»
نمیدیدند و ش���ما به درس���تی روی آن تأکیدکردهاید ،خود شما هم در جریان انقالب
ایدئولوژی���ک و پس از آن خود را فارغ از «بازس���ازی خصلتی» دیدید و همه مراحل
انقالب ایدئولوژیک را شامل دیگران دانستید و نه خود.
درکتاب تحلیل بیانیهی اپورتونیستی صفحهی  ۱۷۲به قلم شما و در توصیف چگونگی
عملکرد «اپورتونیست»ها آمده است:
زمانیکه اپورتونیس���تها در بحثهای ایدئولوژیک قادر به پاسخگویی به
مسائل نبودند به عناوین مختلف از جمله اینکه ما روشنفکر نیستیم و بحثهای
فلسفی نمیکنیم و در ضمن با تکیه بر نقاط ضعف واقعی یا غریواقعی فرد
سعی میکردند او را به موضع دفاعیکشانده و با خردکردن وی ،او را وادار
ً
معموال این عناصر راکه حاضر نبودند زیر بار آنها بروند
ب���ه پذیرشکنند و
با انواع اتهامات و مارکها میکوبیدند و مسئولیتهایشان را میگرفتند...
شما چند نفر از اعضای دفرت سیاسی و شورای مرکزی سازمان را با «تکیه بر نقاط ضعف
واقعی یا غریواقعی»شان «به موضع دفاعیکشانده» و با «خردکردن» شخصیتشان،
آنها را «وادار به پذیرش» مسائلکردید؟ آیا اینگونه نبودکسانیکه «حاضر نبودند
زیرب���ار آنها بروند با انواع اتهامات و مارکها» میکوبیدید و مسئولیتهایش���ان را
میگرفتید...؟
ی خیابانی و نفر دوم سازمان و فرمانده سیاسی و
آیا روا بودکه علی زرکش جانشنی موس 
-1تحلیل آموزشی بیانیهی اپورتونیستی چپنما صفحهی .۵۲
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نظامی مجاهدین همهی مسئولیتهایش را از دست بدهد و با ردهی تشکیالتی هوادار در
اشرف مشغول آبدادنگلها شود؟
آیا صدها نمونه در ارتش آزادیبخش و مجاهدین طی سالهایگذشته نمیتوان آوردکه
ت»هایشان راگرفته و آنها را به پاینیترین
شما برای تحت فشارگذاشنت افراد «مسئولی 
سطوح تشکیالتی تنزل میدادید و برعکس افرادی را در یک اقدام عجیب و غریمعمول
به باالترین سطوح سازمان ارتقا میدادید؟ آیا این افراد با «انواع اتهامات و مارکها»
کوبیده نمیش���دند؟ آیا شما از ردهی تش���کیالتی به عنوان یک اهرم فشار روی افراد
اس���تفاده نمیکردید؟ آیاکسی در مجاهدین از باالترین مسئولنی هستکه بارها ردهی
تشکیالتیاش را از دست نداده باشد؟
در روابطیکه تقی شهرام اداره میکرد ،از آگاه شدن افراد هراس داشتند ،چون آگاهی
را مرتادف با تولید دردسر و «زحمت» میدانستند.
در صفحهی  ۱۷۶تحلیل آموزشی بیانیه آوردهاید« :خود مسئول هم میگفتکه این فرد
سوادش نباید زیاد شود ،چونکه باعث زحمت ما میشود».
الزم به توضیح نیستکه شما جلوگریی از آگاهی افراد را در ابعادی بسیار وسیعتر دنبال
ی ش���هرام و دیدگاههایش الگوبرداریکردید و این
کردید و در این رابطه مو به مو از تق 
درست برخالف س���نت «حنیف» بود .شما حتی خواندن قرآن در مناسبات را تلویح ًا
ممنوعکردید .چراکه معتقد بودید هرکسیکه میخواهد قرآن بخواند و آن را تفسری
کند یعنی اینکه میخواهد نقش شما را ایفاکند .مطالعه وکتاب خواندنکه جای خود
داشت و باعث تمسخر شدید فرد میشد و به خاطر آن تحت فشار قرار میگرفت .شما تا
آنجا پیش رفتیدکهگفتید «هرزهگردی سیاسی مرز سرخ است» .یعنی هیچکس نبایستی
در مورد موضوعات سیاسی فکرکند .دسرتسی به مقاالت و تحلیلهایگروههای سیاسی
اساس ًا غریممکن بود .شما پیشتر در مورد لزوم «حصارهای تشکیالتی» مجاهدینگفته
بودید:
ً
اساسا بدین جهت
حمله به «مرکزیت» مجاهدین از جانب بسیاری از مدعیان،
ص���ورتگرفته،که این مرکزیت و ً
کال تش���کیالت منضبط ،و به اصطالح
«حصارهای تشکیالتی» محکم مجاهدین مانع از این شده،که این مدعیان
بتوانند عناصر رزمنده و صدیق و جوانهای خایلالذهن وکم تجربه مسلمان
را ،تحت تأثری تبلیغات و افکار ارتجاعی و مسموم خود قرار داده ،و برای خود
به اصطالح تشکیالت و دارودسته راه بیاندازند .اینها ً
غالبا با این سفسطه
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ک���ه «در بنی مجاهدین هرچهکادرهای باالتر بگویند حرف همانس���ت ،و
کادرهای پاینیتر باید چشم بسته ازکادرهای باالتر اطاعتکنند» .و یا اینکه
«سیستم تشکیالتی مجاهدین مانع رشد افراد میشود» ،از وضعیت تشکیالتی
مجاهدین نالیدهاند ... .از نظر اینها مجاهدین میبایست جوانهای پاک و
انقالبی را ،بدون هیچگونه مالک و معیار «تشخیص و تربیت ایدئولوژیک»
به حضرات تقدیم میکردند ،تا آنها این استعدادها و انرژیها را هدر داده و
1
ضایع میکردند ،و اسم چننی حرکتی را نیز رشد میگذاشتند.
آقای رجوی پس ازگذشت نزدیک به چهل سال« ،جوانهای خایلالذهن وکمتجربه
مسلمان» مبدل به پدربزرگها و مادربزرگهایی شدهاندکه نزدیک به چهار دهه از صبح
تا شام در اختیار شما بودهاند و شما از این امکان برخوردار بودهایدکه هرچه میخواهید
در «ذه���ن» آنه���ا جا دهید با این حال همچنان بیشتر از قب���ل ،از «تبلیغات و افکار
ارتجاعی و مسموم» هراس دارید .و هر روزکه میگذرد «حصار»ها را تنگتر میکنید.
شما در تبلیغاتتان ارتش آزادیبخش را «باسوادترین» ارتش دنیا معرفی میکردید .البته
ت نمیداند چیست وکار با
که این واقعیت نداشت .رزمندهایکهکامپیوتر ندیده ،اینرتن 
تلفن دستی را نمیداند از چه سوادی برخوردار است؟ هرکس هم اگر از علم و دانشی
برخوردار بود مربوط به پیش از پیوسنت به ارتش بود .یا اگر با پدیدههای فوق آشنا شده بود
در سفر به خارج ازکشور بود .وقتی افراد از شما جدا میشوند واقع ًا چیزی نیاموختهاند.
شما حتی از سوادآموزی به افراد بیسواد هم امتناع میکردید.
برای نمونه پنج نفر از رزمندگان ارتش سواد خواندن و نوشنت نداشتند .تا پیش از سقوط
دولت عراق سه نفر از آنها سابقهی پانزده سال حضور در ارتش آزادیبخش را داشتند.
گزارشهای تشکیالتیشان را دیگران برایشان مینوشتند و آنها انگشت میزدند .شما
طی پانزده سال به آنها سواد نیاموختید .یکی از دوستان نزدیکم پس از دوران فروپاشی
عراق به اصرار و پیش���نهاد خودش برای آنهاکالس درسگذاش���ت .شما هم به این
دلیل پذیرفتیدکه سرشانگرم شود مبادا در شرایط جدید از تشکیالت جدا شوند .البته
دونفرشان به ایران بازگشتند.
در صفحهی  ۱۸۷تحلیل آموزشی بیانیه در مورد نحوهی برخورد با افراد ناراضی در دوران
تقی شهرام مینویسید:
ب-گرفنت مس���ئولیتهای افراد مقاوم ،خلع س�ل�اح و قطع ارتباط آنها با
-1بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک ،تری  ۱۳۵۸ص  ۸و .۹
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ً
مضافا برعدم احساسکمترین مسئولیت
یکدیگر ،فرستادنشان بهکارگری،
ایمنی در برابر آنها:
تسلیمشدگان مورد لطف و محبت قرارگرفته و مسئولیتهای باالتری احراز
میکردند در حایلکه افراد مقاوم با صرف نظر از صالحیت و سابقهکارشان،
به روزگار بدی دچار میش���دند ،مگر اینک���ه در میانهی راه مقاومت ،آنها
میشکستند و تسلیم میشدند.
در این باره یکی از برادران مینویسد:
نکته قابل توجه اینکه برخالفکس���یکه در مواضع باقی میماند،کسی
ً
کیفیتا تفاوت میکرد.
که مواضعش را تغیری میداد ،نح���وهی برخورد با او
همانکسیکه در موضع (ایدئولوژیک) قبلی بصورت آدم مسئلهداری تلقی
میشدکه حتی مواضع مبارزاتیاش نیز قابل تردید بودً ،
بعدا بصورت عنصر
انقالبی قابل اعتماد و مسئله حلکن (نمونه فرد  Bپس از مارکسیست شدن)
در میآمد.

آیاکسانیکه در روابط مجاهدین بودهاند وضعیت مهدی افتخاری از اعضای سابق دفرت
سیاسی و فرماندهان نظامی مجاهدین را فراموش میکنند؟ آیا تردیدی در این بودکه او
به هر دلیل تحلیل و رویکرد شما را نمیپذیرفت و به همنی دلیل مستحق مجازات شناخته
ش���د؟ آیاکسانیکه در میانهی راه شکستند و تسلیم شدند مسئولیت دوباره نیافتند؟ آیا
«همانکس���یکه در موضع قبلی بصورت آدم مسئلهداری تلقی میشدکه حتی مواضع
مبارزاتیاش نیز قابل تردید بودً ،
بعدا بصورت عنصر انقالبی قابل اعتماد و مسئله حلکن»
شناخته نمیشد؟ حجم عظیمی از نمونهها را میتوان برای اثبات این موضوع ارائهکرد.
ی ش���هرام هنگامیکه سلطهی او بر
ش���ما به چش���م دیدیدکه نزدیکترین افراد به تق 
تشکیالت پایان یافت و بندهای قدرت و تسلط او بر روابط شل شد از وی روی برتافتند
و در مقابلاش ایستادند چرا همان تجربه را تکرار میکنید؟ چرا همان راه را میروید؟
اگر خری و صالحی در آن بودکه نصیب تقی شهرام و آن راه میشد.
در صفحهی  ۱۷۲در مورد استفاده از انتقاد به عنوان وسیلهی سرکوب میگویید:
بعد از تس���لط اپورتونیستها بر سازمان مسئله انتقاد از افراد به صورت یک
وسیله سرکوب درآمده بود و به محض اینکه ازکسی خوششان نمیآمد دهها
مارک به او میزدند...
آیا آنهاییکه تجربهکار تشکیالتی با مجاهدین -به ویژه هرچه جلوتر آمدیم -را دارند
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چننی تجربهای را از س���رنگذراندهاند؟ آیا شما وقتی «ازکسی خوشتان نمیآید دهها
مارک به او نمیزنید»؟ آیا «انتقاد از افراد به صورت یک وسیلهی سرکوب» در نیامده
است؟ آیا این مسئله در ابعادی بسیار بزرگتر و مخربتر از دوران سلطهی تقیشهرام بر
مجاهدین اعمال نمیشود؟
و سپس تأکید میکنید:
بطور عام برای مارکسیس���تکردن افراد بحثهایی شروع میکردند و وقتی
طرف مقاومت میکرد انگشت روی مسائل خصلتی او میگذاشتند و سعی
میکردند او را بهاین نتیجه برسانندکه مسائل خصلتی او ریشه ایدئولوژیک دارد.
شما «بطور عام» برای مجبورکردن افراد به پذیرش انقالب ایدئولوژیک از چه شیوهای
ش میگرفتید؟ مگر نه
استفاده میکردید؟ اگر او مقاومت میکرد چه راهربدی را در پی 
اینکه «انگشت روی مسائل جنسی» او میگذاشتید؟ مگر نه اینکه مورد فوق بسیار
تحقریآمیزتر و خردکنندهتر از «مسائل خصلتی» است؟ مگر نه آنکه شما همهی ضعفها
و حتی نپذیرفنت خط و تحلیلهایتان را به «مسائل جنسی» افراد ربط میدادید؟
ش���ما در «تحلیل آموزشی بیانیه» جا به جا به «استفاده فرصتطلبانه از سنت انقالبی
انتقاد و انتقاد از خود» توس���ط اپورتونیستها اشاره میکنید.کالهتان را قاضیکنید
آیا شما از «سنت انقالبی انتقاد و انتقاد از خود»« ،استفاده فرصتطلبانه» نکردهاید؟
شما در صفحهی  ۱۷۴توضیح میدهید چنانچه «به هر دلیل اگر افراد نمیخواستند با
«اپورتونیستها» همکاریکنند» مورد حمله قرارگرفته و مث ً
ال وحید افراخته میگفت:
«تو از سازمان انرژی بردهای و باید انرژی پس بدهی».
آیا این استدالل هما ن چیزی نیستکه شما در طول سالهایگذشته در ارتباط با هرکسی
که قصد جدایی و عدم همکاری داشته بهکار بردهاید؟ آیا افراد با این حکم مجبور به
انجامکارهای زیادی برخالف میلشان نشدهاند؟
در ادام���ه ،در مورد نحوهی جدایی افراد از «اپورتونیس���ت»ها از قول یکی از مجاهدین
آوردهاید:
طبق معمول افراد بایس���تی در موضع ضعف و انتقاد از خود قرارگرفته و آن
وقت تصفیه میشدند یعنی در عنی تصفیه شدن بدهکار هم باشند ویل من در
شرایطی جدا میشدمکه طلبکار هم بودم و به آنها مارک (انحراف) میزدم
و این برای آنها غری قابل تحمل بود.
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آیا این رهنمودی نیستکه شما در طول سالهایگذشته به بریحمانهترین شکلی به مورد
اجراگذاشتهاید؟ آیا بحث بدهکار و طلبکارکه این همه از سوی شما روی آن تأکید شده
و میشود از شیوههای بهکارگرفته شدهی تقی شهرام الگوبرداری نشده است؟
آیا امکان این هس���تکهکسی از سازمان به صورت «طلبکار» جدا شود؟ شما مو به
ت»ها را فعاالنه
مو در ابعادیکالنتر و مخربتر و زش���تتر سیاستهای «اپورتونیس 
پیمیگریید .ش���ما افراد را مجبور میکردیدکه هنگام جدایی حتی بنویسندکه «سگ
ارتش آزادیبخش» هستند .شما افراد را مجبور میکردیدگواهیکنند «نفوذی وزارت
اطالعات»هستند.
بعد از سال هفتاد تأکید میکردید فرد نبایس���تی از داخل روابط ارتش آزادیبخش به
خارج برود .برای تحقری بایستی پروسهیگذر از اردوگاه «رمادی» را طیکند تاگفته
ش���ود از «رمادی» به خارج رفته اس���ت .بیرحمی را به آنجا رساندیدکه مادر شهید
راکه در عملیاتهای ارتش آزادیبخش زخمی ش���ده بود و عکس و مصاحبههایش
زینتبخش تبلیغات ش���ما بود همراه با دو دخرت جوانش در بدترین وضعیت ممکن با
پس���ریکه مشکالت شدید روانی داشت به «رمادی» فرستادید .بعدها این سیاست را
به شکل فاجعهآمیزتری با اعزام اجباری افراد به ایران و یا زندان ابوغریب دنبالکردید.
ش���ما در صفحهی  ۱۷۹تحلیل بیانیه آموزشی اتهامات وارده از سوی اپورتونیستها به
فعاالنیکه خواهان جدایی بودند ،را ذکر کردهاید:
 ...آری ایدئولوژی نوین سازمان ،برای ما راهگشای عمل است و برای تو هم
منافع خود را به ارمغان آورده است .تو با قراردادن خودت در برابر ایدئولوژی
نوین س���ازمان میخواهی وازدگی وکنارکشیدن خودت را توجیهکنی و به
زندگ���یات برپدازی و همچون «بهیمه» المربوطهکه «همها علفها» [کالم
علیابنابی طالب همچون چارپایان مشغول چریدن] سرت را پاینی بیندازی
وبه خوردن مشغول شوی.
توجهکنید آنها نیز همچون ش���ما از «ایدئولوژی نوین» میگویندکه «راهگشای عمل
است» .شما هم همچون آنهاکلیهکسانیکه حاضر نیستند به «انقالب ایدئولوژیک»
تانگردن بگذارند را «چارپایانی» معرفی میکنیدکه سرش���ان پاینی اس���ت و مشغول
چریدن .همه را به وادادگی و پرداخنت به زندگی و  ...متهم میکنید.
درصفحهی ۱۸۰تحلیلبیانیهیآموزشیدرمورد«مظاهراعالیاصالحوتکامل»میگفتید:
به راستی هرگونه ایس���تادگی در برابر اپورتونیستهاکهگویا مظاهر اعالی
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اصالح و تکامل! بودند ،نه تنها انس���ان را از مبارز بودن ،انقالبی بودن بلکه
حتی از انسان بودن نیز خلع و به «چارپایانی بسته شده» تبدیل مینمود و در
ردهی ضدانقالبیون و خائننی شمارهدار (شمارهی  ،)... ۳ -۲ -۱شایستهی هر
نوع تخفیف و تحقری و شکنجه وکشتار میکرد.
آیا شما خودتان و «گوهران بیبدیل» را «مظاهر اعالی اصالح و تکامل» نمیدانید؟ آیا
کسانیکه تحت هر عنوان از شما جدا میشوند «مبارز» و «انقالبی» خوانده میشوند؟
آیا ش���ما آنها را «خائن» و «ضدانقالب» قلمداد نمیکنید؟ آیا در همان روابط درون
اشرف این افراد «شایستهی هر نوع تخفیف و تحقری» نمیشوند؟ آیا آنها در نظر شما از
مقام «انسانیت» هم «خلع» نمیشوند؟
آیا این تشابهات اتفاقی است یا مو به مو بر اساس تجربیات از سرگذرانده شده در دوران
رهربی تقی شهرام بر سازمان مجاهدین الگوبرداری شده است؟
شما در صفحهی  ۱۸۱تحلیل آموزشی بیانیه میگویید:
برآن بودندکه با یک مارک خرده بورژوا و خائن ،حقانیتشان را برگردهی
تاریخ نیز تحمیلکنند .چراکه بزعم اینان ،آنکه اپورتونیست نبود یا نمیتوانست
بشود ،هیچ نبود و حتی در انسانیتش هم میشد شککرد ،واال چننی رفتارهای
غریانسانی با مجاهدین نمیکردند.
آیا شما با یک مارک «نرینه وحشی» و «مادینه مهرطلب» دارای جیم و « ...حقانیت»تان
را «برگردهی تاریخ تحمیل» نمیکنید؟ آیا اگرکس���ی به هر دلیلکشف و «انقالب
ایدئولوژیک» شما را نپذیرد «هیچ» حساب میکنید؟
شما در صفحهی  ۱۸۶تحلیل آموزشی بیانیه به نقل از شاهدان آن دوران آوردهاید:
سیستم انتقادی بصورتی درآمده بودکه اگر ً
مثالکاری را انجام نمیدادی ریشه
محافظهکاری از آن بریون میآمد و اگر آنکار را انجام میدادی میگفتند این
کار را برای اینکرده استکه نگویند محافظهکار هستی.
آیا این دقیق ًا همان سیاستی نیستکه شما خود بهگسرتدهترین شکل اجرا میکردید؟ من
شواهد بسیار زیادی در این مورد دارم .مگر نه آنکه اگر فرد در اثر فشارها در خود میرفت
میگفتید بریده و واداده و ولش نمیکردید اگر سعی میکرد با نشاط و روحیه بهکار و
مسئولیتاش ادامه دهد میگفتید او خطرناک است چراکه میخواهد خودش را اثبات
کند و در مقابل رهربی بایستد.
در صفحهی  ۱۷۹تحلیل آموزشی بیانیه در مورد نقد رفتار اپورتونیستها مبنی بر ربط دادن
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خصوصیات روانی و بیولوژیکی افراد به ایدئولوژیشان مینویسید:
خالصه هر ضعف و نقص ناداشته و داشته افراد مقاوم فیالفور به ایدئولوژی
سازمان تحویل میشد.کار این تأویل و تحویلها چنان باالگرفته بودکه حتی
خصوصیات روانی و بیولوژیکی افراد را نیز در بر میگرفت.
مگر نه اینکه خود شما مدعی شدید افرادیکه انقالب ایدئولوژیککردهاند بیماریهای
صعبالعالجشان بهبود یافته؟ مگر شما نگفتیدکه پزشکان مجاهدین حاضرند در این
مورد شهادت علمی دهند؟ مگر در اشرف پزشکان شما بسیاری از بیماریهای افراد را
به «انقالب نکردن» یا رد نشدن از «بند»های انقالب مریم ربط نمیدادند ؟ مگر شما
همان خط را به شکل تکاملیافتهتری ادامه ندادید؟
شما با اشاره به صفحهی  ۸مقدمهی «بیانیه پرچم»که در آن تقی شهرام به توصیف تحول
ایدئولوژیک و «مبارزه بیامان ایدئولوژیک» پرداخته اشارهکردید:
این بررس���ی نشان میدهدکه چگونه ما با قدمهایکوچک خود ،با تجربه
محدود سیاسی – تشکیالتی روزمره خود در پراتیک انقالبی جامعهمان ،تنها
به این دلیلکه حاضر بودیم هرلحظه ،اساسیترین منافع خلق را برگرایشات
عاطفی و منافع محدود فردی وگروهی ترجیح داده با صداقت انقالبی بدان
پاسخگوییم و به این حقیقت عظیم و جهانی رهنمون شویم .البته این حقیقت
برای ما آسان بدست نیامده است ،ما نه در اثر مطالعه اینکتاب یا آن جزوه،
نه در اثر توصیههای این فرد ،یاگرایش آن فرد و نه تحت تآثری احساس���ات
و عواطف ،بلکه با عبور ازکورهگدازان ده س���الکار انقالبی ،با فداکردن
بهرتین جوانان رزمندهایکه با نثار خون خویش راه رهایی خلق را روش���ن
ساختند و با عبور از راههای پر پیچ و خم ده سال مبارزه بیامان ایدئولوژیک
1
در داخل تشکیالت به این نقطه رسیدهایم...
و سپس اظهار داشتید:
ً
ی مشتاقانه نسبت
عمال در صحت و س���قم این عبارتپرداز 
اما اگر بخواهیم
به حق و حقیقت و صداقت تحقیقکنیم آن وقت رفقا به موجودات جدیدی
تبدیل میشوند.کافی است به روشهای نوشاندن این جام حقیقت و جرعه
صداقت به دیگران ،در داخل س���ازمان مجاهدین خلق ایران نگاه س���ریعی
بیندازیم .نگاهیکه الجرم نش���ئه بدمستیهای اپورتونیستی را ازکله آقایان
خواهد پراند و چهرهکریه اپورتونیسم را با تمام دروغپردازیهای وقیحانهاش
-1صفحات  ۱۹۸و  ۱۹۹تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستی چپنما.
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آشکار خواهد نمود.
در بیانیهی شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسب ازدواج مریم و مسعود
رجوی آمده است:
بیمبالغه میتوانگفت صفوف پوالدین مجاهدین با عبور ازکورهیگدازان
انقالب درونی اخری،که ذوبکنندهی اغلب زنگارهای طبقاتی وگرایشات
شرکآمیز غریتکاملی است ،اکنون صدها بار پاکیزهتر وآبدیدهتر شده و در پرتو
رهربی «مسعود و مریم» تزکیهی آن برای سالیان آینده تضمنیگردیده است.
چنانچه شما به درستی در مورد ادعاهای تقی شهرام و «اپورتونیست»هاگفته بودید:
«کافی اس���ت به روشهای نوشاندن این جام حقیقت و جرعه صداقت به دیگران ،در
داخل سازمان مجاهدین خلق ایران نگاه سریعی بیندازیم» حاال بایدگفت :نگاهی هم
بایستی به «جام حقیقت و جرعه صداقت»یکه شما به دیگران دادید نگاهی انداخت
و دید آیا «کورهیگدازان انقالب درونی مجاهدین» آنگونهکه ادعا شده بود «ذوب
کنندهی اغلب زنگارهای طبقاتی وگرایشات شرکآمیز غریتکاملی» بود؟
شما در صفحهی  ۲۱۴تحلیل آموزشی بیانیه از قول مائو و خطاب به «اپورتونیستهای
دروغپرداز» میگویید:
کسب پریوزی در این جهان بدون موضعگریی صادقانه غریممکن است.
آیا شما به این اصل پایبند هستید .میدانم در «اشرف» به مسئوالن مجاهدین رسم ًاگفته
میشد از هر شیوه و طریقیکه میتوانید استفادهکنید تا فرد یک روز بیشتر در روابط و
تشکیالتبماند.خودشمابهرتمیدانیددرروابطکنونیمجاهدینالیهبهالیهیتشکیالت
به هم دروغ میگویند .افراد حتی به خودشان هم دروغ میگویند و آنرا تئوریزه میکنند.
شما از صفحهی  ۱۹۵به بعد یک بخش از تحلیل آموزشی بیانیه را به مذموم بودن استفاده
بی حد و مرز از دروغ اختصاص دادهاید .عنوان این بخش عبارت است از:
«ج -استفاده بی حد و مرز از دروغ و ریا به منظور پیشبردن جریان اپورتونیستی تغیری
ایدئولوژی» و س���پس با ارائهی چندین نمونه به ناپسندی شیوههای بهکار برده شده از
سوی آنها اشارهکردهاید .این در حایل استکه خود شما در سالهای بعد و به منظور
پیشبرد «انقالب ایدئولوژیک» ،و حل مش���کالت تشکیالتی و جذب نریو و  ...هیچ
قبحی برای استفاده از دروغ و ریا قائل نشدید و استفاده از این ابزارها به شیوهی معمول

220

شباهتهای رفتاری شما و تقی شهرام

و سبککار شما تبدیل شد.
در صفحهی  ۲۲۰تحلیل آموزشی بیانیه یک بخش را به موضوع «د-جاسوسی ،تهدید،
ش���کنجه وکش���تار به منزله آخرینکالم در پروس���ه تکاملی اصالح و آموزش و اقناع
اپورتونیستی به منظور «سرکوب» مجاهدین مقاوم » اختصاص دادهاید.
آیا در روابط مجاهدین همهی افراد به امر جاسوسی وگزارشنویسی از یکدیگر مشغول
نبودند؟ آیا ازکسی پذیرفته میشدکه در مورد دوستان و رفقایشگزارش نویسی نکند و
کوچکترین تحرکات آنها را به سازمان اطالع ندهد؟ آیا برایکوچکترین غفلتی در
این زمینه افراد مورد مؤاخذه قرار نمیگرفتند؟
شما در ادامهی همنی بخش در صفحهی  ۲۲۱آوردهاید:
 ...از این پس اپورتونیس���م به دنبال ق���درت ،به دنبال همان مصالح و منافع
تنگنظرانه عملی (که رهربی اصیل مجاهدین را بدان متصف مینمود)گام
بهگام در مس�ی�ر شهوت و جنون رهربی خود بعضی از تجارب فاشیستی را
ً
مجددا میآزماید و آنها را در داخل سازمان مجاهدین و بر سر اعضای مقاوم

آن منتهی از موضعی به ظاهر چپ ،تکرار میکند .اپورتونیستها افرادی را
ً
کامال به تسلیمشان مطمئن نبودند یا آنهایی راکه در
که از نظر ایدئولوژیک
برابرشان مقاومتکرده بودند ،تحتکنرتل میگرفتند یا برای آنها جاسوس
میگماشتند .حسبالمعمول در اینکنرتلها ایمنی افراد مغضوب تحت نظر
به هیچ وجه رعایت نمیشد.
آیا آنچهکه شما به درستی از آن به عنوان آزمایش مجدد «تجارب فاشیستی» نام میبرید
توسط خود شما به شکل وسیعتر و مخوفتر و مخربتری اجرا نشد؟ آیا شما برایکنرتل
افراد «جاسوس» نمیگماشتید؟
به یادتان میآورمکه ش���ما تهدیدات اپورتونیستها به علی خداییصفت را بصورت
درشتنویسی به شکل زیر در تحلیل آموزشی صفحات  ۲۳۳و ۲۳۴آوردهاید:
ً
اصالکار سیاس���ی راکنار بگذاری بروی دنبال
تو فقط دو راه داری ،یا باید
زندگی و درس و عشقت یا اینکه اگر میخواهیکار سیاسی بکنی باید در
رابطه با سازمان باشد .غری از این راهی نداری و بار دیگر هم ،با این زبان با هم
صحبت نمیکنیم .با زبان دیگری با هم صحبت خواهیمکرد ... .بعدگفت
خالصه حواست باشد .مبارزه زندگی ماست و ما به سادگی از این برخوردها
نمیگذریم .بچههای سازمانکلی خون دادهاند تا سازمان به اینجا رسیده...
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از خود شما میپرسم در آن سالهاییکه افراد اجازه جدایی از شما را داشتند چند بار مشابه
همنی استداللها را از شما شنیدند؟ آیا خود شما مواردی راکه به صورت تهدیدات زشت
مطرحکردهاید بهکار نربدهاید؟ آیا صداقت حکم نمیکند در اعمال خود بازنگریکنید؟
تقی شهرام وقتی در تابستان  ۵۵دستور قتل محمد یقینی را میداد ،توجیهاش این بودکه
او به خارج ازکش���ور میرود و در آنجا زبان در آورده و علیه ما به جوسازی میپردازد.
برای جلوگریی از این امر جز قتل و خاموش���ی ابدی او راه دیگری به نظرش نمیرسید.
محمد یقینی س���الها در خارج ازکشور زندگیکرده بود ،با تشکیالت خارج ازکشور
مجاهدین آشنا بود و میتوانست تأثریگذار باشد.
ش���ما در جریان نشستهای «طعمه» یکی از اعضای مجاهدین راکه از دو پا فلج بود
سوژهی نشستکردید .او خواهان خروج از مناسبات و اعزام به خارج ازکشور بود .و
شما تأکید میکردیدکه «طعمه خارجه دوست نداریم» .وقتی علیرغم همهی فشارها
وی همچنان روی تصمیماش مبنی بر خروج از سازمان پافشاریکرد او را همراه با فحش
و ناسزای افراد از نشست بریونکرده و برای زهرهچشمگرفنت از بقیه در حایلکه هر دو
دستتان را بهکمر زده بودیدگفتید » :فکرکرده بخاطر پاهایش به او رحم میکنم و
او را میفرستم خارج اماکور خوانده است» .البته هدف اصلی شما نه خود سوژه بلکه
کسانی بودندکه در نشست حضور داشته و شاهد ماجرا بودند .میخواستید به آنها تفهیم
کنیدکه مبادا فکر خارج رفنت به سرشان بزند .شما بهرت از من میدانید چند نفر به خاطر
آنکه با جداییشان از مجاهدین مخالفت شد در اشرف و  ...دست به خودکشی زدند.
تقی شهرام خودش فراری بود ،عکسش دست هر مأمور راهنمایی و رانندگی هم بود .او
دو شب در یک جا نمیماند .برای نوشنت بیانیه تغیری مواضع مجاهدین ،بدون محافظ،
بدون عسگر و لشکر ،شبها در باالی یک مغازهی خیاطی بیتوته میکرد و زیر نورکم
یک چراغ مشغول نوشنت میشد .موقعیت او با شماکه هیچگاه شخص ًا شرایط سخت
دوران چریکی را از سر نگذراندهاید قابل قیاس نبود .به لحاظ زمانی هم او بیش از دو
دهه از شما و تجربیات زمانه عقبتر بود .شما بازتاب و نتایج اقدامات او را هم داشتید.
با این حال شما هم از روی دست تقی شهرام نگاهکردید و در سالهای میانی دههی ۷۰
تحلیلکردید از این به بعدکسی نباید به خارج ازکشور برود .راه حل را به تعبری خودتان
«رژیممال»کردن افراد یافتید .ش���ما بهگونهای دیگر سعی در حذف افراد داشتید .به
لحاظ روحی و روانی آنها را میکشتید و تحقری میکردید .توجیهتان این بود فردیکه
«رژیم مال» شده نمیتواند علیه سازمان حرفی بزند و یا شنوندهای بیابد .در حایلکه
دیدیم این برداشت شما اشتباه بود ،رژیم دسته دسته آنهایی راکه به خدمتاش در آمده
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بودند به خارج ازکشور فرستاد ،برایشان سایتهای رنگارنگ و امکانات متفاوت و
متنوع تولیدکرد و آنها باکینهای مضاعف به ضدیت با ش���ما و مجاهدین پرداختند و
از هیچ سیاهکاریای فروگذار نکردند .اتفاق ًا مخاطب هم یافتند .آنها نزد شما چیزی
نیاموخته بودند ،فرهنگ رفتاری وگفتاری شما راگرفته ،به لوش و لجن رژیم آمیخته و
معجونی عجیبکه نمونههایش را میتوانید در سایتهای ایران اینرتلینک و  ...مشاهده
کنید ساختهاندکه از بوی تعف ن نمیشود به آن نزدیک شد.
شما به سادگی میتوانستید این دسته افراد را تحویلکمیساریای عایل پناهندگان در بغداد
دهید و از خود سلب مسئولیتکرده و بقیه را به دست سازمان ملل و ارادهی خود شخص
بسپارید تا هرگونه میخواهند تصمیم بگریند .صدام حسنی در اریکهی قدرت بود .عراق
جای امنی نبود .هیچکس به میل خود حتی برای مبارزه به آنجا نمیرفت .افراد به خاطر
اعتمادیکه به شما داشتند زندگی و مبارزه در آن جهنم را پذیرفته بودند ،حاال به هر دلیل
میخواستند جدا شوند شما حق نداشتید آنها را به دست صدام حسنی بسپارید و سر آخر
به «جهنم» ایران بفرستید.
اما مش���کل اصلی این بودکه شما نمیخواستید پای افراد به خارج ازکشور برسد .برای
همنی مسئوالن مجاهدین اعالم میکردندکهکمیساریای عایل پناهندگان در عراق اعالم
کرده استکه ما به هیچوجه اعضای مجاهدین را نمیپذیریم! من در پاسخ میگفتم نام
افراد مورد نظرتان را بدهید تا من از همنی جا در حضور خود شما با تلفن مسئلهی آنها را
حلکنم.
تقی شهرام حاکمیت نداشت و نمیتوانست منتقدان و یا منکران و مخالفانش را به حبس
و بازداشت و تحقری در جمع و فشارهای اجتماعی و مرگ روحی و روانی و  ...محکوم
کند .اما شما از این «نعمت» برخوردار بودید .او مجبور بود دستور حذف بدهد .اما شما
بهگونهای دیگر فرد را حذف میکردید.
خیلیها به س���ختترین وجه ممکن در همان اشرف تحقری شدند و البته باقیماندند و
دقمرگ ش���دند ،شما از این امکان برخوردار بودید .خودتان میدانید بسیاری نوشته و
گفتهاند نشستهاییکه برای آنها تشکیل میشد و شلیک آبدهانها از تریباران بدتر
بود.
تازه افراد فوق همچون ش���ریفواقفی و صمدیه لباف مدعی نبودند .حسابش را بکنید
کسی در آنجا میبود و میخواست راه و روش دیگری را برود یا تبلیغکند و نریو جذب
کند و شما را دچار انحراف بخواند چه بر سرش میآمد؟
تقی ش���هرام در نبود رضا رضایی و با در دس���تگرفنت اهرمهای قدرت با اس���تفاده از
شیوههای مختلفکه بعدها شما به خوبی در جریان آنها قرارگرفتید توانست همردیف
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خودش مجید شریفواقفی را به سطح یک نریوی وابسته به سازمان تنزل دهد و اسلحهاش
را نیز از او بستاند و هیچ حقی برای او قائل نباشد و عاقبت جانش را بگرید .او میترسید
مجید ش���ریفواقفی با توانمندیکه داش���ت دور از چشم او تشکیالتی را در مقابل او
راهاندازیکند چنانچه مجید مقدماتش را فراهمکرده بود و مشغول عضوگریی بود.
برایکسیکه به دنبال رهربی بالمنازع است چننی چیزی قابل قبول نبود.
آیا شما میپذیرفتیدکهکسی در ارتش آزادیبخش نه اینکه به دنبال تشکیل سازمانکار
جدیدی باشد بلکه فقط بطور فردی ساز مخالف بزند؟
ش���ما هم در نبود موس���ی خیابانی و با در دس���تگرفنت اهرمهای قدرت در «انقالب
ایدئولوژیک»توانستید همردیفهای سابق خودتان را به سطح یک هوادار تنزل دهید و
یا در نشستهای بزرگ مجاهدین مورد تحقری قرار دهید .شما حتی از این امکان استفاده
کردیدکه افراد را پس از مرگ نیز تقلیل رده دهید و یا برعکس به آنها ش���أن و ردهی
تشکیالتیببخشید.
برکناری علیزرکش و تقلیل ردهی او به یک هوادار ،بس���یار به حذف شریفواقفی از
مرکزیت مجاهدین و اعزام او بهکارگری شباهت دارد .علی زرکش نویسندهی منت بیانیهی
 ۵۷۵نفری ش���ورای مرکزی مجاهدین در تأیید انقالب ایدئولوژیک اس���ت وکسیکه
پیشنهاد دهنده و شریک تصمیم تاریخساز ازدواج شما و مریم است.
ش���ما به صراحت در مورد زرکشگفتید« :پیشنهاد را علی زرکش فرستاده بود و عقل
1
خودم به این پیشنهاد راه نربده بود».
شما قب ً
ال در مورد علی زرکش نوشته بودید:
ب���رادر مجاهد علی زرکش مدارج خطری انقالبی را در چارچوب س���ازمان
مجاهدی���ن خلق ایران یک به یک طی نموده و به عنوان یکی از ارزندهترین
2
رهربان ،از خالل تمامی این آزمایشات موفق و سرفراز بریون آمده است.
شریف واقفی همکسی بودکه نشریهی امنیتی سازمان را اداره میکرد،گروه الکرتونیک
سازمان زیر نظر او بود و پس ازکشته شدن رضا رضایی ،به همراه بهرام آرام راه را برای
حضور تقی شهرام در مرکزیت سه نفره مجاهدین بازکرده بود.
با وجودگذشت نزدیک به سه دهه ،شما توضیح ندادید فردی با ویژگیهاییکه برای علی
زرکش شمردهاید طی چه فرایندی و به چه دلیل پنج ماه بعد از انقالب ایدئولوژیککه وی
ی  ۲۶ششم تری .۱۳۶۴
-1نشریهی مجاهد شمارهی  ۲۳۵صفحه 
-2نشریهی مجاهد شمارهی ۱۴۷بیست و پنجم فروردین .۱۳۶۲
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یکی از پایههای آن بود ازکلیهی مسئولیتهایش خلع شد و نامش تا لحظهی مرگ در هیچ
یک از لیستهای مسئولنی مجاهدینکه انتشار یافته نیست و چرا پس از مرگ ،عکس او به
شکل بزرگ و ویژه درکنار مسئوالن سازمان مجاهدین در لیستهای شهدا انتشار پیداکرد؟
شما در پاسخ به نامهی سعید شاهسوندی در مورد زرکش نوشتهاید:
برادرمان علی زرکش حی و حاضر اس���ت و به جای مطالب نادرستیکه در
باره او به هم بافتهای میتوانی بیایی و بنشینی و با او از نزدیک صحبتکنی.
آنوقت خواهی دید مدتی همکه در اینجا از دید بعضیها مخفی بود ،بخاطر
این بودکه دشمن در باره تغیری موضع او بر ما پیشدستی نکند ... .به هر حال
راجع به اصل قضیه هم خود علی حی و حاضر است و هم چهار پنج روز نوار
از جلسهکامل دفرت سیاسی وکمیته مرکزی موجود است.
علی زرکش چرا «تغیری موضع» داده بود؟ آنهم پنج ماه پس از انقالب ایدئولوژیک؟
آیا خلف وعدهای دیده بود؟ «از دید بعضیها مخفی بود» یعنی چه؟ یعنی در بازداشت
به س���ر میب���رد؟ چه نیازی به مخفیک���ردن او بود؟ نیاز به توضیح نیس���ت در روابط
مجاهدین هرگاه مسئول بلندپایهای انتقادی به مواضع شما داشت «بنگایل» میشد .یعنی
مسئولیتهایش از ویگرفته میشد و در اتاقی حبس میشد تا به زعم شما با مسائلاش
برخوردکند .نیاز به توضیح نیستکهکمتر مسئویل به ویژه در ردیف همقطاران و نزدیکان
شما در میان مجاهدین هستکه به چننی مصیبتیگرفتار نیامده باشد .اسماش را هرچه
میخواهید بگذارید اما آیا به غری از بازداشت است؟
چراکسی در حد جانشنی سابق شما «تغیری موضع» میدهد از «دید بعضیها مخفی»
میشود؟ منظورتان از «بعضیها»کیست؟ اعضای مجاهدین؟ دستگاه اطالعاتی رژیم؟
آنها در مناس���بات مجاهدین چهکار میکردند؟ شما در چه چیز بر رژیم «پیشدستی»
کردید؟ چرا مردم ایران ،اعضای مجاهدین و هواداران این س���ازمان نبایس���تی از مفاد
جلسهی دفرت سیاس���ی وکمیته مرکزی مجاهدینکه تصمیمهای ویژهای در مورد علی
زرکشگرفتند پس از سه دهه باخرب باشند؟ این سؤایل بودکه در زندان هم مطرح بود
ی زرکش در
چراکه اسامی فرماندهان و مسئوالن مجاهدین انتشار یافته بود و نامی از عل 
میان آنها نبود .همه خامخیاالنه میگفتند وقتیکه آزاد شدیم و به مجاهدین پیوستیم آن
را مطرح میکنیم.
و در نش���ریهی اتحادیه انجمنهای دانشجویان مس���لمان خارج ازکشور صفحهی ۲۳
شمارهی  ۱۵۲نامهای از علی زرکش خطاب به مریم رجوی به تاریخ  ۱۰اردیبهشت ۱۳۶۷
کلیشه شده است .در نامهی مزبور علی زرکش نوشته است:
ً
توضیحا اینکه
اگر امکان دارد مرا درکادر حفاظتی مس���عود بکارگریید.

نگاهی با چشم جان

225

طی دو-سه سالگذشته همواره میدیدمکه بیشترین انگیزه را برایکار و
مسئولیت یک نفر اجرایی درکادر حفاظتی مسعود دارم .لذا تقاضا میکنم
که اگر مصلحت میدانی و فیالواقع میتوانم از عهده انجام مسئولیت برآیم و
ذرهای نیز در این رابطه مثمرثمر هستم از پذیرش تقاضایم دریغ نکن .تو را به
خود مسعود قسم میدهم .هیچ مالحظهای در این رابطه با فرد خود من رعایت
نکن .در این راستا از تو استمداد میطلبم.
با توجه به دستخطیکه شما منتشرکردهاید علی زرکش در  ۱۰اردیبهشت  ۱۳۶۷علیرغم
آمادگیایکه داش���ته دو-سه سایل میشودکه هیچ مسئولیتی نداشته است .مفاد نامه
نشان میدهدکه وی تاکجا تحت فشار روحی بوده است .محتوای نامه نشاندهندهی
فروپاشی روانی هم هست .البته انتشار این نامه از سوی شما به ویژه پس از آنکه علی
زرکش به خاک افتادکار نادرستی بود .هرچند شما عادت دارید نامههای افراد را پس از
مرگشان انتشار دهیدکه امکان هیچ دفاع و یا توضیحی نداشته باشند .چنانچه در مورد
علی امینی و دریادار مدنی و  ...هم همنیکار راکردید.
ش���ما حتی در دستخطگرفنت هم از تقی شهرام پریوی میکنید و آن را پس از انقالب
ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین بطورگسرتده بابکردید .تقی شهرام هم از شریف
واقفی دستخطگرفته بود .وی در این مورد مینویسد:
[ش���ریف واقفی] باالخره علیرغم همه سالهاییکه واقعیت وجودی خود
را ،انگیزههای ناس���الم خود را پوش���انده بود و علیرغم همهکوش���شهای
مذبوحان���هاش برای فرار از انتقاداتش ،باالخره لبه تیز مبارزه ایدئولوژیک را
باالی س���ر خود و ضعفها و نارساییهای عمیق ایدئولوژیک خویش دید.
او در ظاهر انتق���ادات خود را قبول نمود و حتی بطورکتبی ،تحلیلهایی از
انگیزههای ناسالم و ضعفهای عمیق خود به عمل آورد و از این نظر قرار شد
1
با خلع تمام مسئولیتهایش بهکار تودهای برود.
اینکه شما هیچ حقی برای جدایی افراد از مجاهدین قائل نیستید و همهکسانی راکه
نخواهند به فعالیت با مجاهدین و پریوی از شما ادامه دهند اخراج شده از سازمان معرفی
میکنید هم از تقی شهرام الگوبرداریکردهاید .اگر اشتباه میکنم آیا میتوانید نام یک
نفر را بیاوریدکه از مجاهدین «جدا» شده باشد و نه «اخراج»؟ شهرام برای اولنی بار در
ایران همه منتقدانی راکه حاضر به همراهی با وی نبودند اخراجی مینامید و حق جدایی
برایکسی قائل نبود .او در مورد شریف واقفی میگوید:
1-peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/bayaniyeh-1354.html
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او باالخره بعد از چهارماه توطئهی خائنانهی علیه سازمان موفق میشود دو
نفر از افرادیکه یکی از آنها بطورکامل از سازمان اخراج شده بود (خائن
شمارهی  )۳و نفر دیگرکه مراحل انتقادی خود را میگذراند (خائن شمارهی
1
 )۲و یک نفر دیگر را به طور بینابینی (به نام مستعار  )AZبا خود همراه سازد.
اینکه هرکس با ش���ما نیست را متهم به متزلزل بودن و تصفیه شده و در حاشیه معرفی
میکنید هم از شهرام وامگرفته شده است:
او [ش���ریف واقفی]که تا دیروز چون ماری افس���رده از زخمهای شمشری تیز
مبارزه ایدئولوژیک نیشهای مسموم و زهرآگنی خود را در پس دهها انتقاد از
خود و  ...پنهانکرده بود ،یکباره به تکاپو افتاد .با چند تن از عناصر متزلزل و
کسانیکه در همان مراحل اول مبارزه ایدئولوژیک تصفیه شده بودند ،تماس
برقرارکرد و با اغوای آنان درصدد برآمد برای خود دارودستهای تهیه ببیند .او
با عده زیادی از عناصر حاشیهای و سادهدالن تازهکار نیز تماس میگرفت،
اما فقط برای آنکه آنها را نسبت به مبارزه منزجر ساخته و از این طریق آنها
2
را از همکاری و پشتیبانی سازمان باز دارد.
شهرام حتی شریف واقفی راکه زودتر از وی در مرکزیت بود و با رأی او به مرکزیت راه
یافته بود فردی معرفی میکردکه «توانسته بود به مدارهایی از مسئولیت ارتقا یابد».
حتی بهکارگریی ادبیات سخیف و زشت را هم از شهرام الگوبرداریکردهاید .ادبیاتیکه
تا پیش از آن در مجاهدین سابقه نداشت .او در مورد رفیقانشکه حاضر به همراهی نبودند
از صفاتی چون «خائن»« ،ضدخلق»« ،توطئهگر» «ماری افسرده»« ،رفیقان نیمه راه»،
«خارهای تیز و زهرآگنی»« ،غریصادقترین»« ،تغیریناپذیرترین»« ،منفعتطلبترین»،
«سختس���ران»« ،اصالحناپذیران» «کجاندیش���ان» و دارای «انگیزههای ناسالم»،
«نیشهای مسموم و زهرآگنی» ،نام میبرد و آنها را متهم به «ضعف و خودفروختگی»
میکرد و اقداماتشان را «توطئه خائنانه»« ،تالشهای خائنانه و محتضرانه» میخواند
و آنها را بهگفنت «دروغهای شرمآور» متهم میکرد.
شما در تحلیل بریدگان وکسانیکه به دشمن پیوستهاند نیز به جای آنکه به ریشه برپدازید
و سهم خود را دریابید از منطق تقی شهرام پریوی میکنید .او در تحلیل بریدن و همکاری
خلیل فقیه دزفویل با ساواک به جای آنکه به روابط درون سازمانی برپدازد موضوع را
به ضعفهای فقیه دزفویل نسبت میداد و او را تنها مقصر میدانست:
خائن خودفروش خلیل فقیه دزفویل یکی از همان افرادی بودکه به ظاهر با
-1بیانیهی تغیری مواضع ص .۶
-2بیانیهی تغیری مواضع ص .۶

نگاهی با چشم جان

227

جریان مبارزه ایدئولوژیک و حتی نتایج اصویل آن روی موافق نشان میداد .اما
در عمل حاضر نبود همآهنگ با مفهوم و منطق آن به تغیری خود و ضعفهای
عمیق انگیزهای خود برپدازد .او بعد از چند مرحله انتقادی و بعد از اینکه
چندین بار موضع سازمانی او به علت وجود عناصر ناصادق و عقدههای ناشی
از یک زندگی فسادآلودکه قادر به اصالح آنها نبود ،تغیریکرد ،باالخره به
ف و تزلزل درونی و طوالنیاش به
کارگری فرس���تاده شد ... .و به اعتبار ضع 
ملعبه مفلوک و بیارادهای در دست پلیس مزدور شاه تبدیل شد و در این راه
به بیشرمانهترین خیانتها تن داد .ما تحلیل و انتقاد از خودیکه این خائن
خودفروش در همنی اواخر به دنبال نتیجهگرییهاییکه آموزش یک ساله او
نشان میداد ،نوشته است ،برای آگاهی نریوهای انقالبی و باالبردن تجربیات
1
سیاسی -تشکیالتی آنها ،به زودی تکثری و منتشر خواهیم ساخت.
حتی آنجاییکه ش���ما از تحمل و بردباری خود در مورد حسنینژاد میگویید به نوعی
ی شهرام است .اگرچه مصداقها ماهیت ًا فرق میکنند اما برخورداری از
کپیبرداری از تق 
یک فرهنگ مشرتک را نشان میدهند .او میگفت:
آنچهکه ما را در یک مرحله از موضع خائنانه این چهار ،پنج نفر غافل ساخت،
همانا اعتمادی ب���ودکه ما هنوز به عنوان یک رفیق س���ازمانیکه «دارای
ضعفهای عمدهای اس���ت اما حاضر است در رفع آنهاکوشش نماید» به
2
آنها ابراز میداشتیم.
در سردادن شعارهای پوچ و بیمحتوا نیز شما و او از یک فرهنگ مشرتک برخوردارید.
ی شهرام در چنربهی مشکالتگرفتار آمده بود و
در حایلکه بخش منشعب به رهربی تق 
نامههای بهرام آرام به رفقایش در پاییز  ۵۵به روشنی بیانگیزگی و فروپاشی روانی او را
میرساند تقی شهرام در چاپ سوم بیانیه تغیری مواضع در آذر ماه ۱۳۵۵همچنان میگوید:
اگر راه پرمخاطره بود و موانع بسیار ،ویل شوق رسیدن به هدف «وحدت نوین
ایدئولوژیک» تحمل آن را آسان میساخت .اینک عمده این بحرانها از سر
س���ازمانگذشته است و ما بر موضعی مستحکمتر و خللناپذیرتر ازگذشته،
مواضعیکه اکنون بر فلسفه علمی و اندیشه «مارکسیسم -لنینیسم» قرار دارند،
باز هم مصممانه به پیش میرویم.
بر همنی اساس مدعی بودید:
-1بیانیهی تغیری مواضع ص .۷
-2بیانیهی تغیری مواضع ص .۶
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در جریان این انقالب ایدئولوژیک در درون سازمان ،نه تنها هیچ مسئویل جدا
نشده بلکه در پاینیترین سطوح سازمانی هم بخصوص در داخلکشور و حتی
در درون زندانها (باوجود آنهمه تبلیغات و شکنجههای خمینی) نیز با چننی
مسائلی روبرو نبودیم .بالعکس بسیاری ازکسانیکه پیوندهایشان با سازمان
1
سست بود ،رابطهشان محکمتر و استوارتر شده است.
اما وقتی هیاهوی «انقالب ایدئولوژیک» و خلسهی ناشی از آنگذشت ،شاهد بحران در
باالترین سطوح مجاهدین بودیم .حسن مهرابی یکی از اعضای دفرت سیاسی و از مسئوالن
ایدئولوژیک سازمانکه به سؤاالت مربوط به «تبینی جهان» پاسخ میداد ،و تعدادی از
«مسئوالن» جدا شدند و یا به پاینیترین ردههای تشکیالتی نزولکردند.
بر اساس همنی فرهنگ استکه محمد اقبال در حایلکه حیات مجاهدین در عراق و
زندان لیربتی به خطر افتاده و آنها نه تنها قادر به تأمنی جان خود نیستند بلکه از عهدهی
رفعکمبودهای زیربنایی محل اقامتشان برنمیآیند میگوید« :کارزار سرنگونی آغاز
شده است ،مجاهدین ،دماری از رژیم پلید آخوندی دربیاورندکه در تواریخ بنویسند .پس
بجنگ تا بجنگیم ».از خودش هم نمیپرسد مجاهدین چگونه و با چه وسیلهای «دمار»
از «رژیم پلید آخوندی» در میآورند؟
اگر تقی شهرام و بهرام آرام و «اپورتونیست»ها برای اعمال سلطهی تشکیالتی و خاموش
ک���ردن و هم���راه نمودن افراد مجبور بودند با تمهیدات مختل���ف و با به خطر انداخنت
جانشان افراد ناراضی را از خانهشان بربایند و در خانهی تیمی به بازجویی بکشانند و
مورد تهدید قرار دهند چنانکه در مورد علی خداییصفت اینکار راکردند شما از این
امکان برخوردار بودیدکه افراد را شبانه در سرزمینی غریبه به «زندان» و «بازداشتگاه»
رسمی منتقلکنید و مورد بازجویی و تهدید و فشار جسمی و روانی قرار دهید و از آنها
«دستخط»های مورد نظرتان را بگریید .البته تصدیق میکنیدکه همهیکسانیکه مورد
بازجویی و ضرب و شتم و تهدید قرار میگرفتند «نفوذی» رژیم نبودند.
در اواسط مرداد ماه  ۱۳۵۳بودکه مرتضی هودشتیان یکی از اعضای سازمان مجاهدین
که در بخش تکنیکی با مجید شریفواقفی همکاری میکرد با «نام مستعار حمید برای
گذراندن یک دوره آموزش نظامی و تکنیکی به خارج فرس���تاده شد .حمید باگذرنامه
رسمی خود به لندن رفت و از آنجا با یکگذرنامه جعلی به بغداد رفت».
از آنجاییکه هودشتیان فردی تئوریک نبود و نمیتوانست به سؤاالت محسن فاضل،
ی ابریشمچی دربارهی انقالب ایدئولوژیک  ۱۱خرداد  ،۶۴انتشاراتکتاب طالقانی،
-1سخرنانی مهد 
آبانماه  ،۶۴ص .۱۲
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حس�ی�ن روحانی ،تراب حقش���ناس و محمد یقینی پاسخ مناسب دهد ،از سوی محسن
فاضل مورد شک و تردید امنیتی قرارگرفت .تصور آنها این بودکه وی مأمور ساواک
است و به منظور نفوذ در مجاهدین به خارج ازکشور اعزام شده است .قرار شد موضوع
از مسئوالن سازمان در داخلکشورکه عبارت بودند از تقی شهرام ،بهرام آرام و وحید
افراخته و  ...پرس و جو ش���ود .آنها منتظر پاسخ رفقایشان نشدند .افرادیکه مدام از
شکنجهی ساواک برای اخذ اطالعات سخن میگفتند و آن را محکوم میکردند خود
دست به شکنجه بردند و وقتی از داخلکشور خرب رسیدکه مرتضی هودشتیان یکی از
اعضای س���ازمان است ،او زیر شکنجه به قتل رسیده بود .این موضوع سالها مسکوت
ماند تا عاقبت محسن نجات حسینی یکی از اعضای سابق مجاهدین در صفحات ۳۶۱
و ۳۶۲کتاب روشنگر «بر فراز خلیج فارس» پرده از راز آن برداشت و تراب حقشناس
تنها فرد باقیمانده از آن جمع مجبور به تأیید آن شد .فکرش را بکنید این «خون به ناحق
ریخته» حتی پس از مرگ افراد هم دست از سرشان برنداشت.
متأسفانه بعدها در عراق مشابه همنی اعمال بارها در ابعاد بسیار وسیعتر و هولناکتر در
پروژهی «رفع ابهام» و ...که صدها نفر تحت بازجویی و آزار و اذیت قرارگرفتند تکرار
شد .طبقگزارشها قربانعلی ترابی و پرویز احمدی دو قربانی این پروژه بودند .شما با
آنکه در جریان مرگ پرویز احمدی (نام مستعار ایوب) در نتیجهی بازجویی در اشرف
بودید در نشستیکه برای ابالغ ردهی ( Mمعاون نهاد) برای دهها نفر از مجاهدین در
تاالر بهارستانگذاشته شد تأکیدکردیدکه نفوذیها باعث لو دادن او به رژیم شده و وی
در درگریی با پاسداران به شهادت رسیده است .در لیست شهدای مجاهدین نام وی در
ردیف  ۶۱۱و تاریخ شهادت  ۱۹۹۵و محل شهادتکرمانشاه ذکر شده است .در حایلکه
وی به روایت شاهدان در بازداشت مجاهدین فوتکرده است.
طبقگزارشهای منتشر شده قربانعلی ترابی با سابقهی شش سال حبس در زندانهای
خمینی در مقابل چشمان دیگر بازداشتشدگان در سلول بازداشتگاه اشرف در حایلکه
به خاطر فشارها به شدت از ناراحتی عصبی رنج میبرد فوتکرد.
شما روایتهای متفاوتی از مرگ او به دست دادید .عاقبتگفته شد به خاطر نفوذی بودن
خودکشیکرده است.گریمکه همهیگزارشهای مربوط به مرگ وی غریواقعی و روایت
شما مقرون به صحت است سؤال اینجاست چه بر سر او آمده بودکه خودکشیکرد؟ من
نی روزهای دستگرییام ناخواسته مجبور
خودکشی زیربازجویی و زیرفشار زیاد دیدهام .در اول 
شدم شبانه به عزیزیکه شدید ًا شکنجه شده بود و برای پذیراشدن مرگ ،سیانور خورده بود
هرچند محدودکمککنم تا از دست شکنجههای هولناک خالصی یابد.
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محمدرضا برادر شانزده سالهی قربانعلی توسط رژیم و در دورانیکه منوچهر متکی وزیر
امورخارجه سابق وکاندیدای ریاست جمهوری رژیم مسئولیت شکنجه و اعدام در بندرگز
را به عهده داشت به جوخهی اعدام سرپده شد .وی در حیاط خانهشان در بندرگز دفن
ش���ده است و قربانعلی نام وی را روی فرزندشگذاشته بود .فرزندیکه نزد شماست.
او همراه با خواهر ،شوهر خواهر و همسرش ازکشور خارج شد و به مجاهدین پیوست.
چنانچه بپذیریم او علیرغم سابقهاش نفوذی بوده بقیهی اعضای خانواده نیز به نوعی
زیر سؤال میروند .شما میتوانید از همسر و فرزند و خواهر قربانعلیکه در اشرف هستند
بخواهید تا حقایق را تکذیبکنند اما برای همیشه نمیتوان پرده بر واقعیتکشید .ای
کاش شما هم چون تراب حقشناس الاقل مسئولیت این اعما ل را به عهده میگرفتید .ای
کاش مرتکبنی این اعمال را مورد بازخواست قرار میدادید و نتایج آن را اعالم میکردید.
البته مورد دیگری همگزارش شدهکه ربطی به مرگ در اثر بازجویی و  ...ندارد .روایت
هولناکی به نقل از رمضان (خلیل) محمدینسب در مورد نسرین احمدی در دست است.
اینگزارش تاکنون توس���ط محمدینسبکه از شما جدا شده و به اروپا آمده تکذیب
نشده است .البته در سال  ۱۳۸۱بعد از آنکهگزارشهایی مبنی بر آزار و اذیت تعدادی از
اعضای مجاهدین در اشرف انتشار یافت شما در نشریهی مجاهد شمارهی  ۵۹۷نامهای به
امضای وی به عنوان «مجاهد خلق» منتشرکردیدکه او نه تنها موارد ذکر شده را تکذیب
کرده بود بلکه منتش���رکنندگان را تهدید به قتل همکرده بود .درس���ت استکه ساواک
بزرگترین استفاده را از قتلهای صورتگرفته در مجاهدین و توسط «اپورتونیستها»
در س���الهای  ۵۴و  ۵۵برد و بیشترین تبلیغات را در این زمینهکرد و شوهای تبلیغاتی
متعدد در درون زندان و در جامعه در موردآن ترتیب داد اما این دلیل نمیشد که اصل
موضوعات زیر سؤال برود و یا از زشتی آن اعمالکاسته شود .خود شما هم بسیاری از
اطالعاتتان را از تبلیغات ساواک و یا اسنادیکه آنها خواسته یا ناخواسته در اختیارتان
میگذاشتندکسب میکردید.
در لیست شهدای منتشرشده از سوی مجاهدین نامی از نسرین احمدی و تعدادی دیگر از
مفقودشدگان نیست.گویا چننی افرادی اساس ًا وجود خارجی نداشتهاند.
ش���ما مینو فتحعلی و مهری موسوی را به عنوان قربانیان بمباران هواپیماهای آمریکایی
معرفیکردید .هر دو سابق ًا عضو شورای رهربی مجاهدین بودند .در اطالعیه  ۳۰فروردین
 ۱۳۸۲شما آمده است« :سالم بر روانهای پاک و پاکیزه اعضای شهید شورای رهربی
سازمان مجاهدین خلق ایران ،خواهران مجاهد معصومه پوراشراق ،مرضیه علی احمدی،
ش���هنی حاتمی ،نزهت ارزبیگی و محبوبه س���وفاف ( عضو شورا )که سه تن از آنان در
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جریان بمبارانها جان باختند ».چرا نام این دو نفر در میا ن افرادیکه به عنوان اعضای
1
شورای رهربی نام بردید نیست؟
اما درکتابیکه مجاهدین در س���ال  ۲۰۰۶از شهدا انتشار دادند عکس نسبت ًا بزرگ این
دو نفر درکنار دیگر اعضای شورای رهربی با عنوان «قهرمانان مقاومت» در صفحهی
 ۵۹۴آمده است .تردیدی نیست مصلحتی در میان بودهکه مدتی پس از مرگ ،این دو نفر
گرفته و به شورای رهربی رسیدهاند.

دوباره ردهی تشکیالتی
آیاگزارشهای انتشار یافته مبنی بر اینکه مهری موسوی پیشتر توسط شما مورد ضرب و
شتم شدید قرارگرفته بود و پس از سقوط دولت صدام حسنی هنوز زنده بود و مینو فتحعلی
پس از فرار از مناسبات در بغداد دستگری شده و زیر فشار رفته بود غریواقعی است؟
اینها و دهها مورد دیگر اتهاماتی استکه مطرح میشوند .نه میتوان آنها را پذیرفت و
نه ردکرد .نیاز به تحقیق و بررسی جداگانه و مستقل دارند.
ش���انس و اقبال بلندیکه ش���ما از آن برخوردارید این استکه اکثریت قریب به اتفاق
کسانیکه در ارتباط با مجاهدین و روابط درونی آن افشاگری میکنندکسانی هستندکه
به مزدوری رژیم تندادهاند همنی باعث میشود آن بخش ازگفتههای آنهاکه حقیقت
دارد هم مورد توجه قرار نگرید.
تقی ش���هرام هم زنان را بدون آنکه توانمندی خاصی داشته باشند ارتقا مقام میداد و
به مرکزیت میبرد و آنها را به مقربان خود بدل میساخت .او هم برای تحکیم پایههای
قدرت خود در سازمان به این امر پیبرده بودکه الزم است افرادی را از هیچ به همهجا
برساند تا حامی و پشتیبان او باشند .این زنان حتی از شوهرانشان «طالق» میگرفتند و
براساس دستورالعملهای سازمانی در روابط جدید قرار میگرفتند .فاطمه فرتوکزادهکه
یک زنکام ً
ال عادی و بدون تجربه بود پس از آنکه حاضر شد از همسرش احمد احمد
جدا شود در مناسبات مجاهدین رشد حریتانگیزیکرد .عاقبت نیز در اثر تألمات روحی
در خرابهای در جنوب تهران با نارنجک دست به خودکشی زد.
شما خودکشی وی را به تقی شهرام و جریان حاکم بر مجاهدین ربط دادید اما خودکشیهای
متعدد در دوران خودتان را به وادادگی افراد و سختیهای مبارزه ربط میدهید.
هرکسکه در روابط مجاهدین دوران ش���ما بوده باشد میداند محصول عملی انقالب
ایدئولوژی���ک برتری تعهد بر تخصص بود .همان چیزیکه م���ا پیشتر و به ویژه پس از
انقالب و تصدی امور توسطکسانیکه کوچکترین صالحیتی نداشتند مورد تمسخر
قرار میدادیم.
1-www.asre-nou.net/1382/ordibehesht/3/m-mojahedin.html
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در این دورانکسانیکهکوچکترین تخصصی در امور سیاسی ،نظامی و یا امنیتی و
اطالعاتی نداش���تند به صرف اینکه خوب «انقالب»کرده و از «بند»های آن عبور
کرده بودند و از نظر شما «مسئول» تر شناخته میشدند مسئولیتهای مربوطه را به عهده
میگرفتند وکسانیکه متخصص در این زمینهها بودند بایستی فرامنی غریمنطقی آنها
را اجرا میکردند.کوچکترین مقاومتی در مقابل فرامینیکه برخالف مصالح سیاسی،
نظامی و امنیتی مقاومت بود به شدیدترین وجه سرکوب میشد .اصل پریوی از مسئول و
اجرای فرامنی بود.
تقی شهرام نیز همچون شما پس از انقالب ایدئولوژیک ارزش چندانی برای «تخصص»
قائل نبود و بهای اصلی را به «تعهد» فرد میداد .او در «جزوهی سبز» میگوید:
مراد ما در اینجا از برخورد مسئولتر ،غری از شایستگی و آمادگی بالقوه سیاسی
برای احراز وکس���ب مسئولیت ،همچننی آمادگی و صالحیت اخالقی یعنی
داشنت احساس مسئولیت بیشتر نسبت به مشکالت و ظرفیتکاملتر برای
1
روبرو شدن با آنها میباشد.
ی شهرام اوجگرفت .افراد به دستور
مسئله «طالق» و «ازدواج» تشکیالتی در دوران تق 
وی و مرکزیت میبایستی از همسرانشان جدا میشدند .فاطمه فرتوکزاده تنها نمونه نبود.
حتی جدایی سیمنی صالحی و  ...هم بر همنی اساس صورتگرفت.
تالش مجید ش���ریف واقفی برای ایجاد تش���کیالت جدید و عضوگریی از معتقدان به
دیدگاههای مذهبی مجاهدین توسط همسرش لیال زمردیان به اطالع تقی شهرام و بهرام
آرام رسید و زمینهی قت ل او فراهم شد.
شما با نصبالعنی قراردادن این نگاه ،از زنان علیه همسرانشان استفاده میکردید و با
الگ���وگرفنت از آن ،روابط خانوادگی در مجاهدین را زیر و روکردید،گزارش نویس���ی
زوجها علیه یکدیگر و به ویژه زنان علیه همسرانشان از اینجا آغاز شد و رشد یافت.
پس از «انقالب مریم» زنانیکه بالفاصله از همسرانش���ان جدا ش���دند و رو در روی
آنان قرارگرفتند رشد حریتانگیزی در تشکیالتکردند و به باالترین مدارج سازمانی
رسیدند .میزان این رویارویی به ارتقای موقعیت و ردهی سازمانی آنهاکمک میکرد.
ی شهرام برخالف بنیانگذاران مجاهدین از ابتدا عقیدهای به اصل «سانرتالیسم
شما و تق 
دموکراتیک»که خود آن هم از اس���اس با دموکراسی سازگاری ندارد ،نداشتید .اصو ً
ال
مبارزهی مخفی و به ویژه مسلحانه با روابط دموکراتیک همخوانی ندارد و جمع این دو
1-www.peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf
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به سختی امکانپذیر است .شهرام تالشکرد «سانرتالیسم دموکراتیک» در مجاهدین را
که وامگرفته از «احزاب لنینی» بود به رهرب مقتدر از نوع اس���تالنی و مائو تبدیلکند و
شما با نگاه به استالنی و مائو و الگوبرداری از آنها «سانرتالیسم دموکراتیک» را تبدیل به
«امامت» شیعه و «رهرب عقیدتی»کردید.
تردیدی نیس���تکه پس از ضربهی پنجاه آهسته آهس���ته «سانرتالیسم دموکراتیک» در
مجاهدین به حاش���یه رانده شد و «سانرتالیسم» بر «دموکراتیسم» تفوق مطلق یافت .به
ی ش���هرام به رهربی سازمان رسید دیگر اثری از «دموکراتیسم» در
گونهایکه وقتی تق 
ت داشنت اهرمهای تشکیالتی به سادگی توانست
سازمان دیده نمیشد .و شهرام با در دس 
ایدئولوژی سازمان را نیز باکمترین مقاومت تغیری دهد و اعضا را مجبور به تمکنیکند.
اعضای سازمان حتی اطالعی از درگرییهای ایدئولوژیک تشکیالتی در رهربی سازمان
نداشتند و تصور میکردند شریفواقفی و صمدیهلباف به خاطر خیانت تصفیه و ترور
شدهاند .وقتی موضوع تغیری ایدئولوژی علنی شد بسیاری از اعضا مات و مبهوت بودند
که درون سازمان چهگذشته است.
دورهی شما و به ویژه تحوالت پس ازکشته شدن موسی خیابانی تکرار همان پروسهی تغیری
ی شهرام پس ازکشته شدن رضا رضایی در رأس
ایدئولوژی در سال  ۵۴و بالمنازع شدن تق 
سازماناست.تبدیلرهربیجمعیبهرهربیخاصالخاصوعنصریمقدسودستنیافتنی
تکرارگذشته در شکلی جدید است .اگر قب ً
ال در آموزشهای مجاهدینگفته میشد:
پیچیدگی مس���ائل اجتماعی و تضادهای عمیق آن و باالخصکیفیت حتی
متفاوت س���ازمان انقالبی با جامعه (پیچیدگی مس���ائل و تضادها) ایجاب
میکندکه رهربی ،جمعی صورت بگرید .بخصوص وقتیکه این س���ازمان
هدفش ایجاد تغیریات انقالبی بوده و بخواهد به طور اساسی و بنیادی و در
پرتو حرکت سازمانی نهادهای جامعه را دگرگونکند؛ در چننی صورتی دیگر
ی���ک فرد به هیچ وجه از عهده حل آنها برنخواهد آمد .از طرف دیگر برای
اینکه ،نقاط ضعف یک فرد نتواند بطور تعینیکننده روی تش���کیالت اثر
بگذارد (بخصوص افرادیکه در موضع رهربی قرار دارند) .رهربی جمعی
الزامآور میشود .چون در چننی صورتی افراد نقاط ضعف یکدیگر را با نقاط
قوتشان خنثیکرده ،و لذا چننی خطری از بنی میرود .بر مبنای این اصل ،در
درون سازمانهای انقالبی ،مرکزیت ،متشکل از جمعی استکه ،در مجموع
باالترینکیفیت سازمانی را دارا بوده ،و ذیصالحترین افراد آن سازمان چننی
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جمعی را تشکیل میدهند.
یکباره همهی صالحیتها و توانمندیها در ش���ما خالصه ش���د و شما از این امکان
برخوردار شدی دکه به آرزوی تقی شهرام جامهی عمل بپوشانید و نه تنها به لحاظ عملی
بلکه نظری هم رهرب خاصالخاص شوید.
اینهمه در حایلاستکه شما پیشتر رهربی «فردی» را «ارتجاعی» و «غری انقالبی»
و مختص سیستمهای دیکتاتوری معرفی میکردید:
ً
معموال بهصورت
برخالف سیس���تمهای غریانقالبی (ارتجاعی)،که رهربی
فردی(حکومتهای دیکتاتوری -سیس���تم فرمانده���ی در درون ارتشهای
ارتجاع���ی) و یا فرمایش���ی بوده ،و هی���چ پیوند منطقی ب�ی�ن موضع فرد با
صالحیتهای���ش وجود ندارد .در صورتیکه در یک تش���کیالت انقالبی
2
ذیصالحترین عناصر ،در مجموع نقش حساس رهربی را عهدهدار میشوند.
ایکاشگزارش خروشچف به بیستمنیکنگره حزبکمونیست اتحاد شوروی را جدی
میگرفتید:
رفقا ،درگزارشکمیتهی مرکزی حزب به بیستمنیکنگره ،در سخرنانیهای
مختلف نمایندگان ،و همچننی پیش از آن در جلسات عمومیکمیته مرکزی ،در
موردکیش شخصیت (ستایش فردی) و عواقب شوم آن صحبت شد.
پس از درگذشت استالنیکمیته مرکزی حزب به شدت و به طور مداوم سیاستی
را پیش بردکه تشریحکند ارتقا و جلوه دادن یک انسان به مافوق انسان ،به
موجودی خارقالعادهکه انگار یک خدا است ،غریقابل قبول و دور از روح
مارکسیسم و لنینیسم میباشد.
ً
ظاهرا همه چیز را میبیند به جای همه فکر میکند ،همهکاری
چننی فردی
ً
اصال لغزش پذیر هم نیس���ت! چننی مفهومی از انسان ،به
را انجام میدهد و
طور خاص در مورد استالنی ،سالهای زیادی برای ما جا افتاده و در اذهان ما
کاشته شده است! ...
موضوع���یکه امروز مورد توجه ما اس���ت و در حال حاضر و آینده حزب از
اهمیت بسیار برخوردار اس���ت این استکه بدانیم چگونه ستایش شخص
اس���تالنی روز به روز افزایش یافته و چگونه سر بزنگاه این ستایش منبع یک
سلسله انحرافهای شدید و وخیم از اصول حزبی و دموکراسی حزب و منش
انقالبیگردید.
1

-1بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک ،انتشارات مجاهدین تری  ،۱۳۵۸ص  ۳۲و .۳۳
-2بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک ،انتشارات مجاهدین ،تری  ،۱۳۵۸ص .۲۴
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ً
ظاهرا همه تاکنون متوجه نتایج عملی ناشی از ستایش فرد نشدهاند
از آنجاکه
و ب���ه زیانهای حاصل از نقض رهربی دس���تهجمعی حزبکه در اثر تمرکز
قدرت عظیم و بیحد و حصر در دس���ت یک نفر جمع میگردد (آنطورکه
باید و ش���اید) پی نربدهاند،کمیته مرکزی حزبکمونیست ضروری میداند
1
آنچه را مربوط به این موضوع است در بیستمنیکنگره حزب طرحکند.

ش���ما در انقالب ایدئولوژیک «رهربی جمعی» را نفیکردی���د و اصل مهم و پایهای
«س���انرتالیزم دموکراتی���ک» راکه مورد پذیرش حنیفن���ژاد و مجاهدین بود بهکناری
گذاشتید .شما در پیچیدهترین شرایط مسئولیتی راکه «رهربی جمعی» به سختی از پس
آن بر میآمد به عهدهگرفتید و خود را تنها در مقابل خدا «مس���ئول» دانستید .شما در
عمل به نوعی منکر «پیچیدگی مسائل اجتماعی و تضادهای عمیق آن» شدید .با توجه به
آنچه درگذشتهگفته بودید و حنیفنژاد روی آن تأکید میکرد چگونه میخواهید یک
نفره «تغیریات انقالبی» در «نهادهای جامعه» ایجادکنید خدا میداند .ش���ما پیشتر
به صراحتگفته بودید «یک فرد ب���ه هیچوجه از عهده حل آنها برنخواهد آمد» .در
ایدئولوژی حنیف از «نقاط ضعف» فردیکه در رهربی است صحبت به میان آمده بود
و شما پس از انقالب ایدئولوژیک منکر هرگونه «ضعفی» در خود شدید.
تقی شهرام از عملیات چریکی پرسروصدا برای سرپوشگذاشنت بر بحرانهای داخلی
«مجاهدی���ن» بعد از ترورهای درون س���ازمانی در بهار  ۵۴و تابس���تان  ۵۵و ضربات
گسرتدهی ساواک به جنبش چریکی سود میجست .در حایلکه به این شیوه از مبارزه
یدانست.
اعتقادی نداشت و آن را غریمارکسیستی و برآمده ازگرایشات خرده بورژوازی م 
پس از انجام این عملیاتها بودکه مبارزه چریکی را زیرسؤال برد.
تقی ش���هرام در «جزوه س���بز» به صراحت «عمل نظام���ی» را در خدمت «نیاز درون
تشکیالتی» معرفی میکرد:
درین مرحله الزمست عمل نظامی در خدمت نیازهای درون تشکیالتی و خط
2
مشی عملیات تابعی از خط مشی سیاسی و درون تشکیالتی ما باشد.
جریان حاکم بر مجاهدین دو هفته بعد از قتل مجید شریفواقفی و زخمیکردن مرتضی
صمدیه لباف در ۳۱اردیبهشت ۵۴با ترور دو مستشار نظامی آمریکایی به نامهای «سرهنگ
شفر» و «سرهنگ ترنر» تالشکرد بر این ترورها و بحران داخلی سرپوش بگذارد.
پس از دس���تگریی وحید افراخته و محسن خاموشی در تریماه  ۵۴و همکاریگسرتدهی
1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
2-peykar.info/PeykarArchive/Mojahedin-ML/pdf/Jozveye-Sabz.pdf
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وحید افراخته با بازجویانکه منجر به ضربات وس���یع و ویرانکنندهای به «مجاهدین»
ش���د ،تقریب ًا اکثریت افراد فعال در تیمهای عملیاتی سازمان دستگری شدند و سازمان با
کمبود شدیدکادر ورزیدهی نظامی روبروگردید .با وجود این پس از قتل محمد یقینی
در مرداد  ۱۳۵۵و شکستکامل پروژهی وحدت با سازمان چریکهای فدایی خلق به
منظور فائق آمدن بر بحرانیکه سراپای سازمان را فراگرفته بود تقی شهرام بازهم چاره
را در عملیات چریکی پرس���روصدا یافت و این بار با واردکردن افرادی از بخشهای
دیگر به بخش نظامی در  ۶ش���هریور  ۱۳۵۵سه مستشار غرینظامی آمریکایی موسسهی
( Rockwell Internationalراکول اینرتنشنال) را به قتل رساندند.
ی شهرام خطی مشابه را
شما هم پس از انتخاب خاتمی در خرداد  ۷۶با الگوبرداری از تق 
در پیشگرفتید .توسل به عملیات چریک شهری پرسروصدا با توجه به اینکه شما پیشتر
به قول خودتان از این نوع عملیات عبورکرده بودید به دو دلیل اصلی صورتگرفت.
سرپوشگذاشنت بر بحران داخلی در مجاهدین با توجه به پیشبینی نادرست شما مبنی بر
انتخاب ناطق نوری و حذف رفسنجانی از معادلهی قدرت و امکانناپذیر بودنگشایش
در نظام .شما هرگونهگشایش را به ضرر تئوری «جنگ آزادیبخش نوین» میدیدید و
با عملیات سعی در بسنت فضا داشتید .موارد دیگری را هم میتوان برشمردکه در اینجا
از آنها صرفنظر میکنم.
عملیات مجازات الجوردی در  ۱شهریور  ،۱۳۷۷تهاجمات خمپارهای به ساختمان مجمع
تشخیص مصلحت ،وزارت اطالعات ،دادستانی انقالب ،ستاد فرماندهی بسیج ،ستاد
مشرتک سپاه ،تسلیحات ارتش و  ...پارهای از این عملیاتها بودکه با ترور علی صیاد
شریازی در  ۲۱فروردین  ۱۳۷۸به اوج رسید.
در این فاصله در  ۲۲دیماه « ۱۳۷۷س���تاد فرماندهی مجاهدین در داخلکش���ور» در
اطالعیهای به مناسبت ترور علی رازینی بهگونهای سخنگفتکهگویا این «عملیات
قهرمانانه» توس���ط مجاهدین انجامگرفته اس���ت در حایلکه یکی از عقبماندهترین
باندهای رژیم پشت آن بود.
تقی شهرامکهکوچکترین مخالفتی در درون سازمان مجاهدین را تحمل نمیکرد و قتل
رفیقانش را عملیکرد برای سرپوشگذاشنت بر آن ،موضوع اتحاد با سازمان چریکهای
ی خلق را پیشکشید ،بهگفتگو با آنها پرداخت و طرح «جبهه» را داد .او به این ترتیب
فدای 
میخواست بحران داخلی را پشتسر بگذارد دنبال اتحاد نبود .او اگر اهلگفتگو و تشکیل
«جبهه» بود با رفقای خودش اینکار را میکرد نه آنکه دست در خونشانکند.
ش���ما هم بعد از آنکه در نشس���تهای «طعمه» جو اختناق را در داخل سازمان رشد
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و توس���عه دادید و هرگونه نغمهی مخالف را در نطفه خفهکردید یاد تش���کیل «جبهه
همبستگی ملی» افتادید.کسی از شما هم نرپسید اگر شما قائل به تحمل نظرات مخالف
بودید ذرهای از آن را در مناسبات داخلی خودتان نشان میدادید.
ی صالح میدانست و
تقی شهرام فرد توانمند و باهوشی بود .او آنچه راکه به خیال واه 
به نفع مردم و جنبش و زحمتکشان تشخیص میداد به زور در سازمان حقنهکرد و آن
فجایع و جنایات را باعث شد .شما هم انسان توانمند و باهوشی هستید و آنچه راکه برای
حیات س���ازمان و جنبش و مردم درست تشخیص میدادید از «انقالب ایدئولوژیک»
گرفته تا «انقالب مریم» و  ...با بهکارگریی انواع و اقسام شیوهها پیشبردید .او میگفت
ما التقاطی بودیم شما هم به طریق دیگر همان ساز را زدید .منتهی یکی از این طرف و
دیگری از آن طرف.
تقی شهرام نیز همچون شماکلیه اندرزهای مشفقانهی افراد وگروههای سیاسی را به سخره
گرفته و بر حقانیت راه و روشیکه در پیشگرفته بود پای میفشرد .او در این باره میگوید:
البته بسیار افراد و محافل وگروههایی در حول و حوش جنبش مسلحانه بودند
ک���ه به ما اندرز میدادند و پدرانه! ما را نصحیت میکردندکه ش���اید ما از
انجام چننی وظیفهای ،یعنی طرح مواضع جدید ایدئولوژیک سازمان سرباز
زنیم .آنها با قیاس احساسات و منافع و تمایالت مردم با احساسات و منافع
خودشان ،به ما هشدار میدادندکه حمایت مردم را از دست خواهیم داد! به
ما میگفتندکه الاقل از اعالم آش���کار این مواضع خودداریکنید .و به این
ترتیب به ما پیشنهاد سازش در اصول را میدادند .آنها وقتی پایداری و عزم
استوار ما را دیدند ،به راحتی عنوانکردندکه ممکن است از حمایت سازمان
و جنبش مسلحانه دست بردارند! اما ما چه جوابی میتوانستیم به آنها بدهیم،
وقتی آنها از ما میخواستندکه حقیقتی را بپوشانیم؟ اگر این درست بودکه ما
معتقد به حقیقتی در جهان بودیم و اگر به عنوان یک انقالبی ،دفاعی پرشور و
مبارزهای سهمگنی برایگسرتش و پریوزی این حقیقت را وظیفه خود دانستیم،
و باالخره اگر این درست بودکه حقایق همواره به نفع تودهها خواهد بود ،پس
چه ترسی از طرح آن میتوانست وجود داشته باشد؟ و به چه حقیقت دیگری
1
ممکن بود خدشه وارد آید؟
شما در مورد بی اثر بودن انتقاداتگروههای سیاسی و دلسوختگان در رفتار و مواضع
تقی شهرام و اطرافیانش میگفتید:
-1اعالمیهی تغیری مواضع ص .۳
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کما اینکه میدانیمکه در رابطه با جریان اپورتونیستی چپنما ،چه از داخل
آن (یعنی از طرف اعضای خودشان) ،و چه از خارج آن (از جانبگروههای
مبارز) ،مکرر در مکرر عکسالعملهای اعرتاضی و انتقادی نس���بت به این
حرکت و مواضع آنها به عمل آمد؛ لیکن سردمداران خیانتپیشه این جریان،
بیاعتنا به همه این هشدارها ،بابرخوردهای غریدموکراتیک و استفاده از دروغ
و جعل و تحریف ،و با اعمال شیوههای ضدانقالبی به راه خود ادامه دادهاند.
چراکه در یک خودپرستی بیانتها به قول خودشان میخواستند تنها حامی
1
آنها «پژواک صدای خودشان» باشد.

آیا خود شما ،در طول سالهایگذشته ذرهای اعتبار برای «عکسالعملهای اعرتاضی
و انتقادی» چه از جانب اعضای س���ازمان و یا «گروههای مبارز» قائل شدهاید؟ آیا به
همهی هشدارها با «برخوردهای غریدموکراتیک» پاسخ ندادهاید؟ آیا از «دروغ و جعل
و تحریف» اس���تفاده نکردهاید؟ آیا تالش نکردهاید تنها «پژواک صدای» خودتان را
بش���نوید؟نه شما و نه ش���هرام آموزههای «حنیف» را بهکار نربدید و از او الگوبرداری
نکردی���د .او تأکید میکرد در هر ش���رایطی از موضع صادقان���ه عدول نکنید و خودش
نمیکرد .یادتان هست حنیف چقدر به شماگفت «از دیگران عربت بگریید» شما نه از
دیگران عربتگرفتید و نه از تاریخ .یادتان باشد تقی شهرام سه سال حاکمیت مطلق در
مجاهدین داشت و شما سی سال.
مهدی ابریشمچی در مورد شما میگوید:
بدون ش���ک هیچکس ب���ه اندازهی خود مس���عود قدر و منزل���ت حنیف را
نمیشناس���د .بگذریم از اینکه مس���عود آنچنان قلههای تازه و رفیعی را در
تداوم این راه فتحکرده است ،و امر انقالب ،و این اندیشه ،و این سازمان را
چنان ارتقاء داده استکه ً
یقینا روح پرفتوح حنیف سرشار از تحسنی و سرور
2
عقیدتی است.
آیا در خلوت خود تاکنون اندیشیدهایدکه اگر حنیفنژاد زنده بود چه واکنشی در مقابل
اقدامات شما انجام میداد؟ آیا «روح پرفتوح حنیف سرشار از تحسنی و سرور عقیدتی
است»؟

-1بررسی امکان انحراف مرکزیت دموکراتیک  ،تری  ۱۳۵۸ص .۴۳
ی ابریشمچی دربارهی انقالب ایدئولوژیک  ۲۶تریماه  ،۶۴انتشاراتکتاب طالقانی،
-2سخرنانی مهد 
آبانماه  ،۶۴ص .۱۰۰
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اشتباهاتشما

در تحلیل رژیم و حرکتهایش

محمد نوریزاد خطاب به خامنهای نوشته بود« :عزیز ما ،در همه این سالها ،من ندیدم یا
نشنیدمکه شما ،در مقام شخص اول اینکشور پرمخاطره و پرآوازه ،یک بار ،حتی یک
ً
شخصا بپذیرید .امید دارم
بار ،مسئولیت یک خطا و خبط و عقب ماندگی و درجا زدن را
ً
شخصا ندیده یا نشنیدهام».
بسیار بوده باشد اما منکه یکی از آحاد این مردمم،
و پرسش من از شما تکرار حرفهای نوریزاد خطاب به خامنهای است! شما مسئولیت
کدام اشتباه و خطا را شخص ًا پذیرفتهاید؟ در ضمن نوریزاد به هر دلیل تا اینجا تحمل
شده است آیا شما حاضرید در روابط مجاهدین یک «نوریزاد» را بپذیرید؟
منکه یکی از هواداران شما بودم «شخص ًا ندیده یا نشنیدهام».گفته میشود یکبار شما
و مریم خطاب به جمع ،به خودتان این انتقاد راکردیدکه در بریونکشیدن حق رهربی
ازگلوی مجاهدین غفلتکردید.
ی هم در سال  ۵۸از اینکه «انقالبی» عمل نکرده بود نزد خدا و مردم توبهکرد
خمین 
و عذرخواست:
اگر ما از اول رژیم فاس���د راکه شکستیم و این سد بسیار فاسد راکه خراب
کردیم ،به طور انقالبی عملکرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته
بودیم و تمام مجالت فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیلکرده بودیم و رؤسای
آنها را به محاکمهکش���یده بودیم و حزب های فاسد را ممنوع اعالمکرده
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بودیم و رؤسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبه های دار را در
میدانهای بزرگ برپاکرده بودیم و مفسدین و فاسدین را دروکرده بودیم ،این
زحمت ها پیش نمیآمد .من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز
عذر می خواهم .خطای خودمان را عذر میخواهم.
قصدم قیاس شما با خمینی آن جنایتکار بزرگ نیست .میخواهم دست روی نوع منطق
مشابه بگذارم .این جنس از عذرخواهی در واقع تهدید مردم است و نه اعتذار.
متأس���فانه تاریخ به یاد نداردکه شما پذیرفته باشید حتی یک اشتباهکوچک مرتکب
شدهاید .هرکجاکه اعرتافیکردهاید هم برای فرار از پذیرش اشتباه بوده است.
ی هستید مثل بقیه ،مثل همهی آنهاییکه دوست
چه باور بکنید چه نکنید شما هم انسان 
دارند این رژیم پلید نباشد .شما هم مثل همهی ما از حق انسانی اشتباهکردن برخوردارید.
متأس���فمکه این حق را از خودتان سلبکردهاید .متأسفم از اینکه همیشه فکرکردید
شما بیش از همه و پیش از همه میفهمید .در اینکه از استعداد ویژهای برخوردارید شکی
نیس���ت؛ در اینکه در پارهای از برهههای تاریخیکشورمان این استعداد را بارزکردهاید
تردیدی نیست؛ اما این همهی داستان نیست ،به خاطر مسئولیتهاییکه داشتید ،اشتباهات
بزرگی را هم مرتکب شدهایدکه چه بهرت مسئولیت آنها را هم بپذیرید .تاریخ مملو از افراد
ویژهای استکه در یک برهه از مبارزات میهنشان نقش مهمی را بازیکردند اما در ادامه
اش���تباهات بزرگی را نیز مرتکب شدند .از استالنیگرفته تا مائو ،ازکاسرتو تا چهگوارا و
میتوان همچنان این اسامی را ادامه داد .چهگوارا تصور میکرد میتواند به سراسر نقاط دنیا
رفته و انقالب جدیدی را سازماندهیکند .او حتی به آفریقا رفت .او نمیدانست اگر یک
شیوهی مبارزاتی در نقطهای از دنیا جواب میدهد لزوم ًا در نقاط دیگرکارساز نیست.
پیشتر و هنگامیکه خود در ایران بودید میگفتید:
ً
مثال وقتی یک فرد روشنفکر ایرانی جدا از منت حرکت جامعه در خارج نشسته
و فقط از طریق یک سری روزنامه میخواهد وضعیت داخل جامعه را تحلیل
ً
اجبارا به الگوس���ازی دچار شده و ایران را درکادر جوامع دیگر تحلیل
کند،
1
میکند.
متجاوز از سی و دو سال استکه شما در ایران نبودهاید ،به ندرت به خیابان رفتهاید ،در
مجامع عمومی حاضر نشدهاید ،با مردم عادی رو در رو نشده و به درد دلها آنهاگوش
ندادهای���د؛ با عدهای خاص و محدود در تماس بودهاید ،درک واقعی از چگونگی حل
و فصل مشکالت مردم ندارید ،حتی نریوهایتان با شما راحت نبودهاند .افزون براینها
دهسال استکه در دوران «غیبت» به سر میبرید .در چننی شرایطی چگونه میخواهید
-1رهنمودهای شیوهی تحلیل سیاسی ،انتشارات مجاهدین ،بهار  ،۱۳۵۸ص .۱۵
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صلح و شکسنت طلسم اختناق و ...
از سال  ۶۰و سقوط شتابان و تحلیل سرنگونیکوتاه مدت و میان مدت و طوالنی مدت
که هیچکدام درست از آب در نیامد میگذرم .یادتان هست با چه اصراری میگفتید رژیم
تا روزیکه باشد صلح با عراق را نمیپذیرد .وقتیکه خمینی قطعنامه را پذیرفت ،دبه در
آوردید وگفتید این «آتش بس» است ،منظور ما «صلح» بود؛ «صلحپایدار» بفرمایید
حکنید .صلح با دولت عراق به فروپاشی نظام راه میبرد!
صل 
ب���رای خیلی از مردم و نریوهای رژیم فرق ب�ی�ن «آتش بس» و «صلح»که بحثی فنی
است چندان روشن نبود.از آن طرفکسی از شما نمیپرسید چنانچه تبلیغات شما مبنی
بر اینکه رژیم در خطر سقوط آن هم به دست مجاهدین و بازوی پراقتدار خلق ،ارتش
آزادیبخش اس���ت ،چرا با عراق صلح نمیکندکه دس���ت شما را ببندد و از سقوطش
جلوگرییکند؟
در مورد رابطهی صلح و استحاله و شکسنت طلسم اختناق میگفتید:
رژی���م خمینی ،نقطهی ات���کا و ضامن بقا و موجودیت���ش راکه جنگ بود
ناگزیر از دست داده ویل از آنجاکه به خاطر ماهیت قرونوسطایی و مادون
سرمایهداریاش و به خاطر خصلت جداییناپذیر ضدبشریاش هرگز نمیتواند
برای یک دورانکوتاه همکه ش���ده به فضای بالنسبه باز سیاسی تن بدهد و
آن را تحملکند ،الجرم بر درندهخویی و اختناق تا آنجاکه بتواند میافزاید.
اما مسئله اینس���تکه افزایش اختناق بدون سرپوش و نقطه اتکای جنگ
نمیتواند دنبالهدار باش���د .اینست معنی بنبست مرگ رژیم خمینی .به این
ح بدتر
معنیکه اگر دوباره به سوی جنگ برود برایش خیلی بد است .اما صل 
اس���ت و خالصه هیچ راه نجاتی نداردً .
قطعا تأیید میکنیدکه رژیم خمینی
اینهمه س���ال بیخودی خودش را به جنگ قالب نکرده بود؛ این فیالواقع
1
نقطهی اتکایش بود و به آن تکیه داده بود.
و یا:
برندهی اول صلح را باید در جایی و در نقطهای جستجوکردکه بیشتر از همه
خواهانش بوده ،دنبالش بوده و برایشکارکرده ،مبارزهکرده و مایهگذاشته،
-1مصاحبهی «صدای مجاهد» با رهرب مقاومت ،نش���ریهی اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان
خارج ازکشور شمارهی  ،۱۵۵هیجدم آذر .۱۳۶۷
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در این نقطه تردیدی نیس���تکه در صورت تحقق یک صلح واقعی و صلح
پایدار ً
طبعا نخستنی برندهاش مردم ایران ،مجاهدین خلق ایران ،شورای ملی
1
مقاومت ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران هستند.
و همچننی:
پیوستهگفتهایم صلح پونهی والیت فقیه و پیش درآمد استحالهی رژیم آخوندی
استکه خواه ناخواه به شکسنت طلسم اختناق راه میبرد.
خیل���ی واضح بودکه صلح بنی دولتهای ایران و عراق راه به نابودی ارتش آزادیبخش
ش آزادیبخش به
و فلسفهی وجودی آن در عراق میبرد .مسلم بود با وجود اسرتاتژی ارت 
عنوان تنها راه مقابله با رژیم ،اولنی بازندهی «صلح» ،مجاهدین و ش���ورای ملی مقاومت
خواهند بود.کما اینکه «آتش بس» امکان مانور «ارتش» را بسیار محدودکرد .بعد از
سقوط دولت صدام حسنی نه تنها «صلح» ایجاد شد بلکه رژیم یکهتاز میدان عراق هم شد،
نه تنها استحالهای رخ نداد بلکه احمدینژاد به قدرت رسید و رژیم به سمت سفتترکردن
طلسم اختناق حرکتکرد .و برخالف نظر شماکه با قاطعیت میگفتید «افزایش اختناق
بدون سرپوش و نقطه اتکای جنگ نمیتواند دنبالهدار باشد» ما شاهد «افزایش اختناق
بدون سرپوش و نقطه اتکای جنگ» و ادامهی حیات رژیم پس از جنبش  ۸۸بودیم.
چنانچه در دوران خاتمی برخالف نظر شما رژیم به «فضای بالنسبه باز سیاسی» برای
یک «دورهکوتاه مدت» تن داد اما شما تالشکردید با عملیاتهای «چریک شهری»
که صد و هشتاد درجه برخالف اسرتاتژی جنگ آزادیبخش نوین بود با آن مقابلهکنید.
شما بارها دل بس�ت�ن نریوهای بنیالمللی به جناحی از رژیم را انکارکردید .اینها همه
تمایالت شماست و نه تحلیل سیاسی بر پایهی واقعیتها:
خوشبختانه اکنون بر عکس دو سه سال پیش ،فضای سیاسیکشور از بسیاری
ً
کامال
«شبهراهحلها» پاک شده و امروز تمامی نریوهای سیاسی دوگزیش
متضاد را در برابر خود میبینند :یا خمینی و یا راه منتهی به آزادی و استقالل
که داوطلب مادّ ی جز شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین ندارد .تمامی
راههای بینابینی و ماهیت مدعیان آن به دلیل تداوم درخشان مقاومت در ابعاد
نظامی و سیاسی برمال شده و امروز حتی در صحنهی بنیالمللی همکمترکسی
به ادعای ثبات رژیم خمینی و یا بریون آمدن یک آلرتناتیو از داخل رژیم ،دل
2
خوش میکند.
-1مصاحبهی «صدای مجاهد» با رهرب مقاومت ،نش���ریهی اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان
خارج ازکشور شمارهی  ،۱۴۷پانزدهم مهر .۱۳۶۷
-2سخرنانی مهدی ابریشمچی درباره انقالب ایدئولوژیک ۱۱ ،خرداد  ،۱۳۶۴انتشاراتکتاب طالقانی،
آبانماه  ،۱۳۶۴ص .۱۱
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آیا پس ازگذش���ت سی س���ال از انقالب ایدئولوژیک همچنان شاهد دل بسنت مردم و
کشورهای غربی به «آلرتناتیوی» از درون نظام نیستیم؟

ریزش نریوها در سپاه پاسداران
و تضعیف آن
شما در آذر  ۶۷درگفتگو با «صدای» مجاهد میگفتید« :وارد دوران سرنگونی رژیم
شدهایم» ،پس از برکناری آیتالله منتظری و مرگ خمینی و ریاست جمهوری رفسنجانی
هم با ش���دت هرچه بیشتری موضوع را ادامه دادید .هش���ت سال بعد وقتی خاتمی به
قدرت رس���یدگفتید این دیگر به دور دوم نمیرسد نه تنها «جرعه حیات» نیست بلکه
«جام شوکران» است .مجاهدین خلعسالح شدند و اشرف تخلیه شد و در لیربتی به دام
افتادید اما همچنان دست از سر این «دوران سرنگونی»که االن سی و دو سال از آنگذشته
و حاال هم «کارزار س���رنگونی» بر نمیدارید .شما هر بار از سال  ۶۰تا همنی امروز بدون
وقفه از «بنبست عالجناپذیر» و «سراشیبی سقوط»« ،تسریع روند فروپاشی» میگویید.
شما معتقد بودیدکه در صورت پذیرش آتشبس و صلح سپاه پاسداران و بسیج منحل
میشوند چون دیگر ضرورتی ندارند .در دورانیکه سپاه پاسداران میرفت تا نریوهایش
را در بخشهای اقتصادی و تبلیغاتی و قانونگذاری رژیم جاسازیکند و اهرمهای قدرت
سیاس���ی را در دستگرید شما با انتشار نام آنها و در راستای تحلیل غلطیکه داشتید
اوضاع را بر وفق مرادتان تحلیل میکردید و مدعی ریزش نریوهای سپاه میشدید .من
در جلد چهارمکتاب خاطراتم به آن اش���ارهکردهام و تحلیل ش���ما را نادرست ارزیابی
کردم .امروز به جایی رس���یدهایمکه همهچیزکشور در دست سپاه پاسداران است حتی
دستگاه اطالعاتی و امنیتیکشور و نه تنها صالحیت نامزدهای نمایندگی مجلسکه حتی
نامزدهای نظام پزشکی را نیز تعینی میکند .از اقتصادگرفته تا تبلیغات و سیاست همه چیز
در دست سپاه پاسداران است.
محمود عطاییکه مدتی فرمانده ستاد ارتش آزادیبخش بود و تحلیلهای شما را بازگو
میکند در این باره میگوید:
وضع فالکتبار پاسداران هر روز بدتر میشود و هیچ آیندهای برای آن مقدور
نیست ...و هیچ تالشی نمیتواند این نریوی اهریمنی را از این وضعیت نکبت
بار نجات دهد.
آیا این تحلیل و پیشبینی مبتنی بر خوشخیایل نیس���ت؟ آیا چننی فرماندهی نظامی در
میدان جنگ میتواند طرحهای واقعبینانه بدهد؟
از محسن رضایی و احمد وحیدی فرمانده نریوی قدس و علریضا افشار فرمانده بسیج به
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عنوان ریزشی نام میبرد و بعد اضافه میکند:
ریزش فرماندهان سپاه از یک ناامیدی و بریدگی در باالترین سطوح آن ناشی
1
میشود.
شما «کنارهگریی فرمانده سپاه پاسداران را مهمترین تحول درونی رژیم پس از ریاست
جمهوری خاتمی توصیفکردید و آن را نش���انهی وحش���ت و ناامیدی و سرخوردگی
باالترین مقامات حکومت آخوندی و یادآور اس���تعفا و فرار ژنرالهای ش���اه در آخرین
2
مراحل دیکتاتوری سلطنتی خواندید».
در حایلکه محس ن رضایی با استعفا از سپاه پاسداران میخواست رئیس جمهور شود و
تغیری و تحول در هر سیستم نظامی عادی است .قرار نیست افراد تا آخر عمر در یک پست
نی موضعگریی و همنی جمالت را برای استعفای
باقی بمانند ۱۲ .بهمن  ۱۳۷۶عنی ًا هم 
حسن حبیبی از معاونت ریاست جمهوری خاتمی بهکار بردید .
بیش از پانزده سال از آن روزگار میگذرد یحیی رحیم صفوی فرمانده بعدی سپاه هم تغیری
کرد ،حبیبی هم فوتکرد اما هنوز شما دست بردار نیستید .در طول سی سالگذشته چند
بار از این شبیهسازیهای غریمنطقی استفادهکردید و نادرستی آن به زودی مشخص شد
و پوزش نخواستید و تجربه نیاندوختید؟
بهگفتگوی خود با نشریهی «نربدکارگر» در شهریور  ۱۳۶۰توجهکنید:
خربنگار میپرس���د « :آیا فکر میکنید مقاومتی مانند انفجار حزب جمهوری اسالمی
باعث قوی شدن مرتجعنی در حزب و تشدید اختناق نمیگردد؟»
ش���ما پاسخ میدهید« :تنها مسئلهای راکه میتوانم دراین مورد بگویم این استکه ...
فراموش نکنیدکه پایان رژیم شاه هم تشدید اختناق را بدنبال داشت .از قرار معلوم تاریخ
3
دوباره تکرار میشود».

بازگشت مریم از پاریس به بغداد و «برکات» آن
شما بایستی هرطورکه شده بازگشت مریم به عراق را موجب «برکات» عظیم در ساختار
تشکیالتی مجاهدین و سازمان رزم ارتش آزادیبخش هم معرفی میکردید .برای همنی
سیاستی راکه یک بار هم درگذشته پس از انقالب ایدئولوژیک پیگرفته بودید دنبال
کردید .مث ً
ال از «گس�ت�رش تش���کیالت مجاهدین و ارتش آزادیبخش ،هفده سازمان
مستقل»گفتید .چیزی به آن صورت به پتانسیل یا ظرفیت ارتش آزادیبخش و مجاهدین
-1مجاهد  ۲۱مهر .۱۳۷۷
-2اطالعیهی دبریخانه شورای ملی مقاومت  ۱۹شهریور .۱۳۷۶
-3جزوهی انجمن دانشجویان مسلمان آلمان غربی ،مهر ماه  ،۱۳۶۰شمارهی.۶
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افزوده نشده بود اما هیاهوی آن بسیار بود.
مسئول اول مجاهدین و رئیس ستاد ارتش آزادیبخش اعالمکردکه اکنون
ش آزادیبخش در اوج شکوفایی وگسرتش خود،
تشکیالت مجاهدین و ارت 
در پرتو حضور رئیس جمهور مریم رجوی هفده س���ازمان جداگانه و بالنسبه
1
مستقل را در داخل و خارجکشور و در منطقه مرزی در بر میگرید.
میگفتید مجاهدین و ارتش به هفده سازمان تکثری شدهاند! پس از بازگشت پرسروصدای
مریم رجوی از پاریس به عراق بایستی «برکات» آن را نشان میدادید .امروز دیگر هیچ
صحبتی از آن هفده سازمان و  ...نیست.
در م���ورد موج روزافزون جوانانیکه از مرزها به س���وی ارت���ش آزادیبخش روانهاند
میگفتید:
آقای مسعود رجوی رهرب مقاومت ایران با اشاره به موج روزافزون جوانانیکه
از مرزها به س���وی ارتش آزادیبخ���ش روانهاند .آمادگیهای رزمی این ارتش
و همکاری فعال مردم با رزمندگان مجاهد در سراس���رکشورکه بخصوص در
ماههای پایانی سال  ۷۵و پس از عزیمت رئیس جمهور مقاومت به جوار خاک
میهنگسرتش بیسابقه یافته است،گفت این حقایق ما را مطمئن میکندکه
ک شده و سال جدید ایرانی
پایان عمر این رژیم بیش از پیش از همیش���ه نزدی 
سال تحوالت بزرگ درکشور ماس���ت بخصوصکه حذف قریبالوقوع و
اجتنابناپذیر رفسنجانی بحرانها و تخاصمات درونی مالیان شدت خواهد
2
بخشید.
شما برای اثبات «برکات» بازگشت مریم،گفتید در شرایط جدید هر مجاهد خلق بایستی
بتواند ده نفر را به اش���رف بیاورد و س���ازمان به لحاظکمی ده برابر رشدکند .همه هم
پای ادعای ش���ما را مهرکردند .تیمهایی را هم به ایران فرس���تادید اما نتیجهای حاصل
نشد و هرچه زدید بر دسته خورد .به جای پذیرش واقعیت شروع به عضوگریی از میان
خالفکاران درکش���ورهای ترکیه و پاکستانکردید و با تالش وکوششی عجیب و با
بهکار بردن انواع و اقسام شیوههاکودکانی راکه پیشتر به اروپا آورده بودید به عراق
بازگرداندید تا به لحاظ عددی به تعداد رزمندگان ارتش افزوده شود.
عراق اش���غال شد و همه متوجه شدند شما چه تعداد نریو در عراق در اختیار دارید و چه
تعداد از آنها مربوط به «موج روز افزون جوانانیکه از مرزها به سوی ارتش آزادیبخش
روانهاند» هس���تند .از داستان نزدیکی «پایان عمر رژیم» هم بیش از شانزده سالگذشته
-1نشریهی مجاهد شمارهی  ،۴۱۷دهم آذر .۱۳۷۷
-2اطالعیهی دبریخانه شورای ملی مقاومت اول فروردین .۱۳۷۶
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است.
شما از طرق مختلف سعی داشتید خطی راکه درست ارزیابی میکردید پیش بربید اما
اگر به هر دلیل خط مزبور پیش نرفت و یا بهکناری نهاده ش���د آیا نبایستی دالیل آن را
صادقانه توضیح داد؟ اینکه چرا همچنان سیاستهای شکستخورده را دنبال میکنید
موضوع بحث است .شما همنی تحوالت عظیم و آمار و ارقامهای غریواقعی را پس از
انقالب ایدئولوژیک و برکناری علی زرکش هم میدادید:
اسامی فرماندهان سیاس���ی -نظامی با معاونتهاییکه برای تهران در نظر
گرفته شده همراه با اسامی فرماندهان رزمندگان و واحدهای رزمی مجاهدین
در جنگلهایگیالن و در جنگلهای مازندران و اس���امی واحدهای رزمی
سیاسی -نظامی برای بیست و سه منطقهیکشور و تعینی فرماندهان واحدهای
رزمی در جنگلهایگیالن ،جنگلهای مازندران و فرماندهان پیش���مرگان
ً
متعاقبا اعالم خواهد شد .به این ترتیب در مجموع در سراسرکشور حدود سی

و سه فرماندهی سیاسی – نظامی و فرماندهی واحدهای رزمی خواهیم داشت...
حاال با این س���ازماندهی جدیدکه بطور بالفصل ناشی از جهش محتوایی
خطوط اسرتاتژیکی و تاکتیکی مقاومت سراسری است رشد بسیار قابل توجه و
مؤثری در انتظار مدار بعدی حرکت ما خواهد بود .در همنیجا از تمام رزمندگان و
واحدهای رزمی مجاهد خلق در سراسر میهن ،چه خواهر و چه برادر ،در شهرها،
در جنگل ،درکوهستان و در ارتش ،به این وسیله تقاضا میکنمکه به فرامنی،
دستوراتوتوضیحاتوتأکیداتفرماندهانسیاسی-نظامیمنطقهیخودشان
1
و ستاد فرماندهی سراسری حداکثر توجه را مبذول بدارند.
آیا در س���ال  ۶۴در جنگلهایگیالن و مازندران واحدهای رزمی بودکه به فرماندهی
خاص و ویژه نیاز داشته باشند؟ آیا اص ً
ال امکان چننی سازماندهی در شرایط اختناق مطلق
وجود داشت؟ آیا در بیست و سه منطقهیکشور «واحدهای رزمی سیاسی – نظامی»
وجود داشتکه فرماندهان واقعی داشته باشند؟

تعینی تکلیف خاتمی قبل از رسیدن
به دور دوم ریاست جمهوری
یادتان هس���ت با چه ش���دت و حدتی تبلیغ میکردیدکه در انتخابات دوم خرداد ۷۶
ناطقنوری انتخاب میشود؟ وقتیکه خاتمی با آن فاصلهی عجیب و باورنکردنی پریوز
-1سخرنانی مسعود رجوی به مناسبت  ۱۹بهمن  ۱۳۶۴در اورسورواز ،انتشاراتکتاب طالقانی اسفند
 ۶۴ص .۵۷
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شد به جای پذیرش اشتباهتان توپ را در زمنی خامنهای انداختید وگفتید:
...ما فکر نمیکردیمکه ویل فقیه شیعیان خارج از ایران (خودشگفته بود،
داخل ایران هیچ ،ویل من مس���ئولیتهایم را در مقابل شیعیان خارج از ایران
ً
شخصا فکر میکردم وقتی راه
دارم) این قدرکم استعداد باشد .به طور مثال
را برای دورهی سوم رفس���نجانی باز نمیکند ،البد قدرتکنرتل اوضاع را
داردکه ناطقنوری را در هر شرایطی رویکار بیاورد .اما معلوم شدکه بعد از
آتش بس ،بعد از زهرخوردن رژیم ،بعد از مردن خمینی ،بعد از همنی فشارهای
اجتماعی و بهطور مشخص فشارهای مقاومت وضعیت از آنچهکه ما فکر
1
میکردیم خرابتر است.
مانند همیش���ه تکرارکردیدکه وضعیت رژیم بدتر ازگذشته است! شما قادر به ارزیابی
قدرت مانور رژیم نیس���تید .با توجه به تحلیل شما ،آیا در س���ال  ۸۴و ۸۸که خامنهای
توانست علیرغم جنبش مردم و اعرتاض بخشهای مهم نظامکاندیدایش را به ریاست
جمهوری برساند ،قوی شده بود؟ تکلیف نکاتیکه دست روی آنهاگذاشته بودید چه
میشود؟
از حذف اجتنابناپذیر رفسنجانی از حاکمیت در سال  ۷۶میگفتید و واپسنی مرحلهی
حیات رژیم:
آقای رج���وی تصریحکرد :حاکمیت آخوندی از جانب مختلف سیاس���ی،
اجتماع���ی و اقتصادی به آخر خط نزدیک میش���ود و بقایای خمینیکه با
بهرهبرداریهایکالن از وضعیت منطقه و بحرانکویت چندین سال اضافه
حکومتکردند ،اکنون به واپسنی مرحلهی حیات این استبداد خونریز مذهبی
قدم میگذارند و با حذف اجتنابناپذیر رفسنجانی از رأس دستگاه اجرایی
حکومت ،جراحی سختی در پیش رو دارند .در واقع آن چه از بقایای خمینی
درکرسی قدرت باقیمانده است حکومت دسته محدودی از آخوندهاستکه
2
به هیچ وجه پایه قبلی را ندارد.
با انتخاب خاتمی ،رفسنجانی وزنهی تعادل رژیم شد و یکی از سران نظام باقی ماند و
موضوع «حذف اجتنابناپذیر» وی صورت تحقق به خود نگرفت.
ت بازی استحاله باکارت رفسنجانی» را
پیش از انتخاب خاتمی «پایان پر ننگ و خف 
اعالمکردید:
مس���ئول شورا تصریح نمود :از س���وی دیگر ،ما شاهد پایان پر ننگ و خفت
-1تحلیلوضعیترژیمآخوندیپسازسهسرگیوموقعیتمقاومتمجاهدشمارهی ۳۶۸هفدهمآذر.۱۳۷۶
-2اطالعیهی شورای مقاومت ایران -پاریس  ۲۲بهمن .۱۳۷۵
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بازی استحاله باکارت رفسنجانیکه حاال در بزرگترین جراحی ناگزیر در
رأس رژیم آخوندی،دارد از صحنه خارج میشود ،هستیم .آن هم در حایلکه
تمامیت رژیم رو به تضعیف و سقوط میرود و تضادهای سربازکرده در درون
1
رژیم بیش از همیشه زیرپای ویل فقیه پوشایل راهم خایلکرده است.
بعد از انتخاب خاتمی معلوم ش���دکه «پایانی» درکار نبوده اس���ت و بازی با «کارت
استحاله» در ابعاد بزرگتری در جریان استکه رفسنجانی خوابش را هم نمیدید .شما
از سال  ۶۴تا به حال بارها تکرارکردهاید «کارت سلطنت برای همیشه در ایران سوخت
و اس���تحالهگرایی نیز به آخر خط خود رس���ید ».و باز دوباره روز از نو روزی از نو.کی
میخواهد این «سوخنتکارت» و «آخر خط» به پایان برسد خدا میداند.
شانزده سال پیش میگفتید:
حاال در مرحلهی پایانی رژیم هستیم .ذخائر اسرتاتژیکش را در زمینههای مختلف
مصرفکرده است؛ نه مشروعیت دارد ،نه مقبولیت و نه آن تودههای میلیونی ،در
شرایط بعد از خوردن زهر آتش بس و شکست در جنگ هشت ساله و شرایط
بعد از مرگ خمینی .این هم روشن استکه موقعیت خمینی با خامنهای خیلی
فرق دارد .نارضایتی و تضادهای اجتماعی هم جوشان است .حاال فشار از مردم
2
و مقاومت روی رژیم را هم در نظر بگریید و ببینید چه میشود.
و یا:
پ���س از بروز آث���ار «جام زهر خاتمی» در تارو پ���ود رژیم آخوندی و انفجار
تضادهای درونی در ش���رایطیکه بحران بیبازگشت و تشتت وگسستگی
فزاینده س���راپای رژی���م را فراگرفته و آن را به مرگ محت���وم خود نزدیک و
3
نزدیکترمیکند.
ش���ما همان موقع «ورود به دوران آمادگی و تدارک س���رنگونی رژیم آخوندی» را اعالم
کردید.
و مریم رجوی در راستای تحلیل شماگفت:
دو س���ال پیش ،آن روزکه من از پاریس به اینجا آمدم و در همنی نشس���ت
( ۱۸آذر )۱۳۷۵گفتمکه نمیخواهم به فرانسه برگردم ،بسیاری از شما سؤال
میکردیدکه چرا؟ و خیلیهایتان هم نگرانی حفاظتی داشتید .من همگفتم
که همهی مطالب و نکات را قبل از ش���ما مس���عود ب���ه منگفته و به خاطر
حرفهای او بودکه همان مدت را هم در فرانس���ه ماندم واال میباید زودتر
-1اطالعیهیدبریخانه شورای ملی مقاومت  ۳۰اسفند .۱۳۷۵
-2مسعود رجوی  ۱۰آذر  ۱۳۷۶مجاهد شمارهی  ۳۶۷دهم آذر .۱۳۷۶
-3مجاهد شمارهی  ۳۸۵اول اردیبهشت .۱۳۷۷
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میآمدم .چونکه قرار است با ارتش آزادی برویم.
ش���ورای ملی مقاومت در اجالس هشت روزهاش پای تحلیلهای شما را مهرکرد .این
شورا «به اتفاق آرا یک قطعنامهی مهم در دوازده ماده تصویب» ،و «مرحلهیکنونی را
2
مرحلهی سرنگونی رژیم اعالمکرد».
شما با اعتماد به نفس عجیبی «سقف زمانی» تعینی میکردید:
شدت و حدت تضادها و سرعت تحوالت – رخدادهای چند هفته اول سال
ً ۷۸
قویا آن را تأیید میکند  -نش���اندهندهی ای ن استکه «سقف زمانی»
3
آنها تا پایان دورهی اول خاتمی بیشتر نیست.
ش���ورای ملی مقاومت ایران در قطعنامهی سراسری خود در اوایل همنی ماه اعالمکرد
«دو سال بعد از ریاست جمهوری خاتمی به خاطر شدت بحران و فقدان هرگونه راهحل
سیاسی ،تعینی تکلیف قطعی و خشونتبار بنی جناحهای مختلف رژیم قبل از انتخابات
4
ریاست جمهوری رژیم در مه  ۲۰۰۱فرا خواهد رسید»
شما به صراحت اعالمکردید« :قبل از اینکه خاتمی به دور دوم برسد همه چیز تعینی
5
تکلیف میشود .معنی سرفصل و نقطه عطف همنی است».
در م���ورد تعینی تکلیف همه چیز قبل از  ۲خ���رداد  ۸۰و رو در رویی خاتمی وکروبی و
هاشمیشاهرودی و رفسنجانی و خامنهای به صراحتگفتیدکه البته هیچ یک به وقوع
نیپوست:
آقای مس���عود رجوی مس���ئول ش���ورای ملی مقاومت و فرماندهکل ارتش
آزادیبخش ،با بررسی تحوالت سیاسی بخصوص طی شش ماه اخری ،تصریح
نمودکه همه چیز در رابطه با رژیم تا قبل از انتخابات ریاس���ت جمهوری در
 ۲خرداد  ۸۰تعینی تکلیف خواهد ش���د ... .آقای رجویگفت :از ویژگیهای
مرحلهکنونی اینس���تکه سران رژیم و مهرههای اصلی از پشت پرده بریون
آمده و خامنهای ،رفس���نجانی ،خاتمی ،رئیس مجل���س و رئیس قوه قضاییه
6
ً
مستقیما با یکدیگر رودررو درگری میشوند.
آخوندی
شورای ملی مقاومت یا بهرت است بگویم شما به صراحتگفتید خامنهای یا بایستی تن
به تسلیم دهد یا قبل از پایان یافنت دورهی ریاست جمهوری خاتمی تعینی تکلیفکندکه
هیچ یک درست نبود:
1

-1مجاهد شمارهی  ،۴۱۷دهم آذر .۱۳۷۷
-2مجاهد شمارهی  ۴۳۶سی و یکم فروردین .۱۳۷۸
-3مجاهد شمارهی ،۴۴بیست و هشتم اردیبهشت .۱۳۷۸
-4دبریخانهی شورای ملی مقاومت هفتم اردیبهشت .۱۳۷۸
-5مجاهد شمارهی  ۴۱۷دهم آذر .۱۳۷۷
-6اطالعیهی دبریخانهی شورای ملی مقاومت  ۲۷اردیبهشت .۱۳۷۸
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شورای ملی مقاومت در قطعنامه اجالس آوریلگذشته خود اعالمکرده بود:
ویل فقیه ،اگر نخواهد تن به تسلیم دهد ،باید قبل از پایان یافنت دوره ریاست
جمهوری خاتمی به تعینی تکلیف قطعی مبادرتکند .این تعینی تکلیف ،به
دلیل فقدان هرگونه راهحل سیاسی ،مستلزم بهکار بردن راهحلهای خشونتآمیز
و توسل به شیوههایی استکه مورد استفاده خمینی قرار میگرفت .اوضاع از
هر طرفکه بچرخد ،چشمانداز نهایی چیزی جز سرنگونی رژیم والیت فقیه
1
نخواهد بود.
ش���ما به این ترتیب شورای ملی مقاومت را هم درگری تحلیلهایتان میکردیدکه بعد ًا
مدعی نشوند .در نشست درونی مجاهدین بعد از ارائهی تحلیلتان وکشیدن تابلوهای
مختلف مجاهدین را مخاطب قرار داده و از آنها خواستید نظر دهندکه رژیم تا چه زمانی
یگذاشتیدکه عبارت
تعینی تکلیف و سرنگون خواهد شد .شما چهارگزینه را به رأیگری 
بودند از سال  ،77سال  ،78سال  79و حداکثر زمانیکه برای تعینی تکلیف شدن رژیم
معنیکردید س���ال  80بود .عباس داوری یکی از باالترین مس���ئوالن مجاهدین پس از
انقالب با خامخیایل شگفتانگیزیگفت« :من بهگزینهی سال  77رای میدهم» .او به
همنی دلیل همچنان از «مقربان» درگاه شماست.
در همان س���ال  ۱۳۷۸همراه با یکی از اعضای مجاهدین وکمیسیون خارجهی شورای
ملی مقاومتکه از همدورههای من در زندان قزلحصار هم بود در یکی از ش���هرهای
مرزی فرانسه و سوئیس بهکار «مایل – اجتماعی» مشغول بودیم ،خانم ایرانی میانسایل
به ما مراجعهکردکه ازکودکی در فرانسه بزرگ شده بود و فارسی را با لهجه صحبت
میکرد ،پدرش ازگروه معروف پنجاه و سه نفر بود .بعد از یک بحث سیاسی دونفرهکه
من شاهد آن بودم دوست همراهم به اوگفت« :اگر تا آخر امسال رژیم سقوط نکرد ،شما
تف به قرب من بیانداز» .خانم ایرانی با لبخندگفت :میتوانم اسمتان را داشته باشم؟ و
دوست همراهم با غیظکارت شناساییاش راکه به سینه داشت نشان او داد .خانم ایرانی
دوباره با لبخندگفت :عزیزم حتم ًاکاری راکه شماگفتید نخواهمکرد بلکه میخواهم
اسمتان را یادداشتکنم سال دیگر به خاطر بیاورم چهکسی چننی حرفی را به من زده
است .در بازگشت به اوگفتم این چه حرفی بود به این خانم زدی اوکه سال آینده از ما
دورتر خواهد ش���د .با تعجب به منگفت :تو قبول نداری رژیم امسال سقوط میکند؟
گفتم معلوم استکه قبول ندارم .با حریتگفت :تحلیل «برادر» است.گفتم تحلیل هر
کس میخواهد باشد ،من هیچ نشانهای دال بر آن نمیبینم.
-1اطالعیهی شورای ملی مقاومت ۲۹ ،تری .۱۳۷۸
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دهها مورد فاکت در این مورد میتوان ارائهکرد .همهیکسانیکه در حیطهی مجاهدین
بودند از سال  ۷۷به بعد از «عملیات بزرگ سرنگونی» میگفتند .حتی در سال ۱۳۸۰
زمانیکه برخالف پیشبینی ش���ما خاتمی به دور دوم ریاس���ت جمهوریاش رسید به
صراحت میگفتند «یک آشی برادر برای رژیم پخته»!
تحلیل شما در س���ال  ۱۳۸۴هم این بودکه رفسنجانی در همان دور اول رئیس جمهور
میشود .درست استکه این بار تجربهی بار قبل را داشتید و بیگدار به آب نمیزدید اما
تحلیل شما تحت عنوان نظرخواهی مجاهدین در داخلکشور و اطالعیه دبریخانه شورای
ملی مقاومت انتشار یافت .شما باز هم اشتباهکردید .اما نپذیرفتید.
شما با اطمینانکامل میگفتید رژیم بدون خمینی آیندهای ندارد .دوران خمینی دهسال
و چهارم���اه بود ،با توجه به اینکه جنگ را عامل بقای رژیم میدانس���تید و خمینی از
مشروعیت انقالب و  ...هم برخوردار بود .با این حال تا امروز خامنهای بیست و چهار
سال در قدرت بوده است .بدون جنگ و برخورداری ازکاریسمای مذهبی و سیاسی.

تبلیغاتغریواقعی
در مورد روی آوردن جوانان به عملیات مسلحانهی مردمی
ش���ما در دوران خاتمی به ش���کل عجیب و البته غریواقعی از «روی آوردن جوانان به
عملیات مسلحانه مردمی»گفتید:
ت مسلحانه مردمی علیه این
وی [مس���عود رجوی] همچننی با اشاره به عملیا 
رژیم ضدبشری در ماههای اخریگفت :عملیات مجاهدین در یک سالهگذشته
به تحوالت جامعه سمت و س���و داده و باعث روی آوردن جوانان به مبارزه
1
مسلحانه و ارتش آزادیبخش به عنوان تنها راه رهایی ملی شده است.
بیالنیکه در مورد این نوع از «عملیات مسلحانه مردمی» داده بودید به شکل فاجعهباری
غریواقعی بود .البته همان موقع در مورد آن به شماگزارش دادم .شما در  ۲۵اسفند ۱۳۷۷
به نقل ازگزارشهای رسیده از درون رژیم اعالمکردیدکه «سی و پنج افسر و درجهدار
نریوی انتظامی در طی سه ماه به هالکت رسیدهاند» 2یک ماه بعد همنیآمار تبدیل شد
3
به «کشته شدن حداقل سی و پنج مأمور انتظامی در تهران».
در اخبارتان تعدادی از مأموران نریوی انتظامی راکه توسط سارقان مسلح یا یک سرباز
شکس���تخورده در عش���ق یا رفقای خالفکار و...کشته ش���ده بودند جزو «عملیات
-1اطالعیهی سازمان مجاهدین  ۲۷اردیبهشت .۱۳۷۸
-2نشریهی مجاهد شمارهی .۴۳۲
-3نشریهی مجاهد شمارهی .۴۳۶
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مسلحانه مردمی» آورده بودید.
حتی هنگامیکه رژیم خرب دس���تگریی عامالن ترور رازین���ی را اعالمکرد و آنها را به
باندهای رقیب نس���بت داد به ط���رز تعجبآوری آن را تکذیبکردی���د و ترور مزبور و
تالشهای مش���ابه را «روی آوردن هرچه بیشت���ر جوانان به مقاومت قهرآمیز به عنوان
تنها راه رهایی ملی در برابر دیکتاتوری مذهبی و تروریس���تی و دژخیمان و سردمداران
ً
ت قهرمانانهی
مشخصا تحت تأثری عملیا 
جنایتکار آن» دانس���تید و آن را «پدیدهایکه
واحدهای نظامی مجاهدین در داخلکش���ور» قرار دارد خواندید و «مبنی پیوند عنصر
نظامی و اجتماعی» معرفیکردید ،پیوندیکه «ناقوس مرگ رژیم را از بریون و درون آن
به صدا آورده اس���ت» .و اضافهکردید« :در وحشت از همنی پیوند و همنی پدیده است
که باند خاتمی و نشریات مربوطه ،ابتدا تالشکردند بازداشتشدگان و عامالن عملیات
قهرمانانهی مجازات آخوند رازینی را به باندهای رقیب و باالخص سپاه پاسداران نسبت
دهند ».و در خاتمه نتیجهگرییکردیدکه« :نس���بت دادن مقاومت قهرآمیز و عملیات
مسلحانهایکه هدفش از میانبرداشنت دژخیمان و مهرههای سرکوبگر رژیم به غاصبان حق
حاکمیت مردم ایران است ،به «استکبار جهانی» یا «دستهای پنهان» و «توطئههای
جناحی» ش���گرد شناخته شدهی رژیمهای ش���اه و خمینی و آخوندهای حقریی مانند
1
خامنهای و خاتمی است».
عاقبت برخالف تبلیغات شما مشخص شدکه ترور رازینی نه «عملیات قهرمانانه» و نه
پیوند خوردن «عنصر نظامی و اجتماعی» بلکه همانگونهکه «نشریات باند خاتمی»
اع�ل�امکرده بودند «توطئه جناحی» و حاصلکار «دس���تهای پنهان» بود .این ترور
توسطگروه «مهدویت»که رهربی آن با سیدمحمد حسینی میالنی نوهی آیتالله میالنی
بود صورتگرفت .افرادیکه اینگروه را تشکیل میدادند فعاالن «هیئتهای مذهبی»
تهران بودند و با این عقیدهکه میخواهند «شرایط را برای ظهور امام زمان» فراهمکنند
اقدام به ترورکرده بودند .اینگروه همچننی اقدام به ترور دو روحانی سنی همکرده بود.
اعضایگروه مهدویت،که عملیاتشان توسط شما «قهرمانانه» خوانده شده بود ،شامل
بیست و شش نفر بودندکه همگی شناسایی و دستگری شدند و سرانجام میالنی به عنوان
متهم ردیف اول و غالمرضا عاملی به عنوان متهم ردیف دوم به اعدام محکوم شدند و در
خصوص مابقی متهمان ،احکام سبکتری صادر شد .با این حال به علتگذشت علی
رازینی و خانوادهی انصار عزتیکه فرزندشانکشته شده بود و چهار نفر دیگرکه زخمی
شده بودند متهمان اعدام نشدند.
-1اطالعیه سازمان مجاهدین  ۱۷اردیبهشت .۱۳۷۸
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حرکت از دنیای واقعیات به دنیای فانتزی
شما پس از پایان جنگ ایران و عراق و به ویژه پس از جنگ «خلیج» اول و از بنی رفنت
چشمانداز سرنگونی از طریق جنگ آزادیبخش نوین ،هرچه در عالم واقع از سرنگونی و
رفنت به تهران دورتر میشدید تالش برای تأسیس حاکمیت در اشرف راکه در آن ماندگار
ش���ده بودید شدت میبخشیدید .و عاقبت ظاهر ًا نمودی از حاکمیت مورد عالقهتان را
در اشرف تشکیل دادید .شما با خوشحایل و غرور میگفتید منطقهی تحت حاکمیت و
نفوذ شما بزرگتر از «کرانهی غربی رود اردن» ،جاییکه دولت فلسطینی در آن شکل
گرفته ،بود .یعنی اشرف محلی بودکه شما دولتتان را در آنجا برپاکرده بودید .هرچهکه
میگذشت به ابعاد این ماکت «ایران فردا» میافزودید .در واقع بدون توجه به خشنودی
ی زایدالوصف شما از داشنت چننی «اقلیمی» ،نمیتوان اقدامات بعدی شما را
و ش���اد 
مورد تجزیه و تحلیل درست و همهجانبه قرار داد .به نظر من برای درک و فهم تحرکات
سیاسی و نظامی و تبلیغی شما نبایستی این پارامرت مهم را دور از نظر داشت .نه اینکه
دستاوردهای شما را نفیکنم بلکه موضوع را از جنبهی دیگری هم میبینم .برای همنی
بودکه پس از سقوط دولت صدام حسنی در اطالعیهتان از تجاوز هلیکوپرتهای عراقی
به «حریم هوایی اشرف» میگفتید .به محل زندگی شما «کاخ سفید»گفته میشد و
ش���ما ازگارد ویژهی حفاظتی مخصوص به خود اس���تفاده میکردید و در هر مرحله بر
وس���عت آن میافزودید .اسم «کاخ سفید» بیجهت انتخاب نشده بود .طول و عرض
محل زندگی شما و امکانات ویژه و منحصر به فردیکه از آن برخوردار میشدید هر روز
بیشتر میشد.
ش���ما به دنبال تشکیل دیوانساالری در محل بودید .از اینجا بودکه جامعهی بیطبقه
توحیدی رخت بست و اعضای شورای رهربی از امکانات ویژه برخوردار شدند .در صدر
اسالم هم وقتی موضوع دیوانساالری پیش آمد تجربهای مشابه داشتند همچننی در اتحاد
شوروی نیز صاحبمنصبهای حزبی از امتیازات خاصی برخوردار شدند.
اقلیم مورد نظر شما دارای قوای مجریه و قضاییه بود .شورای رهربی منصوب شما حکم
قوهی مجریه را داشت و فرامنی شما را به مرحلهی اجرا میگذاشت .از سوی دیگر قوهی
قضاییه به موارد تخلفات رسیدگی میکرد.
از آنگذشته ارتش شما نه تنها دارای «لشکر»ها و «یگان»های متعدد زرهی و مکانیزه
بود دارای چند هلیکوپرت قدیمی به عنوان نریوی هوایی و تعدادی «غواص» و احتما ً
ال
قایق به عنوان نریوی دریایی هم بود .هر از چندی مانور نظامی برگزارکرده و از نریوهای
عملیاتی بازدید میکردید و مراسم سان و رژه برگزار میشد .شما در اشرف و پایگاههای
حفاظت شدهی مجاهدین با «اس���کورت»کامل و رسمی حرکت میکردید .همهاش
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دالیل صرف امنیتی نداشت.
ارتش شما همچننی از نریوهای تکاور و رنجر هم برخوردار بود .منتهی هیچ موقع امکان
استفاده از هیچ یک از این نریوها به وجود نیامد.
بعد از مدتی شما به فکر افتادیدکه برای «اقلیم» مورد نظر خود قوهی مقننه متفاوتی هم
ی مقاومت محاسن مختلف داشت و عدهای از
ایجادکنید .هرچندگس�ت�رش شورای مل 
شخصیتهای هوادار مجاهدین انگیزهی الزم برای ماندن درکنار شما را پیدا میکردند و
در اعضای سازمان و رزمندگان ارتش و هواداران شما شور و شوق ایجاد میکرد و به آنها
دلگرمی میداد اما نمیتوان شور و شعف شما هنگامیکه تاالر «بهارستان» را ساختید
تا نشستهای این شورا در عراق و در این «تاالر» برگزار شود در نظر نگرفت .تشکیل
کمیسیونهای مختلف اما شکلی و غریمحتوایی شورای ملی مقاومت هم میتوانست از
همنیجا ناشی شده باشد .هم جنبهی تبلیغاتی داشت و هم میتوانست به نریوها انگیزه
دهد و هم پروژهی مورد نظر شما را تکمیلکند .اما قوهی مقننهی مورد نظر شما در ارتباط
با «اقلیم» صرف ًا نقش تزئینی داشت.
چنانچه وقتی به ابتکار شما شورای ملی مقاومت ریاست جمهوری برگزیده مقاومت برای
دوران انتقال را هم انتخابکرد نه تنها در سطح بنیالمللی تحرکی مثبت در فعالیتهای
مجاهدین و ش���ورای ملی مقاومت ایجادکرد و تأثریات غریقابلانکار خود را در ارتش
آزادیبخش و اعضا و هواداران مجاهدینگذاشت بلکه به تکمیل نقش رهربی وکامل
کردن پازل دولت حاکم بر «اقلیم» اش���رف همکمککرد .برای همنی مریم رجوی با
لباسهای رسمی و برازندهی رئیس جمهور در نشستها حاضر میشد« .دفاتر ریاست
جمهوری» در خارج ازکشور و نمایندگیهای مجاهدین درکشورهای مختلف نیز حکم
سفارتخانههای شما را داشتند.
همهی این اقدامات میتوانند ابتکارهای سیاسی بجا در نظرگرفته شوند به شرطیکه شما
وسعت «اشرف» را باکرانهی غربی رود اردن مقایسه نمیکردید و اقامتگاهتان را «کاخ
س���فید» نمینامیدید .به نظر من بنی اقدامات سیاسی شما و چننی توصیفاتی نمیشود
ارتباطی ندید.
ش���ما حتی فرمان شلیک بیس���ت و یکگلولهی توپ برای مریم رجوی هم دادید .از
تلویزیون ماهوارهای بیس���ت و چهار ساعته و دستگاه تبلیغاتیکارآمد برخوردار بودید و
اشرف «خربگزاری» و نشریهی روزانهی خود را داشتکه اخبار را به صورتگزینشی
و با صالحدید شما در اختیار نریوها میگذاشت .از این جا به بعد پروژهی شما تکمیل
ش���ده بود .حق با ش���ما بود چنانچه بارهاگفته بودید ورق از هر طرفکه میچرخید
ش���ما پریوز بودید .شما دولت خود را تش���کیل داده بودید ،نقش امامت و رهربی را به
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عهده داش���تید و امت در خدمتتان بود .بر اقلیمی بزرگتر ازکرانهی غربی رود اردن
حکمرانی میکردید ،رئیس جمهور و قوه قضاییه و مجریه و مقننه هم در خدمت ش���ما
بودند ،از نعمت ارتش و سیستم امنیتی هم برخوردار بودید و اگر به ایران هم میرسیدید
فبهالمراد .اما تا اینجا هم شما پریوز بودید .بعدها ماکت مقربهی حافظ و میدان آزادی
و پل رودخانهیکارون و امجدیه را هم درستکردید ،موزه و پارک هم بود تا چنانچه
رزمندگان در ایران به این مراکز دست نیافتهاند عجالت ًا در عراق با مشابه آن سرکنند .این
که چرا دل از «اش���رف» بر نمیکنید ریشه در این مسئله هم دارد .متأسفم شما بیش از
من و ما رنج هجران را متحمل شده و میشوید .ما اگر از ایرانمان رانده شدیم ،شما نه
تنها از ایران و زادگاهتان بلکه از «اقلیمی»که بر آن حاکمیت داشتید هم رانده شدید و
این رنج شما را مضاعف میکند .تالش شما برای پایداری اشرف و بازگشت به اشرف
از این موضع هم هست .با این حال آرزو میکنم شما و مجاهدین از دنیای «فانتزی» به
دنیای واقعیات برگردید .ش���ما لزوم ًا منافع مردم ایران و جنبش را در نظر نمیگریید .در
الگفته بودید:
حایلکه قب ً
این خطر همیشه وجود داردکه هرگروه و سازمانی در جریان حرکت مبارزاتی
خود ،به علت اینکه خودش را در رأس و باالتر از همهی نریوها و صالحتر
از آنه���ا میداند ،ممکن اس���ت در روند حرکت خویش بطور اس�ت�راتژیک
منافع خویش را اصلگرفته و منافع اصویلکل جنبش راکه ً
طبعا باید بطور
اس�ت�راتژیک از اولویت خاص برخوردار باشد ،نادیده بگرید .اینجاستکه
گروه یا سازمان مزبور بخاطر مصالح و منافع عملیکوتاه خویش ،منافعکل
ً
نتیجتا در این مرحله عوض تأکید مشخص بر منافع
جنبش را نقضکرده و
عام جنبش ،منافع خاص خود را اصل میگرید و به اپورتونیسم (یا ارتجاع)
1
میغلتد.
متأسفانه بایستی بگویمکه شما منافع فردی خودتان را نه تنها بر منافعکل جنبش بلکه بر
منافع سازمان مجاهدین مرجح دانسته و اصلگرفتهاید.

-1پراگماتیسم ،انتشارات مجاهدین ،بهار  ۱۳۵۸ص  ۴۱و .۴۲

بخش ُنهم

ُ
سردرگمی در جنبش ۸۸

انکار امکان وقوع تظاهرات مردمی
در ابعاد تاسوعا و عاشورای ۵۷

شما از عهدهی تحلیل شرایط پس ازکودتای  ۸۸بر نیامدید .برای همنی تا پس از خیزش
غریقابل تصور مردم در  ۲۵خرداد  ۸۸از دادن پیام خودداریکردید.
بعد از آن هم در حریت از خیزش عمومی و قیام بودید و دائم مردم را به قیامهایی بزرگتر
دعوت میکردید .در حایلکه ش���ما پیشتر میگفتید امکان یک قیام عمومی از نوع
ال منکر هر نوع قیام در ابعاد فوق بودید ،در حایلکه
عاشورا و تاسوعا  ۵۷نیست ،اصو ً
جنبش  ۸۸و تظاهراتهای میلیونی مردم بطالن این نظریه را ثابتکرد .شما در پاسخ به
این سؤالکه «آیا سناریوی پایانی و سرنگونی رژیم میتواند مشابه مرحلهی پایانی رژیم
شاه مبنی بر قیام تودههای میلیونی مردم با دست خایل باشد؟»،گفتید« :خری ،زیرا حضور
ً
مقدمتا مالزم با درهمشکسنت طلسم اختناق است و اینکه دیگر
مستمر تودههای مردم
1
رژیم دینامیسم و توان سرکوب نداشته باشد».
و همچننی :
آیا در این شرایط میتوان اسرتاتژی ارتش آزادیبخش ملی را با قیام اجتماعی
جایگزین نمود؟» پاسخ دادید« :خری ،هرگز .از قضا تجربه قیام تهران [منظور
 ۱۸تری  ]۱۳۷۸یک بار دیگر به وضوح ثابت نمودکه ارتش آزادیبخش ملی
نهایتا در زیر چننی چرتی به ثمر میرسند2.
ً
ابزار سرنگونی است و قیامها
-1مجاهد شمارهی  ۴۵۶شانزدهم شهریور .۱۳۷۸
 -2منبع پیشنی

262

سردرگُمی در جنبش ۸۸

با این حال شما در تابستان  ۱۳۸۸و در بحبوحهی جنگ وگریز مردم با رژیم مکرر ًا از
مردممیخواستید:
ش���وراها و هستههاى مقاومت و قیام آزادىبخش را براى برگزارى انتخابات
آزاد تحت نظارت بنیالمللى و برچیدن بساط استبداد مذهبى تشکیل بدهید.
وقتی در مطالب قبلیام به شما یادآوریکردمکه «قیام آزادیبخش» برخالف اسرتاتژی
جنگ آزادیبخش نوینی اس���تکه ش���ما تبلیغ میکردید ،این بار برای پوشاندن آن از
تشکیل «یگان»های ارتش آزادیبخش در داخلکشورگفتید.
البته مجاهدین مثل همهی نریوهای سیاسی دیگر پیشبینیهای زیادیکردندکه درست از
کار در نیامد .چارهیکار آن استکه مسئولیت پذیرفته و توضیح دهید چه شدکه باالخره
تظاهرات میلیونی برخالف نظر شما در ایران شکلگرفت .اتفاق ًا سردرگمی سیاسی شما
از نامهنگاری به خربگان رژیم تا درخواس���ت رفنت نریوهای مجاهدین به داخلکشور و
اعالم چادر زدن در خاوران و اینکه دنبالکسب قدرت سیاسی نیستید و یا درخواست
از جوانان برای رفنت به مساجد و درآوردن آن از دست ارتجاع ناشی از همنی واقعیت و
شکلگریی تظاهراتهای میلیونی در مقابل چشمانتان بود .با پدیدههایی روبرو میشدید
که به مدت سه دهه غریممکن بودن آن را به اشکالگوناگون تحلیلکرده بودید.

نامه به خربگان رهربی
و درخواست برکناری خامنهای وگزینش منتظری
ش���ما در راستای سردرگمی سیاسیتان در صدر نامهتان به نمایندگان مجلس «خربگان
رهربی» به ریاست هاشمی رفسنجانی نوشتید« :بیم آن دارمکه به مصداق آیه شریفه ّ
«ال
الناصحنی» نصحیتکنندگان را خوش ندارید».
تحبون ّ
ّ
نامهی ش���ما اولنی نامهی یک شخصیت سیاسی اپوزیس���یون به یکی از مسئوالن و یا
نهادهای نظام نبود .منتهی این اولنی باری بودکه اینکار از سوی شما صورت میگرفت.
وقتی ابوالحسن بنیصدر محرمانه به خمینی نامه نوشت و از او خواست اجازه دهد یک
دولت الیق از مردم دلسوز بر سرکار آید و امور را به جریان عادی بازگرداند ،یعنی مجلس
جدیدی با انتخابات آزاد تشکیل دهد تا وضعیت سیاسیکشور عادیگردد ،شما او را
«معتاد خمینی» لقب دادید و عنوانکردیدکه میخواهد زیر عبای خمینی بخزد.
از مضم���ون و محتوای موضعگرییتان در مورد نامهنگاری بنیصدرکه بگذریم ش���ما
به درس���تی روی «غریعلنی» و مخفیانه بودن آن دستگذاشته بودید .او خواستهای را
مطرحکرده بودکه چنانکه این خواسته صورت تحقق به خود میگرفت دیگر جمهوری
اسالمی و حکومت والیت فقیه معنا نداشت .بعدها فداییان اکثریت و افراد دیگری هم
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نامههای علنی به رژیم نوشته و شرایطی را برای فعالیت سیاسی در داخلکشور مطرح
کردند .مواض ع علنی اکثریت و دیگر شخصیتهای سیاسی این طیف نیز با واکنش منفی
مجاهدین روبرو شد و مارک «خیانت» و «وادادگی» خورد.
نامهی ش���ما به خربگان رژیم نیز صرفنظر از محتوای آن چنانچه از سوی فرد دیگری
نوشته میشد قطع ًا با واکنش منفی مجاهدین روبرو میشد و انواع و اقسام لعن و نفرینها
نصیب نویسنده نامه میشد در حایلکه مجاهدین و به ویژه شما از این امکان برخوردارید
که در هر لحظه هر تاکتیکی راکه دیگران اجازهی استفاده از آن را ندارند بهکارگریید.
به ویژه این نامه نقض آشکار «بیانیهی ملی ایرانیان» و «مرز سرخ» مقاومت بودکه مبتکر
آن شخص شما بودید .برای ارزیابی نامهنگاری به خربگان رژیم باید دید این نامه چه اهدافی
را دنبال میکرده است .از دو حال خارج نیست یا به نظر شما زمینهی اجرایی داشته ،و یا
ی آنها را شعلهورترکنید.
میخواستید روی تضادهای رژیمکارکنید و آتش درگری 
پیشنهاد این استکه :با توجه به حکم اخری آقای منتظری درباره عزل تلویحی
خامنهای،که تایل تلو حجاج بن یوسف در روزگار ماست ،برای ممانعت از
خونریزی و بغی و فساد هر چه بیشتر از سوی نامربده:
ً
ً
موقتا آقای
اوال با تش���کیل جلس���ه فوقالعاده خربگان ،خامنهای را برکنار و
منتظری راکه اعلم همه شمایان است ،جایگزینکنید تا مقدمات انتخابات
آزاد تحت نظارت بنیالمللی براساس اصل حاکمیت مردم ایران فراهم شود.
ال در مورد آیتالله منتظریگفته بودید:
قب ً
میگوئیمکه هیچکس و هیچ قدرتی در جهان نمیتواند جنایتکارانی همچون
رفسنجانی ،منتظری و مهدویکنی و  ...را در انظار ملت ایران تطهری نموده و
با محاسبه بر روی حمایت آنان همهی تقصریات را بهگردن جناح «سخت»
1
و البته مجهولالهویهی رژیم سرشکنکند.
همچننی در قطعنامهی سراسری تظاهرات به مناسبت  ۱۹بهمن ۱۳۶۵گفته بودید:
با حذف منتظری ابله از دور والیتعهدی خمینی ،عهد و روزگارکس���انی نیز
که با آویخنت به عبای منتظری چشم به استحالهی رژیم خمینی دوخته بودند،
بطور قطعی بسرآمده است .به این ترتیب خیانتکارانی همچون امینی و بختیار
و بنیصدر و مدنی و بازرگان با شاه یا خمینی همسرنوشت شدند .یعنی هم
«کارت» سلطنت و هم «خط» استحالهگراییکه با نامزد شدن در انتصابات
-1پیام برادر مجاهد مسعود رجوی به مناسبت بیستمنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین ،نشریهی
اتحادیهی انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج ازکشور شمارهی .۷۸
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ریاستجمهوری خمینی و یا با نامهنگاریهای ننگنی به شخص خمینی ،قصد
خزیدن به زیر قبای «والیت فقیه دژخیم خونآش���ام جماران را داشتند برگ
خاتمهی خدمت» خود را دریافتکردند!
شما هم با تأخری به افراد یاد شده پیوستید .منتهی آنها راه را با خیانت طی میکردند و
شما با افتخار و از خودگذشتگی.
از اینکه بگذریم «اندرز و پیشنهاد » داده شده از سوی شما نمیتوانست زمنیهی اجرایی
پیداکند و اگر چننی پنداری بوده ناشی از سادهانگاری و توهم بوده و عذر بدتر ازگناه است.
آن روزها ش���ایعاتی شنیده میشد مبنی بر اینکه خربگان رهربی همراه با رفسنجانی در
صدد حذف خامنهای هستندکه واقعی نبود و به نظر منکسانیکه به این شایعات دامن
میزدند یا شناخت درس���تی از ماهیت خربگان و دستهبندیهای داخلی رژیم نداشتند
و یا دس���ت دس���تگاههای امنیتی و اطالعاتی نظام درکار بود تا فعاالن سیاسی را در
حساسترین شرایط دچار خوشخیایل و توهمکنند.
این سیاستی استکهکارگزاران رژیم در سه دههگذشته در مالقاتهای خارجی هم به
کار میبندند تا آنها را به ویژه در موقعیتهای حساس و حیاتی منفعلکنند.
افرادیکه خوشخیاالنه این موضوع را تبلیغ میکردند توجهی نداشتندکه خربگان رژیم
غالب ًا نمایندگان و مواجببگریان خامنهای و بیت او هستند .آیتالله منتظری به درستی در
سال  ۷۶در سخرنانی خود به مناسبت  ۱۳رجب تأکیدکردکه امامان جمعه حقوقبگری
وگوشبه فرمان بیت رهربی هستند .اکثریت قریب به اتفاق خربگان رهربی امامان جمعه
و نمایندگان مستقیم خامنهای در شهرها و نهادهایکشور هستند .به نظر من شما تحت
تأثری این شایعات قرارگرفته بودید و عجوالنه به خربگان رهربی نامه نوشتید و درخواست
کردی���دکه خامنهای را برکنارک���رده و تا اطالع ثانوی منتظری را ویل فقیه نظامکنند.
الزم شما در
نگارش این نامه یکی از اشتباهات سیاسی و ناشی از عدم شناختکافی و 
آن مقطع از جناحبن دیهای رژیم بود .حوادث بعدی هم نشان دادکه این رویکرد اشتباه
بوده و سریحوادث در مسری عکس پیشبینی فوق بوده است .حتی وقتی در سخرنانیها و
پیامهایتان بهگذشته باز میگردید و به مواردی اشاره میکنید ،این بخش از عملکردتان
را حذف میکنید .انگار چننی موضعی از سوی شما اتخاذ نشده است.
حتی اگر توجیهکنیدکه قصد داشتید روی تضادهای رژیمکارکنید نیز به نتیجهی مطلوبی
نمیرس���ید .چراکه از همان اول به خوبی مشخص بودکه این نامه و درخواست روی
تضادهای رژیم نیزکارساز نیست و اتفاق ًا میتواند بطور عکس عملکند و آنها را دور
خامنهای بیشتر جمعکند و آیتالله منتظری را در تنگنای بیشتری در جناحبندیهای
رژیم قرار دهد.
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این «اندرز و پیشنهاد» در حایل داده شدکه جبههبندیهای درونی خربگان رهربی به سمتی
میل میکردکه حتی قصد داشتند رفسنجانی را نیز از ریاست خربگان برکنارکنندکه او هر
بار مجبور میشدکلی به خامنهای باج دهد تا در این منصب بماند و عاقبتکارساز نشد و
مهدویکنی جای او راگرفت .اتفاق ًا برکناری بعدی رفسنجانی از ریاست خربگان رهربی
نیز برخالف پیشبینیهای شماکه خامنهای و رفسنجانی را «جفت متضاد جدایی ناپذیر»
معرفی میکردید ،بود و ناشی از عدم شناخت دقیق وکافی از جناحبندیهای رژیم.
یکی از نقاط ضعف این نامه و یا به تعبری شما «اندرز و پیشنهاد به مجلس خربگان» این
بودکه مشخص نکرده بودید در صورتیکه خربگان رژیم به «اندرز و پیشنهاد» شما عمل
کرده و خامنهای را برکنار و منتظری را ویلفقیه نظامکنند رویکرد مجاهدین چه خواهد بود.
اصو ً
ال اندرز برای اصالح امور است .آیا شما میخواستید چرخهای نظام را تعمریکنید؟
از اینگذشته شما پیشتر درخواست اجازهی فعالیت در داخلکشور را به درستی مشوش
کردن فضای سیاسی و متوهمکردن مردم معرفی میکردید اما خودتان از رژیم خواستید
اجازه دهدکه یگانهای ارتش به داخلکشور انتقال یابند! حتم ًاکه منظورتان نبود با
ساز و برگ نظامی بروند.

آمادگی برایکنار آمدن با بخشی از نظام و رضا پهلوی
آقای رجوی جنبش  ۸۸و پیامهای شما نشان دادکه شما در شرایط مقتضی آمادگیکنار
آمدن با بخشی از نظام و رضا پهلوی را هم دارید .البته من با تحرکات سیاسیگوناگون
مخالفتی ندارم اما این مواضع با آن چه پیشتر میگفتید نمیخواند .و همنی موضعگریی
با مواضع شما در ارتباط با دیگر نریوها و حتی منتقدان شما نمیخواند و البته برخالف
«بیانیهی ملی ایرانیان»که مبتکرش خودتان بودید نیز هست.
شما در پیام  ۱۴مردادماه  ۱۳۸۸خودکه تحت عنوان «تعمیق شقه در باالی رژیم و تداوم
قیام در میان توده مردم» صادر ش���د پس از اشاره به نامهیکروبی به وزیر اطالعات با
تأکید روی «شقهی رژیم»گفتید:
مبادا به قیامهای  12و  14مرداد و همچننی به عمق ش���قه و شکاف در باالی
رژیم مریای آخوندیکم بها بدهید .قیام به هر قیمت باید بیشتر و بیشتر عمق
وگسرتش پیداکند و خواهدکرد .هرکسکه با دیکتاتوری دینی و با والیت
1
فقیه نیست و هرکسکه به حاکمیت مردم و رأی مردم پایبند است ،با ماست.
موضوع «شقه در باالی رژیم» و تأکید روی «هرکسکه با دیکتاتوری دینی و با والیت
فقیه نیست و هرکسکه به حاکمیت مردم و رأی مردم پایبند است ،با ماست» اشاره به
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18027
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موسوی وکروبی است .شما آنها را در صورتیکه «حاکمیت مردم و رأی مردم» را بپذیرند
ک���ه البته آنهم جای چانهزنی دارد «با ما» میدانید .هنگامیکه در  ۱۴تریماه  ۱۳۸۸هم
نسبت به «امنیت و سالمت آقای موسوی» هشدار دادید ،پایههای همنی اشاره را میچیدید:
1 .1محکومکردن هرگونه تعرض و ستمیکه بر موسوی و خانواده و اطرافیان
او در چارچوب همنی رژیم جریان دارد .هم چننی اخطار به رژیم در مورد
محاکمه و مجازات وی با تأکید براینکه مس���ئولیت هرگونه تعرض،
دستگریی یا اقدام تروریستی برعهده شخص خامنه ای است.
2 .2هشدار نسبت به امنیت و سالمت آقای موسوی و درخواست از دبریکل
و شورای امنیت ملل متحد برای اعزام بالدرنگ یک هیأت نظارت بنی
1
المللی به تهران در همنی خصوص و ...
پیش از این منازعات درونی رژیم را «جنگگرگها» معرفی میکردید.
در همان دوران در مورد رضا پهلوی نیزکه پیشتر او را «نیمپهلوی» میخواندیدگفتید:
ً
صراحتا مىگویمکه پش���تکردن به دیکتاتورى و بازگش���ت به جبهه مردم
ایران براى سرنگونى استبداد مذهبى و استقرار حاکمیت مردم ایران ،بهجاى
حاکمیت شیخ و شاه ،نه فقط آقایان موسوى وکروبى و امثال آنها ،بلکه آقاى
رضا پهلوى را هم اگر بخواهد و ارادهکند و اگر بتواند موانع این امر راکنار
بزند ،شامل مىشود... .
اول نکات الزم را رو به همنی مجاهدین و دیگر اعضاى شوراى ملى مقاومت
ایران و هواداران و پشتیبانان آنها و هموطنان مىگویم:
اول اینکه ،رضا در زمان انقالب ضدسلطنتى هیجده سال داشته و تا آنجاکه
ً
شخصا مرتکب جرم و جنایتى از نوعکارهاى پدر و پدربزرگش
من مىدانم
در داخل ایران نشده است .وانگهىگناه پدر راکه به پاى پسر و همچننیگناه
پسر راکه به پاى پدر نمىنویسند مگر اینکهکسى اعالم جرم مشخصکند
و دادگاه قضاوتکند .آخر مگر ما بایدگناهان رضاخان سردار سپه وگناهان
رسما و ً
ً
علنا
خمینى را به پاى نوههاى آنها بنویس���یم؟  ...دلم مىخواهدکه
هرگونه داعیهی س���لطنت را همکنار مىگذاشتند و همه موانع وکاسههاى
داغتر از آش سلطنتطلب راکنار زده و در خدمت و یارى به جبهه مردم ایران،
اعالم مىکردندکه خواهان یک جمهورى دموکراتیک و مس���تقل مبتنى بر
جدایى دین از دولت و نفى تام و تمام رژیم والیتفقیه و سرنگونى آن هستند.
2
در اینصورت بهراستى چه نام نیکى از خود بهجا مىگذاشت.

1-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44298
2-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20030
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ش���ما در شرایط جدید برخالفگذشته برای تش���کیل «جبهه مردم ایران» با موسوی
وکروبیکه به مدت س���ه دهه در حاکمیت بوده و مس���ئول مستقیم سیاهترین سالهای
حاکمیت رژیم هستند شروط زیر را قائل میشوید:
«با دیکتاتوری دینی و با والیت فقیه» نباشند و «به حاکمیت مردم و رأی مردم پایبند»
باش���ند .و سپس حساب رضا پهلوی را از نظام شاهنشاهی جداکرده وگفتید چنانچه
ً
«علنا هرگونه داعیهی
میخواهد «در خدم���ت و یارى به جبهه مردم ایران» قرارگرید،
سلطنت راکنار» بگذارد .شما شرط دیگری مطرح نکردید.
اما بالفاصله هرکسی را با هر سابقهای و با هر موضعی در حال حاضرکهکوچکترین
انتقادی متوجهی شخص شما ،سیاستهای شما و یا شورای ملی مقاومتکند دشمن و
بریون از «جبههی خلق» معرفیکردید:
گفتیمکه معیار عمده براى شناخت اعضا و اجزاى «جبهه خلق» یا «جبهه
ت فقیه ،شرایط عینى و منافع آنها در پیشرفت
مردم ایران» در برابر رژیم والی 
جامعه و قابلیت آنها براى س���رنگونکردن مانع اصلى پیش���رفت سیاسى و
اقتصادى و اجتماعى جامعه ایران یعنى همنی دیکتاتورى والیت فقیه ،است.
گفتیمکه این نه یک تفنن یا امر مستحب بلکه واجب عینى و هویت سیاسىایرانیان آزادىخواه و میهندوست است.
گفتیمکه با این معیار و این شاخص ،هیچ نریو و هیچ شخصى نمىتوانیافتکه بهواقع تضاد اصلى او با رژیم والیت فقیه باش���د و سرنگونى آن را
بخواهد ،اما در عنی حال ،زیرآب اشرف و مجاهدین و شوراى ملى مقاومت
ایران را بزند .چننی چیزى خصیصه ارتجاعى و عالمت خروج از جبهه خلق و
ادامه و امتداد همنی رژیم است.
چگونه مىتوان هم خواهان س���رنگونى این رژیم ،و هم خواهان س���ر بریدن
مجاهدی���ن بود یا براى آن جاده صافکرد؟ خ���واه و ناخواه ،یکى از این دو
رویکرد ،اصالت دارد .خواه و ناخواه ،یکى از این دو رویکرد ،شکلى و صورى
و دیگرى محتوایى است .محتوا ،عناصر متشکله یک شئی و هر مجموعه است.
تفاوت انتقاد با ضدیت و خصومت هم بر همگان واضح اس���ت یکى پیش
برنده ،تقویتکننده و احیاگر اس���ت ،اما دیگرىکاهنده ،تضعیفکننده و
1
امحاگر .در بحثهاى بعدى راجع به این موضوع صحبت خواهیمکرد.
حرف ش���ما متنی و منطقی ،اما یک نفر راکه در س���ی و دو سالگذشته به شما انتقاد
«پیشبرنده ،تقویتکننده و احیاگر»کرده نام بربید .افراد برای آنکه در «جبهه خلق»
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20030
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مورد ادعای شما قرارگریند بایستی دربست شما و سیاستهایتان را بپذیرند و الم تاکام
حرفی نزنند و این امری ناشدنی است.

عدم تمایل برایکسب قدرت
شما در جریان جنبش مردم در تابستان  ۸۸اعالمکردیدکه خواهانکسب قدرت نیستید
و «با اشرفیان خونفشان و با اشرفنشانان در ایران و سراسر جهان ،براى چادر زدن در
خاوران هم اعالم آمادگى و ثبتنامکردهایم» آیا واقع ًا مجاهدین آنگونهکه شما در پیام
خود بیانکردید دنبالکسب قدرت نبوده و خواهان چادر زدن در خاوران هستند؟
آزادشدن شما از زندان شاه «تاریخساز» معرفی میشود ،خروج شما ازکشور هم پرواز
«تاریخساز» است .ازدواجتان ،انقالب ایدئولوژیک و «پیام وحدت ،رحمت ،رهایی»
خوانده میش���ود و تحویل عظیم ،عزیمتتان به عراق «پروازی برای صلح و آزادی» و
«پرواز انقالب» نام میگرید ،فقط مانده در مورد تولدتان هم یک صفت عجیب ساخته
شود« .خون شهیدان ،رنج اسریان» در شماگره خورده است .در شعار «ایران – رجوی،
رجوی -ایران»که هنوز حاضر به دست برداشنت از آن نیستید و «ایران -مریم ،مریم –
ایران» را هم به آن اضافهکردهاید معادل ایران شمرده میشوید و ایران معادل شما ،آیا با
این تفاسری میشود ادعای شما را پذیرفت؟
الگروهها و احزاب سیاسی برای به
کسب قدرت حق یک نریوی سیاسی است و اصو ً
دست آوردن قدرت سیاسی تشکیل میشوند وگرنه انجمن خرییه ،فرهنگی و اجتماعی
تشکیل میدادند .اتفاق ًا برعکس ،شما هنگامیکه ازکشور خارج میشدید به صراحت
گفتید میروم در خارج ازکشور آلرتناتیو دموکراتیک را ایجادکنمکه دوباره سر بزنگاه
نااهالن دسرتنج و محصول مبارزات مردم را به یغما نربند .در واقع یک عمر به توپچی
مواجب میدهندکه در لحظهی موعود شلیککند .اینکهگفته شد ما دنبال قدرت و
سهمخواهی نیستیم یا من میخواهم بروم خاوران چادر بزنم در جهت عکس تعهدات
شما هنگام خروج ازکشور و در تقابل با اهداف تشکیل شورای ملی مقاومت است.
پس ازکودتای خرداد  ۱۳۶۰و برکناری بنیصدر از ریاس���ت جمهوری ،ش���ما به حکم
بنیصدر به عنوان نخستوزیر انتخاب شده و مسئولیت تشکیل شورای ملی مقاومت هم
به عهدهی شماگذاشته شد .حتیگفته میشود تشکیلکمیسیونهای مختلف شورای
ملی مقاومت و تعینی مسئوالن آن از سوی شما هم در راستای حل و فصل مسائلکشور
پس از به عهدهگرفنت قدرت است .بنابراین نمیشود شما رئیس جمهور برگزیده مقاومت
داشته باشید ،پارلمان در تبعید داشته باشید ،مسئوالنکمیسیونهای مختلفکه پس از
س���رنگونی نظام حکم وزیر پیدا میکنند داشته باشید ،خودتان هم رئیس با اختیارات
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ویژهی شورای ملی مقاومت باشید و بخواهید پس از سرنگونی نظام بروید در خاوران
چادر بزنید! شما برنامهی «جمهوری دموکراتیک اسالمی» را هم انتشار دادهاید.
از اینگذشته بارها مطرح شده استکه شما رهرب «انقالب نوین مردم» ایران هستید .در
نامهایکه شما به خربگان رژیم نوشتید نیز آنها را «اندرز» دادیدکه صدای «انقالب
نوین مردم» ایران را بشنوند .در واقع «انقالب نوین مردم ایران» با شماگره خورده است.
چگونه میشود «رهرب انقالب نوین» در پی برافراشنت چادر در خاوران باشد؟
در هر صورت علیرغم جایگاه رفیع جاودانگان قرار نیس���ت ما پس از سرنگونی نظام
مجالس روضه و تعزیه و س���وگواری راه بیاندازیم .مردم ما ،شهدا و جاودانهها و همهی
آنهاییکه دل درگرو میهن دارند خواستار سازندگی ،آبادانی و بهروزیکشور هستند
و نه لزوم ًا برگزاری مجالس فاتحه و عزا و یادبود .وگرنه رژیم بیش از سی سال استکه
کارناوال «شهدا» درکشور راه انداخته و دستبردار هم نیست .قرار نیست ما با مرگ و
مردگان زندگیکنیم .مردم ما به رقص و آواز و شادی و نشاط نیاز دارند.
یاد فرزندان خوب میهنمان نیز در شادی و شکوه و غرور ملتمان زنده میشود و نه در
آینیهای بزرگداشت یا درگورستانها و مجالس عزاداری و فاتحه .این راه غلطی است
که ما در تاریخمان و به ویژه در پانصد سالگذشته طیکردهایم .بدون آنکه به نتیجهی
دلخواه رس���یده باشیم .اشکگرفنت از مردمکه هرن نیست .مردم ما در حاکمیت نکبت
جمهوری اسالمی به اندازهیکافی اشک و ماتم و سوگ و عزا و عاشورا و تاسوعا و دهه
محرم و دههی فاطمیه و اربعنی و  ۲۸صفر و ماه رمضان و شبهای قدر و ضربت خوردن
امریالمومننی و  ...داش���تهاند حاال بایس���تی آنها را به شادی و جشن و سرور و پایکوبی
بشارت داد و نه بیتوتهکردن درگورستانها و افراشنت خیمهها در قربستانها.
با توجه به سابقهی تاریخیکه نسلما و نسلهای بعدی از وعدههای خمینی مبنی بر این
که دنبال قدرت نیس���ت و میخواهد مانند «طلبه»ای به قم برود به یاد دارند اینگونه
موضعگرییها نه جدیگرفته میشوند و نه بازتاب خوبی دارند .وعده دادن ساده ،ویل
عمل به آن مش���کل است .متأسفم در نشست درونی مجاهدین آنقدرش راکه حوصله
کردمگوشکنم ،مسئوالن مجاهدین به ویژه «عباس داوری» و  ...یک به یک حاضر
میشدند و از خودشان انتقاد میکردندکه تابع «تعادل قوا» بوده و به دنبال قدرت بودند
ت و از خودگذشتگی شما صحه میگذاشتند و پوزش میخواستند.
و بر فرزانگی و درای 

وعدهی عدم شرکت در انتخابات
شما همچننی در همان ایامگفتیدکه قصد ندارید در هیچ انتخاباتی شرکتکنید و خواهان
کسب قدرت نیستید!

270

سردرگُمی در جنبش ۸۸

به نظر من بایستی حرفهای شما را ترجمه و تفسریکرد .شما در مجاهدین هم در هیچ
انتخاباتی ش���رکت نمیکنید و مسئولیت در سازمان را به دیگران سرپدهاید .البته اگر در
انتخاباتی هم ش���رکتکنید قطع ًا و بدون تردید پریوز هستید .سرنوشت مجاهدین را به
گونهای مدیریتکردیدکه این س���ازمان در حال حاضر بدون شما معنایی ندارد .عدم
حضور شما در یک انتخابات آزاد درون مجاهدین به این معنا نیستکه شما هراس دارید
که مبادا انتخاب نشوید و یا اصو ً
ال رقیبی داشته باشید و یا اینکهکسی در میان مجاهدین
به ذهناش هم خطورکندکه همسنگ شماست .در اینکه شما بیرقیب و بیجانشنی
هس���تید شکی نیست .وانگهی سی سال روی این مس���ئلهکارکردهاید؛ موضوع جای
دیگریست .عنصر ذیصالح و به ویژه رهرب عقیدتی اصو ً
ال در هیچ انتخاباتی شرکت
نمیکند؛ صالحیت با انتخابات تعینی نمیش���ود؛ به ویژه خود را با پاینیتر از خود در
معرض انتخاب قرار نمیدهد .فاصلهی شما هر روز با همقطاران دیروزتان بیشتر و بیشتر
میشود .یکی از دالیل ایجاد الیههای مختلف شورای رهربی مجاهدین از زنان هم همنی
استکه فاصلهی شما با اعضای سابق دفرت سیاسی مجاهدین و یا دوستان قدیمیتان
هرچه بیشتر شده و دستنیافتنی تر شوید .این چیزی استکه شما در نشستهای داخلی
و در جمع مجاهدین روی آن تأکید داشتهاید.
ش���ما وقتی نماینده سازمان مجاهدین خلق و یکی از اعضایکادر مرکزی آن بودید در
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی شرکتکردید .این حق شما بود و اتفاق ًا
به درس���تی از سوی اقشار وسیعی از مردم و تقریب ًا اکثر جریانهای سیاسی مرتقیکشور
مورد حمایت قرارگرفت.
مش���خص است وقتی ش���ما به مقام ره رب «انقالب نوین مردم ایران» میرسید در هیچ
انتخاباتی ش���رکت نکنید .در هیچکجای دنیا رهرب انقالب در هیچ انتخاباتی ش���رکت
نمیکند .ش���أن رهربی اجازه نمیدهدکه صالحیت او به رأیگذاشته شود و یا خدای
نکرده از رقیبی شکست بخورد .در این نگاه صالحیت به رأیگذاشته نمیشود و یا در
معرض چون و چرای مردم قرار نمیگرید.
در هیچیک از انقالبات دنیا رهرب در انتخابات ش���رکت نمیکند .این انقالب خواه در
روسیه باشد یا چنی ،یا حتی انقالب اسالمی ایران و یا لیبی وکره شمایل و  ...هرجا هم
که چهرههای سیاسی با انتخابات به قدرت رسیدند و سپس مقام «رهربی» و «پیشوایی»
یافتند دیگر حاضر به شرکت در انتخابات و رقابت با دیگران نمیشوند ،هیتلر و موسولینی
و ...از این دست بودند.
در همهی انقالبات هم رهربانیکه جان و مال و نفس مردم را در اختیار دارند میگویند
آنها جز هدایت مردم و مسئوالن آنهم به خواست خودشان مسئولیت دیگری ندارند.
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حال اینکه واقعی نیست.
با توجه به توضیحاتیکه دادم و تجربیات تاریخیکه داریم عدم شرکت در انتخابات به
منزلهی عدم تالش برایکسب قدرت نیست .آنهم قدرت بی حد و حصر و غریپاسخگو.
چون به محض اینکه در انتخابات شرکت میکنید یعنی زمینی میشوید و مردم بطور
نسبی فرصت چون و چرا پیدا میکنند ،اماکسانیکه در انتخابات شرکت نمیکنند در
واقع این فرصت را از مردم میگریند .شما مالحظهکنید از زمانیکه خمینی به قدرت
تکیه زد با هیچ خربنگار داخلی و خارجی حاضر به مصاحبه نشد .خامنهای هم حاضر به
مصاحبه با مطبوعات داخلی و خارجی نشده است چون شأن او اجازه نمیدهدکه مورد
پرسش قرارگرید.
در هر صورت ش���ما چه از زبان خود و چه از طریق تبلیغات مجاهدین و ش���ورای ملی
مقاومت« ،رهرب انقالب نوین مردم ایران» و «رهرب مقاومت» نامگرفتهاید.
اتفاق ًا در سی سالگذشته نیز سری حوادث و تحوالت در مجاهدین و شورای ملی مقاومت
حاک���ی از نقش و قدرت بدونگفتگوی شماس���ت .حتی اگر س���رفصل مهم انتخاب
«ریاست جمهوری برگزیده مقاومت» را همکه در نظر بگریید پیام سیاسی خاص خودش
را داردکه مؤید نظر من است.
به ابتکار و صالحدید شما ،شورای ملی مقاومت ،مریم رجوی را به عنوان «رئیس جمهور
برگزیده مقاومت» انتخابکرد .با این حال مریم رجوی این مسئولیت را علیرغم انتخاب
از سوی شورای ملی مقاومت و اصرار چهرههای شاخص آن نپذیرفت تا اینکه شما به
لحاظ ایدئولوژیک و از موضع رهرب عقیدتی به او دس���تور دادید تا منصب مورد نظر را
بپذیرد .و او نیز در جریان مراسم مزبور روی این مهم تأکید مؤکدکرد.
قطع ًاکه مریم رجوی پیش و بیش از هرکس در جریان ابتکار و صالحدید مجاهدین و
شما بود و با اقدامی غریمنتظره مواجه نشده بود و حتم ًا از پیش در مورد چگونگی برخورد
وی با این پیشنهاد همآهنگی الزم بنی شما صورتگرفته بود و آنچه در نشست شورای
ملی مقاومت شاهدش بودیم اجرای صحنههایی بودکه از قبل به دقت و مو به مو طراحی
شده بود.
بنا به اهمیتیکه شما و مریم برای نقش رهرب عقیدتی قائل هستید ترجیح دادید در جریان
عمل و نزد اعضای شورای ملی مقاومت و در جریان یکی از سرفصلهای مهم این شورا،
روی اهمی���ت و تعینیکنندگی اصل رهربی عقیدتی تأکیدکنید .وگرنه در جمع دو نفره
خودتان میتوانستید موضوع را حل و فصلکنید بدون آنکهکسی بفهمد .در واقع مریم
رجوی حتی در پذیرش مسئولیتی به این بزرگی ،آنهم از سوی پارلمان مقاومت ،به دستور
رهربی عقیدتی عملکرد و نه نظر و درخواست جمعیکه در هر صورتگفته میشود
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مورد احرتام اوست .پیام او به اعضای شورای ملی مقاومت و ناظران این است در اجرا
و پیشبرد این مسئولیت هم نگاه من به شما نیست بلکه به رهرب عقیدتی است .همهی
شما روی هم نزد من به اندازهی یک تار موی رهرب عقیدتی ارزش و شأن و مقام ندارید.
آیا این رویکرد یادآور نظر محمدتقی مصباحیزدی نیستکه میگوید« :طبق اندیشه امام
اگر رییس جمهور توسط ویل فقیه نصب نشود ،اطاعت از او حرام است»؟
سؤال اتفاق ًا اینجا پیش میآیدکه چنانچه شما دارای تواناییهای فوقالعادهای هستید
چرا در انتخابات شرکت نکنید؟ چراکنار بایستید و مردم از وجود شما در ادارهیکشور
بهرهمند نشوند؟ دادن چننی وعدهایکه امتیاز دادن به مردم نیست .اتفاق ًاگرفنت فرصت
از آنان است .به نظر من مردم بایستی از همه سرمایهها بهرهمند شوند و همهکسانیکه
فکر میکنند دارای صالحیت و توانمندی ادارهکشور هستند پیشقدم شوند و از مردم
بخواهند قدرت را به آنها بسپارند.

مسئولیت رهربی در شکست جنبش
شما پس از شکست جنبش  ۸۸بارها دلیل شکست این قیام را متوجهی رهربی آن یعنی
موسوی وکروبیکردهایدکه به نظر من بخشی از آن واقعی است .مث ً
ال اگر موسوی و
ی میلیونها نفر به خیابان آمده بودند مردم را به رفنت به خانه تشویق نمیکردند
کروبی وقت 
و به جای آن در میدان آزادی مینشستند و از مردم میخواستندکه تا ابطال انتخابات به
خانهها بازنگردند احتما ً
ال مسری تحوالت عوض میشد.
در روس���یه در برابرکودتا« ،یلتس�ی�ن»ی بودکه رفت روی تانک و مردم را به مقابله با
کودتاچیان فراخواند .اما در ایران چننیکسی در آن لحظه نبود وکسانیکه رهربی جنبش
را در دست داشتند در انفعال بسر میبردند.
البته اگر اس���تدالل شما در مورد نقش رهربی در شکست جنبش خرداد  ۸۸را بپذیریم
بایستی رهربی مجاهدین هم در مورد شکست جنبش  ۳۰خرداد و جنبش مسلحانه و ...
پاسخگو باشد .خودتان بهرت میدانید شما و مجاهدین رهربی نسلی را به عهده داشتیدکه
بدون «انقالب ایدئولوژیک» از نثار جان و مال خود دریغی نداشت .نسلیکه با اعماق
وجودش به راهیکه انتخابکرده بود باور داش���ت و از دادن بهای س���نگنی چنانکه
شاهدش بودیم ابایی نداشت.کمترکسی از نسل جدید را میتوان با آن نسل مقایسهکرد.
اگر بپذیریمکه جنبش در چند سالگذشته به خاطر ضعفهای رهربیاش به نتیجه نرسیده
پس در سی سالگذشتهکه رهربی جنبش در دست موسوی وکروبی و امثالهم نبوده چرا
به پریوزی نرس���یده است؟ پاسخ بیست و هشت سالگذشته ( )۸۸-۶۰را چهکسی باید
بدهد؟ تودههای مردم؟ بدنهی تشکیالتهای سیاسی؟ سرکوب لجامگسیختهی ر ٰژیم؟
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اینها سؤاالتی استکه باالخره بایستی پاسخ داده شود و هرکس سهم خود را بپذیرد.
نمیشود برای بیست و هشت سالگذشته ،سرکوب وکشتار رژیم از یک طرف و سیاست
استمالت دولتهای غربی از طرف دیگر را از دالیل مهم عدم سرنگونی رژیم معرفیکنیم
و برای چهار سالگذشته ضعف رهربی جنبش .برای پیداکردن دالیل این «شکست»
یک قاعدهیکلی بایستی پیداکرد.

عدم شناخت جناحبندیهای درونی رژیم
ظاهر ًا بدون توجه دقیق به جناحبندیهای رژیم دس���ت به تحلیل میزنید شما در هفت
اردیبهشت  ۱۳۸۹در «فراخوان به خیزش و اعرتاض» خطاب به موسوی وکروبیگفتید:
هشیار باش���یدکه خاتمى به طمع ریاست جمهورى در دور بعدى ،تنها یک
1
شیاد و نفوذى خامنهای براى توبه و تسلیم و تخطئه و تخریب شمایان است.
تردیدی در وارفتگی و سرسرپدگی خاتمی به نظام و عدمپیگریی مطالبات مردم از سوی
ب»ها را از حاکمیت جارو
او نیست .اما خامنهایکه با آن هزینهی سنگنی «اصالحطل 
کرده حاضر به بازگرداندن آنها نیست .شما از بس «نفوذی»« ،نفوذی»کردهاید همه
را به چش���م «نفوذی» میبینید .به موضعگریی علنی مصلحی وزیر اطالعات منصوب
از س���وی خامنهای برای جلوگریی ازکاندیداتوری خاتمی توجهکنید تا متوجه ش���وید
پیشبینیهایتان تاکجا نادرست از آب در میآید:
وزیر اطالعات با اشاره به پروپاگاندای رسانههایی همچون بیبیسی و VOA
درباره درخواس���تها برایکاندیداتوری یکی از افراد وابسته به اردوگاه فتنه
با بیان اینکه این فرد بدهیهای زیادی به ملت ایران دارد و صرف س���وابق
و مسئولیت وی درگذشته نمیتواند پرونده وی را به دست فراموشی بسپارد،
اظهار داشت :بیبیسی میگویدگروهی از نخبگان از این فرد دعوت به عمل
آوردندکه به انتخابات بیاید وقتی بررسی میکنیم میبینیم منظور از نخبگان
در بیبیسی ،داماد ،اقوام نزدیک و همپیالگان این فرد هستند ،از طرف دیگر
به فتنهگران زندانی خط دادهان دکه آنها هم مکاتبهکنند و بگویند شما حتی
2
کاندیدا شوید وکاری به زندانی بودن ما نداشته باشید.
حسنی شریعتمداری نمایندهی خامنهای در روزنامهیکیهان وی را «مفسد فی االرض»،
3
«وطن فروش» و «ستون پنجم آمریکا ،اسرائیل و انگلیس» خوانده است.
&1-www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article
id=6470:2010-04-30-13-23-09&catid=25:2010-02-02-16-24-48&Itemid=75
2-www.jamnews.ir/fa/FullStory/News/?NewsId=157176&CatID=185
3-www.tabnak.ir/fa/mobile/316196
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متأسفانه مواضع شما مبتنی بر واقعیت نیس���ت و یک سازمان و «شورا» را نیز با خود
همراهمیکنید.
خامنهای به صراحتگفته است« :تا من زنده هستم ،نمیگذارم آنان به ریاست جمهوری
برسند ».در صورتیکه خامنهای مجبور به پذیرش خاتمی شود نشاندهندهی شکنندگی
و ضعف محض وی خواهد بود.

تقسیمبندی افراد به دوست و دشمن
بر اساس تحلیل شما از چگونگی سرنگونی دشمن
متأسفانه این شما هستیدکه هر بار شکل سرنگونی رژیم را معرفی میکنید و هرکس با
شما و نظریهی شما مخالفتکند به هزار انگ و اتهام متهم میشود .شما حتی در دوران
پس از اشغال عراق شعار «رفراندوم ،رفراندوم ،این است شعار مردم» را هم سردادیدکه
تا پیش از آن از «کفر» هم بدتر بود .
شما در مصاحبه با خربنگار نشریهی اتریشی (اکسرتا بالده)که پرسیده بود «آیا اپوزیسیون
آنقدر وس���یع و نریومند استکه بتواند از هم اکنون س���خن از جنگ داخلی در ایران
راند؟»
پاس���خ دادید  ...« :در یککالم ،ارتجاع در حال فرو ریخنت است .به باالترین ضعف
سیاس���یاش رسیده ...در مورد جنگ داخلی همکهگفتید ،من امیدوارم بتوانیم جلوی
آنرا با تسریع در سقوط خمینی بگرییمً ....
فعال در قدم اول جو ترس و شکنجه را داریم
میشکنیم و بعد تدارک برای اعرتاضات و قیام عمومی ».و وقتی خربنگار دوباره پرسید:
«در چه چهارچوبی و با چه امکاناتی ،سازمان شما قصد مبارزه با رژیم فعلی را دارد ؟»
پاسخ دادید« :در قدم اول ما شکسنت فضای رعب و ترس را در نظر داریم ،آنگاه یقنی
1
داریمکه توده های مردم دست در دست ما بقیهکار را تمام میکنند».
در مهرماه  ۶۰پس از آنکه تظاهراتهای شهریور و مهرماه با وجود رشادتهاییکه نسل
ما به خرج داد با شکست مواجه شد و تالشمان به قیام تودهای منجر نشد شما در پاسخ
به سؤال خربنگار مجله آفریقا درباره مراحل مبارزه برای سرنگونی رژیم دوباره بر همان
پاسخکلیشهای تأکیدکرده وگفتید:
نهضت تودهای با توسعه یافنت تظاهرات و اعتصابات و باالخره قیام مردمی
منجر به س���رنگونی رژیم خواهد ش���دکه بزودی هم این سرنگونی صورت
خواهدگرفت مطمئن باشید.
خربنگار مجلهی آفریقا در پایان این مصاحبه میافزاید  :آیا این اظهاراتکه پایان رژیم را
-1نشریهی انجمن دانشجویان مسلمان  ۳۱مرداد .۱۳۶۰
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مژده میدهدکمی زودرس نمیباشد؟
شما در آن شرایط قصد سرنگونی رژیم از طریق «تظاهرات و اعتصابات و قیام مردمی»
را داش���تید .اگرکسی به هر دلیل به شما میگفت چننی چیزی امکان ندارد ،آیا حرمتی
برای او باقی میگذاشتید؟
وقتی همکه ارتش آزادیبخش تش���کیل دادید اگرکس���ی از سرنگونی رژیم از طریق
«تظاهرات و اعتصابات و قیام مردمی» س���خن میگفت او را از هیچ تهمت و افرتایی
بی نصیب نمیگذاشتید و تنها بر «جنگ آزادیبخش نوین» تأکید میکردیدکه پس از
فروغ جاویدان و پذیرش قطعنامهی  ۵۹۸از سوی خمینیکسی اثری از آن ندید.
اما زمانیکه اسرتاتژی ارتش آزادی بخش با سقوط صدام حسنی شکست قطعی یافت
و زمانیکه مجبور به ترک «اشرف» شدید آهسته آهسته دوباره از «قیام مردم»گفتید.
در حایلکه اسرتاتژی ارتش آزادی بخش در تضادکامل با «قیام مردم» است ،شما با
پذیرش بحث «نخبهها وگلهها»ی نیچه و اینکه تاریخ را «نخبگان» مینویسند تصور
کردید با یک ارتش چند هزار نفرهی «نخبه» میتوانید موفق شوید.
وقتی نام مجاهدین از لیست تروریستی بریون آمد این بار از تشکیل یگانهای ارتش در
داخلکش���ور سخنگفتیدکه هر س���ادهانگاری هم میداندکه امری است محال و در
تضاد باگفتههای قبلیتان .شما دلیل حضور در عراق را امکانناپذیر بودن تشکیل چننی
یگانهایی در داخلکش���ور میدانستید .آیا اگرکسی پیشتر به شما میگفت به جای
تش���کیل ارتش آزادیبخش در عراق ،فرمان برپایی یگانهای ارتش در داخلکشور را
بدهید او را در بهرتین فرض به ذهنیگرایی و نشناخنت شرایط متهم نمیکردید؟
1

نپذیرفنت آنچه از روز هم روشنتر است
شماگاه مسئولیت «اظهر من الشمس» را هم نمیپذیرید .بارها از مسئوالن مجاهدین
ش���نیدهامکه شما برای سرنگونی رژیم زمان ندادید! خودتان هم در تحلیلهای درونی
مدعی شدیدکه سرنگونی ضربتی رژیم تحلیل ما نبود بلکه ذهنیت و تمایل هواداران بود
و  ...ما هم با آن مخالفتی نکردیم! اینها را به اعضا و هوادارانی میگفتیدکه خود بارها
از زبان شما و مسئوالنشان وعده سرنگونی را شنیده بودند .آن ها هم چون انسانهای
مسخ شده میپذیرندکه البد خودشان اشتباه میکنند وگرنه محال است شما سخن لغو
و بیهوده بر زبان آورید.
البته در نشست آبانماه  ۹۱چارهای برای زمانبندیهای مشخص در ارتباط با سرنگونی و
...که بارها در طول سالیانگذشته دادهاید و در عمل به وقوع نپیوسته اندیشیده وگفتید:
-1نشریهی انجمن دانشجویان مسلمان اروپا و آمریکا  ۲۴مهرماه  ۱۳۶۰شمارهی .۹
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شما خوب میدانیدکه بنا به سنت مجاهدین برای جدیت و بیشکافکردن
تالشها و سمت وسویکارشان متعهد هستندکه یک زمانبندی را در نظر
بگرین���د .در غری این صورت وقتیکه زمان را باز بگذارند .چندان محصول
عملی و مادی نخواهد داش���ت و چه بسا در بحثهای ذهنی و روشنفکری
یعنی بدون نتیجه مشخص حرفها و در اینجا بند و دوران خجسته «س»
گم و پت و پهن بشود.
با این تحلیل دست شما برای ارائهی هر زمانبندی نادرست و غریواقعی و هر پیشبینی
غریموجه باز شده است و شما از پیش آن را توجیهکردهاید.
یادتان هست شما در سخرنانی امجدیه در خرداد  ۱۳۵۹به صراحتگفتید« :ایران ،ترکیه
نمیش���ود ،ایران ،لبنان میش���ود» یعنی ایران به سمت جنگ داخلی میرود .چنانچه
مالحظهکردید ارزیابی شما نادرست بود.
متأسفانه در مجاهدین بحث آزاد در مورد مسائل شکل نمیگرید .همه موظف به تغذیه
از افکار شما هستند .شما خود در نشستها شخص ًا نقش منتقد پاستوریزه را هم به عهده
گرفت���ه و احیان ًا نظرات او را هم مطرح میکنید و س���پس خود به عنوان رهرب عقیدتی
وارد شده و ضمن منکوبکردن شخص فرضی غلط بودن استداللهایش را هم نتیجه
میگریید .در واقع زحمت همهکار به دوش خودتان است.
یادتان هست درگفتگو با بیبیسی در مرداد ۶۰گفتیدکمتر از شش ماه دیگر در ایران
هس���تم؟ (پیشتر در مصاحبه با یک خانم از بیبیس���یگفتید ظرف سه ماه این رژیم
سرنگون میشود .خربنگار پرس���ید آقای رجوی یعنی شما فکر میکنید بعد از سه ماه
حکومت جمهوری اس�ل�امی سرنگون میشود؟ پاسخ شما این بود «من فکر نمیکنم.
یقنی دارم)».
شما نه تنها به ایران برنگشتید بلکه همهی اعضای باقیمانده مجاهدین هم راهی خارج
شدند .یادتان هس���ت در س���ال  ۷۰در جریان رژهی ارتش آزادی بخش وقتی خربنگار
فلسطینی از شما پرسیدکهکی به ایران باز میگردیدگفتید زودتر از آنیکه فکرش را
بکنید؟ و به خربنگار دیگریکه همنی سؤال راکردگفتید :به زودی .Soon
االن بیش از بیست سال از آن تاریخ میگذرد.
جهت یادآوریگذشته بد نیست مروری به موارد زیر بکنیدکه مشت نمونهی خروار است:
شما در مصاحبه با «زود دویچه سایتونگ»گفتید « ... :من و بنیصدر هیچوقت تصمیم
نداشتیم و حتی الزم هم نمیدانیمکه یک دولت خارج از ایران تشکیل بدهیم ... .من
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همچننی تصور نمیکنمکه رژیم ارتجاعی خمینی مدت زیادی در قدرت بماند».
پیام سازمان بمناسبت هفدهمنی سال تاسیس سازمان مجاهدین را مالحظهکنید:
 ...خمینی و رژیم پلید او زیر ضرباتکشنده وکوبندهی مجاهدین دچار سرگیجه
و سرسام شده و در آستانهی سقوط قطعی قرارگرفته است و بحرانهای رژیم
2
قرون وسطائی به هیچ چیز جز قطعیت سقوط خمینی داللت نمیکند.
1

اطالعیهی سازمان مجاهدین را در نظر بگریید ...« :یادآورمی شویمکه رژیم خمینی در
آس���تانه سقوط قطعی است وکمترین آینده ای ندارد ...الکن خمینی خونآشام و رژیم
3
ددمنش او باید برود و در حال رفنت نیز هست».
اطالعیهی سازمان مجاهدین در مرداد  ۱۳۶۰را مالحظهکنید:
 ...بار دیگر یادآوری میکنیمکه رژیم ارتجاعیکودتا آخرین روزهای عمر پلید
خودش را میگذراند .بزودی ش���ورای حاکمیت ارتجاعی و والیت سفیانی
خمینی بدست مردم و نریوهای انقالبی و مقاومت ملی در هر شهر و روستا و
4
قصبه در هم فرو ریزد و صبح رهایی و پریوزی خواهد آمد.

-1جزوهی انجمن دانشجویان مسلمان آلمان غربی آبان ۱۳۶۰شمارهی .۷
-2نشریهی انجمن دانشجویان مسلمان اروپا و آمریکا  ۲۴مهرماه  ۱۳۶۰شمارهی .۹
-3نشریهی انجمن دانشجویان مسلمان اروپا و آمریکا  ۱۷مهرماه  ۱۳۶۰شمارهی .۸
-4نشریهی انجمن دانشجویان مسلمان فرانسه  31مرداد  ۱۳۶۰شمارهی .۳

بخش دهم

سیاستهای شما

پس از سقوط دولت صدام حسنی

«غیبت» د ه سالهی شما

ده سال استکه از نظرها پنهان شده و ظاهر ًا «اسرتاتژی امام زمان» را در پیشگرفتهاید.
نزدیکترین افراد به شما هم قادر به دیدنتان نیستند .از طریق نواب خاص خود با افراد
تماس میگریید و در پرده پیام میدهید .به همنی دلیل مژگان پارس���ایی را «ما به ازای»
خود در «اش���رف» معرفی میکردید« .ما ب���ه ازا» در اینجا یعنی «نایب»که البته با
انتخاب صدیقه حسینی و بعد هم زهره اخیانی تبدیل به «نواب ثالثه» شدند تا نقش
مژگان پارساییکمرنگتر شود و دور برش ندارد.
چهار سال پیش ،بعد از انتشار پاسخهایم به سؤاالتی پریامون مجاهدین و سیاستهایشان
در عراق و پیجویی سؤالکنندگان مبنی بر اینکه آیا شما زنده هستید یا نه و یا درکجا به
سر میبرید ،مجاهدین معرکهگریی عجیبی را علیه من سازماندهیکردند .من تأکید بر این
واقعیت داشتمکه به عنوان یک ناظر بریونی عقیده دارم شما زنده هستید و در عراق به
ی مستقیم و دیالوگهای
سر نمیبرید و اضافهکردم به خاطر تماسهای مکرر چند ساعته 
زندهی دو طرفه با مجاهدین ساکن اشرف ،آمریکاییها ،دولت عراق و بالتبع رژیم از محل
1
استقرار شما مطلع هستند.
شما با هیاهو و جنجال و با «وامصیبتا» سر دادن در جلسات درونی خود و شورای ملی
مقاوم���ت وگفتگوهای دونفره و چند نفره وکالکنفرانسهای درونی من را به «گرا»
ی و به خطر انداخنت جان
دادن به دشمن و چند و چونکردن در مورد محل استقرار رهرب 
1-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-338.html
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او و  ...متهمکردید! آیا در آن موقع حرمتی برای واقعیت هم قائل بودید؟ حتی مدعی
بودید چرا به خود اجازه میدهم در این مورد صحبتکنم؟ تا آنجا پیش رفتیدکهکریم
قصیم یکی از اعضای مستقل شورای ملی مقاومت هم مدعی شد توضیح من «فی نفسه
برای حوزه حفاظت «سوژه»که شما باشید میتواند خسران بار بشود» .به قول شما «فیا
1
عجبا عجبا»! (خطبهی  ۲۷نهج البالغه)
فرد «مستقل»که اینگونه بگوید وای به سینهچاکان .من فقط استداللکرده بودم به
خاطر وجود باالترین سیستم شنود اطالعاتی دنیا در منطقه ،حضور ناوگانهای دریایی
آمریکا و غرب در خلیج فارس و تمرکز مجهزترین ماهوارههای جاسوسی بر روی عراق
و منطقه ،قطع ًا منش���اء تماسهای تلفنی و اینرتنتی و درون ش���بکهای و هر نوع تماس
بیس���یمی و مخابراتی برای آنها مشخص اس���ت و ردگریی آن به سادگی امکانپذیر
است .و به موضوع «جوهر دادیف» در دو دهه قبل و ردیابی محل استقرار او از طریق
تلفندستیاش توسط روسها اشارهکردم.
در آن زمان هم برای پذیرش توجیهات مجاهدین در مورد «گرا» دادن من به دشمن ،و
ایجاد «خسران» و تولید دردسر برای «حوزهی حفاظت سوژه» بایستی عقل و منطق را
بهکنار مینهادی تا میپذیرفتیکه بزرگترین سیستمهای اطالعاتی دنیا و سازندگان
تکنولوژی شنود ،منتظر میمانند تا من به آنها خط دهمکه چه بکنند و عقل خودشان
نمیرس���یدکه میش���ود تماسها را ردگرییکرد .طرفه آنکه اگرکسی در آن موقع از
یادآوری من سودیمیبرد مجاهدین بودند چراکه هیچ عقل سلیمی نمیپذیردکه شما
بیش از سازندگان دستگاههای ردیابی و  ...تخصص دارید.
مسئوالن مجاهدین در این مدت منشاء انتشار شایعات عجیبی هم بودندکه ذهن هواداران
مجاهدین را به خود مش���غول میکرد .یک بار مدعی ش���دندکه آمریکاییها دو نفر از
«براداران مجاهد» را زیر شکنجهکشتهاند و به یک خواهر هم تجاوزکردهاند  ...تا به
محل استقرار «برادر»که شما باشید پی بربند! جلالخالق!
یا میگفتند یکی از دالیل مقاومت مجاهدین در برابر نریوهای عراقی و تلفات باال این
استکه آنها میخواهند به «برادر» دست یابند.گویا شما در «اشرف» حضور داشتید!
اشرف تخلیه شد اما خربی از حضور شما در آنجا نشد .برایکسانیکه هوش و درایت
سیاس���ی داشتندگوش دادن به این شایعات نیز نوعی توهنی محسوب میشد .توهنی به
شخصیت آدمیکه ابله فرضاش میکنند .
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=19659
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مجاهدین از لیست تروریستی آمریکاکه بریون آمدند ،عدهای در مجاهدین شعار میدادند:
«شری همیشه بیدار ،وقتشه بشی پدیدار» .اما به اشارهی شما به این شعارها پایان داده شد .آخر
دلیل و ریشهی «غیبت» شما به دلیل شرایط سیاسی و یا امنیتی نبود .آنها با سادهاندیشی
فکر میکردند شاید وجود مجاهدین در لیست تروریستی آمریکا دلیل «غیبت» شماست.
اما شما باور داریدکه با ایجاد جو توهم و «غیبت» و آثار آن ،خط مورد نظرتان بهرت پیش
میرود و شما از پاسخگویی میرهید .ذهن شما از نوجوانی به خاطر حضور در انجمن
ضد بهاییت و حجتیه با مس���ئله «غیبت» درگری بوده است و حال به فکر استفاده از آن
افتادهاید .به ویژهکه به لحاظ ایدئولوژیک خود را «امام زمان» هم میدانیدکه البته از
نظر من اشکایل ندارد.
شما در طول سالهای اخری دهها نشست عمومی مستقیمکهگاه هر یک چندین جلسه
بوده با مجاهدین در اش���رف و لیربتی بدونکوچکترین محدودیتی داشتهاید .در این
نشستها شما از طریق صدا یا بهرت است بگویم از پشت «پرده» با نریوهایتان بهگفتگو
و تبادلنظر پرداخته و رهنمود دادهاید .شما در عصر «شفافیت» به «کدورت» و «عدم
شفافیت» پناه بردهاید .از نظر من سیاستی موفقیتآمیز نیست .برای پیشرفت بایستی با
مقتضیات هر دوره پیش رفت .آیا نمیشد همنی تماسها را با تصویر انجام دهید؟ به نظر
میرسد نشان ندادن چهرهتان به خاطر مسائل امنیتی نیست .چون وقتی صدا هست فرقی
ت ابراهیم و ایمن
نمیکند تصویر هم باشد یا نباشد .به ویژهکه افرادی چون بنالدن ،عز 
ظواهری و ...که همهی دنیا و سرویسهای جاسوسی به دنبالشان بودند و هستند و جوایز
دهها میلیون دالری برای سرشان تعینی شد و میشود نیز با تصویر خودشان پیام میدهند.

اشرف،کانون اسرتاتژیک نربد و پابرجایی آن
شما سالها «اشرف» را «کانون اسرتاتژیک نربد» خواندید .اما تحوالت سالهای اخری
به خوبی نش���ان دادکه این ش���عار برپایهی واقعیت نبوده و نیست و برای راضیکردن
ساکنان «اشرف» به ماندن در محل تولید شده بود .شعار «اشرف»« ،امریخیز انقالب»
هم به همنی سبب تولید شد و پایهی مادی ندارد .اصو ً
ال شبیهسازی تاریخی بیمعنا است.
ربط دادن جنبشهای داخلکشور به ویژه پس ازکودتای  ۸۸به ماجراهای «اشرف»
ف نش���ان» خواندن مردمیکه در تظاهراتها شرکت میکردند چنانچه برای
و «اشر 
انگیزه دادن به نریوهای داخل اشرف باشد قابل فهم است اما بایستی توجه داشت این
تبلیغات یک وجه بریونی هم دارد .مردم داخل ایران هم آن را میشنوند ،جوانان درگری
در صحنهها هم متوجهی آن میشوند و این بیشتر دافعه دارد .چراکه بر پایهی واقعیت
نیست .اگر بودکه در حساسترین شرایط شما به جای در دستگرفنت رهربی این جنبش
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مدعی نمیش���دید میخواهید به خاوران رفته و در آنجا چادر بزنید .اگر تظاهرکنندگان
«اشرف نشان» بودندکه «رهربی» جنبش به دست شما میافتاد و نه موسوی وکروبی و
شما مجبور نمیشدید آنها را «آقا» بخوانید .بدتر از آن این استکه پس از مدتی خودتان
هم باورتان بشودکه واقع ًا پای «اشرفی»ها در میان بوده و ملت «اشرفنشان» شدهاند.
شما بارها اعالمکردهاید «گفته بودیمکه اگر اشرف بایستد ،جهان به حمایت برمیخیزد.
اکنون دنیا آن را به وضوح در سیما و عزم جزم مریم میبیند .در شش سالگذشتهکوهها
جنبیدند اما اشرف بر جای خود محکم ایستاد و در برابر توطئههای زنجریها و عملیات
تروریستی رژیم مالیان و نریوی تروریستی قدس سر فرود نیاورد».
به صراحت میگویم تا همه بشنوند« :مردم و مقاومت ایران و مجاهدان اشرف هرگز و به هیچ
قیمتیتسلیمخواستهاوسیاستدیکتهشدهازسویفاشیسمدینیحاکمبرایراننخواهندشد».
با این ش���عار سعی میش���د به ساکنان باورانده ش���ودکه چنانچه اشرف را ترککنید
«کانون اس�ت�راتژیک نربد» را تحویل رژیم دادهاید .حال آنکه اینگونه نبود و نیس���ت
و تاریخ مصرفش تا زمانی بودکه اش���رف پابرجا بود .پس از برچیدن اشرف چنانچه
پیشبینی میشد آنرا مانند دیگر امور توجیهکردید و با عنوان پریوزی بزرگ ،دستاورد
شگرف ،حرکت رو به جلو ،تبدیل ناممکن به ممکن« ،تکثری اشرف»« ،برکات انقالب
ایدئولوژی���ک»« ،محصول انقالب مریم» از آن یادکرده وگفتید «پایداری پرش���کوه
اشرف» آیندهی مجاهدین را بیمهکرد و به لحاظ اسرتاتژیک رژیم را در تنگنا قرار داد.
اگر یادتان باش���د شما در تاریخ  7بهمن 1387گفتید «کوه ها بجنبند ،اشرف نخواهد
جنبید» و اگر «اشرف بایستد تمام جهان بپا خواهد خواست».
در دی ماه و بهمنماه  1388شما پیامی را منتشرکردیدکه عنوان آن «اسرتاتژی قیام و
سرنگونی ،اشرفکانون اسرتاتژیکی نربد  ،نقدینه بزرگ  »....بود .
ش���ما اشرف را «شیشه عمر» نظام والیت میدانستید .شما و دیگر مسئوالن مجاهدین
بارها «اش���رف را سدی شمردیدکه مانع از تسلط رژیم بر عراق میشود ».شما در پیام
 ۱۱بهمن  ۱۳۸۹خود به صراحتگفتید« :اش���رف میایس���تد و دنیایی را به ایستادگی
برمیانگیزد.».
با این حال دنیا آنگونه نشد .اشرف برچیده شد.
مریم رجوی در اجالس میان دورهای شوراگفت:
مقابل رژیم ِوالیت فقیه در اشرف متکاثف شده است.
ایستادگی مردم ایران در
ِ
مثل امریخیز دوران مش���روطهکه جبهه مردم ایران ،علیه اس���تبداد را در خود
فشرده بود ،حاال جبهه آزادی ،جبهه مردم ایران و جبهه مبارزه با فاشیسم مذهبی
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در آنجا فشرده شده است.
مریم رجوی در سخرنانی خود درگردهمایی پاریسکه در  ۵تریماه  ۱۳۸۹ایراد شدگفت:
به آخوندها و دست نشاندگانشان در عراق مىگوییم آرزوى انهدام اشرف را
بهگور خواهید برد.
وی در همان سخرنانی همچننی اضافهکرد:
و بگذارید بر سر اشرف و سالمت و حفاظت ساکنانش ،از جانب مدافعانش
و از جانب تمام هموطنان سوگند یادکنیم .بله سوگند مىخوریمکه ذرهیى از
حقوق قانونى و مشروع اشرفکوتاه نخواهیم آمد.
پس از این س���خرنانی هم ساکنان اشرف را بیش از پیش سالخیکردند و عناصر رژیم
«اشرف» را به تسخری خود درآوردند.
محمد سیدالمحدثنی در  ۴ژوئیه  ۲۰۱۱چند ماه قبل از شروع تخلیه اشرف و در هفتاد و
س���ومنی روز تحصن ژنو «خطاب به جنایتکاران وکسانیکه فکر نابودی اشرف را در
1
سر دارند،گفت :شما برای دسرتسی به اشرف ،بایستی از روی اجساد ما عبورکنید».
آنهاییکه در ژنو شعار میدادند« :برای دسرتسی به اشرف ،بایستی از روی اجساد ما
عبورکنید».کجا هستند؟ آخر در ژنو از روی جنازهیکسی عبور میکنند؟
حاالکه «اشرف» برچیده شده ،تکلیفکانون اسرتاتژیک نربد چه میشود؟
این سؤاالت به منظور مخالفت با «اشرف» و ساکنان آن طرح نمیشوند .منتقدان شما
به دنبال سربریدن ساکنان اشرف نیستند .اتفاق ًا نجات جان آنها را مدنظر دارند و آنها را
برخالف تبلیغاتکذب شما سرمایههای ملی میدانند.

راه تهران از بغداد نمیگذرد
چنانکه «راه قدس ازکربال» نمیگذشت
ماندگاری مجاهدین در عراق به سرنگونی رژیمکمک نمیکند .همانطورکه «راه قدس
ازکربال» نمیگذشت ،راه سرنگونی رژیم هم از بغداد نمیگذرد .اگر حکومت عراق را
هم به همپیمانان شما بدهند حتی اگر حکومت بعث هم به قدرت بازگردد باز همکمکی
به سرنگونی رژیم نمیتوانند بکنند و قبل از هرچیز به دالیل قابل فهم به دنبال حل و فصل
مسائلشان با رژیم میروند.
س���رمایهگذاری روی بروز آش���وب و بحران در عراق و یا به زیرکش���یده ش���دن دولت
نوریالمالکی هم به شماکمک نخواهدکرد .نریوهای جایگزین با توجه به ترکیب قومی
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25981
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و مذهبی عراق اگر بدتر از او نباشند بهرت نخواهند بود .در آشوب و بینظمی و بحران به
ویژه درحایلکه نریوهای آمریکایی در عراق حضور فعال ندارند جان مجاهدین بیشتر از
هرکسی در خطر قرار میگرید .رژیم به سادگی میتواند از شرایط به وجود آمده استفاده
کند .شما با آتش بازی میکنید و عواقب آن ناگوار و غریقابل پیشبینی است.
شما هنگام ورود به عراق میگفتید اگر بخواهیم طوالنیمدت در عراق بمانیم خواهیم
سوخت و نابود میش���ویم .حاال برعکس میگویید اگر از عراق خارج شویم خواهیم
سوخت .خمینی هم میگفت اگر صلحکنیم اسالم دفن خواهد شد.
همه ما دیدیمکه چه س���رمایهها و فرصتهایی در ش���عار «راه قدس از طریقکربال»
ت رفت و عاقبتهم راه به جایی نربد و خمینی مجبور به پذیرش واقعیت
میگذرد از دس 
شد .میبینیدکربال به دست نریوهای وفادار رژیم افتاده و عالوه بر آن نریوی متحد رژیم
مثل حماس قدرت را در غزه در دست دارد اماگشایشی در امر فتح قدس و سرزمنیهای
اشغایل دیده نمیشود .به دالیلگوناگون اوضاع بدتر شدهکه بهرت نشده است .عراق
باتالقی استکه هرکس وارد آن شود فرو میرود.
شما میگویید در مقابل بنیادگرایی در عراق ایستادهاید .البته به نظر من این شعار واقعی
ی هم باشد شما مجاهدین خلق ایران هستید و نه خلق عراق.
نیس���ت اما چنانچه واقع 
ق���رار بود ایران را نجات دهید و ن���ه عراق را .هدف آزادی عراق و یا مقابله با نریوهای
ارتجاعی و  ...در آنکشور نبوده است .هدف آزادی ایران و ایرانی است .آزادی ایران از
آزادی عراق نمیگذرد .شکست بنیادگرایی در ایران یا منطقه از شکست و عقب نشینی
بنیادگرایی در عراق نمیگذرد بلکه بر عکس از شکست بنیادگرایی در ایران میگذرد.
شما سالها در مقابل مخالفنی و منتقدینتان و همچننی در توجیه نریوهایتان میگفتید
که مش���روعیت حضور ما در عراق به «سالح» است .حاالکه سالح ندارید و در یک
اردوگاهکه حتی سازمان ملل هم مسئولیت آن را نمیپذیرد و به صورت زندانی درآمدهاید
چه چیز باعث مشروعیت حضورتان در عراق است؟

پایان دوران حضور ارتش آزادیبخش در عراق
برای هر ناظر بیطرف مثل روز روش���ن بودکه حملهی نریوهای ائتالف به عراق منجر
به س���قوط دولت صدام حسنی شده و در بهرتین حالت به حضور نظامی شما در عراق
پایان میدهد .خود شما هم به نریوهایتان وعدهی رفنت به داخل ایران و «فروغ  »۲را
میدادید .حتی نزدیکانتان در خارج ازکشور بر سر آن با من بحث میکردند و میگفتند
چرا اینقدر رژیم از «فروغ  »۲میترسد و من با لبخند میگفتم واقع ًا باورکردهاید؟ رژیم
قصد درستکردن آبگوشت را دارد .آبش ،سر چراغ است ،دنبالگوشتاش میگردد،
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شماگوشت آن خواهید بود و با اطمینان و با شمردن دالیل متعدد نظامی ،سیاسی و به
ویژه تشکیالتی ،وقوع «فروغ  »۲را غریممکن دانسته و با آوردن مثالهای متعدد سمت و
سوی مجاهدین را نه به داخلکشور بلکه به خارج ازکشور میدیدم .به صراحت به آنها
میگفتم چنانچه قرار بود به داخلکشور بروید شما در اینجا نبودید و به جای آنکه در
ساعت یک بعد از نیمه شب با من به بحث و جدل برپدازید در صدد اعزام نریو به عراق
برمیآمدید و نه بازگشایی پایگاههای تعطیل شده در اروپا و فروش بلیطکنسرت .آمریکا
که قدرت برتر نظامی و اقتصادی دنیا است نزدیک به یکسال استکه در تدارک حمله
به عراق به سر میبرد و بزرگترین قراردادهای اجارهیکشتی با دانمارک و  ...را منعقد
کرده و شماکه قرار است «فروغ  »۲انجام داده و ایران را آزادکنید در اروپا پرسه میزنید
و با من به خوش و بش میپردازید .این درست زمانی بودکه شما با تأکید خطاب به مردم
ایران و در ارتباط با تبلیغات رژیم میگفتید:
هرآنچه میخواهند دربارهی اینکه رزمآوران آزادی ازکنار مرزهای میهنشان
1
صرفنظر نموده و به خارجه رفتهاند ،مهمل ببافند.
این در حایل بودکه مریم رجوی و بخش بزرگ دستگاه سیاسی و تشکیالتی مجاهدین
در حال اعزام به خارج ازکشور بود و من عالئم آن را میدیدم و بعد از مدتی تردیدی در
مورد حضور او در اروپا نداشتم .اما شما از بریونیکردن آن امتناع میکردید تا در حملهی
نریوهای فرانسوی مریم رجوی و بیش از  ۱۶۰تن از مجاهدین دستگری شدند.
شما در آن دوران از «فروغ »۲که تصور آن نیز غریممکن بود میگفتید:
بحران س���راپای رژیم را فراگرفته و توفان در راه است بیش از یک سال استکه
آخوندها با باالگرفنت بحران عراق ،دچار تب نوبهای «فروغ  »۲شدهاند .ویروس
این تب از رأس به بدنهی نظام س���رایتکرده و تا آنس���وی مرزها منتشر میشود.
تب نوبهای «فروغ  »۲در واقع تب و لرز س���رنگونی رژیم بیآینده و متزلزیل است
که انهدام سیاسی و نظامی و تشکیالتی نریوی رزمندهی این مقاومت را تنها برون
رفت خود میپندارد .در بیست و یک سال و نیمگذشته در این مهم توفیقی نیافته
و به جایی نرس���یده اس���ت .حاال صربکنید ببینیمکه در آزمایشهاییکه در پیش
است ،طرفنی این جنگ یعنی رژیم ضدبشری و مقاومت رهاییبخش میهنی ،هریک
بهکجا میرس���ند .این یک نربد تاریخی بنی ارتجاع و انقالب ،بنی واپسگرایی و
2
ترقیخواهی و بنیگذشته و آینده است.

-1پیام رادیو تلویزیونی مسعود رجوی در بیست و چهارمنی سالگرد انقالب ضد سلطنتی  ۲۹بهمن ۱۳۸۱
نشریهی مجاهد شمارهی .۶۱۷
-2پیام رادیو تلویزیونی مسعود رجوی در بیست و چهارمنی سالگرد انقالب ضدسلطنتی  ۲۹بهمن ۱۳۸۱
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شما در آخرین نشستیکه با نریوهایتان قبل از حمله داشتیدگفتید« :اگر حملهای به
اش���رف یا قرارگاههای دیگر چه عمدی و چه سهوی انجامگرید ما به سوی مرزها پیش
خواهیم رفت و عاشوراوار به دشمن حمله میکنیم ».همچننی تأکیدکردید:
چنانچه آمریکاییها جلوی شما راگرفتند بگویید ،آی امگوئینگ تو مای هوم
I am going to my home

البد خیلیها خامخیاالنه جملهی مزبور را هم حفظکرده بودند.
تحت تأثری همنی تحلیل و القائات شما سه هفته قبل از حملهی نظامی آمریکا و نریوهای
ائتالف به عراق وقتی با باالترین مسئوالن سیاسی مجاهدین در خارج ازکشور موضوع
حملهی نظامی آمریکا به عراق و تبعات نظامی و سیاس���ی آن را مطرحکرده و در مورد
احتمال حملهی نظامی به پایگاههای مجاهدین و خلعسالح آنها را مطرحکردم آنها
سادهانگارانه و البته با تبخرت ناشی از نشناخنت خود و محیط برپامونشان پاسخدادند مگر
ما منتظر چننی شرایطی میمانیم ،باکالشنیکفهایمان به داخل میهن میرویم! شما هنوز
مجاهدین را نشناختهاید.
به واقعیت پیشرو نگاهکنید .تش���کیالت نظامی مجاهدینکام ً
ال از بنی رفته اس���ت.
تش���کیالت سیاسی در اروپا است و شما از نظرها پنهان و رزمندگان ارتش آزادیبخش
به عنوان «پناهجو» در «زندان لیربتی» زیر آتش و بمب وکمترین امکانات منتظرکه
کمیساریای عایل پناهندگان و دولتهای «امرپیالیستی» و به ویژه آمریکا آنها را به عنوان
«پناهنده» بپذیرند .البته بدون آنکه به زمانبندی خاصی باور داشته باشم قبول دارمکه
«بحران سراپای رژیم را فراگرفته و توفان در راه است».
از منظر سیاسی در اولنی روزهای پایان جنگ و سقوط صدام حسنی دوران حضور ارتش
آزادیبخش در عراق به پایان رسیده بود .این قبل از آن بودکه رزمندگان «ارتش آزادی
بخش» به عنوان افراد غرینظامی مشمولکنوانسیون  ۴ژنو شوند .خروج شما از عراق از
منظر سیاسی اعالم همنی موضوع بود .ارتش رسمی به ویژه از نوع «ارتش آزادیبخش»
به تعبری و تأکید شما با حضور فرمانده درکنارش معنی پیدا میکند .شما سالها پیش
و به ویژه در جنگ خلیج اول در قبال اصرار مشاورانتان مبنی بر ترک عراق ،به درستی
تأکید میکردید خروجتان از عراق به هر دلیل یعنی قبول شکس���ت خط تشکیل ارتش
آزادیبخش و یا به پایان رس���یدن دوره آن اس���ت .این را در نظر داشته باشیدکه قبل از
سقوط عراق با چشماندازیکه میدیدند مریم رجوی و مهوش سپهری راکه از وی به
عنوان «سپهساالر» ارتش آزادیبخش نام میبردید خارجکردید.
پیام سیاسی خروج شما از عراق در ابتدای اشغال اینکشور توسط نریوهای ائتالف ،چه
نشریهی مجاهد شمارهی  ۶۱۷صفحهی اول و تیرت بزرگ نشریه.
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بخواهیم چه نخواهیم به منزلهی پایان یک دوره و آغاز یک دورهی جدید است.
ب���ه لحاظ نظامی از زمانیکه مجاهدین را خلع س�ل�احکردند و یک فش���نگ هم در
«اشرف» باقی نماند یعنی ارتش منحل شده است .ارتش بی سالح در هیچ جای دنیا
وجود ندارد .ش���عار «مجاهد بی سالح خطرناکرت از مجاهد با سالح است» با تئوری
ارتش آزادیبخش و «جنگ آزادیبخش نوین» نمیخواند .این شعار مرا به یاد تبلیغات
رژیم میاندازدکه میگوید بعد از «تحریم»هاکهکمر اقتصادکشور را شکسته ،ما قویتر
از قبل شدهایم.
از وقتی همکه قرارگاه اشرف به شهر اشرف و فرمانده آن به شهردار تبدیل شد و رزمندگانش
به جای سالح ،آالت موسیقی به دستگرفتند و یا به هیأت دانشجو در آمدند این تغیری
پذیرفته شد .سردادن شعار «رفراندوم ،رفراندوم ،این است شعار مردم» هم در همنی راستا
بود .از وقتی مجاهدین تک به تک التزام دادند وکتب ًا نوشتندکه به شکل غریقانونی و بدون
اجازه مسلح نمیشوند و «خشونت» را محکومکردند ،یعنی دیگر ارتشی وجود ندارد .
ارتشیکه نمیتواند از خود حفاظتکند چگونه میخواهد مردم ایران را آزادکند؟
شما میگفتید «اسرتاتژی جنگ آزادیبخش نوین در تهاجم مطلق جواب دارد و نه در
تدافع»کدام «تهاجم مطلق» آیا ایستادن در اشرف و خطاب به سربازان عراقی «بیا بیا»
گفنت و زیر چرخهای تانک رفنت «تهاجم مطلق» اس���ت؟ شما قب ً
ال میگفتید انقالبی
بدون سالح معنا ندارد؛ هرکسگفت من انقالبیام بگویید اسلحهاتکو؟
هرچند شما با اطمینان خاطر میگفتید« :ارتش آزادیبخش ملی ایران عایلترین ثمره
و بیمهنامهی مبارزات صد سالهی اخری مردم ایران از مشروطه به بعد استکه مجاهدین
آن را پس از طیکردن و ارتقای خط مشیهای دیگر برای سرنگونی دشمن ضدبشری
بنیادگذاشتهاند» اما به نظر من دیگر شانسی برای این شیوه از مبارزه باقی نمانده است.
امروز بحث بر سر ارتش آزادیبخش ملی نیست .بحث بر سر محل اسکان مجاهدین به
عنوان شهروندان غرینظامی است .به همنی دلیل استکه شما امروز شعار «برپا» داده
و از جوانان میهن میخواهید در جاجای میهن اش���غال ش���ده تشکیل یگانهای ارتش
آزادیبخش دهند.

تشکیل یگانهای ارتش در داخلکشور
ش���ما در نشس���ت تحلیل اوضاع با نریوهایتان در پاییز  ۹۱بعد از آنکه «ارتش آزادی
بخش» بطور تمام وکمال منحل ش���د و ظرف تش���کیل آن (اشرف) نیز به درخواست
آمریکا تخلیه ش���د و نریوها به «زندان» لیربتی منتقل شدند به جای پذیرش واقعیت به
دنبال «فانتزی» رفته و دستور برپایی ارتشی خیایل در ایران را داده و «خطاب به نریوهای
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انقالب دموکراتیک مردم ایران در داخل ایران به ویژه جوانان اش���رف نش���ان و عناصر
انقالبی» تأکیدکردید:
آهای بچههای سراس���ر میهن اشغال شده .منظورم همان انقالبیون مجاهد و
مبارز و اش���رف نشان اس���ت بالدرنگ برای برپاکردن و آماده سازی تیمها
دستهها و یگانهای ارتش آزادی اقدامکنید و آماده باشید .بالدرنگ برای آن
شروع به فکر و طراحیکنید .در سراسر میهن اشغال شده تا در زمان موعود در
لحظهی مناسب فرصت و فرصتهای طالیی از دست نرود .بر عهده هر ایرانی
آزادهکه میخواهد یوغ ستم آخوندی را درهم بشکند ،و خواهان سرنگونی
ً
مخصوصا بر عهده
این رژیم پلید است .علیه فاشیسم و استبداد مذهبی است و
جوانان دلری و اشرف نشان استکه تیمها و دستهها و یگانهای ارتش آزادی
رو به هر میزانکه میتوانند در هرکجا از ارس تا خلیج فارس از خراسان تا
خوزس���تان .از تربیز تا سیستان و بلوچستان و ازکردستان وکرمانشاه تا یزد و
کرمان برپا و برای آن اعالم آمادگی بکنند .محققکردن س���رنگونی دشمن
ضدبش���ری آن هم به دست خودمان و توان خودمان و با همان منطق «کس
نخارد» حاال با تشکیل یگانهای ارتش آزادی وظیفهای است مربم و میهنی
برای تمام آزادگان ایران زمنی به ویژه برای جوانان دلری و غیور اشرف نشان.
بار خدایا در این وظیفهی ملی انقالبی و میهنی آنها رو در هرکجاکه هستند
مددکن .مخصوصا با مشعل تکثری شده اشرف و مجاهدانش در هرکوی و
برزن در هر شهر و منطقه و روستا به جانب برپاکردن یگانهای ارتش آزادی
که طبعا در برگرینده ارتش قیام هم هست و آنکارکرد را هم خواهد داشت بپا
خیزند و پیش بتازند.
نریوهایتان هم شعار میدادند «بهاران ایران -ارتش مریم در تهران»
آیا اعالم تش���کیل این یگانها یادآور ادعای سال  ۶۴شما مبنی بر تشکیل «واحدهای
رزمی سیاسی -نظامی در بیست و سه منطقهیکشور و تعینی فرماندهان واحدهای رزمی
در جنگلهایگیالن ،جنگلهای مازندران و فرماندهان پیشمرگان» نیست؟
«ارتش مریم»که نمیتواند به «اش���رف» برگردد چگونه میخواهد به «تهران» برود؟
کدام یگانهای ارتش آزادی؟کدام نریوهایگوش به فرمان در داخلکش���ور؟ اگر در
شرایط دیکتاتوری و اختناق حاکم برکشورمان امکان تحقق چننی امری بود چرا زودتر
دست بهکار نشدید؟ چرا وقتی ارتش آزادی بخش منحل شد و افراد آن به عنوان پناهجو
به «زندان لیربتی» برده شدند به این فکر افتادید؟ اگر امکان تشکیل چننی یگانهایی در
کشور بود چرا به عراق رفتید؟ چرا در بدترین شرایط به قول خودتان بدترین انتخاب را
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کرده و بهکشوریکه با میهنمان در حال جنگ بود رفتید؟
ش���ما از آنها میخواهید برای تش���کیل یگانها «بالدرنگ شروع به فکر و طراحی»
کنند .خوب اگر چننیکاری امکانپذیر بود خود شما چرا نکردیدکه حاال مسئولیت را
به دیگری واگذار میکنید آنهم به بیتجربهترین افراد؟ شما به خاطر اختناق و سرکوب
شدید حاکم برکشورمان و دالیل عدیدهی دیگر از تشکیل سادهترین هستهها در داخل
کشور عاجز بودید و هستید حاال از یک مشت جوان بدون تجربه میخواهید بدون درنگ
«برای برپاکردن و آماده سازی تیمها ،دستهها و یگانهای ارتش آزادی اقدام»کنند و
آماده باشند .تاکی قرار است شعارهای بیمحتوا و غریعملی بدهید؟
شما در دیماه  ۹۱دوباره در نشست با نریوهای مجاهدین در لیربتی مدعی تکثری «اشرف
در جای جای میهن اشغال شده» هم شدید:
بعد از «برپا» دادن به ارتش آزادی در داخل میهن اشغال شدهکه اشرف در
جای جای آن تکثری شده است ،به او و خامنهای میگوییم :منتظر شعلهور شدن
همنی شعارها و همان فرماندهی ارتش آزادیبخشکه زهر آتش بس را هم به
حلقومتان ریخت ،باشید...
چرا نمیخواهید متوجه شوید جامعهکالس درس نیست و شما هم مبصرکالس نیستید
که هرگاه تش���خیص دادید فرمان «برپ���ا» و «برجا» دهید .هرجایی قواننی خاص خود
را دارد .چرا زمانیکه اش���رف در «اقتدار» بود و ارتش آزادیبخش به انواع و اقس���ام
تسلیحات ،مجهز بود و مرزها تا حدودی روی شما باز بود ،فرمان «برپا» ندادید و اشرف
در «جای جای میهن اشغال شده» تکثری نشد؟
مگر ش���ما در پاس���خ به بیعملی مردم در سالهایگذش���ته و ضرورت تشکیل ارتش
آزادیبخش در خاک عراق نمیگفتید ،تا پش���ت دروازههای تهران و شهرهای بزرگ
نرسیمکسی دستی باال نمیکند؟
شما از آنجاییکه بر خالف نظر امثال علی زرکش اعتقادی به حرکت تودهها نداشتید،
معتقد به سرنگونی نظام از طریق «جنگ آزادیبخش نوین» بودید در حایلکه در بیست
و پنج سالگذشته مطلقا نتوانستید از این اسرتاتژی استفادهکنید .هر عملیات نظامیهم
که بوده چریکی بودهکه ربطی به جنگ آزادیبخش نوین و اسرتاتژی آن ندارد .بیش از
یک دهه هم هستکه یک ترقه از جانب شما شلیک نشده است.
مریم رجوی در شهریورماه  ۱۳۹۱درگفتگو با یورونیوز به صراحت تأکیدکردکه سازمان
1
از سال  ۱۳۸۰به مبارزه مسلحانه پایان داده است.
1-persian.euronews.com/2012/10/03/iran-resistance-group-seeks-to-build-onnon-terror-status/
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و شما در آبانماه  ۱۳۹۱از برپایی یگانهای ارتش در داخلکشور میگویید .اگر امکان
عملیات بودکه ش���ما مدعیکنارگذاشنت آن در سال  ۱۳۸۰نمیشدید و یا از آن زمان تا
کنون عملیاتی انجام میدادید .شرایط به شما تحمیل شده است.
چرا در جریان جنبش  ۱۸تری ۱۳۷۸که پنج روز تهران زیر پای دانشجویان میلرزید و خرب اول
رسانههای بنیالمللی بود فرمان «برپا» ندادید؟ چرا اشرف تکثری نشد؟ چرا در جریان جنبش
۸۸که هفت ماه تهران در زیر پای والیت فقیه میلرزید فرمان «برپا»یی یگانهای ارتش
را ندادید و مدعی شدیدکه میخواهید بروید در خاوران چادر بزنید؟ چرا شعار «درود بر
رجوی» شنیده نشد؟ در حایلکه پیشتر بارها مدعی شده بودید در تظاهراتهای مردمی
ش���عار «درود بر رجوی» سر داده شده اس���ت .چرا در جریان تری  ۱۳۷۸و جنبش ۸۸که
همهی نگاهها متوجهی ایران بود و دوربنیها روی ایران متمرکز شده بودکسی چننی چیزهایی
نشنید؟ آن موقع تشکیل چننی «یگانها» و «دستهها»یی وظیفهی «ملی و میهنی» نبود؟
ش���ما صحبت عناصر س���رکوبگر رژیم راکه با مقاصدی خاص مطرح میش���ود بریون
میکشیدکه به نقش مجاهدین در همهی نابسامانیها اشاره میکنند و آنگاه حقانیت
خود را نتیجه میگریید .خود ش���ما بهرت میدانید آنها هر ندایی را به مجاهدین وصل
میکنند تا بهرت و سادهتر بتوانند آن را سرکوبکنند .اگر بخواهیم ادعاهایکذب عناصر
رژیم را بپذیریم بایس���تی ادعای ِ
برادر احمدینژاد مبنی ب���ر ارتباط این دولت و به ویژه
رحیممشایی و «جریان انحرافی» با مجاهدین و «اشرف» یا ادعای واعظ طبسی مبنی بر
اینکه «حلقه انحرافی شاخهای از مجاهدین خلق است» را هم بپذیریم .یک بام و دو
هواکه نمیشود .به اینجاهاکه میرسید اخبار منتشره از سوی رژیم را سانسور میکنید و
در جای دیگر به آن استناد میکنید و پایهی تحلیلتان قرار میدهید.
چرا نمیپذیرید اشرف بر خالف ارزیابی شماکه آن را «کانون اسرتاتژیک نربد» معرفی
میکردید برچیده شده و به تسخری نریوهای ارتجاع درآمده است و عوامل آنها در آنجا
جست و خیز میکنند؟ چرا به فکر چاره نمیافتید؟ چرا به دنبال راهکار جدید مبتنی بر
واقعیات نمیروید؟ چرا امکانات مایل و نریویی و تبلیغی سازمان را به جای صرف مبارزه
با رژیم صرف تبلیغ بیسرانجام بازگشت از «لیربتی» به «اشرف» میکنید و فکر و ذکر
نریو را از نقطهی اصلی به فرعی میکشانید؟ اگر امکان حضور در «اشرف» بودکه آنجا
را ترک نمیکردید .به نظر من همانقدرکه امکان دارد حزب بعث دوباره به قدرت برگردد
امکان بازگشت مجاهدین به «اشرف» هم هست .چهار سال پیش نوشتمکه امکان ادامهی
حضور در اشرف نیست و آینده درستی حرفم را نشان خواهد داد .همانموقع نوشتم عراقیها
برایکشتار مجاهدین دستبهکار خواهند شد و آمریکاییها همچون اعدام صدام حسنی
از خود سلب مسئولیت خواهندکرد .شما میتوانید هنوز لجاجتکنید و واقعیت را نپذیرید

نگاهی با چشم جان

293

و مجاهدین بهای سنگنی آن را با پوست وگوشت و خونشان برپدازند.

چهکسانی قرار است یگانهای ارتش را تشکیل دهند؟
چهار سال قبل پیشبینیکردمکه بعد از انحالل ارتش آزادیبخش شما به دنبال اعالم
آبرومندانه بریونی آن هس���تید و حاال پیام دادن به جوانان داخلکش���ور نشأتگرفته از
حقیقتی استکه سالها پیش روی آن دستگذاشته بودم .وگرنه واقعیت انحالل ارتش
که ده سال است به شما تحمیل شده.
یگانهای ارتش را چهکس���انی میخواهند تش���کیل دهند؟ مخاطب شما چهکسانی
هستند؟ آیا همانکسانیکه مخاطب پیام  ۲۸مرداد  ۱۳۸۸شما بودند؟ همانکسانیکه
از آنها خواستید مساجد را به تسخری خود در آورند؟
امس���ال در م���اه روزه تا آنج���اکه میتوانید تالشکنید مس���اجد از چنگ
آخونده���ای دین فروش حکومتی آزاد ش���ود .از فرصتگردهمایی و تجمع
در مس���جدها در شبهای رمضان استفادهکنید .مسجد برای همنیکار است.
مس���جد بایستیکانون ضدارتجاع و ضد دیکتاتوری وکانون قیام و انقالب
دموکراتی���ک مردم ایرانگردد .یاد پدر طالقانی بهخریکه هرگاه در زندان و
تبعید نبود .در دههی  40و 50مس���جد هدایت را در خیابان استانبول بهکانون
ضدارتجاع و ضددیکتاتوری و بهکانونی برای تجمع و آموزش و قوت قلب
مجاهدان و مبارزان آن روزگار تبدیل میکرد .همچننی به محلی برایکمک به
آنهاییکه بایدکمککرد .از همنی حاال برای استفاده از این فرصت و برای
آزادکردن مساجد از دست حکومت طراحیکنید...
پیش بهسوی آزادکردن مسجدها از جاهلیت و ارتجاع و از شرک و بتپرستی.
1
رمضان امسال این چننی مبارک میشود.
حتی در روزهای «خون و قیام» هم جوانان میهن توجهی به فرامنی ش���ما نکردند حاال
که شب تار است .چرا درس نمیگریید؟ چرا تغیری دوران و نسل را نمیپذیرید؟ چرا در
پیلهایکه به دور خود تنیدهاید فرو میروید؟
نمیدانم چه شناختی از داخلکشور و نسل جوان داریدکه چننی بیانیههایی صادرکرده
و چن�ی�ن فرامینی میدهید؟ از ظاهر امر چننی بر میآیدکه در «غار اصحابکهف» به
خوابی سی ،چهل ساله رفتهاید .شرایط امروز میهنمانکجا و دهههای  ۴۰و  ۵۰شمسی
که مردم هنوز از نعمت تلویزیون برخوردار نبودن دکجا؟
آیا نمیدانید حاکمیت سی و پنج ساله مذهبی دل و دماغی برای مردم باقی نگذاشتهکه
1-www.hambastegimeli.com/node/3368
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به مسجد بروند .شما از نوستالژی دههی  ۴۰و  ۵۰حرف میزنید امروزکسیگوشش به
این حرفها بدهکار نیست .چند نفر پیام شما به عنوان رهرب مقاومت را بهگوش جان
خریدند و مسجدها را از دست حکومت آزادکردند یا در این جهت تالشکردند؟ جوان
ایرانیکجا و مسجد و منربکجا ؟ آیا رمضان آن سال «مبارک» شد؟
نگاهی به این اسامی بکنید :علی صارمی ،جعفرکاظمی ،محمدعلی حاج آقایی ،محسن
دگمهچی ،غالمرضا خس���روی ،جواد الری،علی معزی ،المریا (فرح) واضحان (همراه
اعضای خانواده) ،زهرا (محبوبه) منصوری ،صدیقه م���رادی،کربی بنازادهامریخیزی،
کفایت ملکمحمدی ،برادران بنازاده امریخیزی (محمد و همسرش شهال زرینفر ،حمید،
اصغر) ،ناصر سوداگری و همس���رش طاهره پوررستم و پسرشان پویان سوداگری ،زهرا
صفایی ،محمدعلی منصوری ،محسن دانشپورمقدم (و پسرش احمد و همسرش مطهره
بهرامی حقیق���ی و عروساش ریحانه حاجابراهیم دباغ) ،هادی قائمی ،مجید رضایی،
هادی عابدباخدا ،خسرو رهنما ،اصغر محمودیان ،محمود مغاری ،علی عبادی ،علریضا
ش���ریعتپناه ،رس���ول تربیزی ،محمود ذاکری ،محمدباقر ذاکری ،اسدالله هادی ،حسن
فتحعلیآشتیانی ،اصغر قطانی ،مخصوص بخارایی ،عباس اسفندیاری ،تیمور رضایی،
پرویز ورمزیار ،نازیال دشتی و همسرش هانی یازرلو و (فرزندانشان هود و حامد یازرلو)،
علیجانگرایی همراه همس���رش شهنازکیپور و فرزندانشان (آزاده و محسنگرایی)،
حمید آقاغدیراصفهانی ،جواد علیقلی و همسرش زهرا علیقلی ،حمید برهان ،شریمحمد
رضایی ،زهرا اس���دپورگرجی و فرزندانش (فاطمه و رضا جوش���ن) ،ماشاءالله حائری،
ایوب پرکار ،دیناکریمی راهجردی و پسرش حنیف عطارزاده ،بخشی از زندانیان سیاسی
سابق مجاهد هستن دکه دوباره در سالهای اخری دستگری شدهاند و من از آن اطالع دارم.
تع���دادی از افرادیکه در باال نام بردم از بیماریهای صعباالعالج و خطرناک رنج
میبرند و جانشان به شدت در خطر است.
اینها اسامی زندانیان سیاسی مجاهد است .شاید برایکسانیکه شناختی از اوضاع
و احوال ندارند مایهی دلگرمی باشد اما برای من برعکس مایهی دلسردی است .اینها
اکثریت قریب به اتفاقشان دوستان من هستند یا با آنها آشنایی دارم .غالب ًا بنی پنجاه تا
هفتاد س���ال سن دارند .درکجای دنیا افرادی تا این حد فرتوت و ازکار افتاده پیشتاز
تشکیل یگانهای ارتش آزادی بخش در شرایط اختناقکامل میشوند؟
شما از محمد حاجآقایی با بیش از شصت سال سن و جعفرکاظمی چهل و هشت سال
سن و عبدالرضا قنربی در همنی حدود به عنوان خربنگار سیمای آزادی بصورت یک بار
مصرف استفادهکردید .بچههای دیگری همکه با آنها همکاری میکردند حدود ًا پنجاه
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ساله بودند .دو نفر اول به جوخهی اعدام سرپده شدند و سومی همچنان زیر حکم اعدام
است.کار خاصی هم نکرده است .در روز عاشورا یکی از مسئوالن شما از جایگرم و
نرم با تلفن دستی اوکه در خیابان بوده تماسگرفته و خواسته است به عنوانگزارشگر
سیما از صحنهگزارش دهد .همنی را رژیم جنایتکار بهانهی اعدام اوکرده است.
علی صارمی هم شصت و دو ساله بود .با چننی میانگنی سنی حتی اگر افراد شوریده و
سربدار همکه باشند نمیتوانند تشکیل یگانهای ارتش دهند .ما بعد از ده سالکه از
حبس آزاد شدیم هنوز پدرانمان شصت ساله نبودند .مادرانمان پنجاه ساله نبودند.
واقعیتهای جامعه را بپذیرید .ما در دههی  ۶۰در زندان بهکسیکه پنجاه ساله بود «پدر»
یکه امروز
میگفتیم و حتی نمیگذاشتیمکارهای سنگنی را انجام دهد .زندانیان سیاس 
به عنوان هوادار مجاهدین در زندان هستند این دسته افراد را تشکیل میدهند و به ندرت
افرادی راکه به نوعی در ارتباط با خانوادهها و زندانیان سیاسی سابق بودهاند میتوان
به آنها اضافهکرد .این نشاندهندهی دایرهی بستهای استکه مجاهدین در حال حاضر
در آن قرار دارند.
متأسفانه شما هنوز دستگاه داخلکشورتان روی زندانیان سیاسی سابق و خانوادههایشان
و خانوادهی اعدامش���دگان سوار اس���ت .خون جدیدی به قدر نیاز به مجاهدین تزریق
نمیشود .بیخود نیس���ت رژیم همهی فشارش را روی خانوادهها و نزدیکان و بستگان
قتلعام ش���دگان ،جاودانهها و مجاهدین ساکن اشرف و لیربتیگذاشته است .چون در
ارتباط با شما خیالش بطور نسبی از طرف مردم راحت است.
در «مبارزهی اینرتنتی» دانش���جویان و هواداران ش���ما از سیستان و بلوچستان اطالعیه
میدهند و آمادگی خود را برای تشکیل یگانهای ارتش اعالم میکنند .ظاهر ًا یازده یگان
آمادگی خود را اعالمکردهاند .در سایت مجاهدین اعالم میکنید:
به دنبال فراخوان رهرب مقاومت مبنی بر برپایی یگانهای ارتش آزادی ،شاهد
موجی از اس���تقبال و اعالم آمادگی برای تشکیل این یگانها در میهن اسری
1
بودیم.
نگاهی به بیانیههای انتشار یافته در سایت مجاهدین ،باعث افسوس آدمی میشود و بر این
همه خامخیایل و تبلیغات غریواقعی تأسف میخورد.
بیانیهی دانشجویان اردبیل به مناسبت ۱۶آذر و اعالم آمادگی برای پیوسنت به یگانهای
2
ارتش آزادیبخش
3
بیانیهی دانشجویان خوراسگان اصفهان به مناسبت ۱۶آذر
1-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=118851
2-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119914
3-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119980
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گرامیداشت  ۱۶آذر و اعالم آمادگی برای تشکیل یگانهای ارتش آزادی توسط دانشجویان
جمعی از دانشجویان رشت در دانشگاه آزاد ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه علمی
وکاربردی و دانشگاه غریانتفاعیکوشیار و جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد
گرگان طی بیانیه های جداگانه یی ۱۶آذر ،روز دانشجو راگرامی داشتند .در
بیانیه دانشجویان دانشگاه آزادگرگان ضمن تجلیل از این روز تاریخی آمده است:
آمادگی خود را برای تشکیل یکانهای ارتش آزادیبخش اعالم می داریم… همگی ما
در پاسخ به فرمان رهرب مقاومت جان برکف فریاد برمی آوریم ..حاضر ،حاضر ،حاضر.
انجمن مهندسان عمران استانگلستان طی اطالعیهیی ضمنگرامیداشت روز دانشجو
اعالمکرد:
 ۱۶آذر امسال با پیام انگیزاننده آقای مسعود رجوی مبنی بر تشکیل یکانهای
آزادی رنگ و بویی دیگرگرفته است .انجمن مهندسان عمران با الگوگرفنت
از برادران و خواهرانمان در اشرف و لیربتی و همصدا با آنان آمادگی خود را
اعالم می دارد تا طومار این حاکمیت ضدبشری هر چه زودتر در هم پیچیده
1
شود.
2
پیام دانشجویان جنوب ایران ،به مناسبت ۱۶آذر و تشکیل یکانهای ارتش آزادیبخش.
3
پیام دانشجویان سقز به مناسبت ۱۶آذر.
مریم رجوی در همنی رابطه میگوید:
این تحول [بریون آمدن مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا] همچننی امکان
تجدید قوای جنبش مقاومت در داخلکشور وگسرتش واحدهای مقاومت
و بهمپیوس�ت�ن آنها را فراهمکرده است .بله اثر بسیار مهم ،آغاز روند تازهای
برای سازماندادن یگانهای مقاومت در ایران است .این تحول بر مردم ،بهویژه
4
جوانان مبارک باد.
اقدامات شما انسان را به یاد فرمان تشکیل هستههای مقاومت در داخلکشور در دههی
 ۶۰و هنگامیکه همهی نریوهایتان را ازکشور خارجکرده بودید میاندازد .اگر امکان
چننی امری بود چرا نریوهای تشکیالتی خودتان را خارجکرده بودید و از مشتی جوان
بیتجربه میخواستید بدون ارتباط تشکیالتی رأس ًا خود دستبهکار شوند؟
آیا واقع ًا «روند تازهای برای س���ازمان دادن یگانهای مقاومت» آغاز ش���ده است؟ چه

1-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119783
2-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119936
3-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=119981
4-www.maryam-rajavi.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=798:2013&catid=9:2009-08-04-19-10-46&Itemid=55
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پارامرتی دلیل این تحول بوده است؟ اگر دم شما اینقدر مسیحایی است چرا زودتر این
کار را نکردید؟ چرا پیش از سقوط صدام حسنی اینکار را نکردید؟ چرا قبل از اینکه
مجاهدین در لیستهای تروریستی قرار بگریند جوش و خروشی در داخلکشور نبود؟
یادتان هست پس از فروپاشی عراق و واقعهی  ۱۷ژوئن چگونه مدعی تأسیس انجمنهای
کارگری و زنان و دانش���جویی و زندانیان سیاسی و  ...حامی مجاهدین در داخلکشور
ش���دید؟ یکی از آنها وجود خارجی نداشت .این انجمنها بخشی از مبارزهی اینرتنتی
شما بودند و نه مبارزهی واقعی .هرچقدر تشکیل آن انجمنها واقعی بودند برپایی این
یگانها هم واقعی هستند .حاال تا میتوانید اطالعیههای صدمن یک غاز بدهیدکه در
تاریخ  ۲۲اسفند « ۸۱یک واحد ارتش آزادی ضمن تربیک پیشاپیش سال نو به مجاهدان
آزادی در زندان لیربتی و اشرف و اشرف نشانان سراسر جهان حمایت همه جانبه خود را
1
از فراخوان سازمان برای چهارشنبه سوری اعالمکرد».
ح واحدها در چهارشنبهسوری چهکارکردند؟ چرا هیچکس اثری از آنها
این به اصطال 
در ایران ندید؟ هیچگزارشی در این مورد انتشار نیافت .اال اینکه شما خودتان را از تک
و تاب نیانداختید و مدعی شدید مث ً
ال چندتا سطل آشغال در فالن نقطهآتش زده شده
است و یا صدای نارنجک و ترقه شنیده شده است.

پایان اسرتاتژی «جنگ آزادیبخش نوین» با پذیرش
قطعنامهی  ۵۹۸شورای امنیت
اساس ًا پس از پذیرش قطعنامهی  ۵۹۸و برقراری آتش بس ،فلسفهی «جنگ آزادیبخش
نوین» زیر سؤال رفته بود .شما در بیست سالگذشته تالشکردید بر خالف مسری آب
حرکتکنید و از روزنهها به نفع خود و به منظور پیش�ب�رد خطیکه درست میدانستید
استفادهکنیدکه جواب نداد و عاقبت واقعیت در عمل به شما تحمیل شد .بماندکه هنوز
به لحاظ نظری خود را از تک و تاب نیانداختهاید.
ش���ما برای تش���کیل ارتش به عراقکه به قول خودتان بدترینگزینه بود ،رفتید؛ چون
در جای دیگری امکان تش���کیل آن نبود .این عزیمت را نیزکوتاه مدت (دو/سه ساله)
میدیدید و تأکید میکردیدکه اگر حضور مجاهدین در عراق طوالنی مدت شود به ضد
خود تبدیل خواهد شد .متأسفانه پیشبینی شما درست از آب در آمد و رژیم در بیست سال
گذشته و به ویژه پس از پذیرش قطعنامه توانست از حضور شما در عراق برای سیاهنمایی
چهرهی مجاهدین استفادهکند .این حضور در عراق و تبلیغات منفی رژیم تأثریات منفی
&1-www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article
id=40020:2013-03-12-20-00-13&catid=15:2009-10-10-12-50-13&Itemid=55
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جدی بر روی مردم در ارتباط با مجاهدین داش���ت و دارد .شما هم به خاطر حضور در
عراق هیچگاه به طور جدی نه میتوانستید و نه میخواستیدکه در ارتباط با حضورتان
در عراق برای مردم روشنگریکنید و از تأثریات منفی تبلیغات رژیم بکاهید .البته چننی
کاری هم سخت و دشوار وگاه امکانناپذیر بود.
بدتر از آن به خاطر نپذیرفنت واقعیت و برای نگاهداش�ت�ن مجموعهایکه از میان بهرتین
فرزندان میهنمان تهیهکرده بودید ،دست به اقدامات عجیب و غریب و ناشایستی زدید
که به شدت به چهرهی شما و به اعتبار مجاهدین چه در سطح ملی و چه بنیالمللی ضربه
زد.
همانطورکه شما به درستی میگفتید مراودات سیاسی و اقتصادی و تعهدات بنیالمللی
دولتهاییکه در حالت جنگ با رژیم نبودند اجازه تشکیل ارتش در خاکشان را نمیداد.
پس از پذیرش قطعنامهی  ۵۹۸و شروع مذاکرات بنی دوکشور همنی شرایط برای عراق
هم پیش آمد .عراق مجبور بود دس���ت به عصا راه برود .با وجود آتش بس بنی رژیم و
دولت عراق دیگر امکان عملیات منظم بر علیه رژیم از بنی رفته بود.
شما علیرغم اینکه فرماندهان ارتش بارها آمادگی و توان رزمی خود برای سرنگونی رژیم
را اعالم میکردند خود بهرت میدانستیدکه در شرایطیکه موجود بود با چهارهزار نریو توان
نظامی اینکار را هم نداشتید .اص ً
ال اینکه ارتش آزادیبخشی دو دهه منتظر بنشیند تا در
یک روز فرضی حملهای برای سرنگونی یک رژیم انجام دهد ذهنی است« .ساعت سنی»
که اعالم میکردی���د و ...بر پایهی واقعیات نبود .عراق هم به خاطر آتش بس و الزامات
آن اجازه چننیکاری را نمیداد .اگر میداد هم محدود و به شکل عملیات ایذایی بود نه
عملیات مؤثر و پیگری و دامنه دار .نه اجازهی آزادسازی شهر و یا حمله وسیع وگسرتده .حتی
هنگامیکه روابطش با رژیم رو به بهبود میرفت اجازهی عملیات ایذایی را هم نمیداد.
ت چریک شهری مجاهدین در دوران خاتمی نیز طبق ارزیابی قبلی شماکه من بارها
عملیا 
شنیده بودم به نوعی بازگشت به عقب و نافی جنگ آزادیبخش نوین بود ویل توضیحی
در مورد آن داده نشد.
بعد از پذیرش قطعنامهی  ۵۹۸بایستی خط جدیدی دنبال میشد چراکه شرایط بهکلی
عوض شد .بایستی همان موقع واقعیت پذیرفته میشد و طرحی نو با توجه به شرایط جدید
در منطقه درانداخته میشد .ارتش آزادی بخش در شرایطی به وجود آمده بودکه جنگی
در مرزهای ایران جریان داشت .از وضعیت اقتصادی فاجعهبارکه بگذریم مردم خسته از
جنگ و بیحاصلی آن چشم امید به نریویی داشتندکه به جنگ پایان دهد ،سربازان عمر
و آتیه خود را تلف ش���ده میدیدند ،نریوهای رژیم درگری جنگی فرساینده و بدون آینده
بودند .در این ش���رایط ارتش آزایبخش با اقبال روبرو بود .شعار صلح و پایان جنگ را
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میداد .برای همنی چه به لحاظ نریو و چه عملیات رو بهگسرتش بود .اما پس از پذیرش
قطعنامه از سوی خمینی شرایط درست بر عکس شد .شرایط در فردای پذیرش قطعنامه
از سوی خمینی با روز قبل آن یکسان نبود .بدون شروع دوباره جنگ تازهای در منطقه،
زمینه برای فعالیت ارتش آزادیبخش به وجود نمیآمد و نمیآید .برای همنی مجاهدین
از صلح خاکسرتی صحبت میکردند و تابلوی اصلیکه رسم میکردند ،شروع جنگی
دوباره تحت عنوان «صدور بحران و تروریس���م» از سوی رژیم بود .این تابلو خواسته و
تمایل شما بود و در واقعیتهای سیاسی ایران و منطقه جایی نداشت.
این امکان پس از اش���غالکویت و جنگ «خلیج» اول برای همیشه از بنی رفت .دعوا و
جنگ همیشه دو طرف دارد .شما این واقعیت را در نظر نمیگرفتید .چراکه مشخص بود
دولت عراق دیگر توان درگری شدن در جنگی تازه را ندارد و در مقابل زیادهطلبیهای رژیم
کرنش خواهدکرد .رژیم هرچه توطئه میکرد هم عراق امکان پاسخگویی نداشت .بارها
پایگاههای مجاهدین را با بمب و هفتاد و هفت موشک و بمباران سنگنی هوایی هدف
حمله قرار داد اما عراق هیچ واکنشی نشان داد .چراکه نمیتوانست چننیکاریکند .عراق
در بحران بود .تعادل قوا در منطقه و در سطح بنیالمللی به نفع رژیم و به ضرر عراق بود.
شرایط درست بر عکس دوران جنگ هشت ساله بود .عراق نمیتوانست شرایط جنگی
را در حایلکه در تحریمکامل سیاسی و اقتصادیکشورهای عربی و آمریکایی و اروپایی
بود تحملکند .عراق روز روزش با آن همه حمایت منطقهای و عربی و بنیالمللی از سال
 ۶۱خواهان جنگ نبود ،چگونه امکان داشت در شرایط جدید تن به جنگی دوباره با رژیم
دهد؟
بخشعظیمهزینههایجنگهشتسالهراکشورهایشورایهمکاریخلیجمیپرداختند
که بعد از جنگکویت به دشمن عراق تبدیل شده بودند.
شمال و جنوب اینکشور منطقهی پرواز ممنوع بود و عراق حاکمیتی بر آن نداشت .دولت
عراق به سختی ابتداییترین مایحتاج مردم را تهیه میکرد و برخالف دوران جنگ هشت
سالهکشور با قطحی روبرو بود .معلوم بود در شرایط جدید عراق از وجود مجاهدین به
عنوان برگ برنده در مذاکرات و یا تنظیم رابطه با رژیم جمهوری اسالمی استفاده میکرد.
هم���هی ما میدانیم ب���دون وجود یک جنگ در مرزهای غرب���ی امکان حرکت ارتش
آزادیبخش نبود .نه تنها امکان حرکت ارتش به لحاظ سیاسی نبود ،بلکه به فرض هم
که عملیات میکرد ،امکان موفقیتی برای آن نبود .برای همنی هم شما همیشه یک تابلو
جنگ و یا صدور بحران راکه منتهی به جنگ شود در نظر میگرفتید.
بدون وجود یک جنگ در مرزهای غربی ایران ،ارتش آزادیبخش با سه هزار و پانصد
نریو آنهم غالب ًا با سنهای باالی چهل سال در زمان سقوط صدام حسنی و پنجاه سال
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در حال حاضر و با توجه به مصدومیتهای جدیکه در عملیاتهای ارتش آزادیبخش
و تهاجمات تروریستی رژیم متحمل شدهاند چهکاری میتوانستند بکنند؟ در ارتشهای
کالسیک هم نریوهای رزمنده بیست تا بیست و پنج سالهاند .بقیه نریوی ستادی هستند.
ش���ما خودتان میگویید بردیا امری مستوفیان عضو سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از
افرادگروه س���وم انتقایل به لیربتی ،طبقگواهی دکرت «به علت انتظار خس���تهکننده و
بدرفتاری» از پای در آمده است .بدرفتاری را هم چننی تعریفکردهاید:
از ساعت هش���ت صبح روز یکش���نبه 18مارس زیرکنرتل و بازرسی وسایل
ش���خصی بودندکه تا صبح دوش���نبه 19مارس بطول انجامی���د ...در نتیجه
متقاضیان پناهندگی ،تمام طول شب را در سرما در اتوبوسها منتظر شدند و
1
تنها در ساعت شش و نیم صبح سهشنبه موفق به پیاده شدن شدند.
آیا چننی نریویی میتواند رزمنده باشد و در صحنهی نربد بدون داشنت سالحکافی بیش
از صد نریوی جوان رژیمکارایی داشته باشد و آنها را از پا در بیاورد؟
محمود عطایی رئیس س���ابق س���تاد ارتشآزادیبخش در ارتباط با س���پاه پاسداران و
ی آن میگوید:
وارفتگ 
میزان داوطلبان در سپاه پاسداران از هشتاد درصد به بیست تا سی درصد تقلیل
پیداکرده اس���ت .به این ترتیب سپاه مجبور است جایکادرها و نریوهای با
2
تجربه را با نریوهای وظیفه پرکند.
او این روند را نشانهی اضمحالل سپاه میدانستکه البته ناشی از خوشخیایل است .اما
حتی با پذیرش این موضوع توجه داشته باشید شما با رنگکردن موی رزمندگان ارتش
و در حایلکه هیچ نریوی «داوطلب» یا «وظیفه» به شما نمیپیوندند خود را به لحاظ
نظامی نریوی برتر صحنه و «بالنده» معرفی میکنید ،عجیب نیست؟
شما بهرت از هرکسی به غریکارآمد بودن «جنگ آزادیبخش نوین» بدون وجود جنگ
در مرز ایران و عراق و تضعیف رژیم و اس���تیصال مردم و  ...اش���راف دارید .برای همنی
تا زمانیکه صدام حس�ی�ن در قدرت بود و ش���ما به مراتب جوانتر بودید با وجود آن
که دائم ًا فاز و مرحلهی س���رنگونی اعالم میکردید و «ساعت سنی» و حمله را وعده
میدادید و فرماندهان ارتش اعالم آمادگی برای انجام عملیات س���رنگونی میکردند،
عملیاتی نکرده و از مرز نگذش���تید .بعضی وقتها مثل دوران مرگ خمینی هم مدعی
بودیدکه میخواستیم حملهکنیم اما صدام حسنی اجازه نداد! به نظر میرسد این بیشتر
1-iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5323:cat
rin&catid=1:2010-12-28-06-01-50&Itemid=2

-2نشریهی مجاهد شمارهی ۲۱ ،۴۱۰مهرماه .۱۳۷۷
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به منظور توجیه نریوهایی مطرح میشدکه یادشان بود وعده داده بودید در صورت مرگ
خمینی اگر شده با دست خایل و چماق هم وارد میدان میشویم وگرنه خط استحاله و
 ...رو میآید.
حتی اگر فرضکنیم چننی بوده ،نشانگر این استکه شما به مشکالتیکه دولت عراق
به لحاظ داخلی ،منطقهای و جهانی با آن روبرو بوده ،اشراف نداشتید و بیگدار تصمیم
میگرفتید .البته عذر بدتر ازگناه هم هست .در لحظات سرنوشتساز در ارتباط با مقولهی
سرنگونی و عمل به وظیفه نیز بایستی ازکس دیگری اجازهگرفته میشد.
شما پیش از حملهی آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسنی هم از «فروغ  »۲و رفنت
به داخلکشور میگفتید و  ...اما در وقت حمله ،هیچ اقدام عملی جز پراکندگی نریوها
صورت ندادید .نه امکانش بود و نه شما قصد انجام آن را داشتید .چون بهرت از هرکس
به نتیجهی آن واقف بودید.
شما در عملیات فروغ جاویدانکه هنوز جنگ بود و منتهی صدام حسنی حاضر به دادن
پوشش هوایی برخالف موافقت اولیهاش نشد به لحاظ نظامی شکست خورده بودید و
بسیاری از نریوهایتان را از دست داده بودید چگونه ممکن بود انتظار داشته باشیدکه
یک سال بعد در شرایطیکه جنگی هم نبود به لحاظ نظامی پریوز شوید.
حتی اگر ادعای شما را بپذیریم ،آیا شما این بار توقع دارید دولت نوری المالکی یا دولت
بعدی عراق و یا آمریکا چننی اجازهای دهند؟ حاالکه محصور در «لیربتی» هس���تید و
به خاطرکارشکنیهای دولت عراق قادر به رفع و رجوع مشکل «فاضالب» آنجا هم
نیستید چگونه میتوانید چننی فانتزیهایی برای خود بسازید؟
اگر تا روز س���قوط صدامکورسوی امیدی بود ،بعد از آن دیگر امیدی بهکارا بودن این
شیوه از مبارزه نیست .چراکه مجاهدین عالوه بر اینکه خلع سالح شدهاند تعهد دادهاند
که دیگر بدون اجازه مسلح نیز نشوند .برای همنی رو به داخل ایران آوردهاید و از جوانان
ایرانی میخواهید دست بهکار تشکیل یگانهای ارتش شوند .امروز دیگر ادارهی عراق
به دس���ت آمریکا هم نیست .اینکه روزی عراقیهای متحد رژیم دوباره اجازهی حمل
س�ل�اح به شما بدهند و مجاهدین پس از پشت س���رگذاشنت موانع مختلف خود را به
مرزهای بنیالمللی برسانند و از آنجا به نریوهای تا دندان مسلح رژیم حملهکنند و از قضا
پریوز هم بشوند تقریب ًا یک رویایکودکانه و فانتزی استکه در عالم واقع جایی ندارد.

فرار از پاسخگویی در مورد اسرتاتژی و تاکتیک
شما در «سلسله آموزش برای نسل جوان در داخلکشور» در «پیام به رزمندگان ارتش
آزادى و نریوهاى انقالب دموکراتیک در سراس���ر میهن اشغال شده» برای شانه خایل
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کردن از پاسخگویی به سؤاالت «تاکتیکی» و «اجرایی»گفتید:
جواب سؤاالت تاکتیکى و اجرایى و جزیى را از من انتظار نداشته باشید .الزمه
جواب دادن به این قبیل س���ؤالها ورود و اشراف به جزییات است .بنابراین
اگر امکان دسرتسى و ارتباط با ستاد اجتماعى مجاهدین در داخلکشور را
ندارید ،باید خودتان با مشورت جمعى راهحل پیداکنید .در مورد راهحلهای
مختلف تابلو نویس���ىکنید و پس از بحث و مشورتکافى مناسبرتین آن را
انتخابکنید .منظور راهحلی استکهکمرتین ضرر و بیشترین فایده را داشته
1
باشد .راهحلیکه ً
طبعا باالترین ضربه را به دشمن ضدبشرى بزند.

در مورد تاکتیکهاکه جوانان خودش���ان تابلو بکشند و تصمیم بگریند .بنابر این هیچ
رهنمودی از س���وی مجاهدین نیست .ارتباط با «س���تاد اجتماعی مجاهدین در داخل
کشور»که خودتان میدانید واقعی نیست.
حال ببینیم رویکرد شما در مورد اسرتاتژی چیست؟
در پاسخ به سؤاالت اسرتاتژیک مربوط به قیام و سرنگونى هم از اول روشن
باشدکه از بسیارى وجوه ،در حال حاضر نمىتوان و نباید به آنها جواب داد یا
بیهوده به دنبال جوابهاى موهوم و ذهنىگشتکه پاسخ دادن به آنها موکول
به واقع ش���دن و تحقق چیزهایى اس���تکه هنوز واقع نشده است .مىخواهم
بگویمکهکار تحلیل و تفکر منطقى این نیستکه غیبگویى یا طالعبینیکند
بلکه بر اساس شرایط مشخص تحلیل مشخص ارائه مىدهد .یعنى اگر شرایطى
هنوز مشخص نیست یا ما نمیتوانیم مشخص بودن آنها را فهمکنیم ،باید قبل
از هر چیز به فهم آن شرایط و خاصهها برپدازیم .چنانکه میدانید در جریان
شناخت علمى ،بایدگام بهگام از مشاهده واقعیات و تجربه (یعنى آزمون و
خطا) ،به فرضیه (همان تابلو نویسیهاى مختلف) و سپس به قانونمندیها و
2
ً
نهایتا به یک تئورى فراگری علمى راه برد.
اصول اساسى و
مسئلهی اسرتاتژی را همکه به سادگی حل و فصلکردید .خودشان «تابلو» بکشند.
در مورد پاسخ به سؤاالت همگفتید:
نکتهی چهارمکه باید با صراحت با شما درمیان بگذارم این استکه به برخى
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022
2-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022
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س���ؤاالت هم ،نمىتوان و نباید بهطور عام و علنى جواب داد .مالحظات و
محدودیتهاى اطالعاتى و امنیتى و دستبستگیهاى سیاسى آنهم براى
1
جنبش و سازمانىکه از همه سو زیر ضرب است براى همه قابل فهم است.
رهربیکه در ارتباط با «اس�ت�راتژی» و «تاکتیک» رهنم���ودی ندارد بدهد ،جواب به
س���ؤاالت را هم به دالیلگوناگون نمیدهد ،در «غیبت» هم به س���ر میبرد پس چه
مشکلی را حل میکند؟ با این تفسری چه چیزی از شری بی یال و دم و اشکم پاسخگویی و
مسئله حلکنی میماند؟ جهت اطالع خوانندگان بایستی بگویم من تا به حال در طول ۱۸
سالگذشته علیرغم وعده و وعیدهای مختلف باالترین مسئوالن مجاهدین حتی جواب
یکی از سؤاالتم را بصورت غریعلنی نگرفتهام.
شما قب ً
الگفته بودید:
در اس�ت�راتژی نمیتوان دوگانه بود .اس�ت�راتژی بایستی دارای مونیسم ،یعنی
یگانگی باشد .دوگانگی یا دوالیسم اسرتاتژیک یعنی اینکه من از یک طرف
فکرکنمکه سرنگونی با ارتش آزادیبخش امکانپذیر است و از یک طرف
ً 2
هم با عنصر بنیالمللیً ،
مثال توسط آمریکا یا انگلیس .ابدا.
حاالکه اش���رف و ارتشآزادیبخش منحل شدهاند ،مونیسم اسرتاتژی شما را چگونه
میتوان دید؟ ش���ما موظف هستید توضیح دهید اسرتاتژی ارتش آزادیبخش و جنگ
آزادیبخش نوین شما با توجه به شرایط عراق و منطقه چگونه میخواهد صورت تحقق
به خود بگرید؟ چگونه با «یگانهای ارتش آزادیبخش»که دستور «برپایی» آن را در
داخلکشور دادهاید پیوند میخورد؟
پیشترگفته بودید:
مدعیان مبارزه مسلحانه و ارتش آزادیبخش و هرکسکه ابزار و شکل اصلی
دیگری جز مبارزه قهرآمیز و ارتش آزادیبخش برای سرنگونی ارائه میدهد،
3
بیگفتگو مبلغ یک خط انحرافی (اپورتونیستی) است.
متأسفانه شما به خاطر این موضعگریی حاال نمیخواهید واقعیت پیشرو را بپذیرید تا
مبادا مجبور به پاسخگویی شوید.
در آبانماه  ۱۳۷۶با طرح «سه سؤالکلیدی»گفتید:
من س���ه سؤال به ش���ما میگویم تا پیش پای هر مدعی بگذارید و به عنوان
ش���اخصکندوکاوکنید ... .اگر میخواهی سرنگونکنی ،با چه وسیلهیی
میخواهی اینکار را انجام دهی؟ ً
مثال میخواهی از راه دور با انتقاد سیاسی
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022

-2مجاهد شمارهی  ۲۴ ،۳۶۹آذر .۱۳۷۶
-3نشریهی مجاهد شمارهی  ۳۷۱هشتم دیماه .۱۳۷۶
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یا فرهنگی ،رژیم را سرنگونکنی؟ یا میخواهی با مبارزهی قهرآمیز و با ارتش
آزادیبخش و حمایت مردم آن را س���رنگونکنی؟ هرکسکه مدعی است
میخواهد رژیم را س���رنگونکند ،باید به این سؤال جواب دهد .واال جدی
نیست... .مبارزهی مسلحانهکه اکنون در عایلترین و متکاملترین شکل خود
در ارتش آزادیبخش تجس���م یافته اس���ت ،اصل پایهیی و مبنای الزم برای
س���رنگونی و مبارزه میهنی -انقالبی در برابر ارتجاع ضدملی و ضدبشری
است .بنابراین نقض این مبنا و شرط الزم برای سرنگونی و استقرار دموکراسی
1
و حاکمیت مردم انحراف و اپورتونیسم راست است.

صرفنظر از اینکه بنا به ادعای شما در دادگاه انگلیس شورای رهربی مجاهدین رأی
بهکنارگذاش�ت�ن مبارزه مس���لحانه داده حاالکه ارتش آزادیبخش ملی منحل شده و
ش���ما رسم ًا آن را پذیرفتهاید و رزمندگان سابق به عنوان پناهجو و یا قول شما به عنوان
زندانی در «زندان لیربتی» به سر میبرند چگونه میخواهید سرنگونی را محققکنید؟
«عایلترین و متکاملترین شکل» مبارزهی مسلحانه چگونه عملی میشود؟ شما خیال
خود و نریوهایتان را راحتکرده وگفتهاید در ش���رایطکنونی «تحلیلکردن تهدید
اصلی است» همچننی تأکیدکردهایدکه سؤاالتی از این دست حرام و مرز سرخ است
و فقط باید خود را به رهربی سرپد و او هر وقتکه صالح بداند پیام میدهد و مسائل
را میشکافد.

بریون آمدن از لیست تروریستی
بر اساس پذیرفنت واقعیتها
بایستی پذیرفت دنیای واقعی خارج از ذهن ما وجود داردکه بر اساس تمایالت ما حرکت
نمیکند .چنانچه در مورد خارج ش���دن نام سازمان از لیست «تروریستی» دولتهای
اروپایی و آمریکا به الزامات قرار داده شده از سوی آنها تمام وکمالگردنگذاشتید.
اجازه دهیدکمی از فضای احساس���ی به وجود آمده فاصله بگرییم و یک بار دیگر به
بررسی چگونگی نحوهی خروج مجاهدین از لیست تروریستی برپدازیم.
 1.1جدا از صحت و سقم ادعاهای صورتگرفته ،شما با ارائهی اسناد و شهادت شهود
در دادگاه انگلیس رسم ًا اعالمکردیدکه مبارزه مسلحانه را در خردادماه ۱۳۸۰کنار
-1تحلیل وضعیت رژیم پس از سهسرگی و موقعیت مقاومت ،سخنان رهرب مقاومت با شماری از هواداران
مجاهدین -انتشارات ایرانکتاب دیماه  ۱۳۷۶صفحههای  ۸۴و .۸۵
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گذاشته و تصمیمگریی در این مورد به سختی تصمیمگریی در مورد  ۳۰خرداد ۱۳۶۰
بود.
2.2سازمان مجاهدین برخالف میلاش مجبور به تحویلکلیه سالحهایش به ارتش
آمریکا شد و برخالف تمایل و ارزیابیاش نه تنها هیچگاه این سالحها دوباره به
مجاهدین برگشت داده نشدند بلکه نابود همگردیدند.
 3.3کلیه اعضای مجاهدین و ارتش آزادیبخش مجبور به نوشنت تعهدنامهای شدندکه در
آن خشونت و تروریسم را محکومکرده و متعهدشدندکه دوباره مسلح نخواهند شد.
4.4اعضای ارتش آزادیبخش بر خالف میلش���ان مجبور بهکنارگذاشنت لباس
نظامی شدند.
5.5با وجود آنکه همهی این اقدامات از س���وی مجاهدین صورتگرفت اما دولت
آمریکا حاضر به بریون آوردن نام مجاهدین از لیست تروریستی نشد و آن را منوط به
خروج این سازمان ازکمپ اشرفکرد .ظرفیکه در آن ارتش آزادیبخش تشکیل
شده بود نیز بایستی از بنی میرفت« .اشرف» سمبل ارتش آزادیبخش و قرارگاه آن
بود .تأکید مقامات عراقی ،بنیالمللی و آمریکایی برای خروج از اشرف و حضور در
کمپ لیربتی از همنیجا ناشی میشد وگرنه چه فرقی میکند تشکیالت مجاهدین
در اشرف باشد یا لیربتی؛ حضور موقت مجاهدین در عراق در اشرف باشد یا لیربتی؟
من چند سال پیش تأکیدکردم آمریکا با استفاده از فرهنگ «سختنگری» آمریکایی قدم
به قدم و آهسته آهسته سیاستاش را پیش خواهد برد.
دولت اوبام���ا و وزارتخارجه دیگر توجیهی برای قراردادن نام مجاهدین در لیس���ت
تروریستی نداش���تند .دادگاه از آنها خواسته بود دالیلشان را اعالمکنند .آنها مجبور
به بریون آوردن نام مجاهدین بودند یا بایس���تی به تبع���ات حقوقی آن تن میدادندکه
برای وزارت خارجه سنگنی بود و میتوانست مشکالت زیادی را در آینده برای آنها و
سیاستخارجی آمریکا به وجود آورد .چون دیگرگروههاییکه در لیست تروریستی بودند
نیز میتوانستند به حکم دادگاه استنادکرده و مشکالت عدیدهی حقوقی ایجادکنند .با
این حال وزارت خارجه تا دقیقه نود موضوع راکش داد.
وقتی تالشکردم این موضوعات را درگفتگو با بی بی سی و مقاالتم بازکنم و توضیح
بدهمکه اس���اس داستان حقوقی است و نهگشایش سیاس���ی و یا تغیریی در سیاست
رسمی آمریکا در برخورد با مجاهدین ،تعدادیکوتهنظر با ادعاهای به اصطالح «چپ»
و «ضدامرپیالیستی» شروع به داستانسراییکردندکهگویا توافقاتی شده و امرپیالیسم
قرار اس���ت عنقریب از آنها تحت عنوان «چلبی» و  ...اس���تفادهکند .خود شما بهرت
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میدانید در اپوزیسیون ایران چیزیکه یافت مینشود عقالنیت است .حال شما مختارید
روی بریون آمدن از لیس���ت تروریس���تی تا میتوانید تأکیدکنید و آن را پریوزی بزرگ و
فتحالمبنی و  ...جلوه دهید اما واقعیت آنگونهکه میگویید نیس���ت .این پریوزی آنقدر
بزرگ نیستکه شما صالح نمیبینید با اتکا به آن «ظهور»کنید فقط باز شدن رسمی
دفرت شورای ملی مقاومت در واشنگنت راگشایش بزرگ جلوه میدهید .دفرتیکه بیش
از دو دهه در آمریکا بطور رسمی فعال بود و اعضای آن در دورانیکه نام مجاهدین در
لیست تروریستی بود بطور غریرسمی و با اطالع مقامات آمریکایی به فعالیتهای پیشنی
خود ادامه میدادند و در رس���انههای آمریکایی حاضر میشدند .حتی چه بسا موفق به
اجرای طرح قدیمی انتقال مریم رجوی به آمریکا شویدکه به نوبهی خود خوب است اما
چارهساز و راهگشا نیست.

تن دادن به آنچه تسلیم و وادادگی خوانده میشد
نگاه بهگذش���ته برای همهی ما میتواند درسآموز باشد .ما شاهد بودیمکه در جریان
جنگ بریوت در تابس���تان  ۱۹۸۲نریوهای فلس���طینی بعد ازگذشت بیش از هفتاد روز
مقاومت بیسابقه در معاهدهایکه عرفات با فیلیپ حبیب فرستاده ویژه ریگان بست،
پذیرفتندکه با تضمنی دولت آمریکا با به جاگذاش�ت�ن تسلیحاتش���ان و با سالحهای
شخصی سوارکشتیهای یونانیکه ساف اجارهکرده بود شده و به صورت دستهجمعی
از بریوت خارج ش���وند و بهکش���ورهای تونس ،یمن ،الجزایر و  ...بروند .این معاهده و
عقبنشینی در حایل صورتگرفتکه بریوت و مردم بیپناه لبنان و فلسطنی وکمپهای
آوارگان زیرآتش و بمبارانهای بیوقفهی هواپیماها و قایقهای توپدار اسرائیلی از آسمان
و دریا و هجوم شش لشکر از ده لشکر ارتش اسرائیل بودند.گفته میشد در حدود نوزده
هزارکشته روی دست مردم لبنان مانده بود ،برای نجات جان مردم بیدفاع و محاصره
شدهکه ازگرسنگی و بیماری و فقر و نداری و جراحات جنگی در استیصال مطلق به
سر میبردند و آتش جنگ داخلی از همه سو زبانه میکشید بایستی چننیکاری انجام
میگرفت .اقدام مسئوالنه همنی بود .بماندکه نریوهای فلسطینی از سوی نریوهای لبنانی
مانند امل و مس���یحیان و دروزیها و ...هم برای ترک بریوت زیر فش���ار بودند« .کمیته
نجات» هم خواهان همنی مسئله بود .تمام دولتهای عربی هم دارای همنی نظر بودند.
اما در آن زمان حرکت مسئوالنه عرفاتکه در واقع به او و جنبش فلسطنی تحمیل شده بود
از سوی شخص شما انحراف ،وادادن و یک خبط سیاسی و اسرتاتژیکی معرفی شد! اما
همهی ما شاهد بودیمکه خود شما در شرایطی به مراتب سهلتر بدون آنکه مقاومتی از
سوی نریوهای مجاهد صورتگرید مجبور شدید دستور خلع سالح نریوهایتان را بدهید
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و حتا یک فش���نگ هم در اش���رف و نزد مجاهدین باقی نماند .سالحیکه «ناموس»
مجاهد خلق خوانده میشد تحویل «دشمن غدار» و «اصلی» خلقهای تحت ستم و
«سد اصلی زمان» داده شد.
شما در نشستهای مجاهدین از دوران جنگ جهانی دوم و هجوم متفقنی به ایران میگفتید
و اینکه چگونه سربازان «رضا خان قلدر» سالحهایشان را در جوی آب انداختند و در
مقابل قوای دشمن مقاومت نکردند .سؤال من این است چرا مجاهدین در مقابل نریوهای
«ائتالف» در جریان حمله به عراق ایستادگی نکردند و «خلع سالح» را پذیرفتند .آیا اگر
این حمله از سوی نریوهایکرد صورتگرفته بود داوطلبانه «خلع سالح» میشدید؟ آیا
پذیرش درخواست آمریکاییها به خاطر آن نبودکه «سنبه پرزور بود»؟
ش���ما زنده ماندن تعدادی از زندانیان سیاسی در جریانکش���تار  ۶۷را وا دادن معرفی
کردید .نوشنت انزجارنامه برای زندانیان مجاهد و پذیرش نماز خواندن اجباری و  ...برای
زندانیان مارکسیس���ت را در دادگاهیکه بازتاب اجتماعی نداشت به نوعی «خیانت»
خواندید .بماندکه اکثریتکس���انیکه اعدام شدند هم انزجارنامه نوشته یا راضی به
نوشنت آن بودند! اما واقعیتهای سخت دنیا و مبارزه ،مجاهدین را مجبورکرد عالوه بر
خلعسالح تک به تک «انزجارنامه» بنویسند و «دستخط» بدهند .فرق «دستخطی»که
آمریکاییهاگرفتند با فرق «دستخط» هاییکه شما و یا رژیم و  ...میگریید در این است
که اویل در ش���کلی متمدنانه و با ادبیاتی قابل قبول و حقوقی و دومی با شکلی بدوی
گونه و تحقریآمیز تنظیم میشود .این ترجمهی منت «دستخطی» استکهکلیه اعضای
مجاهدینکه در عراق بودهاند آنرا امضاکردهاند:
توافقنامه برای افراد سازمان مجاهدین خلق ایران
ی ازکنرتل و بازداش���ت در ازای قولتان مبنی بر برآوردهکردن
به ش���ما آزاد 
شرایط مشخص ارائه میش���ود .در ازای قولهایتان ،شما در اولنی فرصت
منطقی عملی ازکنرتل و بازداشت نریوهای چند ملیتی -عراق آزاد میشوید.
ً
لطفا توافقنامه زیر را بخوانید .اگر با رعایت این ش���روط موافق هستید پاینی
صفحه را امضاکنید.
توافقنامه
من  ....آگاهانه ،مشتاقانه و داوطلبانه وارد این توافقنامه با نریوهای چند ملتی
– عراق میشوم .من با موارد زیر موافقم:
الف :شرکت در تروریسم و یا حمایت از آن را رد میکنم.
ب:کلیه تجهیزات و تسلیحات نظامی تحتکنرتل و مسئولیتام را تحویل
دادهام.
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ج :خشونت را ردکرده و بصورت غریقانونی اسلحه برنداشته و در هیچ عمل
خصمانهای دخالت نمیکنم .از قواننی عراق و احکام مربوطهی سازمان ملل
متحد مادامیکه در اینکشور اقامت دارم اطاعت میکنم.
متوجه هستم هنگامیکهگزینههای با دوام در دسرتس باشد من آزاد خواهم
بود اینکش���ور را ترککرده و به میهنم بازگردم .متوجه هستمکه تعدادی از
اینگزینهها شامل موارد ذیل هستند :بازگشت به میهنم ،پذیرش در یککشور
ثال���ث ،تقاضا از وزارت مهاجرت برای تمدی���د اقامت در عراق یا تقاضا از
سازمانهای بنیالمللی از قبیلکمیساریای عایل پناهندگان ملل متحد.
موافق���ت میکنم مادامیک���ه اینگزینهها دنبال میش���وند با نریوهای چند
ملیتی -عراق همکاریکنم .موافقت میکنمکه همچنان درکمپ اشرف در
بازداشت نریوهای چند ملیتی -عراق تا زمانیکه اینگزینهها تکمیل شوند
بمانم؛ اگر هریک از شروط این توافقنامه را نقضکنم تحت تعقیب یا توقیف
و مجازاتهای اجرایی قرار بگریم .من قول میدهم با دقت مطابق این توافقنامه
عملکنم.

اگر شما یا مریم رجوی این توافقنامه را امضا نکردهاید به این علت استکه در عراق
نبودهاید وگرنه شما هم آن را امضا میکردید اما مژگان پارسایی به عنوان «ما به ازای»
ش���ما و صدیقه حسینی و زهره اخیانی به عنوان مسئول اول مجاهدین و شورای رهربی
مجاهدین تک به تک به فرمان ش���ما آن را امض���اکردهاند .بنابر این خواهی نخواهی
شخص ش���ما و مریم رجوی هم این «توافقنامه» را امضاءکردهاید .روی این مورد در
حکم دادگاه انگلیس برای خارجکردن نام مجاهدین از لیس���ت تروریستی تأکید شده
است.
ش���ما میدانید وقتی در این «انزجارنامه»که از آن به عنوان «توافقنامه» یاد میش���ود
«خشونت» و «تروریسم» محکوم میش���ود معطوف به اعمال قبلی مجاهدین است.
از نظرکس���یکه این «انزجارنامه» را تنظیمکرده عملیات مجاهدین «خش���ونت» و
«تروریسم» بوده است .درست مانند زمانیکه من برای آزادی از زندان «دستخط» داده
و «منافقنی» را محکوم میکردم و قول میدادمکه با آنها ارتباط نگریم .خیلی واضح
اس���تکه «منافقنی» به چهکسانی اطالق میشود .امروز نمیتوانم مدعی شوم از نظر
من «منافقنی» خمینی و اعوان و انصارش بودند و من در نوشتهام آنها را مدنظر داشتم.
متأسفانه شما بهکسانیکه زبان انگلیسی بلد نبودندگفتید امضای این نوشته به معنای آن
استکه میخواهید در اشرف بمانید! آنها نمیدانستند چه چیزی را امضا میکنند .شما
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حتی به نریوهاییکه از جان و مال و هستیشانگذشتهاند نیز راست نمیگویید.
امیدوارم ش���ما در آن لحظات خطریکه نریوهای مجاهد دو دستی سالحهایشان را به
آمریکاییها تحویل میدادند و «انزجارنامه» مینوشتند به یاد عرفات و زندانیان سیاسی
و موضعگرییهای قبلیتان افتاده باشید و به قدرکافی عربتگرفته باشید.
حک���م ص���ادره از س���وی «کمیس���یون تجدی���د نظ���ر س���ازمانهای ممنوع���ه»
 proscribed organizations appeal commissionدر نوامرب ۲۰۰۷که به «حکم دادگاه
انگلیس» معروف شد و بخاطر آن جشن و شادمانی به پاکردید و آن را موفقیت عظیم و
«فتحالمبنی» خواندید هم به قدرکافی برایکسانیکه در جریان امور هستند آموزنده است.
این حکمکه در سیصد و شصت و دو بند و صد و چهل و چهار صفحه تنظیم شده است
نش���ان میدهدکه تاکجا مجبور شدهاید به خواستههای آنان تن دهید و برای اثبات آن
شاهد از باالترین مسئوالن مجاهدین دستوپاکنید .درخواست من از شما این استکه
منتکامل این حکم را ترجمهکرده و به «اش���رفیان» و «اشرفنشان»ها بدهید تا خود
بخوانند و با زوایای مختلف این «حکم» و «فتح مبنی» آشنا شوند.
دادگاه به صراحت «عملیات»های مجاهدین را «خشونت» و «تروریسم» خوانده است.
اما به خاطر ادعاهای رسمی شما مبنی برکنارگذاشنت مبارزه مسلحانه ،انحالل واحدهای
عملیاتی داخلکشور ،محکومیت تروریس���م و خشونت توسط مسئول اول مجاهدین،
تحویلکلیه س�ل�احها به مقامات آمریکایی و عدم انجام عملیات نظامی بنی سالهای
 ۲۰۰۲تا  ،۲۰۰۷نظارت دائمی نریوهای آمریکایی روی فعالیتهای ش���ما ،و این واقعیت
که لیستهای تروریستی دائمی نیستند با صراحت خواهان بریون آوردن نام مجاهدین از
لیست مزبور شده است.
ش���ما در دادگاه مزبور حتی مدعی شدهاید مجاهدین به شکل رادیکال و بنیادین نسبت
بهگذش���ته تغیریکردهاند .در بندهای مختلف این حکمکه بخشی از آن اختصاص به
ادعاهای شما دارد از جمله آمده است:
بند -۱ -۲۳کاراکرت دقیق فعالیتهای مجاهدین بنی س���الهای  ۱۹۸۰و ۲۰۰۱
هرچهکه باشد با موضع این سازمان در سالهای  ۲۰۰۷-۲۰۰۶به شکل رادیکایل
متفاوت است و این موضع از سال  ۲۰۰۱تغیریکرده است.
بند  -۲-۲۳سازمان مجاهدین خلق ایران هیچ فعالیت نظامی در هیچ شکلی از
آگوست  ۲۰۰۱برابر با مرداد  ۱۳۸۰نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا نداشته است.
بند  -۳-۲۳بر میگردد به تصمیم سنجیدهایکه سازمان مجاهدین درکنگره
فوقالعاده خود در عراق در ژوئن  ۲۰۰۱برابر با خرداد  ۱۳۸۰مبنی برکنارگذاشنت
کلی���ه عملیات نظامی در ایران اتخاذکرد.گفته میش���ود این تصمیم در دو
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کنگره عادی در سپتامرب  ۲۰۰۱و سپتامرب  ۲۰۰۳به تصویب رسیده است.
بند  -۴-۲۳پس از این تصمیم ،ش���اخهی داخلکش���ور (ستاد داخلکشور)
ً
متعاقبا بطور قطعی سازمان مجاهدین خلقکلیه
عملیاتش را متوقفکرده و
واحدهای عملیاتی خود در داخل ایران را منحلکرده است.
بند  -۵-۲۳در ششم سپتامرب  ۲۰۰۴و در فوریه  ۲۰۰۶مسئول اول وقت مجاهدین
در بیانیههای عمومیکه انتشار داد به نمایندگی از مجاهدین به شکل روشن و
بدون ابهام تروریسم را محکومکرد.
ً
تقریبا همهی  ۳۰۰۰هزار نفریکه در
بن���د  -۶-۲۳در اوایل  ۲۰۰۴به ج���ز  ۴نفر
کمپ اش���رف زندگی میکردند بطور انفرادی بیانی���های را امضاکرده و به
مقامات آمریکایی تحویل دادندکه طبق آن در تروریس���م مشارکت و یا با آن
همکاری نخواهندکرد و هرگونه خشونت و عمل خصمانه را ردکردند.
بند  -۱-۳۳از س���ال  ۲۰۰۱سازمان مجاهدین و اعضای آن همهی عملیاتهای
نظامی را متوق���فکرده و واحدهای عملیاتیش���ان در داخل ایران را منحل
کردهاند.
بند  -۲-۳۳این سازمان تسلیحات نظامی خود [در عراق] را تا اوایل سال ۲۰۰۳
برای مقاصد دفاعی حفظکرده است .
بند  -۳-۳۳این سازمان به شکل داوطلبانهکلیه تسلیحات نظامی خود را در ماه
مه  ۲۰۰۳به نریوهای ائتالف تحویل داده است.
بند  -۴-۳۳این سازمان تروریسم را محکوم و خشونت را ردکرده است؛

از طرف ش���ما در بند  ۱۸۸ادعا ش���ده استکه « ...از تابستان و پاییز  ۲۰۰۱سیاستها و
فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق ایران به شکل بنیادین تغیریکرده است».
در تقاضای استنیاف ارائه شده از سوی شما آمده است:
بند  -۱۹۲سازمانیکه بطور مستمر مسئولیت تعداد زیادی حمالت خشونتآمیز
تروریستی علیه منافع ایرانیان در داخلکشور به مدت سالیان هرساله پذیرفته،
از جمله نود و شش عملیات در مدت سه ماه در اوایل سال  ۲۰۰۱به سادگی از
پذیرش مسئولیت چنان عملیاتهایی دست برداشته است... .
بند  -۲۱۴آقای براعی (مهدی) در پاراگرافهای  ۴تا  ۶و  ۱۱اولنی ش���هادت
کتبی خودگفت:
پاراگراف  ... -۴من تأیید میکنمکه در ماه ژوئن  ۲۰۰۱شورای رهربی مجاهدین
تصمیمگرفتکه به فعالیتهای نظامیاش پایان دهد .این تصمیم در یک
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کنگره فوقالعادهکه در اواخر ژوئن  ۲۰۰۱درکمپ اش���رف برگزار شد مورد
بحث قرارگرفت و به تأیید اعضا رسید .من در آنکنگره حضور داشتم.
ً
متعاقبا ،در جوالی  ،۲۰۰۱ش���ورای رهربی س���ازمان مجاهدین
پاراگراف -۵
خلق ایران این تصمیم را از طریق ابالغ یک دستورالعمل بهکلیه واحدهای
س���ازمان مجاهدین خلق ایران در ایران و به دیگر اعضای مجاهدین به مورد
اجراگذاشت .وقتی این دستورالعمل به آنها ابالغ شد همگی از آن اطاعت
کردند؛ اگر چه مشکالت ارتباطی باعث شدکه چندماه طول بکشد تا همهی
اعضا از آن مطلع شوند.... .
پاراگراف  -۶مجاهدین به همهی اعضای خود دس���تور دادند تا به عملیات
نظامیش���ان در ایران پایان دهند اما ضرورت در نظرگرفنت امنیت اعضای
مجاهدین در ایران باعث شد از اعالم علنی تصمیم خودداری شود... .
بند  -۲۱۵اظهارات فوق توس���ط پاراگرف  ۵ش���هادتکتبی صدیقه حسینی
مسئول اول مجاهدین به تاریخ  ۲۹آوریل  ۲۰۰۷مورد تأیید قرارگرفته است.
بند  -۲۱۶در پاراگراف ده خانم حسینی اظهار داشته است:
در یک سخرنانی در فوریه  ۲۰۰۶من توضیح دادمکه سازمان مجاهدین با هر
نوع خشونت مخالف است و آن را محکوم میکند .من همچننی تعهد سازمان
مجاهدین خلق ایران به فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت در اکترب ۲۰۰۳
برای برگزاری یک رفراندوم را اعالم داشتم .این همچنان یک موضع و اصل
راهنمای ما باقی میماند.
بند  ۲۲۶پاراگراف ۶گزارش پارسایی (مژگان) مسئول اول مجاهدین تکرار و
تأیید شهادت براعی و حسینی است.
بند  -۲۸۵خانم حسینی(صدیقه) در پاراگراف ۵شهادتکتبی خودگفته است:
بعد از  ۲۰۰۱سازمان مجاهدین خلق دیگر ساختار نظامی در داخل ایران نداشته
و هیچ یکی از اعض���ای آن درگری در عملیات نظامی ،آموزش ،برنامهریزی،
گردآوری اطالعات ،نگهداری یا به دس���تآوردن ،تشویق یا ترغیب اعمال
1
خشونتآمیز نبودهاند.

تحلیل دوگانه از رفتار آمریکاییها
شما در نشست درونی مجاهدین در مورد رفتار آمریکاییها باکسانیکه از مجاهدین جدا
شده بودند و درکمپ «تیف» بودند به شکل تحقریآمیزی میگویید:
1-www.statewatch.org/terrorlists/PC022006%20PMOI%20FINAL%20JUDGMENT.pdf
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مثل تیفیهاکه آمریکا آنها راگذاشت دمکوچه و رفت ...
چرا متوجه نیستید آمریکا همنی برخورد را با شما همکرد .آنها به دنبال منافعشان هستند.
درس���ت اس���ت آمریکاییها با وعده و وعید و به منظور تسریع در روند فروپاشی روابط
مجاهدین تعدادی را به «تیف» بردند و بعد خطشان عوض شد و آنها در آنجا برای
وعده و وعیدهای زیادی هم به شما دادندکه اجرا نشد.
چهار س���ال ماندگار شدند ،اما 
آمریکاییها سالحهای شما راگرفتند و نابود ساختند .از شما تعهدات مختلفگرفتند،
و در قبالش جان و مالتان را تضمنیکردند .اما به وقتشکه رسید شما را در محاصرهی
عراقیهای تا دندان مسلح و به خون شما تشنهگذاشتند و رفتند و مسئولیتی هم در قبال
جنایاتیکه علیه شما صورت میگرفت به عهده نگرفتند .چه فرقی بنی رفتار آمریکاییها
با س���اکنان «تیف» و شما بود و هست؟ الاقل «تیفی» ها را با هلیکوپرت تاکردستان
بردند .چرا نگاهی به حال و روز خودتان نمیکنید؟
کمیساریای عایل پناهندگان با «تیفی»ها وقتی نزد آمریکاییها بودند ،مصاحبهکرد ،به
آنها «استاتوی» پناهندگی داد ،اما هیچکشوری آنها را نپذیرفت .این روند تا اینجا با
شما تکرار شده است.
شما هم مثل ساکنان «تیف» در معادالت عراق ،روی آمریکاییها خوشبینانه حساب
میکردید .حتا در نشستهای اشرف مطرح میکردیدکه آمریکاییها به خاطر دخالت
لجامگس���یخته رژیم در عراق مجبور میشوند راه را برای ما بازکنند .میگفتیدکاری
میکنیمکه سالحهایمان را پس دهند .اماگذشت زمان نشان دادکه شما در این موارد
ذهنی وکلیش���های برخورد میکردید و تحلیلهایتان مبتنی بر تمایالتتان اس���ت تا
واقعیت .و این برای یک نریوی سیاسی آفت است.
درست استکه رژیم در عراق توطئه میکرد ،بسیاری از آمریکاییها با بمبهایکنار
جادهای رژیمکشته میشدند ،اما این دلیلی نمیشدکه آنها به مجاهدین روی آورند و
راه آنها را بازکنند .معادلهی ایران پیچیدهتر از این دو دو تا چهارتاهای سادهسازانه است.
آمریکاییها در دورانیکه ادارهی عراق را به عهده داشتند برای تخفیف مشکالتیکه
با آن دس���ت بهگریبان بودند از در همکاری با شما در آمدند .چراکه شما در ارتباط با
فعالیتهای رژیم در عراق اطالعات دست اول خوبی میتوانستید به آنها ارائه دهیدکه
جان آمریکاییها را نجات میداد .در به وجود آوردن هستههای ضدبنیادگرایی در عراق
که همسو با منافع آمریکاییها بود میتوانستیدکمککنید .آمریکا مثل همهی نریوهای
دیگر بر اساس منافعش عمل میکند.
ای���ن همان آمریکایی بودکه قبل از حمله به ع���راق ،با رژیم مذاکرهکرده بود و در قبال
حمایت رژیم از حمله به عراق و ارائه همکاریهای فنی و  ...مجاهدین را بمبارانکردند
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و ضمن آنکه بخش هایی از اش���رف و دیگر پایگاههای مجاهدین را با خاک یکسان
کردند دهها نفر از مجاهدین را در این حمالت به قتل رساندند .در صورتیکه آمریکاییها
به شما قول داده بودندکه به مقرهای مجاهدین حمله نخواهندکرد و شما مدعی بودیدکه
مختصات پایگاهها و مراکزتان را به آمریکاییها داده و خود را در جنگ بیطرف معرفی
کردهاید.
االن هم باکسانیکه به «لیربتی» رفتهاند همان برخوردی میشودکه با ساکنان «تیف»
ش���د .آنقدر فشار میآورند و موضوع راکش میدهند تا هرچه بیشتر نریوها مستأصل
شده و به ایران بازگردند.
من چهار سال پیش هم نوشتم وقتی مأموریت آمریکاییها در عراق پایان یافت یعنی دیگر
در سطحگذشته به شما نیاز ندارند .آمریکاییها وقتی حفاظت از اشرف و مجاهدین را
تکرده و مقام ناظر
به دولت عراق سرپدند ،یعنی خواهی نخواهی از خود سلب مسئولی 
را یافتهان���د هر اتفاقی بیفتد بهگردن دولت عراق خواهند انداخت و نهایت ًا یک اظهار
تأسف و یا محکومکردن آبکی در پی خواهد داشت .دولت آمریکا بیشتر شاهد فع ل و
انفعاالت خواهد بود و امکان ندارد به خاطر مجاهدین رو در روی عراق یا رژیم بایستد.
آمریکاییها آن جاییکه منافعشان اقتضا میکرد حتا به خاطر جان سربازان خودشان هم
رو در روی رژیم نایس���تادند .صدها نفرشان در لبنانکشته شدند .روزانه آمریکاییها در
عراقکشته میشدند .بارها اعالمکردندکه دست رژیم در آن است اما هیچ اقدامی انجام
ندادند .برای آنها خون مجاهدین از خون سرباز آمریکایی رنگنی تر نیست .تاکیدکردم
تاکنون نزدیک به پنجهزار آمریکاییکشته شدند .بسیاری از آنها در اثر توطئههای رژیم
جان خود را از دست دادند .همهی مجاهدین سه هزار صد نفر هستند.

پروژهی خروج شما و مریم از عراق
طبق آنچه شما تفسریکرده و میکنید ضرورتها همیشه ایجاب میکندکه شما خود
ی نربد نباشید اگرچه در تعریف مجاهد خلق میگویید:
مستقیم ًا در صحنه 
هر رزمنده ارتش آزادی و هر مجاهد خلق اگر از عملیاتگریخته باشد ،اگر
ش���خصا و ً
ً
فردا از جانبازیگریخته باش���د ،زندگیاش ناشی از یک تقصری
است .وقتیکه نفسکشیدن و زندگی آدمی ناشی از یک تقصری باشد ،پس
نفساش حرام است .تباه است .مگر اینکه در فکر چاره باشد.
ش���ما همیشه خود را «مجاهد خلق» معرفیکردهاید اما از تعریفیکه برای آن میشود
مستثنی هستید چراکه تفسری آن با شماست.
شما بارها به مناسبتهای مختلفگفتهاید« :مجاهدین ،اگر قرار باشد شکست بخورند
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تا آخرین نفرشان بایدکشته شوند ».بسیار خوب چنانچه به این مسئله باور دارید چرا این
موضوع بایستی تنها شامل افراد محصور در لیربتی و اشرف شود؟ چرا شما و مریم و بقیه
از آن مستثنی هستید؟ مگر شما «مجاهد» نیستید؟ چرا نماندید تا چنانچه الزم شد «تا
آخرین نفر»کشته شوید.
البته ضرورتیکه ایجاب میکند شما در صحنهی نربد و عملیات نباشید برای پیامرب اسالم
و علیابنابیطالب نبود .این دو شخص ًا و درکنار هم در خط مقدم نربد و خطرناکترین
ی میشدند ،احتمالکشته شدن هر دو
موقعیتها حضور مییافتند .هر دوی آنها زخم 
بود .پیامرب اگرکشته میشد جریان وحی منقطع میشد .اهمیت او برای آیندهی اسالم
و دینیکه ارمغان آورده بود بس���یار بیشتر از اهمیت شما برای «مقاومت» ایران بود.
حسنیابنعلی همکه شما میگویید خاک پایش را توتیای چشم میکنید شخص ًا پرچمدار
عاشورا بود .او خیمههایی راکه در تریرس شمر و حرمله و خویل و  ...بود تنها نگذاشت.
وقتی ش���عار «هیهات مناالذله» میداد خود جلو دار بود ،چیزی نگذش���تکه سرش
برباالی نیزه رفت.
با توجه به اعتقادتان به «عاشورا» ،با توجه به شرکت پیامرب اسالم و علیابنابیطالب در
خط مقدم جنگها و الگوبرداری شما از ازدواجهای پیامرب ،با توجه به اینکه پیش از
حملهی آمریکا به عراق «ذوالفقار» دو دم «علی» را دستگرفتید و شعار «هیهات من
الذله» سر دادید و پیشتر وقتی جنگکویت تمام شد و آبها از آسیاب افتاد در بحث
«صلیب» به مجاهدین بشارت داده بودید« :اگر اتفاقی بیافتد اول از همه مریم به صلیب
کشیده خواهد شد و بعد تک تککسانیکه با من پیمان میبندند و آخرین نفر هم من
خواهم بود »...ترک عراق و نماندن درکنار «اش���رفیان» و شریک نشدن در سرنوشت
آنها با هر توجیهی اقدامی «محمدی»« ،علوی» و «حس���ینی» و در یککالم ناب
ایدئولوژیک چنانکه توصیف میکردید نیست.
ش���ما خود واقف هستید ضرورتهای سال  ۶۰برای خروج ازکشور هم این بار در میان
نبود .شما «تنها آلرتناتیو دموکراتیک» را تشکیل داده بودید ،به قول خودتان آینده تضمنی
شده است ،بال سیاسی یعنی «مریم» را هم همراه با دستگاه سیاسی عریض و طویلی به
خارجگسیل داشته بودید ،خودتان همکه میگویید در آینده ایران نمیخواهید هیچ پستی
را داشته باشید ،پس چرا درکنار رزمندگان در «اشرف» نماندید تا با آنها هم سرنوشت
شوید؟ چه ایرادی داشت همچون «حسنی» درکربال «سرور شهیدان» میشدید؟ یا در
صورت دستگریی احتمایل مقاومتی حماسی در زیر شکنجه و  ...نشان میدادید.
وقتی شما مجاهدین و «اشرفنشان»ها را در دهانگرگ تنها میگذاشتید و میرفتید
معلوم نبود در وانفسای عراق چه بر سر آنها خواهد آمد .با توجه به نریوهاییکه میرفتند
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زمام امور در عراق را به دستگریند هیچکس نسبت به زندهماندن یک نفر از «اشرفیان»
خوشبنی نبود.
خودتان هم میدانستید اینکار پسندیده نیست .مسئوالن مجاهدین خرب خروج شما و
مریم رجوی از عراق را از نریوهاییکه جانشان را در طبق اخالصگذاشته بودند مخفی
کرده بودند و تا مدتها باگذاشنت نشستهای متعدد وانمود میکردندکه جان شما و
مریم در خطر اس���ت .خرب از موشک خوردن دفرت مریم را روی تابلو نصب میکردید و
نریوها تصور میکردند او زیر بمباران بوده اس���ت! این در حایل بودکه مریم رجوی در
پاریس به س���ر میبرد .هدف شما این بودکه در این نشستها رزمندگان ارتشکه هیچ
آیندهای برایش���ان متصور نبود و جانشان به شدت در خطر بود از مسئوالن مجاهدین
خواهشکنندکه برای حفظ جان رهربی چارهای بیاندیشند اما از بد حادثه دولت فرانسه
به اورسورواز حملهکرد و مریم رجوی و صد و شصت مجاهد را دستگریکرد و سازمان
با تأخری در اشرف از آن پرده برداشت.
«خواهر مریم»که قرار بود اولنی به صلیبکشیدهی عاشورای مجاهدین در عراق باشد
در پاریس دستگری شده بود با این حال مجاهدین در اشرف بایستی «شرم» میکردندکه
چرا او در فرانسه دستگری شده است.
متأس���فانه شما نشستهای غریقابل توجیه «ش���رم» را در اشرف سازماندهیکردید و
عدهای همکه نقش خود را به خوبی بازی میکنند تو سر وکول خود میزدند و با ناسزا
به خودشان میگفتند« :من بودمکه باعث شدم خواهر مریم دستگری شود» .افراد پس
از این نشستبایستی دستخط میدادند و از اینکه باعث دستگریی مریم رجوی شده
بودند ابراز «شرم» میکردند.کسانیکه در همان روزها در بدترین شرایط در بیابانهای
عراق زیر بمباران بزرگ و وس���یع آمریکاییها بودند و بدون داشنتکمترین امکانات از
طرف مزدوران «سپاه  ۹بدر» و نریوهای «یهکتی» مورد حمله قرار میگرفتند بایستی شرم
میکردندکه چرا مریم رجوی در پاریس دستگری شده است .آنها چهکاری از دستشان
بر میآمد خدا میداند .مگر آنها در تصمیمگرییکوچکترین شرکتی داشتندکه خود
را مسئول میدیدند.
آقای رجوی دفاعیات ش���ما در دادگاه سال  ۱۳۵۰نشانگر آمادگی شما برای «شهادت»
بود .اما ش���ما به خوبی تبینیکردهایدکه انسانها تغیری میکنند ،چنانکه روابط درونی
مجاهدین هم تغیریکرده است .ما از تالش برای تشکیل جامعهی بیطبقهی توحیدی به
جایی رسیدیمکه در اشرف غذای ویژه برای اعضای ارشد شورای رهربی تهیه میشد،
شکالتهای فرانسوی و سوئیسی برایشان خریداری میشد ،خودروها و اتاقکار آنها
راکس دیگری برایش���ان تمیز میکرد ،برای ترددهایشان از لندکروزهای آخرین مدل
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استفاده میکردند و حتی جنس لباس نظامیشان متفاوت بود .همهچیزشان با بقیه فرق
میکرد .امکاناتیکه شما از آن برخوردار بودید خود حدیث دیگری است.

شما وکشتار مجاهدین در اشرف
شما ازکشتار مجاهدین در  ۱۹فروردین  ۱۳۹۰و  ۶و  ۷مرداد  ۱۳۸۸میگویید .اگر مقاومت
برای نگهداری تپهماهورهای اشرف آنقدر مهم بودکه دهها تنکشته و صدها زخمی به
خاطر آن دادید چرا بعد از اینکه ازکشتهها پشته ساختند بالفاصله عقبنشینیکرده و
عراقیهای خونریز به خواستههایشان رسیدند؟ چرا بعد ًا پذیرفتیدکه اشرف را تخلیهکنید؟
شما برای دفاع از اشرف و جلوگریی از انحالل آن خودکشی جمعی را توصیه و توجیه
ایدئولوژیککرده بودید .شقوق مختلف آن را نیز مورد بررسی قرار داده بودید .بپذیرید
گاهی اوقات واقعیتها بزرگتر از ذهن من و شما هستند و به ما تحمیل میشوند.
رهربی «ذیصالح» وکارآمد نبایستی تابع احساسات و تمایالتش باشد .ضمن آنکه
واقعبنی و هشیار است بایستی ارزیابی درستی از نریوهای فعال در صحنه و پشت صحنهی
خود داشته باشد و برآورد درست و منطقیای از نریوی دشمن و پشت جبههی آن و در
مورد عراق ،ش���رایط و خواست بنیالمللی داشته باشد.کاریکه متأسفانه شما در طول
دوران رهربیتان با توجه به خصوصیت تاریخی ما ایرانیهاکمتر به آن مبادرتکردهاید.
یک رهربی توانمند نبایستی دست به اقدامی بزندکه میداند نتیجهاش شکست است
به ویژه اگر در زمینهی نظامی باش���د و پای جان انسانها در میان باشد .رهربی واقعبنی
نبایستی خواستههای خود را براساس آمال و آرزوهایش تنظیمکند.کجای ایستادگی با
دس���ت خایل در مقابل نریوی تا دندان مسلح مالکی هوشمندانه بود؟ بهکدام خواست
خود رسیدید؟ چرا عقبنشینیکردید؟ در دنیایکنونی «شهیدسازی» سیاستی معقول
وکارساز نیست.
درکشوریکه تاکنون  ۵هزار آمریکاییکشته شدهاند و صدها عملیات انتحاری صورت
گرفتهکسی برایکشته شدن مجاهدین بطور واقعی دل نمیسوزاند.
شما پیشترگفته بودید:
جنگ ما از روز نخست تا به آخر ،با رژیم ضد انسانی والیت فقیه به عنوان
غاصب حق حاکمیت مردم ایران بوده و هست و خواهد بود و الغری .هدف
از آمدن به عراق و استقرار در مجاورت خاک میهن نیز همنی بوده و هست و
1
خواهد بود و الغری.

-1پیام رادیو تلویزیونی مسعود رجوی در بیست و چهارمنی سالگرد انقالب ضد سلطنتی  ۲۹بهمن ۱۳۸۱
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بر همنی اس���اس بودکه به درس���تی در مقابل بمبارانهای هوایی آمریکا واکنشی نشان
ندادید و تنها پرچم سفید برافراشتید .بدون درگریی خلعسالح و سپس امحا و نابودی
تس���لیحات را پذیرفتید و حتی به همکاریگسرتده با آمریکاییها پرداختید و در پیام به
نریوها آنها را «صاحبخانه» جدید معرفیکردید.
بع���د از خروج آمریکاییها چ���را در مقابل تانکهای عراقی ایس���تادگیکردید؟ چرا
جنگتان با دولت عراق و نریوهای عراقی شده است؟ مگر برای آزادسازی عراق به این
کشور رفته بودید؟
چرا و به چه دلیل مریم رجوی در سخرنانی خود «در مراسمگرامیداشت شهیدان حماسه
فروغ اشرف»که در  ۲۲فروردین  ۱۳۹۰در اورسوراواز برگزار شد،گفت:
این است فدیههای مسعود برای رهایی مردم این منطقه از جاهلیت و استبداد
1
و بنیادگرایی.
این نقض صریح تعهدات روشن و بدون ابهام قبلی شماستکه در آخرین پیامتان پیش
از حملهی آمریکا به عراق آمده اس���ت .مگر ش���ما برای نیل به اهدافیکه مریم رجوی
در س���خرنانیاش به آنها اشارهکرده به عراق رفته بودید؟ چرا بهرتین جوانان میهنمان
«فدیه»« ،رهایی مردم» منطقه از «جاهلیت و استبداد و بنیادگرایی» شوند؟ چرا شما
چننی ساده ازکیسهی خلیفه میبخشید؟
به لحاظ سیاسی همنیکه هدف پیکار ،از آزادی مردم ایران به «رهایی مردم این منطقه»
تغیری میکند پیام خوبی ندارد .پیامرب اسالم وقتی در جنگ «بدر» اولنی جنگ مسلمانان
با «مشرکنی» یا اهایل مکه پریوز شد ،قبلهی مسلمنی را از بیتالمقدس بهکعبه تغیری داد.
یعنی سمت و سو و هدف مبارزه را فتح مکه اعالمکرد.
احتما ً
ال در راستای «رهایی مردم این منطقه» بودکه مریم رجوی «رئیس جمهور برگزیده
مقاومت» به جای آنکه در مورد پریوزی و موفقیت ورزشکاران ایرانی پیام دهد موفقیت
تیم ملی فوتبال عراق در جام ملتهای آسیا در سیدنی را تربیک و تهنیتگفت .باز هم جای
2
شکرش باقیستکه از شکست تیم ملی فوتبال ایران ابراز خشنودی و خوشحایل نکرد.
یک پیام از او در ارتباط با موفقیت ورزش���کاران ایرانی نمیبینید .درکجای دنیا چننی
اتفاقی میافتد و به س���کوت برگزار میشود؟ درکجای دنیا یک «رئیس جمهور» به
پریوزی وزرش���کارانکش���ور خودشکاری ندارد و برای ورزشکارانکشور دیگر پیام
میدهد؟ متأسفم من بایستی به جای اعضای شورای ملی مقاومتکه ایشان را انتخاب

نشریهی مجاهد شمارهی . ۶۱۷

1-www.didgah.net/khabarMaghalehMatnKamel.php?id=25164
2-www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673
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کردهاند اعرتاضکنم و وظایف ایشان را یادآوریکنم.
مریم رجوی در هما ن سخرنانی میگوید « :بهقول مسعود؛ فتح مبنی فقط همنی!» دهها
کشته ،هزار زخمی؛ فقط در حملهی  ۶و  ۷مرداد  ۱۳۸۸میگفتیدکه صد و سی نفر معلول
شدهاند و در حملهی  ۱۹فروردین  ۹۰خدا میداند چند نفر معلول شدهاند؛ آنوقت از «فتح
ح مبنی» عاقبت راه به تخلیهی «اشرف» برد؟
مبنی» میگویید؟ مگر نه اینکه «فت 
وقتی پیامرب اسالم مکه را فتحکرد ،از آن به عنوان «فتحالمبنی» یادکرد .فتح مکه در حد
فتح تهران و سرنگونی رژیم بود نه اینکه دم به ساعت از «فتح مبنی» بگویید.کلمات
معنا و مفهوم خاص خود را دارند به ویژهکه وقتی بار تاریخی هم داشته باشند.
کاریکه نریوهای نوریالمالکیکردند «جنایت علیه بشریت است» و اگر عدالتی در
جهان بود بایستی عامالن و آمران آن مجازات میشدند .برای سرکوب تعداد اندکی انسان
بیس�ل�احکه حداکثر از سه هزار یکصد نفر تجاوز نمیکنند در یک صحرا و دشت
صاف از تانک و زره پوش و بولدوزر وکشندهترین سالحها استفاده نمیکنند.
نریوهای س���رکوبگر عراقی حتی توجیههای مرس���ومی راکه دولتهای جنایتکار در
کشورهای مختلف برای سرکوب نریوهای ناراضی بهکار میبرند هم ندارند .نه ساختمان
دولتی درکار اس���ت ،نه حفاظت از نظم ش���هر وکش���ور و نه محافظت از جان و مال
شهروندان و نه جلوگریی از تخریب اموال عمومی ،هیچ بهانهای در میان نیست .حداکثر
دستاویزیکه میتوان به آن متوسل شد حملهی نریوهای معرتض به نریوهای دولتی است
که نحوهی برخورد با آن در دنیا مش���خص است .در چننی شرایطی و در مواقع ضروری
نریوهای دولتی و سرکوبگر از باطوم و حداکثر ماشنی آبپاش وگاز اشکآور و یا نهایت ًا
در حادترین ش���رایطکه احتمال شورش و بلوای عمومی میرودگلولههای پالستیکی
استفادهمیکنند.
متأسفانه شما در مقابله با نریوهای جنایتکار و خونریز عراقی به سیاست شهیدسازی باور
داشتید .چنانچه قب ً
ال همگفتم با توجه به عدم حضور شما و مریم رجوی در عراق به عنوان
«حسنی» و «زینب» اصو ً
ال الگوبرداری از «عاشورا» نادرست و با هر توجیهی غلط است.
«عاشورا» با سر بریده «حسنی» و دستان قطع شده «عباس» معنا پیدا میکند.
یک نفر از اعضای شورای رهربی منتخب شما در صف اول نریوی درگری با عراقیهای
به خون تشنه دیده نمیش���د .شما با الگوبرداری از «ندا» و «علیاصغر حسنی» قصد
ال بارها در صحبتهایتان
«مظلومنمایی» و افشای ماهیت مالکی را هم داشتید .شما قب ً
با هیجان به سیاست «امام حسنی» مبنی بر «مظلوم نمایی» هنگام سردستگرفنت طفل
شریخواره و اصابت تری بهگلوی او اشارهکرده بودید.
مجاهدین با بسیج امکانات فیلمبرداری از دخرتکانیکه در خون خود غلت میخوردند
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قصد ساخت «ندا»های دیگری را داشتند.گفتگوی تلویزیونی با آنها قبل از حضور با
دس���ت خایل در صف اول ایستادگی در مقابل تانکها و زرهپوشها حاکی از این بود
که به «عملیات انتحاری» میروند .متأسفانه در یک رودخانه فقط یک بار میتوان شنا
کرد .و دنیا بریحمتر از آن استکه در همهی شرایط در مقابل چهرهی معصوم دخرتکانی
که در خون میتپند واکنش مقتضی نشان دهد .در طول تاریخ سی و دو سالهیکشورمان
صدها جنایت فجیعتر از آنچه بر سر «ندا» رفت اتفاق افتاده است ،من شاهد چندتایی
از آنها بودم ،اما هیچکدام «ندا» نشدند .در طول تاریخ تشیع دهها واقعهی حماسی تر و
فجیعتر از عاشورا اتفاق افتاده اما هیچکدام عاشورا نشدند و نخواهند شد و الگوبرداری
از آن غلط است .روزی نیستکه هزارانکودک در فجیعترین و مظلومانهترین شکل در
جنگها و درگرییها به قتل نرسند اما هیچیک «علیاصغر» نمیشوند وکسی برایشان
مرثیهنمیخواند.
چرا متوجه نیستید تاریخ مثل فیزیک و شیمی نیستکه صدبار بتوانید یک تجربه را تکرار
کنید و نتایجکام ً
ال یکسان بگریید .در تاریخ هر تجربه فقط یک بار صورت میگرید و
دیگر تکرار نمیشود.
شما نمیتوانید بگوییدکه جنایتکاران عراقی فقط دخرتانکم سن و سال مانند صبا هفت
برداران ،فایزه رجبی ،مهدیه مددزاده ،آسیه رخشانی ،شهناز پهلوانی ،مرضیه پورتقی ،فاطمه
مسیح  ،نسرتن عظیمی و  ...را نشانه میگرفتند و زنان شورای رهربی را نه .شما اصو ً
ال این
دسته افراد را در خط مقدمگذاشته بودید .چنانکه حنیفکفائی و سیاوش نظام و حنیف
امامی نیزکودکانی بودندکه در س���وئد رش���دکردند و سپس به اشرف رفتند .سردادن
ش���عارهای تحریککنندهی «بیا ،بیا» از سوی ش���ما آنهم خطاب به مأموران خونریز
عراقیکه از تهران هدایت میشدند در حایلکه خود در اشرف حضور نداشتید درست و
عاقالنه و مسئوالنه نبود .دعوت آنها بهکشتار و قتلعام بود .بیایندکه چه بکنند؟ آمادگی
برایکشته شدنکه هرن نیست .نگاهکنید به همان عراق و پاکستان و افغانستان و صف
افرادیکه برای انجام عملیات انتحاری لحظهشماری میکنند .برخوردهای شما پس
از اینکشتار همگزنده بود .بسیار خوب آمدند و شما را به زور از اشرف بریونکردند.
ش���ما در سخرنانی  ۲۸فروردین  ۱۳۹۰خود خطاب به مجاهدین اشرف مدعی در اختیار
داشنت نامههاییکه «تعدادی از نفرات عراقیکه در حملهی ( ۱۹فروردین  )۱۳۹۰شرکت
داشتند به خانواده و عشریهشان نوشتهاند»شدید.
یکی از آنها راکه به روشنی معلوم است دستگاه تبلیغاتی شما به شکل بسیار ناشیانهای
تهیهکرده ،برای «اشرفیان» به شرح زیر خواندید:
تا حاال چننی افرادی ندیده بودم ،آنها در جنگ خیلی شجاعت دارند .جنگ
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را ترک نمیکنند .ما از آنها خیلیکشتیم .وقتی پیشروی میکردیم ،آنها،
مجاهدین هیچ سالح و هیچ وسیلهای نداشتند .اما ما را خسته و دیوانهکردند.
به راستی دیوانهکردند .بسیار شجاع هستند و پافشاری میکنند .به آنها تری
میزنیم ویل فرار نمیکنند و نمیترسند .و وقتی نفری تری میخورد و روی زمنی
میافتد یک نفر دیگر میآید و جای او را میگرید .ما را دیوانه و خستهکردند.
آمریکاییها آمدند و وقتی اوضاع را دیدند دیوانه ش���دند .مبنی بر اینکه ما
چهکارکردیم و چه میزانی داخل رفتهایم و چقدر از اینهاکش���تهایم .خیلی
از اینهاکش���ته شدند .مجاهدین نمیدانند ترس چیست .ایرانیان نمیدانند
ترس چیست .به خط و رهربیشان مؤمن هستند و وقتیکه میجنگند انگار
ن���ه از زمنی بلکه از یک آرمان دفاع میکنند .نمیدانم اینها دیگر چطوری
هستندکه ما را دیوانهکردند .من تعجبکردم زنانشان نمیترسند ،مردانشان
نمیترسند .وقتی وارد قرارگاه آنها شدیم پیشبینی میکردیم به خاطر زرهیها
و شلیک فرار خواهندکرد .ویل وقتی جنگیدیم دیدیم بسیار زرنگ و شجاع
هستند .برای هر س���انتیمرت خاک جنگیدند .در حایلکه سالح و مهمات
نداشتند .وقتی یک عده را میزدیم و بر زمنی میافتادند میگفتیم وقتی جلوتر
میرویم آنجا دیگر خایل اس���ت .آنها میبینند نفراتکشته شدند و مابقی
ف���رار میکنند .ویل وقتی به جای دیگر میرفتیم آنهاییکه بودند با قدرت
بیشتر میایستادند وکشته میشدند .زنانشان هم از اینکه زیر ماشنی بروند
نمیترس���ند .وای اگر آنها سالح داشتند یا اگر تجهیزات ما را داشتند از ما
دیگر چیزی باقی نمیماند .ما از ش���جاعت و پافش���اری آنها خیلی تعجب
کردیم .میگفتندکه این ها فقط برای مسعود و مریم رجوی میجنگند .آنچه
ما دیدیم فقط این نبود ما به چش���م دیدیمکه برای امام حس�ی�ن میجنگند
برایکشورشان .نمیدانم آیا همهی ایرانیها اینطوری هستند یاکه فقط اینها
1
اینطوری هستند.

نامه چیست؟ اما بایستی
نمیدانم قضاوت «اش���رفی»ها در خلوتش���ان در مورد این 
شنونده یا خواننده عقلاش را از دست داده باشدکه بپذیرد سرباز عراقی شرکتکننده
درکشتار مجاهدین ،بالفاصله پس از جنایتیکه خود نقش فعال در آن داشته در نامهای
که برای خانواده و عش�ی�رهاش نوشته روی نکات فوق تکیهکرده باشد .اخرتاع «سرباز
عراقی» و نامهی جانسوز به عشریهاش مرا به یاد انجمنهای فانتزیای میاندازدکه در
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=25267
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دههی  ۸۰تشکیل ،و بنامشان اطالعیه میدادید .این توهنیگزندهای به خواننده و شنونده
استکه انتظار دارید ادعاهای شما را بپذیرد و قبولکند سرباز عراقی جنایتکار حتی
یادش بودهکه مجاهدین عالوه بر آنکه برای مسعود و مریم رجوی میجنگند ،برای امام
حسنی وکشورشان هم میجنگند .و یا برای عشریهی عقبماندهاش بنویسد مجاهدین
نه برای زمنی بلکه برای «آرمان» میجنگند .عش�ی�رهایکه مناسبات قبیلهای برایش از
همه چیز مهمتر است و تنها چیزیکه برایش اهمیت ندارد همان «آرمان»است .الاقل
هوشمندی به خرج داده و مخاطب راکس دیگری قرار میدادید.
ش���ما در حایلکه «اش���رفیها» بصورت انفرادی ازکمیس���اریای پناهندگی تقاضای
پناهندگیکرده بودند در  ۲۶شهریور  ۱۳۹۰به نریوهایتانگفتید:
مثل روز روشن است این جنگ در اشرف [منظورکشتار مجاهدین در سالهای
 ۸۸و  ،]۹۰این جنگ بنیالمللی شده ،بخش الیتجزای جنگ سرنگونی است.
یا آمارهای عجیب و غریب مطرح میکردید:
پ���س از قطعنامه اخری پارلمان اروپا به عنوان نماینده  ۵۰۰میلی���ون مردم این قاره درباره
موقعیت قانونى و حقوق مجاهدان اشرف ،پس از بیانیههاى اکثریت سی و یک مجلس
قانونگذارى و نمایندگان پارلمان در سی و پنجکشور جهانکه بیش از یک میلیارد نفر
1
را نمایندگى میکنند.
کدام «جنگ بنیالمللی» ش���ده؟ک���دام «یک میلیارد نفر»،ک���دام «پانصد میلیون
مردم»؟ وقتی نریو دسرتس���ی به اطالعات آزاد ندارد هرچی���زی را میتوان به او قالب
کرد .آیا آنهاییکه در بخشهای سیاسی مجاهدین فعالیت میکنند به این مسائل باور
دارند؟ بسیار خوب حاالکه «کانون اسرتاتژیک نربد» به دست دشمن افتاده آیا «جنگ
سرنگونی» شکست خورده است؟کجا هستند «منتخبان بیش از یک میلیارد نفر از مردم
سراسر جهان»؟ چراکسی دست باال نمیکند سه هزار ساکن لیربتی راکه در بدترین شرایط
به سر میبرند بپذیرد؟

کشتار مجاهدین در لیربتی
و درخواست بازگشت به اشرف
سرجیو ویرا دومللو نمایندهی ویژهی سازمان مللکهکاندیدای اصلی دبریکلی این سازمان
ب���ود به همراه دهها نفر از همراهانش ،محمدباقر حکیمکه دستنش���اندهی رژیم بود،
عبدالحمید خویی وکلیددار حرم علیابنابیطالب همگیکشته شدند.کسی به خاطر
هفتهها نربد هواداران مقتدا صدر با نریوهای آمریکاییکه منجر بهکشته شدن آمریکاییها
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=23979
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و عراقیهای زیادی شد مورد پیگرد قرار نگرفت .هزاران آمریکایی در عراقکشته شدند
بدون آنکه یک نفر به خاطر آن پاسخگو باشد .انتظار دارید در ارتباط با جان مجاهدین
پاسخگوشوند؟
چنانچه پیشبینی میشد به محض برداشنت حفاظت از سوی آمریکا و خروج نریوهای
اینکشور از عراق در دو حملهی نریوهای عراقی ،دهها تن از نریوهای مجاهدینکشته و
هزار نفر را زخمیکردند و در حملهی موشکی و خمپارهای تروریستهای رژیم به لیربتی
هفت مجاهدکشته و دهها تن زخمی شدند.
آنچه در این میان تعجببرانگیز است ،درخواست شما و مریم رجوی برای بازگشت به
«اشرف» به منظور تأمنی جان مجاهدین است! این در حایل استکه مریم رجوی «در
یک اجالس بنیالمللی در ژنو» به صراحت اعالم داشته است:
رژیم مالیانکه با بحرانهای درمان ناپذیر روبرو اس���ت ،از هیچکاری برای
ارتکاب قتل عامی بس���ا بزرگتر از حملهی  ۹فوریه علیه س���اکنان بیدفاع
1
فروگذار نخواهدکرد.
با توجه به هدف رژیم برای «قتلعامی بسا بزرگتر» چرا اصرار دارید در عراق بمانید؟
چکمپینی را در اروپا و آمریکا برای انتقال سریع افراد سازمان نمیدهید؟
چرا هی 
برای من روشن استکه هدفشما از طرح بازگشت مجاهدین به «اشرف» نه به لحاظ
امنیتی بلکه به خاطر ماندن در عراق است و شیپور فتح و پریوزی نواخنت ،منتهی در پوشش
این شعار حرکت میکنید .برای همنی با توسل به بهانههای غریقابل قبول و غریمنطقی از طرح
انتقال  ۲۱۰مجاهد به آلبانی حمایت نکردید و آن را «ژست انساندوستانه» خواندید .دوباره
از طرح انتقال دستهجمعی مجاهدین به اروپا یا آمریکاگفتید .شما بهرت از هرکس میدانید
تحقق چننی امری غریممکن است .متأسفانه مواضع شما بیشتر به «ژست» میماند.
اتفاق ًا سپاه پاسداران و دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم نیز بطور همآهنگی با طرح انتقال
مجاهدین به آلبانی مخالفتکردند.
اگر واقع ًا به انتقال دس���تهجمعی مجاهدین باور دارید چرا همگی در عراق نماندیدکه
سرنوشتی یکسان داشته باشید و پیش���اپیش خود به همراه عدهای در زمانیکه عراق
میرفت به اشغال دشمنان خونی مجاهدین دربیاید خارج شدید؟ چرا به اعرتاف خودتان
بارها به مقامات ملل متحد اسامی تعداد معدودی را برای انتقال دادهاید؟
ش���ما چه استفادهای از «قتلعام بسا بزرگتر مجاهدین» میبریدکه در طول سالهای
گذشته ،صرفنظر از نریوی انسانی عظیم ،میلیونها دالر سرمایه صرف بریون آوردن نام
&1-www..hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article
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مجاهدین از لیست تروریستی و محکومیت اقدامات دولت عراق و پروژهی زندانسازی
نوریالماکی از اش���رف و لیربتیکردهاید اما تاکنون ی���ک دالر صرف متقاعدکردن
کش���ورهای اروپایی و آمریکایی به پذیرش س���اکنان اش���رف و لیربتی نکردهاید؟ هیچ
کنفرانسی برای محکومکردن سیاست آنها ترتیب ندادهاید.
من به لحاظ سیاسی و انسانی موضعگریی شما را نقد میکنم وگرنه تصمیمگریی در
مورد سرنوش���ت و آیندهی افرادیکه غالب ًا مدتهاس���ت نیمهی دوم عمرشان را سرپی
میکنند به خودشان بستگی دارد.
شما بهرت میدانید با توجه به شرایط عراق ،بازگشت به اشرفکه این همه سر آن درگریی
و منازعه بود و حالت حیثیتی برای دولت عراق پیداکرده محال است.
تخلیهی «اشرف» آنقدر برای آمریکاییها مهم بودکه بریون آوردن مجاهدین از لیست
تروریستی را مشروط به آنکردند .موضوع فقط خواست دولت نوریالمالکی یاکوبلر
نبود .هم شما و هم عراقیها و هم آمریکاییها و هم اروپاییها میدانیدکه تخلیهی اشرف
به معنای پذیرش سمبولیک انحالل ساختار نظامی مجاهدین بود وگرنه رسم ًاکه قب ً
ال
این امر صورتگرفته بود.
مجاهدین پیشتر «سفری باتلر»که «در رأس یک هیأت آمریکایی» به عراق آمده و دستور
ترک اشرف را داده بود مورد حمله قرار میدادند .به توصیف مجاهدین وی تأکیدکرده بود:
شما باید به محل جدید منتقل بشوید و در عنی حال باید اقدام به منحلکردن و
از هم پاشاندن سازمانتان بکنید و بگذارید وضیعت به صورت افراد در بیاید و
بعد از آنکمیساریای عایل پناهندگان میتواند هر فرد از شما را به عنوان یک
یک پناهندهٴ سیاسی ثبت نامکند آنهم بعد از آنکه وضعیت وگذشتهی هر فرد
را به طور جداگانه بررسی نماید ،زیرا شما هنوز هم یک سازمان شبه نظامی
هستید و به شما از بریون اینطور نگاه میکنند بنابراین باید همهی سلسله مراتب
1
تشکیالتی را منحلکنید.
مجاهدین پیش از اینکاری بهکوبلر نداشتند .او سوژهی جدید است .قب ً
ال سفری آمریکا
در عراق را مورد حمله قرار میدادید:
الزم به یادآوری اس���تکه این تنها سفری باتلر نیستکه در این توطئه استاد
است بلکه سفری آمریکا در عراق جیمز جفری نیز همنی موضع را اتخاذکرده
است .خربگزاری آسوش���یتدپرس روز  ۴ژوئیهٴ  ۲۰۱۱نوشت« :سفری آمریکا در
عراق هشدار دادکه ارتش آمریکا دیدارهای مرتب و سیستماتیک خودش از
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26098
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اشرف را قطع خواهدکرد .وی با تأکید ازگروه اپوزیسیون ایران خواستکه
«شبه نظامیان مسلح» را منحلکند و به صورت پناهنده به محل دیگری در
1
عراق جابجا شوند».

در پاسخ به این خواستهها بودکه مریم رجوی اعالمکرد:
مقاوم���ت ایران دیگر به هیچوجه و به هیچ قیم���ت و در هیچکجا حاضر به
گفتگو درباره جابهجایی ساکنان اشرف در داخل عراق نیست .مگر اینکه
دولت آمریکا اعالمکندکه حفاظت آنها را با نریوهای آمریکایی تا انتقال به
2
کشورهای ثالث برعهده بگرید.
چنانچه مالحظهکردید مجبور به ترک اشرف شدید بدون آنکه آمریکاییها حفاظت
مجاهدین را به عهده بگریند .شما متأسفانه در موقعیتی نیستیدکه برای قدرتهای جهانی
تعینی تکلیفکنید.
اش���رف قطع ًا «امن»تر از لیربتی است اما «امن» نیست .ایکاش میشد مجاهدین تا
هنگام خروج از عراق در «اشرف» بمانند .اما فراموش نکنید مجاهدین در اشرف دهها
کش���ته و هزار زخمی دادند .در  ۲۸دسامرب  ۲۰۱۱یعنی چهارده ماه پیش «اشرف» هدف
حمالت موشکی (کاتیوشا) قرارگرفت .اگر رژیم واقع ًا در فکر «قتلعام بسا بزرگتر»
باش���د قطع ًا بازگشت به «اشرف» مانع او نخواهد شد .اشرف در یکی از پرتنشترین و
ناامنترین نقاط عراق در استان دیایل قرارگرفته است.
شماکه دروس نظامی را مطالعهکردهاید میدانید شلیک خمپاره و موشک از راه دور هم
امکانپذیر است.کافی است مختصات محل را داشته باشند و از حمایت نریوی نظامی
و امنیتی هم برخوردار باشند.
رژیم میتواند از موشکهای پیشرفتهتر و مخربتریکه با آن حزبالله ،اسرائیل را هدف
قرار میدهد اشرف را مورد حمله قرار دهد .رژیم میتواند موشکهایی راکه در اختیار
حماس قرار میدهد به تروریس���تهای مورد حمایتش در عراق بدهد .وقتی ش���هرهای
اسرائیل با آن تور حفاظتی خارقالعاده و «گنبد آهننی» امن نیستند ،آیا اشرف میتواند
امن باشد؟ وقتی منطقهی سبز بغدادکه با شدیدترین تدابری امنیتی حفاظت میشود امن
نیست ،اشرف میتواند امن باشد؟
در دوران صدام حس�ی�نکه در اشرف حضور داشتید و از حفاظتکامل دولت عراق و
شبکهی حزب بعث و همچننیگش���تهای ویژه مجاهدین و  ...برخوردار بودید بارها
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=26098
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با توطئههای تروریس���تی روبرو شده و عالوه بر بمباران هوایی ،چندین حملهی سنگنی
موشکی و خمپارهای و  ...را متحمل شدید.
یک نمونهاش در خرداد  ۱۳۷۸اش���رف هدف موش���کهای دوربرد وکش���تار جمعی
«اسکاد بی» رژیم قرارگرفت و آن همهکشته و زخمی به بار آورد.
نمونهی دیگرش حملهی سیزده فروند شکاری بمبافکن رژیم در  ۱۶فروردین ۱۳۷۱که
در مجموع «هفتاد و هشت بمب تخریبی پانصد پوندی و بیست بمب خوشه یی پانصد
و شصت پوندی برروی قرارگاه اشرف فروریخته شد».
خود ش���ما به�ت�ر میدانید در ح���ال حاضرکه تروریس���تها از حمای���ت دولت عراق
و س���رویسهای امنیتی و نظامی آن هم برخوردار هس���تند ،هیچ نقطهای از عراق برای
مجاهدین امن نیست .چنانچه شرایط سیاسی ،منطقهای و بنیالمللی به رژیم اجازه دهد
به سادگی میتواند در ابعاد وسیع اشرف را مورد حمله قرار دهد .در موقعیت نامتعنی و
بیثبات عراق ،رژیم و عوامل رنگارنگش در عراق به س���ادگی میتوانند ضمن حملهی
مستقیم به اشرف یا لیربتی مجاهدین را به راستی قتلعامکرده از دم تیغ بگذرانند .در
آن شرایطکار چندانی از دست سازمان ملل هم ساخته نیست .تجربههای «تل زعرت»،
«صربا» و «شتیال» را فراموش نکنید .این تجربهها میتوانند در ارتباط با اشرف و لیربتی
تکرار ش���وند .هم اش���رف و هم لیربتی در حدکمپ پناهندگی هستند و بدون دفاع در
یک منطقهی جنگی .قتلعام «سربنیتسا» زمانیکه شهر تحتکنرتل و زیر نظر سربازان
حافظ صلح هلندی بود از سوی صربها سازماندهی و اجرا شد .در عراق نریوی ناظر
بنیالمللی هم نیست.
شما در  7اسفند  ۱۳۹۱با لحنی حاکی از خشم و عصبانیت خطاب بهکوبلر و مقامات
عراق���ی و ...گفتید :چرا اجازه نمیدهید حداقل جلیقههای ضدگلوله وکالهخودهای
مجاهدین از اشرف به لیربتی منتقل شود؟ آیا این راه حل است؟ آیا میخواهید مجاهدین
زندانی در لیربتی بیست و چهارساعته باکالهخود و جلیقهی ضدگلوله زندگیکنند؟
آیا میخواهید در خواب و بیداری از چننی وس���ایلی اس���تفادهکنند؟ شما میگویید در
«اشرف» برای حفاظت از مجاهدین «پناهگاه» وجود دارد .آیا جانیان قبل از حملهی
موشکی آژیر خطرکشیده و اطالع میدهندکه افراد به «پناهگاه» بروند؟ آیا قرار است
مجاهدین بیس���ت و چهار ساعته در «پناهگاه» زندگیکنند؟ آیا این شیوه از زندگی بر
زندگی در لیربتی ارجح است؟
ی قبلیتان دستور ترک اشرف و انتقال
گفته میشود شما هنگامیکه بر خالف شعارها 
«اشرفیان» به لیربتی را دادید برای توجیه این انتقال ،متذکر شدید چنانچه به «لیربتی»
بروی���م ،رژیم نمیتواند به ما حملهکند چراکه تحت نظر س���ازمان ملل خواهیم بود و

326

سیاستهای شما پس از سقوط صدام حسنی

رسانههای بنیالمللی تحرکات «لیربتی» را مد نظر دارند و هرحادثهای در «لیربتی» به
خاطر نزدیکیاش به سفارت آمریکا مورد توجه اینکشور قرار خواهدگرفت.
این شما بودیدکه در  ۱۳آبان  ۸۸در اطالعیهتانگفتید:
مجاهدان اش���رف از طرح دولتکنونی عراق برای انتقال بهکشور ثالث در
کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا ایاالت متحده آمریکا استقبال نموده و به آن
ملتزم ش���دهاند؛ مشروط بر اینکه مسأله داراییها و اموال آنان در اشرفکه
ً
تماما حاصل هزینهها وکار بیست و سه ساله خود آنهاست و بیش از دویست

میلیون دالر است طبق نظریهی حقوقدانان بنیالمللی براساس مواد  ۵۲و ۵۳
1
کنوانسیونهای الهه حل و فصل شود.
هرچند قیمت این داراییها و اموال بعد ًا از س���وی ش���ما با رشد حریتانگیزی پانصد
میلیون دالر ارزیابی شد اما چنانچه مالحظه میکنید شما اصل انتقال بهکشور ثالث را
پذیرفتهاید .این درصد از دشمنی شما با «کمپینی»که خواهان انتقال مجاهدان اشرف به
آمریکا و اتحادیه اروپاست غریمعقول است.
این تضاد در شعار و عمل شما ازکجا ناشی میشود؟ چرا بایستی به قول شما «لیربتی»
برای ساکنان آن،کمپ «ترانزیت» به آن دنیا باشد و نهکشور ثالث؟ شما تمایل به خروج
از عراق و تمایل به پذیرش درکش���ور ثالث را تن دادن به ش���رایط «نه جنگ» معرفی
میکنید .در شرایطیکه در لیربتی محصور هستید با دست خایل با چهکسی میخواهید
بجنگید؟ چرا تمایل ساکنان لیربتی برای اعزام بهکشور ثالث را وادادگی و «ویروس»
تلقی میکنید؟ چرا به هوادارانتان در خارج ازکشور راست نمیگویید؟
شما در سخرنانی  ۷اسفند  ۱۳۹۱خود برای ساکنان لیربتی و اشرف میگویید:
 1 .1همهی ما را دسته جمعی به آمریکا بربید .اینکهکاری برای شما ندارد.
2 .2آمریکا نمیشود یا نمیخواهید؟ ما را به اشرف برگردانید .دولت عراق
مخالف است؟ غلطکرده است.
3 .3سالحهای ما را برگردانید ،تا ببینیمکه چهکسی میتواند به مجاهدین،
چپ نگاهکند.
آق���ای رجوی در بند «ج» توافقنامه با نریوه���ای آمریکایی تک تک مجاهدین ملتزم
شدهاند« :از قواننی عراق و احکام مربوطهی سازمان ملل متحد مادامیکه در اینکشور
اقامت دارم اطاعت میکنم».
مجاهدین موظف به تبعیت از «قواننی عراق» هستند.
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=19056
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بر فرض اسلحه داشتید در یککمپ محصورگریمکه اشرف باشد چگونه میخواستید
با س���ه هزار نفر نریو در مقابل یک ارتش بایستید؟ شما اگر راست میگویید هنگامی
که س�ل�اح و مهمات داشتید و نریوهایتان دهسال جوانتر بودند در مقابل آمریکاییها
میایستادید و خلعسالح نمیشدید .آنها نه تنها جرأتکردند به مجاهدین «چپ نگاه
کنند» بلکه بخشهایی از اشرف را با خاک یکسانکردند.
ی  ۷اس���فند  ۱۳۹۱خود ،روز  ۲۱بهمن یعنی
نکتهی حریتآور اینکه ش���ما در سخرنان 
روز حمله به لیربتی را س���رآغاز «کارزار س���رنگونی» رژیم اعالمکردید! چه ربطی بنی
«کارزار س���رنگونی» و حمله به یک عده پناهندهی بیدفاع است؟ چرا دست از این
شعارهای توخایل وکارزارهای بدون پشتوانه بر نمیدارید؟ یعنی اگر رژیم به لیربتی حمله
نمیکرد «کارزار سرنگونی» رژیم شروع نمیشد؟ منتظر حمله بودید؟ پس در سی و دو
س���الگذشته مشغول چهکاری بودید؟ یادتان هست چند بار از این «کارزار»ها اعالم
کردهاید؟ مگر نه اینکه پس از سرنگونی صدام حسنی وعده دادیدکه تا  ۳۰خرداد ۱۳۸۴
رژیم سرنگون میشود و از افراد تعهد ماندن در اشرفگرفتید؟ در پاسخ به اعالم چننی
کارزاری نریوهای ش���ما در لیربتی شعار میدادند« :مؤسسان چهارم ،آمادهی تهاجم»!
آیا خندهدار نیستکسانیکه خود شما مدعی هستید در زندان هستند و اجازهی خروج
از لیربتی را ندارند آمادگی خود را برای تهاجم به رژیم و آزادس���ازی مردم ایران اعالم
میکنند؟
اگر در دههی  ۶۰ما زندانیان اوین و قزلحصار وگوهردشتکه در دل پایتخت و راههای
ورودی و خروجی آن زندانی بودیم و تعدادمان هم دستکم چندین برابر ساکنان لیربتی
بود و سن و سا ل و انرژی و توا ن جسمی و روحیمان نیز قابل قیاس با «مؤسسان چهارم»
یا ساکنان لیربتی نبود چننی شعاری میدادیم و رژیم را به حمله و تهاجم و سرنگونی تهدید
میکردیم نمیگفتید ما عقلمان را از دست دادهایم؟
ساکنان لیربتی در ادامه شعار میدادند« :این خط و این نشونه ،رژیم سرنگونه»! آیا مشغول
جورکردن قافیهی شعر و شعار هستید یا مشغول تدوین اسرتاتژی و تاکتیک برای سرنگونی
نظام؟ آیا عقالنیتی در این شعارها نهفته است؟ آقای رجوی متأسفم این تحمیق و فریب
نریوهاس���ت و آنها خود نیز در این امر پیشقدم هستند .اگر چنانچه وعدهکردهاید در
سال  ۹۲رژیم سرنگون نشد آیا حاضرید مسئولیت بپذیرید؟ خود شما بهرت از من میدانید
چنانچه تحویل در ایران صورت بگرید هم ربطی به لیربتی و شعار «زندانیان» آن ندارد.

اهدافسیاستتبلیغیشماواقعبینانهنیست
سرنوش���ت مجاهدین در لیربتی تریه و تاریک است .بخش���ی از این فاجعه بر میگردد
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به سیاست غریانسانیکشورهای غربی و پناهندهپذیر .آنها خواهان پذیرش مجاهدین
نیستند .متأسفانه شما از آنجاییکه خواهان ماندن در عراق هستید این سیاست غریانسانی
را در راس���تای منافعتان ارزیابیکرده و از آن استقبال میکنید و هیچ روشنگریای در
مورد آن نمیکنید .چندین س���ال استکهکشورهای آمریکا وکانادا و اسرتالیا رسم ًا به
کمیس���اریای عایل پناهندگان در ترکیه اعالمکردهاندکه پروندههای مربوط به هواداران
مجاهدین را به اینکشورها ندهند .این ربطی هم به ساکنان اشرف و لیربتی ندارد بلکه
همهی هواداران مجاهدین و یا زندانیان س���ابق راکه از ایران به ترکیه میآیند نیز در بر
میگرید.کشورهای اروپایی هم اگرچه چننی موردی را رسم ًا اعالم نکردهاند اما عم ً
ال
آن را اجرا میکنند و «کیس»های مربوط به مجاهدین را نمیپذیرند و از لیس���تهای
ارائهشده از سویکمیساریای عایل پناهندگان حذف میکنند .شما توجه نمیکنید آمریکا
و اروپا به دنبال مس���تأصلکردن نریوها و تضعیف و انحالل تدریجی مجاهدین هستند
از این روستکه خواهان انتقال مجاهدین بهکشورهایشان نیستند.کوبلر هم جامعهی
بنیالمللی به ویژهکشورهای اروپایی و صنعتی را نمایندگی میکند .او به تنهایی و سرخود
تصمیم نمیگرید برای همنی بانکی مون در مورد نحوهی برخورد با او به شما هشدار داد.
اگر چنانچه خواهان نجات جان مجاهدین هس���تید بایس���تی نوک حمله را متوجهی
سیاس���ت اروپا و آمریکاکرد و افکار عمومی اینکش���ورها را علیه آنها و سیاستشان
بس���یجکرد .وگرنه مجاهدین در لیربتی تبدیل به «س���یبل» رژیم شده و هرگاه ارادهکند
میتواند ساکنان لیربتی را هدف قرار دهد .هیچکس هم فراتر از محکومیتهای بیبو
و خاصیت بر اساس «پروتکل»های بنیالمللی نخواهد رفت .چنانچه مالحظهکردید
سفری رژیمکه خود هماهنگکنندهی تهاجم تروریستی است حمله به لیربتی را محکومکرد
و این رویکرد خطرناک است .نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمانهایکشورهای اروپایی
و نمایندگانکنگره ،سنا و سیاستمداران و نظامیان بازنشستهی آمریکایی حامی شماکه به
جای تحتفشار قرار دادن دولتهای متبوعشان برای پذیرش مجاهدین ،علیه دولت عراق
و مارتنیکوبلر و  ...موضعگریی میکنند سیاست فرصتطلبانهای را پیش میبرند .اهداف
ت متعدد برپا شده از سوی شما در اروپا و آمریکا نیز صحیح و منطقی
و خواستههای تظاهرا 
نیس���ت .مانند تری مشقی میماند صدا دارد اما اثر ندارد.کشور عراق اهمیتی برای افکار
عمومی غرب به ویژه در ارتباط با منافعاشکه با رژیمگرهخورده قائل نیست .پایان مأموریت
کوبلر و یا استعفای او نیز مشکلی را حل نمیکند .مشکل اصلی در جای دیگر استکه شما
نمیخواهید به آن برپدازید .درست مانند دوران سقوط صدام حسنیکه نریوهای مجاهدین
از س���وی جنگندههای آمریکایی و راهزنانکرد و نریوهایکرد مخالف شما مورد حمله
قرار میگرفتند و ش���ما در اطالعیههای متعدد آنها را حملهی نریوهای رژیم و درگریی با
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سپاه پاسداران میخواندید .طرح انتقال به آلبانی طرح آمریکایی است ،احتمال دارد سری
بعدی راکشورهای فقریتری بپذیرند .شما انتخابی ندارید .هرچه زمان بگذرد شرایط برای
مجاهدین سختتر خواهد شد و انتخابهای بیشتری را از دست خواهید داد .تا دیر نشده
بایستی با تمام امکانات برای انتقال مجاهدین بهکشورهای اروپایی و آمریکاکوشید.

ح مبنی»
شناساییموقعیت پناهندگیساکناناشرف«فت 
وقتی مجاهدین در ش���هریورماه  ۱۳۹۰بصورت فردی ازکمیس���اریای عایل پناهندگان
درخواست پناهندگیکردند و اینکمیساریا اعالمکردکه درخواست ساکنان اشرف را
دریافتکرده و طبق قواننی بنیالمللی تقاضاها را بصورت انفرادی مورد رسیدگی قرار
میدهد شما باز هم از آن به عنوان «فتح مبنی» یادکردید .در حایلکه ساکنان «تیف»
هفت سال قبل از این تاریخ نه تنها پناهجوکه پناهنده هم شناخته شده بودند .چیزیکه
هنوز در مورد همهی مجاهدین به رسمیت شناخته نشده است .شما همان موقع و درست
پس از سرنگونی دولت عراق و هنگامیکه آمریکاییها دست باال را در عراق داشتند و
شرایط بخاطر همراهی آمریکاییها به مراتب بهرت بود هم اگر چننی درخواستی میکردید
کمیساریای عایل پناهندگان به شما همنی استاتو را میداد و شما هشت سال و نیم فرصت
را از دست نمیدادید .در «توافقنامه»ایکه تک تک مجاهدین امضاکردند به آنها
از سوی آمریکا تفهیم شدکه میتوانند ازکمیساریای عایل پناهندگان تقاضای پناهندگی
کنند .منتهی شما لجاجت میکردید و برخالف اصول مسلم شناختهی شدهی بنیالمللی
و رون دکاریکمیساریای عایل پناهندگان خواستار پناهندگی و انتقال دستهجمعی بودید.
در حایلکه در بریون از خودتانکس���ی شما را به صورت جمع به رسمیت نمیشناسد.
در عنوان «توافقنامه» امضا ش���ده با نریوهای چند ملیتی هم آمده است «افراد سازمان
مجاهدین خلق ایران» و هرکس به صورت فردی مسئول شناخته شده است.
نشریهی «میامی هرالد» درگزارش دوم اکترب  ۲۰۱۱خودگزارش داد:
سازمان مجاهدین خلق تا همنی اواخر بر دریافت وضعیت پناهندگی از عراق
به صورتگروهی اصرار داش���ت ،اما اواخر ماه آگوستگذشته و در جریان
مذاکره با اسرتاون استیونسن ،نماینده محافظهکار اسکاتلندی اتحادیه اروپا ،و
آنتونیوگوتریس،کمیسر ارشدکمیساریای عایل پناهندگی سازمان ملل در ژنو
موضع خود را تغیری دادند.
استیونس���ن در یادداش���ت ایمیلی خود به روزنامه «م���ککالچی» اظهار
امیدواریکرده اس���تکه درخواست پناهندگی فردی مجاهدین به اسکان
مجدد آنها درکش���ورهای اتحادیه اروپا یاکشورهای ثالث منجر شود .وی،
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میافزاید« :مجاهدین خلق مدتها است تظاهر به نظامیگری راکنارگذاشته
و از ایدهی زندگی جمعی دستکشیده اند ...شاهنی قبادی یک سخنگوی
سازمان مجاهدین خلق مستقر در پاریس ،به «مککالچی»گفتکه همهی
ساکنان اشرف ،از جمله رهربی ،درخواست پناهندگی دادهاند .و تنها آنهایی
که در بیمارس���تان بسرتیاند یا دارای مدارک سفر از یککشور سوم هستند
1
مستثنیشدهاند.
ساکنان «اشرف»که با مقولهی پناهجویی و پناهندگی آشنا نیستند شاید متوجهی آنچه
ح مبنی» مینامید نباشند و فکرکنند چه تحول عظیمی به برکت درایت و راهگشایی
«فت 
شما رخ داده است اما تصدیق میکنیدکسیکه الاقل در هیجده سالگذشته از نزدیک
درگری مس���ائل پناهجویی و پناهندگی بوده میداندکه این پروسه به سادگی آب خوردن
میتوانست در سال  ۲۰۰۳اتفاق بیافتد و نیاز به «شیپور فتح» در سال  ۲۰۱۱هم نبود.
باز تأکید میکنمگزارش خروشچف به بیستمنیکنگره حزبکمونیست اتحاد شوروی را
بخوانید ببینید چگونه شکستها را به عنوان پریوزی بزرگ به حساب استالنی میگذاشتند.

انجامکارهاییکه خود محکوم میکنید
شما متأسفانه در زمینهی نقض حقوق بش���ر همان اقداماتی را انجام میدهیدکه رژیم
مرتکب میش���ود .حریتآور آنکه در تبلیغاتتان بطور عجیبی به افش���ای آن اعمال
میپردازید .حقوق بشر ارزشی استکه بایستی به آن با عمق جان اعتقاد و باور داشت و
رسیدگی به مسئله نقض حقوق بشر نبایستی ابزاری برایکسب قدرت شود.کمتر نریویی
به اندازهی شما علیه «جداسازی جنسیتی» توسط رژیم فعالیتکرده است .بخشی از آن
را من در نهادهای حقوق بشری ملل متحد شاهد بوده و دنبالکردهام .اما در همان حال
هیچ نریویی نیز به اندازهی شما به «جداسازی جنسیتی» در روابط خودش همت نگمارده
است .شما در اشرف جداسازی مطلق جنسیتیکردید .نه تنها قرارگاههای زنان جدا از
قرارگاههای مردان بود (منظورم آسایشگاهها نیست) و روی دیوارهای بلند آن عالوه بر
سیمخاردار ،خرده شیشه هم بود بلکه حتی پمپبنزینها را هم مردانه و زنانهکردید .از
ممنوعیت رقص برای زنان مجاهد نمیگویم در حایلکه برای مردان رقصیدن و قمرکمر
در مراسمهای ویژه نشانهی «انقالب»کردن بود .شما حتی تأترهایتان مردانه است .هیچ
زن مجاهدی در تأترهای شما در اشرف بازی نکرده است .نقش زنان رژیم را هم مردان
اجرا میکنند .چگونه به خود اجازه میدهیدکه رژیم را در این مورد به تمسخر بگریید؟
1-www.miamiherald.com/2011/10/02/2435371/iranian-dissidents-in-iraq-seek.
html#ixzz1ZsseTCS2
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شما نه تنها به جداسازی جنسیتیکه به جداسازی عقیدتی هم باور دارید .اگر یادتان باشد
در ارتش آزادیبخش تنها دوازده نفرکه مدعی مارکسیسم لنینیسم بودند و تعدادیشان از
نی را بر نمیتافتیدکه در یگانهای ارتش
هر شیعهای شیعهتر بودند وجود داشتند ،اما هم 
آزادیبخش باشند و به قول شما دیگران را تحت تأثری قرار دهند بلکه «یگان مستقل»
برای آنها تش���کیل دادیدکه آنهم با رفنت تعدادیشان به ایران و اروپا و امضا نکردن
توافقنامهی با دولت آمریکا از بنی رفت.
هیچ نریویی به اندازهی مجاهدین در سطح بنیالمللی در افشای نقض حقوق بشر توسط
هیچ نریویی هم به اندازهی شما
جمهوری اس�ل�امی نکوشیده اس���ت .اما در همان حال 
کنوانسیونهای مربوط به حقوق بشر را زیرپا نگذاشته و در روابط داخلی آنها را به لحاظ
عملی به تمسخر نگرفته است .به یک نمونه از آنکه به قدرکافی بارز است اشاره میکنم.
شما بطور پیوسته از ممنوعیت استفاده از ماهواره توسط رژیم و فیلرتینگ سایتها و ...
میگوئید .در حایلکه این امر در ابعاد بسیار بزرگتری توسط شما انجام میگریدکه
شرح آن خود مثنوی هفتاد من است.

تسلیحکودکان و استفاده از آنان در جنگ
آس���یه رخشانی یکی ازکودکانی استکه در پانزده س���الگی از آمریکا به اشرف برده
میشود .او خطاب به نریوهای عراقی میگوید:
 ...به عنوان یک مجاهد میگویمکه حتی اگر حمالتی صدبار باالتر از ۷-۶
ً
اصال ما برای همنی آمدیم،
مرداد بشود ،باز «بیا بیا» میگویم و میگوییم و
برای جن���گ آمدیم ...بنابر این االن وقت جنگ اس���ت و اگر در این میان
شهادت و یا هر آزمایش و ابتالیی نصیبم شد ،صدبار بیا بیا میگویم چون برای
1
ً
اصال خودش باالترین افتخار است....
همنی آمدم و شهادتکه
از اینکه او چرا باید با سربازان عراقی بجنگد میگذرم .به دنبال تببنیگفتههای اوکه
از پانزدهسالگی در انقالب ایدئولوژیک شرکت داده شده نیستم تنها میگویم آسیه متولد
 ۱۳۶۲طبق اطالعات منتش���ر شده از سوی مجاهدین ،در سال  ۱۳۷۷هنگامیکه پانزده
س���اله بود به اشرف برده شد .این برخالفکلیهکنوانسیونها و پروتکلهای بنیالمللی
مربوط به عد م بکارگرییکودکان در محیطهای نظامی و عدم تسلیح آنان است .او در
فروردین  ۹۰در اشرف به خاک افتاد.
آس���یه تنها نبود .مجاهدین در سالهای  ۱۹۹۷و  ۱۹۹۸طی یک بسیج همگانی و فشرده
تعدادی ازکودکان راکه بخشی از آنها تا مدتها هویت حقوقی نداشتند و در سننی بنی
1-www.youtube.com/watch?v=cuNNg7HB-k0
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پانزده تا هفده سال به سر میبردند به عراق منتقلکردند .زندگی آنها «یکی داستانی
است پر آب چشم».
مریم رجوی در مورد زهری ذاکریکه در فروردین  ۹۰در جریان حملهی نریوهای عراقی به
اشرفکشته شد با افتخار میگوید:
زهری ذاکری را میگویم ،پسر دلریکاک صالح ،ابراهیم ذاکری ،نسل سوم از
شهدای خانواده ذاکری.کاک صالح و مادرش و حاال هم پسر قهرمانش...
وقتی در جنگکویت بچهها را به خارجه میفرستادیم ...هرکارکهکردیم او
نرفت .آن زمان چهارده پانزده سال داشت ...چون قرار بود همه بچهها بروند
تاکسی در معرض بمبارانهای شبانهروزی در بغداد نباشد ،پدرش مثل بقیه
رفته بود با او خداحافظیکند .اما زهری سوار اتوبوس نشده و با پدرش بحث
و ج���دلکرده بود وگفت نمیروم ه���رکاری بکنی ،نمیروم ...اصرارهای
پدرش فایده نکرد .شب در زیر بمبارانها نشست داشتیم...کاک صالح هم
آمد .در وسط بمباران ،مسعود از مسئوالنکار پرسید بچهها چه شدند؟ آنها
را فرستادید؟گفتند بله ،بچههای خردسال و شریخوار رفتند .البته در مسری آنان
خطرات زیادی وجود داشت.کاک صالح همگفت هرکارکردم زهری نرفت،
فردا باید بروم و با او دعواکنم ...مسعودگفت هیچ نیازی به اینکار نیست،
وقتی خودش نمیخواهد برود چرا میخواهی او را مجبورکنی ،بعد سالح
کم���ری خودش را بازکرد و بهکاک صال���ح دادکه به زهری بدهد وگفت
1
پیشانی او را از طرف من ببوس و در آغوش بگری وکمری مرا هم به او بده.
شما بهکودک چهارده ساله اسلحه دادهاید و او را وارد آموزشهای نظامیکردهاید .آیا
خمینی غری از این میکرد؟ البته دلیل اصلی خروجکودکان از عراق بمبارا ن بغداد نبود.
در زندگینامه غالمرضا یارسهنیا در سایت مجاهدین آمده است:
تاریخ تولد ۱۳۵۲ :محل تولد :تهران تحصیالت :راهنمایی؛ غالمرضا یارسه
نیا در س���ال  ۶۴همراه پدر و مادر و تمامی خانواده به منطقه آمدند .تا س���ال
 ۶۶در مدرسهی مجاهدین در قرارگاه اشرف درس میخواند .پدرش مجاهد
شهید علی یارسه نیا بودکه قهرمانانه در نربدهای فروغ جاویدان جنگید و به
شهادت رسید .غالمرضا مدتی در قسمت مهندسی تأسیسات یکی از قرارگاهها
1-www.didgah.net/khabarMaghalehMatnKamel.php?id=25164
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دورهیکارآموزی فنی را میدید .اما او همواره از مسئولش میخواستکه او
را به یکانهای رزمی بفرستند .میگفت مگر من نمیتوانم مانند میلیشیاهایی
که سنش���ان حتیکمت���ر از من بود ویل در برابر جالدان خمینی ایس���تادند
بجنگم؟ غالمرضا سرانجام طیگزارشی در روز  ۲۳بهمن  ۶۶خواستار اعزام
به یکانهای رزمی شد …« :از شما تقاضا میکنمکه اجازه بدهیدکه من هم
به جاییکه همهی بچهها در آن جا آموزش میگریند ،بروم...».
مگر بس���یجیها تقاضای رفنت به جبهه نمیکردند؟ مگر حتی شناسنامههایش���ان را
دستکاری نمیکردند؟ چرا عمل خمینی حرام و زشت بود و قابل سرزنش و عمل شما
حالل و زیبا و موجب افتخار؟
در ادامه آوردهاید:
در س���رفصل حماسهی فروغ جاویدان ،روح سرکش و شور انقالبی غالمرضا
برای شرکت در این عملیات شگفت انگیز و در عنی حال تحسنی آفرین بود و
کسی را یارای ایستادن در برابراصرارهای او برای شرکت در صحنه نبود .سرانجام
مسئولش با شرکت او در قسمت پشتیبانی یکی از تیپها موافقتکرد و غالمرضا
همراه با پدر مجاهدش علی یارسه نیا پا به صحنهی فروغ جاویدانگذاشت.
یکی از همرزمان غالمرضا از روحیهی انقالبی او وقتی درکمنی مزدوران رژیم
افتاده بود میگفت« :غالمرضا بیامان به سوی مزدوران شلیک میکرد تا این
که موفق ش���د حلقهی محاصرهی آنها را بشکند و ازکمنی به سالمت بریون
بیاید» .اما در صحنهای دیگر غالمرضای قهرمان به هنگام بمباران شهر اسالم
1
آباد توسط هواپیماهای رژیم بر اثر اصابت ترکش بمب به شهادت رسید.
نگاهکنید برای یک بچهی پانزدهساله چه داستانها تولید میکنید؟ آقای رجوی او هنوز
پانزده سال نداشتکه در جنگ شرکت داده شد ،مسئولیت این عمل با شماست.گفنت
اینکه «کس���ی را یارای ایس���تادن در برابر اصرارهای او برای شرکت در صحنه نبود»،
توجیه این عمل زش���ت اس���ت .آیا نمونههای فوق نمیرساند چنانچه شما در مقیاس
کشوری به میلیونهاکودک و نوجوان مشتاق شرکت در جنگ دسرتسی داشتید ،آنها را
روانهی جبهههای جنگ میکردید؟ متأسفانه این سه نفر تنها نمونهی استفاده ازکودکان
و نوجوانان در صحنهی جنگ نبودند.

مبارزه در شکاف و ریسک آن
بعد ازگذش���ت سی و چهار سال از برقراری جمهوری اسالمی باید پذیرفتکه دوران
1-www.mojahedin.org/Pages/martyrsDetails.aspx?MartyrId=20209
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زندگی و مبارزه در شکاف به پایان رسیده است و یا به سرمنزل مقصود نمیرسد و این
نگاه بایستی مورد بازنگری قرارگرید .در سالهای  ۵۸تا  ۶۰تالشکردید از شکاف بنی
لیربال و ارتجاع استفادهکنید برای همنی به بنیصدر نزدیک شدید .بعدها سعیکردید
از شکاف جنگ استفادهکنید ،برای همنی به صدام حسنی نزدیک شدید و حاال تالش
میکنید از شکاف بنی غرب و رژیم استفادهکنید ،برای همنی به جناح محافظهکار آمریکا
نزدیک شدهاید .پس از سی خرداد شکاف بنی لیربال و ارتجاع بسته شد و سیاست فوق
کارایی خود را از دست داد و عاقبت به جدایی شما و بنیصدر ختم شد .پس از پایان
جنگ ایران و عراق و پذیرش آتشبس از س���وی خمینی شکاف جنگ هم بسته شد و
سرمایهگذاری شما به نتیجهی مطلوب نرسید .سالها تالشکردید واقعیت را نپذیرید اما
س���قوط صدام حسنی آن را به شما تحمیلکرد .حاال با سرمایهگذاری روی شکاف بنی
غرب و رژیم میکوشید به حیات نظام حاکم برکشورمان پایان دهید .من نقش غرب در
این زمینه را دستکم نمیگریم اما مسئله اینجاستکه چنانچه غرب و رژیم به تفاهم
برس���ند سرمایهگذاری شما از بنی میرود .در دوران اشغال عراق هم سعی میکردید در
شکاف وزارت خارجه و پنتاگون ،موج را از سر بگذرانید .امیدوار بودیدکه در نهایت
پنتاگون جانب شما را بگرید اما اینگونه نشد .پیشتر هم وقتی وزارت امورخارجه آمریکا
علیه مجاهدینگزارش منتشرکرد آن را به بخش «ایرانگیت» این وزارتخانه منتسب
کردید و از پذیرش واقعیت الاقل در تبلیغاتتان سرباز زدید .وزارت خارجه بارها دست
به دس���ت ش���د اما تغیریی در رویکرد آن نسبت به شما حاصل نشد .از وارنکریستوفر
بگریید تا مادلنی آلربایت ،ازکالنی پاول بگریید تاکاندولیزا رایس ،از هیالریکلینتون تا
جانکری ،فرقی هم نمیکند جمهوریخواه یا دموکرات ،همچنان سیاست وزارت خارجه
آمریکا در ارتباط با مجاهدین یکسان است .در عراق هم روی شکاف شیعه و سنی و
تضاد ایاد عالوی و نوریالمالکی و حتی تضاد بنی عناصر خطرناکی همچون مقتدا صدر
و حکیم با نوریالمالکی حساب بازکردهاید.
چرا س���رمایهگذاری روی مردم و نریوهای سیاسی ایران را جدی نمیگریید؟ حداقل به
عنوان یکگزینه در دسرتس بایستی در دستورکار قرارگرید تا چنانچه شکاف بنی رژیم
و غرب بسته شد شما ابتکار دیگری را در دست داشته باشید .چرا همهی تخممرغهایتان
را در یک سبد میگذارید؟ غرب هم برای پذیرش شما و هر آلرتناتیوی خواهان فراگری
بودن آن اس���ت .تحوالت سوریه پشت قابل پذیرش نبودن «آلرتناتیو» دولت بشار اسد
مانده است وگرنه سرنگونکردن این دولت برای غرب به سادگی امکانپذیر است .غرب
ش���ما را در هیئتکنونیتان هرچه همکهکوتاه بیایید نمیپذیرد ،همچننی شورای ملی
مقاومت به تنهایی نمیتواند «آلرتناتیو» فراگری رژیم باشد.
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منافع مردم ایران یا حرمت رهربی؟
پیشترگفته میشد اگر همهی مجاهدین هم از بنی بروند بایستی رهربی حفظ شود .امروز
حفظ حرمت این رهربی حتی به منافع ملی براساس آنچه شما تعریف میکنید هم میچربد.
دخالت شما در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه میتواند آینهی تمامنمای
آنچیزی باشدکه قصد دارم توضیح دهم .حمایت ازکاندیدای رقیب نیکالی سرکوزی
تنها به انتخابات دورهی اخری ریاست جمهوری فرانسه محدود نشد .در انتخابات قبلی
نیزکه رقابت بنی نیکالی س���رکوزی و سگولن رویالکاندیدای حزب سوسیالیست بود
شما نه تنها به حمایت از رقیب سرکوزی پرداختید ،بلکه با بسیج اعضا و هواداران خود و
«شورای ملی مقاومت» از سراسر اروپا ،درکمپنی انتخاباتی سگولن رویال شرکتکرده و
1
روی اسبیکه از پیش معلوم بود شکست خورده است شرطبندیکردید.
انگیزهی ش���ما در حمایت از رقبای سرکوزی در دو انتخاباتگذشته ریاست جمهوری
حکردهاید ربطی به مواضع نامزدها در
فرانسه ،برخالف آنچه در سه دههیگذشته مطر 
رابطه با رژیم و یا دوری و نزدیکی آنها از سیاست «استمالت» و اتخاذ یک موضع قاطع
و آشکار علیه رژیم نداشت.
نگاهیگذرا به مواضع و عملکرد نامزدهای انتخاباتی فرانسه روشن میکردکه اتفاق ًا
مجاهدین در هر دو دوره درکنارکسانی قرارگرفتندکه مواضع نرمرت و محافظهکارانهتری
در رابطه با رژیم و معضالت منطقهای داشتند.
در جریان مبارزه انتخاباتی س���ال  ۲۰۰۷برای هر ناظر مس���تقلی روش���ن بودکه مواضع
س���رکوزی در ارتباط با رژیم به مراتب قاطعتر از رقبای انتخاباتیاش و از جمله سگولن
رویالکاندیدای حزب سوسیالیست خواهد بود.کما اینکه در دوران ریاست جمهوری
سرکوزی شاهد بودیم او در میان سرانکشورهای اروپایی قاطعانهترین مواضع را در ارتباط
با رژیم داشت و در جریان حملهی نظامی به لیبی و تشکیل «ارتش آزادیبخش لیبی» نه
تنها محکمترین مواضع را اتخاذکرد بلکه پیشقدم نیز بود و فرماندهی عملیات را به عهده
داش���ت .در رابطه با سوریه و تشکیل «ارتش آزاد» آن نیز نیکالی سرکوزی سرآمد دیگر
همتایانش در اروپا و آمریکا بود .یعنی مواضع دولت سرکوزی چه در ارتباط با رژیم و چه در
ارتباط با لیبی و سوریه همانچیزی بودکه مجاهدین از یککشور اروپایی انتظار داشتند.
شما با آنکه پنج سال سرکوزی را در عمل تجربهکرده بودید باز هم به سمت رقیب او رفتید.
موضوع دشمنی شما با سرکوزی ربطی به منافع ملی مردم ایران نداشت و بر میگشت به
اینکه در جریان حملهی نریوهای فرانسوی در  ۱۷ژوئن  ۲۰۰۳به اورسورواز و دستگریی
1-www.iranliberty.com/nukes/galerie/royal/pages/P5011881.htm
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مریم رجوی و بیش از صد و شصت مجاهد ،سرکوزی وزیرکشور بود و دستور عملیات را
داده بود و از دریچهی منافعگروهی اینگناهی بود نابخشودنی .هرچند سرکوزی شخص ًا
نمیتوانست در این مورد تصمیمگرینده باشد و «منافع ملی» فرانسه پشت آن بود.
در نگاه ش���ما ،از برکناریکس���یکه روزی علیه «رهربی» عملکرده هرچقدر همکه
ضد رژیم باش���د بایستی ابراز خوش���حایلکرد و از نریوی جایگزین او هرچند به خط
«استمالت» از رژیم نزدیکتر باشد حمایتکرد .شما مسئله را به دعوای شخصی تنزل
داده بودید و نه منافع ملی .معلوم بود اوالند آنگونهکه جلوه میدهد نیست و قرار نیست
«بهار تغیری در فرانسه» به وجود آید .به ویژه در زمینهی دفاع از «اپوزیسیون»که شما و مریم
1
رجوی آرزوی آن را داشتید.
علی آهنی س���فری رژیم در پاریس در دیدار با اعضایکمیسیون سیاست خارجی سنای
فرانسهگفت:
شما به صحبتهای رئیس جمهور فرانسوا اوالند اشارهکردید .لحنیکه وی
بهکار میبرد به نظر ما متعادل اس���ت .رئیس جمهور قبلی خواهان تقویت
مجازاتها و ایجاد یک ائتالف در اطراف خود برای این منظور بود .امیدوارم
که رئیس جمهور اوالند درصدد جربان آن و رفع مشکالت برآید .این به نفع
2
همه است.
همچننی این فرانس���ه بودکه خرب داد «در مذاکرات هس���ته ای با ایران پیشنهاد «قابل
توجهی» خواهند داد».
ش���ما با حمایت از اوالند نشان دادیدکه حفظ «حرمت رهربی» مهمتر از منافع مردم
ایران و جنبش است.
اگر از پیامه���ای تربیک خوشباورانهی مریم رجوی با این توجیه بگذریمکه او تالش
میکند ریاست جمهوری فرانسه را در مسری مورد نظر خود تقویتکند و یا فضایکار
بیشتری در فرانس���ه برای مجاهدین ایجادکند رقص و پایکوبی اعضای مجاهدین در
اش���رف و لیربتی راکهگفته میشود «بهکوری چشم دیکتاتوری خون آشام آخوندها»
ص���ورتگرفته به جز خوشخیایل محض و یا بیخ�ب�ری مفرط از چرخش روزگار چه
3
میتوان نامید؟
متأسفانه به آنهاگفته نشده بودکه آخوندها در «امالقرا» «بهکوری چشم دشمنان نظام»
برای شکست سرکوزی و پریوزی اوالند به «پایکوبی» پرداخته بودند.
”1-www.irajmesdaghi.com/maghaleh-440.html
2-www./rooyeshnews.com/others/political/34468-3911121080423.html
3-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=109532

نگاهی با چشم جان

337

در هفتههای اخری هم مجاهدین در سایت همبستگی ملی پوشش خربی زیادی به پیگریی
حقوقی نیکالی سرکوزی از سوی قوه قضاییه فرانسه دادند در حایلکه در مورد افتضاح
ب���زرگ «ژرومکائ���وزاک» وزیر بودجه و یکی از قدرتمندتری���ن وزیران دولت اوالند
سکوت اختیارکردند و هیچ خربی انتشار ندادند در حایلکه رئیس جمهوری فرانسه،
اقدام وزیر مستعفی بودجه را برای مخفی نگاهداشنت یک حساب بانکیاش« ،مایه شرم
فرانسه» خواند.
متأسفانه در پوشش خربی هم شما به دنبالکینهکشی هستید و نه ارائهی آزاد اخبارکه
اصو ً
ال در سایتهای شما و ارگانهای تبلیغیتانکوچکترین نشانی از آن نیست و یکی
از بدترین انواع سانسور وگزینش اخبار در آنها اعمال میشود.

بخش یازدهم

چه سیاستهایی باعث تثبیت

انقالب اسالمی شد

سیو پنجمنی سالگرد پریوزی انقالب ضدسلطنتی را آغازکردهایم .انقالبیکه در ۲۲بهمن
 ۵۷پایان یافت و از فردای آن «انقالب اسالمی» با همهی ادبار و سیاهیهایش آغاز شد.
درست استکه رهربی انقالب ضدسلطنتی و «انقالب اسالمی» هر دو مشرتک و به
دست خمینی بود؛ رگههای «انقالب اسالمی» در انقالب ضدسلطنتی هم دیده میشد؛
بخشی از نریوهای تشکیلدهندهی انقالب اسالمی هم در آن حضور داشتند؛ اما خمینی
مشروعیتاش را از نریوهای اصلی تشکیلدهندهی انقالب ضدسلطنتیگرفت .معلوم بود
چنانچه به قدرت دست یابد دست باال را نریوهای «انقالب اسالمی» خواهند داشت.
حتی از روز  ۲۳بهمن ۱۳۵۷که انقالب اسالمی آغاز شد نریوهای انقالب ضدسلطنتی
با ندانمکاری و اتخاذ مواضع نادرس���ت زمینهی تحکیم پایههای قدرت این «انقالب
قرون وس���طایی نوین» را ایجادکردند .با سردادن شعارهای نامناسب زمینهی تشکیل
نهادهای سرکوبگر نظام برآمده از «انقالب اسالمی» مهیا شد .شما آنچنانکه باید و
شاید «انقالب اسالمی» و ویژگیهایش را نشناخته بودید .به همنی خاطر علیرغم آنکه
در دورهای به درستی علیه چماقداری و انحصارطلبی نظام ایستادید و بهای سنگنی آن
را هم پرداختید اما بدون آنکه بخواهید در تحکیم پایههای آن هم سهیم شدید .در این
بخش تنها به سهم مجاهدین در این امر میپردازم و از دیگر وجوه این مسئلهکه قاعدت ًا
نقش اساسی داشتند میگذرم.

***
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مواضعیکه باعث تقویت نظام والیت
و استحکام پایههای آن شد
ما به رهربی ش���ما پس از انقالب ضدسلطنتی جدا از مبارزهی درخشانیکه با ارتجاع
حاکم برکش���ورمان داشتیم دچار اش���تباهات و انحرافات هولناکی هم شدیم .تاکنون
هیچگاه از جانب شما به آنها پرداخته نشده و درسهای الزم از آنهاگرفته نشده است.
متأسفانه یکی از مش���کالت جنبش ما این بودکه علیرغم داشنت وجدانهای پاک و
ارادههای صیقلیافته از خاماندیشی و سطح آگاهی پائینی برخوردار بودیم.
ش���ما در بیست و سه سالگی در حایلکه سرد وگرم روزگار را نچشیده بودید و از دنیا
تنها اردوگاههای فلسطینی در لبنان (به مدت چند روز) و دبی راکه مظهر عقبماندگی
بود دیده بودید و عمرکار سیاسیتان چهار سال بود خود را در همهی زمینههای سیاسی،
ایدئولوژیک ،تشکیالتی ،اجتماعی ،تاریخی ،اقتصادی و  ...مجتهد و مرجع میدانستید و
برای همهی مشکالت جنبش برنامه داشتید.
«دادگاه خلق»
و ویژگیهای ضد حقوق بشری آن
عربت روزگار را میبینید نس���ل ما را در سالهای ابتدایی  ۶۰و  ۶۷با منطقی به قتلگاه
بردندکه ش���ما پیشتر بر آن دستگذاش���ته و برای از پای افکندن دشمنانتان تجویز
کرده بودید .شما در آن دوره ،بیعدالتی و سبعیت را در پوشش «دادگاه خلق» تئوریزه
میکردید:
دادگاه خل���ق چنانکه از اس���مش بر میآید ،دادگاهی اس���تکه قضات آن
نمایندگان اقشار مختلف خلقاند و مسائلیکه در آن مطرح میشود به همهی
خلق و به سرنوش���ت ایشان مربوط است .عملکرد این دادگاهها قبل از آنکه
بر قواننی مدون حقوقی و جزایی اس���توار باشد ،بر وجدان انقالبی و داوری
توده های مردم تکی���ه دارد  .به همنی جهت قضات این دادگاهها را نه فقط
متخصصنی امر و حقوقی و جزایی ،بلکه ترکیبی از نمایندگان مردم تش���کیل
میدهندکه حتی برخی از آنها فاقد تبحر و تخصص در امر قضا هس���تند.
چون در این دادگاهها پیش از آنکه محاکمهی متهم از نظر جزایی مورد نظر
باشد ،رسیدگی به مسئولیت سیاسی و اجتماعی ،و محاکمهی جریانیکه متهم
بدان وابسته است طرف توجه میباشد .احکامی همکه این دادگاهها صادر
میکنند ،منافع انقالبی جامعه را مد نظر قرار میدهد و ممکن است با ضوابط
حقوقی و جزایی مرسوم و مدون هم نخواند .چه بسا یک دادگاه خلق متهمی
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را محکوم به اعدامکند ،در حالیکه از نظر حقوقکالس���یک جزای آن جرم
اعدام نباشد و یا بالعکس در مورد جرائمیکه از نظر جزایی مجازات اعدام
بدنبال دارد ،بنا به منافع خلق و بنا به جهات سیاسی ،ایدئولوژیک ممکن است
دادگاه خلق چننی حکمی ندهد .میتوانگفتکه در دادگاه خلق فرش���تهی
عدالت با چشمانی باز ،احکام خود را در جهت منافع مردم تعینی میکند ،نه
بر اساس ضوابط خشک و از پیش تعینی شده.

شما درس حقوق خوانده بودید با این حال «قواننی مدون حقوقی و جزایی» در «دادگاه
خلق» را انکار میکردید ،ش���ما با معیارهای قضایی و حقوقی مدرن آش���نا بودید و بر
متخصص نبودن قضات این نوع دادگاه پافشاری میکردید .شما پیشاپیش اعالم میکردید
نیازی نیستکه احکام صادره از سوی این دادگاهها با «ضوابط حقوقی و جزایی مرسوم
و مدون» بخواند .شما «ضوابط حقوقی و جزایی» را ،تحت عنوان «ضوابط حقوقی و
جزایی از پیشتعینی شده» ردکرده و ضوابط من درآوردی و خلقالساعه را تجویز میکردید.
ش���ما در ارتباط با مضمون ایدئولوژیک دادگاه خلق و «انطباقکامل» آن با «موازین
اسالمی» چننی میگفتید:
در تاریخ اسالم و بخصوص زمان پیغمرب اکرم ما به نمونههای زیادی برخورد
میکنیمکه ناظر به دو جنبهی اساسی و دو وجههی نظر در دادگاههای خلق
میباشد .یکی توجه داشنت به منافع واقعی و درازمدت خلق و محصور نشدن
در چارچوب احکام از پیش تعینی ش���دهی حقوق جزا اس���ت .و دیگری به
قضاوت نشاندن مردم در جهت توضیح و تبینی مسائل برای آنان است.
ً
مث�ل�ا بعد از آنکه خیانت یهودیان اطراف مدینه هنگام محاصرهی ش���هر به
وسیلهی مشرکان مکه در جنگ احزاب مسجل شد ،و بعد از آنکه مسلمانان
توانستند در برابر مهاجمنی پایداریکنند و آنها را بتارانند ،پیغمرب متوجهی این
همپیمانان خائن و میثاق شکن شد .و در یک شورش آنان را دستگری و بطوری
که مشهور است هفتصد نفر از ایشان را در یک روز اعدامکرد .شاید این عمل
خشن و قساوت بار به نظر رسد .چه بسا بسیاری از این افرادکه اعدام شدند در
این خیانت و پیمان شکنی سهم و نقش مستقیم نداشتند .اما آنجاکه آیندهی
یک مکتب ،سرنوشت یک انقالب و منافع یک خلق مطرح است ،باید قاطعانه
عملکرد ،و چشم بر این تردیدها بست .چون هرگونه مماشات با جریانیکه در
1
صورت توفیق انقالب را نابود خواهدکرد ،مار در آستنی پروردن است.

-1مجاهد شمارهی  ،۳پانزده مرداد .۵۸
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ش���ما حتی در تش���کیل نوع دادگاه هم به مفاهیم ایدئولوژیک اشاره میکردید و هنوز
هم میکنید؛ چگونه میتوان از آن ،حکومت س���کوالر و جدایی دین از دولت را نتیجه
گرفت؟ شما دادگاه و عدالتخانهتان بر مفاهیم ایدئولوژیک استوار است!
توجهکنید چگونه یک���ی از جنایات تاریخی را توجیه میکنی���د و لباس عافیت بدان
میپوشانید؟ چگونه قساوت و خشونت و خودسری را تحت لوای «آینده یک مکتب»،
«سرنوشت یک انقالب» و «منافع یک خلق» تئوریزه میکنید.
یادتان باش���د خمینی در سال  ۶۰و  ۶۷بر اساس همنی توجیهات فرمان قتلعام نسل ما
را صادرکرد .او نیز به ما انگ «خیانت» و «پیمان ش���کنی» زد .او نیز چون ش���ما از
جنایتکاران خواست «قاطعانه عمل»کنند و «چشم بر تردیدها» ببندند.
در خلوت خود یک بار دیگر فرمان خمینی برایکشتار  ۶۷را بخوانید و آن را با جمالت
باال مقایسهکنید ،آیا تفاوتی میبینید؟ آیا بر خود نمیلرزید؟ آیا عرق شرم بر پیشانیتان
نمینشیند؟ ما را با منطق خودمان قتلعامکردند .چرا درس عربت نمیگریید؟
مالحظهکنیدچگونهگردنزدنبیگناهانراتوجیهمیکنید؟جمالتنشریهیمجاهداست:
چه بسا بسیاری از این افرادکه اعدام شدند در این خیانت و پیمان شکنی سهم
و نقش مستقیم نداشتند.
آیا از همنی توجیهات برای نابودی نس���ل ما اس���تفاده نکردند؟ در دنیای مدرن چگونه
میتوان پذیرفتکسی را به جرمیکه در آن نقش نداشته به بهانههای ایدئولوژیک متهم
و اعدامکرد؟ چگونه قاضی و داوریکه شما باشید میتوانید به این موضوع علم داشته
باشید و با این حال حکم اعدام صادرکنید؟
شما در توجیه اعمال دادگاههای انقالب اسالمی و همچننی احکام صادره از سوی آنان
نوشتید:
پس از قیام قهرمانانه خلق ما ،دادگاههایی به نام دادگاه انقالب اسالمی تشکیل
شد .این دادگاه ها به جرائمکسانی رسیدگی میکردکه به قول امام نه متهم،
بلکه مجرم بودند .جرائم و جنایاتشان برای همهی مردم روشن بود و آنها
از مدتها پیش در پیشگاه خلق به جرم و جنایتهای بسیار به مرگ محکوم
ش���ده بودند .بنابر این صرف محرز شدن هویت آنان برای به جوخهی آتش
سرپدنش���انکفایت میکرد .الزم بود بهکیفر رساندن این جانیان با سرعت
ً
کامال از
و قاطعیت تمام انجامگرید ،تا ضدانقالب را،که هنوز امید خود را
دست نداده بود ،از خریه سری منصرف سازد و فرصت سربلندکردن به وی
ندهد.
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شما بیرحمی ،شقاوت و قساوت را توجیه میکردید .شما اعدام فرد بدون رسیدگی به
جرائماش را مورد تأیید قرار میدادید ،ش���ما «صرف محرز شدن هویت آنان» را برای
آنکه «به جوخهی آتش سرپده» شوندکافی میدانستید! ما را با منطق شما دسته دسته به
جوخهی اعدام سرپدند .باورکنید الجوردی همنی استدالل را میکرد بیکم وکاست.
کدام عقل سلیمی در قرن بیست و یکم چننی نظراتی را میپذیرد؟
برای نشان دادن حقانیت حرفتان ببینید ازکجا مثال میآورید:
تاریخ انقالبهای چنی ،الجزایر ،ویتنام ،لیبی و فلس���طنی ضرورت تش���کیل
دادگاههای خلق را بعد از پریوزی انقالب ،به خاطر جلوگریی از اختالفات و
چنددستگیها اثباتکرده وکارایی آن را در عمل نشان داده است.
البته صالحندیده بودید از دادگاههای «استالنی» بگویید .آیا جنایاتیکه در دادگاههای
انقالبی چنی صورتگرفتکم از دوران اس���تالنی بود؟ آیا فجایع ناش���ی از آنکمتر از
دوران س���یاه اس���تالنی بود؟ «دادگاههایخلق» چنی یکی از فجایع تاریخ استکه در
کمتر جایی و برههای از تاریخ دیده شده است .بسیاری از قربانیهای مائو و دادگاههای
خلق او نه فقط در میان دش���منان واقعی یا خی���ایل اوکه از جمله در میان طرفداران او
یافت میش���دند .دادگاه خلق مائو از دادگاههای استالینی و حکومت ترور و وحشت او
الگوبرداری شده بود ،اما بسیار مخوفتر از آن بود .به چه چیز دلخوشکرده بودید؟
آیا سرنوش���ت قذافی را ندیدید؟ به چه چیز قذافی دلبسته بودید؟ به عدالتش؟ چه چیز
قذافی هوش از سر شما ربوده بودکه دائم در نشریاتتان از «شوراهای مردمی و انقالبی»
لیبی میگفتید و از مردم ایران میخواستید آنها را سرلوحهیکار خود قرار دهند؟
معلوم است در روسیه و چنی و  ...به وسیلهی همنی «دادگاه خلق» بودکه از «اختالفات
و چند دستگیها» جلوگرییکردند و ارزندهترینکادرهای حزبی را به جوخهی اعدام
سرپدند و س���رمایههای ملی را به نابودیکشاندند و صداها را در سینه محبوسکردند
و خلقی را به زنجریکشیدند و سیاهی و تباهی را مسلطکردند .امروز دیگر هیچ عقل
سلیمی نیستکه از دادگاههای فوق دفاعکند .نمیدانم امروز توجیه شما چیست؟
شما حتی «حقانیت دادگاههای انقالب» اسالمی را نیز در این میدیدیدکه «در قید و
بند قواننی متعارف دادرسی نبودند ،عملکردی انقالبی داشتند» منظورتان از در قید و بند
قواننی متعارف دادرسی نبودند ،خلق عناوین مجرمانه و البته قرون وسطایی چون «مفسد
فیاالرض» و «محارب با خدا» بود .نسل ما را با همنی عناوین به مسلخ بردند .چرا از
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خود انتقاد نمیکنید؟ فاعتربو یا اویلاالبصار چه شد؟
شما دامنهی صالحیت «دادگاه خلق» را حتی تا داخل شدن در منازعات ایدئولوژیک
وسعت داده و آن را به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و وجدان و عقیده تجویز
میکردید:
کسی همکه از نظر ایدئولوژیک سبب ایجاد یک جریان انحرافی در جامعه
گردد ،و س�ی�ر و جریان اصیل و حرکت طبیعی جامعه را س���دکند ،یا سبب
کندی حرکت آن شود ،مورد محاکمهی دادگاه خلق قرار میگرید .در اینجا
محاکم���هی مرتکب در حقیقت محاکمهی جریان انحرافی اس���ت و حکم
دادگاه هم بر محکومیت سیاسی ،اجتماعی این جریان متوجه است و نه فقط
محکومیت فرد یا افراد مرتکب( .به مضمون آیه  ۱۹۱سورهی بقره توجه شود
که( :الفتنه اشد من القتل).
آخر به دادگاه چه ربطی داردکه وارد تفاسریگوناگون ایدئولوژیک شود و حسن و قبح
آنها را نتیجه بگرید؟ درکدام تاریخ مربوط به جریانهای مرتقی دنیا چننی توصیههایی را
دیده یا خواندهاید؟ درکدام درس حقوق و آینی دادرسی مربوط به صالحیت دادگاه و
قضا آمدهکه به چننی اموری رسیدگیکنند؟
آیا با چننی تئوریهایی نمیتوان دوران تاریکی و وحشت را مسلطکرد؟ آیا در تاریخ و در
اعصارگذشته و حتی در جهان معاصر چننی نکردند؟ تاریخ دوران وحشت حکومتهای
ایدئولوژیک سراسر انباشته از همنی توجیهات است .شما اولنی نفر نیستید ،در واقع آخرین
نفر در این صف طوالنی هس���تید .خامنهای با همنی ابزار «فتنه» و «اشد من القتل» به
«محاکمه جریان انحرافی فتنه» پرداخته است.
شما با «حقوق قانونی متهمنی» و «محاکمه عادالنه» مشکل داشتید:
دادگاههای انقالبکه با چند اعدام انقالبیکارش را ش���روعکرد ،از تأیید
و حمایتگس�ت�ردهترین اقش���ار خلق ما برخوردار بود .آنهم در شرایطیکه
همه امرپیالیس���تها و محافل ارتجاعی جهان یکصدا زبان اعرتاض علیه
این دادگاههاگش���وده بودند .و ظاهرا به خاطر نقض آنچهکه خود «حقوق
قانونی متهمنی» و یا «محاکمه عادالنه» میخواندند ،اعدام های انقالبی این
1
دادگاهها را محکوم مینمودند.
شما در دوران پس از انقالب ضدسلطنتی و در سالهای پیش از  ۳۰خرداد حقوق بشر
را به سخره میگرفتید:
 -1مجاهد شمارهی  ،۳پانزده مرداد .۵۸
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فراماسونری جدید با طرح مسائل حقوق بشر ،و دفاع از آن در سطح جهانی،
طرح تازهای را آغاز میکند .در پناه این سیاست میخواهد چهره ضدمردمی
خود را مجدد ًا و با شیوهای نو بپوشاند و ماسک جدیدی بر چهرهی خود بزند.
در این رابطه تأکید مش���خصی روی مسائلی از قبیل آزادی ،اخالق و مذهب
دارد .در نتیجه با استخدام این روش نو میکوشد آثار سوء تجاوزهایگذشته
1
را خنثیکند.

موضوع حقوق بش���ر در س���طح جهانی چه ربطی به «فراماس���ونری» داشت؟ اص ً
ال
میدانستید فراماسونری چیست و تاریخ حقوق بشر چگونه شکلگرفته است؟
ایکاش آن موقع اج���ازه میدادید افرادی همچون زنده یاد دکرتکاظم رجوی در این
موارد اظهار نظر میکردند نه ش���ما و همراهانتانکه از تحوالت جهانی به ویژه در امر
حقوق بشر و  ...چیزی نمیدانستید.
شما در آن دوران جز مرگ و مرگ و مرگ چیزی را نمیدیدید و بدون آنکه بخواهید یا
متوجه باشید تیغ جالدان رژیم راکه به اندازهیکافی تیز بود تیزتر میکردید .عربت روزگار
را ببینید خود شما و همهیما باالخره به همنی غرب پناه آوردیم و در پناه «حقوق بشر»،
خواهان رعایت حقوقمان شدیم! حق پناهندگی ،حق آزادی بیان ،حق آزادی مذهب ،و ...
اش���تباه نشود منظورم این نیس���تکه بار جنایات رژیم را به دوش شما بیاندازم ،یا شما
را مس���ئول آنها خطابکنم و یا حتی مدعی ش���وم چنانچه شما این مواضع را اتخاذ
نمیکردید چننی جنایاتی درکش���ور ما اتفاق نمیافتاد .خری ،ما به این سرنوشت دچار
میشدیم .اشتباه ما در جای دیگری بودکه پیشتر به آن پرداختهام.
شما در مخالفت با دادگاه انقالب اسالمیکه شیخاالسالم زاده را به حبس ابد محکوم
کرده بود مطلب انتش���ار دادید .تیرتش این بود «دادگاه انقالب ،شیخاالس�ل�ام زاده را
نجات داد!!»
دادرسی ،دادگاه انقالب اسالمی ایران محاکمهی شیخاالسالم زاده را پایان
داد .و او را ب���ه حبس ابد محکومکرد .ب���ه این ترتیب او از چنگال عدالت
گریخت .در حایلکهکمترکسی انتظار داشتکه این عنصر فاسد و منفور
2
یکثیفاش را مجددا باز یابد.
زندگ 
صورت حساب تلفنهای او از زندان اوین به اعضای خانوادهاش در آمریکا را به عنوان
افشاگری در نشریهی مجاهد انتشار میدادید .عناوین مجرمانهایکه در نشریهی مجاهد
-1مجاهد شمارهی ،۵صفحههای ۱۱و ،۱۲مقالهی «سیاست حقوق بشر میخواهد چهرهیکریه امرپیالیسم
را پنهان سازد».
-2مجاهد شمارهی  ،۳پانزده مرداد .۵۸
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به عنوانکیفرخواست ا وکه وزیر بهداری دوران شاه بود مطرحکردید آنقدر مضحک
و غریحقوقیس���تکه موجب حریت و تأسف است .او به خاطر تخصصیکه داشت
(یکی از بهرتین جراحان ارتوپد ایران) به حبس ابد محکوم شده بود .دشمنیهای شما
زمینهای شد وقتیکه در سال  ۶۰به زندان افتادیم ،تیغ در دست «شیخاالسالمزاده» بود و
او تا توانست آن تیغ راعلیه ما بهکار برد و از هیچ زشتی پروا نکرد و سوگند بقراطی را هم
که خورده بود فراموشکرد .باز هم تأکید میکنم شما تنها مقصر نبودید .یک جامعهی
بحرانزده به راه خطا میرفت .البته این جنون همگانی بود« .اکثریتی»هاکه در مقابل
صدور حکم حبس ابد برای انسان شریف و میهندوستی چون عباس امریانتظام ،خواهان
اعدام او بودند .وضع تودهایها در این زمینه از همه بدتر بود.
س���یاوشکسراییکه از روح لطیف شاعرانه نیز برخوردار بود خطاب به خمینی فرمان
مرگ میداد:
حق ما بگری /داد ما برس /تیغ برکشیده را نکن به خریه در نیام /حالیاکه میرود
سمند دولتت ،بران /،حالیاکه تیغ دشنه تو میبرد /بزن
علیاصغرحاجسیدجوادیکه از قضا حق وقدان و عضو «کمیته ایرانی دفاع از آزادی و
حقوق بشر» نیز بود ،بدویگونه اظهار میداشت:
التاخذک���م رأفته فی دینالله ،در اجرای احکام الهی دس���تخوش رأفت و
عطوفت نش���وید .محیط انقالب ،باید با سرعت و شدت پاکیزه شود .یعنی
همهی دشمنان انقالب ،همهی میکربها و سمومات مولد فساد و ظلم باید و
بدونکمترین درنگ نابود شوند ...صاحبان قلوب رئوف و باگذشت هرگز
نمیتوانند قانون و ناموس انقالب یک ملت ستمدیده را درک نمایند و بنی
بردباری و صرب برای روبهرو شدن با مشکالت و عجله و شتاب برای نابودی
عناصر فاسد و خطرناک رژیم استبدادی فرق بگذارد ...اگر شما بخواهید آنها
1
را به دست دستگاه عدالت زمان استبداد بسپارید...،
دستگاهیکه زعامت آن با خلخایل و محمدیگیالنی و آذری قمی و قدوسی و  ...بود
و متویل امور قضایی و مبارزه با «دشمنان انقالب و همهی میکروبها و سمومات مولد
فساد و ظلم» شده بود ،به توصیهی علیاصغر حاجسیدجوادی و همفکران ویکه تقریب ًا
اکثریت جامعه و نریوهای سیاسی را شامل میشدند ،با شدت عمل هرچه تمامتر و بدون
کمترین درنگ عملکرده و خود آنان نیز از مصادیق بارز «فساد و میکروب و سمومات»
-1روزنامهی اطالعات  ۲۸بهمن .۵۷
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ش���ناخته شدند .علیاصغر حاجسیدجوادی و بسیاری دیگر شانس آوردندکه به دست
سیستم جایگزین «دستگاه عدالت زمان استبداد» سرپده نشدند .البته نسل ما بهای چننی
اظهارنظرها و خواستههایی را به سنگنیترین وجه ممکن پرداخت.
هیچیک از ش���ما ،هیچ یک از روش���نفکران ایرانی حتی همهی آنهاییکه با احکام
دادگاههای انقالب مخالفت میورزیدند ،یا انتقاد داش���تند به اصل موضوعکه صدور
احکام قضایی توسط آخوندهای حوزه بود نمیپرداختند .عدهای به امثال بازرگان اعتبار
میدهندکه با روند دادگاههای انقالب مخالفت داش���ت .این خودفریبی و دیگرفریبی
است .اگر راست میگفت ،اگر درد را فهمیده بود ،اگر شهامت داشت بایستی به عنوان
نخست وزیر و رئیس دولت با سرپدن اختیار دستگاه قضایی به یک مشت آخوند بیسواد
مخالفت میکرد .او رئیسکمیتهی ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر بود ،آیا از بدیهیات
حقوق بش���ر هم بیخرب بود؟ وقتی آخوندی یبگانه با معیارهای مدرن حقوقی ،بر مسند
قضا مینشیند یعنی عدالت و قضا زیر سؤال رفته است .فرقی نمیکند او حکم به اعدام
فرد دهد یا او را بیگناه تش���خیص دهد .او برای رسیدگی به چننی امری صالح نیست.
ابزارهایی همکه در اختیار دارد غریقانونی است ،مواد و آینینامهای همکه به آنها استناد
میکند غریقانونی و ضدبشریست.
شما به غلط فکر میکردید خوی جنایتکارانهی خلخایل و حس انتقامجویی بدویگونهی
او در مجازات وابستگان نظام پهلوی «انقالب» را بیمه میکند به همنی دلیل از اقدامات
او دفاع میکردید .اگر یادتان باش���د حتی در س���ال  ۵۹در دعوای بنی حزب جمهوری
اسالمی و بنیصدر شعار «خلخایل اعدامشکن ،آیت رو مفسدشکن» به دستور شما
روی دیوارهای شهر نوشته میشد .درست استکه هدف شما تشدید منازعهی بهوجود آمده
بنی بنیصدر و حزب جمهوری اسالمی بود اما به نوعی تأیید احکام جنایتکارانهی خلخایل
هم در آن مسترت بود .در تلویزیون فرانسه محاکمهای را برای لویی شانزدهم و ماری آنتوانت با
حضور دادستان برگزارکردندکه مردم هم رای میدادند ،نتیجه اینکه آنها تربئه شدند .این
نشان میدهدکه دید مردم تغیریکرده است .نمیتوان و نباید ایستا بود.

دستگاه قضایی و نحوهی دادرسی در حاکمیت شما
شما نمونهای از دادگاههای «عادالنه» مورد نظرتان را در «اشرف» جاییکه حاکمیت
داشتید و قواننی شما و نه دولت عراق در آنجا حاکم بود برگزارکردید .درست استکه
شما درگری یک مبارزهی خوننی و سخت با رژیم جمهوری اسالمی بودید اما این دلیل
نمیشود حقوق بشر وکنوانسیونهای بنیالمللیکه شما در حرف خود را متعهد به آنها
معرفی میکردید زیرپاگذاشته شود.
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اقلیم مورد نظر شما دارای قوهی قضاییه بود و به موارد تخلفات رسیدگی میکرد .منتهی
کسی از قواننی و مقررات اطالعی نداشتکه مراقب باشد از آنها تخطی نکندکهکارش
به دستگاه قضاییه بیافتد.
«اشرف» چه بسا یکی از نادر نقاط دنیا بودکه هیچ قانون مکتوبیکه افراد از آن اطالع
داش���ته باشند نداشت .همیشه «نفوذی»ها و عوامل رژیم و خائننی و جاسوسان واقعی
نبودن دکه سروکارشان به قوهی قضاییه و دستگاه امنیتی ارتش آزادیبخش میافتاد.گاه
گفتگو با یک نفر ،یا خوب انقالب نکردن ،یا عدم سرس���پاری ،وگاه انتقاد داشنت به
مسئولنی و یا قبول نداشنت تحلیل سازمان و یا قصد فرد برای جدایی و خروج از سازمان یا
گاه مشکالت جنسی و اخالقی و چه بسا خصلتی میتوانست جرم وگناه تلقی شده و فرد
را به محاکمه در جمع بکشاند و چنانچه همچنان بر مواضعاش پافشاری میکردکارش
باال میگرفت و آنوقت به زور به او میقبوالندندکه «نفوذی» و «خائن» و «جاسوس»
و «پاسدار آخوند یونسی» بوده و مستحق اعدام است.
شما همچننی دارای سیستم امنیتی و اطالعاتی هم بودید .چش م وگوشهای شما همهجا
حضور داش���تند وکوچکترین تحرکات راگزارش میکردند و در بسیاری موارد افراد
خودشان این وظیفه را در مورد خود به عهده میگرفتند.
الجرم وقتی سیس���تم امنیتی و قضایی باش���د ،زندان و بازداشتگاه و سلول و زندانبا ن و
متأسفانه بنا به وجود یک فرهنگ غلط و پوسیده «شکنجهگر» هم خواهیم داشت .این
که در چه سطحی «شکنجه» میکردند برای من مهم نیست .مهم زشتیکار است حتی
اگر یک سیلی بهکسی بزنی شکنجه است بماندکه موضوع در این حد نبوده است .از
این بابت در اشرفکمبودی احساس نمیشد.
شما بهرت میدانید هیچیک ازکنوانسیونها و قواننی مرسوم بنیالمللی در مورد ممنوعیت
شکنجه ،حقوق متهم و زندانی ،آینی دادرسی و قضا و ...در اشرف رعایت نمیشد.
اینها همه در حایل اتفاق میافتادکه ش���ما در اجالسهای بنیالمللی و در رسانههای
ارتباط جمعی ب���دون وقفه از لزوم رعایت این اصول میگفتید و رژیم را به خاطر عدم
رعایت آنها محکوم میکردید.
دادگاههای برگزار شده از سوی شما حتی شباهتی با دادگاههاییکه «دادرسی ارتش»
دوران شاه برگزار میکرد نداشت .متهمان صرفنظر از درستی یا نادرستی اتهاماتشان از
حقوقیکه شما در «دادرسی ارتش» و «ساواک» برخوردار بودید حتی به شکل صوری
هم محروم بودند .شما و رهربان مجاهدین این امکان را یافتید در مقابل هیئت قضات،
دادستان ،منشیها وکارپردازها ،مأموران امنیتی و انتظامی و خانوادهها و دوستانتان از
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خود دفاعکرده و آنچه دل تنگتان میخواهد بر زبان بیاورید .اما همنی شما هیچگاه
اجازه ندادیدکسی حتی در تنهایی این امکان را داشته باشد از خود و اتهاماتش دفاعکند
چه برسد در خطابهای طوالنی شما و اقداماتتان را محکومکند و تاریخچه وگذشتهی
شما را نق دکند.
تعریف ش���ما از «دادگاه خلق» بایستی یک جا نمود عینی هم مییافت .عدم رعایت
تشریفات حقوقی و آینی دادرسی بایستی یک جا خود را نشان میداد.کارنامهی شما هم
در صحنهی نظری و هم عملی در این رابطه روشن نیست .در بحث مربوط به «رفع ابهام»
بهگوشهای از بازجوییها و اتهاماتیکه از جانب شما به افراد زده میشد اشارهکردهام.
شما وقتی در سال  ۵۸به سادگی توجیه میکردیدکه «میتوانگفتکه در دادگاه خلق
فرش���تهی عدالت با چشمانی باز ،احکام خود را در جهت منافع مردم تعینی میکند ،نه
بر اساس ضوابط خشک و از پیش تعینی شده ».وقتی بر اعدام بیگناهان تحت عنوان
«منافع انقالب» صحه میگذاردید ،وقتی به صراحت مینوشتید «هرگونه مماشات با
جریانیکه در صورت توفیق انقالب را نابود خواهدکرد ،مار در آستنی پروردن است»
بایستی انتظار میداشتیمکه در بازداشتگاهها و محاکمات شما فجایعیکه ذکر شد رخ
دهند .منتهی ما نه حافظهی تاریخی خوبی داریم و نه روی نوش���تهها وگفتههای افراد
مکثکافی میکنیم .شما با همنی نگاهکه میخواهید سازمان و انقالب را از یک مرگ
حتمی نجات دهید هر عملی را مجاز دانستید .شما با این استداللکه «حق رهربی» و
«حق س���ازمان» باالتر و پررنگتر از «حق فردی» است حتی جنایت را توجیهکردید.
با این نگاه بودکه حتی اگر الزم بود دستگاه قضایی به جرائم نمیپرداخت .بلکه شما
محکمههای مورد نظر خود را در جمع مجاهدین برگزار میکردید و آنها نه تنها مجبور به
محاکمهی فرد بلکه مجازات او در همان محل بودند.

امرپیالیسمستیزیوالگوبرداریناشیانه
چه خوب واقعیتهای زندگی به ش���ما تحمیل شده و مجبورگشتهایدکه باالخره بطور
شکلی همکه شده دست از «مبارزه با امرپیالیسم» و بخشی از «مظاهر» آن بردارید .خری
و صالح مردم وکشورمان در همنی سیاست است .بخشی از مشکالت جامعهی ما همنی
رویکرد غلط پس از پریوزی انقالب بود و شما در این زمینه یکی از پیشتازان بودید.
این ش���ما بودیدکه  ۴اسفند  ۱۳۵۷درگفتگو با روزنامهیکیهانکه سردبریش رحمان
هاتفی عضو دفرت سیاسی حزب توده بود لزوم مبارزه با امرپیالیسم آمریکا را پیشکشیده
و اعالمکردیدکه مبارزه با دیکتاتوری ش���اه تمام ش���د و حاال عصر جدیدی در مبارزه

352

چه سیاستهایی باعث تثبیت انقالب اسالمی شد

ش���روع میشود .البتهگناه از ش���ما نبود ،ما در عصری به سر میبردیمکه «امرپیالیسم
ستیزی» مد روزگار بود و شما هم با شبیهسازی سادهانگارانه جامعه ایران با دیگر جوامع
به الگوبرداری دس���ت زده و خطایی بزرگ را مرتکب ش���دیدکه زمینه را برای تحکیم
پایههای حکومت خمینی مناسب و مهیاکرد .دنیا اسری جنگ سرد بود و شما دنبالهرو
شعارهای حزب توده و اتحادجماهری شوروی.
درکش���ورهای مانندکوبا ،ویتنام ،چنی و حتی روسیه از آنجاییکه حاکمیت در دست
احزابکمونیس���ت بود ،آنها با سر دادن شعارهای ضدامرپیالیستی و ضد سرمایهداری
هر ندای مخالفی را به امرپیالیس���م نسبت داده و به سرکوبش همت میگماردند ،حتی
اگر این ندا از سندیکاهایکارگری و دهقانی بر میخاست .در این جوامع روشنفکران
دشمن شمرده میشدند و باکوچکترین انتقادی به امرپیالیسم وصل میشدند و اصو ً
ال
امکان فعالیت حزبی و  ...نبود .شما تفاوت جامعه ایران با اینکشورها را نمیدیدید!
متوجه نبودیدکه حاکمیت در دست شما نیست بلکه در دست دشمنان شماستکه اتفاق ًا
از موضع ارتجاعی با امرپیالیسم در تضاد است و برای تحکیم پایههایش نیاز به دشمن
خارجی و «شیطان» دارد و شما بدون آنکه بخواهید هماهنگ با منافع رژیم این نیاز را
برآورده میکردید .شما همانطورکه خود نیز اشاره داشتید در آن روزها در نوک پیکان
مبارزه ضد امرپیالیستی قرار داشتیدکه منافع آن یکسره در جیب رژیم بود.

درنگاهضدامرپیالیستیشما
چه روابطی ارجح بود
در نگاه بس���ته و عقبماندهی شما همنی بسکه در صفحات  ۱۹و ۲۰کتاب «ارتجاع
چیست و مرتجع چیست» تحت عنوان «در مقایسه جوامع ،تکنیک ارجح است یا روابط
اجتماعی؟» آوردهاید:
اما چه بسا ما شاهد جوامعی هستیمکه از نظر تکنیک بسیار پیشرفته هستند در
حایلکه به لحاظ مناسبات ،استثمار شدید سرمایهداری بر آنها حاکم است
ً
تقریبا
(آمریکا و  .)...در حایلکه در بعضی دیگر اگر چه از نظر تکنولوژی
عقبماندهاند ،ویل از نظر مناسبات اجتماعی نه تنها فئودالیته را از بنی بردهاند
بلکه راه رشد سرمایهداری را نیز مسدودکردهاند (ویتنام و .)...در این صورت
معیار مقایسه آنها (به لحاظ ترقی و ارتجاع) چیست؟ جواب آن در یککالم
این است :از این دو معیار ،معیار «روابط اجتماعی» ارجح است ،یعنی نظامی
که دارای روابط عایلتر و عادالنهتر باشد ،مرتقیتر است .از این روستکه ما
بدون هیچ شک و شبههای ویتنام را (علیرغم پاینی بودن سطح تکنیکاش)
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مرتقیتر از آمریکا میدانیم...
آنچه در باال آمد درک بس���ته و عقبماندهی شما پس از پریوزی انقالب ضدسلطنتی
اس���ت .امروز حتی خود ویتنام هم به چننی دیدگاهی باور ندارد و تالش عظیمی به خرج
میدهد تا شرکتهای چند ملیتی در آنجا به سرمایهگذاری برپدازند .ویتنام امروز به مدد
سرمایههای خارجی و نریویکار ارزان یکی از بزرگترین رشدهای اقتصادی دنیا را دارد.
شما در پرانتزیکه بازکردهاید از آوردن نامکشورهای همسو با آمریکا خودداریکردهاید
اما مشخص استکه منظور شماکشورهای اتحادیه اروپا وکانادا و اسرتالیا و ژاپن و در
یککالم جهان پیشرفته است .همچننی درکنار نام ویتنام از آوردن نام دیگرکشورهایی
که دارای روابط مرتقی هستند امتناعکردهاید .اما مشخص استکه منظورتانکشورهای
سوسیالیستی وکوبا وکرهشمایل است.
تاریخ قضاوتکردکهکدام روابط مرتقیتر و متکاملتر بود .به همنی دلیل نظامهای سیاسی
کلیهیکشورهای مورد نظر شماکه روابط مرتقی داشتند یا از بنی رفتند و امروز در موزهها
بایستی به دنبال آنهاگشت و یا رو به زوال و نابودی هستند .امروز با توجه به انقالب ارتباطات
دیگر نظام عقبافتادهای همچون آلبانی نمیتواندکعبه آمال عدهای شود .در مورد ارجحیت
«روابطاجتماعی»حقباشماستاماشمابطورفاجعهآمیزیازنکتهیاساسیغافلمیشوید:
نروژ ،سوئد ،آلمان ،دانمارک ،فنالند ،هلند ،فرانسه و  ...برنامهریزی بهرتی در مقایسه با چنی و
روس���یه برای شهروندان فقری خود دارند .در آنجا آزادی بیان است .سیاستمداران مسئول و
پاسخگو هستند و در تمام عمر ،قدرت را در اختیار ندارند .هیچکس باالتر از قانون نیست و هر
شهروندیازحقوقیمشخصبرخورداراست.

الزامات عملی حرکت انقالبی
برای درنغلتیدن به انحراف و ارتجاع از دید شما
شما در صفحات  ۲۸و ۲۹کتاب ارتجاع چیست و مرتجعکیست الزامات عملی حرکت
انقالبی راکه نادیدهگرفنت و نقض آنها به انحراف و ارتجاع میانجامد چننی دستهبندی
میکنید:
الف -در رابطه با هویت ضد امرپیالیستی مبارزه ما
 -۱از آنجاکه هیچگونه رابطهی انسانی و مسالمتآمیزی ،بنی خلق و امرپیالیزم
به عنوان دش���من اصلی خلق وجود نداردً ،
مأال تنها پاسخ صحیح و انقالبی
برای حل این تضاد ،نربد قهرآمیز و مسلحانه است .لذا:
هرگونه وابستگی یاگرایش به وابستگی به امرپیالیسم اعم از سیاسی ،اقتصادی،
نظامی یا فرهنگی ،خصوصیت ارتجاعی است.
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با توجه به چننی تعریفی یا بایستی از تحلیل فوق دست برداشته باشید و صادقانه نادرستی
آن را اعالمکرده و به انتقاد از خود برپدازید و یا آنچه امروز در دستورکار مجاهدین قرار
گرفته نادرست است .نمیتوان پذیرفت هم اعالم قبلی و هم سیاست فعلی درست است.
*هرگونه مماش���ات و سازشکاری در رابطه با امرپیالیزم ،و پایگاهها و عوامل
داخلی آن ،از س���رمایهداران وابستهگرفته تا شبکهها و عناصر ساواک ،سیا و
نیز حفظ نهادها و مهرههای سرسرپده و سرکوبگر رژیم قبلی ،و همچننی حفظ
مناسبات ضدخلقی ارتش شاهنشاهی ،و نیز عدم لغو قراردادهای استعماری،
ارتجاعی است.
این نگاه ،ش���ما را به مس�ی�ری هدایتکردکه با طرح شعارهای امرپیالیزم ستیزانه جاده
صافکن ارتجاع شدیدکه در ادامه به آن خواهم پرداخت.
*نفی ضرورت مبارزه قهرآمیز علیه امرپیالیزم ،ارتجاعی است.
دیروز حتی «نفی ضرورت مبارزه قهرآمیز علیه امرپیالیزم» را ارتجاعی میدانستید ،امروز
که به سیاست همگرایی با «امرپیالیزم» روی آوردهاید چه نامی میتوان بر آن نهاد؟ آیا
برای اثربخشکردن سیاست امروز مجاهدین نبایستی به نقد صادقانهی سیاست دیروز
پرداخت؟
*هرگونهکم بهادادن به تض���اد اصلی (امرپیالیزم) ،یا فرعی تلقیکردن این
ً
مشخصا تضادهای
مسئلهکه مرادف است با اصلگرفنت تضادهای فرعی (و
درون خلق) ،ارتجاعی است .و به عبارت دیگر هرگونه انحراف از مسری مبارزه
اصیل ضدامرپیالیس���تی ،با توجه به پایگاه استثماری این انحراف ،ارتجاعی
است.
یکردن آن از
چ���را دیروز مبارزه با امرپیالیزم «تضاد اصلی» بود و هرگونه «فرعی» تلق 
مظاهر «ارتجاع» به شمار میرفت و امروز نه؟
ش���ما خواهان وحدت با نریوهای ضدامرپیالیستی در سطح بنیالمللی بودید و انحراف
از آن را «ارتجاع» محض میدانس���تید! من خوشحالمکه شرایط زمانه آنگونه به شما
تحمیل ش���ده استکه دست از این نظریههای فوق ارتجاعی برداشتهاید وگرنه بایستی
از در اتحاد با «چاوز» و «کاس�ت�رو» و «چپهای آمریکایی» برمیآمدید و به پابوس
خمینی و خامنهای و احمدینژاد میرفتید چون از این نریوها در دنیا ضدامرپیالیستتر
پیدا نمیشود.
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ازامرپیالیسمستیزی
تامخالفتباپیشرفتتکنولوژیک
این نگاه انحرافی اما سطحی و عقبماندهی ضدامرپیالیستی تا آنجا پیش میرفتکه
شما حتی «نریوگاهگازی ری» را« ،آیینه تمام نمای وابستگیهای امرپیالیستی» دانسته
و اظهار فضل میکردید« :در ش���رایطیکه م���ا روی دریایی از انرژی ارزان یعنی نفت
1
خوابیدهایم ،استفاده از توربنیهایگازی یعنی حل مسائل امرپیالیستها»
انگار «گاز»یکه ما بدون استفاده میسوزاندیم انرژی ارزان نبود .مجاهدینکمترین
تخصصی در این مورد نداشتند اما مگر «مبارز» آنهم از نوع ایرانی چننی مسائلی را به
رسمیت میشناسد؟ خنده دار بود از آنجاییکه این توربنیها را آلمان و ژاپن و ایتالیا و
بلژیک وکانادا میساختند آن را به «غارت جمعی امرپیالیستها» ربط میدادید،گویا
که دستگاههای دیگر نریوگاهها در ایران و یاکشورهای انقالبی ساخته میشد.
این دیدگاه عقب افتاده تا آنجا پیش رفتکه نشریهی مجاهد و در واقع شخص شما به
ضدیت با «کامپیوتر» به عنوان شاخص وابستگی به «امرپیالیسم» هم پرداختید:
توسعه اقتصادی از دیدگاه تکنوکراتها و بوروکراتهاییکه فرهنگ اقتصادی
و اجتماعی غرب در ذه ن آنها سایه افکنده چیزی جز الگوبرداری از مدلهای
جوامع سرمایهداری و پیادهکردن خطوط آن بدون توجه به نیازهای بنیادی و
شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی جامعه نیست .برنامه ریزی ،پیادهکردن
و پیگریی رشد و توسعهی اقتصادی به مفهوم سرمایهگزاریاش جز بیگانه
ک���ردن نریوهای فعال جامعه نس���بت به خود و ب���ه عملکردهای اقتصادی
و اجتماعی و وابس���تگی بیشتر چیزی دیگری را به دنبال نخواهد داشت.
خطیکه جهان س���رمایهداری با سرازیرکردن تکنولوژی مدرن به جوامع زیر
س���لطه دنبال میکند در جهت فعالکردن بخشی از جامعه و بسیج آنها به
منظور غارت و وابستگی هرچه بیشتر است .محتوی وکاربرد صنایع پیچیده
و مفهوم توس���عهی اقتصادی از این دیدگاه در حقیقت یعنی به وجود آوردن
امکانات و شرایط مساعد به منظور بهرهگریی هرچه بیشتر از امکانات جامعه
و تحمیل تولیدات خود به این جوامع است .علیرغم اینکه جامعه قادر به
تولید نیازهای اولیهی زندگی و توسعهی اقتصادی به مفهوم واقعیاش نیست،
ما شاهد س���رمایهگذاریهایکالن در صنایع پیچیده و الکرتونیکی هستیم.
مدرن ترین وگسرتدهترین سیستمهای الکرتونیکی در جامعهی ما تعبیه شده

-1مجاهد ،شمارهی  ۱۱دیماه .۵۸
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تلویزیون به دور افتادهترین نقاط و دهات رفته و چه بس���ا آننتهای تلویزیونی
بر بام خانههای محقری باال رفتهکه ساکننی آنها ازکمبود مواد غذایی رنج
میبرند و از ابتداییترین وسائل زندگی و بهداشتی محرومند .خانههاییکه با
کوچکترین زمنی لرزه بر س���ر ساکننی آنها خراب میشود و یا یک باران و
برف ارتباط آنها با شهرها و دهات مجاور قطع میگردد .نتیجهی این نوع
توسعهی اقتصادی چیزی جزگسرتش تضادهای طبقاتی ،عمیقرت وگسرتدهتر
ش���دن فقر اجتماعی و فرهنگی و رشد سرطانوار زاغه نشینی ،بیکاریهای
پنهان و آشکار نخواهد بود.
امروز همهی ما الگوهای موفق رش���د و پیشرفت را درکشورهایی همچونکره جنوبی
چکس به دنبال تئوریهای عقبمانده و
و س���نگاپور و چنی و مالزی و  ...دیدهایم .هی 
یکه در باال ذکر ش���د نمیرود .اشکال را در باالرفنت «آننتهای تلویزیونی در
ارتجاع 
دورافتادهترین نقاط» دیدهاید! حریتآور نیست؟
عقبماندگی را مالحظهکنید:
در مورد عوارض دیگر وابستگی (مشخص ًا در زمینهیکامپیوتر)کافی است
اشارهکنیمکهگاه در ایجاد مشکالتی در امر تعمری و نگهداری ،ورود قطعات
یدک���ی یا در زمینهی حقوقی و یا مش���کالتی از قبیل اعتصاب،کمکاری در
قسمت مهندسی شرکتهای فروشنده و اجارهدهندهی دستگاههایکامپیوتری
در ایران ،قلب سیستمهای تولیدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ارتباطات و حمل و
نقل ما از طپش خواهد افتاد .با توجه به این واقعیات مفهوم وابستگی روشنتر
میشود هم چننی معلوم میگرددکه جوامع سرمایهداری و شرکتهای چند
ملیتی چطور ما را در قید اس���ارت و سلطهی خود قرار دادهاند .اگر با بسیج
نریوهای خالقه مردم س���عی در خروج از دور وابستگی نکنیم جهانخواران
آمریکایی و وابستگانش���انکه در ماههای اخری در موضعگرییهای سیاسی
و اقتصادی بر علیه ما پیشقدم ش���دهاند با قطعکامل صدور قطعات یدکی
که اکنون به مرحلهی عمل درآمده شریانهای حیاتی جامعه را ازکار خواهد
انداخت .اینجا استکه در صنعت نفت ما اختالل به وجود میآید و سیستم
کنرتل بارگریی خارک ازکار خواهد افتاد .در نتیجه نفتکه به عنوان مهمرتین
منبع درآمد ما است قطع خواهد شد  .سیستم پرواز ،تعداد مسافر ،حسابداری
وکلیه خدمات پروازیکه توسطکامپیوتر در شرایطکنونی انجام میشود،
متوقف ش���ده و نتیجت ًا برنامهی همهی پروازه���ا را تحت تأثری عمدهای قرار
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راهحلهاییکه ش���ما ارائه میدادید نه تنها به س���ادهانگاری شما راه میبرد بلکه عدم
شناخت شما از پیچیدگیهای روابط بنیالمللی را هم میرساند:
ملیکردنکلی���هیکامپیوترهای اس���تیجاری از طریق مص���ادره ،لغوکلیه
قراردادهای مربوط (خری���د ،اجاره ،تعمری و نگهداری و تهیه قطعات یدکی
و قرارداده���ای برنامهای) عدم پرداخت اج���اره بها ،جلوگریی از خروج ارز،
ماشنیهای فرسوده و قطعات یدکی موجود.
 -۴تعطیلکلیهی سیس���تمهای غریضروری زیرا هش���تاد درصد قراردادهای
کامپیوتری موارد استفادهی ضروری ندارند و میتوان بدون هیچگونه اشکایل
از آنها استفاده نکرد.
 -۵جایگزینکردن نریوی انسانی به جای ماشنی با توجه به اتالف نریوهای
کارکارمندان و بیکاری مزمن در سطوح مختلف اداری و به حداقل رساندن
کاربردکامپیوتر در ادارات مختلف و بخش خصوصی.
 -۶ایجاد آمادگی در جهت جایگزینی سیس���تمهای دستی در موارد ضروری
استفاده ازکامپیوتر.
 ... -۷جلوگریی ازگسرتدگی زائدکامپیوتر در زمینههای مختلف خدمات و
امور تولیدی .
مقامات مس���ئول بایستی به جای حرکتهای الکپش���تی اقدام عاجلی در
زمینهی حل مسائل خدمات ماشینی با توجه به شرایط خاص جامعه و آمادگی
2
کامل مردم در این جهت انجام دهند.
این نگاه نادرس���ت در مقاالت متعدد نشریهی مجاهد تحت عنوان «شهرها در چنگال
امرپیالیزم» هم خود را نش���ان میداد .و از همه بدتر حمایت بیدریغ از اشغال سفارت
آمریکاکه مجاهدین اصلیترین حامی آن بودند و یکی از عوامل مهم تدوام آنکه باعث
تسهیل فرود آمدن تیغ ارتجاع برگلوی ما و نسل ما شد.
شما حتی به توجیه اقدامات مائو در مخالفت با «مکانیزاسیونکشاورزی» پرداخته و به آن
لباس «ایدئولوژیک» پوشاندید و در یک ارزیابی سراپا نادرست و غریواقعی مدعی شدید:
تأکید همه جانبهایکه مائو در طول حیات خویش روی مسئله ایدئولوژی و
-1نشریهی مجاهد ،شمارهی  ،۶۴مقالهی «کامپیوتر و مسئلهی وابستگی ایران به امرپیالیسم».
 -2نشریهی مجاهد ،شمارهی  ،۷۹مقالهی «کامپیوتر و مسئلهی وابستگی ایران به امرپیالیسم».
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اصول ایدئولوژیک و ارجحیت آن بر منفعتطلبی اقتصادی میکرد بسیار قابل
توجه است .در حقیقت او نمیگذاشت قدرت نظامی ،اقتصادی و یا سیاسی
ً
دقیقا
فراتر و باالتر و برتر از ایدئولوژی قرارگرید .بطور مثال در زمینهی تولید
در برابرکسانیکه رشد یکجانبهی تولیدی را با تکیه بر عنصر تکنولوژیک
(درکادر نریوهای مولده) خواس���تار بودند ،ایستادگی میکرد .درگریی مائو
با تراکتوریستهاکه معتقد به نقش مکانیزاسیونکشاورزی در جهت رشد
تولید بودند قابل بررسی عمیق است .علیرغم تصور آنهاکه فکر میکردند
این شیوهی برخورد باعث افت تولید خواهد شد دیدیمکه شیوه ایدئولوژیک
برخورد مائو علیرغم افت اولیه تولیداتکشاورزی ،به علت اتکاء بر عنصر
انس���انی و بسیج تودههای مردم و مقدم شمردن عنصر ایدئولوژیک بر عنصر
1
ابزاری ،جهش اقتصادی عظیم چنی را در پایان دوره ،باعث شد.
امیدوارم رس���وبات تفکر ارتجاعی و عقبماندهی مخالف استفاده از «تکنولوژی» در
شما از بنی رفته باشد و اگرچه بطور نظری و تئوریک به اشتباهات اساسی خود در این
زمینه اعرتاف نکردهاید بطور عملی آن را پذیرفته باشید .نیاز به توضیح نیستکه «جهش
اقتصادی عظیم چنی» در چه دورهای و با چه مکانیس���می صورتگرفته اس���ت .امروز
هرکسکه با الفبای سیاست و اقتصاد آشنا باشد چننی دعاوی را جدی نمیگرید.

امرپیالیسمستیزی
و تقویت دانشجویان پریو خط امام
اشغال سفارت آمریکا منجر بهکنارهگریی دولت مهدی بازرگان شدکه متأسفانه شما با
ندانمکاری از آن اس���تقبالکردید و در سرمقالهای شرمآور تحت عنوان «مار در آستنی
انقالب» به حمایت از دستگریی عباس امریانتظام تحت عنوان جاسوس آمریکا پرداختید
و بر بازرگان تاختید .محک زدن داوری دیروز شما امروزکار سختی نیست:
سرکوب قاطع و نهایی نریوهای انقالبی توسط رژیمکه لیربالها نقش درجه
اول را در آن ایف���ا میکنند ،به تأخری میافت���د .ویل در هر صورت ماهیت و
عملکردهای ارتجاعی «لیربالیزم» به قوت خود باقی است .و به همنی دلیل
هیچ چشماندازی ،جز وابستگی هرچه بیشتر و سریعتر و سقوطکامل به دامان
امرپیالیزم ندارد .به خصوصکه مس���ائل حاد و فوری جامعه ما در زمینههای
مختلف ،به ویژه در زمینههای اقتصادی از یک طرف ،و عدم اتکای لیربالیزم
ً
نتیجتا عدم بسیج مردم از طرف دیگر ،این جریان را وادار میکندکه
به خلق و
-1پراگماتیسم ،انتشارات سازمان مجاهدین ،بهار  ،۱۳۵۸ص  ۳۲و .۳۳
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ً
سریعا دست به دامان امرپیالیزم شود ....در مورد لیربالیزم این
برای حل مسائل،
نکته را نیز بایستی خاطر نشانکنیم،که به دلیل قدرت سیستمسازیاش ،چه به
لحاظ سیاسی و چه در زمینه بوروکراسی ،و چه در زمینهی اقتصادی و نظامی،
1
یک تهدید اسرتاتژیک برای انقالب ضدامرپیالیستی ما محسوب میشود.
هرچند بخش اول نگاه شما درس���ت است و حضور لیربالها در حاکمیت دست رژیم
را در سرکوب میبست اما بقیهی تحلیل ،تکرار تبلیغاتکلیشهای حزب توده و جنگ
سرد است و بر میگشت به برداشت غلط و انحرافی شما از «لیربال» و «لیربالیسم» در
کشورمان.
در ذهن سادهساز وکپیبردار خود ،تئوریهای جزمی «مارکسیستی» برخاسته از فرهنگ
منحط حزب توده را تکرار میکردیدکه «خرده بورژوازی» اساس ًا ناپایدار و ناپیگری است
چه برسد به نوع «سنتی» آن ،سیستمساز نیست و  ...بنابراین لیربالیسم تهدید نهایی است
که دارای این خصلتها نیست.
حمایت بیش���ائبهی مجاهدین از تسخری سفارت آمریکا و بسیجکلیهی نریوها برای پر
کردن جلوی سفارت و در دستگرفنت تبلیغات ضدامرپیالیستی مقابل سفارت توسط
نریوهای تشکیالتی در حایلکه ارتجاع در بهت و سردرگمی بود و سران حزب جمهوری
اسالمی همچون رفسنجانی و خامنهای در سفر حج به سر میبردند اشتباه مهلکی بودکه
شما مرتکب شدید و در سالهای بعد تاوان آن را به سختی دادیم.
شعار «دانشجوی پریو خط امام افشاکن ،افشاکن» ساخته و پرداختهی مجاهدین بود .چه
کسی بودکه نداند ارتجاع با تکیه بر «اسناد»یکه «دانشجویان پریو خط امام» افشا
میکردند رقبا را از صحنه حذف میکردند.
شعار «هفتاد هزارکشته ،یک صدهزار زخمی ،ای ننگ بر سازش» از سوی مجاهدین
داده میشد .خمینی با شامهی ضدانقالبی تیزیکه داشت با دیدن تجمع مردم در مقابل
سفارت به خوبی متوجهی سمت و س���وی قضایا شد و از آن به عنوان «انقالب دوم»
یادکرد و «شیطان بزرگ» را علمکرد .به این ترتیب «انقالب اسالمی»که از فردای
پریوزی انقالب ضدسلطنتی آغاز شده بود تعمیقگردید و یک فاز باالکشید« .بسیج
بیست میلیونی» در همنی شرایط به فرمان خمینی تشکیل شدکه شما از آن خامخیاالنه
استقبالکردید .شما نمیدانستید چه میکنید ،ما همکه در پشت سر شما حرکت میکردیم
و از خود چیزی نداشتیم .شما با دمیدن در «روح» ضدامرپیالیستی «امام» زمینهی هرچه
-1ارتجاع چیس���ت و مرتجعکیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ دوم ،مرداد ،۵۹
صفحهی .۳۲
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ج نریوها در داخلکشور و صدور بنیادگرایی در خارج ازکشور را برای خمینی
بیشتر بسی 
فراهمکردید .برای مدت مدیدی نگاههایی راکه بایس���تی متوجهیکانونهای قدرتی
میشدکه در داخلکشور شکل میگرفت به مدد ندانمکاری شما متوجهی بریونکشور
و «امرپیالیسم» جهانی شد.
شما خون جدیدی درکالبد «انقالب اسالمی» تزریقکردید و این انقالب ارتجاعی را
دارای موتور محرک عجیبیکردیدکه همچنان از آن برخوردار است.
در پن���اه همنی اقدام ارتجاعی و ضدملی بودکه رژیم فرصت یافت قانون اساس���ی
دستپخت مجلس خربگان را در یک رفراندوم از تأیید عموم بگذراند .مردم همهی
فکر و ذکرش���ان متوجهی آمریکا و «النهی جاسوسی» بود.کسی نمیفهمیدکه چه
بر سر آیندهیکشور میآید.
دیدارهای شما با رهربان «نهضتهای آزادیبخش ضدامرپیالیستی» در تهران حاکی
از عدم شناخت الزم ش���ما از «نهضتهای آزادیبخش» و همچننی «امرپیالیسم»
بود .تعدادی ازکسانیکه شما به دیدار آنها شتافتید تجسم عینی ارتجاع بودند.
قطع روابط آمریکا و رژیم،که آنهمه شما آن را در بوق وکرنا میکردید به ضرر نریوهای
مرتقی جامعه بود و باعث تحریک دولت عراق و صدام حسنی برای حمله بهکشور شد.
صدامیکه از قبل نقشهی هجوم بهکشور و سوءاستفاده از شرایط موجود راکشیده بود.
او و حزب بعث در موقعیتی ضعیف قرارداد  ۱۹۷۵را با ش���اهکه «ژاندارم منطقه» بود
و در اوج قدرت به سر میبرد امضاکرده بودند و حاال میخواست جربان مافاتکند.
خمینی و دستگاه روحانیت هم با تحریکات و دخالتهایشان در عراق به اندازهیکافی
بهانه به دست او دادند.
در اسناد انتشار یافته آمده استکه دولت آمریکا در مالقات با بازرگان نسبت به حملهی
عراق هشدار داده بود.
جنگ ایران و عراق باعث بستهتر شدن فضا به ضرر نریوهای سیاسی و تحکیم پایههای
رژیم ش���د .جنگ به رژیم و تودههای عقبماندهی آن روحیه داد .بیخود خمینی آن را
نعمت نمیدانست .تا مدتها در شیپور دفاع از میهن و  ...میدمید و سرمایههای ملی
را به باد فنا میداد .ش���ما ندانس���ته با حمایت از اشغال سفارت آمریکا و بسیج نریوها
ی به این
و اختصاص بخش اعظم دس���تگاه تبلیغیتان برای پشتیبانی از آن باکوتهنظر 
امرکمککردید .ش���ما در آن دوران تالش دولت عراق برای برهمزدن ثباتکشور را
ب توس���ط عوامل رژیم عراق در ایران را به «عوامل وابسته به
هم نمیدیدید .انفجار بم 
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امرپیالیسم و صهیونیزم و ساواک» نسبت میدادید.
هنوز پس ازگذشت سی و چهار سال از آن روزگار ،حاضر به پذیرش اشتباهتان در آن دوره
و انتقاد از خود نیستید و این تعجب آور است.
1

اعتبار بخشیدن به «دانشجویان پریو خط امام»که نامشان در جریان اشغال سفارت آمریکا
بر سر زبانها افتاد به پیشبرد پروژهی «انقالب فرهنگی» و تعطیلی دانشگاههاکمک
کرد .این واقعه قدمی بود در بسط اشاعهی سرکوب و اختناق درکشور و به این ترتیب ۳۰
خرداد زودتر از موعد زاده شد.
شعار مصادرهی اموال
و انحالل ارتش و شهربانی در خدمت رژیم
در راستای سیاس���تهای امرپیالیزم ستیزانه ،همپای همهی نریوهای «چپ» شعار ملی
کردن صنایع وابس���ته را سر میدادید .بدون آنکه شناخت درستی از سرمایهداری ملی
یا وابسته و  ...داشته باشید .مفروضات شما در حد خواندن یکی دو جلدکتاب در این
زمینه بیشتر نبود.
شما توجهی نمیکردید حاکمیت در دست شما و نریوهای مرتقی نیست .ارتجاعیترین
کشت و صنعتهای مدرن و

نریوها به قدرت رسیدهاند ،مصادرهی صنایع بزرگکشور و
بانکهای خصوصی و بیمهها و بنگاههای تجاری ،بیمارستانهای خصوصی و مستغالت
بیشمار ،سرمایههای بزرگی را در اختیار ارتجاع هار خواهدگذاشت .قرار نبود سرمایهها
پس از مصادره در اختیار مردم قرار داده شوند .قرار نبود منافع آنها در جهت طرحهای
ملی صرف شود ،اگر چننی ذهنیتی داشتید از سادهاندیشی شما بر میخاست.
شما با شبیهسازیهای سادهانگارانه چننی شعارهایی میدادید .شما بدون آنکه بخواهید
در تولید و تکوین «بنیاد مس���تضعفان» و غارت و انهدام منابع ملی مش���ارکت داشتید.
شما بسرت مناسب را برای آنکه بزرگترین غولهای اقتصادیکشور در اختیار دستگاه
روحانیت قرارگریند فراهم میکردید .ش���ما با تبلیغاتتان زمین���ه الزم را برای اینکه
ثروتهای عظیم ملی در اختیار این نریوها قرار داده شود ،به وجود میآوردید.
فرهنگ برادران خیامی و الجوردی و فوالدی و ایروانی و آزمایش و داروگر و ارجمند
و هدایت و القانیان و حبیب ثابت (ثابت پاس���ال) و خرم و رضایی و یزدانی و ...به ما
نزدیکتر بود یا فرهنگ برادران عس���گراوالدی و رفیق دوست و بادامچیان و امانی و
کریمی نوری و شفیق و الجوردی و اسالمی و...؟ امرپیالیسم ستیزی شما را از واقعیتهای
 -1نشریهی مجاهد ،شمارهی  ،۵۳دهم اردیبهشت .۵۹
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جامعه دورکرده بود.
شما از فردای پریوزی انقالب ضدسلطنتی شعار انحالل ارتش و شهربانی را میدادید.
بدون آنکه فکری برای نریوی جایگزین آنکرده باشید .شما در حاکمیت نبودید .نریویی
ارتجاعی با یک رهربی قرون وس���طایی به قدرت رسیده بود نیاز به دستگاهی داشت
که به لحاظ س���اختاری فرامنی آنها را اجراکند .ش���ما شبیه سازی میکردید بدون آن
ک���ه فرق ایران پس از انقالب با دیگرکش���ورهای درگری انق�ل�اب و تحول را دریابید.
قرار نبود شما تشکیل ارتش خلق یا ارتش مردمی دهید .ریش و قیچی در دست نریوی
ارتجاع بود .آنها با زمینهایکه شما فراهم میکردیدکمیتههای انقالب اسالمی و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی را شکل دادند .به جای سیستمکالسیک ارتش و شهربانی
سیستم حزباللهیکمیته و سپاه را بناکردند و اعضا و فرماندهانشان را از روستاهای
عقب افتاده و از میان ارتجاعیترین اقشار جامعه با فرهنگیکه از حوزه و مکتبخانه
نشأت میگرفت ،انتخابکردند .در واقع این نریوها در ابتدای تشکیل منافع روحانیت
و حوزه و بازار را تأمنی میکردند و پش���تیبانی آنها را هم داشتند .آیا ساختارکالسیک
ارتش و شهربانی به ما نزدیکتر نبود؟ آیا بنی تالش برای پاسداری از دادگسرتی نوین و
مخالفت با تشکیل دادگاههای قرون وسطایی «انقالب» ،خری و صالحکشور و در حفظ
و حراست از سیستمهای برجا ماندهی قدیمی و تصفیه و اصالح آنها نبود؟

بخش دوازدهم
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تاثری پذیری از محیط

من آنگونهکه به اصطالح مدعیان وطنپرستی حضور شما در عراق را همکاری با دشمن
و  ...جلوه میدهند قبول ندارم .البته مواضع شما و یا حتی عزیمت به عراق میتواند به
درستی مورد نقد قرارگرید .به جز حزب توده و فداییان اکثریتکه آنها نیز در افغانستان
و تاجیکستان وآذربایجان و روسیه حضور داشتند بقیه اپوزیسیون ایران از چپ تا راست
ازکمونیست تا سلطنتطلب و میانه در عراق فعالیت میکردند .مجاهدین تنها نبودند.
تازه شما با قرارداد صلح شرافتمندانه و میهنپرستانه با طارق عزیز به عراق رفته بودید و
بقیه بدون در دست داشنت چننی قراردادی .اگر انتقادی هست به همه نریوهای سیاسی
ایرانی وارد اس���ت .و مجاهدین از یک بابتکارنامهی روشنتری نسبت به بقیه دارند.
اتفاق ًا نریوهای به اصطالح مدعی ضدامرپیالیست بعد از حملهی «امرپیالیسم» به عراق
اینکشور را ترککردند و به آغوش «امرپیالیسم» پناه آوردند .از موضع نقد این حرکت
میتوان به مسائلی همچون احساسات مردمیکه در حال جنگ بودند اشارهکرد و بر این
واقعیت تأکیدکرد هر حرکت سیاسیکه از پشتوانهی مردمی برخوردار نباشد میتواند در
یک بندوبست سیاسی و یا تحول غریقاب ل پیشبینی با بنبست مواجه شودکما اینکه
در ارتباط با ارتش آزادیبخش اینگونه شد و پس از آتش بس ،امکان عملیاتگسرتده
نظامی از آنگرفته شد تا امروزکه جان رزمندگان سابق آن نیز در خطر است.
با این حال معتقدم عزیمت به عراق و زندگی در جامعهی استبدادزدهی تحت حاکمیت

366

آیندهی مجاهدین و جنبش

صدام حس�ی�ن به بسته شدن فضای س���ازمان و مطلقالعنان شدن هرچه بیشتر شماکه
پایههایش در انقالب ایدئولوژیکگذاش���ته ش���ده بودکمکک���رد .حضور در عراق
اس���تبدادزده ،باعث الگوبرداری شما از آن جامعه و سیستم و شخص صدام حسنی هم
شد .همانطورکه با الگوبرداری از صدام و صدامیان مو و سبیلتان را رنگ میکردید،
در ادارهی جامعه نیز از آنها الگوبرداری میکردید .همانطورکه عکس صدام حسنی را
همهجا میدیدید عکس شما هم بایستی همانطور میبود .شما جا پای او میگذاشتید.
این دو را به لحاظ شکلیگفتم و به لحاظ محتوا میتوان یککتاب نوشت .در روابط
درونی مجاهدین اگرکس���یکوچکترین انتقادی به «س���یدالرئیس» یا صدام حسنی
میکرد شدید ًا سرکوب میشد .بخشی از آن به لحاظ شرایطیکه در آن قرار داشتید قابل
فهم بود اما بخش دیگرش جنبهی دیدگاهی و عقیدتی داشت.
بعد از جنگ «خلیج» و «مروارید» وقتی ش�ی�رازهی عراق به هم ریخت و آینده هرچه
تریهو تارتر ش���د و روند جدایی آغاز ش���د ،آنوقت بودکه در سالهای  ۷۰و  ۷۱ضرب و
ش���تم و بدرفتاری در «اشرف» شروع ش���د و هرچه جلوتر آمدیم اوضاع رو به وخامت
گذاشت .در واقع شرایط بستهی محیط و تحریمهایگسرتده عراق روی شما و «اشرف»
و مجاهدین و روابط درونی شما هم تأثریات مخرب و ویرانکنندهی خود راگذاشت.

رهربان سیاسی در سیستمهای بسته
رهربان سیاسی در سیستمهای بسته و غریپاسخگو هرچه بیشتر اشتباه میکنند توانمندتر
معرفی ش���ده و چهرهی مقدستری به آنها بخش���یده میشود تاکسی جرأت چندوچون
نداشته باشد .هرچه خامنهای بیشتر در چنربهی اشتباهات فرو میرود ،هرچه بیشتر فاجعه
میآفریند پریوانش و یا مواجببگریانش به او چهرهی قدسیتری میبخشند تا آنجاکه
مدعی میشوند هنگام تولد نیز «یا علی»گفته است .یا محدودهی توانایی و قابلیتهای
ف���ردی او را به تمامی عرصهها میکش���انند و او را همه فن حریف معرفی میکنند .این
رویکرد در ارتباط با همهی رهربان سیاسی وجود دارد .به استالنی ،مائو ،هیتلر ،موسولینی،
فرانکو ،صدام حسنی ،قذافی،کیم ایل سونگ ،کیم ایل جونگ ،صفر مراد نیازواف و ...
نگاهکنید .این اصل شرق و غرب ،آسیا و آفریقا نمیشناسد و عملکردش یکسان است.
در دو سه سال اخری چهکرامات عجیب و غریبی به خامنهای نسبت داده میشود .خامنهای
هش���ت سال رئیس جمهورکشور بوده وکس���ی برای او تره هم خرد نمیکرد .حرفش
را هیچکس نمیخواند .ارج و قرب چندانی هم در دس���تگاه حکومتی نداش���ت .حتی
نمیتوانست نخستوزیر مورد عالقهاش را انتخابکند و با عتاب خمینی هم روبرو شد.
کسی نمیپرسید چرا در آن هشت سالکسی این برجستگیها را در وی نمیدید؟ چرا
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اوکهکشف امام زمان و  ...است در دوره خمینی زیر دست رفسنجانی بود؟ چرا خمینی
که خودش برگزیده امام زمان بود و البد با وی ارتباط داشت از نظر «امام معصوم» مطلع
نشده بود و  ...؟ خامنهای چهرهی منحصر به فرد نیست .او را چون بارزتر و عریانتر از
همه و به ما نزدیکتر است مثال زدم.
تجربیات تاریخی نش���ان میدهند در نظامهای بس���ته پس از مدتی رهربان دچار توهم
و خودبزرگبینی میش���وند و فرد تصمیمگرینده مرز میان واقعیت و توهم را تشخیص
نمیدهد .شما هم به این معضل دچار هستید .افراد نزدیک و وفادار به شما تالشی برای
بریون آوردنتان از توهم نمیکنند چون بالفاصله همان موقعیتی راکه دارند نیز از دست
میدهند .برای همنی هرچه بیشتر شما را به قعر سیاهچالهایکه خود حفرکردهاید هُ ل
میدهند.کس���انی همکه میخواهند شما را از مخمصه درآورند دشمن میپندارید و به
خشم و غضب دچار میشوند.
به خودتان نگاهکنید در هر دوره از حیات مجاهدین ،جایگاه شما باالتر رفت تا عاقبت
به مقام «قدس���یت» رسیدید و دارای نوعی «معصومیت» شدید و به سرتان و جانتان
سوگند یاد میشود.
بنا بهگزارش خروشچف بهکنگره بیستم حزب ،استالنی هم همنی مسری را پیمود:
موضوع���یکه امروز مورد توجه ما اس���ت و در حال حاضر و آینده حزب از
اهمیت بسیار برخوردار اس���ت این استکه بدانیم چگونه ستایش شخص
اس���تالنی روز به روز افزایش یافته و چگونه سر بزنگاه این ستایش منبع یک
سلسله انحرافهای شدید و وخیم از اصول حزبی و دموکراسی حزب و منش
1
انقالبیگردید.
خامنهای نیز راه مشابهی را میرود و هم اکنون به مقام «معصومیت» رسیده و برای او
«عصمت اسرتاتژیک» تراشیده شده است .عصمتیکه یکگوشه از آن را درکشف و
تحمیل احمدینژاد به عنوان رئیس جمهوری میبینمکه امروز صدای همهی جناحهای
رژیم را درآورده است:
عصمت اسرتاتژیک :این عصمت در حوزه امور حیاتی و تعینیکننده است ،و
برای «امام و امت قوم موعود» یا همان جمهوری اسالمی ایران ،قابل اثبات
اس���ت؛ بدین معناکه این دوگروه ،قطعا باید نسبت به انجامگناه یا اشتباه
2
اسرتاتژیک ،معصوم باشند .اینکمترین میزان معصومیت آنان است.
1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/matn_kamel_gozaresh_kurushchev.pdf
2-www.nimrooznews.com/4542
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اینها همه در حایل استکه پیامرب اسالم ،ادعای «معصومیت» نداشت و دائم میگفت:
«انا بش���ر مثلکم» من بشری هستم مثل شما و اتفاق ًا بشری بود مثل ما .از پدر و مادری
مش���خص و به طور طبیعی زاده شد ،ازدواجکرد ،فرزندان پسرش درکودکی مردند ،در
جنگ ش���رکتکرد ،زخم برداشت ،اشتباهکرد ،پوزش خواست ،عشق ورزید ،حسادت
کرد ،خشم بر او غلبهکرد و همهی خصائل انسانی را با هم داشت .پیش از مرگ مانند
بسیاری از انسانها در تب و هذیان فرو رفت و عاقبت در شصت و سه سالگی به مرگی
کام ً
ال طبیعی فوتکرد .مزارش هم مشخص است .البته بماند شما میگویید نوح پیامرب
نهصد و پنجاه سال عمرکرده و امام زمان تاکنون هزار و دویست سال.

سرنوشت نظامهاییکه اصالح نمیشوند
تاریخ بشری نشان داده است نظامیکه اصالح نشود روزبهروز بیشتر رو به فساد و تباهی
میرود و فروپاشی در تقدیر آن است .هر نظامی برای باقی ماندن نیاز به منتقد دارد نیاز
بهکس���انیکه وضعیت را بهرت از آنچه هست بخواهند .هیچ نظامی بدون وجود یک
دوگانگی میانکسانیکه خواهان حفظ وضع موجود یا تغیری آن هستند نمیتواند دوام
پیداکند.
نظام برآمده از تعلیمات و هدایت شما یکدستی آرا وجود دارد نریوهاییکه بتوانند آن
در ِ
را به پرسش بکشند وجود ندارند به همنی دلیل عم ً
ال رشدی هم حاصل نمیشود و افراد
تنها به بلهقربانگویانی تبدیل میشوندکه ادعا میکنند ما خودمان هیچی نیستیم همه چیز
را از «برادر» داریم .آیا این «هیچ»ها فرداکه شما نبودید میتوانن دکارآمد باشند؟ شما
در عنی قدرقدرتی تیشه به ریشهی مجاهدین میزنید.
عامل مهم دیگریکه به فروپاشی مجاهدین میانجامد عدم وجود رقابت آشکار برای
کس���ب قدرت و آزادی خالقیت (که آزادی بیان تنها پرتویی از آن محس���وب میشود)
در روابط اس���ت .همهی نظامهای رو به زوال اینگون���ه بودهاند .این نظامها خود را با
واقعیتهای زندگی وفق نمیدهند بلکه برعکس تالش میکنند واقعیتهای تکاندهنده
و جریان زندگی را با خود همراهکنند .اینگونه نظامها به جای حل مداوم تناقضها و
تضادها و یا پاسخ دادن به نیازها و خواستهها آنها را نفی و انکارکرده و یا پنهان میکنند.
انباشته ش���دن این ها روی هم پتانسیل عظیمی را ایجاد میکندکه در لحظهی موعود
چون انفجاری بریون میریزد .مجاهدین تافتهی جدا بافته نیستند .همهی اینها در مورد
مجاهدین هم صادق است .آینده قضاوت خواهدکرد چگونهکسانیکه امروز خود را در
اهداف یکدل و یک زبان نشان میدهند در مقابل هم میایستند.
ش���ما به عنوان رهرب عقیدتی مجاهدین به منظور جلوگریی از آگاهی نریوهایتان مثل
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همهی نظامهای استبدای بهکشیدن دیوار آهننی اقدام میکنید .نریوهایتان نمیتوانند
به روز ش���وند و با پیشرفت و پیچیدهشدن جامعه هماهنگ شوند .آنها خوراک فکری
مناس���ب ندارند .مجاهدین اگر وقتکنند جز بولنت روزانهی تهیه شده از سوی دستگاه
تبلیغاتی شما چیز دیگری نمیخوانند .اجازه ندارند بخوانند ،غالب ًا میترسندکه بخوانند.
در سایتهای شما جز شعارهای بیمحتوا و تعریف و تمجیدهای بیجا و یا دشمنیهای
غریقابل فهم ،تقریب ًا مطلبی پیدا نمیشودکه به اندوختههای فرد بیافزاید و سطح آگاهی
جامعه را باال بربد.
مجاهدین الجرم خربی از دنیا و تحوالت آن ندارند .اینرتنت مثل هوا به خانهها آمده و
در «اشرف» ،مجاهدین از این نعمت به دور بودند .آنها حتی از تماس با خانواده نیز
محروم بودند.
مانس اشرپبر در «نقد و تحلیل جباریت» میگوید:
هرچه خودآگاهی و بصریت سیاسی ملت بیشتر و پختهتر باشد ،امکان روی
آوردنش به یک جبار وگروگذاش�ت�ن آزادیاش در چنگ وی ،بعیدتر خواهد
بود.
متأس���فانهکسانیکه در اشرف بودند و سابقهی حضور در اروپا و آمریکا را نداشتند با
پدیدههایی چونکامپیوتر و اینرتنت و فیس بوک و ایمیل و تلفن دستی ناآشنا بودند .من
یکردهام،
صدها نفری راکه در سالهای اخری از شما جدا شدهاند دیدهام ،با آنها زندگ 
دمخ���ور بودهام و یا از سرگذشتش���ان اطالع دارم .در قرن بیس���ت و یکم تا خروج از
اشرف ،تلفن دستی ندیده بودند،کارکرد آنرا نمیدانستند .با اینرتنت و ماهواره و  ...آشنا
نبودند .حاال به دروغ عدهای را بسیجکنید تا در رسانهها تبلیغکنندکه بزرگترین مرکز
کامپیوتری در اشرف است .درکره شمایل هم اینگونه تبلیغاتکم نیست.گفته میشود
آنهاکارایی بس���یار دارند وگرنه نمیتوانستند موشکهای دقیق تولیدکنند ،به سالح
هستهای دست پیداکنند و وزیر ارتباطات دولت احمدینژاد را آموزش دهند و  ...اما آیا
جامعهیکرهشمایل از چننی امکاناتی برخوردار است؟
شما با ممنوعیتگوش دادن به رادیو یا استفادهی آزاد از تلویزیون وکامپیوتر و رسانههای
خربی تنها ذهن نریوهایتان را میبندید و زمینهی تالشی خودتان در آینده را فراهم میکنید.
ناصرالدین شاه در سال  ۱۲۷۱سفر به خارج ازکشور را ممنوعکرد .چراکه میدانست
دیدن تجدد خارج ازکشور چشم وگوش انسان را باز میکند .داستان ممنوعیت دیدن
کانالهای تلویزیونی و رادیویی در اشرف از همنیجا ناشی میشد.
ممنوعیت رادیو در زمان رضا شاه ،بعدها ویدئو و حاال ماهواره در نظام جمهوری اسالمی
از یک منطق پریوی میکند .آگاهی و خربدار ش���دن از آنچه در دنیا میگذرد با خطر
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سرنوشتمجاهدین
به بازبینیگذشته بستگی دارد
محمد حنیفنژادکه رفت برای بعد از خود و سازمان مجاهدین ،رضا رضایی را تربیت
کرده بود .به عمر سیاسی رضا رضایی توجهکنید .از روزیکه او در دامان حنیف سیاسی
شد تا روزیکه در درگریی با ساواککشته شد فقط شش سال طولکشید .او سازمانی
راکه تقریب ًا نابود شده بود نه تنها احیاکرد بلکه در تور اختناق و در زیر چشمهای ساواک
تبدیل به یکی از بزرگترین س���ازمانهای چریکی منطقهکرد .توجه داشته باشید او در
شرایطی موفق به اینکار بزرگ شدکه خود فراری بود و عکساش در همه جا تکثری
شده بود و دو شب را در یک جا نمیماند .حنیفنژاد همچننی خود شما را در حایلکه
نوزده سال بیشتر نداشتید تربیتکرد.
دفاعیات ش���ما در سال  ۱۳۵۰با آنکه فقط بیست و سه سال سن و چهار سال سابقهی
سیاسی و تشکیالتی داشتید بسیار خوب و نسبت به زمانه مرتقی تنظیم شده بود .شخصیتی
که حنیف به شما بخشید این امکان را به وجود آوردکه در بحرانیترین شرایط و در حایل
که از مجاهدین حتی نامشان هم باقی نمانده بود این سازمان را احیاکرده و به بزرگترین
ی شهرام نیز از این قاعده مستثنی
ی تواناییهای تق 
سازمان سیاسی ایران تبدیلکنید .حت 
نبود .چنانچه حنیف به شما و رضا رضایی و  ....شخصیت نمیداد امکان نداشت در
آن شرایط خطری موفق به هدایت و تجدید حیات سازمان مجاهدین شوید .چرا حنیف
و ش���یوهی عمل او را س���رلوحهیکار خود قرار ندادید؟ چرا در هراس از این بودیدکه
انسانهایی توانمند و با شخصیت درکنار شما ساخته شوند؟ شما برای بعد از خودتان
چهگذاشتهاید وکدامکادر توانمند را تربیتکردهاید؟
سی و چهار سال فرصت داشتید ،بدون آنکه با مخاطرات امنیتی به آن شکل روبرو باشید.
پس از انقالب افراد را بیست و چهار ساعته در اختیار داشتید ،اما هنوز برای تبینی مواضع
سیاسیتان بایستی مهدی ابریشمچی را بفرستید .شما بر خالف سنت حنیفنژاد اجازه
ندادیدکسی در میان مجاهدین بدرخشد .هرکسی راکه احساسکردیدکمترین توانمندی
در او هست با این توجیهکه از تأللو شما میکاهد و نگاهها را به جای آنکه تمام وکمال
به سوی شما جلب شود به خودش متوجه میکند به طرقگوناگون از میدان به درکردید
و مورد تحقری قرار دادید.
بدون آنکه بخواهید مجاهدین را بیآینده و «ابرت»کردهاید .ش���ماکه خود عامل بقا
و انس���جام مجاهدین در سال  ۵۴و تحوالت بعد از آن بودید ،چه بسا باعث بیآیندگی
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ی در مراسم ازدواج  ۳۰خرداد ۱۳۶۴
مجاهدین هم بشوید .هرچند مریم رجوی طی سخرنان 
گفت« :باورکنید هر مجاهدیکه به رهربی مس���عودگروید ،بطور ایدئولوژیک یک
«رجوی» است 1 ».و تاریخ سه دههیگذشته نشان دادکه چننی نیست و دهها مجاهدی
که به رهربی مسعودگرویده بودند به محض دستگریی توسط رژیم خمینی و خامنهای
به آنها پیوس���تند و «بینه»ی انقالب مریم هم به سرعت شکست و به خدمت دستگاه
اطالعاتی رژیم درآمد و محمد اقبال یکی از ش���یفتگان شما بصورتکام ً
ال شعاری و
عاری از واقعبینیگفت« :اکنون دیگر هرکدام از مجاهدین یک رجوی است ».اما در
دنیای واقعیات بدون شما مجاهدین در بحران و سردرگمی فرو خواهند رفت .شما حکم
موتور بزرگ و قویای را داریدکه همهی واگنهای قطار را به آن وصلکردهاند ،روزی
که موتور نباشد و یاکار نکند همه بر جای خود میخکوب میشوند.
همه چیز در شما و به شما خالصه میشود .همهی آنچهکه در این سالها در مجاهدین
میبایست مطرح میشد و از طرح آن جلوگریی شده مانند آبی استکه پشت سد جمع
میشود به محض اینکه دریچهها باز شوند ویرانی به بار میآورد .شورای رهربی انتخاب
شده از سوی شما (که در واقع شورای اجرایی است و نه رهربی .رهربی باید یگانه باشد و
با تعدد و تکثر همخوانی ندارد) خارج ازکادر مجاهدین فاقدکمترین توانمندی هستند.
بدون ش���ما هیچ یک از آنها آیندهای ندارند .آنها چیزی نیاموختهاندکه به درد دنیای
مدرن بخورد.
به مسئوالن اول مجاهدین از فهیمه اروانی تا زهره اخیانی توجهکنید همهشان را روی هم
بگذارید ده تاکتاب از ابتدا تا انتها نخواندهاند.کار تئوریک نکردهاند .حتیکتابهای
سازمان را نیز به درستی نخواندهاند .تنها در نشستهای شما شرکتکرده و خطوط ترسیم
شده را بیکم وکاست به پاینی انتقال دادهاند .به اینکار تئوریک نمیگویند.کاریکه
روزی شما میگفتید به خاطر غافل ماندن از آن ضربهی اپورتونیستی  ۵۴از راه رسید و
حیات سازمان را با بحران مواجهکرد.
شما میگفتید از جمله دالیلیکه باعث شد بهرام آرام یکی از بزرگترین استعدادهای
چریکی دنیا و یکی از مبارزان بزرگکه در صداقتش هیچکس شک نداشت به انحراف
افتد و دس���ت در خون دوستانش بکند نداشنت توان تئوریک و اتکا و عالقهی بیش از
حدش به رضا رضایی بود .وقتی با خالء او روبرو ش���د عم ً
ال نتوانست با شرایط جدید
تطبیق یابد و با تقی شهرامکه به لحاظ تئوریک قوی بود رفت.
آیا بدون شما اعضای شورای رهربی منصوب از طرف شما میتوانندکشتی مجاهدین
را به ساحل امن برسانند؟ خود شما بهرت میدانیدکه آنها به لحاظ مسائل تئوریک روز
-1نشریهی مجاهد ،شمارهی  ۲۵۳ص .۲۹
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بسیار عقبتر از بهرام آرام آن روز هستند.
بیخود نیست بسیاریکه از شما جدا میشوند و میخواهندکار سیاسیکنند جز ضدیت
و دشمنی با شما چیزی در چنته ندارند .همنی را از آنها بگریید دیگر چیزی برای ارائه
ندارند.گویا انگیزهی دیگری هم برایکار سیاسی ندارند.
اینکه القاب عجیب و غریب و غریواقعی همچون «سردار سرداران» برای مژگان پارسایی
تولیدکنید در فردای مجاهدین مسئله حلکن نیست .امثال او از هدایت یک دستهی ساده
نیز عاجز خواهند بود .دالیل رشد او در سازمان مثل روز مشخص است .حلشدگی او در
شما یا اینگونه نشان دادن باعث میشودکه «ما به ازای شما و مریم در اشرف» بشود.
ت راهگشایی» در نشست جمعی از او سؤالکردیدکه چند نفر
وقتی در جریان «عملیا 
در قرارگاه «انزیل» نریو دارید؟ او پاسخ داد «منکاری میکنمکه تا سال آیندهکسی در
قرارگاه انزیل زنده نماند ».یعنی همه را به عملیات بی بازگشت «راهگشایی» میفرستم.
او بحث «اثبات» شما را خوبگرفته بود و «تقابل»ی نداشت .او اینگونه نشان میداد
که برای «اثبات» درستی تحلیل شما حاضر است همهی رزمندگانی راکه تحت امر او
هستند بهکشنت دهد .چننی فردی در دستگاهیکه رهرب عقیدتی در رأس آن هست و همه
چیز به او ختم میشود بایستی رشدکند و به باالترین رتبهها برسد.
آینده در مورد او و پیشبینی من قضاوت خواهدکرد.کما اینکه مهوش سپهری حتی در
درون مجاهدین دیگر موقعیت سابق را ندارد .اوکه روزی مسئول انقالب ایدئولوژیک
«خواهران شورای رهربی» و همردیف مریم خوانده میشد امروز شأن و منزلتی ندارد.
شما نزدیک به سه دهه از مجاهدین خواستهایدکه فکر نکنند ،مغزشان را به شما بدهند و
روی پاهای شما حرکتکنند .معروف است مریم رجوی در یکی از نشستهای داخلی
به فردیکه در اثر انفجار منی پایش را از دست داده بود میگوید:
االن دیگر تو نمیتوانی روی پای خود باشی و مجبوری با پای برادر حرکت
کنی.
معنی سمبلیک حرف مریمکه از یک لحاظ مفهوم است ،همیشه واقعی نیست .از فردی
که در اثر انفجار منی پایش را از دست داده ،میگذرم...
پرس���ش اصلی این اس���ت :افرادیکه عادت نکردهاند بر روی پاهای خود راه بروند و
اصو ً
ال راهرفنت نیاموختهاند پس از ش���ما چگونه میخواهند هدایت جنبشی را به عهده
بگریند؟
شما به شکل صوری فرماندادهایدکه «هر عضو مجاهد خلق نقش رهربیکننده دارد و
در صورت قطع ارتباط و جدا شدن خود میبایستی به مثابهی یک سازمان عملکند».
آنهاییکه در  ۱۷ژوئن  ۲۰۰۳و حملهی نریوهای فرانس���وی به اورسورواز و قطع موقت
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شبکهی ارتباطی مجاهدین شاهد استیصال مطلقکادرهای مجاهدین بودهاند چنانچه
تعریف باال را بپذیرند یا بایستی خیلی سادهلوح باشند و یا چاپلوس و درمانده .من در
همان روز اول به چشم خودم درماندگی مطلق را در چهره و رفتار همهی مجاهدین دیدم.
هرکه ردهاش باالتر بود وارفتگیاش بیشتر بود.
یکی از دالیل مهمیکه نشان میدهد «انقالب ایدئولوژیک» و لزوم وکارکرد «رهرب
عقیدتی» واقعی نیست و در دنیای مدرنکاربرد ندارد این استکه این لباس تنها برای
تن ش���ما قواره شده و بعد از شما به دست فراموشی سرپده میشود.کسی نمیتواند در
مجاهدین نقش «رهرب عقیدتی» را داشته باشد.کدام عقیده ؟کدام ایدئولوژی؟کدام
قدرت راهربی بر اساس عقیده؟
تعریف شما از ایدئولوژی چیست؟ شناخت به چه شکل پدید میآید؟ چگونه یک نفرکه
دارایکوچکترین اطالعات ایدئولوژیک و عقیدتی نیست میتواند سمبل ایدئولوژیک
گردد و بقیه به اوگردن نهند؟ چگونهکسیکه بارها به عجز و ناتوانی خود اذعان داشته
میتواند یکباره توانا ش���ود و رهربی عقیدتی را به عهده بگرید؟ مگر ایدئولوژی هسته
مرکزی ادراکها ،برداشتها و تنظیم رابطهها نیست؟
بعید میدانم فهیمه اروانی و ش���هرزاد صدر و بهشته ش���ادرو و مهوش سپهری و مژگان
پارس���ایی و صدیقه حسینی و زهره اخیانی مس���ئوالن اول سازمان مجاهدین در بیست
س���الگذشته حتا یک بار قرآن را به دقت خوانده و با نهجالبالغه و صحیفه سجادیه و
کتابهای مرجع به خوبی آشنا باشند ،یا از تاریخ اسالم و تحوالت آن و تاریخ ایران و
تاریخ جهان و فلسفه و ادبیات و روانشناسی و جامعهشناسی و اقتصاد و پیچیدگیهای
جامعهی ایرانکه دانسنتاش برای آنها حیاتی است اطالعکافی داشته باشند ،یا اساس ًا
با بحثهای روز دنیا آشنا باشند .فاصلهی شما با آنها سالهای نوری است.
بارها از مس���ئوالن مجاهدین شنیدهام بعد از س���قوط بغداد همهی ما نظرمان بر خروج
از ع���راق بود و تنها «برادر» مخالفتکرد و بر ماندن در عراق تأکیدکرد .آخر چگونه
میش���ود یک نفر بهرت از بقیهایکه در همان فضا تنفسکردهاند بفهمد؟ تصورش را
بکنید فردا شما زنده نباشید سازمان را چهکسی اداره خواهدکرد؟ باکدام صالحیت؟
اینها همهشانکه عقلشان را روی همگذاشته بودند میگفتند عراق را ترککنیم .یعنی
شما اگر نبودید به ناکجا آباد میرفتند .خوب فرداکه نباشید چی؟ چهکسی اینکشتی
را هدایت خواهدکرد؟ باورکنید مجاهدین بدون شما بیآینده تر از رژیم بدون خمینی
هستند .همه چیز به شما و تصمیمات فردیتانگره خورده است.
در سیستمهای پایدار مدرن ،ساختار تشکیالتی را بر اساس یک فرد بنا نمیکنندکه اگر
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به هر دلیل حذف شد همه درکارشان بمانند .حتی در فوتبال مدرن همکه نوعی ورزش و
سرگرمی و البته صنعت است« ،بازیساز» و «بازیگردان» به آن مفهوم دیگر معنا ندارد
چراکه اگر فرد زخمی و یا محصور شودکل تیم میماند.
شما اگرچه میگویید «ما ضد فردیت فرابرنده و بیهمتا نیستیم» و ظاهر ًا آنچه را هویت
و مسئولیت انسانی و «فردیت مثبت» مینامید میپذیرید اما به نام «فردیت فروبرنده»،
باکشنت «فردیت = اختیار و خالقیت» در افراد و به بندکشیدن تواناییهای فردیشان
در واقع آیندهی سازمان را به مخاطره افکندید .به اینگفتهی «جان اشتاین بک» توجه
کنید:
نوع بش���ر تنها نوع آفریننده است و تنها یک وسیلهی آفرینندگی دارد :ذهن
فردی و روح انسانی .هیچ چیز و هیچگاه به دست دو انسان خلق نشده است.
تا اینجا تشریک مساعی نقشی ندارد...هنگامیکه معجزهی آفرینندگی رخ
میدهد ،جمع میتواند آن را بر پا دارد و توسعه دهد ،اما جمع هیچگاه چیزی
را اخرتاع نمیکند .ارزشمندی تنها در ذهن فردی انسان نهفته است....ذهن
آزاد و جس���تجوگر انسان فردی ،ارزشمندترین چیز در دنیاست .من برای این
میجنگم :آزادی ذهن،که بی هیچ جهت از پیش تعینی شدهای و هر جهتی
که بخواهد بگرید .و با هر اندیشه ،مذهب یا حکومتیکه فرد را محدود یا نابود
کن���د باید بجنگم .من همینم و برای این زندهام :میتوانم بفهمم چرا نظامی
که بر پایهی یک الگو بنا میشود ،باید تالشکند تا آزادی ذهن را به نابودی
بکشاند ...من از چننی نظامی نفرت دارم و علیه آن خواهم جنگید تا آن چیزی
که ما را از حیوانات غری خالق متمایز میکند ،حفظکنم.

انتخابات در مجاهدین و مالکهای دموکراتیک
انتخاب زهره اخیانی آخرین مس���ئول اول مجاهدین در ظاهر با انتخابهای قبلی فرق
داش���ت .حتم ًا ضرورتی در آن دیدهایدکه متفاوت با دیگر انتخاباتها بوده است .اما
بایستی توجه داشته باش���ید هیچ ناظر بریونی حاضر به پذیرش تغیریات صوری نیست.
چنانچه بخواهید مقبول نظر آنها افتد بایستی تا انتها بروید .همانطورکه برای بریون
آوردن نام مجاهدین از لیس���ت تروریستی مجبور شدید به همهی خواستهای آنها تن
دهید و در عمل آنها را بپذیرید.
چنانچه در فضای جدید به منظور پاس���خ به انتقاداتیکه وزارت امورخارجه آمریکا و
کش���ورهای غربی از «دموکراتیک» نبودن مجاهدین و ناروشن بودن نحوهی انتخاب
مسئوالن و  ...تن به تغیریات جزیی آنهم در شکل مزبور دادهاید مثمر ثمر نخواهد بود.
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توجه داش���ته باش���یدگزارش چهل و یک صفحهای اکترب  ۱۹۹۴وزارت امور خارجهی
آمریکا عالوه بر موضوع «تروریستی» از یک طرف دست روی ساختار درونی مجاهدین
و همچننی روابط داخلی و خارجی آن با نریوها ،عدم تحمل ،رفتارهای فرقهای و سانسور
و اطاع���تکورکورانه و از طرف دیگر به مس���ئله آلرتناتی���و دموکراتیک و عدم حضور
گرایشهای سیاسی متفاوت در شورای ملی مقاومت دستگذاشته بود .آخرین انتخابات
مجاهدین در واقع پاسخ به بخشی از خواستههای وزارت خارجهی آمریکاستکه البته
کافی نیست .از آن موقع دکرت هدایتالله متنیدفرتی و مریم متنی دفرتی هم شورا را ترک
کردهاندکه در نگاه آنها موضوع آلرتناتیو فراگری را بیشتر زیر سؤال میبرد.
مری���م رجوی ،در م���ورد انتخاب زهره اخیانی به عنوان آخرین مس���ئول اول مجاهدین
میگوید« :درحایلکه جنگ قدرت و بحران و ترس سرنگونی تمامیت رژیم مالیان را
فراگرفته است ،این انتخابات نشانگر اوج دموکراتیسم درونی ،شکوفایی ،استحکام و
اقتدار مجاهدین» است .من با «دموکراتیسم درونی» موافق نیستم .لزومی هم نمیبینمکه
در مورد «شکوفایی ،استحکام و اقتدار» مجاهدین صحبتکنم.
اصو ً
ال خود شما بهرت از هرکسی میدانید مسئوالن مجاهدین نه بر اساس «دموکراسی»
و اصول مشخص آنکه از پیش توسط باورمندان به آن تعریف شده است بلکه بر پایهی
«صالحیت» و توس���ط شخص شما انتخاب میشوند .تودههای سازمانی چنانچه در
جایی هم بصورت هدایت شده با باال آوردن دستشان و به صورت علنی حق انتخاب
داشته باشند از میان نامزدهایی استکه شما انتخابکردهاید و این برایکسانیکه دست
روی «انتخابات آزاد» میگذارند پذیرفته نیست .متأسفانه از این نوع «دموکراسی»ها
درکره شمایل و چنی وکوبا و مغولستان و  ...به وفور یافت میشود اما تصدیق میکنید
که دموکراسی اصو ً
ال شیوهای از حکومت و ادارهیکشور استکه همخوانی با «رهرب
عقیدتی» و موضوع «صالحیت» و  ...ندارد.
استالنی در سخرنانی بیس���ت و پنج دقیقهای خود در  ۱۱دسامرب  ۱۹۳۷در تاالر بولشوی
مسکوکه حدود سی مرتبه باکف زدنهای طوالنی همراه بود پس از اعدام بزرگترین
بلشویکهای قدیمیگفت:
ً
واقعا دموکراتیک تنها میتواند در یک سیستم سوسیالیستی
انتخابات آزاد و
واقعا آزاد و ً
انجام شود و انتخابات در شوروی ً
واقعا دموکراتیک است و هیچ
1
سابقهای در تاریخ بشر ندارد.
در این فیلم بهکفزدنهای افراد حاضر در س���خرنانی توجهکنید آیا شبیه به آنچه در
اشرف و هنگا م سخرنانیهای شما میگذرد نیست؟
1-www.youtube.com/watch?v=hDtQFxnw22I
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هرچند به ادعای مجاهدین زهره اخیانی مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران
در سه مرحله و از میان یازدهکاندیدا انتخاب شد ،اما این نشانگر «دموکراتیسم» شناخته
ش���دهایکه مورد تأیید جامعه بنیالمللی اس���ت ،نیست .مکانیسم انتخابات مجاهدین
مشخص نیست .این نوع انتخابات غریواقعی و از پیش تعینی شده است .اصو ً
ال عنصر
ذیصالح را اعضای یک سازمان انتخاب نمیکنند بلکه رهرب عقیدتی او را با توجه به
شایس���تگیهاییکه از خود نشان داده بر میگزیند و بقیه نیز موظف به تبعیت هستند.
انتخابات ،رقابتهای انتخاباتی ،صندوق رأی و  ...یک فرهنگ را تش���کیل میدهند
که متأسفانه شما به آن باور ندارید .بارها اعالمکردهاید وای به روزیکه در مجاهدین
مسئولیتها بر اساس رأی و رأیکشی مشخص شوند .شما این فرآیند را به سخرهگرفته
و غریارزشی میدانید .نتیجهاش این میشودکهکاندیداهای رقیب زهره اخیانی همگی
بدون استثنا مصاحبهکرده و بر صالحیت او پافشاری میکنند! یکی نیست بگوید خوب
برای چهکاندیدا شدهاید؟ چگونه است خود این افراد در خودشان صالحیت نمیبینند
اما شورای رهربی به آنها رأی داده است؟ این دهنکجی به انتخابات و رقابت انتخاباتی
نیس���ت؟ اگر انتخابات آزاد را قبول ندارید چرا برگزار میکنید؟ الاقل روی ارزشهای
خودتان بطور علنی بایستید و آنها را ارجح معرفیکنید.
طبق اعالم رسمی شما در مرحله اول در ۱۴مرداد  ۱۳۹۰زهره اخیانی اکثریت نسبی آرای
شورای رهربی را به دس���ت آورد .یعنی برخالف ادوارگذشته شورای رهربی نیز بطور
یکدست عمل نکرده و بر صالحیت او پافشاری نکرده است .اینکه در تضادکامل با
تحلیل «تن واحد» و داستان «یل و اژدها» استکه تعریف میکردید.
سایرکاندیداها به ترتیب عبارت بودند از زهره قائمی ،مژگان زمانی ،رقیه عباسی ،پروانه
شهابی ،معصومه ملک محمدی ،فائزه محبتکار ،مهنازگرامی ،مرضیه حسینی ،سمریا
ش���مس و فرزانه میدانشاهی .در مرحله دومکه روز  ۸شهریور ۹۰برگزار شد زهره اخیانی
 ۶۷/۵درصد آرا راکسبکرد .در مرحله سومکه رأیگریی علنی درکنگره سراسری بود
رأیگریی با بلندکردن دست صورتگرفتکه زهره اخیانی با اکثریت قاطع از سوی
1
کنگره انتخاب شد.
گفته میش���ودکاندیداهای فوق «در یک رقابت تنگاتنگ با زهره اخیانی» نتوانستند
به دور دوم راه پیداکنند .و به همنی دلیل در «شور سوم» زهره اخیانی با ۶۷/۵درصد،
اکثریت آرا راکسبکرد .اگر مجاهدین مدعی هستندکه زهره اخیانی با ۶۷/۵درصد
1-www.irefshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2883:
catrin&catid=3:2010-12-28-06-02-26&Itemid=4
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آرا پریوز این انتخابات بوده  ،چرا حتی یک مخالف یا ممتنع در رایگریی نمایش داده
نشد؟ اساس ًا افراد باکدام برنامهیکار در رقابت شرکت میکنند یا شرکت داده میشوند؟
موافقان و مخالفان آنها درکجا موافقت یا مخالفتشان را اعالم میکنند؟ افراد چگونه
به این نظرها دسرتسی پیدا میکنند؟ چگونهکاندیدای اصلح را تشخیص میدهند؟ در
دفعات قبل افراد تقریب ًا با صددرصد آرا به مسئول اویل مجاهدین انتخاب میشدند و هیچ
مخالفی نداشتند .این بار چرا زهره اخیانی ۳۲/۵درصد مخالف دارد؟
اگر این درصد از افراد به زهره اخیانی رای ندادهاند ،علت چه بوده است؟ این افراد چه
کسانی بودهاند و چرا با چننی افرادی حتی یک مصاحبه انجام نگرفته است؟
در دنیای جدید با معیارهای پذیرفتهشدهی بنیالمللی این انتخابات با انتخابات قبلی فرقی
ندارد وکسی آن را جدی نمیگرید .مکانیسم انتخاباتی بر اساس معیارهای شناختهشدهی
بنیالمللی بایستی شفاف باشد.
بعد از سقوط صدام حسنی نزدیک به هشتصد نفر از مجاهدین جدا شدهاند ،فکرش را
کردهاید تا پیش از سقوط صدام حسنی درکلیهی انتخابات درون مجاهدین،کاندیداهای
شما موفق بهکسب صد درصد آرا میشدند .هیچ مخالفی نبود .درست مثلکرهشمایل
یا عراق دوران صدام حسنی .البد این تعداد از افراد با نظرات شما موافق نبودندکه به
محض فراهم شدن شرایط از شما جدا شدند .تبلور رأی و نظر آنها درکجا بود؟ در دنیای
مدرن بهکسانیکه مدعی داشنت رأی صد در صد یا نزدیک به آن هستند میخندند .چننی
چیزی فقط درکرهشمایل و ترکمنستان و فاجعهایکه در آنجا میگذرد ،محقق میشود.

خرافههای مذهبی و آینیهای ارتجاعی
وبنبستسرنگونی
ایدئولوژی شما و ایدئولوژی حاکمیت همسان است .یکی از دالیل بنبست سرنگونی
همنی اس���ت .در تاریخ مدرن و در هیچ یک ازکش���ورهاییکه در آنها تغیری و تحویل
صورتگرفته ما با این پدیده روبرو نبودهایم .ش���عائر مذهبی ش���ما و رژیم مشابه است.
حتی اگر از ماهیت متفاوت برخوردار باش���ند باز مردم را به اشتباه میاندازد و آنها را
یکی فرض میکنند .به روسیه نگاهکنید ،چنانچهکمونیستهای اصیل مدعی میشدند
آنچه در روسیه میگذرد نه «سوسیالیسم ناب مارکسیستی» بلکه «سوسیالیسم تزاری» یا
«سوسیالیسم امرپیالیستی» است مردم به ما بپیوندید تا «سوسیالیسم ناب مارکسیستی» را
به شما عرضهکنیمکسی به آنهاگوش نمیکرد و جانش را به خطر نمیانداخت .این
موضوع درکوبا و چنی هم صادق است .مردم یا به آنچه هست تن میدهند و یا به دنبال
جایگزین مشابه نمیروند .حتی اگر آن نریو بهرتین نریوی در دسرتس باشد .برای یک
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دوره هم شده از چنان دیدگاه و ایدئولوژیای دور میشوند .این را نتیجهی تحوالت در
اروپای شرقی هم نشان داده است.
مردم حاضر نمیشوند جانشان را به خطر بیاندازد «اسالم ارتجاعی» را سرنگونکنند و
«اسالم انقالبی» را جایگزین آنکنند .مردم این آمادگی را ندارندکه جمهوری اسالمی
را بردارند و به جایش جمهوری دموکراتیک اس�ل�امی را بگذارند .مگر اینکه اساس ًا
توجهی به نریوی مردم و خواس���ت آنها نداشته باشید و تنها به امید سرنگونی نظام از
طریق تهاجم نظامی باشید.
شما به جای آنکه فکری برای این معضل بزرگ بکنید به منظور حفظ نریوهایتان در
ت مذهب افزوده و دم به دم به مشابهتها دامن میزنید .این سیاست هرچه
عراق به غلظ 
بیشتر انسداد ایجاد میکند و راهگشایی در آن نیست.
شما در سوم دیماه  ۱۳۸۵در پیامیکه خطاب به مردم ایران و نریوهایتان صادرکردید
از جمله آوردید:
آخوندهای دیوصفت س���رانجام پس از پانزده سالکه از نخستنی افشاگری
مقاومت ایران به مناسبت  30خرداد  1370در واشنگنت میگذرد ،درکوره اتمی
به تله افتادند! البدکه در قدمگاه مریم و در اشرف و در هرکجاکه یک ایرانی
1
آگاه و آزاده به سر می برد ،جشنگرفته اید و غوغاست.
«قدمگاه» چیس���ت؟ چه اصراری دارید از واژههای خرافی و اعمال و رفتار عقبمانده
آنهم در یک پیام سیاسی استفادهکنید ؟ چهکسی در دراز مدت از تحمیق مردم سود برده
است؟ مگر نه اینکه یکی از وظایف نواندیشان دینی خرافهزدایی است.
چرا بایستی در پیام یک رهرب سیاسیکه میگوید به جدایی دین از دولت هم باور دارد
چننیکلماتی راه یابد؟
آیا تعجبآور نیس���ت شما زودتر از خامنهای به «قدمگاه» رسیدید؟ بعد از شما بودکه
گکننده سپاهکردستان «از بازدیدکاروانهای «راهیان
ابراهیم حسینی ،معاون هماهن 
2
نور» شمالغرب از «قدمگاه» علی خامنهای در روستای «دزیل» خرب داد».
چرا هرچه جلوتر میرویم غلظت اعمال و رفتار عقبماندهی مذهبی در شما و آخوندها
بیشتر میشود؟ چه فرقی بنی رفنت شما به سرداب امام زمان و درد دلکردن با سوراخی
در س���امرا و تجدید عهد با «امامی»که وجود خارجی ن���دارد با رفنت احمدی نژاد به
«جمکران» و انداخنت نامه در چاه آنجا و میثاق هیئت وزرا با امام زمان است؟ چرا عمل
1-www.arabic.mojahedin.org/Pages/detailsNews.aspx?newsid=46236
2-www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910329000395
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آنها مذموم است و رویکرد شما شایستهی تقدیر؟
تردیدی نیست «مریم» در چهارچوب همان «قدمگاه» به بندکشیده میشود و علیرغم
همهی ظواهر نمیتواند مفهوم مدرنی را به دست دهد .اگر نگاهکنید هیچ یک از زنان
چ تولیدیکه جنبهی روشنفکری داشته باشد به دست ندادهاند.
مجاهد به لحاظ فکری هی 
شما وقتی میخواهید مریم را در تاریخ دنبالکنید به «اشرف ربیعی» میرسید و سپس
یکباره باگذری هزار و چهارصد س���اله به دوران صدر اس�ل�ام پرتاب میش���وید و از
فاطمهزهرا و زینب میگویید .بی دلیل نیستکه در این فاصلهی چهاردهقرنیکسی را
پیدا نمیکنیدکه مریم را به او وصلکنید .نه در ادبیات شما و نه مریم و نه هیچیک از
مجاهدین تاکنون س���خنی از طاهره قرهالعنی و راهگشاییاش به لحاظ تاریخی به میان
نیامده است .سانسور این بخش از تاریخ میهنما و به ویژه زن فرهیخته و سنتشکنی چون
قرهالعنی تأمل برانگیز است.
مفاهیم مذهبی عاقبت به یک جا راه میبرند چون بر بنیان درستی استوار نیستند  .به همنی
مسئلهی «امام زمان» و «غیبت» و  ...توجهکنید ،سالها تالشکردید با بکار بردن یک
عبارت غریقابل فهم و زیبا مثل «بنیالملل آزادی» به آن رنگ و بوی قشنگ و پذیرفتنی
بدهید اما عاقبت سر از «سرداب سامرا» در آورد و به مسری اصلی بازگشت.
ابتدا «امام زمان» را صاحب جامعهی بیطبقهی توحیدی معرفی میکردید و س���پس
کار به جایی رس���یدکه رس���م ًا در بحث لزوم رهربی عقیدتیگفتید« :فکر میکنید در
حال حاضر امام زمانکجاست؟ و ازکجا میدانیدکه امام زمان میان خود شما نباشد!
شما رزمندگان ارتش آزادیبخش لباس امام زمان را پوشیدهاید و غذای او را میخورید،
بنابراین بایستی فرامنی و دستورات او را اجراکنید و تسلیم و فرمانربدار باشید و چون و
چرا نکنید».
1

متأسفانه در جامعهی ما دعوا بنی نمایندگان امام زمان است .دعوای احمدینژاد و خامنهای
و سعیدی نمایندهی او در سپاه پاسداران هم از همنیجا ریشه میگرید .احمدینژاد هم
خودش را نمایندهی امام زمان میداند .جش��� ن پریوزیاش را در میدان ویلعصر تهران
برگزار میکند و نه در میدان آزادی و انقالب و  ...در سازمان ملل متحد به عمد و آگاهانه
به جای آیات قرآنکه بنی مسلمانان جهان مشرتک است سخنانش را با عبارت «اللهم
عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من اعوانه و انصاره»که درخواست تعجیل
در ظهور امام زمان و پریوزی و نصرت وی و همراهی و یاری اوس���ت ش���روع میکند.
خامنهای هم «نایب امام زمان» است و شما هم «امام زمان» هستید .راستش انسان دچار
1-www.youtube.com/watch?v=p-uWrtREZW4
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کما اینکه در مورد «عاش���ورا» و «حسنی» و  ...از مفاهیم زیبا و مبارزاتی شروع شد
و عاقبت به خاستگاه اصلی خود یعنی «سینهزنی و «علمکشی» و «نوحهخوانی» در
«اشرف» ختم شد .تا آنجا پیش رفتیدکه شما نیز مانند آخوندها «روضهی عباس» را
خواندید و از رفتار او و اسباش درکنار رود «علقمه» در ظهر عاشوراگفتید.گویاکه
ترک «عباس» علمدار سوار بودید و یا اسب او بعدها خرب از واقعه آورد .توجیه آن هرچه
میخواهد باشد فرقی نمیکند.
توجهکنید تاکجا به لحاظ ایدئولوژیک سقوط میکنید و چه خرافاتی را تحت عنوان
تاریخ به خورد خالیق میدهید و صدایکسی هم در نمیآید:
 ...نوح پیامرب نزدیک به ش���شهزار سال پیش به دنیا آمد .البد حکمتى در
کار بوده اس���تکه خدا به او نهصد و پنجاه سال مأموریت داد .توفان زمنی
شناسى بزرگى هم در پیش بود با رسالتى بسیار سنگنی .مىگویندکه مرقد او
در نجف در جوار حضرت على است و در زیارت حضرت على به آن اشاره
1
شده است.
شما میدانستید هیچ شخص فرهیختهای با مفاهیم و دالیلیکه تاکنون برای لزوم استفاده
از «حجاب» برش���مرده تره هم خرد نمیکند .برای توجیه نریوها آن را «پرچمی» برای
اشاره به «جامعه بیطبقهی توحیدی» نامیدید .هرکس حامل آن را ببیند متوجه میشود
که او به جامعهی بیطبقهی توحیدی باور دارد! توصیف از این عجیبتر و در عنی حال
بیمحتوات���ر؟ تا به حال یک صفحه هم به بریون از خودت���ان توضیح ندادهایدکه چرا
«حجاب» واجب اس���ت .هرکس همکه سؤالکند یا به حساسیتهای جامعهی عراق
اشاره میکنید یا به سنتهای مردم ایران و یا از سؤالکننده میپرسید چرا تفتیش عقاید
میکنی و حق آزادی پوشش مرا زیر سؤال میبری؟ ج ل الخالق.
تردیدی نیس���ت در این مورد هم در صورت پافش���اری بر استفاده از آن بایستی به همان
نگاه و تعریف آخوندی بازگردید .در اشرف افراد از دیدار با شما به عنوان «زیارت» یاد
میکردند و برای شما زیارتنامه درست شد ،شما در شوق استفاده از این عبارات غرق
میشدید وگرنه به اشارهای میتوانستید استفاده از آنها را ممنوعکنید.
مراسم دعاخوانی و قرآن سرگرفنت در مجامع عقبماندهی مذهبی را مو به مو در اشرف
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20869
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اجرا میکردید ،چیزیکه پیشتر مورد تمسخر ما بود.
شما به مهدویت باور دارید ،وعدهی شما هم وعدهی سروسامان دادن توأمان به «دین و
دنیا»ی مردم است .خدا میداند «چرک» این نگاه تاکجا و تاکی باقی میماند؟ دین
را نباید به همهی جنبههای زندگی تعمیم داد این خطرناک است.
به سختی میتوان پذیرفت نریوییکه تمام اصول مبارزاتی و عقیدتی خود را از قرآن و
سنت و مذهب میگرید بتواند تشکیل حکومتی سکوالر بدهد و به آن متعهد بماند .یکی
را بایستی فدای دیگریکرد ،جمع این دو تقریبا محال است و یا در جایی مشاهده نشده
است« .اسالم سیاسی» و دین سیاسی نشان داده استکه خطرناک است .مهم نیست از
جانب چهکسی مطرح میشود .حتی اگر نیت خری و صالح هم در آن باشد بعدها مورد
سوءاس���تفاده قرار میگرید .بایستی بالکل آن راکنارگذاشت .ما استبداد دینی را تجربه
کردهایم نبایستی از راه دیگری آن را تجربهکرد.

دالیل فرار روشنفکران از اسالم و شما
نگاهی به دوری روش���نفکران از خودتان و جنبش بکنید .این نشانهی خوبی برای یک
جنبش ترقیخواه نیس���ت .آنها تجربهی رژیم مذهبی و اشتباهاتیکه مرتکب شدند را
پیش رو دارند.
هرچه سطح روشنفکری و آگاهی فرد باالتر میرود مرزبندیاش با شما بیشتر میشود.
به چند نفریکه درکنارتان ماندهاند بسنده نکنید .همه واداده نیستند .تعریفیکه شما از
واقعیت میدهید وارونه است .جنبشیکه ارتباطش با روشنفکران قطع شود نمیتواند
تحول مثبتی در جامعه ایجادکند .مگر اینکه ش���ما تعریف جدیدی از «روشنفکر» و
«روشنفکران» وکانونهای «روشنفکری» به دست بدهید یا به تعاریف مائو و استالنی
ی آن به وضوح اثبات شده است.
و ...از روشنفکران روی بیاوریدکه نادرست 
مونا حلمی نویس���نده ،ش���اعر و روزنامهنگار مص���ری روزگاری در ارتب���اط با انقالب
ایدئولوژیک شما مطلبی نوشت با عنوان «انقالب مردم را زیبا میکند» .فرید سلیمانی
یکی از اعضای ارشد روابط خارجی مجاهدین چههاکه در تجلیل او ننوشت .مادرش
نوالالس���عداوی روشنفکر بزرگ مصری هم به شما نزدیک شد .اما بالفاصله هر دو به
دالیل قابل فهم از ش���ما دور شدند .ش���ما توضیحی در مورد دوری آنها ندادید .فرید
سلیمانی هم رفت و شما عکسها و تصاویرش راکه در جریان  ۱۷ژوئن درکنار مریم بود
بنا به سنت مجاهدین حذفکردید.
ش���ما پس از پریوزی انقالب ضدسلطنتی در شرایطیکه مردم «بهار آزادی» را تجربه
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میکردند و به سازمانهای سیاسی میپیوستند سرمست از شرایط مزبور دچار ذهنیت شده
و در مورد دالیل فرار روشنفکران از اسالم نوشتید:
مکتبی نبودن مبارزات،که الجرم سرنوشت آنها را با بنبست مواجه میساخت
زیرا امکان پاسخگویی به مسائل اجتماعی دوران ما را نداشتند وگو اینکه
غالبا اسم و رسم مذهبی و اسالمی با خود داشتند ،اما تازه به فرضکه پریوز
هم میشدند عملکردشان حداکثر استقرار یک استقالل و دموکراسی سیاسی
یا تغیریاتی از این قبیل بود و در هر حال از حل تضادهای عمیق اجتماعی و
حرکت به سمت نابودی امرپیالیسم و باالتر از آن محو استثمار عاجز میماندند.
این نقیصه در عنی حال یکی از عوامل فرار روشنفکران از ایدئولوژی اسالم
بوده است .زیرا آنچهکه بنام اسالم معرفی میشد به هیچ وجه ماهیت انقالبی
و ضد استثماری نداشت و انبوهی از جعلیات و خرافههای طبقاتی چهره اصیل
آن را پوشانده بود.
روش���نفکر یعنی فارغ از چهارچوبهاییکه ش���ما از آنها نام میبرید .چراکه اصو ً
ال
داشنت یک ایدئولوژی و باور خود با نفی روشنفکری همراه است .چراکه روشنفکر به
تاریکیهای اندیشه و باور و  ...نور میافکند .روشنفکریکه به قالبهای ایدئولوژیک
و به ویژه جزماندیش مذهبی نزدیکشود دیگر روشنفکر نیست .مذهب و ایدئولوژی بر
اساس یک سری اصول عقاید یا «دگم» شکلگرفته استکه نمیتوان خود را از دایرهی
تنگ آ ن رهاکرد .روشنفکر واقعی نمیتواند در حوزهی «دگما» بماند.
شما از دیگر عوامل جدایی روشنفکران از اسالم را چننی معرفی میکردید:
متکی بودن مبارزات به فرد یا افراد بخصوص و نبودن یک جریان یا یک قشر
رهربی و در واقع نبودن یک س���ازمان و تشکیالت انقالبی با صالحیت،که
1
در عنی حال یکی از عوامل فرار روشنفکران از ایدئولوژی اسالم بوده است.
البد انتظار دارید حاالکه همه چیز به یک «فرد» خالصه ش���ده همهی روشنفکران از
شما حمایتکنند .شما میخواهید آنها از «استبداد فراگری» حاکم بر روابط مجاهدین
و «انقالب ایدئولوژیک»یکه مجاهدین را دچار دگردیسی عمیقکرده حمایتکنند
معلوم است چننیکاری را نمیکنند.
بهمناس���بت  ۴خرداد  ۱۳۶۰س���یزده تن از نویس���ندگان و ش���عرا از جمله احمد شاملو،
هوشنگگلشریی ،غالمحسنی ساعدی ،ناصر پاکدامن ،باقر پرهام ،محمدعلی سپانلو،
-1کتاب  ۱۵خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانهی خلق ایران صفحههای  ۲۵و .۲۶
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نعمتمریزازاده ،محسن یلفانی ،اس���ماعیل خویی ،عاطفهگرگنی ،منوچهر هزارخانی،
علیاکرب اکربی ،رویاکهربایی به شما پیام دادند و از شهدای مجاهد خلق تجلیلکردند.
آیا امروز به جز دکرت هزارخانیکسی حاضر است از اقدامات شما دفاعکند؟
روشنفکران را بیجهت وابسته به رژیم یا اسری بورژوازی معرفی نکنید .خود شما دالیل
«فرار» آنها از اس�ل�ام را شرح داده بودید .االن دالیل آنها دو صد چندان شده است.
کسیکه عقلاشکارکندکه به این مسائل تن نمیدهد.
آیا امروز بیش از پیش «روشنفکران» و اقشار آگاه جامعه و به ویژه جوانان از «ایدئولوژی
اسالم» و مجاهدینگریزان نیستند؟کسانی در حد اسماعیل وفایغمایی با آن همه پیوند
با شما هم در این چهارچوب نمیماند .امکانپذیر نیست .اشکال هم از آنها نیست.
ش���ما میخواهید «شیعه»ی در بقچه پیچیده ش دهی به ارث رسیده از پدر و مادرتان را
به عنوان پاس���خگوی نیازهای جامعهی بشری امروز به آنها تحمیلکنید ،معلوم است
نمیپذیرند .به ویژهکه تجربهی عینی آن در حکومت را هم دارند .اگر روشنفکر ایرانی
تا دیروز به قدرکافی با مذهب و قرآن و حدیث و  ...آش���نا نبود ،امروز در س���ایهی یک
حکومت دینی با وجوه خطرناک آن آشناست و طبیعی است به بدیل آن تن ندهد .اگر
چننیکاریکند از دایره «تفکر» بریون اس���ت .ش���ما توقع دارید روشنفکر آگاه ایرانی
روایتهای «عهد عتیق» ش���ما را بپذیرد؟ شما انتظار دارید شاملو با آن توصیفیکه از
«دریادار نوح» و مجادلهی فرزندانش و همس���رش میکند دنبالهرو شما شود و تفاسری
بنیاسرائیلی شما را بپذیرد؟
شاملو به عنوان یک روشنفکر ایرانی حتی آزادی را با رها شدن از خرافات همراه دانسته
و میگوید« :آزادی از نظر من یعنی قبل از هر چیز عروج انس���ان از طریق رها ش���دن از
خرافات .آدمیزاد خرافهپرست از بردگی و جهل خودش دفاع میکند و مرا هم با خودش
به بردگی میکشاند .آزادی هرگز شایعهای نیستکه تکذیب شود .آزادی هدف واالیی
استکه برای آن میجنگیم و به دستش میآوریم .یقنی داشته باشید .انسان و فرهنگ
انسانیاش تنها و تنها در فضای آزادیستکه شکفته میشود .اما تا هنگامیکه تعصب
و خاماندیشی بر جامعه حاکم است ،اختناق بر جامعه حاکم خواهد بود».
شما در دیماه  ۸۸خطاب به جوانان ایرانیپیام دادید:
آهاى بچههاى اشرفنشان در تهران و شهرهاى شعلهور ایران ،اىکسانىکه
شعار مىدهید «یا حجة بن الحسن! ریشهٴ ظلمو بکن!»،گوشکنید ... :هر
کجا را خمینى بهنام خ���ودش نامگذارىکرده ،ولىعصر بخوانید تا هم قائم
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منتظر عنایتکند و لکه ننگ خمینى از دامن ایران و اسالم پاک شود....
معلوم استکسیکه میخواهد نام خمینی را تبدیل به «قائم منتظر» و «ویلعصر»کند
مقبول نظر روشنفکران جامعهی ایران قرار نمیگرید.
1

ازگذشته درس بگرییم و آینده را بسازیم
نباید درگذشته ماند .باید فکری اساسیکرد .میهن ما از هرجهت در خطر است .آیندهی
تریه و تاری برای آن متصور است .بایستی آستنیها را باال زد .از دست امثال من جزگفنت
و آماج حمالت قرارگرفنتکاری بر نمیآید .آنچه راکه برای خودم مقدور و شایس���ته
میدانم انجام میدهم.
به نظر من در حال حاضر هیچ ائتالف مؤثری بدون حضور مجاهدین نه امکانپذیر است
و نه واقعی .برخورد حذفی با نریوهای جامعهی ایران از اس���اس اش���تباه است .بایستی
واقعیتها را پذیرفت .عالوه بر آن برای تشکیل یک ائتالف پایدار و مؤثر نیاز به یک
تشکیالت منسجم اس���ت .قبل از آنکه مشکالت سیاسی و ایدئولوژیک ائتالفها را
از پا در آورد مشکالت تشکیالتی و تدارکاتی آنها را دچار بحران و فروپاشی میکند.
شما میتوانید در این زمینه مددرسان باشید .باید از نریو و پتانسیل نریوهای شما به نحو
احس���ن استفادهکرد .بدون تشکیل یک جبههی فراگریکه از سوی مردم ایران و جامعه
بنیالمللی جدیگرفته شود شانسی نیست .یکی از دالیل ماندگاری رژیم در سه دههی
گذشته نبود یک آلرتناتیو فراگری مورد قبول و پذیرش مردم بوده است .برای نیل به چننی
جبهه و آلرتناتیوی بایستی از خودگذشتگی داشت .دو دهه قبل شما شعار تحریم نفتی
و تسلیحاتی رژیم را میدادید .امروز این امر بیش از آنچه شما میخواستید تحقق یافته
اس���ت .تحریمهای اقتصادی شامل بانکی وکشتریانی و بیمه و  ...هم شده است .حاال
نوبت شماستکهکاریکنید .دیگر مثلگذشته نمیتوان پشت سیاست «استمالت»
پنهان شد و همهیکاسهکوزهها را سر غرب شکست و ماندگاری رژیم را به آن نسبت
داد .مگر شاهکه سقوطکرد حمایت تمام عیار غرب و شرق را نداشت؟
اگر راهکارهای قبلیتان درست بود بایستی نتیجه میداد حال آنکه نداده است .واقع ًا
حیف اس���ت ،هیچ نریویی به اندازه نریوهای مجاهدین بها نرپداخته ،فداکاری نکرده و
آمادهی فداکاری نیست.
در ده سالگذشته و پس از سقوط دولت صدام حسنی ،برای نمونه یک بار نشده شما یا
رهربان مجاهدین نامی از ضرورت تشکیل جبههی همبستگی بربید .اما صدها بار از طرف
حسابهای خارجی خواستهایدکه از «راه حل سوم»که چهارچوب آن مشخص نیست
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=19656
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حمایتکنند .اما یک بار از نریوهای داخلی نخواستهایدکه برای تحقق «راه حل سوم»
گذشته را فراموشکنند و حول یک پالتفرم و برنامه مشخص دور هم جمع شوند .البته
تأکید میکنم شما بدون یک خانه تکانی اساسی نمیتوانید جبههی همبستگی تشکیل
دهید .منظورم از این حرف این نیستکه خط دیگران درست بوده و یا اعمالشان نیاز
به بازنگری ندارد یا دارای منش و روش حس���نه بودهاند .به هیچوجه ،بلکه وقتیکسی
پیشقدم میشود نیاز استکه از خودگذشتگی هم داشته باشد.
همان جبههی همبس���تگیکه در  ۱۳آبان  ۱۳۸۱برابر ب���ا  ۴نوامرب  ۲۰۰۲اعالمکردید نیز
ناشی از پسلرزههای  ۱۱سپتامرب و انفجار برجهای دوقلو و خواست دولت عراق بودکه
نشانههای آن در دیدار شما با ژنرال طاهر حبوش مسئول سرویسهای امنیتی دولت عراق
مشخص است و جنبهی واقعی و عملی ندارد و یک ژست سیاسی است تاکوششی در
جهت ایجاد یک ائتالف وسیع وگسرتدهی ملی و میهنیکه تحرکی در جامعهی ایران
بهوجود آورد .از طرف دیگر این طرح هیاهویی بودکه اعضای شورای ملی مقاومت را
نیز تا مدتی سرگرم میکرد و به دنبال شما میکشاند .به همنی دلیل استکهکسی آن را
جدی نمیگرید و شما هم پیگری آن نمیشوید.
البته سایت «همبستگی ملی» تأسیسکردهایدکه به همه چیز شبیه است اال همبستگی.
اگر جایی هم نشانی از «همبستگی» در آن هست «همبستگی» با شماست! «تلویزیون
ملی ایران» هم دارید اماکمتر چیزیکه در آن دیده میش���ود همنی صفت «ملی» آن
است یا میتوانگفت «تلویزیون ملی مجاهدین» .مطمئن ًا با وضعیکه در حال حاضر
شما دارید و با رویکردیکه به مسائل و به ویژه به اپوزیسیون ایران دارید اینکار عملی
نیست.
همهی ما بایستی توجه داشته باشیمکه من و ما و شما همه نریوهای سیاسی جامعهی ایران
هستیم .همانطورکه نبایستی انتظار داشته باشیم اتوموبیل تولیدی ما با «بنز» و «بیام
دبلیو» و «ولوو» رقابتکند ،جریان سیاسیمان هم نمیتواند به پیشرفتهگی جریانات
چ چیز ما پیشرفته نیست .بایستی توجه داشت فردا دیر است.
سیاسی غرب باشد ،چون هی 
نبایستی در ایجاد چننی تشکلهایی تعلل شود .به یک جایی میرسیمکه چه بسا دیگر دیر
باشد و دیگران به جای ما تصمی م بگریند.

لزومروشنگری
در مورد مواضع ایدئولوژیک ،تاریخی مجاهدین
در سی سالگذشته تقریب ًا هیچکار تئوریک چه از نظر ایدئولوژیک و چه از نظر تاریخی
از شما انتشار نیافته است .بخشی از بحثهای «تبینی جهان» را نیزکه جزو آموزههای
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ایدئولوژیک مجاهدین بود نفیکردید.
در دنیای مدرن تقریب ًا هیچکس به اندیشهی راهنمای شما دسرتسی ندارد؛ به آموزههای
ایدئولوژیکیکه شما خود راکاش���ف آنها میدانید واقف نیست؛ در مورد «انقالب
ایدئولوژیک»که مدعی هس���تیدکون و م���کان را در هم ریخته چیزی نمیداند .بارها
شنیدهامکهگفتهاید مث ً
ال هرکس بحث «امام زمان» شما را شنیده است و یا در نشستهای
آن شرکت داشته حق جدا شدن از مجاهدین را ندارد و یا «گناهش» دو برابر است .همان
نشس���تیکه در آن مریم رجوی با دستگذاشنت روی تواناییهای شما رو به جمعکرده
و میپرسید« :به نظر شما این همه توانایی و ظرفیت میتواند در یک فرد عادی نهفته
باشد؟» و بعد خودش نتیجه میگرفت :نه ممکن نیست .او «قطع ًا به جایی وصل است
و خط و خطوط را از جایی میگرید» .شما تلویح ًا امام زمان معرفی شدید و مخالفتی
نکردید و تنها بهگونهای تأییدآمیز میگفتید« :استغفرالله» .نمیفهمم مردم چرا نبایستی
«امام زمان»شان را بشناسند و به او روی آورند؟
ایدئولوژی و باور و اعتقاد چنانکه حقانیت داش���ته باشد بایستی در دسرتس عموم قرار
بگرید .بایس���تی از همهی وسایل برای نشر آن استفاده شود .فقط در فرقههای خاص از
اعضا خواس���ته میشود رموز و باورهای خود را فاش نکنند نه در یک سازمان مدرن یا
«انقالب» و «ایدئولوژی»که قرار اس���ت «جهانی» ش���ود .باورهای شما برای مردم
نامشخص است .اس�ل�امیکه میگویید به آن معتقدید کلیست وکسی با جنبههای
مختلف آن آشنا نیست .حتی اعضا وکادرهای مجاهدین اطالع چندانی از آن ندارند به
هر سمتی میتواند بچرخد.
در «سلسله آموزش براى نسل جوان در داخلکشور» خطاب به جوانان تشنهی دانسنت
گفتید:
براى پاسخ به سواالت ایدئولوژیک ،به متون وکتابها و جزوات مجاهدین
1
ً
مخصوصا به بحثهاى تبینی جهان مراجعهکنید.
و
برای یک پژوهشگر در خارج ازکشور امکان دسرتسی «به متون وکتابها و جزوات
مجاهدین و مخصوص ًا به بحثهاى تبینی جهان» به سادگی میسر نیست .جوانان داخل
کش���ور چگونه و از چه طریق به آنها دسرتس���ی پیداکنند؟ چرا همانها را روی سایت
مجاهدین قرار نمیدهید؟کار سختیست؟
هیچکار تئوریکی از شما و مجاهدین در زمینههای مختلف ارائه نشده است و از این بابت
مجاهدین در «فقر» شدید به سر میبرند و این برای جنبشیکه ادعای تغیری جهان را دارد
پذیرفته نیست .شما هیچگاه به لحاظ تئوریک به موضوع «استبداد» و شخص «مستبد»
1-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=20022

نگاهی با چشم جان

387

نرپداختید و وجوه مختلف آن از دیدگاه مجاهدین را تشریح نکردید .تنها به ذکر «استبداد
زیر پرده دین» با اشاره به رژیم اکتفاکردیدکه قانعکننده نیست.
هیچ اثری از ش���ما یا مجاهدی���ن در ارتباط با تاریخ ایران و نگاه ش���ما به نهضتهای
آزادیبخش و ملی ایران منتش���ر نشده است .هیچکس نمیداند نظر شما و مجاهدین
در ارتباط با تاریخ مذهب و جنبشهای مذهبی و سری تحول آنها درکشورمان چیست؟
اولنی سرودهای مجاهدین« ،ایران زمنی» و «ایران میهن شهیدان» هستند ،سرود رسمی
شورای ملی مقاومت «ای ایران» است .اما شماکه همچون مطهری و خامنهای هر سه
برخاس���ته از خراسان هستید و دائم از «باب الحوائج» و «آفتاب خراسان» میگویید و
خاک قدومش را توتیای چش���م میکنید؛ یککلمه از فردوس���ی معمار زبان فارسی و
آموزگار بزرگ ایرانی نگفتهای دکه او نیز در طوس خفته است .آن هیاهو و این سکوت،
بیدلیلنیست.
ش���ما هیچگاه به لحاظ تئوریک به توصیف و تش���ریح حقوق بشر و لزوم رعایت آن در
مناسبات اجتماعی و تشکیالتی و  ...نرپداختید .تنها بهگزارش نقض حقوق بشر توسط
رژیم و محکومیت آن اکتفاکردید .اصو ً
ال مجاهدین و نریوهای در حوزهی این سازمان
باکار تئوریک بیگانه هستند و افرادی همکه مایل به انجام آن باشند بشدت سرکوب و
تحقریمیشوند.
در زمینهی مس���ائل سیاسی شما بخش مهمی از تحلیلها و آموزشهایگذشته خود را
در عمل نفیکردهاید .از مبارزه با امرپیالیسم به عنوان سد اصلی دوران به همگرایی با
راس���تترین جناحهای آن رسیدهاید .بحث من درستی یا نادرستی عملکرد امروز شما
نیست بلکه خواهان توضیح این رفتار دوگانه هستم .نمیشود هم تحلیل و شعارهای قبلی
شما درست باشد و هم مواضع و عملکرد امروز شما .شما پیشتر میگفتید:
یکی از محورهای عمدهی سیاس���ت تبلیغاتی امرپیالیس���م «دروغ بزرگ و
نامحدود» است ً
مثال امرپیالیسم تجاوز بهکشورهای جهان سوم را در سیستم
تبلیغاتی خود تحت عناوین عدالتخواهی ،دفاع از بشریت ،بخاطر صلح و ...
1
با آب و تاب بیان میکند.
ادعاهای دیروز شما دقیق ًا هما ن نکاتی استکه امروز رژیم روی آنها دست میگذارد
و قطعنامههای بنیالمللی و مواضعکش���ورهای غربی را با توسل به همنی توجیهات رد
میکند .اگر قرار باشد بر اس���اس «رهنمودهای» پیشنی شما در مورد «شیوهی تحلیل
سیاسی»که عموم ًاکلیشهای ،خام و بیمحتواست حرکتکنیم بایستی تحلیل منتقدان
گ افروزان» بنیالمللی
و دشمنان شما را پذیرفت و مجاهدین را همراه و همگام با «جن 
-1رهنمودهای شیوهی تحلیل سیاسی ،انتشارات مجاهدین ،بهار  ۱۳۵۸ص ۲۱و .۲۲
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دید .ش���ما برای توجیه اقداماتتان قبل از هرچیز بایستی به نقدگذشته بطور صریح و
روشن پرداخته و پایههای تئوریک حرکت فعلیتان را روشنکنید.
تاریخچهی مجاهدین و تحوالت آن ناروشن است؛ حتی تا زمانیکه رژیم نام «عبدالرضا
نیکبنی رودسری» را نربده بودکمترکسی میدانست او در زمرهی بنیانگذاران سازمان
مجاهدین بوده اس���ت .تغیری و تحوالت درون زندان شاه ()۵۷-۵۰که بخش مهم تاریخ
مجاهدین و انقالب است از سوی مجاهدین ناگفته باقی مانده است یا مقاطعکوچکی
از آن بطورگزینشی از سوی شما یا دوستان و عاشقانتان انتشار یافته است .در این بخش
گزینشی هم هدف اصلی برجستهکردن شماست و نه روایت تاریخ.
ریش���هی آنچه در دههی  ۶۰نس���لی را پرپرکرد به زندان شاه بر میگشت .شما نگویید،
دیگران به جای ش���ما خواهندگفت.کما اینکه رژیم یککتاب سه جلدی راجع به
تاریخچهی مجاهدین انتشار داده است .معلوم استکسیکه بخواهد راجع به تاریخچهی
مجاهدین تحقیقکند به اینکتاب رجوع میکند.
رژیم با همهی عقبماندگیهایش با تشکیل مراکز تحقیقاتی و انتشاراتی ضرورت زمان را
دریافته و به تاریخسازی روی آورده است .اما شما همچنان دست روی دستگذاشتهاید.
در مورد دیدگاههای ایدئولوژیک ،سیاس���ی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مجاهدین
شفافسازی نشده است .در دنیای مدرن اگرکسی بخواهد در مورد دیدگاههای مجاهدین
تحقیقکند از منابع شما چیزی در دسرتس نیست بایستی فقط به منتقدان و دشمنان شما
رجوعکند .این به نفع شما نیست.
درکجای دنیا ،سرفصلها و نکات اصلی ایدئولوژی یک سازمان پیشرو توسط دشمناش
انتشار مییابد و نه خود آن سازمان؟ نگاهی به فیلمهای نشستهای انقالب ایدئولوژیک
که توسط سایتهای وابسته به رژیم انتشار یافته بکنید .درکجای دنیا تفسری و توضیح این
نکات به عهدهی دشمنان و جدا شدههای آن سازمان انجام میگرید؟ تقریب ًا تمامی نکات
اصلی دیدگاههای شما در ربع قرنگذشته توسط دشمنانتان انتشار یافته و نه خود شما.
چرا افسار همه چیز را به دست رژیم و مخالفان و دشمنانتان میدهید؟
ش���ما نشریات و اطالعیههایگذش���تهی مجاهدین را در دسرتس افراد و محققنی قرار
نمیدهید؛ اسناد مجاهدین و اطالعیههای شورای ملی مقاومت را «آنالین» نمیکنید؛
حتی س���خرنانیهای خودتان و مریم رجوی را در جایی آرشیو نمیکنید .هرآنچه راکه
امروز انتشار میدهید فردا ممکن است حذف یا سانسورکنید ،حتی سخنان خودتان را.
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شماکتابهای مجاهدین و جزوات قبلی آنها راکه با نظارت تمام وکمال شما انتشار
یافته در اختیار افراد قرار نمیدهید .شما تاریخ خودتان را هم سانسور میکنید.
در عصر ارتباطات و دیجیتال این رفتارها پسندیده نیست .این همه پنهانکاری قابل توجیه
نیست .پیش از آنکه دیر شود به این امور برپدازید .همهی ما میمرییم اما تاریخ «زنده»
میماند .جلوی قضاوت تاریخ را نمیتوانگرفت.

آخرینسخن
در دنیاییکه به سمت «جهانیش���دن» و ارزشهای جهانشمول میرود اگر انقالبی
صدبار بزرگتر از «انقالب فرهنگی چنی» همکه باشد بایستی در مقابل واقعیتهای
زمانه سرپ بیاندازد« .انقالب ایدئولوژیک» مجاهدین و «انقالب مریم»که جای خود
دارند .در حایلکه دوران انقالب ارتباطات و انفجار اطالعات را پشت سر میگذاریم
شما برای همیشه نمیتوانید اشرف و لیربتی را پشت پردهی آهننی نگاه دارید و آنها را از
دسرتسی آزاد به اطالعات محرومکنید .این تجربهای شکست خورده است.
بهار است ،به سال نو وارد شدهایم ،شما هم نو شوید.کهنگی و انجماد را به دور افکنید.
پنجرهها را بازکنید اجازه دهید نسیم نو و نوخواهی و نوگرایی به درون مجاهدین راه یابد.
این ضرورت زمانه است .خواه ناخواه دوران شما و همهی ما به سر میرسد ،پیش از آن
که مرگ به اجبار نقطه پایانی بر آن نهد با اراده و انتخاب خودتان راه جدیدی را پیشپای
مجاهدین بگشایید .شما امسال شصت وپنج ساله میشوید ،خیلیها در این سن در اروپا
ی را آغاز میکنند نگاهی هم
بازنشسته میشوند و ضمن آنکه مرحلهی جدیدی از زندگ 
بهگذشته میکنند.
فکری برای آیندهی مجاهدینکنید .زمینهی تغیری و تحول در مجاهدین را به وجود آورید.
کسی جز شما توان اینکار را ندارد .خمینی دو ماه قبل از مرگش هنوز به فکر آیندهی
رژیم بود و به درستی برای حفظ نظامیکه با خون و جنایت و شقاوت برپاکرده بود،
«پارهی تناش» آیتالله منتظری را برکنارکرد.
شما بهجا بود دو دهه قبل طرحی نو در میافکندید؛ یاکه پس از اشغال عراق و فروپاشی
ارتش آزادیبخش تغیری و تحول در مجاهدین را به فال نیک میگرفتید .هنوز دیر نیست تا
فرصت هست دست بهکار شوید .نگاهی انتقادی بهگذشته و بیان ضعفها و اشتباهات
از زبان ش���ما اگرچه باعث تنش غریقابل تصوری در مجاهدین و نریوهای هوادار شما
میشود اما این تنها راه برون رفت از مشکالت به نظر میرسد .به آن فکرکنید.
اگر امروز خود ش���ما پیشقدم نشوید در آینده احتما ً
الکسی مانند «خروشچف» پیدا
خواهد شدکه در مورد شما و اعمالتان در سازمان مجاهدینگزارش دهد .آن روز شما
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نخواهید بود و همچون استالنی امکان دفاع از خود را نخواهید داشت .خروشچف در
دورانکشتار بزرگ استالنی رئیس سازمان حزبی مسکو بود.
شما قول دادهاید در آینده سهمی از قدرت نمیخواهید ،از همنی حاال آن را نشان دهید.
ی و خامنهای زده را دارند قادر به
نریوهاییکه بدون ش���ما توانایی ادارهیکشور خمین 
هدایت مجاهدین و مقاومت خواهند بود.
متأسفانه زیرپاگذاشنت اصول بنیادین حقوق بشر در روابط درونی مجاهدین و اقدامات
سازماندهیشدهی مخالف اعالمیهی جهانی حقوق بشر و استانداردهای پذیرفته شدهی
بنیالمللی علیه اعضا وکادرهای مجاهدین توسط شما برنامهریزی و هدایت شده است.
گفتنی بس���یار است .اما بیایید تصورکنیم بخشی از آنچه در اینگزارش آمده صحیح
و واقعی اس���ت در این صورت آیا نبایس���تی مسئولیت پذیرفته و قبل از آنکه فرصت از
دست برود ،از تمامیکسانیکه به نوعی در جریان روابط درونی مجاهدین و همچننی
نشستهای مختلف آسیبدیدهاند ،اعاده حیثیتکنید؟ عذر تقصری بخواهید و پوزش
بطلبی���د؟ آیا نباید در مورد پروندهی مفقودین وکس���انیکه خودکش���یکردهاند و ...
روشنگریکنید؟ آنها هرکسکه میخواهند باشند اما از یاد نربیدکه روزی داوطلبانه
و برای آزادی میهنش���ان به شما پیوس���تند و جامعه و خانوادههایشان حق دارندکه از
سرنوشت آنها مطلع شوند.
مجاهدین با آنکه پس از ضربات س���ال  ۵۴تا مرز فروپاشی و انحالل پیشرفته بودند
نامنیکیکه داشتند به سرعت به بزرگترین جریان
پس از انقالب ضدسلطنتی به خاطر ِ
سیاس���یکشور تبدیل شدند .در سی و چهار سالگذشته هیچ نریوی ایرانی به اندازهی
ک و شهرتش لکهدار شده است،
مجاهدین فداکاری و از خودگذشتگی نکرده اما نام نی 
پیش از آنکه دیر شود فکری برای نام و اشتهار مجاهدینکنید تا آینده را از دست ندهید.
در ارتب���اط با همهی مواردیکه در این نامه روی آنها دس���تگذاش���تم حاضرم با هر
کس و یا هرجمعیکه ش���ما تعینیکنید مناظرهکنم .س���ی و سه سال پیش در نشریهی
مجاهد تیرت میزدید« :دادگاه خلق»! مسعود رجوی ،دکرت بهشتی را به مناظرهی تلویزیونی
دعوت میکند .بهشتی حاضر به انجام چننی مناظره وگفتگویی نشد .اگر در آن دوران
اختیار رادیو و تلویزیون دست خمینی و بهشتی بود حاال اختیار «سیمای آزادی» دست
شماست .منکه بدتر از بهشتی نیستم .اینگوی و این میدان .قول دادهایدکه خودتان به
سؤاالت پاسخ خواهید داد.
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از همهی شماییکه این نامهی طوالنی را خواندید تقاضا میکنم نگاهی هم داشته باشید
به بخشی از شعر «به آیندگان» برتولت برشت.
نامهام را با قسمتی از این شعر آغاز کردم و با همان به پایان میبرم.
های آیندگان ،شماکه از دل توفانی بریون میجهید
که ما را بلعیده است.
وقتی از ضعفهای ما حرف میزنید
یادتان باشد
از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید.
به یاد آوریدکه ما بیش ازکفشهامانکشور عوضکردیم.
و نومیدانه میدانهای جنگ را پشت سرگذاشتیم،
آنجاکه ستم بود و اعرتاضی نبود.
این را خوب میدانیم:
حتی نفرت از حقارت نیز
آدم را سنگدل میکند.
حتی خشم بر نابرابری هم
صدا را خشن میکند.
آخ ،ماکه خواستیم زمنی را برای مهربانی مهیاکنیم
خود نتوانستیم مهربان باشیم.
اما شما وقتی به روزی رسیدید
که انسان یاور انسان بود
دربارهی ما
با رأفت داوریکنید!
تاریخ نگارش  ۱۹بهمن ۱۳۹۱
بازنگری و تاریخ انتشار اردیبهشت ۱۳۹۲

بخشهای منتشر نشدهی

گزارش ۹۲

آقای رجوی ،هنگام انتشار نامهی سرگشادهام-گزارش-۹۲خطاب به شما ،به خاطر رعایت
برخی مسائل ،این بخش از نامهام را حذف کردم .اقدامات ناشایستیکه تحت هدایت
شما و به منظور شانه خایلکردن از زیر بار سنگنی پاسخگویی در هفتههای اخری صورت
گرفت ،به ویژه فعال شدن بخش «ویژه»ی مجاهدین و ترفندهاییکه دستگاه امنیتی و
تبلیغاتی این س���ازمان برای تشویش افکار عمومی بهکارگرفت ،باعث شد در تصمیمام
تجدید نظرکنم و این بخش را نیز انتشار دهم تا ضمن روشنگری در مورد نحوهی تبلیغات
و «مبارزات» اینرتنتی شما ،اذهان آگاه جامعه را به داوری بطلبم.
 ۲۶ژوئن ،روز جهانی حمایت از قربانیان ش���کنجه اس���ت .به همنی دلیل به عنوان یک
«قربانی ش���کنجه» امروز را برای انتشار این قس���مت از نامهام مناسب دیدهام .اینکه
الجوردی و الجوردیها من و ما را به خاطر مبارزهی بیامانمان با نظام جمهوریاسالمی
به شکنجهگاه بردند و از هیچ جنایتی فروگذار نکردند ،قابل فهم است ،اما شما به خاطر
فرار از پاس���خگویی و پذیرش مسئولیت ،شالق تهمت و افرتا و دروغ و بهتان به دست
قربانیان دیروز ش���کنجه دادید تا این بار آنها در نقش ش���کنجهگر وارد صحنه شوند و
همچون مهرآینی و عزتش���اهی وکچویی و احمد احمد و ...دس���ت به شکنجهی یاران
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دیروزشان بربند .مرا باکی نیستکه دوباره شکنجه شوم اما شما چرا قربانی دیروز شکنجه
1
را تبدیل به شکنجهگر امروز میکنید؟
بار دیگر تأکید میکنم چارهیکار شما پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده و پذیرش
مسئولیت است و نه فرار به جلو و چشمبسنت بر وجدان و طرح اتهامات ناپسند ،زشت و
غریانسانی .از این راه نه تنها به نتیجهی مطلوب نمیرسید بلکه بر مشکالتتان میافزایید.
پنهانشدن از نظرها و دیگران را سرپبال قرار دادن به ویژه در پاسخ به «گزارش  »۹۲دور
از اخالق است.
دس���تیازیدن به اقداماتیکه تاکنون پیگری آن بودهاید بر مشکالت شما خواهد افزود؛
چنانکه در اولنی قدم استعفای دو رئیسکمیسیون شورای ملی مقاومت را در پی داشت.
ی درکار نیست شما نتیجهی اقدامات نابخردانهی خود را
باورکنید هیچ توطئه و همآهنگ 
2
میبینید و این جای تأسف دارد.
پس از انتشار «گزارش  ،»۹۲شما در اقدامی عجوالنه ،بدون آن که تبعات آنرا در نظر
بگریید نامهی خصوصی ابوالقاسم رضایی به من راکه چهار سال پیش نوشته شده بود
انتشار دادید .در پاسخ ،به منظور تنویر افکار عمومی مجبور شدم علیرغم خواست خودم
مجموعهی مکاتباتم با وی را انتش���ار دهمکه مشکالت ناخواستهای را برایتان ایجاد
کرد .چراکه شما ذکری از نامهی من به مجاهدین در تاریخ یاد شده،که پاسخ ابوالقاسم
محسن -رضایی را در پی داشت ،نکرده بودید .همچننی صحبتی از پاسخ منکه همانموقع برای مجاهدین ارسال داشتم به میان نیاوردید .من همهی آنها را در آدرس زیر منتشر
3
کردم ؛ و این قطع ًا به نفع شما نبود.
از آنجاییکه در نامهام به ابوالقاسم رضایی به «افتضاح مهری امریی» و موضوع ادعای
تظاهرات غریواقعی در «پارک الله» اشارهکرده بودم ،ناگزیر به انتشار این بخش از نامهام
میشوم؛ و توضیحیکوتاه در مورد کلیپهاییکه در نامهی خود آنها را مشخصکردم،
ارائه میدهم .مسئولیت انتشار این بخش از نوشتهی من نیز پیشاپیش بر عهدهی شخص
شماست.

مبارزهی اینرتنتی به جای مبارزهی واقعی
آقای رجوی شما با وجود عدم محکومیت فاجعهی  ۱۱سپتامرب  ۲۰۰۱اما پیام آن را بهرت از
&1-www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article
id=42392:2013-06-12-22-11-03&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
2-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-53130.html
3-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-51919.html
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هر جریان سیاسی دیگر گرفته و متوجه شدید در فضای موجود بنیالمللی ،دوران عملیات
نظامی در داخلکشور به پایان رسیده و باید دست به اقدامات جدید و متفاوتی زد .اما به
جای برخورد معقول و منطقی با شرایط ،و اتکا به واقعیتهای موجود ،دستگاه جعل خود
را روغنکاریکردید  ،به خلق اینرتنتی انجمنهای دانشآموزان و دانشجویان ،فرهنگیان،
زنان،کارگران ،زندانیان سیاسی و ...در داخلکشور پرداختید و تحت نام این انجمنهای
اینرتنتی -که وجود خارجی نداش���تند و اطالعیههایشان از «اشرف» و «اورسورواز»
صادر میشد -مدعی حمایتهای مردمی در داخلکشور شدید و ادعا کردید که «فاز»
عوض شده است.
متأسفانهکسانیکه این خط را دنبال میکردند،گویا سالیان سال در غار اصحابکهف در
خواب بودند و یکباره به هوش آمدهاند؛ با همان ادبیات مجاهدین در سالهای  ۵۸و ۵۹
با نوشنت اطالعیه از سوی انجمنهاییکه وجود خارجی نداشتند ،به جنگ ارتجاع حاکم
رفتند .منتهی با این تفاوتکه مبارزهی آنروزها واقعی بود و این بار ادعاهایی پوشایل بر
روی اینرتنت .هواداران مجاهدین همکه اصو ً
ال فاقد فرهنگ تحقیق و بررسی هستند و
دغدغههای زندگی در غرب و یا برخورداری از فرهنگ چاپلوسی و بلهقربانگویی و در
برخی موارد اعتماد و سادهدیل به آنها اجازهیکنجکاوی و ...را نمیدهد ،خامخیاالنه
1
ادعاهای شما را باور میکردند.
این سیاست پس از حملهی آمریکا به عراق و فروپاشی دولت صدام حسنیکه متحد شما
بخش نوین و انحالل ارتش
بود و شکست مطلق خط ارتش آزادیبخش و جنگ آزادی ِ
تحت امر ش���ما به صورتکمی و کیفی ابعادگسرتدهتری به خودگرفت تا امروز که به
ادعای تشکیل یگانهای ارتش آزادیبخش در داخلکشور همکشیده شده است.
تریهوتار میدیدید ،اما فاقد ارادهی الزم برای برخورد صادقانه
شما آیندهی مجاهدین را 
با شرایط و در پیشگرفنت یک خط اصویل مبتنی بر منافع ملی و پذیرش خطاهای خود
بودید .برای شما پرستیژ و مناف ع شخصیتان مهم بود و نه منافع جنبش و سازمان مجاهدین
که با تالشصدها هزار عضو و هوادار و شهید و زخمی و شکنجهشده و زندان دیده و
زجرکشیده و آواره از خانه و خانواده شکلگرفته بود .شما سالهاست به «رضایت نفس»
رسیدهایدکه در «تببنی جهان» آن را «آغاز سقوط» مینامیدید.
وقتی اتحادیهی اروپا نام مجاهدین را در لیس���ت تروریستی وارد کرد ،شما در واکنشی
عجیب ،در تهران اعالم تجمع اعرتاضیکردید و به دنبال آن مدعی شدی د تجمعی هم در
-1مواردی هم بودکه با دادن پول و امکانات به افراد در داخلکشور  ،از آنها میخواستید پالکادرهایی
را در نقاط مختلف شهر برای لحظاتی نصب ،و عکس آنها را برایتان ارسالکنند .من مستقیم ًا در
جریان این شیوه از کار هستم.
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مقابل دانشگاه تهران در حمایت از ارتش آزادیبخش شکلگرفته و پالکارد بزرگی را
هم نصبکردهاند!گویا مقابل دانشگاه تهران« ،هاید پارک» لندن است.
همچننی پس از دستگریی مریم رجوی مدعی شدید در شهرهای ایران تجمعهای اعرتاضی
در محکومیت اقدام دولت فرانسه صورت گرفته و افرادی نیز خودسوزی کردهاند! شما
پس از خلعسالح مجاهدین مدتی «کمیتهی رفراندوم آزاد ایران» و «کانون زنانکمیتهی
رفراندوم آزاد ایران» هم با مسئولیت آفاق روشنی ،بهطور صوری تشکیل دادید و شعار
«رفراندوم ،رفراندوم این اس���ت شعار مردم» راکه پیشتر سازگارا و ...طرحکرده بودند
تکرار کردید .از ذکر جزئیات خودداری میکنم و برای نشان دادن سیاست شما ،بر اساس
ضربالمثل «مشت نمونهی خروار» تنها به توصیف اقدامات یکی از انجمنهای تخیلی
و اینرتنتی شما و نوع تبلیغاتتان میپردازم.

«انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران»
ش���ما در نیمهی دوم سال  ۱۳۸۳یک انجمن تخیلی و اینرتنتی به نام «انجمن دفاع از
حقوق زنان در ایران» با مسئولیت مهری امریی ،با آرم ویژه تشکیل دادید و مدعی شدید
این انجمن بصورت مخفی در تهران فعالیت میکند .درست مثل همنی هواداران نامریی
مجاهدین که این روزها در داخل کشور آمادگی خود را برای تشکیل «یگانهای ارتش
آزادیبخش» اعالم میکنند و اطالعیههایش���ان از مقر مریم رجوی در «اورسورواز»
فرانسه صادر میشود .برای آن وبالگی هم دست و پاکردید.
از آن پس «مهری امریی»که در «اشرف» نشسته بود یکهتاز میدانهای نربد «زنان» در
تهران شد .برای این انجمن اینرتنتی و فاقد هویت واقعی ،در اسفند « ۱۳۸۳مانیفیست»
هم انتشار دادید .برای مدتی او دوش به دوش «آفاق روشنی» و «کانون زنان کمیتهی
رفراندوم آزاد ایران» فعالیت ،و اعالم تظاهرات میکرد .اما بعد صالح دانستید که «آفاق
روشنی» و «کانون» مربوطه را از صحنه حذف ،و به «مهری امریی» بسندهکنید.
در ش���رایط دشواریکه زنان میهنمان با تش���کیل انجمنهای واقعی در داخلکشور و
با ت�ل�اش روزمره بهطور فعال در پی احقاق حق���وق خود بودند و «کمپنی یکمیلیون
امضا» و ...را سازماندهی میکردند ،عواقبش را متحمل میشدند و شما اقدامات آنها
را تخطئه ،و در خدمت رژیم معرفی میکردید ،خودتان از آنها میخواس���تید به انجمن
اینرتنتی و فانتزی شماکه وجود خارجی نداشت بپیوندند:
ما از تمامی زنان و دخرتان شریف ایرانی میخواهیمکه با ما همکاری نمایند تا
صدای خود را بهگوش جهانیان برسانیم .بخاطر داشته باشید که جنبش آزادی
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زنان ،ضد تمامعیار هر نوع عقبماندگی و واپسگرایی است .درگذار از این
جنبش ،آزادی مردان نیز محقق خواهد ش���د .بنابراین حمایت از این انجمن
ً
صرفا به زنان ایرانی محدود نمیش���ود ،بلکه مردان این مرز و بوم نیز در این
جنبش ذینفع خواهند بود .زیرا نظامکنونی سرکوب عمومی جامعه را از طریق
به بندکشیدن زنان پیش میبرد ،و با این شیوه،کل جامعه را به یأس و ناامیدی
1
و خشونت سوق میدهد.

تالش بیوقفه برای جا انداخنت انجمن
و سخنگوی آن
برای ردگمکنی ،فعالیتهای این انجمن ابتدا انعکاسی در سایتهای وابسته به مجاهدین
پیدا نمیکرد .مهری امریی مسئول این انجمن فانتزی وکارگزار شما اطالعیههای تهیهشده
از س���وی زندانیان و فعاالن چپ را امضا میکرد .به اطالعیهی زیرکه توسط بخشی از
زندانیان س���ابق چپ همراه با تعدادی از فعاالن چپک���ه در آن دوره با «گفتگوهای
زندان» نزدیک بودند ،امضا شده توجهکنید .سر وکلهی مهری امریی آنجا نیز پیدا شده
2
است .حتم ًاکه توضیح قابل قبویل برای هوادارانتان خواهید داشت.
برای جا انداخنت «مهری امریی » کذایی ،مقاالتش را در سایت «صدای ما» وابسته به
«جمهوریخواهان الئیک»که -میخواس���تید سر به تنشان نباشد -انتشار میدادید.
برای مثال در اکترب  ۲۰۰۵مقالهی «سمریا ،زندگی زیباست» راکه به ادعای شما مربوط به
سرگذشت یک دخرت زلزلهزدهی اهل بم بود در این سایت منتشر کردید.
علی ناظر مسئول سایت «دیدگاه» را نیز فریبدادید .در حایلکه نزد هوادارانتان علیه
وی و س���ایت «دیدگاه» از چیزی فروگذار نمیکردید ،با نام «مهری امریی» مبادرت به
مقالهنویسی در این سایتکردید .برای مثال دو مقالهی «چرا تبعیض جنسی سنگ بنای
نهادینه شدهای در دستگاه متحجرین حاکم است؟» و«در این حاکمیت متحجر ،دخرتکشی
بعداز ۱۴۰۰سال مد روز شده!» به قلم مهری امریی در سایت «دیدگاه» منتشر شد.
سپس سایت «مانی» متعلق به «مریزا آقا عسگری» شاعر میهنمان را که پیشتر در رابطه
با «فدائیان اکثریت» فعالیت میکرد هدف قرار دادید و اطالعیهی انجمن اینرتنتیتان
را در آنجا انتشار دادید .بهانهی صدور اطالعیه و دعوت از مردم ،نشستی بود با شرکت
چند تن از زنان میهنمان در ارتباط با نقد آثار عزاله علیزاده .اطالعیه شما به شکل زیر
تنظیم شده بود:
1-defaazzanan.blogfa.com/post-2.aspx
2-www.lajvar.se/farakhan/farakhan-koshtare-zendanian.htm
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نقد آثار غزاله علیزاده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مراسم سالروز خاطره عزاله علیزاده ،شاعره آزادهایکه در قتلهای زنجریهای
جان خویش را فدای راه آزادی نمود در دانش���گاه تهران (سالن اجتماعات
دانشکده علوم اجتماعی) در روز دوشنبه ۱۲دی ماه ساعت چهار و نیم تا شش
و نیم عصر برگزار میشود .از عموم دوستان درخواست داریمکه در این مراسم
شرکتکرده و با یاد و خاطره این شاعره آزاده خدمات او را پاس بداریم .خون
به ناحق ریخته ش���ده غزاله برای همگی ما ،یادآور مقاومتهای زنان مقاوم
میهنمانمیباشد.
گروه علمی-تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعهشناس���ی در نشستی با
سخرنانی لیال رهرب ،دکرت مریم حسینی و دکرت نریه توکلی آثار غزاله علیزاده را
نقد و بررسی میکند.لیال رهرب مروری بر آثار غزاله علیزاده از زندگی تا زمان
مرگ خواهد داشت .دکرت مریم حسینی نیز با موضوع عشق در آثار علیزاده در
این مراسم به ایراد سخن میپردازد.سخرنان دیگر این نشست دکرت نریه توکلی
اس���ت با موضوع "نقد فمینیستی داستان بعد از تابستان :ازدواج پیشرس و
توقف رشد".
پس قرار ما روز دوشنبه  ۱۲دی ماه ساعت چهار و نیم عصر در سالن اجتماعات
دانش���کده علوم اجتماعی دانش���گاه تهران .انجمن دفاع از حقوق زنان در
1
ایران -مهری امریی.

غزاله علیزاده قربانی قتلهای زنجریهای نبود ،این بخشی از تبلیغات غریواقعی شما بود
که در نشریاتتان هم روی آن تأکید میکردید .او به علت تألمات روحی و فشارهاییکه
متحمل شده بود ،در جنگلهای شمال خودکشیکرد .قطع ًا رژیم جمهوریاسالمی مسئول
پرپرشدن وی است .مگر نه آنکه شما در تبلیغات درونیتان مریم حسینی استاد دانشگاه
الزهرا ،نریه توکلی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ،و  ...را خاتمیچی و در خدمت
رژیم معرفی میکردید؟ به چه دلیل وقتی با «حجاب» انجمن دفاع از حقوق زنان وارد
میشوید به تبلیغ آنها میپردازید؟ بهکدام ادعای شما میتوان باور داشت؟
مهری امریی در  ۱۳دی  ۱۳۸۴درگزارش���ی تحت عنوان «کدامنیگناه» به دس���تگریی
تعدادی از فعاالن دانش���جویی و اجتماعی اشارهکرد .اینگزارش در «بخش:دریچه و
خواندنیها/با مس���ئولیت مرجان آریا» در سایت «مانی» انتشار یافت .همچننی وی در
www.mani-poesie.de/index.

و

1-www.anjomanzananazadeh@yahoo.com
jsp?aId=3150
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گزارش دیگ���ری در همنیروز تحت عنوان «اعتصاب اتوبوسرانان راهنما و چراغ راه
زنان و مردان میهن اس���ت »...به اعتصابکارگران شرکت واحد اشارهکرد .اینگزارش
هم در «بخش :دریچه و خواندنیها /با مسئولیت مرجان آریا» انتشار یافت .به این ترتیب
سایت «مانی» یکی از مراکز مورد وثوق شما شد .حتم ًا بهخاطر دارید زری اصفهانی یکی
از هواداران شما نیز یکی ازگردانندگان این سایت بود .به نظرم وی نیز شناختی از شیوهی
کار شما نداشت .شما در این دوران حتی در مورد رامونا امینی دخرت ایرانیکه درکانادا دخرت
شایسته شده بود و عالقمند به «رقصهای تند» بود هم تبلیغ و اطالعرسانی میکردید.
مولود اینرتنتی ش���ما در وبالگش و در نشریهی اینرتنتی «ایران ما» خرب از آن میدادکه
«کشور هلند خواستار رسیدگی ایران نسبت به بدرفتاری علیه فرحکریمی شد» در حایل
که شما فرحکریمی نمایندهی ایرانیتبار پارلمان هلند راکه سابقهی همکاری با مجاهدین
1
دارد در تبلیغات رسمی «مزدور رژیم» معرفی میکردید.
همچننی در وبالگ «انجمن» خیایل شما ،آدرسسایتهای خربی وابسته به زنان و بهنوعی
«چپ» درج میش���دتا مراجعهکنندگان ساده دل ،پی به ارتباط این انجمن با شما نربند؛
سایتهایی از جمله :قاصدک ،تریبون فمینیستی ،هستیا اندیش ،زنان مرتقی،گزارشگران،
سازمان زنان  ۸مارس ،زنان ایران ،سازمان زنان مبارز ،آزادی زن ،ایرانتریبون ،آژانس خربی
کوروش ،جنبش زنانکُرد برای آزادی و دموکراسی،کانون دفاع از حقوق زنان سنندج.

زمینهسازی برای حضور اجتماعی انجمن و
سخنگوی آن
در روز  ۸خرداد « ۱۳۸۴انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران» ،در اقدامی «متهورانه»
از مردم تهران خواست به مناسبت مرگ خمینی «در روز  ۱۴خرداد ،در ساعت هشت و
نیم شب ،در میدان آزادی و میدان تجریش ،چراغهای ماشنیها را روشنکرده و شریینی
پخشکنید و بوق» بزنند.
ی ماش�ی�نها»
نبوغ را مالحظه میکنید؟ چنانچه رهنمود نداده بودید ،مردم «چراغها 
را در شب خاموش میکردند .یادتان هست وقتی در سال « ۵۹سلطنتطلب»ها چننی
رهنمودهایی میدادند چقدر آنها را مسخره میکردید؟ عاقبت با بیست و پنج سال تأخری
به آنها رسیدید!
«انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران» به منظور زمینهسازی برای ادعاهای بعدی خود
در اطالعیهای به امضای مهری امریی مدعی شد در تجمع روز  ۲۲خرداد  ۸۴زنان برای
اعرتاض به «نقض حقوق زنان در قانون اساسی» در جلوی دانشگاه تهران شرکت خواهد
1-www.iranema-online.com/social/files/004943.php
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کرد.بعد از انجام این تظاهراتکه به دعوت خانم «س���یمنی بهبهانی» و دیگر فعاالن
حقوق زن در ایران برگزار شده بود ،مهری امریی اطالعیههایی صادر وگزارشهایی هم
منتشر کرد.
ش���ما به جای آنکه پیشتاز مبارزه باش���ید ،آهستهآهس���ته تالش داشتید با صدور یک
اطالعیهی اینرتنتی برای شرکت در یک تجمع و با انتشار چندگزارش واهی و غریواقعی
س���اخته و پرداخته شده در اش���رف ،بدون آنکه بهایی برپدازید ،شریک مبارزات زنان
میهنمان در داخلکشور شوید.
در روز  ۳۰خرداد  ،۱۳۸۴مهری امریی با صدور اطالعیهای مردم را به شرکت در «تجمع
اعرتاضی برای آزادی زندانیان سیاس���ی»که «از طرف انجمن دفاع از حقوق زنان در
ایران»« ،در محل دفرت س���ازمان ملل :جاده قدیم شمریان خیابان دروس بلوار شهرزاد»
سازماندهی شده بود ،دعوتکرد!
درکجای دنیا و کدام دیکتاتوری لجامگس���یخته ،مردم ،به دعوت یک انجمن اینرتنتی
غریواقع���ی و رهربانی خیایل در تظاهرات اعرتاضی ش���رکت میکنن د که در جامعهی
استبدادزدهی ایران چننیکنند؟
وقتی کس���ی به دعوت شما وقعی نگذاش���ت ،در تاریخ  ۲۲تریماه  ۱۳۸۴مدعی تجمع
بزرگی در مقابل دانش���گاه تهران به منظور اعرتاض به وضعیت زندانیان سیاسی شدید.
مهری امریی در «گزارشی از تجمع جوانان و زنان در مقابل دانشگاه تهران»که با عنوان
«صدای پای س���نگنی انقالب بهگوش میرسد ،پریوزی از آن ماست» در وبالگ این
انجمن انتشار یافت ،ادعاهای مسخرهای را عنوانکردکه دل هر دردمندی راکه ذرهای با
شرایط ایران آشناست به درد میآورد .متأسفانه شماکمبودهای شخصیتی خود را به این
ترتیب ارضا میکردید .بهگوشهای از آنها توجهکنید .تکرار همهی آنها ماللتبار است
و در این نوشته نمیگنجد:
امروز ساعت پنج عصر تجمعی در مقابل دانشگاه تهران به منظور اعرتاض به
وضعیت زندانیان سیاسی و فشارهای اجتماعی و سیاسیکنونی حاکم بر میهن
داش���تیم .دکرت ملکی هم از این تجمع حمایتکرده بود ،بچهها باز هم آماده
شدند تا صحنهی جنگی نابرابر را با نریوی انتظامی و لباس شخصیها داشته
باشند و با فریاد آزادی به دنیا بگویند که مردم ایران هیچ چیز نمیخواهند جز
کمی و یا حتی قطرهای آزادی .باز هم زره پوشیدیم ،زره اراده و ایمان به آزادی
و رهایی از دست ظالمان دوران .میخواستیم جدا جدا وارد صحنه شویم ،و
هرکداممان البته مسئولیت خاص خودمان را داشتیم.
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باالخره س���اعت پنج عصر در مقابل دانشگاه تهران بودیم ،تجمع از ابتدای
خیابان قدس شروع ش���ده بود و بر تعداد جمعیت هر لحظه افزوده میشد،
ً
مستمرا اضافه میشدند و مردم را با باتوم
نریوی انتظامی و لباس شخصیها هم
کتک میزدند .یکی از بچهها گفت :نگاهکن مثل لشگریان یزید میمانند!!
به اوگفتم مگر لشگریان یزید چکار میکردند؟ اوگفت :آنها ذرهای ایمان و
اعتقاد بهکاریکه میکردند نداشتند و فقط والیت فقیهی داشتند بنام یزید
که او به آنان فرمان میداد و آنها هم مثلگرگ وحش���ی به جان نفرات امام
حسنی میافتادند و میدریدند بدون آنکه بفهمند باکی طرف هستند و اینکه
باالخره امام حسنی چی دارد میگوید و ...ناگهان چشممان به دو زن و یک
پسر جوان افتا دکه به طرز وحشیانهای زیر مشت و لگد و باتوم نریوی انتظامی
بودند ،چهار زن و یک مردکه البته س���ن و سالدار هم بودند به سمت آنها
رفتند و به آن مزدورانگفتند :ولشانکنید مگر آنها چهگناهیکردهاند مگر
چیگفتند بجز اینکهگفتهاند زندانیان سیاسی را آزاد کنید ،یا اینکه ما آزادی
میخواهیم و...که یکی آنهاکه درجه سرهنگی هم داشت ،با دهانکفکرده
گفت دیگر میخواستید چه بشود و چکار بکنند ،آنها عکس رجوی را باال
بردهاند از این بدتر چیزی امکانپذیر است! همه شماها منافق هستید!! دوستم
مرا بهکناریکش���ید وگفت مگر این دو نفر کی هستند که اینها اینطوری
نسبت به عکس آنها عکسالعمل نشان میدهند؟ منکهکمیگیج شده بودم
گفتم ،نمیدانم ویل هر که هستند خیلی از آنها وحشت دارند .باالخره هر سه
نفر آنها را خو ن چکان به سمت ماشنی لباس شخصیها هل داده و با خود
به نقطه نامعلومی بردند .چند مادر مس���ن با دیدن این صحنهگریه میکردند
و میگفتن���د ” :آنها مگر چکا رکرده بودند ،آخر هرکس عقیدهای داره مگر
شماها عکس آخوندهای شپش���و را باال میبریدکسی جرأت داره که بهتون
چیزی بگه خوب این جوانان هم عکس دلخواهش���ان را باال بردهاند به شما
چه مربوطه و خالصه هرک���س چیزی میگفت” ناگهان دو تا از خربنگاران
خارجی وارد صحنه شدند و شهرزادکه زبان انگلیسیاش پرفکت است ،سراغ
آنها رفت و صحنه را برایشان توضیح داد وگفتکه چه اتفاقی افتاده است،
خربنگارانگفتند که اینرا میدانند و در قس���مت جلو خیابان این صحنه را
رؤیتکردهاند و از باالبردن عکس فیلم همگرفتهاند.
آقای رجوی منظور سخنگوی شماکه از اشرف به جای مقابل دانشگاهگزارش میدهد،
تظاهراتیستکه برای آزادی اکرب گنجی در تهران صورتگرفته بود .البته شما بهرت از من
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میدانید که مهری امریی درسی راکه از شماگرفته در اینگزارش پس میدهد .فرهنگ
یک «اشرفنشان» از سر و روی اینگزارش میبارد .البتهکتمان نمیکنم به یککارگر
بیخرب از همه جای درمانده ،پول هنگفتی داده بودیدکه عکس شما را در تجمع اعرتاضی
دفاع از اکرب گنجی بلندکند .داستان غمانگیز او را بهرت است از زندانیان سیاسیکه در
اوین با او همبند بودند بشنوید.
مهری امریی به نقل ازگزارش «مرتضی – م :مینویسد:
در خیابان انقالب نزدیک خیابان قدس از جمله نفرات سرکوبگریکه در
صحنه بودند یکی سرهنگ مطهری و دیگری سرهنگ رحمانی بود و آنها
را به اسم صدا میکردند .آنها وحشیانه دستور میدادند که بزنیدشان آنقدر
که دیگر جرأت تجمع نداشته باشند!! آنها فحشهای بدیکه الیق خودشان
مخصوصا به خواهران و مادران ماکه ً
ً
واقعا در صحنه
است را به مردم میدادند
گلکاشتند و لحظاتی بودکه من جلو این زنان شجاعکم میآوردم .ناگهان
جلوی سر در دانشگاه عکسهایی را چند جوان باال بردند -چون جمعیت
زیاد بود متوجه نشدمکه عکس چهکسانی است -ویل ً
بعدا شنیدمکه عکس
رهربان مجاهدین خلق بوده اس���ت .یک دفعه ازدحام شد .فضا عوض شده
بود .نریوی انتظامی مرتب مردم را میزد ،مثل این بودکه بهگاو ،ش���نل قرمز
نشان داده باشی یک دفعه همشون وحشی وحشی شدند .مردم به سمت میدان
انقالب حرکتکردند و جلوی سینما بهمن جمع شدند....
آقای رجوی شما بهرت میدانید «در صحنه»« ،فضا عوض شد» و «لحظاتی بودکه من»
فرهنگ ساکنان «اشرف» است.
مهری امریی از قول مجید – آ مینویسد:
 ...در نزدیکی سینما بهمن ناگهان متوجه شدم در داخل یکگودال جوانان
نشستهاند و از آنجا به سمت مأمورین انتظامی سنگ پرتاب میکنند ،یکی
از مأمورین با با توم جلو آمدکه س���ه تن از جوانان از گودال بریون آمده و او
ً
مفصال ادبکردند ،طوریکه همه برایش���ان دست میزدند و خوشحایل
را
میکردند ،آخراالمر مزدور دس���ت و پا شکسته را با آمبوالنس به بیمارستان
منتقلکردند ،مردم به آنها گفتند درس عربت بگریید و جوانان ما را اینقدر
تحت فشار قرار ندهید .به عینه شاهد بودمکه خیلی از مزدوران انتظامی ترسیده
بودند و جلو نمیآمدند.
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وسط میدان انقالب چهگودایل بودهکه همچون سنگر میدان جنگ عمل میکرد؛ خدا
میداند و نبوغ نمکشیدهی جاعلنی بهکار گماشته از سوی شما .آقای رجوی باورکنید
بقیهی انسانها به چشم و گوشبستگی سینهچاکان شما نیستند.
«افسران مریم» در اشرف به جای مردم ایران در مورد صحنهی تجمعگزارش مینویسند.
آرش -ب مینویسد:
با ش���رمندگی نتوانستم با موبایل با شما تماس بگریم شبکهی تلفن همراه را
ً
ً
واقعا به شما تربیک
اصال امکان تماس در آن منطقه نبود... .
مختلکردهاند
میگویم ،در تظاهرات  18تری مردم میگفتند چون چاقوکشی بنام احمدینژاد
رئیسجمهور ش���ده ،دیگر مشکل میتوان تجمعی داشت ویل در این تجمع
دیدیمکه خیلی چیزها را میشود تغیری داد و عوضکرد .اینرا بدانیدکه من تا
آخرش هستم .موفق باشید.
با انجمن مخفی و سخنگوی مخفیاش با موبایل تماس دارند .بنازم به اینهمه هوش
ح اس���تکه همهیگزارشها به قلم یک نفر در «اشرف» نوشته
و ذکاوت! خیلی واض 
شده است .ایکاش در این زمینهکمی سلیقه به خرج میدادید .حتم ًا تکذیب نمیکنید
که «من تا آخرش هستم» و «خیلی چیزها را میشود تغیری داد» دستپخت شماست.
احمد – م مینویسد:
فرق���یکه ایندفعه با تجمع روز  18تری داش���ت این بودکه جوانها به نریوی
انتظامی حمله میکردند و با س���نگ با مزدوران درگری میش���دند .خانمها
هم با نریوی انتظامی بح���ث میکردند ،حتی یک مورد دیدم وقتی یکی از
مزدوران لباس شخصی داشت دخرت جوانی راکتک میزد ،چند زن آن مزدور
را هل دادند تا به اینکار رذیالنهاش ادامه ندهد .یک خانم به یک سرهنگ
میگفت" :آخه تاکی ،خجالت نمیکشید .مگه این جوونها چهگفتند و"...تا
یکی شروع به بحث میکرد سریع مردم دورش جمع میشدند و از او دفاع
میکردند .من به چشم حمایتهای مردمی را دیدم و امیدوار شدم .و شرمنده
هس���تم ،بخاطر نکاتیکه در تجمع  18تری در مورد مردم نوش���ته بودم .و باید
بگویمکه اشتباه میکردم و حرف شما درست بودکه انقالب ما پیچیده است
و مردم باالخره راه را باز خواهندکرد ،حق با شما بود من به عینه دیدمکه مردم
از این مسری پیچ در پیچ در حال عبور هستند .پریوزی ازآن ماست.
آقای رجوی باورکنید این درماندگی استکه افسران شما از اشرف در قالب مردم ایران
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میروند و تحلیلهای شما را تأیید میکنند و عذر تقصری میخواهند .تعجب نمیکنید هم
«احمد – م» و هم «مجید – آ» هر دو «به عینه» میبینند؟
فرناز – یکی دیگر از شاهدان شما مینویسد:
صحنهی بس���یار باش���کوهی بود ،در بنی تجمعکنندگان دخرت الغراندامی با
روسری روشن بودکه خیلی فعالیت داشت و شعار میداد و مورد توجه مردم
قرار گرفته بود و همه او را تشویق میکردند ،نریوی انتظامی به او حملهکرد تا
او را سوار ماشنیکند ،مردم به سمت نریوی انتظامی هجوم بردند و مزدوران
ترس���یدن دکه آن دخرتک را دستگری کنند .االن در میدان انقالب پلیس ضد
شورش و ماموران زیادی هستندکه به مردم عادی همگری میدهند .مادران پری
هم آمده بودند وقتیکه آنان به نحوه برخورد نریوی انتظامی اعرتاضکردند،
سرهنگ پاسدار محمد جعفرینسب از فرماندهان نریوی انتظامی به آن مادران
که اعرتاض به ضرب و ش���تم بچهها میکردن دگفتکه عکس باال بردند و
اجتماع غریقانونی داشتند ،میخواستید که ما آنها را ناز کنیم ،خوب معلوم
استکه باید آنقدر بزنیم تا بمریند!! صدها نفر دستگری و مجروح و مصدوم
شدهاند .ویل عجیب این استکه جوانان و بطور خاص زنان صحنه را ترک
نمیکنند و استوار و پابرجا شعار میدهند.
س شما را باال بردهاند .تأکید
آقای رجوی این شاهد هم تالش میکند ثابتکند مردم عک 
او این استکه «بطور خاص زنان صحنه را ترک نمیکنند».
فرهاد – ش.گویا در حال نگارش یکگزارش نظامی برای مسئولاش در اشرف است:
امروز همهی مردم روحیهی تهاجمی باالیی داشتند و صحنه را از موضع تسلط
به دست میگرفتند ،چند تا از مادرانکه با شور و شوق شعار زندانی سیاسی
آزاد باید گردد و همچننی ش���عار فریاد هر ایران���ی ،آزادی آزادی میدادند در
تعرضیکه نریوی انتظامی به آنهاکردگفتند« :عزیزانمونکه در زندان هستند
دیگه جون ما چه ارزشی داره ما دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم»!!
نریوی انتظامی به آنهاگفت:کاری نکنیدکه به عنوان منافق شما را بگرییم و
بربیم بیست سال زندانتون کنند!! یکی از مادران فریاد زد :ما را ز سر بریده
نرتسانید ما تا آخرش هستیم و روزی راکه فرزندانمان از زندان آزاد شوند را
باید ببینیم و بعد بمرییم .مردم نسبت به  18تری ترس را کنار گذاشته بودند و
از خودگذشتگی را میشد در برخوردهای اغلب آنها دید ... .بنظرم بیش از
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هزار و دویست نریوی انتظامی و لباس شخصی در این تجمع برای سرکوب
شرکت داشتند .ویل همگی روحیههایشان بسیار ضعیف و وحشتزده بود و
پاینیترهایشانکه جرات جلو آمدن نداشتند و باکوچکترین هجوم از جانب
مردم و حتی از جانب زنان فرار میکردند و عقب میکشیدند.
آق���ای رجوی عب���ارات «روحیهی تهاجمی باال»« ،صحنه را از موضع تس���لط»« ،در
تعرضی» مربوط به فرهنگگفتاری «اشرفنشنی»هاس���ت و نه جوانان ایرانی روبروی
دانشگاه .عجیب نیست هم «فرهاد -ش» از قول مادران میگوید «تا آخرش هستیم» و
هم «آرش – ب » میگوید« :تا آخرش هستم»!
آی���ا جو ای���ران در تریماه  ۱۳۸۴و پس از پریوزی احمدینژاد اینگونه بود؟ انتش���ار این
دروغها چه دردی از مردم ایران دوا میکند؟ چرا جز ش���ما و انجم ن خیایلتانکس���ی
اینگونهگزارش نمیدهد؟
شهره – م مینویسد:
...در س���اعت هشت و پانزده دقیقه تعداد چهار مینیبوس از جلو من رد شد
که پر از دستگریشدگان بود و جالب اینکه آنها از داخل مینیبوسها شعار
ً
تقریبا نصف دستگریش���دگان را زنان تشکیل میدادند .از نظر من
میدادند.
چیزیکه خیلی بچشم میخورد شجاعت مردم و بطور خاص زنان و دخرتان
بود .این باعث میشدکه لحظه بهلحظه جمعیت بیشتر شود .مزدوران انتظامی
بطور خاص زنان را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار میدادند ویل من باکمال
تعجب ش���اهد بودمکه آنها با خوردن اینهمه باتومکنار نمیرفتند و انگار
فضای دیگری بود.
آیا دستگری شدگان به پیکنیک میرفتند؟ آیا عبارات «خیلی بچش م میخورد»« ،بهطور
خاص»« ،فضای دیگری» فرهنگ غالب «اشرفنشنی»ها نیست؟ تعجب نمیکنید که
«شهره-م» هم مثل «فرناز –ن» از واژهی «بهطور خاص زنان» آنهم دو بار استفاده میکند؟
صمد -آ مینویسد:
 ...در حمله و هجومهای وحشیانهی نریوهای رژیم به مردم ،یکی از فرماندهان
آنها-که اس���م خودش را هم بر روی لباسش نصب نکرده بود تا شناخته
نشه -بارها مثل گاو وحشی به مردم هجوم میآورد و ضربات باتوم را به سر
و صورت مردم میزد و از نریوهای تحت فرمانش هم میخواست که به این
شکل به مردم حملهکنند و در چندین مورد هم باتون را در هوا به سمت مردم
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پرت میکرد ت���ا جوانان و مردمیکه در حالگریز بودند را هدف قرار بده و
در اثر اینگونه ضربات هم تعدادی مصدوم شدند ... .در یک مورد نزدیک
س���ینما بهمن ش���اهد بودمکه یکی ازگروهبانهای نریوی انتظامی از دستور
فرماندهاشکه خواسته بود به زنان و مادران با باتون حملهکنند ،سرپیچیکرد و
آن فرماندهی مزدور با هل دادن و زدن آنگروهبان و دادن فحشهای رکیک
به او در مقابل مردم ،از یکی دیگر از زیر دستانش خواستکه نام او را بنویسد
و برای او خط و نشان کشید .من شاهد بودم که در خیابان انقالب به سمت
میدان دو اتوبوس دخرت را دستگری کرده بودند و با خود بردند .همچننی تعداد
زیادی از دانشآموزان هم به صحنه آمده بودند و شعار میدادند.

«مرتضی -م» نوش���ته بود «مثل اینکه بهگاو شنل قرمز نش���ان داده باشی یک دفعه
همشون وحشی وحشی شدند» و «صمد -آ» هم نوشته است «بارها مثلگاو وحشی به
مردم هجوم میآورد» فکر نمیکنید یک نفر مشغول انشاء نویسی است؟ تعجب نمیکنید
اینهمه مر د به سخنگوی مخفی انجمن زنانگزارش میدهند؟ آیا احرتامی برای شعور
مردم قائل هستید؟ آیا تعجب نمیکنید «مرتضی -م»« ،صمد – آ» «مجید -آ» هر سه
نفر از نزدیک سینما بهمنگزارش دادهاند؟
آقای رجوی یکی از موارد دستپخت سخنگوی انجمن مخفی زنان تولید شده توسط
ش���ما ،این بودکه درگزارش مربوط به «نقض حقوق زنان در ایران» در بند  ۱۲زندهیاد
«هدی صابر» را زن معرفیکرده بود:
خانم هدی صابر از فعالنی «ملی ـ مذهبی» ،به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از
طریق تشکیلگروه ملی ـ مذهبی در دادگاه تجدید نظر به پنج سال و نیم زندان
محکوم شدند.
دوری از تحوالت سیاس���ی و اجتماعی داخلکشور تاکجا؟ با این سطح از اطالعات
چگونه میخواهید پیشتاز مردم باشید؟

مهری امریی زندانی سیاسی جعلی
و خاطراتش
مهری امریی «پهلوان پنبه»ی اینرتنتی شماکه در قالب یک رزمندهی جان برکف ظاهر
ش���ده بود در تاریخ  ۲۴آب���ان ۱۳۸۴خاطرات جعلی زندان���ش را تحت عنوان «اینجا
زندان زنان است! روزهای سیاه زندان و تجاربی بزرگ برای ادامه مقاومت» در سایت
«گزارشگران» به سردبریی زندانی دردکشیده بهروز سورنکه از فعاالن «چپ» به شمار
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میرود انتشار داد .او نه با فرهنگ شما و نه با حقههای شماآشنا بود برای همنی فریب
شما را خورد .شما میدانستید که در تاریخ یادشده بخش حقوق بشر سایت «دیدگاه» را
من اداره میکردم و مطالب مربوط به زندان بدون بررسی و تأیید من انتشار پیدا نمیکرد
و با توجه به ش���ناختیکه از من و اصویلکه بدانها معتقدم داش���تید ،صالح ندانستید
آن را برای انتش���ار در اختیار س���ایت دیدگاه بگذارید .به ویژهکه «دیدگاه» به نزدیکی
با مجاهدین هم معروف بود در حایلکه این ظن وگمان به س���ایت «گزارش���گران» و
مسئولش نمیرفت .در مقدمهی خاطرات جعلی مولود اینرتنتی شما از زندان آمده است:
میخواهم از زمانیک���ه در بند زندانیان عادی بودم ،به عنوان خاطرات تلخ
و ش�ی�رین آنروزگاران تا حدودیکه در توان دارم ،برایتان بنویسم .البته باید
ً
مستمرا چپ و راست حرفهایم را ببندم و خیلی چیزها را رویکاغذ میآورم
ً
مجددا خط بزنم ...تا دوباره آقایان وزارت اطالعاتیکهکلی تعهد و
که باید

امضا و وثیقه و  ...از منگرفتند متوجه این نشوندکه چهکسی این متون را به
رشته تحریر در آورده (خب دیگه اختناق یعنی همنی) هر چندکه آنقدرکودن
و بیسواد هستندکه فکر نمیکنم بفهمند! اما میدانم روزی خواهد رسیدکه
بسیاری از ما زنان و جوانان ایرانی چیزهایی را از سیاهچالهای این نظام به
ً
مخصوصا
دنیا خواهیمگفتکه هیچ انسانی به مخیلهاش هم خطور نمیکند،
سالهای ۶۰تا ۶۸که قدارهبندانی مانند الجوردی جالد یا حاجداوود حاکمان
زندان بودند .خاطرات سایر دوستان و زندانیان راکمابیش در سالهای سیاه
و رعب انگیز ۶۸-۶۰خوانده یا شنیدهام و فکر میکنمکسی هنوز واقعیتها را
1
نمیداند.
«مولود اینرتنتی ش���ما» از «اش���رف» حتی در خاطرات زندان جعلیاش هم به نوشنت
و دادن «کل���ی تعهد و امضا و وثیقه و »...به وزارت اطالعات اش���اره میکند .این در
حایلستکه شما ،دیگران راکه بهطور واقعی در زندان بوده و مصائبگوناگون را تحمل
کردهاند به خاطر نوشنت و دادن یک «تعهد و امضا و وثیقه و  »...که کسی بدون آن از
زندان رژیم آزاد نشده ،محکوم میکنید و برایشان پرونده میسازید.
آیاکس���یکه خامخیاالنه از «کودنی و بیسوادی» دستگاه امنیتی رژیم آنهم به شکلی
نازل میگوید خودش «کودن» نیس���ت؟ آیا چننی ادعاهای نابهجایی ،شناخت درست
و منطقی از دستگاه اطالعاتی رژیم به جوانانکشورمان میدهد؟ آیا آنها را بیسرپ در
1-anjomanzananazadeh@yahoo.com
www.gozareshgar.com/index.php?id=559&tid=619
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مقابل دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم قرار نمیدهد؟
ی خاطراتش مینویسد:
زندانی جعلی دستساخت شما در ادامهی مقدمه 
وقتی که خودم برای اولنی بار در سال  ۷۹پا به زندان گذاشتم با همان تصور
سالهای قبل وارد زندان شدم و خودم را آمادهکرده بودمکه قیمه قیمه بشم!
با خودم گفتم یادت باشه که خودت این راه را انتخاب کردهای ،میتوانستی
تش���کیل خانه و زندگی بدهی و به قول مادر بزرگت خوشبخت بشی!! ویل
تو به آن زندگی عادیکه برای خودت خوش باش���ی و زندگیکنی و " ...نه"
گفتی پس حاال باید پای آن بایستی و مقاومتکنی! خالصه با خودمکلیکار
توضیحی میکردمکه روحیه بگریم!کمی میترسیدم .کمیکه چه عرضکنم!
راستش رو بخواهید خیلی میترسیدم ،نمیدانستم چه بر سرم خواهد آمد و در
ابتدا ترس س���راپای وجودم را احاطهکرده بود ،ویل با یادآوری انگیزشهایم
برای مبارزه و با یادآوری سختیهاییکه دوستان تحملکرده و سرافراز بریون
آمده بودند توانستم به ترسیکه داشتم غلبهکنم .و چه شریین است وقتی لرزش
و سس���تی و بیارادگی و زندگیطلبی جای خود را به عنصر اراده انسانی و
انتخاب و پایداری بر سر مواضع و اصول میدهدً .
واقعا آدم همان جا یک سر
وگردن قد میکشد و انگارکه خون تازهای در رگانش جریان مییابد و پوسته
میشکند و چه بخواهد و چه نخواهد دچار تغیری و تحول میشود.
مهری امریی در این خاطرات جعلی به موضوع «یادآوری سختیهاییکه دوستان تحمل
کرده و سرافراز بریون آمده بودند» اشاره میکند .در حایلکه در تبلیغات درونیتان مدعی
هستید هر کس از زندان خمینی زنده بریون آمده «خیانت»کرده است .متأسفانه زندگی و
مواضع شما مشحون از دوگانگی و تضاد است .شما با خودتان هم صادق نیستید.
پدیدهی اینرتنتی شما ،در قالب «دنکیشوت» مؤنث ،در ادامهی اوهامش مینویسد:
بعد از مدتیکه بازجوییهای اولیه و تهدید و تعزیر -منظور از تعزیر شکنجه
استکه چون از ما چیزی پیدا نکرده بودند در حد زدن تعدادیکابل و سیلی
و تو سری و لگد و مشت-قضیه خاتمه پیداکرد .ما طبق توصیههای دوستانی
که ً
قبال در زندان بودند ،بر س���ر حرفیکه زده بودیم ایس���تادیم و چون هیچ
سرنخی از ارتباطات ما به دست نیاوردند و تقریباگیج شده بودند که باالخره
من و دوستم سیمنی چکاره هستیم! بعد از مدتی باالخره ما را به بند زندانیان
عادی فرستادند.
واقعیت این بودکه ش���رایط زندانکه بیانگر شرایط جامعه بود ،خیلی عوض
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شده بود ،لحظاتی داشتمکه احساس میکردم بازجو و زندانبان از ما میترسند
و خیل���ی از جاها از موضع پاینی ش���روع به توضیح و تحلیلهای "چپ اندر
قیچ���ی" میکردند.گوییکه میخواهند برای ف���ردای انقالب و قیام خلق،
توجیهی برایکارهای خود و مزدوریشان داشته باشند! به همنی دلیل ما هم
تهاجممان را در برخورد با آنان باال بردیم ،در عمل احساس میکردمکه نسبت
به آنان حتی به لحاظ تعادل قوا برتری دارم ،بنابر این خیلی از جاها من از آنها
حسابرسی میکردم و آنان را سئوالپیچ میکردم و با مشاهده زبونی و ضعف
ً
درونا احساس قدرت میکردم .و اما واقعیت تابناکی راکه در باال به آن
آنها
اشارهکردم این بودکه به دلیل باال رفنت اعرتاضات و آگاهیهای جامعه و رو
شدن دست این مزدوران حاکمً ،
عمال آنها نیز در دستگاه تعادل قوا متوجه شده
بودند که بهرت است با ما زیاد در نیفتند! به خوبی میتوانستم درون آنها را
بخوانم و از اینکه ابتدای ورودم به زندان ترس داشتم به خودم خندیدم چون
ً
عمال شاهد این واقعیت بودمکه ترس در دل و چهره و چشمهای این مزدوران

موج میزند و به این حقیقت ایمان آوردمکه سرفصل عوض شده و فاز ،فاز
تهاجم است .به شوخی به بچهها میگفتم مثلکارتن تام و جری شده،که حاال
نوبتگربه استکه از موشه برتسه و فرار کنه! البته این شوخی بود چراکه همه
میدانیم نریوهای واپسگرا ،باالخره نابود خواهند شد و ترس نریوهای باطل
از عناصر انقالبی و مبارز ،واقعی و غری قابل انکار است حتی اگر با دشنه و
خنجر و شکنجه و اعدام بخواهند این ترس را بپوشانند .و االکسیکه حسابش
پاک است از محاسبه چه باک است و چرا باید جواب استدالالت منطقی
انقالبیون را با دار و درفش و شکنجه بدهند!
«قهرمان» خیایل شما با خوردن «تعدادیکابل و سیلی و تو سری و لگد و مشت»که در
قاموس زندانیان دههی  ۶۰شکنجه محسوب نمیشد و «ملیخوری» نام میگرفت «کلی
تعهد و امضا و وثیقه و »...به وزارت اطالعات داده است.
آقای رجوی ش���ما سالهاست در فانتزیهای خودساختهتان اسریید و دنیای مبارزه را با
کارتون «تام و جری» اشتباهگرفتهاید .و به تصورتان «جری» میتواند با شریینکاریهایش
از پس «تام» برآید.
حتی اگر هیچ سند و مدرکی درکار نبود ،ادبیات بهکار برده شده در این خاطرات جعلی
به خوبی نشانگر آن استکه نویسنده در «اشرف» نشسته و در اوهام خود به سر میبرد و
ارتباطش با دنیای واقعی قطع شده است .هرکسکهکوچکترین آشنایی با منت و فرهنگ
گفتاری و نوشتاری مجاهدین داشته باشد به سادگی متوجه میشودکه عبارات بهکاربرده
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ش���ده در این خاطرات ،از ذهن بستهی یک «اشرفی» تراوشکرده و نه یک زن جوان
داخل ایران .از احساس پهلوانپنبهایکه به نویسنده دست داده و ادعاهای مسخرهایکه
مطرحکرده میگذرم و تنها به چند عبارت «اشرفنشان» بسنده میکنم.
«لحظاتی داشتم»-لحظه داشنت در فرهنگ مجاهدین را میخواهید توضیح دهم؟،-
«موضع پاینی»« ،ما هم تهاجممان را در برخورد با آنان باال بردیم» -حتم ًاکه این مولود
اینرتنتی ،تحت تأثری بحث «حداکثر تهاجم» و «تهاجم صدبرابر» شما بوده است« ،-در
عمل احساس میکردمکه نسبت به آنان حتی به لحاظ تعادل قوا برتری دارم» -نویسنده
خاطرات جعلی میخواهد بحث «تعادل قوا»ی شما را به میان بکشد« ،-خیلی جاها
من از آنها حسابرسی میکردم» -حتم ًاکه بحث حسابرسی در مجاهدین را فراموش
ً
«درونا احساس قدرت میکردم»« ،واقعیت تابناک»« ،دستگاه تعادل قوا»،
نکردهاید،-
«سرفصل عوض شده و فاز ،فاز تهاجم است» -نیاز به توضیح بحث تغیری سرفصل و
فاز تهاجمکه از ابداعات صدبار تکرار شدهی شماست ،نیست .-حتیکلمات و عبارات
بهکار برده ش���ده در مقدمهی خاطرات جعلی زندان وی نیز معرف فرهنگ شماس���ت.
«زندگیطلبی»« ،عنصر اراده انس���انی»« ،انتخاب و پایداری»« ،یک سر وگردن قد
میکشد» و «پوسته میشکند»« ،کار توضیحی» را به سادگی میتوان در تحلیلهای
روزمرهی شما و فرهنگ غالب «اشرفنشا ن»ها دید.
«مجاهد اشرفی»که تحت عنوان «مهری امریی» مدعی است «انجمن زنان مخفی» در
ایران را اداره میکند و سابقهی زندان هم دارد ،در ادامه مینویسد:
ً ...
حتما خواست خدا بودهکه مرا به این بند ،یعنی زندانیان عادی آوردند ،چرا
که پروسهای را که در آنجا طی کردم ،باعث شدکه ارادهام برای ادامه مبارزه
تا به آخر صد چندان شود و انگیزههای مبارزاتیام را در آنجا صیقل دادم.
عبارت «پروس���هایکه در آنجا طیکردم»« ،ارادهام ب���رای ادامه مبارزه تا به آخر صد
چندان» شد ،و «صیقل دادن» انگیزههای مبارزاتی ،برگرفته از فرهنگ ناب مجاهدی
است .جاعلینیکه به فرمان شما مشغول فعالیت هستند از هوش و ذکاوتکافی برخوردار
نیستند که از خود رد پا نگذارند.
یکی دو روز اول باز هم مقهور ش���رایط و فجایعی شده بودیمکه نظام حاکم
بر س���ر این قربانیان جامعه آورده بود ،و فاکتهای آنها باعث میشدکه ما
روحیهی تهاجمی خود را لحظاتی از دست بدهیم.
حتم ًا تصدیق میکنیدکه عبارتهایی همچون «مقهور شرایط» و «فاکتهای آنها»،
ی تهاجمی خود را لحظاتی از دست» دادن ،محصوالت تولیده شدهی شما
و «روحیه 
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هستند و نه ذهن یک زن جوانکه انجمنی مخفی را در داخلکشور اداره میکند .شما با
ادبیات نسل جوان بیگانهاید.
مبارز اینرتنتیکه رنگ زندان و شکنجه و  ...ندیده و به شدت تحت تأثری شعار «میتوان
و باید» مریم رجوی است مینویسد:
در چننی شرایطی بودکه من و سیمنی تصمیمگرفتیمکه بر علیه این وضعیت ،به
عنوان عنصر آگاه بطور آرام ،مبارزه منفی را شروعکنیم و شرایط زندان را تغیری
دهیم .تا هر طور شده به این زنان نگونبخت امید به تغیری را تزریق نموده و به
آنانکمکیکرده باشیم .تا به آنها بفهمانیمکه میتوان شرایط را تغیری داد و
شرایط موجود غری عادالنه است .بله میشود تغیری ایجاد کرد ،ویل نه با سکون
و تسلیم بلکه با عنصر اراده و پشتکار و اعرتاض به شرایط موجود.
اعضا و هواداران مجاهدینکه بحث شما و مریم رجوی در مورد «عنصر آگاه» و «تغیری»
و «عنصر اراده» و ...را شنیدهاند آیا برایشان عجیب نیستکه یک زن جوان در ایران
مو به مو در ارتباط با خاطرات زندانش آنها را بیان میکند؟ وقتی مسئوالن مجاهدین تا
این حد پرت از دنیا هستند آیا میتوان از هواداران شما انتظار تیزهوشی و درایت داشت؟
موجود خیایل ش���ما در هیئت «فلورانس نایتنگل» در مورد فعالیتهایش در بند زنان
عادی مینویسد:
بنابراین دس���ت بکار شدیم ،ابتدا باید اعتماد آنها را جلب میکردیم .چون
سیمنی سال آخر پزش���کی و من هم پرستار بودم ،به راحتی توانستیم اینکار
را با خدمات پزش���کی ش���روعکنیم .به آنها کمکهای پزشکی و مشاوره
میرساندیم و با نفراتیکه بیماری افسردگی داشتند صحبت میکردیم و هر
ً
چیزی را همکه خانواده برای ما میفرستاد ً
مستمرا به
تماما به آنها میدادیم ،و
بریون لیست میدادیمکه برایمان در روزهای مالقات بیاورند از مواد غذایی
گرفته تا لباس و دارو و....همنی باعث شدکه این زنانکه شاید سالیان بود از
ً
سریعا
کسی محبت و عش���قی ندیده بودند ،حتی در حد یک نگاه مهربان،
به جانب ما جذب ش���وند .در چننی ش���رایطی بودکه دیگر حرف ما را قبول
میکردند ،آنان ما را "فرشته"صدا میزدند و احساسات و عواطف پژمرده شده
آنان با آبیاری با عنصر عشق و عاطفه دوباره جوانه زد و شور و نشاط و امید به
زندگی در وجود آنان بارز شد .گویی که در درونشان فصل عوض شده بود،
جرقههایی از عواطف و احساسات انسانی در آنان متبلور شد و تنظیمات آنان
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بسرعت تغیری نمود.
ً
ً
«مس���تمرا»« ،عنص���ر عش���ق و عاطفه»« ،در درونش���ان
های«تمام���ا»،
عبارت
فص���ل عوض ش���ده»« ،تنظیمات آن���ان به س���رعت تغیری نم���ود» فرهنگ ناب
«اشرفنشان»هاست .به زندانی خیایلتان توضیح دهی د که خانوادهها در روزهای
مالقات به ویژه در دورانی که وی مدعیس���ت زندانی بوده نمیتوانستند «از مواد
غذایی گرفته تا دارو» بیاورند .مگر این که زندانی «نورچشمی» بود .آنهم بایستی
از هفتخوان رستم رد میشد.
مس���ئول مجاهدیکه ای���ن جعلیات را تولی���د میکند روی اینرتنت ه���م از «انقالب
ایدئولوژیک» و «تجرد» و «طالق» و آنهم از زبان مسئول مخفی انجمن زنان داخل
کشور دس���تبردار نیست .به عنوان وظیفهی ایدئولوژیک تالش میکند آنها را هم به
خورد ملت بیخرب از همهجا بدهد:
تازه شرایطی یافته بودیمکه بتوانیم به آنها تفهیمکنیمکه زندگی انسانی چیست
و چرا برخی از انسانها خودشان را بخاطر سایرین فدا میکنند ،بطور خاص
وقتیکه فهمیدند هر دو نفر ما به دلیل اعتقاداتمان تا رهایی از ستم حاکم
بر جامعه ازدواج نمیکنیم ،منقلب ش���دند و یکی از آنانکه سحر نام داشت
وزنی س���ی و پنج ساله بود میگفت :من انسانیت را در وجود شما یافتهام و
میخواهم مثل شما باشم.
مهری امریی مسئول انجمن زنان داخلکشور و «سیمنی» خانم دکرت کذایی به تأسی از
«انقالب مریم» به دلیل «اعتقاداتشان»« ،تا رهایی از ستم حاکم بر جامعه ازدواج»
نمیکنند .شما دامنهی «انقالب ایدئولوژیک» و «تجرد» را «بطور خاص» تا ایران هم
گسرتش دادهاید و در خاطرات فانتزی هم روی آن تأکید میکنید .اگر در دنیای واقعی
این «انقالب» پایش را از روابط درونی شما بریون نگذاشته در دنیای فانتزی ،ایران و
زندانهایش را در مینوردد.
آقای رجوی بپذیرید به خاطر خودتان همکه شده از رویا بریون بیایید.
مخلوق اینرتنتی شماکه از زبان دیگران خود را «فرشته» مینامد در خاتمه مینویسد:
ویل متأسفانه بعد از مدتیکه مسئولنی بند متوجه تغیری روابط زنان زندانی و
ً
سریعا ما را از آن بند به بند دیگری منتقلکردند،
مناس���بات آنان با ما شدند،
پاسداران شب تازه به این واقعیت پی برده بودند که ،عنصر پیشتاز و مبارز را
نباید با تودههای چشم انتظار و تحتستم،که فریادرسی را میطلبند ،در یک
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محلکنار یکدیگر قرار داد ،زیرا منش���أ اثر ،همیشهکسی خواهد بودکه همه
چیزش را برای مردمش ف���دا کند و برای خود چیزی نخواهد! و این چیزی
استکه همگان تشخیص خواهند داد .هر چندکه ما را از آن زنان زندانیکه
همگی قابل تغیری و بسیار انسان بودند جداکردند و شاید دیگر هیچگاه آنها
را نبینیم ،ویل همانطورکه آنان برای ما منشا انگیزش بیشتر در ادامه مبارزه
و اعرتاضاتمان بر علیه نظام حاکم بودند ،ما نیز برای آنها و در قلبش���ان
ماندگار خواهیم ب���ود ،کما اینکه وقتی که از بلندگو اس���م ما را خواندند تا
وسایلمان را جمعکنیم و آماده حرکت شویم ،همگیگریه میکردند و صورت
ما را غرق بوسهکردند.
حتم ًا شما بهرت واقف هستیدکه عبارات «مناسبات»« ،پاسداران شب»« ،عنصر پیشتاز
و مبارز»« ،منشاء اثر» محصوالت فرهنگی شماست.

گفتگو با زندانی سیاسی سابق
و سخنگوی انجمن زنان مخفی
عاقبت مهری امریی در تاریخ اول دس���امرب  ۲۰۰۵مصادف با  ۱۱آذر  ۱۳۸۴با فریبکاری
توانست تحت عنوان یک زندانی سیاسی سابق و مسئول «انجمن دفاع از حقوق زنان
در ایران» با بهروز سورن مسئول سایت «گزارشگران» بهگفتگو برپدازد و جعلیات خود
را به خورد خوانندگانیکه در جریان نبودند ،بدهد .او در ابتدای مصاحبه به چاپلوسی از
بهروز سورن و سایت «گزارشگران» پرداخته و میگوید:
با سالم به شما و همهی دوستان در سایت ارزنده و پر بینندهیگزارشگران ،و با
درود به زنان و جوانان فداکار و راهگشایی،که مبارزاتشان پشتوانهی تاریخی
دس���تآوردهای ما در جنبش برابری بوده و هست .همچننی از شما ،بهخاطر
وقتیکه به من برای این مصاحبه اختصاص دادهاید بسیار سپاسگزارم.
آیا مجاهدین ،ارزشی برای سایت «ارزنده و پربینندهیگزارشگران» قائل هستندکه وقتی
با «حجاب» وارد صحنه میش���وید به آن اذعان میکنید؟ آیا س���ایت «گزارشگران»
مشمول «ماده واحده»ی «خمینینشان» مصوب شورای ملی مقاومت میشود یا نه؟
موجود خیایل ش���ماکه از تحوالت داخلکش���ور بیخرب است و از ذهنی بسته و قالبی
برخوردار است در ادامهیگفتگو ،میگوید:
من مهری امریی هستم ،متولد تهران و سی و یک سال دارم ،فارغالتحصیل از مدرسهی
عایل پرستاری هستم و در حال حاضر بهطور تمام وقت ،در انجمن دفاع از حقوق زنان
فعالیتمیکنم.
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من از سن یازده سالگی به دلیل شرایطیکه داشتم ،با سیاست آشنا شدم .در سال  ۱۳۶۳به
دلیل اینکه پدرم ،به چند نفر از فعالنی سیاسیکمکهای مایلکرده بود ،دستگری شد ،به
1
همنی دلیل من و مادرم برای مالقات با او به مقابل زندان اوین وگوهردشتکرج میرفتم.
لطف ًا به مسئوالن بخش مربوطه توضیح دهید که «مدرسهی عایل پرستاری» مربوط به
قبل از «انقالب فرهنگی» در سال  ۵۹است و بعد از آن اساس ًا چننی «مدرسه » و عنوانی
وجود خارجی نداشتکهکس���ی در آن تحصیلکند .او در مورد محاسبهی سناش هم
اش���تباه میکند .با توضیحاتیکه میدهد بایستی متولد  ۱۳۵۲باشد و در زمانگفتگو با
سایتگزارشگران سی و دو ساله است.
مسئول انجمن خیایل شما در ادامهی میگوید:
به دلیل ایجاد یک تشکل پرستاری و راهاندازی یک تجمع اعرتاضی شناسایی
و به وسیله آقایون وزارت اطالعاتی دستگری و مدت سه سال و نیم را در اوین
ً
مجددا فعالیتهای خودم را شروعکردمکه البته بعد
بسر بردم .بعد از آزادی،
ً
مجددا تحت تعقیب قرارگرفتم ،در همنی
از خیزش دانش���جویان در سال ۷۸
ً
مجددا
رابطه برای خروج از کش���ور اقدامکردم ویل قبل از خروج از کش���ور
دستگری شدم و با وثیقه و ...بعد از چند ماه آزاد شدم .سال قبل نیز این مسئله
ً
مجددا
دوب���اره پیش آمد و به دلیل تماس تلفنی و کن�ت�رل بودن تلفن خانه
دستگری و مدت س���ه ماه را در زندانگذراندم .از آن به بعد تصمیمگرفتمکه
خانه پدر و مادرم را ترککرده و زندگی مخفی داشته باشم ،چون میدانستم،
ً
حتما به وسیله مزدوران وزارت اطالعات ،تحتکنرتل هستم و
در آن شرایط
امکان فعالیت سیاسی برای من وجود نخواهد داشت .به همنی دلیل باکمک
پدر و مادرم به محلی رفتمکه بتوانم به مبارزات خودم ادامه بدهم و البته پدر و
مادرم چون هر دو سیاسی و روشنفکر بودند در این مسری همیشهکمککار من
و دوستانم بوده و هستند .از سال  ۱۳۸۲من و جمعی از دوستانمکه از پزشکان،
دانشجویان ،پرستاران و معلمنی تشکیل شدهاند ،انجمنی را راهاندازی نمودیم
بنام «انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران» و برخی تماموقت و برخی دیگر
نیمهوقت در این انجمن به فعالیت مشغولند ،البته به دلیل مواضع ما ،این انجمن
2
مخفی است و نمیتواند فعالیت علنی داشته باشد.
«افسران مریم»که پشت پروژهی تولید زندانی سیاسی جعلی هستند ،آنچنان با شرایط
 -2همانجا

1-www.gozareshgar.com/index.php?id=559&tid=644
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ایران و دستگاه قضایی آن بیگانهاند که تصور میکنند فرد هر بار که به زندان میرود از
محکومیتاشکاسته میشود در حایلکه در دنیای واقعی این پروسه برعکس است .به
ویژه اگر زندانی مُ صر به ادامهی فعالیتهایش باشد .مخلوق اینرتنتی شما بار اول سه سال
و نیم در اوین به سر میبرد ،پس از آزادی دوباره فعالیتهایش را شروع میکند ،این بار
پس از دستگریی چندماه در زندان میماند و بار آخر پس از دستگریی با وجود تشکیل
انجمن مخفی زنان وکنرتل تلفن منزل فقط سه ماه زندان میماند.
آقای رجوی ،دروغگو کمحافظه اس���ت و جاعلنی بهکار گماشته شده از سوی شما به
شدت ناشی و بیمسئولیت.
مولود خیایل شماکه در خاطراتش مدعی بود در سال  ۷۹برای اولنی بار به زندان رفته ،در
اینگفتگو میگوید پیش از سال  ۷۸سه سال و نیم اوین بوده ،بعد از خیزش  ۷۸دستگری
و چند ماه به زندان میرود .بنابر این دستگریی سال  ۷۹بایستی دستگریی سوماش باشد
اما یادش نیست.
آیا شما چننی اقداماتی را هم شخص ًا مورد پیگریی و حسابرسی قرار میدهید یا بخش
اعظم وقتتان صرف خواندنگزارش «تناقضات جنسی» افراد میشود؟
مهری امریی تولید شده در دس���تگاه «انقالب ایدئولوژیک» شما در پاسخ سؤالهای
مس���ئول س���ایت «گزارش���گران» در مورد« ،جنبش زنان در ایران در چه وضعیتی قرار
دارد؟»« ،از نظر شما خواستههای زنانکداماند و شما چگونه آن را ارزیابی میکنید؟»،
«مذهب و آمیزش آن با حاکمیت چه نقشی در تنزل خواستههای برابریطلبانه زنان ایران
دارد؟»« ،ارتب���اط جنبش جوانان و دانش���جویان را با جنبش زنان چگونه میبینید؟»،
جوابهایگرد و کلی میدهد تا موضع سیاسی و تشکیالتیاش لو نرود .اما اگر پرسشگر
کمی تعمق میکرد به ماهیت قضایا پی میبرد.
مهری امریی در توصیف اقدامات این انجمن مخفی ،در داخلکشور و در سطح بنیالمللی
میگوید:
این انجمن همانطورکهگفتم ،در سال  ۱۳۸۲شکلگرفت .دوستانمکه همگی
از زنان آگاه و روشنفکر جامعه هستند( ،البته چند تن از آقایون دانشجو نیز به
تازگی به انجمن ما پیوستهاند) و توانستیم این تشکل را شکل بدهیم .بر اساس
مانیفستیکه داریم ،اهداف خود راکانالیزهکردیم ،ویل همگی ما متفقالقول
هستیمکه آزادیکل یک جامعه درگرو آزادی زنان آن جامعه خواهد بود .چه
به لحاظ دیدگاهی و نفی استثمار جنسی و چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی.
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ه���دف اصلی ما آگاهکردن جامعه (نه فق���ط زنان بلکه چه زن و چه مرد) و
همچننی انعکاس ظلم و نابرابری استکه حاکمان زن ستیز در ایران ،بر جوانان
و بطور خاص زنان ایرانی اعمال نمودهاند و ما میخواهیم صدای زنان ایرانی
راکه زیر نعلنی آخوندهای واپسگرا ،فریادشان به جایی نرسیده ،در تمامی دنیا
منعکسکنیم ،زیرا معتقدیم فعالیتهای بنیالمللی نقش بسزایی در افشای این
ً
مخصوصا از بعد از رویکار آمدن پاس���دار تباهینژاد
نظام خواهد داش���ت.
به عنوان رئیس جمهور! تا حدودیکش���ورهای اروپایی متوجه سیاستهای
ضدانسانی این نظام شدهاند و دست از مماشات با چننی رژیم عقبافتادهای
برداش���ته و به دلیل سیاستهای جنگطلبانه او در رابطه با اتمی و همچننی
ً
حتما سخنرانیهای او را در سازمان ملل و یا
تجاوز به سایرکشورها و-...که
بر علیه اسرائیل و ...شنیدهاید-کمیگوشکشورهای اروپایی و آمریکا باز شده
و متوجه عمق رذالت این رژیم البته تا حدودی شدهاند.
در رابط���ه با فعالیتهای بنیالمللی ما ،بطور مث���ال ،وقتیکه خانم ارتورک
(نماینده سازمان ملل در امور زنان) به ایران آمد ،دوستان ما دست بکار شده
و شماره تلفن موبایل او را پیداکرده و با او تماسگرفتیم ،و وقتی او مالقات
حضوری از ما خواست ،یکی از دوستان به مالقات او در محل اقامتش یعنی
هتل الله رفت ،ویل متأسفانه قبل از مالقات ،مزدوران وزارت اطالعات وی
را دستگری کردند.گویا تلفن او کنرتل بوده است .در هر حال ما توانستیم در
حد توانمان تلفنی و با ایمیل به او ستم و ظلمیکه روزانه زنان میهن اسریمان
با آن مواجه هستند را منتقلکنیم .البتهکارمان هم خیلی مثبت بود و انعکاسات
خوب���ی هم خانم ارتورک در رابطه با نقض حق���وق زنان در ایران داده بود،
ً
حتما خودتان هم دیده و خواندهاید .در همنی رابطه ما به وسیله دوستان،
که
اخبار وگزارشاتی از فجایع حاکم بر جامعه را حول نقض حقوق بشر ،همچننی
اعرتاضات زنان و جوانان را تهیهکرده و به مجامع بنیالمللی ارسال میکنیم.
ً
مستمرا از همه درخواست داریمکه اخباریکه در این رابطه حول و حوششان
در جریان است را به ما منتقلکنند .بطور مثال ما فیلمی راکه از تحقری و توهنی
نس���بت به دو تن از جوانان در تهران بدست آورده بودیم ،در حایلکه آنان را
روی االغ س���وارکرده و دستانشان را با چوب به صلیبکشیده بودند ،برای
س���ازمانهای بنیالمللی و حقوق بشری ارسالکردیمکه خیلی مورد استقبال
قرارگرفت و این فعالیتها باعث میش���ود دنیا در جریان ظلم و ستمیکه بر
مردم ایران روا میشود ،قرارگرید و روی رژیم به این لحاظ فشارهای بنیالمللی
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اعمال شود.
اگر در داخل کشور نیاز به ایجاد چننی تشکلهایی است چرا در دنیای واقعی دست به
کار نمیشوید؟ چرا در بحثهای درونیتانکسانی راکه مبادرت به چننی فعالیتهایی
میکنن���د واداده و در خدمت رژیم معرفی میکنید و در اوهامتان همانها را در اینرتنت
خلقمیکنید؟
آقای رجوی این ش���ما هس���تید که به «مبارزه اینرتنتی» روی آوردهاید و دس���تگاههای
تبلیغاتیتان از صبح تا شام درکار جعل و انتشار اخبار غریواقعی و سانسور شده هستند.
انجمنیکه وجود خارجی ندارد و مس���ئول آن در اش���رف نشس���ته و از سر بیکاری به
«مبارزهی اینرتنتی» آن هم از نوع خیایلاش روی آورده چگونه وابس���تگانش به دیدار
خانم «ارتورک» در تهران میروند؟ معلوم اس���ت بایس���تی مدعی شوید قبل از دیدار
دس���تگری شده وگرنه روح خانم «ارتورک» هم از این مسائل بیخرب است .بسیار خوب
چرا نام فردی راکه دستگری شده بیان نمیکنید؟ رژیمکه میداند چهکسی را به چه اتهامی
دس���تگریکرده ،بگذارید مردم ایران هم با او آشنا شوند .آیا این است محصوالت «ستاد
داخله» و «ستاد اجتماعی مجاهدین در داخلکشور»؟
پهلوانپنبهی تولیدی ش���ما در پاسخ به پرسش س���ایت «گزارشگران»که میپرسد «آیا
انجمن پروژهای برای ارتباط و همآهنگی با س���ایر تشکلهای زنان در داخل و خارج از
کشور دارد؟» ،به مهملبافی پرداخته و میگوید:
ما معتقدی���م در چارچوب مبارزاتمان برای رهای���ی میهن با هر نریوییکه
ذرهای احساس مسئولیت برای تغیری این شرایط در او وجود داشته باشد ،وکلیه
نریوهای آزادیطلب ،میتوان همکاریکرد .البته همانطورکه اش���ارهکردم،
ما یک انجمن مخفی هستیم ،چرا که ما معتقد به حذف تمامیت این نظام،
یعنی سرنگونیکل حاکمیت میباشیم و معتقدیمکه رفرم از درون این نظام
ً
مخصوصا بعد از رویکار آمدن پاسدار احمدینژاد .بنابراین
امکانپذیر نیست.
در چارچوب نظام نمیتوانیم بطور علنی فعالیت داشته باشیم .به همنی دلیل
ارتباطاتمان با هیچ تشکلی در ایران بصورت حضوری نمیتواند باشد .البته
این ارتباطات را ما بدون بردن نام انجمنمان -بصورت فرد -با تشکلهای
داخل ایران داشته و داریم ،ویل وقتی با اسم انجمنکار میکنیم ،ارتباطات،
اینرتنتی اس���ت و حضوری نخواهد بود .ما با چندین انجمن در داخل میهن
در ارتباطیم،که البته اسم آنها را به دالیل امنیتی نمیتوانم بگویم .برخی از
آنان تا وقتی که خاتمی و دارو دسته شیادش روی کار بود ،با توجه به اینکه
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سوپاپ هوایی برای جامعه بازگذاشته بودند ،تمایلی نداشتندکه با ما ارتباط
داش���ته باشند ویل بعد از رویکار آمدن یک پاسدار تری خالصزن به عنوان
رئیس جمهور ،آنها نیز نگرششان تغیری کرد و امیدشان از این حاکمیت ناامید
به سمت ما تمایل پیداکردند .با تشکلهای خارجکشور نیز ارتباط داریم،که
از آن طریق نیز در جهت افشای سیاستهای نظام در رابطه با نقض قواننی و
حقوق بشر در ایران از آنانکمکگرفتهایم ،در حال حاضر نیز با برخی از آنان
بر سرکمکهاییکه میتوانند به ما بدهند همآهنگیهایی داشتهایم.
وی ی���ک انجمن مخفی در ایران را نمایندگی میکندکه فعالیت علنی ندارند ،به همنی
دلیل مبارزاتشان اینرتنتی است وکسی نمیتواند آنها را ببیند .اما با یک سایت مربوط
به چپ در خارج ازکش���ور میتوانند مصاحبهکنند .بیشخصیتی و بیپرنسیبی از سر و
روی مولود ش���ما میبارد .در حایلکه در خارج و محیط امن نشس���ته زنان داخلکشور
را که با سختیهای فعالیت در یک نظام قرون وسطایی درگریند ،به وادادگی و ترس و
سازشکاری متهم میکند و از اینکه تمایلی نداشتند با انجمن دستساز مجاهدینکه
وجود خارجی ندارد ارتباط داشته باشند مینالد .طلبکاری از مردم ایران در این ادعاها
موج میزند.
در پاسخ به پرسش سایت «گزارشگران»که میپرسد« :از اپوزیسیون خارج ازکشور چه
انتظاراتی در مورد مبارزه برای حقوق زنان در ایران دارید؟» میگوید:
...چیزیکه ما را بشدت در ایران عصبی و ناراحت میکند این استکه برخی
از گروههاکه از قضا فعالیتهای چندانی هم ندارند و نه تنها از نریوی زیادی
برخوردار نیستند و حتی ما نشنیدهایم حتی یک تجمع یا تظاهرات کوچک
هم در خارج از ایران به نفع مردم اس�ی�ر میهن راه بیندازند ،از حاال به تصفیه
حسابهای فردی با برخی دیگر از سازمانها وگروههاییکه در ایران و خارج
از کشور فعالیت دارند پرداختهاند .بنظر ما این بیپرنسیبی سیاسی است  .چرا
که در واقع دشمن اصلی را فراموش کردهاند! در حایل که دزد در حال بردن
وسایل خانه و مال و ناموس ماست نباید با همسایهایکه به لحاظ عقیده با او
اختالفاتی داریم به دعوا و درگریی برپدازیم .بنظرم کسانی که به سایرگروهها
و یا سازمانها در سایتها و نشریات خود حملهکرده و آنان را نفی میکنند،
ذره ای به فکر مردم ایران نیستند و فقط به فکر کسب قدرت برای خود بوده و
هستند .پس ما در ایران انتظار چننی برخوردهایی را ازگروههای مخالف ،با هر
عقیدهای نداریم چون در قدم اول انرژی خودشان را قفلکرده و اینکار قبل
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از هر چیز رژیم مالها را شاد میکند و به نفع دشمن تمام خواهد شد.
نمایندهی شما از «اشرف» در جلد کسی که در ایران فعالیت مخفی میکند و جانش
را به خطر میاندازد و از قضا «بش���دت عصبی و ناراحت» اس���ت ،منتقدین شما را به
«بیپرنسیبی سیاسی» متهمکرده و آنها راکسانی معرفی میکند که «ذرهای به فکر مردم
ایران نیستند و فقط به فکرکسب قدرت برای خود بوده و هستند ».و همچننی انتقاد از
شما را «به نفع دشمن» و «مال شادکن» جا میزند.
اتخاذ چننی شیوههایی برای درست جلوهدادن خطمشیتان ،آیا نشاندهندهی برخورداری
از «پرنسیب سیاسی» است؟ آیا من و امثال منکه جزو منتقدین جدی شما هستیم «در
فکرکس���ب قدرت برای خود بوده و هستیم»؟ آیا سایتها و اطالعیههای رسمیتانکم
بود ،نیاز به تولید اینرتنتی «قهرمانی» در داخلکشور داشتید که تبلیغاتتان را تکرار کند؟

تظاهرات پارک الله
مولود دستگاه تبلیغاتی مجاهدین
پس از آنکه بهزعم خودتان مهری امریی و انجمن مربوطه را به اندازهیکافی جا انداختید
کلید پروژهی بعدی راکه مریم رجوی و کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم درگری
آن بودند ،زدید.
به مناسبت  ۸مارس ۲۰۰۶که مصادف است با  ۱۷اسفندماه  ،۸۴طبق سنت هر ساله زنان
در «پارک الله» تهران تجمع میکنند؛ این بار ش���ما پیشدس���تیکردید و از زنان برای
شرکت درگردهمایی پارک الله دعوت بهعمل آوردید تا چنانچه تجمعی صورتگرفت
آن را به حساب خودتان و «رئیس جمهور برگزیدهی مقاومت» بگذارید .به دستور شما
مهری امریی و انجمنکذایی در همنی رابطه فعال شدند.
فعال�ی�ن حقوق زنان در ایرانکه به خاطر درگریی رو در رو با رژیم حواسش���ان بیشتر
از «اپوزیس���یون» خارجکشور جمع است به محض اینکه متوجهی ترفند شما شدند،
تظاهرات مربوط به  ۸مارس  ۲۰۰۶را برای اولنی بار به «پارک دانش���جو» منتقلکردند.
اما مریم رجوی و کمیس���یون زنان ش���ورای ملی مقاومت و مهری امرییکه طرحشان را
نقش بر آب میدیدند و تالشهایش���ان بیحاصل مینمود دستبردار نشدند .عاقبت
مهری امریی با سوءاس���تفاده از اعتماد مجید خوشدل مس���ئول سایت «گفتگو» از او
خواست پس ازگردهمایی پارک الله با او در تهران تماس بگرید تا ویگزارشگردهمایی
مزبور را به اطالع او برس���اند .وی به این منظور ش���مارهی تلفن ماهوارهای «اشرف»
 ۰۰۸۸۲۱۶۲۱۲۴۴۳۷۱در عراق را به مجید خوشدل داده ،ادعاکردکه این شماره در تهران
است و در مورد ویژگیهای موبایل مربوطه به داستانسرایی پرداخت:
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حس���ن این موبایل این اس���تکه آننت ماهوارهای آن روی اینجا زوم نشده و
ً
عمال نمیتوانند آنراکنرتلکنند .به دلیل اینکه دیر به چننی تلفنی دسرتسی
ً
عمال نتوانستم زودتر با شما تماس
پیدا کردم و به تازگی توانستیم تهیه کنیم،
ً
حتما به ما حق میدهید که به
بگ�ی�رم .ضمن پوزش از تأخری .ویل ش���ما نیز
خاطر یک مصاحبه و کنرتل تلفنمان دستگریی زیاد جالب نیست ...همچننی
اگر امکانش بود در تجمع پارک الله مستقیم با شما صحبتکنیم .نکته مهم
اینکه این تلفن همیشه روشن نیست .بنابراین ،برای روز  8مارس ،از ساعت
پنج عصر تا هفت عصر یکی از دوس���تانم بهگوش است و خربهاییکه ما از
صحنه به او میدهیم را سرجمع میکند و شما میتوانید با او تماس بگریید.
از ساعت هفت و نیم عصر به بعد خودم بگوش خواهم بود-البته اگه مشکلی
در تجمع برامون پیش نیامده باشه و به سالمتی برگردیم -و تا ساعت نه و نیم
شب بگوش هستم .و میتوانم بعد از تجمع با شما حضوری صحبتکنم .و
خربها راکاملتر بهتون بدهم.
با طرح این س���ناریو ،او به ش���کل فریبکارانهای ظاهر ًا از تهران بهگفتگوی طوالنی با
مجید خوش���دل در ارتباط با تظاهرات پارک اللهکه وجود خارجی نداشت میپردازد.
فردیکه در اشرف نشسته احتمال دستگریی خود در تظاهرات تهران را هم میدهد! آیا
چننیکسانی میتوانند با مردم صادق و روراست باشند؟ ویگفتگوی تلفنی خود را چننی
آغاز میکند:
...ما ساعت چهار و نیم [امروز ـ  8مارس] قرار بود در پارک الله تجمع داشته
باشیم.که از ساعت سه بعدازظهر کلیه خیابانهای اطراف پارک الله ،از خیابان
کارگر بگریید تا بلوارکشاورز و سایر خیابانهای اطراف را نریوهای امنیتی و
آقایان وزارت اطالعات و نریوهای انتظامیبستند .طوریکه در ساعت چهار
و نیم وقتی دوستان ما میخواستند وارد پارک شوند ،جلوی درب پارک تعداد
ً
اساسا نگذاشتند داخل پارک شوند .به همنی دلیل
زیادی را دستگری کردند و یا
دوس���تان ما و چندگروه دیگر از درهای مختلف وارد پارک شدند .در داخل
پارک بیشتر بسیجیها و وزارت اطالعاتی و لباسشخصیها حضور داشتند
و با خانمها رفتارهای خیلی زشتی انجام میدادند...
آقای رجوی به «افسران مریم» توضیح دهید که سالهاست «پارک الله» در ندارد .درها
و نردههای پارکها را در سال  ۷۱به دستورکرباسچی برداشتند .سخنگوی مربوطه تا این
حد از تغیری و تحوالت داخلکشور پرت است.
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پرسش :منظورتان را از رفتار زشت نریوهای سرکوبگر توضیح دهید.
* بله ،یعنی فحشهای بسیار رکیکی میدادند و خانمها راکتک میزدند،
روسری را از سرشان میکشیدند و از اینکارها .ویل با این وجود زنها دست
از مقاومت برنداشتند و شروع به شعار دادنکردند و...
پرسش :اگر یادتان هست چند تایی از شعارها را برایم بازگو کنید.
* آزادی ،آزادی ،حق مس���لم ماس���ت .و بعد سرود ایران زمنی را حدود هفتاد
ـ هش���تاد تن از خانمها و جوانان دانشجو ش���روع به خواندنکردند و با آن
دس���ت میزدند .امّ ا وقتی آقایان وزارت اطالعاتی دیدند که فایدهای ندارد
و نمیتوانند جلوی خانمها را بگریند و پراکندهشانکنند ،نریوهایگارد ویژه
وارد صحنه شدند ...با آن قیافههای رعبانگیزشان و آنکالههاشان ...خالصه
ش���روعکردند با باتومکتک زدن خانمها ،چه بر سرش���ان و چه به پاهاشان
و قسمتهای مختلف تنش���ان .در نهایت هی تجمع از هم پاشیده میشد،
جمعیت به جاهای مختلف پارک میرفت و بعد تاکمی آرام میش���د دوباره
[به جای سابق] میآمدند .در نهایت اینطور شد که تعداد زیادی را دستگری
کردند ،بهطور خاصکسانیکه دوربنی داشتندً .
مثال تمام دوربنیهای دوستان
ما راگرفتند یا شکس���تند و یا با خودشان بردند ،افرادیکه دوربنی داشتند را
هم با خودش���ان بردند ،یعنی تعداد زیادی از دوستان ما دستگری شدند .حتا
خربگزاریهایی که آم���ده بودند ،تازه پایه دوربنیش���ان را نصب کرده بودند
نمیدانمکدام خربگزاری بودند -ویل نریوی انتظامی آنها را متفرقکردندوگفتند حق فیلمبرداریکردن ندارید.

هفتاد ،هشتاد نفر سرود «ایران زمنی» سرود رسمی سازمان مجاهدین را در پارک الله و
تظاهرات زنان میخواندند! آیا خندهتان نمیگرید از این ادعاها؟ ظاهر ًا قرار بوده بگوید
سرود «ای ایران» را خواندند اما درگفتگو دستپاچه شده و مدعی خواندن سرود «ایران
ی بعدی درستاشکردید.
زمنی» شده است .چراکه در اطالعیه 
چه «اطالعاتیهای» پخمهایکهکسی هم از آنها نمیترسد .از آنجاییکه قرار نیست
فیلم یا عکسی از تظاهرات منتشر شود بایستی توجیهی تراشیده شده شود؛ چه بهرت که
بگویم هرکس راکه دوربنی داشت دستگریکردند .حتی خربگزاریهاییکه آمده بودند و
ت به دور
پایهی دوربنی شان را نصبکرده بودند متفرق شدند! فردیکه سالها از واقعی 
است نمیداند خربگزاریها در یک تجمع اعرتاضی در خیابان و پارک و  ...پایهی دوربنی
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نصب نمیکنند .چراکه تجمع اعرتاضی صحنههای متحرک دارد و پایه نمیچرخد .بلکه
فیلمبردار سرشانه مشغولکار میشود .او فکر میکند قرار است از یک سمینار یا سخرنانی
فیلمبرداریکنند.
گفتگو ادامه مییابد و توپخانهی دروغ مهری امریی همچنان شلیک میکند:
پرسش :از سرنوشت دوستانیکه دستگری شدند چه اطالعی دارید؟
* راس���تش را بخواهید خود من س���اعت نه شب رسیدم خانه ،یک مقداری
دنبال همنی قضیه بودمکه ببینم بچهها چه شدند .تعدادی از خانوادهها رفتهاند
دنبالش���ان تا ببینند چه سرنوشتی پیداکردهاند .ویل تا این نقطه ،حداقل من
چند دقیقهی پیش به خانههایشان زنگ زدم ،هیچ اطالعی از آنها در دست
نیست .واقعیت این استکه یک حقیقت به همهی ما ثابت شد و آن اینکه
این نظامکوچکترین آزادی را ،وکوچکترین صدای مخالفتی را نمیتواند
تحملکند .و این به ما ثابتکردکهکاری نمیشد کرد ،اال ماکزیم مقاومت
در مقابل چننی رژیمی.
پرسش :خانم امریی ،به طور تقریبی چه تعداد از زنان و مردان در تجمع امروز
پارک الله شرکت داشتند؟
* بنی دویس���ت تا س���یصد نفر را من دیدم ،ویل در پارک اللهکه پارک خیلی
بزرگی است ،جمعیت زیادی دیده میشدکه در رفت و آمد بودند .امّ ا باید به
شما بگویمکه اگر فقط یک ساعت به ما اجازهی یک تجمع آزاد را میدادند،
چندین هزار نفر در آن ش���رکت میکردند .چننی چیزی را آقای مس���نیکه در
پارک بودند هم صحهگذاشتند.
نت به خانه میگوید؟ در سناریوی
مالحظهکنید چگونه در حایلکه در اشرف است از برگش 
تنظیمی از «آقای مسن» و «خانم جوان» و قطع تلفن و تأیید ادعاهایش هم میگوید.
آیا سخنگوی انجمن مخفی نمیداندکه پشت تلفن نبایستیگزارش تظاهراتگرفت؟ آیا
مجاهدین به این ترتیب به نسل جوان آموزش فعالیت مخفی میدهند؟
به ادعای سخیف سخنگوی مربوطه توجهکنید:
پرسش :آیا ش���ما اطالعی از تجمع زنان -و البته مردان -در پارک دانشجو
دارید؟
* بله ،ما از تجمع آنها هم با خربیم .متأس���فانه دوس���تان ما را در آنجا ،عنی
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ما به ش���دت مورد ضرب و شتم قراردادند .تازه آنها مواضعشان از ما خیلی
-مکث...-

پرسش :مالیمتر بود؟
* رقیقت���ر بود ،بله مالیمتر بود .به همنی دلیل هم حداقلگذاش���تند ابتدای
کار ،تجمعش���ان ش���کل بگرید و بعد آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و
با مینیبوس بردنش���ان .ویل ما را از همان ابتدایکار ...بهقدری جو نظامی
باالگرفتکه حتی اگر دو نفر را کنار هم میایس���تادند ،به ش���دت سرکوب
میکردند ،با باتوم به پاهای آنها میزدند.
آیا این بیپرنسیبی یک جریان سیاسی نیستکه توسط یک انجمن صوری و سخنگویی
مخفی ،مبارزات زنان میهنمان را تخطئهکرده و طلبکار آنها شودکه مواضع آنها مالیمتر
از ما بود به همنی دلیل تظاهرات ما اساس ًا پا نگرفت؟ آیا این سقوط اخالقی نیستکسی
که در جای امن نشسته به دروغ مدعی شود در تظاهرات زنان بوده ،مورد ضرب و شتم
قرارگرفته و زنان میهنما را بطور واقعی مورد سرکوب قرارگرفتهاند به سخره بگرید؟
پس از انتش���ار اینگزارش و انتقاد مجید خوش���دل از اینکه چرا فعاالن زن در تهران و
خارج از کشور تجمع پارک الله راکه به ضرب و شتم و دستگریی بسیاری از زنان منجر
شده انعکاس ندادهاند ،موجی از حمله علیه مجید خوشدلکه روحش از ماجرا بیخرب
بود و به علت سکته مغزی به تازگی از بیمارستان مرخص شده بود آغاز شد .فعاالن زن
در خارج ازکشور او را به دروغگویی و جعل تظاهرات و مصاحبهی ساختگی با خودش
1
و ...متهمکردند .نمونهای را مالحظهکنید:
ت برداشت
ض اینکه متوجهی ماجرا شد مصاحبه را از روی سای 
مجید خوشدل به مح 
و ضمن پوزش ،از دیگر سایتها هم خواستکه آن را انتشار ندهند .وی با مهری امریی
تماسگرفت و «اخالق سیاس���ی» را به او یادآور شد اما مخلوق اینرتنتی شما به جای
پوزش ،طبق سنت مجاهدین طلبکار هم شد .شما هیچموقع پاسخگوی اعمال زشتتان
2
نبوده و نیستید.
اما موضوع به همنیجا ختم نمیش���ود .شما ولکن تظاهرات جعلی پارک الله نشدید.
مری���م رجوی در پیام به «کنفرانس بنیالمللی در پاریس به مناس���بت روز جهانی زن»،
«تظاه���رات و حرکتهای اعرتاضی زنان آزاده ایران در روز جهانی زن در پارک الله و
1-www.zananeha.com/archives/2006-03/001793.html
2-www.goftogoo.net/main-51.html
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پارک دانشجو در تهران و هم چننی در دیگر شهرهای میهن اسریمان را ستود».1
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت و سروناز چیتساز مسئول اینکمیسیون هم همنی
خط را دنبالکرد و مدعی «حکومت نظامی» اطراف پارک الله شد:
بنا برگزارشهاى رس���یده ،فاشیسم مذهبى و زنس���تیز حاکم برایران در روز
جهانى زن 8-مارس ،-به حمله و هجوم و دستگریى و سرکوبى زنان ایران در
خیابانها و اماکن عمومى در شهرهاى مختلف مبادرتکرده است .در تهران،
زنان آزاده میهنمان با ش���عارهاى «زندهباد دموکراسى»« ،درود بر آزادى»،
«مرگ بر دیکتاتور» و «زندهباد رهایى زن» در پارک دانش���جو ،دانش���گاه
تهران ،میدان انقالب و پارک الله تهران دست بهتجمع و تظاهرات زدند .این
تجمعها ،در شرایطى صورتگرفتکه مأموران انتظامى و سرکوبگر تمامى
محوطه را بهمحاصره درآورده و بهشدت تالش میکردند تا از این تجمعات
جلوگریى کنند .در س���اعت نوزده در میدان انقالب مأم���وران انتظامى گاز
اشکآور شلیککردند .بهگزارش شاهدان عینی ،در اطراف دانشگاه تهران و
2
پارک الله حکومت نظامى برقرار بود.
در این مقطع ،برای اولنی بار س���ایت «همبستگی ملی» ارگان غریرسمی «شورای ملی
مقاومت» و سایت «ایران لیربتی» هم دست به کار شدند و به انتشار اطالعیههای این
انجمن خیایل پرداختند .سایت همبستگی ملی اخبار جعلی در مورد این تظاهرات تولید
میکرد ،اما عکسهای تجمع «پارک دانشجو» را انتشار میداد:
بعد از ظهر امروز ،بهمناس���بت روز جهانی زن ،زنان آزاده در تهران ،با حضور
در پارک الله و پارک دانشجو ،روز زن را بهرغم همه تهدیدها و خط و نشان
3
کشیدنهای رژیم منفور آخوندیگرامی داشتند.
اطالعیهی پایانی تجمع ادعایی را هم سایت «ایران لیربتی» از سایتهای تابعهی شما
4
انتشار داد.
چنانچه میبینید مریم رجوی،کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت و مسئول آن سروناز
چیتساز و سایت همبستگی ملی درگری ماجرای مهری امریی و تظاهرات جعلی پارک
الله بودند.
به مدد شما جعلیات مهری امریی در مورد شرکت «دو هزار نفر» در تجمع پارک الله در
1-www.hambastegimeli.com/node/27747
2-www.hambastegimeli.com/node/28081
3-www.hambastegimeli.com/node/27716
4-www.iranliberty.com/nukes/modules.php?name=News&file=article&sid=8317
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 CNS Newsسی ان اس نیوز هم انتشار یافت و در همانجا تأکید شدکه مهری امریی
1
سخنگوی یک انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران از مریم رجوی حمایت میکند.
2
البته سایت همبستگی ملی نیز خرب فوق را انتشار داد؛که هماکنون آن را حذفکردهاید.
ش���ما در اقدامی همآهنگ «فوروم زنان علیه بنیادگرای���ی در ایران» راکه یک انجمن
حاشیهای هواداران مجاهدین در بوستون آمریکاست نیز درگری ماجراکردید و آنها مدعی
شدند براساس گزارش یک مرد که شاهد عینی تظاهرات بوده اگر نریوهای سرکوبگر
اجازه میدادند پس از یک ساعت حداقل صدهزار نفر در این تجمع شرکت میکردند.
3
آنها نیز بهگزارش مهری امریی از ایران پوشش دادند.
وقتیکار اطالعرسانی به خارجیها کشید ادعای تجمع غریواقعی دویست ،سیصدنفره،
به دو هزار نفر بالغ شد و احتمال شرکت چند هزار نفر در صورت عدم سرکوب به صد
هزار نفر تبدیل شد.
نش���ریهی «ایران فوکس» ارگان انگلیسی زبان وابسته به شما در اخبار ۱۱مارس خود به
دروغ با اشاره به سیمای آزادی مدعی شد:
یککانال ماهوارهای متعلق به اپوزیسیون ایران روز شنبه تصاویر یک تظاهرات
در تهران راکه توسط صدها زن به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن برگزار
شده بود و توسط نریوهای امنیتی به شکل وحشیانهای مورد حمله قرارگرفت
انتشار داد .این تجمع روز چهارشنبه بعد ازظهر در «پارک الله» تهران برگزار شد.
این نشریه لینک فیلم مزبور راکه مربوط به تظاهرات زنان در «پارک دانشجو» میباشد
4
انتشار داده است!
خانم لیزا س���ودرلیند  Lisa Söderlindhروز  ۱۶مارس  ۲۰۰۶در آژانس خربی اینرتپرس
س���رویس،گزارش مهری ام�ی�ری در مورد دس���تگریی و آزادی اعضای انجمنیکه وی
سخنگوییاش را داشت انتشار داد:
مهری امریی از انجمن دفاع از حقوق زنان در ایرانگزارش دادکه سه نفر از
اعضای انجمن وی در آخر هفته آزاد ش���دند .اما چهار نفر دیگر همچنان در
ً
ظاهرا همچنان در زندان
زندان اوین باقی ماندند .اوگفتکه تعداد بیشتری
نگهداری میشوند اما انجمن او قادر به تماس با هیچیک از آنها نیست چرا
1-cnsnews.com/news/article/irans-religious-fundamentalism-allegedly-victimiz
es-women
2-www.hambastegimeli.com/node/28082
3-www.wfafi.org/wfafistatement28.htm
4-www.iranfocus.com/en/?option=com_content&task=view&id=6205
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که خطوط تلفنی توسط دولتکنرتل میشوند.
اینکه چگونه مهری امریی قصد داشت باکسانیکه در زندان هستند تلفنی صحبتکند
بر میگردد به کماستعدادی او در دروغگویی و سادگی خربنگار که چننی ادعاهایی را
پذیرفته و انعکاس میدهد.
1

گفتگو با «صدای آمریکا»
و دادن پیام بهکنگرهی آمریکا
دامنهی جعل و فریبکاری همچنانگس�ت�رش مییافت .به غری از بهرور سورن و مجید
خوشدل به سراغ «صدای آمریکا» هم رفتید.
مهری امریی در تاریخ  ۲۰اسفند  ۸۴تحت عنوان اینکه در ایران است و ...مصاحبهای بلند
باال با «صدای آمریکا» انجام داد .ظاهر ًا چند روز قبل از آن هم ویگفتگویی با صدای
آمریکا داشت .مجری صدای آمریکا او را چننی معرفیکرد:
 ...یکی از گفتگوهاییکه ما داشتیم،گفتگویی صریح و پر بار بود با خانمی
ً
ً
واقعا زبانی بسیار بسیار گویا داره .خانم مهری
واقعا پرش���هامت .خانمیکه
امرییکه ایشون سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زنان در ایرانهکه در همون
روز جهانی زن با ایشون صحبتی داشتیم و ایشون ً
واقعا به صراحت از وضعیت
ً
واقعا چه به رتکه به این صحبت مهم ،به شرایط
بانوان در ایران زمنیگفت و
مربوط به بانوان عزیز ایران زمنی برپدازیم .چون ً
واقعا این یک مسئله خطریهکه
بسیاری از موارد از سوی اونهاییکه باید به این مسئله احرتام بگذارند ،نادیده
انگاشته میشه و ً
واقعا چه مهمانی بهرت از همنی خانم مهری امریی...

مهری امریی در مورد فعالیتهای سازمان زنانیکه سخنگویش هست میگوید:
البته اگر ش���ما از اقدامات ما توی این دوساله سوال داشته باشید ،باید بگم
که ما تجمع پارس���ال هشت مارس تو پارک اللهکه نزدیک هزار نفر شرکت
کرده بودن ،ما اعالم [حمایت]کردیم .همچننی ما پشتیبانیکردیم از سندیکای
اتوبوسرانها ،حمایت کردیم ،ش���رکت کردیم تو تجمعاتشون .از زندانیان
سیاس���یمون دفاع کردیم ،حتی توی اطالعیههامون برای روز هشت مارس
از اونها نام بردیم .همچننی از تجمعات پرس���تارها ،معلمنیکه خودمون هم
ریشههای پرس���تاری و اینجور چیزها داریم ،خیلی برامون انگیزاننده بودکه
ازشون دفاعکردیم در مقابل مجلس .همچننی خالصه هر اعرتاضیکه بر علیه

1-www.ipsnews.net/2006/03/iran-crackdown-wont-stop-womens-movement-activists-vow/
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نظام حاکم باش���ه .عالوه بر اون از زنان زیر اعداممون دفاعکردیم .ما برای
دلآرا دارابی و نازننی،کمپنی تشکیل دادیم و از عموم هموطنانمون خواستیم
که دفاعکنند در برابر این نظام از اونها و نگذارن اونها اعدام بشن و حتی
اعالمکردیم اگر اونهارو اعدامکنید ،تظاهرات راه میاندازیمکه خودم فکر
میکنمکه خیلی مؤثر بود چراکه نه تنها در ایران ،بلکه درکشورهای دیگه هم
همه از ما پشتیبانیکردند وکلی برای من نامههای حمایت رسیدکه خالصه ما
پشتیبانت هستیم و برای مجامع بنیالمللی همه نامه نوشنتکه جلوگریی بشه از
اعدام این دخرتان جوان.
آقای رجوی مالحظه میکنید مخلوق اینرتنتیتان چگونه اقدامات زنان میهنمان راکه
شما نشانهی وادادگی و خدمت به نظام جمهوری اسالمی معرفی میکنید ،به نام خود
تمام میکند؟ تعجب نمیکنید زنان یک انجمن مخفی در تجمع رانندگان مرد شرکت
واحد حضور مییابند؟
اما یکی از سؤاالت جالب مجری صدای آمریکا به شرح زیر بود:
ً
ضمنا بگمکه ماشاءالله به دامنه فعالیتهای شما ،چون در همنی
می خواستم
چهارشنبهگذشته ،ترجمه نامه یا بیانیهای از طرف شما در یکی از کمیتههای
کنگره آمریکا قرائت ش���د .بهرحال نکات عمده صحبتهای شما درکنگره
آمریکا هم مطرح شد.
مهری امریی :بله ،دوس���تان این زحمت را برای ماکش���یدن ،واقعیت اینهکه
دوستان ما در خارج از ایران پشتیبانان ما هسنت و اونها هم خالصه درد و فشار
و رنجیکه اینجا ما متحمل میشیم را به نوع دیگه به فعالیتهاشون جربان
میکنن و ما همیشه اونهارو پشتیبان خودمون میدونیم و شرمنده فعالیتهای
اونها هستیم.
مجری «صدای آمریکا» در ادامه ضمن تعریف از او میپرسد:
این پیام ش���ما بس���یار جالب بود .من تو اون جلس���ه حضور داشتم و شنیدم.
ترجمهی سلیسی هم شده بود ازش به زبان انگلیسیکه حاال بهرحال با حضور
دو تن از نمایندگانکنگره و همنیطور معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور
بنیالملل قرائت شد ،و بسیار هم تکاندهنده و جالب بود .بهر حال دست شما
درد نکنه .میخواستم ازتون سئوال بکنم ،برنامه یا برنامههای بعدیکه دارید
برای آیندهی نزدیک چه است .چهکارهایی قرار است انجام بدید؟
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چقدر «نمایندگانکنگره آمریکا» و «معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امور بنیالملل»
تیزهوشند ،بماند؛ ش���اید آنها هم مانند هواداران شما «اعتماد برادرانه» دارند و چشم
وگوش بس���ته ادعاهای شما را میپذیرند؛ اما من اینچننی نبودم ،نیستم و نخواهم بود.
اجازه هم نمیدهمکسی با عقل و هوش من بازیکند.
مهری امریی که هنوز از تجربهی طرح س���وختهی تظاهرات در پ���ارک الله درس الزم
را نگرفته ،در ادامهی گفتگو با مجری «صدای آمریکا» از مردم برای ش���رکت در قیام
چهارشنبهسوری دعوت میکند:
ً
حتما میدونی دکه س���ه روز دیگه چهارشنبهسوریه .ما میخوایمکه این جشن
سنتی و ملی را به اعرتاضات آزادیخواهانهی خودمون پیوند بدیم .واقعیت
اینهکه شرایط اختناقآمیزکشورمونکه هیچ امکانی را برای بیان خواستههای
ما باقی نگذاش���ته ،ما میخوایمک���ه از هر حرکتی اس���تفادهکنیم و صدای
آزادیخواهانهی خودمونرو بهگوش مردممون و جهانیان برسونیم.
و بمان دکه چه ادعاهایی در مورد طرحهایشان برای چهارشنبهسوری و آتش زدن ماکت
مالیان و ...میکند.
چن���د روز بعد مهری امریی همراه با مجاهدین خرب از «قیام چهارشنبهس���وری» داد و
ادعاهای ماللتباری را مطرحکرد.

خاموشیانجمنخیایل
و سخنگویش در سال ۱۳۸۵
در ماههای ابتدایی سال  ۱۳۸۵و پس از شکست پروژهی پارک الله و رو شدن دست شما
برای فعالنی زن در ایران و خارج از کشور ،به فرمان شماسایتهای «همبستگی ملی»
و «ایران لیربتی» رأس ًا وارد میدان شدند تا بلکهکمبودها را جربانکنند .همبستگی ملی،
اخبار مربوط به دعوت این انجمن و «زندانیان سیاسی» به تجمع در «پارک ملت» در
1
سیزده بدر ۱۳۸۵را نیز انتشار داد.
در این اثنا مهری امرییگزارش داد که «جمعی از دانشجویان حمایت خود را از فراخوان
زندانیان سیاسی» برای برگزاری جشن «سیزده بدر» اعالمکردند .نبوغ مهری امریی و
«افسران مریم» را بایستی در رهنمودهای آنها به مردم تهران دید:
 1.1هنگام عزیمت به محل برگزاری تجمع بکوشید تا با ایجاد سر و صدا دیگر هممیهنان
را نیز با خود همراه سازید ،اگر سوار بر اتوموبیل هستید ،در طول مسری بوق بزنید و
1-www.hambastegimeli.com/node/28105
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از هموطنان پیاده بخواهید تا با شما همراه شوند.
2.2اگر در طول مسری با موانع و ایستگاههای بازرسی رژیم مواجه شدید ،بکوشید تا این
ایستگاهها را نیز به مکانهای تجمع تبدیلکنید .بوق بزنید و از هر فرصتی برای سر
دادن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد ،استفادهکنید.
3.3از آنجاکه مکان برگزاری این جش���ن ملی در تهران ،در مجاورت صدا و سیمای
جمهوریاسالمی انتخاب شده ،پس بهرت است سفرهی سیزده بدر خود را در ضلع
ش���مایل پارک و در نزدیکی خیابان جام جم برپا دارید و با حضور مداوم در این
م���کان ،امکان بازتاب ناخودآگاه صدای این حرک���ت اعرتاضی از طریق رادیو و
تلویزیون سراسری را مهیا نمایید ،این امر میتواند منجر به با خربشدن و پیوسنت دیگر
1
هممیهنان به تجمع شما نیز بشود.
«ایران لیربتی» اطالعیهی این انجمن و مهری امریی در رابطه با اعدام حجت زمانی را
2
انتشار داد.
آخرین فعالیت این انجمن و رئیس آن مربوط است به  ۳۱مردادماه  ۱۳۸۵و تهیهی یک
پوس�ت�ر و دعوت از زنان برای شرکت در مراس���م «خاوران» در شهریورماه،که از سوی
خانوادههای جانباختگان چپ سازماندهی میشود .در آنجا نیز وی مدعی برگزاری
مراسم خاوران شد:
زنان آزاده ،هموطنان
همانطورکه ً
قبال به استحضارتان رساندیم ،در دههی اول شهریور ماه  ،تجمعی
به مناسبتگرامیداشت قتلعام هزاران زن و مرد آزادیخواه در مزار خاوران
برگ���زار خواهیم نم���ود .از عموم هموطنان بطور خ���اص زنان مقاوم تهرانی
درخواست داریمکه در این تجمع شرکت نموده و با حضور سبز خویش یاد و
خاطرهی آن سرو قامتان استوار راگرامی بدارند.
ً
لطفا زمان و مکان تجمع را به دوستان و آشنایان خود اطالع دهید و از همگان
بخواهید که در این تجمع شرکت نمایند.
روز تجمع :جمعه  10شهریور  -ساعت تجمع 9 :صبح مکان :قربستان خاوران
و بعد از آن برای همیش���ه خاموش شد و شما با حذف اسناد مربوط به جانفشانیهای
مسئول این انجمن از روی اینرتنت ،بهزعم خود ردّ پاها را پاککردید.
1-www.defaazzanan.blogfa.com/post-354.aspx
2-www.iranliberty.com/nukes/modules.php?name=News&file=article&sid=8431
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رژیم و دس���تگاه اطالعاتی و امنیتی آنکه خیالش از وجود چننی انجمنها و قهرمانان
خیایل چون مهری امریی راحت اس���ت ،فقط میماند هواداران شما که متوجهی روند
مسائل نیستند .چنانچه اینهمه امکانات و انرژی را در مسری درستی بهکا رگریید قطع ًا
نتایج بهرتی به همراه خواهد داشت.
آقای رجوی! من برای انجام وظیفه ،همهی این مسائل را حضور ًا-،در دیدار چند روزهای
که به دعوت محم د س���یدالمحدثنی یکی از نزدیکان شما و مسئول کمسیون خارجهی
شورای ملی مقاومت ،و ابوالقاسم رضایی یکی از مسئوالن مجاهدین و دبری شورای ملی
مقاومت -در اردیبهشت  ۱۳۸۷در پاریس صورتگرفت ،در میانگذاشتم و بر بردباری
و مسئولیتشناس���ی مجید خوشدل و بهروز سورن تأکید کردم،که بنا به دالیل قابلفهم
س���رزنشها را تحمل و از جنجالآفرینی خودداریکردند .آنها هیچ پاسخی نداشتند،
تنها موضوعات را یادداشتکردند و با بهت به یکدیگر نگاه میکردند و ...بعدًا اسناد
مربوطه را برای ابوالقاس���م رضایی ارسالکردم .در دیدار چند روزهی بهمنماه  ۱۳۸۷با
ابوالقاسم رضایی و محمود ائمی در پاریس -که باز هم به دعوت ایشان صورتگرفت
و در نامهی خصوصی  ۱۰دیماه  ۱۳۸۸خطاب به ابوالقاس���م رضایی ،روی موضوعتأکید کردم .چنانچه انتظار داشتم هیچپاسخی از شما و یا نزدیکانتان دریافت نکردم.
انگار نه انگار که چننی مواردی اتفاق افتاده است.
متأسفانه دروغگویی در سازمان مجاهدین نهادینه شده است؛ فرقی هم نمیکند مخاطب
ش���ما چهکسی باش���د ،نزدیکترین دوست و همراهتان ،عاش���قان و سینهچاکانتان ،یا
اصلیترین دشمنان و رقیبانتان.
ی در ارتباط با
برای پیشربد اهدافتان تفاوتی نمیکند جعل سند و مدرک و پروندهساز 
رژیم و عوامل آن باش���د یا نزدیکترین و خوشنامترین افراد به خودتان .وقتی منافعتان
چ مرزی را به رس���میت نمیشناس���ید و ازگفنت هیچ دروغی و از زدن هیچ
حکمکند هی 
اتهامی پروا نمیکنید .شما خود را نوک پیکان تکامل میدانید و برای پیشبرد مقاصدتان
هرکاری را مجاز میدانید .شما همهی این امور را در مجاهدین تئوریزه کردهاید .انتظار
رعایت انصاف و مروت و عدالت از شما بیجاست.

تالش مجاهدین و سایت «جرس»
برای امحای آثار جرم
چهار س���ال پیش در نامهای خصوصی به ابوالقاس���م رضایی ،به اقدام زشت مجاهدین
در ارتباط با راهاندازی یک تظاهرات و سینهزنی در «اشرف» و استفاده از «رزمندگان
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ارتش آزادیبخش» در هیئت بازیگر و هرنپیشه و قالبکردن آن به سایت «جرس» تحت
عنوان «تظاهرات جوانان مشهدی» در ایران اشاره کرده و تأکید نموده بودم مجاهدین
پس از موفقیت در مجابکردن سایت «جرس»که این تظاهرات در ایران شکلگرفته،
و پس از آنکه س���ایت «راهکارگر» از آن به عنوان «عاش���ورای سرخ» در ایران نام برد،
کلیپ مربوطه را به نام «ستاد اجتماعی مجاهدین» در داخلکشور در یوتیوب و فضای
مجازی انتشار دادند .برای اثبات ادعاهایم لینکهای مربوطه را نیز در نامهام برای وی
ارسالکرده و خواهان تنبیه عامالن اینکار زشتکه میتوانست به نفع رژیم و کودتاچیان
1
تمام شود ،شدم.
ابوالقاس���م رضایی در پاس���خ به اقدام خریخواهانهام -که براس���اس احساس وظیفه و
مسئولیتشناس���ی در قبال مردم میهنمان و رنج و مصیبتیکه متحمل میشدند صورت
گرفته بود ،-با در پیشگرفنت سیاست فرار به جلو و سر دادن فریاد «آی دزد ،آی دزد»
نامهای نوشت و با ادبیاتیکه بارها از طرف «حسنی شریعتمداری» و همراهانش مورد
اس���تفاده قرارگرفته به من حمله کرد و به جای پذیرش اش���تباه و انتقاد از خود ،ضمن
توجیه اقدام فوق ،اتهامات غریواقعیای را به من نسبت دادکه هر خوانندهی فهیمی به
«درماندگی» نویسنده و فرهنگ منحطیکه از آن برخوردار است پی میبرد:
 -۴آقای عزیز ،مجاهدین آنطورکه ادعاکردهای نیازمند ترتیب دادن تظاهرات
جعلی در ایران نیس���تند .اگر هم شما به این بهانه «قصد تنویر افکار عمومی
نظام» درباره خودت را داری ،این را دیگر با اولتیماتوم کودکانه با ما قاطی
نکن! زیرا هیچکشفی نیستکهکلیپیکه در یوتیوبگذاشته شده چهرههای
مجاهدان اش���رف اس���ت و این را هر اطالعاتی و بریده مزدوری به سادگی
میتواند تش���خیص بدهد .در روز جمع���ه  ۴دی این فیلم بر روی فیسبوک
گذاشته شده است در حایلکه هیچ رد ونشانی هم ندارد .اما وکالی اشرف
با توجه به سوابق ،دربرابر بهانهگریی و توطئههای رذیالنه مزدوران رژیم علیه
ساکنان اشرف و اینکه رژیم و عوامل آن نتوانند ادعا کنند مجاهدان اشرف
اینکلیپ را بر روی یوتیوبگذاشتهاند به تاکید سفارشکردهاند که مسئولیت
گذاش�ت�ن این فیلم بر روی یوتیوب مشخص باشد .بههمنی خاطر از روز شنبه
 ۵دی زیر نویس «ستاد اجتماعی مجاهدین در داخلکشور» زده شده است
1- www.youtube.com/watch?v=69lZL4M1O5c&feature=related
www.youtube.com/watch?v=8EiWBrbj4SI&feature=related
www.youtube.com/watch?v=oGEQQ8R6WjM&feature=related
www.youtube.com/watch?v=OzA04Ciga6E&feature=related
www.youtube.com/watch?v=KF-nySUvCMQ&feature=related
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تا مسئولیت مشخص باشد و هیچکس در هیچکجا ادعا نکرده استکه این
صحنه مربوط به داخل ایران اس���ت و بهمنی خاطر اس���م هیچ شهر و مکانی
هم در زیر آن نیست .بنابراین غرض و مرض شما از این بهانهجویی سخیف
واضح اس���ت .عمامه بر زمنی زدن و س���ینه چاک دادن با شیوه آخوندیکه
دیگر «سکوت در مقابل انحرافهایی از این دست بیش از این جایز نیست»
1
بیشتر به نمایشهای روحوضی این ایام نظام علیه قیامکنندگان شبیه است.

بنا به ادعای ابوالقاس���م رضایی کلیپ مزبور راکه متعلق به «مجاهدان اشرف» است
ک گذاشته باش���ند و یا «نفوذی»های وزارت اطالعات در
بایستی «اجنه» در فیسبو 
میان «مجاهدان اشرفی» آن را از طریق «مرکزکامپیوتری اشرف» انتشار داده باشند! شاید
سایت «جرس» نمایندگی در «اشرف» داشته است و ما بیخربیم!
ادعای دومی تأملبرانگیزتر از اویلست« ،وکالی اشرف»که از قضا همگی اروپایی و
ی هستند ،در فضای اینرتنتی و فیسبوک ویدئوهای مربوط به اشرف را بازبینی
آمریکای 
کرده و بالفاصله به مجاهدین هش���دار میدهند .آیا وکالی بیکاری از این دس���ت در
هیچکجای دنیا سراغ دارید؟ با همهی این توصیفات مجاهدین به توصیهی وکالی اشرف
خ تهدیدآمیز به من،کلیپهای مربوطه را از روی
توجهی نکرده و بالفاصله پس ارسال پاس 
یوتیوب برداشتند! غافل از اینکه اصل آنها موجود است.
در همان نامه ،لینککلیپهایی راکه مجاهدین به سایت «جرس» قالبکرده بودند و این
2
سایت تحت عنوان «تظاهرات جوانان مشهدی» اقدام به انتشار آنهاکرده بود آوردم.
متأسفانه رهربی مجاهدینکه نزدیک به سه دهه در خواب فراموشی فرو رفتهاند ،تصور
س���ادهانگارانهای از فضای مجازی و اینرتنت و انقالب ارتباطاتی و انفجار اطالعات
دارند .آنها فکر میکنند در قرن بیست و یکم و در فضای الیتناهی اینرتنت به سادگی
میتوان ردپا را از بنی برد .تصور آنها از تکنولوژی و کاربرد آن برداشت سادهانگارانهی
اقشار سنتی و عقبماندهیکشور استکه هنگام باز شدن پای تلفن به شهرها و روستاهای
کشور از آن برای «مزاحمتهای تلفنی» استفاده میکردند و قادر به استفادهی صحیح،
درست و منطقی از انقالبیکه در زمینهی ارتباطات به وجود آمده بود نبودند.
&1-www.hambastegimeli.com/index.php?option=comcontent&view=article
id=41646:9-1388-1&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
2-www.youtube.com/watch?v=0mxHENCuFqI&feature=player_embedded
www.youtube.com/watch?v=LpV56s3SNz8
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پس از انتش���ار اس���ناد مکاتبات من با ابوالقاسم رضایی ،س���ایت «جرس»که متعلق به
خانوادههایکدیور و مهاجرانی است ،لینکهایکلیپ مزبور راکه توسط این سایت انتشار
یافته بود و من در مقالهی خود به آنها اشارهکرده بودم از روی یوتیوب حذفکردند.
آنها نیزکه به تازگی به خارج ازکشور و تکنولوژی پیشرفته رسیدهاند ،درک درستی از
فضای مجازی و امکاناتگسرتدهی آن ندارند ،به منظور جلوگریی از روشنگری من و
روشن شدن حقیقت همراه مجاهدین شدند تا بهزعم خود مردم آگاه میهنمان به حقایق
دسرتسی نداشته باشند و ادعای من پا در هوا بماند .آنها میتوانستند با پذیرش اشتباهشان
و توضیح در مورد آن ،از خود انتقاد کنند .البته من از کسانیکه روزگاری دست در خون
بهرتین فرزندان میهنمان داشتند و هرگز بابت مسئولیتشان در اینهمه جنایت و شقاوتیکه
بیش از سه دهه درکشورمان اتفاق افتاده عذر تقصری نخواستهاند ،انتظاری غری از این ندارم.
اما به منظور تنویر افکار عمومی و روشن شدن اذهان ناآگاه هواداران مجاهدین و تأکید
روی این مس���ئلهکه «دانسنت حقیقت حق مردم است» ،نسبت به انتشار دوبارهی آنها
اقدام میکنم تا خوانندگان این منت و بینندگانکلیپها خود در مورد ادعاها و توجیهات
ابوالقاسم رضایی قضاوتکنند.
در این لینکها میتوانید سینهزنی مزبور راکه در «اشرف» و توسط مجاهدین ترتیب داده
شده مالحظهکنید .نقاب زدن برخی از مجاهدین و «اشرفی»ها و فیلمبرداری از باال و
استفاده از بلندگو دستی و پالکاردهای حاوی عکسهای شهدای جنبش  ۸۸و خودداری
از حمل عکسهای شهیدان مجاهد و تصاویر رهربی مجاهدین و پرچ م و آرم مجاهدین و
ش آزادیبخشکه در تمامی اجتماعات مجاهدین در اشرف و اروپا و آمریکا در ابعاد
ارت 
1
وسیع مورد استفاده قرار میگریند ،خود به اندازهیکافیگویاست.
ی در اینرتنت جستجو کنی دکلیپهای مربوطه را در آدرسهای دیگری هم
البته اگرکم 
خواهید یافت .مسئوالن مجاهدین آنموقع نمیدانستند که نسخههای دیگری از کلیپ
تهیهشده توسط آنها در اینرتنت هست و فقط لینکهایی را برداشتند که من آدرسشان
را در نامهی خصوصیام داده بودم.
کلیپهای مزبورکه سایت جرس در دیماه  ۸۸اقدام به انتشار آنهاکرد و در هفتههای
2
اخری حذف نمود را در این لینکها میتوانید ببینید.
-1نوحههای عاشورا در اشرف ،با آرم ستاد اجتماعی مجاهدین:

نوحهی شمارهی  ۱عاشورای www.youtube.com/watch?v=pvsbWLxDlU&feature=youtu.be ۸۸
نوحهی شمارهی ۲عاشورای www.youtube.com/watch?v=NAdje5k_Lcc&feature=youtu.be ۸۸
نوحهی شمارهی۳عاشورای www.youtube.com/watch?v=FjpJEXemjEg&feature=youtu.be ۸۸
2-www.youtube.com/watch?v=zeg8XpxFy0g&feature=youtu.be
www.youtube.com/watch?v=oJ7be7WjnDs&feature=youtu.be
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به نظرم با توجه به شیوههای تبلیغاتی و فریبکاریهای صورتگرفته از سوی مجاهدین
که دو نمونهی آن در ای ن نوشته بازتاب یافت ،ضروریست هواداران این سازمان نسبت به
ک کنند .اینگروه چنانچه
کمپینیکه علیه منتقدا ن رهربی مجاهدین سازماندهی شده ش 
از اندکی هوش و ذکاوت برخوردار باشند بایستی خود را از این ماجراکنار کشند تا در
آینده در پیشگاه حقیقت بیش از این شرمنده نشوند.

نگاهی ایدئولوژیک به نامههای مسعود رجوی

خطاب به خربگان و خامنهای

آقای رجوی مشکل اساسی من و امثال من عدم سرنگونی نظام و ادامهی حکومتیست
که هست و نیست میهنمان را به تاراج برده و آیندهیکشورمان و مردممان را به مخاطره
افکنده است .هستهی اصلی نقدمان به شما و رفتارهایتان از اینجا مایه میگرید.
در نامهی سرگشادهام به شماکه تحت عنوان «گزارش  »۹۲انتشار یافت از منظر سیاسی
به پیامتان به اعضای مجلس «خربگان»که تحت عنوان «اندرز و پیشنهاد» در تاریخ ۲۰
1
تریماه  ۱۳۸۸انتشار یافت اشارهکردم.
در چهارمنی سالگرد آن پیام ،به بررسی «اندرز و پیشنهاد»تان به «خربگان» و نامههای
اخریتان به خامنهای و رفس���نجانیکه به تعبری خودت���ان در ادامهی همان نامهی قبلی و
خریخواهی برای نظام «والیت مطلقه فقیه» اس���ت از نگاه ایدئولوژیک مجاهدینکه
پیشتر «تبینی»کرده بودید میپردازم .شما بارهاگفتهاید که مواضع سیاسیتان خواستگاه
ناب ایدئولوژیک دارند و تفکیکی بنی آنها نباید قائل شد .متأسفانه شما در یک بنبست
ایدئولوژیک همگرفتار آمدهاید.
نامهتان به «ریاس���ت و اعضای مجلس خربگان» را با عبارت «والس�ل�ام علی م ن اتبع
الهدی»که بخش انتهایی آیهی  ۴۷سورهی «طه» است آغاز  ،بالفاصله به آنها «سالم»
1-www.pezhvakeiran.com/pfiles/massoudRajavi_15khordad_iraj_20130502_bakhsh_9.pdf

438

ی گزارش۹۲
بخشهایمنتشرنشده 

میکنید و مینویسید:
با سالم به آقایانیکه در خربگان رهربی جلوس فرموده و ...
در آیهی مزبور خداوند در آغاز رسالت خطاب به موسی میگوید:
س ْل مَ َع َنا بَ نِی إ ِ ْس َرائ ِ َ
یل َو َلا تُ َعذِّبْ هُ ْم َق ْد ِ
َف ْأتِیاهُ َف ُق َولا إنَّ ِ ا َر ُس َولا َرب َِّك َف َأ ْر ِ
ج ْئ َن َاك بِآیة ٍ
ام َع َلى مَ ِن اتَّ َب َع ْالهُ َدى.
الس َل ُ
مِّن َّرب َِّك َو َّ
1

پس به س���وى او بروید و بگویید ما دو فرستاده پروردگار توایم پس فرزندان
اس���رائیل را با ما بفرست و عذابش���ان مكن بهراستى ما براى تو از جانب
پروردگارت معجزهاى آوردهایم و بر هركسكه از هدایت پریوىكند درود باد.

حتم ًا در این نامه حساب تک تککلمات راکردهاید تا به زعم خودتانگزک به دست این
و آن ندهید .شما با در نظرگرفنت جنبههای مختلف این نامهکه بدعتی شگفت نیز بهحساب
میآمد دست به قلم شدید و در همان صدر نامه دو بار بهکسانیکه دست در خون عزیزان
ما دارند «س�ل�ام»کردید .معنا و مفهوم «س�ل�ام» را با توجه به نگاه ایدئولوژیک شما
بایس���تی تشریح و افق آن را «تبینی»کرد .بدون درک این موضوع نمیتوان به سمت و
سوی پیامتان پیبرد.
در مجموعهی سخرنانیهاییکه تحت عنوان «تببنی جهان» در دانشگاه صنعتی شریف
برگزار شد و سپس بهصورتکتاب نیز انتشار یافت از «سالم» به عنوان «یک رمز بسیار
پرمعنای دیگر فرهنگ اسالمی» 2یاد کردید:
اجازه دهید از یک رمز بسیار پرمعنای دیگر فرهنگ اسالمی صحبت کنیم.
همنیکلمهی «سالم» ،در هیچ مذهب یا مکتب دیگری نیست :ما وقتی بههم
میرسیم ،میگوییم سالم .این رمز اسالم است .یعنی رسیدن به عمق شناختی
ازگرایش اساسی جهان ،نیل به وحدت ،صفا ،صلح و آشتی ،فقدان تضاد و
1-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44537

-2من ضمن احرتام به عقاید دیگران ،باوری به اسالم و معتقدات مذهبی ندارم و تنها از نگاه شما
به تشریح موضوع میپردازم .از اینگذشته فرق زیادی در محتوای باورهای شما و دیگر برداشتهای
موجود از اسالم نمیبینم .چراکه در بنیان ،عقاید مشرتکی دارید .برای مثال شما در مورد حقوق جزایی
اسالم و مجازاتهای غریانسانی و بیرحمانه و قرونوسطایی قصاص و قطع دست و  ...میگویید:
در حقوق جزای اسالم ،یگانگی جامعه ،قصاص و مجازات را ایجاب میکند؛ ویل در مورد
کی؟ در مورد چی؟ همنیطور قطار کنیمکنار دیوار و به رگبار ببندیم؟ به دلیل اینکه یک زن
بدکاره است؟ یا به دلیل اینکه یکگرم هروئنی فروخته است؟! یا چیزی را دزدیده است؟
آخر قطع دست در اسالم ،بیست و دو شرط دارد.
بحث شما بر سر شرایط و مصادیق است و نه غریانسانی خواندن مجازاتهای مقرر شده در «جزای
اسالم»! آیتالله منتظری هم بدون آنکه سنگسار و قتل مرتد را غریانسانی بداند ،بر سر شرایط اجرای
آن بحث میکند.
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اصالت دادن به وحدت .در بحبوحهای از تضادها ،یک جهان معنا ،انطباق
و وحدت تکاملی .یعنی در این بینش ،اصالت با سالم است؛ سمت ،سالم
اس���ت .ما به عنوان یک موحد ،تضاد را قبول داریم ،ویل اصالت با تضاد
نیس���ت .لذا بهرغم همهی تضادهایی که وجود دارن���د و آنها را در همهی
کشاکشها میبینیم ،اصالت ،یعنی سمت و یا جهت؛ سمت وحدت است،
س���مت آشتی است .آشتیایکه حتی نهایتش« ،توحید» هم در این جهان
1
میسر نیست.
س�ل�ام البته معانیگوناگون دارد ویل سالم شما در این نامهها ،معنایی جز تهنیت و درود
ندارد.
آیات متعددی در قرآن باكلمهی «سالم» شروع میشوند و یا در منتشان به این «رمز»
اش���ارهکردهاند و بخشی از آنها رو به پیامربان و نیکان است .از جمله میتوان به سالم
علیالمرسلنی،سالمعلینوحفیالعالمنی،سالمعلیابراهیم،سالمعلیموسیوهارون،سالم
علی آل یاسنی اشارهکرد.
آیا اعضای مجلس خربگان و خامنهای و رفسنجانی در دستگاه ایدئولوژیک شما در خط
نوح و ابراهیم و موسی و مرسلنی و آل یاسنی هستند؟!
ش���ما با توجه به «رمز بسیار پرمعنای فرهنگ اسالمی» به «ریاست و اعضای مجلس
خربگان» دوبار «سالم»کردید« .سالم» را در جهت «نیل به وحدت،صفا،صلح و آشتی،
فقدان تضاد و اصالت دادن به وحدت» معرفیکرده بودید .به همنی دلیل در آن نامه به
صراحت عنوانکردید :هدف از تحرير اين سطور ،طعن و لعن نیست.
آیا این برداش���ت غلط استکه با توجه به آموزشهای ایدئولوژیکتان بهگریندگان پیام
میگویید:
تضاد را قبول داریم ،ویل اصالت با تضاد نیست .لذا بهرغم همهی تضادهایی
که وجود دارند و آنها را در همهیکشاکشها میبینیم ،اصالت ،یعنی سمت
و یا جهت؛ سمت وحدت است ،سمت آشتی است.
آیا از مفاد پیامتانکه از آن به عنوان «اندرز و پیشنهاد» یاد میکنید ،اینگونه بر نمیآید
که به دنبال «وحدت» و «آشتی» با بخشی از نظام حاکم برکشورمان بودید؟ منکاری
به پاسخ «خربگان» به درخواستتان ندارم آیا چننی رویکردی را نمیتوان سمتگریی
جدید در مواضع مجاهدین پنداشت؟ شما به صراحتگفته بودید:
-1تببنی جهان -قواعد و مفهوم تکامل-کتاب اول قواعد تکامل ،سازمان مجاهدین خلق ایران ،چاپ
اول  ۱۰تری  ،۱۳۵۹صفحات  ۶۱۴و .۶۱۵
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ما وقتی به هم میرسیم ،میگوییم سالم .این رمز اسالم است.

در پیامتان وقتی به «ریاست و اعضای خربگان» رسیدید ،از آنجاییکه مفهوم «سالم»
را تشریح و تببنیکرده بودید،گفتید «سالم»! آیا شما از «رمز اسالم» استفاده نکردید؟
جدا از دیدگاه خودتان نسبت به «سالم» ،شما با دیدگاه هاشمیرفسنجانی رییس وقت
مجلس خربگان همکهگریندهی اصلی پیامتان بود آش���نا بودید .وی در تفس�ی�ر آیهی ۹۴
سورهی نساء و در ارتباط با «سالم» میگوید:
ُ
یل ّ
الله ِ َف َت َب َّی ُن ْوا َو َال تَ ُق ُول ْوا ل ِ َم ْن َأ ْل َقی إ َِل ْیک ُم
یَ ا َأیُّ هَ ا َّالذِ َ
ین آمَ ُن ْوا إ َِذا َض َربْ ُت ْم فِی َسب ِ ِ
ون.
َّ
الس َال َم َل ْس َت مُ ْؤمِ ًنا تَ ْب َت ُغ َ
ایکس���انیکه ایمان آوردهاید! وقتی [برای جهاد] در راه خدا سفر میکنید
[دربارهی دشمن] تحقیقکنید و بهکسیکه [به نشانهی مسلمان بودن] بر شما
سالم میکند نگویید :تو مؤمن نیستی.
 ...آیهی شریفه ،سالمکردن شخص را عالمت مسلمانی او دانسته و لذا تعرض
به او را تحریمکرده اس���ت .بنابراین هر کردار وگفتاریکه نشانهی مسلمانی
باش���د همنی حکم را دارد وگویندهی آن مس���لمان تلقی میشود .با توجه به
معنای لغوی «سالم» (صلح) ،مراد از القای سالم ،صلحخواهی است .یعنی
اگر دشمن خواهان صلح است ،نربد با او جایز نیست و جمله «لست مؤمنا»،
اشاره به این معنی داردکه در ترک تعرض ،تنها ایمان شرط نیست؛ بلکه تسلیم
1
و یا صلح خواهی نیزکافی است.
تنها ش���ما نیستی دکه از «س�ل�ام» بهعنوان یک «رمز» برای «وحدت» و «اخوت» و
«نزدیکی» نام میبرید فرهنگ حاکم بر «حوزه» و صاحبان قدرت درکشورمان نیز چننی
است .شما با در نظرگرفنت این فرهنگ و با استفاده از «رمز» آن دست به قلم شدید و در
آغاز پیام «سالم»کردید .شبکهی «تیبان» یکی از نهادهای فرهنگی وابسته به رژیم در
این مورد میگوید:
سالم رمزی اس���تکه باعث وحدت و اخوت و نزدیکی دلها به یکدیگر
میگردد .س�ل�ام در اسالم از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا در سایهی
«س�ل�ام» استکه صمیمیت و الفت و برادری حکمفرما میگردد ... .سالم
کردن در واقع نوعی اظهار تواضع و فروتنی است و خود را در مقابل دیگران
1-www.hashemirafsanjani.ir/fa/tafsir/1943.
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کوچک میبیند و اقدام به سالمکردن میکند.
در جای دیگری میگوید:
اينكلمه (سالم)كه در آن معنى و مفهوم سالمتى و ايمنى نهفته ،به مخاطب
اطمينان مىده دكه طرف مقابل قصد صحيحى در راه آغاز رابطه را با او در
نظرگرفته اس���ت .در اينصورت مخاطب نيز اين پيام را دريافت نموده و در
صورت تمايل دو طرف رابطهی اجتماعى جديد وكوچكى تشكيل مىشود،
ضمن اينكه سالم ،روح تعاون و همكارى و همدىل را بني مسلمانان افزايش
2
مىدهد.
آیا «قصد صحیح» و «تمایل» خودتان را برای ایجاد «رابطهی اجتماعی جدید» نشان
نمیدادید؟
آیا ش���ما در سودای «پاسخ» مناسب از جنایت ِ
کاران نشسته در خربگان از «رمز» مورد
قبول دو طرفکه «س�ل�ام» است استفاده نکردید؟ در روایات و به نقل از پیامرب اسالم
آمده است:
الس َلام ِ َف َلا تُ ِ
ج ُیبوه،
مَ ْن بَ َد َأ ب ِ ْال َك َلام ِ َق ْب َل َّ
3
هركه پیش از سالمكردن آغاز به سخنكند پاسخش را نگویید.
از همهی اینها میتوان نتیجهگرفتکه ش���ما در سال  ۸۸قصد «ترک تعرض» داشته
و «خواهان صلح» با بخش���ی از نظام بودید! با توجه به دیدگاه رفسنجانی به او تأکید
میکردی د که «نربد با» مجاهدین «جایز» نیس���ت .شما موضوع را در حد دعوای بنی
«مسلمانان» میدیدید ،یا اینگونه جلوه میدادید.
چه چیزی در نظام تغی ریکردهکه میتوان به دنبال «صلح و صفا و آشتی» الاقل با بخشی
از آن بود؟ آیا چننی چش���مانداز و ظرفیت���ی در نظامیکه در حال «انقباض بود» وجود
داشت؟
شما میتوانید هر توجیهی برای نامهنگاری به قاتالن مجاهدین و مبارزین و میهندوستان
برتاشید ،اما اجباری به «سالم»کردن به جنایتکارانگرد آمده در مجلس خربگان با توجه
به «تبینی»تان از این «رمز» نداشتید.
رفسنجانی در نامهی تاریخیاش به خامنهایکه در تاریخ  ۱۹خرداد  -۱۳۸۸یکماه قبل از
انتشار نامهی شما به اعضای مجلس خربگان -انتشار یافت ،از واژهی «سالم» استفاده
1

1-www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=413241.
2-www.library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=102834&ParentID=693&BookID
=16199&MetaDataID=268&Volume=1&PageIndex=49&PersonalID=0&Naviga
teMode=CommonLibrary&Content
3-www.abp-kids.com/fa.php/page,14362A16436.html
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نکرد و شیفتگان خامنهای بارها علیه رفسنجانی با توجه به این مسئله ،موضعگرییکردند.

1

ابوالقاسم رضایی یکی از نزدیکان شما با توجه به آموزشهایتان ،نامهاش را به من در
دیماه  ۸۸بدون «سالم » آغاز کرد چراکه در پایان آن تأکید کرده بود:
اما اكنون با توجه به مجموعه رذیلتهای فوق ،از هرگونه ارتباط و تماس با
بریده نادمی تا این حد وقیح و نمك ناش���ناس2كه چند نعل [چهارنعل] علیه
3
آنها بجانب رژیم ضد بشری والیت فقیه میتازد ،معذورند.
شما این نامه را به عنوان یک سند رسمی مدتها در پیشانی سایتتانگذاشتید .هرچند
این «ابوالقاسم رضایی» بودکه خواهان «ارتباط و تماس» با من بود و تماسی از جانب
من با ویگرفته نمیش���د ،اما در جاییکه تصمی���م میگریی دکه با من دیگر «ارتباط و
تماس» نداشته باشید در نامهتان از «سالم»کردن اجتناب میکنید .اما از آنجاییکه به
نظر میرس���د خواهان «ترک تعرض» و «صلح و صفا و آشتی» با «ریاست و اعضای
خربگان» هستید در نامهتان به آنها «سالم» میکنید.
شما مرا شایستهی «سالم» نمیدانید اما به جانیان و دژخیمان رژیم «سالم» میکنید.
کمی انصاف داش���ته باشید چهکس���ی «چند نعل بجانب رژیم ضدبشری والیت فقیه
میتازد» ،من یا شما؟
آقای رجوی توجه داشته باشید شما هم در نامه به «ریاست و اعضای خربگان» و هم در
نامه به خامنهای و رفسنجانی خود را «حقری» معرفیکردهاید و آنها را «آقایان» .حتم ًا
که معنای «حقری» و «آقایان» را میدانید.
آیا استفاده از واژهی «حقری» به منظور تکمیل «تواضع و فروتنی» و سالمیکه در ابتدای
نامهکردهاید ،نیست؟
در پیام  ۱۴مردادماه  ۱۳۸۸خودکه تحت عنوان «تعمیق شقه در باالی رژیم و تداوم قیام
در میان توده مردم» صادر شد ،پس از اشاره به نامهیکروبی به وزیر اطالعات با تأکید
روی «شقهی رژیم»گفتید:
 ...ه���ركسكه با دیكتاتوری دینی و با والیت فقیه نیس���ت و هركسكه به
4
حاكمیت مردم و رأی مردم پایبند است ،با ماست.
1-www.kayhan.ir/890225/8.htm

-۲نمکناشناسی نعلوارونهایستکه ابوالقاسم رضایی میزند .این مجاهدین بودهاند که از «نمک»
مادی و معنوی من و امثال من مدتها بهرهمند ش���ده و حق «نمک» را به جا نیاوردهاند .متأسفانه
نمکناشناسی از ویژگیهای بارز این جریان و وابستگان آن است.
3-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-51919.html
4-www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=18027
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این پیام را پس از نامهنویس���ی به «ریاس���ت و اعضای خ�ب�رگان» و در توجیه اقدامتان
ح استکه تأکیدتان روی «هرکس» ،شاملکسانیکه در «مجلس خربگان»
دادید .واض 
نشستهاند هم میشود .به تعبری شما جنایتکاران به سادگی میتوانند با «شما» باشند،
کافیست با خامنهای و «دیکتاتوری دینی» نباشند .اما نکتهیکلیدی ،آنکه من و امثال
من و اعضای مستعفی شورای ملی مقاومت شامل «هرکس» نمیشویم.
آقای رجوی ،شما هاشمیرفسنجانی و اعضای خربگان رهربی را مورد خطاب خود قرار
میدهید؛ تعدادی از آنها عبارتند از  :محمد محمدیگیالنی ،سیدابراهیم رییسی ،علی
رازینی ،علی فالحیان ،قربانعلی درینجفآبادی ،احمد جنتی ،محمد یزدی ،محمدتقی
مصباحیزدی ،عباس واعظطبس���ی ،مرتضی مقتدایی ،محمدرضا مهدوی کنی ،احمد
اعلمالهدی ،ابوالقاسم خزعلی ،محمدعلی موحدیکرمانی ،سید ابوالفضل مریمحمدی،
عبدالنبی نمازی  ،محمدرضا فاکر ،محیالدینحائریشریازی ،حسن روحانی ،محمدحسن
مرعشیشوش�ت�ری ،صادق الریجانی ،احمد خاتمی ،امامیکاشانی؛ شما با «سالم» به
آنها از در «صلح و صفا و آشتی» و حل تضادها بر آمدهاید؛ چگونه انتظار دارید من و
ما بپذیریمکه «از جانب محکومان به اعدام ،از جانب شکنجهشدگان ،از جانب زندانيان
سياسی» به جانیان «اندرز و پیشنهاد» دهید و ما دم فرو بندیم؟
آقای رجوی ،بنی ما و اینگروه ،یک دریا خون است .من و ما برخالف شما هیچ انتظاری
از آنها نداشتهایم و نداریم و هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نمیتوانیم با «آنها» باشیم و
نمیتوانیم بپذیریمکسی به این سادگی «آب توبه» سرشان بریزد.
مخاطبان شما،کسانی چون محمد محمدیگیالنی ،علی فالحیان و سیدابراهیم رییسی،
علی رازینی ،قربانعلی درینجفآبادی ،محمد یزدی و محمدرضا فاکر و ...مس���تقیم ًا
دست در خون و شکنجهی مجاهدین و مبارزین میهنمان داشتهاند.
شما بدون هیچ ابهامی میدانستید که محمد یزدی و هاشمیشاهرودی و صادق الریجانی
میرفتکه رییس قوه قضاییه شود-ریاست قوه قضاییه را به عهده داشته و مسئولیتکشتار و سرکوب مردم را به دوش میکشند و اهرمهای قضاییکشور برای دوران طوالنی
در دست مریمحمدی و نمازی و مقتدایی و مرعشیشوشرتی و ...بوده و علی فالحیان و
دری نجفآبادی رؤسای دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم بودهاند و یا افرادی همچون
مهدویکنی و باقریکنی و اعلمالهدی و ...مسئولیت دستگریی و کشتار جوانان مهنیمان
را داشتهاند .هاشمیرفسنجانی و احمد جنتی و واعظطبسی و محمدتقی مصباحیزدی و
ابوالقاسم خزعلی و موحدیکرمانی و حسن روحانی و ...از جمله سیاستگذاران اصلی
نظام بودهاند .با اینحال و با علم به همهی این احوال ،شما به آنها «سالم»کردید .معلوم

444

ی گزارش۹۲
بخشهایمنتشرنشده 

است وقتی به آنها «سالم» میکنید و سمت «صلح و صفا و آشتی» با آنها میگریید،
بایستی از «سالم»کردن به من نوعی «معذور» باشید.
پس از آنکه با بیاعتنایی «ریاست و اعضای مجلس خربگان» مواجه شدید در نامهی
اخریتان به خامنهای و رفسنجانی تنها از عبارت «والسالم علی من اتبعالهدی» استفاده
کرده و «سالم به آقایان» بعدی را حذفکردید .حتم ًا بار قبلکه به «آقایان» سالمکردید
دلیلی داشت و این بارکه رسم «ادب» را رعایت نکرده و از «سالم» دوم پرهیز کردید
دلیلی داشت .بهگمانم اینبار تالشکردید بدون هیچ توضیحی ،موضع قبلی را بپوشانید.
در پایان نامهتان متأسفانه برای «ریاس���ت و اعضای خربگان»که تعدادیشان را نام بردم،
1
«آرزوی توفیق برای پذیرش رأی و حاکمیت مردم ایران و جلب رضایت خلق و خالق»کردید.
اما همنی «آرزوی توفی���ق» و «جلب رضایت خلق و خالق» را برای آقایان محمدرضا
روحانی وکریم قصیمکه سه دهه همراه شما بودند و درکمال متانت و وقار از «شورای
ملی مقاومت» اس���تعفا دادند و ضمن خداحافظی از شما «از دور روی ديگر همراهان
ديرينه را» بوس���یدند ،نکردید و در پروندهسازی علیهشان از هیچ چیز فروگذار نکرده و
2
نخواهید کرد.
انتظار شما از محمدیگیالنی و رئیسی و فالحیان و رازینی و دری نجفآبادی و  ...بیش
از همراهان سیسالهی خودتان است.
3
شما «هدف» از نامهنگاری به خامنهای را «هرچهکمتر شدن خون و خونریزی» خواندید.
نکتهی حریتانگیز آنکه چهار سال پیش در نامه به رفسنجانی و «اعضای خربگان» به
منظور «ممانعت از خونريزی و بغی و فساد هرچه بيشتر از سوی» خامنهای ،خواهان
برکناری او ش���ده بودید و حاال برای «هرچهکمتر ش���دن خ���ون و خونریزی» به خود
4
خامنهای متوسل شدهاید!
اینهمه چرخش را چگونه توجیه میکنید؟
در خ���رداد  ۱۳۶۴وقت���ی مهندس بازرگان خ���ود راکاندیدای ریاس���تجمهوریکرد،
در حایلکه در هیجان ناش���ی از «انقالب ایدئولوژیک» و رس���یدن به رهربی عقیدتی
مجاهدین بودید خطاب به ا وگفتید:
میخواهید بروید بلکه چند صباحی عمر این رژیم منحوس را طوالنیترکنید
1-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44537
2-www.pezhvakeiran.com/maghaleh-52475.html
3-www.vimeo.com/65949681
4-www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=44537
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و در انظار بنیالمللی به آن نوعی توجیه ببخشید؟
آیا چنانچه بازرگان رییسجمهوری میشد باعث «هرچهکمتر شدن خون و خونریزی»
نمیش���د؟ چرا در س���ال  ۶۴از چننی منطقی برخ���وردار نبودید؟ چ���را وقتی خاتمی
رئیسجمهوری ش���د خواهان خون و خونریزیکمتر نشدید؟ چرا حاال خواهان سرپدن
ریاستجمهوری به رفسنجانی میشوید؟ آیا انتخاب او باعث «هرچهکمتر شدن خون و
خونریزی» میشد؟
شماکه همان موقع به بازرگان «هشدار و انذار» داده و او را به محاکمه تهدید میکردید:
اعالممیکنم،فردایسرنگونیاینرژیمپلیداگربهجرمهمکاریبارژیمخمینی
و معاونت در جرایم رژیم او از موضع نمایندگی مجلس و ریاستجمهوری و...
مردم شما را به داوری بخوانند ،نگوییدکه خرب نداشتیم .چهار سال است ما با
زبان خوش با امثال شما صحبتکردیم ،چهار سال استکه ما به شما هشدار
و انذار دادیم،گفتیم دس���تتان را از توی خون بکش���ید بریون.گفتیم اگر به
مقاومت مردمکمک نمیکنید ،از پشت به آنها خنجر نکشید.
چرا حاال به خربگان رهربی «اندرز و پیشنهاد» میدهید و به خامنهای خط میدهی دکه
برای «هرچهکمتر شدن خون و خونریزی» رفسنجانی را از صندوق درآورد؟
شما در پیامتان به بازرگان میگویید:
پس بنابراین اگر هم بازرگان در این خیمهشب بازی ریاستجمهوری و در این
ً
فرضا به بازی گرفته شود ،به تمام وکمال به سود خمینی
انتخابات فرمایشی
است .به س���ود الجوردی وگیالنی و رفسنجانی و به سود آنهایی استکه
اعدام میکنند .به س���ود سیاهی و اختناق و زنجری بر دست و پای تمام مردم
ایران است.
«انقالب ایدئولوژیک» چه بر سر شما آوردکه برایگرهگشایی و «ذخریهکردن خون» به
«گیالنی و رفسنجانی» متوسل شدید؟
اگر به بازیگرفنت بازرگان به سود سیاهی و اختناق است چرا به بازیگرفنت رفسنجانی
آنهم در دورانیکه رژیم در انزوای شدید بنیالمللی به سر میبرد به سود نظام نباشد؟
شما نامهی ابوالحسن بنیصدر به خمینی را -که بسیار از پیامها و نامههای شما به ریاست
و اعضای خربگان رهربی و خامنهای و رفسنجانی وزینتر ،منطقیتر و یکدستتر بود و
خواس���تههایش نیز بیشتر و محکمتر ،-نشانهی وادادگی بنیصدر دانسته و او را «معتاد
-1مجاهد شمارهی  ۲۵۱بیست و سوم خرداد .۱۳۶۴
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خمینی» لقب دادید ،امروز نامهنویسی خود به «آقایان» نامبرده را ناشی از چه چیز میدانید؟
آقای رجوی ،شما بندهای مختلف «بیانیهی ملی» ایرانیان راکه خودتان مبتکرش بودید
و من نیز یکی از امضاکنندگان آن ،زیرپاگذاشتهاید .برای همنی بایستی در برابر تمامی
کسانیکه «بیانیهی ملی» را امضاکردند پاسخگو باشید.
در حریتم مریم رجویکه بنا به «بیانیهی تفضیلی شورای ملی مقاومت» به آقای روحانی
برای ارس���ال مقاله به س���ایت «پرواک ایران» اخطار داده بود ،چگونه به ش���ما برای
نامهنگاری به جنایتکاران اخطاری نداد؟ تعهدات «شورایی»تان چه میشود؟
ش���ما در نامهی دومتان به خامنهای و رفسنجانی -باگوشهی چشمی به نظرات مائو در
مورد تضادها -روی «اصل سوم حاکم بر تضادها»که پس از انحالل ارتش آزادیبخش
و خلع س�ل�اح مجاهدین و انحالل ارتش آزادیبخشکشفکرده بودید ،تأکید نموده
وگفتید:
در تضاد دو باطل و دو نریوی ارتجاعی تا آنجا که بهما مربوط میشود و در
حیطهی ما میگنجد ،باید ضعیفتر را علیه قویتر تقویتکرد البته حدش این
استکه نریوی برحقکه در اصل اولگفتیم تخطئه و تضعیف نشود واال نقض
1
غرض میشود.
اما نکتهایکه بایستی به آن توجه داد ،اینستکه چرا این اصول را در دوران خاتمی به
کار نمیبردید و تمام تالشتان تضعیف او بودکه «بنی دو باطل و دو نریوی ارتجاعی»
ضعیفتر محسوب میشد؟
پس از س���قوط صدام حسنی و خل ع س�ل�اح مجاهدین و انحالل ارتش آزادیبخش و
اخذ انزجارنامه از مژگان پارسایی «ما به ازای شما» در اشرف و مسئول اول مجاهدین
و کلیهی اعضای شورای رهربی و کادرها و اعضای مجاهدین در عراق توسط آمریکا
و تبدیل رزمندگان ارتش آزادیبخش به «پناهجو» و «زندانی» 2ش���ما چارهیکار را در
نامهنویسی به «ریاست و اعضای خربگان» دیدید که شاید به «اندرز و پیشنهاد»تان وقعی
گذاشته و خامنهای را برکنار و آیتالله منتظری را جانشنی ویکنند!
چهار سال بعد ،از خواستهتان عدولکردید؛ اینبار با نامهنویسی به خامنهای «ویل فقیه
مسلمنی جهان» چارهاندیش���ی کرده و از او خواستید رفسنجانی را به ریاستجمهوری
برساند:
خامنهای همچنانکه در هش���ت سالگذشته با احمدینژاد بساط رفسنجانی
1-www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0
_2-www.pezhvakeiran.com/pfiles/massoudRajavi_15khordad_iraj_20130502
bakhsh_10.pdf
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را جمعکرد ،حاال باید به ش���یوهی مرسوم دیو و دد ،باند احمدینژاد و رحیم
مشائی را با رفسنجانی از دور خارجکند.
و اضافهکردید:
خامنهای باید هر طور شده رفسنجانی را در «اتاق تجمیع آراء» بریون بکشد و
1
در قدمهای بعد به شیوه خمینی ،با او جام زهر بنوشد.
مسری فوق را تنها راه چارهی خامنهای دانسته و تأکید کردید:
این تنها راه برای خامنهای است.
چ���را ب���رای خامنهای و نظ���ام «چارهجویی» میکنی���د؟کدام ی���ک از جاودانگان و
شکنجهشدگان و رنجکشیدگان چننی مسئولیتی را به عهدهی شماگذاشته بود؟
چ���را حاال «در تضاد دو باط���ل و دو نریوی ارتجاعی» از «خامنهای و رفس���نجانی»
که «قویتر» هس���تند میخواهید با هم دس���ت به یکیک���رده و کار احمدینژاد راکه
«ضعیفتر» است ،یکسرهکنند؟

وقتی برخالف انتظارتان با رد صالحیت رفسنجانی مواجه شدید ،در  ۳۱اردیبهشت ۹۲
از خامنهای خواستید:
2
...خامنهای باید تا دیر نشده رفسنجانی را با حکم حکومتی به صحنه برگرداند.
ی از ریاست مجلس خربگان رهربیکوتاه
همچننی این بار وقتی دیدید دس���ت رفسنجان 
شده ،از او خواستید:
رفسنجانی اگر کشور و نظام را در خطر میبیند باید بر خالف چهار سال پیش
3
خطر کند و باکمک حوزه و بازار خامنهای را پائنی بکشد...
«کش���ور و نظام» از س���وی چهکسی در «خطر» اس���ت؟ چرا میخواهید از رژیم رفع
«خطر»کنید؟
استوانه نظام نباید برتس���د .همچنانکه خامنهای را یک شبه باال برد اکنون
میتواند و باید بساط والیت او را درهم بریزد یا الاقل از او حکم حکومتی
برای شرکت در انتخابات بگرید...
1-www.vimeo.com/65949681
www.youtube.com/watch?v=qdkfCajqYPM
2-www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0
3-www.youtube.com/watch?v=suQpwhZxpF0
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در یک جای پیام میگویید خامنهای با «حکم حکومتی» رفس���نجانی را به صحنهی
انتخاب���ات برگرداند ،در جای دیگر پیام میگویید رفس���نجانی باکمک «حوزه و بازار
خامنهای را پاینی بکشد ».آیا به لحاظ سیاسی تعادیل در خواستههایتان هست؟
اینموارد را خودتان برجستهکرده و در ابتدایکلیپیکه از پیامتان تهیه شده ،آوردهاید .و
در ادامه ناامیدانه میگویید:
 ...به باندهای صدپارهی درون رژیم ،اندرز دادیم الاقل به فکر خود باشند و
قبولکنندکه رفسنجانی به مصلحت آنهاست .اثر نکرد.
ش���ما را چهکار به «مصلحت باندهای صدپ���ارهی درون رژیم»؟ مگر مادران و پدران
ِ
ِ
پریش���ان جاودانگان ،مگر بردارشدگان و آنهایی که جوخههای آتش
فرزندان
داغدار،
سینههاشان را درید ،مگر آنهاییکه غریبانه درگورهای دستهجمعی به زیرخروارها خاک
سرد و سیاه خفتند ،مگر آنهاییکه بر تختهای شکنجه جسم و جانشان به تاراج رفت،
مگر آنهاییکه رنج سلولهای جهنمی رژیم را تحملکردند ،مگر آنهاییکه رنج دوری
از عزیزانشان را تحمل میکنند چننی مسئولیتی به شما واگذار کرده بودند؟
پیشتر ،در توصیف «پراگماتیست»گفته بودید:
برایکسیکه پراگماتیست باشد فیالواقع حقایق و اصویل ثابت و مستقل از
ذهن ما وجود ندارد،که بتواند حرکت و عمل ما را سمت و جهت داده و در
هر شرایطی با اتکاء به آن اصول ،مواضع و تاکتیکها مشخص شود؛ بلکه در
حقیقت این منافع و مصالح عملی استکه میتواند سمت و مضمون عمل ما
1
را مشخص نماید.
در ارتباط با ضرورت طرح مسئله پراگماتیسمگفته بودید:
با توجه به اینکه حرکت اصویل در عمل بسیار پیچیده و مشکل است و هر آن
ممکن است بهطور تاکتیکی و مرحلهای بنی اصول و منافع و مصالح تاکتیکی،
تضاد پیش بیاید و از آنجاکه در شرایطیکه ما ضربه خوردهایم و اصولمان
مورد تردید و تهدید قرارگرفته ،احتمال دارد در حل این تضاد بدون توجه به
منافع اسرتاتژیک و درازمدت ،به مواضع و برخوردهای پراگماتیستی کشیده
ش���ویم ،لذا الزم است برای جلوگریی از چننیگرایشاتی عمق مسئله را درک
2
کرده و آگاهیهای الزم را در برخورد با آن فراهم آوریم.
-1پراگماتیسم ،انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران ،بهار  ،۵۸صفحهی .۱۴
-۲پیشنی صفحهی .۱۶
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همچننی با بررسی پروسهی حرکت حزب سوسیال دموکرات آلمان میگفتید:
از این نمونه تاریخی بخوبی معلوم میش���ودکه مصلحتگرایی و حرکت به
اعتبار منافع و آنهم منافعکوتاه مدت چه سرانجامی دارد و بهکجا میکشد.
به این ترتیب جریانیکه در ابتدا مواضع انقالبی داشت اکنون بی مبالغه ،در
1
دریف احزاب بورژواییکشورهای امرپیالیستی قرار میگرید.
و در زیر نویس آوردهاید:
به احزابکارگر انگلیس و اسرائیل توجه شود.
شما حتی پیشبینیکرده بودید:
 ...اگ���ر چه انحرافات هرکدام دالیل خاص خ���ود را دارد ،ویل در عنی حال
نشانگر اهمیت حرکت اصویل و در ضمن بیانگر آیندهای استکه در صورت
عدم پایبندی به اصول انقالب���ی و توجه به مصلحتهای قدرتگرایانهی
سیاس���ی ،چه بسا در انتظار هر جریان مرتقی و حتی انقالبی و از جمله خود
2
ما است.
آیا فکر نمیکنید با توجه به ضرباتیکه مجاهدین در پی اشغال عراق متحمل شدهاند ،به
ویژه انحالل ارتش آزادیبخش ،زندانی و پناهجو شدن رزمندگان ارتش ،غیبت دهسالهی
شما و « ،...اصول»تان مورد تردید و تهدید قرارگرفته و «در حل این تضاد بدون توجه به
شده باشید؟
منافع اسرتاتژیک و دراز مدت» به مواضع و برخوردهای پراگماتیستیکشیده 
برای مطالعهی یک «پدیده»گفته بودید:
ً
اساس���ا نمیتوان بدور از شرایط خارجی مطالعه کرد .شرایط
یک پدیده را
ً
متقابال خود پدیده هم روی
خارج���ی روی روند حرکت آن تأثری میگذارد و
شرایط خارجی اثر دارد -تأثری متقابل .-بنابراین جریانهای سیاسی را بایستی
با توجه به جریانها و حوادثیکه در حول آن میگذرد ،مطالعهکرد و آثار آن
حوادث و جریانات را هم در نظرگرفت تا بتوان در مطالعه و شناخت پدیدهی
سیاس���ی و تغیریاتیکه در مسری حرکت میکند به نتیجهی درستی رسید .در
مسائل سیاسی چه بساکه یک حادثه در دید اول هیچ ارتباطی با موضوع مورد
بررسی ما نداشته باشد ،ویل قدریکه بیشتر مورد مطالعه و دقت قرار گرفت
-1پیشنی صفحهی .۱۹
-2پیشنی صفحهی .۲۳
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در بررسی یک جریان سیاسی تأکیدکرده بودید:
در بررسی یک جریان سیاسی بایستی به حوادث مختلفی که در کنار آن رخ
میدهد توجه داش���ته باشیم و رابطه و یا تأثری آنها را مشخصکنیم .بنابراین
در این بررسی ما به عوامل مختلفی میرسیمکه این عوامل در شکلگریی و
سمت دادن این جریان هرکدام به سهم خودشان نقشی داشتهاند و میتوان در
این بررسی عوامل را به «درونی» و «بریونی» تقسیمبندی کرد و با توجه به
2
نقش هرکدام ،آنها را مورد توجه قرار داد.
همچننی اضافهکرده بودید:
کافیست پروسهیگذشتهی یک پدیدهی سیاسی را از نزدیکترین نقطهای
که تغیری کیفی در آن صورتگرفته مورد بررسی قرار دهیم ،زیرا هر تغیری کیفی
یا جهشی پدیدهی سیاسی در واقع پروسهی تازهای از حرکت خود را آغاز کرده
3
کهکیفیت و ویژگیهای جدیدی را ارائه میدهد.
هرچند در عمل ،شما بدون آنکه اقرار کنید تمامی «رهمنودهای شیوهی تحلیل سیاسی»
راکه خود به رشتهی تحریر درآورده بودید نقضکردهاید ،اما یادآوری آنچهگفتهاید در هر
صورت میتواند مفید باشد.
چیزیکه بایستی به آن پاسخ داد این است؛ آیا «حوادث مختلفیکه درکنار» شما «رخ»
داده در «شکلگریی و سمت دادن» شما و سازمان مجاهدین «نقش» نداشتهاند؟
آقای رجوی ایکاش یکی از «گوهران بیبدیل» مورد ادعای شما ،بخشی از شهامت آن
اعرابی معروف را داشتکه برابر «عمر» ایستاد وگفت« :اگر در تو کجی پدیدار شود با
ی دوم مسلمنی جهان
شمشری راستش میکنیم»؛ و شما نیزگوشهای از سعهی صدر خلیفه 
در عصر جاهلیت و عقبماندگی را داش���تی دکه خدای را شکرکردکه« :در امتکسی
هستکه با شمشری ،من را راست میکند».
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