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 فصل اول

 

عشق، نفرت. مرگ، حیات. سیاه، سفید. خوب، بد. زشت، زیبا. علم، ثروت. گرگ، میش. دوست، 

 . مهماندشمن. دیو، فرشته. مسلمان، کافر. دین دار، بی دین. مستضعؾ، مستکبر. خودی، ؼیر خودی

خلقی، ضد خلقی. بورژوازی، پرولتری. مترقی. انقالبی، ضد انقالبی. خانه. ارتجاعی،  خانه، صاحب

مرگ باد، زنده باد. ایجاد باید گردد، نابود باید گردد و... همین طور صدها شعار دیگر از فرهنگ 

سیاسی ـ اجتماعی مردم می توان مثال آورد که دو واژه متضاد، مقابل هم قرار دارند. می خواهیم 

عضاً در هیئت ابزار و سالح هم به کار برده می شوند، بدانیم اینچنین شعارها، واژه ها و مفاهیم که ب

چرا و چگونه و به سبب کدام نیازمندیهای روز جامعه خلق شده و النهایه چه اهدافی را دنبال می 

 ند، چه کارکردی دارند و در اثر کارکرد، چه ویرانیهایی را در جامعه به بار می آورند.نک

سال حکومت های استبدادی، ناشی از جنگهای کالسیک و  اندیشه دو قطبی؛ حال اگر فرایند صدها

ن که قوانین یا یاناسیونالیستی، کپی گرفته از تفکرات فالسفه مشهور یونان مانند ارسطو و افالطون، 

، که در آن فرهنگ و تفکر، به هر حال تولد یک و مناسبات و فرهنک عقب مانده و قبیله ای باشد

و هر فرد و قبیله محور عالم قلمداد شود، که در آن شرایط  ثبت شود جادوگر می توانست مبداء تاریخ

اگر هر قبیله خود را از قبیله دیگر اینچنین محکم و بیرحم، مرزبندی قاطع و متمایز نمی کرد، قادر به 

ابراز وجود، گردنکشی، تهاجم و ایستادگی در مقابل قبیله دیگر نبود. سخن کوتاه، تتمه اینگونه 

قطبی که نوک دماغ خود را انتهای عالم می پندارد هنوز در جامعه ما کار می کند و مانند تفکرات دو 

چوب الی چرخ جامعه قرار دارد که در حین حرکت جامعه به پیش، یک بار چوب می شکند و یک 

جای مانده از اعصار و قرون در اذهان  بار چرخ؛ که النهایه بدون تعیین تکلیؾ نهایی با این چوب به

 مومی، جامعه قادر نخواهد بود بدون دؼدؼه به راه خود ادامه داده و به جامعه جهانی ملحق شود.ع

حاکمیت جمهوری، در اصل یک تفکر استبدادی نهفته در جامعه بود که در زمان مناسب خود ظهور 

و در  کرد و سر بر آورد. بر اساس قانون تضاد، ستم ستیزی مخالفین و عدالت خواهان، برانگیخته شد

جمهوری اسالمی قرار گرفتند. در این رابطه نیز اپوزسیون جمهوری اسالمی را نمی توان  مقابل

خارج از مالء و مناسبات و رفتارهای اجتماعی و فرهنگ سیاسی که حکومت از آن سر برآورد، 



 ا وبه همان رفتاره کرد. بلکه، اپوزسیون نیز به گونه ای و به میزانی آؼشته و آلوده ارزیابی

پندارهایی بود، که حاکمیت به آن مبتال بود. ولی قرار بود که اپوزسیون جهت توانمند شدن و مقاومت 

بیشتر در مقابل حکومت و ارزش کارایی خود، مرتباً افکار و پندار خود را از آنچه که حکومت 

اهد رفت، و داشت، بپاالید و زال تر شود. وگرنه، مبارزه در جهت اهداؾ توده ها به بیراهه خو

اپوزسیون، با هر نیرو و امکاناتی که داشته باشد، با حکومت به سلوک خواهد رسید، یا در نقطه 

ن کمک خواهد یاب حکومت خواهد ریخت و به بقای آسل، در یک دعوای زرگری، آب را به آمقاب

جی، کرد. اما در مسیر حکومت دیکتاتوری و دعوای اپوزسیون با آن، حکومت از فشارهای خار

شرکت دارد. بر اثر  داخلی و مخالفین در امان نخواهد بود. همچنین، خودش در یک کارزار پراتیک

تجربه، اجبار یا به ناچار به تعویض ریل، به سمت رفرم،  یا این که در چهارچوب ؼیر دموکراتیک، 

رده و باعث بروز با رنگ و لعاب دیگر به راه خود ادامه خواهد داد یا این که همه راهها را مسدود ک

ریع یا انفجار در جبهه اپوزسیونی که به دموکراسی . متقابالً، چنین تؽییرات کند، سانفجار خواهد شد

اپوزسیون ؼیر اهد افتاد. چون که فشارهای خارجی، داخلی و مخالفین بر روی واعتقاد ندارد اتفاق نخ

ش جدا شد، بیشتر به کار تئوری و ار اندک است و اپوزسیونی که از ریشه ایسدموکرات ناچیز یا ب

 شعاری می پردازد و کمتر در کار پراتیک اجتماعی شرکت می کند.

ػ هژمونی و حاکمیت خود از زبان مامی ابزار و امکانات موجود، مبلطبیعی بود که حکومت، با ت

اندیشه های کجا که حنایش رنگ نداشت، بار دیگر، ماهرانه توانست  خود در داخل و خارج بود و هر

ارتجاعی خود را بر پشت آن دسته از مخالفینش بار کند که فاکتورهای باربری و حمالی مفت و 

نان، وجود داشت. به عبارت دیگر، از نوع و سنخ حکومت جانی یا با وعده های سر خرمن در آم

ا به سهو، تا داشت، حال به عمد ی بودند. و حکومت آنان را در داخل و خارج کشور به خود تبعیدی وا

این که اندیشه اش را این بار از زبان مخالفینش بازتکثیر و مبلػ شد. که صد البته کارایی تبلیؽات 

 حکومت از زبان اپوزسیون بسیار بیشتر است.

که ابزار حکومتی اش از فرهنگ سیاسی ناشی از اندیشه دو قطبی یافت  حکومت، به موازات آنچه

نیز سود جست. خدا، شیطان. بهشت، جهنم. حق، باطل. ثواب، گناه. کرد، همچنین از فرهنگ مذهبی 

حسین، یزید و... همین طور صدها شعار و مفاهیم دیگر که اگر توجه کرده باشیم ما در اینجا هیچگاه 

اجه نمی وبا شعار استثمارگر، استثمارشونده؛ یا طبقات اجتماعی که در مقابل هم قرار گرفته باشند م

و توخالی و عوامفریب است که اذهان عمومی در جهت  ادامه همین شعارهای پوچ. یعنی در یمشو

دون انعطاؾ که اذهان را به بتون های ب سمت داده می شد. سمت دادن ،نیازهای زرمندان و زورمندان

رمه بدل می کرد. ابتدایی ترین صؾ بندی و طبقه بندی در جامعه ما که از؛ خودی، ؼیر خودی، آ

قات و دسته بندیهای متعددی را توجیه کرد، ابتدا و در بادی امر، از همان شعارهای آؼاز شد، و طب



سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی بود که نشئت گرفت. البته این تفکر و قاعده مختص حکومت نبود، 

انه تر، شاهد مرزبندی و تفکیک انسان از انسان دیگر یا رحمبلکه ما در اپوزسیون نیز به مراتب بی

خانه. همه چیز، هیچ  خانه، مهمان سان مقابل انسان دیگر حتی در داخل یک سنگر، بودیم؛ صاحبان

چیز. خائن، وفادار. دوست، دشمن. انقالبی، مرتجع و... صدها شعارهای سیاسی و قدرت طلبانه که 

عه را امروز اگرچه استفاده می شود و کاربرد دارد، تنها بمثابه خوره ای است که جان انسان و جام

خواهیم دید که انسان حامل این اندیشه، به ناگزیر می بایست خود  ،می خورد و در ادامه چنین تفکری

خودش را شقه و جدا کرده و با خود تعیین تکلیؾ دوباره کرده و آن قدر شقه و پاره و ضعیؾ و 

 وپاشی دچاروان مقاومت نداشته و به آن فرتناتوان شود که در مقابل خطرات خارجی و صاحبانش 

شود که در تمکین و تسلیم تماماً)یکه شناس( باقی بماند. اگر بر حسب تصادؾ یا هر موقعیتی که به 

دست آمد تحول و تؽییری در خود به وجود آورد و همه عمر جدال کند شاید شانس این را داشته باشد 

 تا بتواند تکه و پاره های خود را وصله و پینه کند!

حصول، تحمیق و تزریق این چنین اندیشه بیمار و دمده در جامعه بود که حکومت در نتیجه، پس از 

توانست بسیاری از انسانها را که خودی نبودند، ؼیر خودی و مرتد شمرده و به زندان و شکنجه یا به 

، انگیزه، یچوبه های دار بیاویزد. در ادامه این اندیشه، حکومت قادر شد برای احساسات، انرژ

هیجانات و سامان دادن توده های هوادار خود همواره دشمنان کاذب خلق نماید. دشمنانی در  معنویات،

داخل، دشمنانی در خارج از خود. و حکومت با حجم تبلیؽاتی که به کار برد، ناچار بود هر روز 

اسناد  شدن انواع بیشتر از روز قبل، دشمنانش را خطرناکتر قلمداد کند. و این در حالیست که با برمال

و مدارک، بزرگترین دشمنان حکومت در داخل و خارج در بزنگاههای مختلؾ در پشت پرده با هم 

ن خود همان راه و رسم انشستند و به بقای حکومت چاره اندیشی کردند و آنان نیز برای طیؾ هوادار

همان ن بود. اپوزسیون هیستری چون حامل ه حکومت در ایران در حین ارتکاب آرا برگزیدند ک

تفکرات حکومت بود، با جدا کردن و تفکیک نیروهای خود یعنی، وفادار و خائن، زندان و شکنجه و 

مرگ و رسوایی های باالتر از حکومت مانند جنگهای زرگری و بند و بست با حکومت دست یافت 

حکومت ه اگر که در اینجا قابل به پرداختن ریز مسایل نیست و بایست به شرم و تاسؾ بسنده کرد ک

را از ویخت تا خودی بیشتر بخورد و راحت بخوابد؛ اپوزسیون، مهمان خانه ؼیر خودی را به دار آ

ه انگیزه انتقام، تنفر و کینه دست یابد و همواره احساس کند که او پشت خنجر زد تا مالک خانه ب

 !یا تصاحب کند صاحبخانه است و با این اندیشه دو سویه خواهد توانست خانه های دیگران را ویران

وقتی نیروهای یک جامعه حامل اندیشه دو قطبی باشند، در مقابل سختی و مشکالت صبر و تحمل 

کافی ندارند و برای حل مشکالت راههای سهل و سریع و تؽییر و تحول از باال را جستجو می کنند. 

ل دشمن، با ابراز خشم و تنفر، با اهداؾ عدالتخواهانه، ابتدا در مقابل دوست، دوست هستند و در مقاب



دشمن. توان و قدرت جنگاوری در مقبال دشمن را به وفور دارند با سالح ؼیر قابل تردید، دیو چو 

بیرون رود فرشته در آید، برای انهدام سدهایی که مقابل خود می بینند، ویرانگری و انقالب را بر می 

 ز پیش معلوم است. حامل اندیشه دو قطبی است، اکه گزینند. سرنوشت انقالب نیز در جامعه ای 

نگارنده خود در کانون دو انقالب حضور و سهم داشت که البته از هر دو انقالب حکم اعدام گرفت و 

تحمل  عجیب نیست، اندیشه ای که تنها نوک دماغ خود را می بیند، ناتوان و ضعیؾ است. چرا که نه.

خورده و به ضد خودش بدل  و شکیبایی ندارد. در مقابله با صخره های سخت واقعیت سرش به سنگ

می شود. در مقابل گرسنگی فرزندان خودش را می خورد. مانند ارابه ای که چرخش هرز و تلو تلو 

راه می رود، که اگر به پیش برود، خیل عظیم مخالفینش را به زیر چرخ های خود له می کند، اگر 

و موافقین خود را به زیر چرخ  توان حرکت به پیش نداشته و احیاناً به عقب برگردد، خیل بردگان

، خودم 1357های خود له خواهد کرد. مثال واقعی تر از از درون جامعه می آورم. در انقالب سال 

مت و آوردن دوست به در شورشهای شهر اصفهان شرکت داشتم. هدؾ بیرون کردن دشمن به هر قی

انات مادی و سرمایه های دیگر انقالبی در حال ویران کردن بود، ویران کردن امک هر بهایی بود.

حکومت که به عبارتی بخشی از سرمایه های آن جامعه نیز بود. انقالبی سراپا خشم و تنفر بود. در 

انقالبیون تعدادی از افراد دون پایه ساواک را که می توانست توسط انقالب بخشوده شهر رشت، 

کردند. از میان تنوره گدازان انقالب،  شوند، ابتدا به دار آویخته سپس میل و آهن به بدن شان فرو

افرادی چون اسدهللا الجوردی و آیت هللا خلخالی سر بیرون آوردند، که با خشونت و کشتار بی حساب 

دشمنان انقالب، حتی به آنان این مشروعیت را دادند تا با مظلوم نمایی بتوانند در جبهه اپوزسیون باقی 

سال از جامعه ایران به دور بود.  15 خمینی شد. فردی که بمانند. رهبری انقالب از آن آیت هللا

انقالب اول و انقالب اسالمی بر آمده بود، توسط نیروهای چپ انهدام انقالب دوم، که ظاهراً در صدد 

مذهبی جامعه و در حالی که هنوز انقالب اسالمی حتی اجساد خودی و دشمن را جمع نکرده بود، 

کجا زبانه کشید. انقالبیونی که در انقالب دوم، از رهبرانی همچون، احمد رضایی، هر سراسیمه به 

رضا رضایی، و مهدی رضایی، انگیزه مبارزاتی گرفته بودند، با چشم خود دیده اند که برادر 

دیگرشان به نام ابوالقاسم رضایی، در گردنه های سخت و صعب مبارزه به زندان بان و شکنجه گر 

این بار نه مثل اسدهللا الجوردی که "دشمن" را شکنجه می کرد و ابایی هم از این کار بدل شد. اما 

که عاری از هرگونه نداشت. رهبری انقالب دوم از آن شخصی به نام مسعود رجوی شد. فردی 

ماعی و سیاسی بود. فردی که تنها طی دو دهه مبارزه آن هم از موضع راست پرنسیب های اجت

ر تن از شهروندان ایرانی را به قتل رساند و از این طریق دو دهه به بقای حکومت چند صد هزا

حکومت کمک کرد. معلوم نیست اگر به همین منوال، مثلث جمهوری اسالمی، صدام حسین و 



ون انسان دیگر را به خاک و یامپریالیزم همچنان به وی میدان دهند و راهش را باز نگهدارند، چند میل

 .خون خواهد کشید

و  هکه به نام حاکمیت مستضعفان و جامعه بی طبقه توحیدی و اهداؾ عدالتخواهان نابراین انقالباتیب

ضد استثماری آؼاز به کار کردند، در اولین فرصت ممکن و با برخورد با اولین سد و مانع، به ضد 

ل اندیشه ای خودش بدل شدند. انقالب قبل از این که متولد شود، در رحم مرد. چون مادر انقالب حام

دو قطبی، نابردبار، مستبد و ویرانگر بود. انقالب نیز به تالفی این همه، فرزندان خود را که صادق 

خطرناک و ویرانگری بدل کرد و  آن آب و خاک بودند به انسان های ترین و پاک بازترین فرزندان

نردبان صعود استفاده کرد. نهاد و از آنان به عنوان ابزار و  ر آنان نام پاسدار و مجاهد و چریکب

 نیروهایی که برای رسیدن به اهداؾ شان جز خشم و تنفر چیز دیگری در دست نداشتند. 

تفکر دو قطبی که با عصبانیت و تزلزل از برکه حقیری می خواهد به دریا برسد، وقتی به سرازیری 

ر خودش پیش پایش می رسد آنچنان شتاب می گیرد که کؾ به دهان می آورد، ولی در جاده هموا

سنگ اندازی می کند و از سر ناتوانی آن را به دشمنان کاذب مرتبط می داند. ضعؾ مفرط این اندیشه 

به آنجا می رسد که همیشه در صدد دوستان خیلی خوب است، متقابالً جهت حفظ دوستان خویش در 

بین دوست و دشمن  صدد کشؾ دشمنان خیلی بد است. در این جدال پر هیاهو و نافرجام، ظاهراً 

مرزهایی سرخ و منطقه محرمه ای پر از مین قرار دارد. ولی در عمق گونه ای دیگر است و در 

کوران حوادث، اندیشه انقالبی به راحتی آب خوردن دوستان خیلی خوبش را به دوستان خیلی بدش 

ه های متزلزل و خواهد فروخت. ولی این هنر را نیز در بین راه خواهد آموخت تا ضمن توجیه پای

 ضعیؾ خود، همچنان ماهیت متناقض و اپورتونیستی خود را معکوس جلوه دهد.

طبی، وقتی که حکومت را عامل همه مشکالت می داند و آن را دشمن و دشمن را سیاه اندیشه دو ق

ترین رد. در این میدان بیشسیاه می بیند، درنتیجه با تمام قوا و نیرویش بر علیه حکومت قیام خواهد ک

که خودمان را بر علیه حکومت و برای انقالب  1360و کارایی را خواهد داشت. از سال  راندمان

خود مبارزات رادیکال را از روستایی آؼاز کرد، که احتماالً اگر اشتباه دوم آماده کرده بودیم نگارنده 

نفر بیشتر نبودند. در آن دهکده کوچک، تبلیؽات و فضای ضد حکومتی  300منطقه  ننکنم اهالی آ

سال اکثر آن مردم مخالؾ حکومت شدند. در یک تهاجم  3آنچنان گسترش یافت، که پس از گذشت 

نفر سمپات را  60حکومتی که در همان سال سپاه پاسداران علیه انقالبیون مجاهد انجام داد، اسامی 

نفر اعضای حرفه ای را که مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی  7داشتند و  در لیست سیاه

می کردند. سپاه پاسداران در همان شب اذعان داشت که اگر ما در اینجا اقدام به دستگیری مخالفین 

نفر  7نفر جمعیت داشت،  300کوچکی که حداکثر  گر کسی باقی نمی ماند. از محلهخود بکنیم دی

نفر سمپات و بیش از نیمی از اهالی آن محله مخالؾ حکومت بودند.  60حرفه ای ساخته بود،  انقالبی



آنان، ناراضیان، سرانجام، حتی یک در هزار هم قادر و مستعد نشدند استبداد را هم هدؾ گرفته و 

هزار، تیری سمت آن رها کنند. و البد در امتداد همین آمار اگر تحلیل کنیم، از آن مردم یک در ده 

ه یابی استبداد نهفته در جامعه بپردازند. اگرچه اهی آن را نخواهند یافت تا به ریشحوصله، دقت و آگ

در اینجا قصد کمرنگ کردن مبارزه با حکومت نیست، بلکه برعکس، با وجود استبداد در تار و پود 

ی سرد کوفته شود. یک جامعه مبارزه با حکومت نبایست تنها در سطح اتفاق افتد و با چکش بر آهن

بلکه ظرافت کاری و تحول فکری و دید عمیق تری را می طلبد. چون همان تعدادی را که مثال آوردم 

و با تمام انرژی و توان درگیر مبارزه با حکومت بودند و در نیمه راه، در دام استبداد بزرگتری 

ت بشویند و در مقابل استبداد افتادند و استبداد از آنان خواسته بود، تا از مبارزه با حکومت دس

بزرگتری تمکین کنند، این بار، اندیشه دو قطبی، خسته و مایوس، یا تمکین کرد یا این که میدان 

مبارزه را ترک کرد. چون که انقالبی ناراضی استبداد را تنها در حکومت باور داشت، بنابراین دنبال 

ین جا همچنین تا خودش به قله نمی رسید و کوتاه ترین و سهل ترین راه رسیدن به قله بود. در ا

 دیگران را در کمرکش راه نمی دید، فتح قله را باور نمی کرد.

 د قاسمی، از رهبران حزب توده در این باره می نویسد: ماح

"...وقتی ما می گوییم قصدمان مبارزه با استبداد و دیکتاتوری است، نه به اشخاص خاص بلکه به 

ی از مردم ار، بسی1320آورنده مستبدها و دیکاتورها نظر داریم. در شهریور ساختار طبقاتی پدید 

یان می یاد. ولی اکنون به فکر می کردند با برکناری رضاشاه نظام دیکتاتوری نیز یک شبه پا

به خوبی پی برده ایم؛ چون با چشمان خود می بینیم که ساختار طبقاتی به وجود آورنده  اشتباهمان

ز هم رضاشاه های کوچکتری ـ قی است. بدتر آن که این ساختار طبقاتی هنورضاشاه هنوز با

به شکل زمین داران فئودال و سرمایه داران استثمارگری که به واسطه مالکیت بر  شی هاییالگار

 (1د، جامعه را کنترل می کند ـ پدید می آورد".)یابزار تول

 

 

 

 فصل دوم

 

سیاه و سفید ببیند، به در بخش اول این مبحث آورده شد، اندیشه دو قطبی که میل دارد هر پدیده ای را 

عبارتی این اندیشه آبشخورش از مناسبات کهنه قبیله ای است. قبیله اگر در عصر موجودیت خود 

ا قبیله مجاور مجموعه دستاوردها، ارزش ها، سرمایه های مادی و معنوی و افراد خود را در ارتباط ب



این چنین مستبدانه و بی رحم، مرزبندی قاطع نمی کرد، ضمن این که نمی توانست در راستای فزون 

طلبی مادی و ارضی، به قبایل دیگر دست درازی کند، هم چنین در مقابل هجوم وحشیانه قبایلی که 

 جملگی از دید آنان دشمن بودند، قدرت و انگیزه دفاعی نداشت.

بخشهای سازمانهای قبیله ای، از خانواده گروه چادرنشین گرفته تا خانواده خان حاکم، "...در همه 

درگیری و مبارزه وجود داشت. حتی برخی از مردم شناسان استدالل کرده اند که حیات سازمان 

اجتماعی قبیله فقط به وجود ستیز و کشمکش وابسته است. زیرا قبیله هنگام احساس خطر خارجی 

و دفاع می شود و هنگام جدالهای داخلی، پادرمیانی گروه بزرگتر برای حل اختالؾ  آماده بسیج

طرفین و جلوگیری از فروپاشی کلی قبیله، موجب ائتالؾ و انسجام می شود... من علیه برادرم، من و 

 (2برادرم علیه عموزاده ام، من و عموزاده ام علیه قبیله ام، من و قبیله ام علیه تمام دنیا".)

چنین، مثالی از مبارزات مردم ایران که نشئت گرفته از چنین طرز تفکری بود، از روستای هم

کار و کسب خود  ،1360باؼمحله در شمال ایران آوردم که مردم و جوانان آن ناحیه در حوالی سال 

ن روستا حرفه ای مبارزه می کردند ه با حکومت بودند. افرادی که در آرا رها کرده و در حال مبارز

سال داشتند. جوان ترین مبارز، که کار پیک و نامه رسانی را انجام می داد  25تا  17سن متوسط 

سال از عمرش گذشته  60ساله بود و سالخورده ترین شان پیرزنی بود که بیشتر از  10یک کودک 

خرداد سال  30داران در آن محل در روز بود. در اولین درگیری که مابین مردم و نیروهای سپاه پاس

زخمی بر جای ماند. بر سر نیروهای  9کشته و  5، اتفاق افتاد، در آن نبرد نابرابر از مردم 1360

عادی آن منطقه بعدها چه آمد چیزی مانند بقیه نواحی ایران بود و ؼرض از این حرفه ای و مبارز و 

یران مبارزه با حکومت نیست، مشکل مردم ایران ساختن مثال این بود تا آورده شود که، مشکل مردم ا

 جانشین به جای حکومت است.

اندیشه دو فطبی که مانند آهن ربا تنها دو قطب مخالؾ هم دارد و دو سوی مخالؾ هم می اندیشد، اگر 

 بخواهد حکومت را سیاه ببیند که عنداللزوم هم خواهد دید، این آؼاز فاجعه است. یعنی ناچار است به

طور اتوماتیک صؾ مقابل حکومت را سفید ببیند و در مقابل این ولخرجی ساده لوحانه، برای 

می کند و  یروهای مخالؾ حکومت چک سفید امضاءاپوزسیون چک سفید امضاء کند. کسی که برای ن

% مشروعیت و حقانیت قائل است، به ناچار خودش نیز پس از متناقض و انگیزه مند شدن 100به آن 

قابل خواست آن حزب یا گروه، هر آن چه را که در توان دارد و به درد مبارزه می خورد، به در م

% در اختیارشان جهت پیشبرد مبارزه قرار می دهد. که این یکی فاجعه ای بزرگ تر از 100طور 

فاجعه قبلی است چون با بروز کوچکترین خطر و خیانت در صؾ اپوزسیون، تهدید انهدام آن حزب یا 

وه و انتحار روحی و آرمانی تک تک افرادش وجود دارد. به ویژه این که نیرویی که حکومت را گر

و هر روز شکافش از حکومت و مردمی که تحت  سیاه می بیند، عینک رادیکالیسم به چشم می زند



سیطره حکومت به سر می برند، زیادتر خواهد شد؛ که النهایه تهدید این که نیروی مخالؾ حصارهای 

طراؾ خود را هر روز تنگ تر کند و به فرقه ای بسته و تنگ نظر و تنگ چشم بدل شود، زیاد ا

 است.

که آلوده به اندیشه آهن ربایی است، اگر در آن جامعه حکومت کارنامه سیاه سیاه هم داشته  یجامعه ا

باشد، باز هم روشنفکران و نخبگان آن جامعه اجازه ندارند یک طرؾ سکه را سیاه نشان دهند تا به 

سفیدی، طور اتوماتیک طرؾ دیگر سکه سفید نشان داده شود. و مردم، به امید و اعتماد و اعتبار به 

ای که از خود دلسرد و تهی گردند. فراموش نکنیم اپوزسیونی که سفید است در اصل از درون جامعه 

ورده. یعنی طبیعی است که اگر پوزسیون سیاه باشد، اپوزسیون پوزسیون از آن سر برآورد، سر بر آ

د به اصل آزادی و نیز بخشی از سیاهی ها را با خود حمل می کند که اگر در کار پراتیک و با اعتقا

دموکراسی، آلودگی ها را از خود نپاالید و شفاؾ و توانمند نگردد چه بسا این که در بزنگاه های 

سخت مبارزه لکه های سیاهی و تباهی از سر یا هر نقطه دیگر به همه بدنه آن سرایت کند و تا آنجا 

این هنگام اگر اپوزسیونی که که نیروی اپوزسیون، سیاه تر از پوزسیون شناخته و رویت شود. در 

را با خود حمل می کند فعال شود، بدون شک، مستقیم و ؼیر مستقیم به بقاء و اندیشه سیاهی و تباهی 

% خود را مخالؾ 100دوام حکومت کمک خواهد کرد حتی اگر بخواهد در شعر و شعار به طور 

 نشان دهد.

می شود در اصل خودش زمانی اپوزسیون و حکومتی که از پشت عینک اندیشه دو قطبی، سیاه دیده 

شبه رنگش عوض شده و سیاسی می شود. این دیدگاه  سفید بود. ولی همین که به قدرت می رسد یک

اگر هم واقعی باشد ولی به حقیقت، گونه ای دیگر است و آن این که، حکومتی که ما در قدرت آن را 

بخشی از سیاهی ها را در درون خود کتمان کرده  سیاه می بینیم و ماقبل قدرت آن را سفید می دیدیم،

بود و به گونه ای عمل می کرد و یا شعار عوامفریب می داد که اندیشه دو قطبی قادر به فهم و دیدن 

یکی دیگر از فجایع امور این است که حکومت پس از اندکی دعوا سیاهی های کتمان شده در آن نبود. 

دو قطبی، به ترفند و ابزار جدیدی دست خواهد یافت و به نقاط  و جدال با نیروهای مسلح به اندیشه

ضعؾ و قوت آنان پی خواهد برد و این بار عمال خود را در صؾ مخالفین خود خواهد گماشت. که 

بیگانه و خارج از اپوزسیون دو قطبی ناچار است عمال حکومت را نیز سفید ببیند و با آن گروه که 

شان بر سر منافع ملی خودشان است و ربطی به منافع مردم کشوری گود دعوا می کنند و دعوای 

چون ایران ندارد، نیروهای حامل اندیشه دو قطبی نیازمند و حریص اتحاد با بیگانه خواهد بود با 

 شعار این که "دشمن دشمن من دوست من است" متحدین خارجی خود را نیز توجیه خواهد کرد.

کند، اگر بفهمد حکومت تکیه گاه ندارد یا اپوزسیون اش بی ریشه و بیگانه ای که دستش را دراز می 

سیاست ها و منافعی را به سود خود به پیش ببرد که در بی پایه است، در صدد این بر خواهد آمد تا 



تضاد آشکار با منافع مردم آن سامان باشد. با این حساب، ما میدان و چالشی مابین موافقین و مخالفین 

 که در آن سره از ناسره و دوست از دشمن به سهولت قابل تمیز نیست. خواهیم داشت

اندیشه دو قطبی، نیروها و مالء هواداران خود را به گونه ای سازمان می دهد و افکارشان را به 

% در مقابل با دشمن باشد. این اندیشه که بدل به تشکیالت و جبهه می 100سمتی سوق می دهد که 

را ندارد تا از پشت جبهه یا از درون جبهه نگهبان و محافظ بگمارد. نیروها نیز  شود ابداً هشیاری آن

به تناسب بسیج افکارشان که تنها متوجه دشمن روبروست، حداکثر انرژی و راندمان نبرد را در 

د کرد. ولی اگر دشمن بخواهد از ند داشت. با انگیزه و توان باالیی مقاومت خواهنمقابله با دشمن خواه

پشت و یا از درون جبهه به آنان بتازد، نیروهای این جبهه چون حتی یک نگهبان و مراقب در پشت یا 

درون خود نگمارده بودند، شدیداً از موقعیت های دیگر ضربه پذیر خواهند بود. با کوچک ترین 

خواهد ریخت. نیرو پس از ضربه دیدن  خیانت از درون، مقاومت آنان خواهد شکست و همه چیز فرو

و خیانت از پشت و یا از درون، شوک عاطفی و آرمانی به او دست خواهد می دهد و به انفجار 

عاطفی و شکنندگی مهیبی دچار خواهد شد. خطر خودکشی و روانی شدن و زخم روانی خوردن بروز 

و قطبی تنها نیروهای خود را در نبرد و در حداکثر نمودار در گردش خواهد بود. اندیشه دخواهد کرد 

با دشمن نیاز داشت و نیرو نیز تنها قادر به جنگیدن با دشمن روبرو بود و دیگر هیچ توان و مقاومتی 

نیاز نمی کرد. فروپاشی این جبهه زمانی به اوج خود می در سایر جبهه ها در خود نداشت و احساس 

ار لؽزش و خیانت می گردند. مثال ساده ای جدای از رسد که رهبران آرمانی یا رهبران انقالب دچ

 خیانت رهبران انقالب می آورم:

در کشور ایران که اندیشه دو قطبی هنوز کار می کند، وقتی هاشمی رفسنجانی خیانت می کند و پول 

های مردم را ؼارت می کند، جامعه دچار زمین لرزه سیاسی و شوک آرمانی می شود؛ در کشور 

ورهای دو قطبی و آرمانی کار نمی کند، وقتی صدراعظم، هلموت کهل، خیانت می کند و آلمان که با

پول های مردم را سوء استفاده می کند، جامعه دچار لرزش و ناامیدی نمی شود. همچنین، در جامعه 

عقب مانده ای مانند ایران وقتی اندیشه دو قطبی کار می کند قادر است افراد جامعه را به خودی و 

ر خودی تقسیم کند و بر آن اصرار بورزد و آن را قانوی اعالم کند؛ یعنی در حکومت اسالمی ؼی

حکومتی قانونی و بورژوازی  ایران، شیعه، خودی و سنی، ؼیر خودی است. در کشور آلمان که

دارد، فرهنگ خودی و ؼیر خودی کار می کند اما در شکلی ضعیؾ تر، مثالً آلمانی، خودی و 

 خودی است ولی با این وجود قادر نیستند آن را قانونی اعالم کنند.خارجی، ؼیر 

اپوزسیون وقتی با اندیشه دو قطبی می خواهد پوزسیون را سیاه نشان دهد، به طور ؼیر مستقیم می 

بدون این که سفید باشد یا این که رنج سفید شدن را به جان خریده خواهد خود را سفید نشان دهد، 

ن تبلیؽات این اندیشه، حکومت می بایست مرتباً حقوق بشر را با حداکثر توان نقض باشد. از دید ماشی



کند و احیاناً خون بریزد. وگرنه نیروی مخالؾ تبلیؽاتش از کار می افتد و دچار ریزش نیرویی و بی 

اعتباری سیاسی می گردد. یعنی اگر در هر شرایطی، حکومت تؽییر روش دهد، استحاله گردد، رفرم 

د کند یا این که اصالً یادش برود که حقوق بشر را نقض کند یا خون بریزد، به قبای نیروی ایجا

هیستری و رادیکالش بر خواهد خورد. کک به تنبان شان خواهد افتاد و قال و مقال دروؼین به راه 

 خواهند انداخت و توجیهات و تحریفات خواهند تراشید. اندیشه دو قطبی، در این حین موجودیت و

اعتبار کاذب خود را در خطر خواهد یافت، به خشم خواهد آمد و به هر بهانه ای، حتی به ابزار و 

منش های ؼیر دموکراتیک متوسل خواهد شد، به اقداماتی فاشیستی و توتالیتر دست خواهد زد و 

ن بر دشمن را تحریک خواهد کرد و اگر میسر باشد که زمینه اش هم وجود دارد، در مقطع ای با دشم

علیه نیروهای مردمی و مردم همکاری خواهد کرد تا مگر این که دشمن را به عکس العمل وادارد تا 

. جدا از فتدابه سیاق قبل به جنایت و خونریزی ادامه دهد تا دکان مخالفینش کساد نشده و از رونق نی

قوق بشر را نقض این که اپوزسیون دو قطبی از حکومت می خواهد تا هر چه بیشتر خون بریزد و ح

نماید، خود اپوزسیون دو قطبی، همچنین نیازمند اعمال و رفتاری است جهت اقناع نیروها و مالء 

هواداران و اربابان خود. او وقتی به هر بهانه و دعوای زرگری نیروی خود را از دست می دهد، می 

دهد. در اوج این گونه کوشد مستقیماً آن گناه را حاصل مبارزات خودش و حاصل جرم حکومت نشان 

رفتارها و پندارها و عملکردها، پوزسیون و اپوزسیون مستعد آن می شوند تا در یک تبانی آشکار و 

یا پنهان، جهت منع ریزش نیرویی و انگیزه دادن به نیروهای خود، کارت های نیم سوز هم دیگر را 

در چنین ا به دشمن نسبت دهند. توسط یکدیگر تمام سوز کنند و در تبلیؽات پر طمطراق خود، آن ر

بند و بست های مافیایی، اپوزسیون و پوزسیون، هر کدام به چند دستاورد مفت و مجانی خواهند 

رسید. عنصر ناراضی را پس از سر به نیست کردن توسط دشمن، ضمن این که از شرش خالص می 

قابالً دشمن را در معیت شوند، آن را "شهید" قلمداد کرده و از خونش سالح خواهند ساخت و مت

نیروهای خود خونریز معرفی خواهند کرد. این دیدگاه هر چه قدر دچار تلفات نیرویی گردد حاال 

راست یا دروغ، همه را به دشمن نسبت می دهد و در این رابطه می کوشد تا در قبال آن چه که خود 

دشمن نسبت داده است  از دست داده است، به حساب خود "مشروعیت" بنویسد و آن را که به

"منفوریت" دشمن به حساب آورد. یعنی "قربانی" در مقابل "جالد" و "مشروعیت" در ازای 

 "منفوریت".

از دیدگاه دو قطبی قیمومیت بیرون می آید. در اعصار دورتر، ولی یا قیم ناچار بود همه اعضای 

خانواده اش را به لحاظ مادی و معنوی ارتزاق و رتق و فتق نماید. بدین سبب، قیم یا مرد خانواده، 

آحاد افراد صاحب جان و رنج و خون خانواده اش هم بود. اما امروزه در اثر پیشرفت علوم اجتماعی 

جامعه را از حیث مادی و فرهنگی خود جامعه ارتزاق می کند. دیدگاه دو قطبی و قیم مآبانه به جفنگ 



گویی افتاده و ناچار است جهت حفظ دستاوردها و ثبت هژمونی خود، به روش های ؼیر دموکراتیک 

اع از موقعیت خویش و متوسل شود. در گذشته اگر کسی خود، زن و فرزند و افراد قبیله اش را در دف

چندان کار عجیبی انجام نداده بود. ولی امروز اگر کسی بخواهد کسب مشروعیت از دست می داد، 

حتی خودش را بیهوده یا برای کسب مشروعیت و مظلومیت فدا کند، از دید جامعه مدرن، او یک 

خود و مردمی را که  مجرم است، تا چه رسد به این که گستاخی به خرج دهد و فرزند، همسر، اقوام

فریفته است برای دفاع از موقعیت خود یا کسب مشروعیت و یا هر نام دیگر به کشتن بدهد. دوران 

قیمومیت فرد در زندگی اجتماعی به پایان رسیده است. امروز اگر کودکی را از کشور آلمان می 

جامعه آلمانی ارتزاق می کند، دزدند تا او را به عنوان گوشت دم توپ به قتلگاه ببرند، کودکی که از 

که این یک دید و پرنسیب سیاسی است؛ حال اگر حتی دولت و قضات آلمانی چشمان خود را ببندند، 

چون که دولت آلمان خودش کودکان بدون سرپرست زیاد دارد. ولی انسان های آزاده و عدالت خواه و 

د، با هر صدا یا بی صدا به این گونه عدالت گستر، که فارغ از منافع سیاسی و اقتصادی می اندیشن

 موارد نقض حقوق کودکان اعتراض دارند.

اندیشه دو قطبی که درون خانه را "تاریک" ببیند، به باورش بیرون خانه، همه جا "روشن" است. در 

این شرایط است که این اندیشه در تکاپوی رسیدن به دنیای روشن و روشنایی، چمدان خود را بسته و 

 رهای دور و دراز می شود.عازم سف

قرن بیستم که قرن تولید اندیشه های متنوع در سراسر جهان بود، به عبارتی معلول چالش های 

اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و ؼیره بود. قرن بیستم، قرن جنگ های قبیله ای و داخلی بود، قرن 

امپراطوری بزرگ، قرن شدن جهان به دو  هجنگ های کالسیک، قرن جنگ های جهانی، قرن بلوک

طوالنی ترین و قوی ترین جنگ سرد مابین دو ابرقدرت، قرن فروپاشی ابرقدرت شرق، قرن جوالن 

دادن سرمایه داری، قرن ستیز با تجاوز، قرن جنبش های رهاییبخش، قرن انقالب و آخرین انقالبات 

و اینترنت، قرن تحوالت  اجتماعی، قرن انقالبات صنعتی، قرن تسخیر فضا، قرن تحول در ارتباطات

اقتصادی و علمی و... باالخره قرن ظهور و چالش اندیشه های  اجتماعی و فرهنگی و سیاسی

گوناگون بود. اندیشه ضد جنگ، اندیشه انفعالی، اندیشه فردگرایی، اندیشه فاشیستی، اندیشه 

یشه سوسیالیستی، اندیشه ناسیونالیستی، اندیشه ماکیاولی، اندیشه ضد سرمایه داری و ضد طبقاتی، اند

ادامه داشت، حکومت ها و  18اومانیستی و..بود. در نیمه دوم قرن بیستم که البته قبل تر و از قرن 

 روشنفکران ایرانی پس از راه یافتن به ؼرب متاثر و شیفته اندیشه های ؼربی شدند.

تحصیلکرده جدید با اندیشه روشنفکران قدیمی درباری تفاوت های  "...جهان بینی این روشنفکران

بنیادی داشت. آنان نه به حق الهی پادشاهان بلکه به حقوق واگذار ناشدنی فرد معتقد بودند؛ نه مزایای 

تبلیػ استبداد سلطنتی و محافظه کاری سیاسی بلکه اصول لیبرالیسم، ناسیونالیسم و حتی سوسیالیسم را 



آنان به تکریم ظل الل های روی زمین نمی پرداختند بلکه اصول برابری، آزادی و  می کردند.

برابری را می ستودند. افزون بر این، آنان نه تنها واژه های ؼربی بسیاری مانند دسپورت، فئودال، 

پارلمان، سوسیال، دموکرات و اریستوکرات را به فرهنگ سیاسی جامعه وارد کردند بلکه به بیشتر 

 (3ات قدیمی نیز معانی تازه ای بخشیدند...")عبار

ؼربی ها در آن هنگام، پس از پشت سر نهادن رنسانس و رفرم مذهبی، تحوالت اجتماعی، صنعت و 

اقتصاد خود را متحول کرده و جاده های پیشرفت و ترقی را با سرعت به پیش می رفتند. حکومت 

د را به کشور فرانسه و دیگر کشورهای ایران برای کسب و تحصیل علم و دانش دانشجویان خو

ؼربی اعزام می کرد. بسیاری از دانشجویانی که از کشورهای ؼربی فارغ التحصیل می شدند، 

سوؼات شان از ؼرب به ایران، اندیشه، اندیشه ؼربی و احیاناً اندیشه های ضد ؼربی بود. حکومتی 

نمی کرد دانشجویانی که از ؼرب باز می که خود میل به اندیشه ؼربی و وابسته به ؼرب بود، گمان 

گردند، تمایلی به اندیشه ضد ؼرب هم داشته باشند. قرن بیستم که بستر مناسبی را جهت ظهور اندیشه 

نیمه دوم قرن بیستم نیز، خاک ایران های نو در دنیای جنگی و پر تنش و هیاهو سبب ساز شده بود، 

ن جا که حکومت به دنبال اندیشه های ؼربی یگانه شد. از آای نو و بمیدان تاخت و تاز انواع اندیشه ه

بود، طبیعی بود که اکثر مخالفین حکومت در ضدیت با حکومت، اندیشه های ضد ؼربی را خوش آمد 

و تبلیػ نمایند. ظهور فالسفه و نویسندگان ضد ؼرب هم چون مطهری، شریعتی، آل احمد و... در این 

ها و احزاب اسالمی)فداییان اسالم، حزب هللا، موتلفه، ملل اسالمی،  زمان به اوج خود رسید و اندیشه

نهضت آزادی، احزاب اسالمی محلی( و مارکسیستی)حزب توده( ابراز وجود کرده و فعال شدند. نیمه 

دوم قرن بیستم که در ایران ناسیونالیسم وابسته به ؼرب حکومت می کرد، اکثر مخالفین حکومت به 

ملی دکتر مصدق، کعبه آمال و آرزوهای خود را خارج از مرزها و اکثراً مسکو و جز پیروان اندیشه 

نجؾ و فلسطین و... قرار داده بودند. مبارزان اسالمی نگاه خود را به نجؾ دوخته بودند، چریک 

های اسالمی مارکسیستی به فلسطین رفت و آمد می کردند، مبارزین چپ نیز اتحاد شوروی و چین را 

با صدام داده بودند. اگر کسی قادر می شد از مرزهای ایران خارج شود و به نام مبارزه، الگو قرار 

حسین، یاسر عرفات، قذافی، استالین و... نشست و برخاست داشته باشد، در داخل ایران به نام و 

آوازه شهرت می یافت. چنین شد که اندیشه ؼربی که حکومت حامل و مشوق آن بود به هر مناسبتی 

سخره گرفته می شد. اندیشه اصیل ایرانی که روزگاری جزو صادرات ایران به اقصی نقاط دنیا به 

بود به فراموشی سپرده شد تا آن جا که اگر مبارزی گذرش به کشورهای شوروی و چین و عراق و 

لیبی و فلسطین و خرده ممالک عربی نمی افتاد، کسی آن مبارز، حزب و ایدئولوژی اش را در امر 

 رزه برای آزادی، جدی نمی گرفت.مبا



در این کارزار اندیشه، اندیشه های وارداتی، که بیشتر متاثر از دو جنبش ضد تجاوز فلسطین و 

ویتنام، و نه متاثر از سایر جنبش های رهاییبخش بودند، طبیعتاً رنگ و بوی انقالبی و برانداز داشتند. 

انقالبی بود، اندیشه مارکسیست اسالمی انقالبی بود، اندیشه مارکسیستی انقالبی بود، اندیشه اسالمی 

ن حین د، استبداد ناسیونالیستی نیز در آاندیشه دو قطبی و قبیله ای نهفته در جامعه انقالب آفرین بو

همه راه ها را بسته و تنها راه انقالب را باز گذاشته بود. این چنین شد قطار انقالب که قبل تر از 

د، از این که قرن بیستم به پایان برسسال قبل  21بسیاری مناطق محروم و مستعد عبور کرده بود، 

امید  وارد کشور ایران شد. قطاری که سوختش اشک و خون محرومان بود، بارش حسرت و

 شد! محرومان بود، ریل اش نیز از استخوان های همان محرومان

 

 

 

 فصل سوم

 

نیمه دیده ها را "سیاه و سفید" مي بیند، در پكه  یآورده شد، اندیشه دو قطب ثدر قسمت دوم این مبح   

ي برداري شده و پاي رایِج حكومتي و ضد حكومتي و كر اندیشه هگدوم قرن بیستم همراه با دی

را خلق كردند. در این بخش نیز  57وارداتي، زمینه ساز خودفریبي و خودویراني شدند، انقالب سال 

، سرنشینان خود محصوِل اندیشه دو قطبي، حركت قطار انقالب را تعقیب مي كنیم تا ببینیم كه آن قطار

امه راه قرار  داد یاده كرده و به زیر ریل هاي خود جهت ادپه شرایطي چاه ها و در گرا در كدام ایست

 ل نشست، كدامگذشت و بر گي كه وست و استخوانپوزي كه سوختش تمام شد، از آخرین و باالخره، ر

 اه بود.گایست

آيت هللا زفت و گو بىي مذهبي به خىد  گبه ايزان رسيد، به سزعت رن 75ل قطار انقالب كه در سا   

را در  75سز مي بزد، رهبزي انقالب سال خميني كه تا  آن سمان در شهز نجف عزاق در تبعيد به 

س پیروزي رسانید، پرفت و انقالب را به گاین كه سكان انقالب را به دست  س ازپرفت. او  گ دست

سوي مورد تعرض و باجخواهي قرار رفت. از دو گي، بر سر دو راهيِ انتخاب قرار یروزپاز 

و مردم، كه به دنبال وعده هایي كه  رفت. از بیرون توسط ؼربي ها و از درون توسط انقالبیونگ

رات ؼربي ها و ر قرار بر این مي بود كه به انتظاگخمیني اآیت هللا قالب به آنان داده بود؛ رهبر ان

ه خودش و سایر ردازد، این كپمي توانست باسخ مي داد، حداقل تلفاتي كه پمردم و انقالبیون 

ردند. ولي او راه دوم را كه خطرناكتر بود انتخاب كرد گیاده شوند و به مساجد برپروحانیون از قطار 



ذشت دو گس از پذیر نبود. پبدون بهانه كافي این كار انجام  یمود.پیشروي و فرار به جلو  را پو راه 

شهریور سال  31سال از عمر انقالب و تنش هاي سیاسي و نظامي فراوان در داخل ایران، روز 

ران باشد، از ضعؾ و از هم جه حرارت هاي تند انقالب ایصدام حسین بدون این كه متو 1359

رفتش كه همان  ي نظام دفاعي كشور استفاده كرده و در اصل، به كمك انقالب  و راه برونگسیختگ

ران و عراق، شدت كالسیك مابین ای گس از یك سال از جنپرفته بود، شتافت. گصدور انقالب نام 

ي، موجب شد تا انقالِب مذهبي یشین و كنونپي مابین دو نظاِم گوني فرهنگرگمي و دگهیجانات و سردر

بشتابد و بدل  57، كه این بار انقالب مجاهدین نام داشت، به مدد  انقالب 57ري از دورن انقالب گدی

 به سوخت انقالب اسالمي شود.  

و نوظهوِر ساله صدام حسین  13خمیني و آیت هللا ساله  3، سالي بود كه سه انقالب 1360سال     

خارجي و داخلي در ایران را آن  گر آن، دو جنثر شتافتند و در اگیرجوي، به مصاؾ همدمسعود 

تانسیل اعتراضي مردم و پند تا در داخل ایران، شیدند كه مجموعاً سبب ساز آن  شدنان شدت بخچ

اي مادي و شورشي انقالبیون بسوزد، فریادهاي حق طلبانه در سینه ها حبس شود، مازاد سرمایه ه

توسط رهبران انقالب و معنوي مردم، بسوزد و انقالب و حاكمیت بر جا بماند. صدور فرمان حمله، 

ون و مردم، جهت حفظ و در روه هاي تندرو، در تقدم اول تفتن آتش هاي انقالبیگر از گبسیاري دی

و مطالبات بر حق تر  اشتن آنان بود و تحت لواي آن شراره ها، در رفتن از جواب بر حقهدگصحنه ن

 س آتش ها و سوار شدن بر امواج شورش ها به دست مي آمد. پدر یروزي، النهایه پمردم بود و 

سالمي براي تصرؾ قدرت سیاسي با انقالب ا 1360انقالب مسلحانه مجاهدین كه از خرداد سال    

بود كه براي بسیاري از  رفتهگیز نضج گنان در فضاي آتشین و هیجان انچبه نبرد برخواسته بود، آن 

رهبران و هواداراِن انقالب مجاهدین، واقع اندیشي آسان نبود. در همان اوان، یكي از رهبراي 

سازمان به نام محمدرضا سعادتي، كه به اتهام جاسوسي براي اتحاد شوروي در زندان جمهوري 

و ؼوؼاساريِ رهبران ین و عاري از تنش و عوامفریبي گي به سر مي برد، در فضایي شرم آاسالم

از س پري تحلیل مي كرد. او گونه دیگدست یافته بود و واقعیت را به  رگیسازمان، به تفكر و تؤملي د

یش پخود را نیز  گه، مرثر آن حادثاهدین با انقالب اسالمي كه در ایري مسلحانه مجگشنیدن خبر در

 4ؼروِب تب داِر روز  یكشنبه ر شوري، در پبهت و حیرت خود را در وصیت نامه بیني مي كرد، 

رفته بود، از زندان اوین، به مادر گهناي كشور ایران را فرا په تِب انقالب تمام ك 1360مرداد 

نین ابراز كرد:  چبرادران مجاهدش نوشته بود، این  مجاهد، مادر رضایي هاي شهید، و خطاب به

ه شد كه آنهمه تحمل و چذاشته ایم؟ گه صحنه اي چشوده ایم و قدم در گه جبهه اي را چ"...برادران، 

ي خاص توحیدي را در این ژگدیم، همان شكیبایي كه بما  آن ویشكیبایي انقالبي خود را از دست دا

ام در گرفتار شدیم. ما گیده بودند چریالیست ها برایمان پي داد. برادران ما در دامي كه اممرحله م



بیرون نخواهند آمد یروز پكدام از طرفین دعوا از آن چتقابل هی هذاشته ایم كه در آن صحنگصحنه اي 

رواز مي كنند و پستند كه كركس وار بر باالي صحنه ریالیست ها و مزدوران داخلي آنها هپبلكه این ام

نزي(دیكتاتوري انتظار روزي را میكشند تا فرود آیند و با براه انداختن حمام خون)از نوع اندو

ارند. برادران ما بسهم خود پعدام بسدانند و هزاران نفر را از طرفین به جوخه ارگوحشت... را حاكم 

ـولیم. شاید مطرح ئنین كودتایي را فراهم میكند مسچن صحنه كه زمینه هاي رواني تحقق شودن ایگدر 

شت. ولي برادران ما هم بعنوان گشودیم بلكه بر ما تحمیل گاین ما نبودیم كه این صحنه را  كنید كه

نین چمیل خارج شویم كمااینكه تا كنون یكطرؾ این دعوا مي توانیم و مي توانستیم از زیر بار این تح

اه الزم است كه حتي از حقوق اساسي خود در رابطه با منافع تمامي خلق گبود. برادران عزیز، 

ا ب سال صرفنظر نمود و شمشیر نكشید، 25از حق خود  گفنظر نمود، علي)ع( شیر میدان جنصر

صدها و هزاران جوان ر بیرون مي آمد و فریاد حق طلبانه سر میداد، گتوجه به اینكه میدانست كه ا

 اسناد شماره یک()جوي عرب بدور او حلقه مي زدند...".گسلحشور و جن

ر انقالب مجاهدین در مقابل انقالب گداخلي و خارجي، به عبارتي دی گسال از جن 3ذشت گس از پ   

 ایران شكست خورد و از آن جا كه فطرتاً نیرویي شكاؾ زي بودند، تتمه خود را بهاسالمي در داخل 

اه اجتماعي شان رشدي كاذب گایپایران و عراق، به دور از  گخاك عراق رسانده و مابین دو جن

 رفتند. گفشار در اختیار دولت عراق قرار كرده و به عنوان ابزاِر 

ویا در گدقیق و معتبري در دست نیست ولي سال، آمار  8س از پایران و عراق  گاز تلفات جن   

ي گند صد هزار معلول جنچكشته،  صدها هزار تني، طرؾ ایران هزار میلیارد دالر خسارت اقتصاد

ند میلیون نفر آواره داخل چیون ها نفر فراري خارج از كشور، و رواني، ده ها هزار اسیر، میل

 خط فقر، و...، بر جاي ماند. كشور، میلیون ها نفر بي خانمان و زیر 

سترده گنان چیز ادامه دارد، دامنه اش آن هاي مجاهدین با انقالب اسالمي كه هم اكنون ن گز جنا   

به روایتي قریب به  گرفت، آماِر تلفات این جنگدامن مردم ایران و عراق را هم  شد كه

 هارصدهزار  را نشان مي دهد.           چ

ي و گن زندان، شكنجه، تیرباران، آواروچري همگردن هاي صعب و سخت دیگقطار انقالب، از    

انه، به عنوان ابزاري در گهایه بخشي از انقالب در خدمت بیذشت كه النگر گهزاران فقر و فالكت دی

دست دولت هاي عربي و ؼربي بر ضد عالي ترین منافع ملي مردم ایران بدل شد و اصرار ورزید و 

 ـه، جاسوسي، ترور، ارعاب، زندان، شكنجه، ترورئ، سربازكشي، توطمل كرد. برادركشيع

و  گاه هاي مرگر ایستگنده سازي، و صدها از این دست دیروپیري، گانگروگشخصیتي، افتراء، 

یاده شدِن انقالبیوني بود، كه در اصل سرنشینان قطار انقالب بوده و در هر سر فصلي كه پتلفات و 

رفتار مي شد و یا این گو جنون  گردنه هاي مرگصعب العبور و قطار در فراز و نشیب هاي تند و 



" مي شدند گده شده و بدل به ریِل "قطاِر مریاپبه كاهش مي رفت، مي بایست از آن كه سوختش رو 

 شدند. كه

یست به طور فرضي، به اه هاي مختلؾ قطار انقالب اشاره شد، بد نگتحال كه به مختصري از ایس   

معروؾ است و در  ،اه قطار انقالب هم اشاره یي بشود كه به زنداِن مخوؾ ابوؼریبگآخرین ایست

 خاك عراق قرار دارد.

ه تر بدلیل نارضایتي از مناسبات فرقیشپیكصد تن از انقالبیون مجاهد كه  ، قریب به1377تا سال    

رایانه و خشن مجاهدین،  توسط رهبر انقالب، مسعود رجوي، به صدام حسین مسترد داده شده بودند، گ

انه كه در زندان به نام "جواد حسن" گردي بود به نام میر حسن موسوي یزنداني بودند. از آن تعداد، ف

 نام مستعاِر "یونس" معروؾ بود. او كسي بود كهشهرت داشت. میرحسن در تشكیالت مجاهدین با 

ند تن از اعضاي خانواده خود منجمله چقه و در مسیر انقالب بر ساپهمراه خانواده اش از انقالبیون 

شده، مادرش سكته كرده و یك  گدرش دق مرپیك خواهرش را از دست داده بود،  یك برادر و

 گدر یكي از جن ب حضور داشت. میرحسن خودش نیزاه انقالگایپهرش نیز به عنوان رزمنده در خوا

ده بود. به هر حال او كه به مجروح و آسیب رواني دی ،هاي مرزي مجاهدین واقع در مرِز مریوان

ري پال تمام از مدت محكومیت خود را سانزده سال به زندان ابوؼریب محكوم شده بود، ده سپمدت 

شت خود داشت و در زندان به استخوانش پنجِر دوست و دشمن كه میر حسن بر كرده بود. از زخم خ

رخراش است كه قلم را به آساني یاراي نوشتن آن همه سختي ها و گسیده بود، آن قدر تكاندهنده و جر

خر انقالب اه آگبل كیفیت درد و رنجي كه در ایسترنج ها نیست. و تنها بایست اعتراؾ كرد كه او با تق

وست و استخوان و روح ویران بر جاي نمانده بود؛ اینهمه، میرحسن را به پبود و از او جز كشیده 

ساعت سه بعد از  ،1377سمبل نسل انقالب بدل كرده بود. سرانجام، صدام حسین، در تیرماه سال 

نیمه شب، به مناسبت سي امین سال انقالبش، بر آن شد تا تعدادي از زندانیان زندان ابوؼریب را 

س از تحمل ده سال اسارت از زندان پ ورد عفو قرار دهد. در همان تاریكي شب كه میر حسن نیزم

دند، به بهانه كمك به ر مي رزمیگجاهدش كه قبل تر با او در یك سنآزاد شده بود، همرزمان م

تیِر س از پیل خود كردند. انقالبیون مجاهد، ر بار اعتماد او را جلب كرده و سوار اتوموبگمیرحسن، د

كیلومتري از زندان ابوؼریب در كنار جاده  60خالص زدن به میر حسن، جنازه اش را در فاصله 

 رها كردند...!

اه آخر انقالب به دست گس از طي ده سال اسارت در ایستپمع ذلك، با وجود این كه میر حسن    

جنایت ه از خیانت و ر از  اسناد زندگه شد و نتوانست به عنوان یكي دیهمرزمان انقالبي اش كشت

شانس ه بسا جسدش نصیب كفتاران و الشخوران صحرا شد؛ همین چدد، رگانقالب به میان مردم باز 

جاویدان در امان ماند و او در وادي انقالب در یك عملیات واقعي یا  گبر او بس باشد كه از یك نن



نسلي ردن گخونش شمشیري بر  الب نتوانست ازكشته و "شهید" نشد و در كربال دفن نشد و انق ،كاذب

ي، سرنوشت میر حسن هاي آینده را س از این، تاریخ خونباِر ایران انقالبپینیم كه ر بسازد. تا ببگدی

 ونه رقم خواهد زد!        گه چ

ا كه ناظر و ه نقاالن ِتاریِخ سیاسيِ معاصِر ایران، حركت قطار انقالب رچنان چر گمع الوصؾ، ا   

دي نقل كنند، كه نسل انقالب، آن اه، بدون تحریؾ، براي نسل هاي بعگاه به ایستگایستشاهدش بودند و 

ندین باِر انقالب، چا طي عرض یك دهه، توانسته بودند نان مقاوم و توفنده و سركش بودند كه تنهچ

ر را به دوش بكشند؛ باري كه سودش به جیب قصابان گداخلي و خیانت هاي دی گخارجي، جن گجن

همیشه منتظِر مادراِن آن شماِن چعاً دودش، به انه هاي خارجي و داخلي ریخته مي شد و طبو قصابخ

كند كه  گنان عرصه را بر مردم تنچط سیاسي و اقتصادي در ایران  آن ر بار نیز شرایگر دگنسل؛ ا

به نسِل  هم باشد و تنها نیازشرایط و ابزارهاي انقالب نیز فرا هر باشد و همگجامعه آبستن انقالبي دی

ِر انقالب باشد، با این وجود، مادراِن ایراني، سقِط جنین خواهند كرد ولي، كودكاِن انقالب را گدی

 نخواهند زایید. 

 

 

                                                                                                   

 فصل چهارم

  

ده انقالب، به دالیل آورده شد، انقالب و شبه انقالب، یا انقالب و خر ثدر قسمت سوم این مبح   

یاده پ ،ردنه هاي صعب العبوِر راه مسافران خود را از زندان اوین تا زندان ابوؼریبگمتعدد، در 

ر، از خون مسافران سوخت تهیه كردند تا راه را ادامه دهند. خون براي هر دو گكردند؛ به عبارت دی

  .اصلي و جانمایه براي بقاء و باز كردن راه بود همای ،انقالب

داقل یك طرفه بود. حكومت هر یا ح چهه قبل، ارتباط حكومت با مردم هیین دندچذشته و در گدر    

بود، یاد مردم مي افتاد و سراغ مردم  گل خاكي و آبي داشت و نیازمند جنانش مشكگاه با همسایگاز 

به  راً روستانشین و وابسته به زمین بودند و نیازيثام كه مردم اكگمي رفت تا قشون تهیه كند. آن هن

به سربازخانه براي یري دولت مقاومت مي كردند. بردن یك سرباز گدولت نداشتند، در امر قشون 

ر رونق شده و پي ند سال هم طول مي كشید. ولي حاال كه جوامع شهروندچاهاً تا به گآموزش نظامي 

اقتصادي را در سر دارد،  گاست، دولت نیز كه در اولویت جن فعال تر شده ارتباط حكومت با مردم

به قیمت دالر به مردم مي اي خود به سربازخانه مي رود، كه هم اكنون دولت سربازان را پقشون با 



ي جاي سربازان را ژتكنولویشرفت پكار مي كند.  گبیشتر از نفر در تعادل قوا و جنول پفروشد. 

سرویس دهي  ثمردم نداشت و از حی طبیعي بود، در عصري كه حكومت ارتباطي بارفته است. گ

اغ مردم مي رفت، یري سرگیري و باجگام قشون گا به مردم عرضه دارد، و تنها هنیزي نداشت تچ

مد. آن احساس با ریزي و دولت ستیزي در مردم به وجود مي آگریزي، قانون گنوعي حس حكومت 

را زمینه ساز بود. خشي را بعداً توضیح خواهم داد(، انقالب اجتماعي )كه برگمجموع عوامل دی

ریزي گراي مردم نداشت. در مورد حكومت ر سودي به مردم نمي رسید، ضرر زیادي بگانقالبي كه ا

 .ال مي آورمثمردم، سه م

ي ر میري بود كه با دو فرزندش در دریا كاگهدي حسن، ماهیایران و عراق بود. مش گـ اوایل جن1

ساله اند. از این رو  14ري گساله و دی 10سر مشهدي حسن یكي پكرد. روزي متوجه شدم كه دو 

ه هاي به این خوبي چفتم، حیؾ نیست بگشاده رویي به او گیرم. با گانه دستم آمد تا از مشهدي آتو ببه

هدي حسن ردند، این ها بایست اآلن در مدرسه باشند. مشگب دنبال نان برا آوردي این جا درون آ

این  فتم، اصالً منظورمگه هایم را به كشتن بدهي؟ چصریحاً جواب داد، مي خواهي ب ،بدون فوت وقت

ند تا آدمي را كه تا به حال كشتند، همه شان آدم هاي با سواد بودند...". چنیست. او ادامه داد، "همین 

. به هر حال مشهدي حسن راست مي ر  به او اصرار نكردمگنظور مشهدي حسن را فهمیدم دیوقتي م

فت، حكومت با آدم هاي با سواد دشمن بود، ولي مشهدي حسن بي سواد هم با حكومت دشمن شده گ

باشد كه یكي از ابزارهاي مهم در ه هایش را به جان خریده چیه با سواد شدن بپبدون این كه  ،بود

  .سواد بود ،یكارپ

اري سیاسي كه به تبعید تن مي دهد، ابتدا، مخالؾ حكومت ـ در مورد مهاجرین و فراریان، هر فر2 

یرد، وجهه و حرمت سیاسي مي یابد، گورت سیاسي مي پاسپامتیاز است. فرد سیاسي مي شود،  شدن،

ذشت، دوران كه عوض شد، حكومت حضور گوسیله استفاده مي شود. زمان كه از سیاست به عنوان 

ي مي رسد. از گمت مي خورد، به انفعال و سرخوردحكوعیني نداشت، ضد حكومتي كه تنها نان ضد 

كهنه شد،  ـوال مي شود، یا خواسته مي شود، حال كه حرارت خوابید و اطالعاتئضد حكومتي س

ر پتبلیؽات  ري هم داري یا نه؟! در این رابطه،گه داري، آیا هنر دیچحرؾ و منطق ضد حكومتي 

رین مؽزها را در دنیا فراري مي دهد، تنها طي ویند كشور ایران بیشتگطمطراقي جاریست كه مي 

ي كه سال هاي فرار مؽزها 50ر، دهه گز از ایران فرار كردند. البته اهزار مؽ 50، 1360دهه 

یریم، گدر نظر ب رگهزار دی 50را نیز مجموعاً  70ه بود، و ده گسیاسي و سال انقالب و وقوع جن

هزار مؽز خارج از مرزها به سر مي برند،  100با این وصؾ بایست اذعان كرد، از كشور ایران 

مؽز با هم یا بدل به یك مؽز كیفي تر بشوند. این در حالي  100ولي طي این همه سال ها نتوانستند 

  .است كه، بي مؽزها مي توانند با هم یا بدل به یكي شوند



ـ رادیكالیسم كور در تبعید نیز حال و روز بهتري ندارد. براي نفِر انقالبي تا مي توانند اطالعات 3 

جوش رسید، مي  هخشم و نفرت كه به نقط هضد حكومتي به خوردش مي دهند. درجراست و دروغ 

، مي بینند كه این دور و بر نه حكومت است، نه نفس كش؛ لذا تنها جهت تخلیه خشم و نفرت انقالبي

روند سراغ شاعري كه از قضا او هم ضد حكومت است، ولي از آن جا كه انقالبي راست و دروغ را 

تا مبارزه یي علیه حكومت صورت  با هم خورده بود، ضد حكومتي را به نام حكومتي باور مي كند،

هاي  حكومت هسبك مبارزه، كار كردن با همنین چشده باشند. براي این  ژرفته و باطري ها شارگ

 .دنیا، حالل، اال نزدیكي با حكومت ایران حرام مي شود

سیاهي موج  ،بنابراین، حكومت را تماماً سیاه دیدن، ضمن این كه معترفیم در بطن و اعماق جامعه   

در امور داده است. ذشت زمان تؽییراتي گل انقالب مشروعیت مي یابد. ولي مي زند، در عین حا

ند كشور دنیا اتفاق افتاد و یا در اواخر قرن بیستم چقرن نوزدهم در و معروفي كه در  گانقالبات بزر

ذشته به گاً رخ دهد، فرق خواهد داشت. در در ایران اتفاق افتاد، با انقالبي كه امروز در ایران احیان

 :دالیلي انقالب مشروع و موجه و كم هزینه بود

ت، ر كسي سرباز دولتي داشگر اثد، حداكت حكومت نبوـ سرمایه هاي مادي و انساني مردم در دس1

یش حكومت نداشت براحتي مي توانست از صؾ حكومت فرار كرده و پبه دلیل این كه سرباز منافعي 

 .آموخته هاي خود را در اختیار مردم قرار دهد

خشونت بود.  ایین بودن شعور اجتماعي، ابزار مبارزاتي نیز احساسي و توأم باپذشته به دلیل گـ در 2 

 .فتمان را تمرین و باور نداشتندگ ،نه حكومت و نه مخالفین

ي و اطالعات، تا بدین حد ژقابل مهار بود. انقالب در تكنولوـ انقالبات در بخشي از جؽرافیا،  3 

  .نشده بودو سریع جهاني 

ب نیز وازي، ابزارهاي انقالژدن امكانات بشر زمیني در دست بورـ در راستاي انحصاري ش4 

وازي و ارتجاع قرار دارند. ژو نیروهاي آموزش دیده در دست بورول، آنتن و رسانه، سالح پون چهم

ر توده ها گاهي و اتحاد و اعتراض است كه اگبراي توده ها باقي مانده است، آه در این میان چآن 

 .كي در تعادل قواستچـل آیند بازهم سهم كوئبتوانند به آن نا

یروزي به نفع مردم بسیار پهزینه بسیار باالیي دارد و شانس مالي و انساني  ثحیـ انقالب از 5   

ضعیؾ است. انقالب، با شعار و هیجان و وعده و خشونت و خونریزي آؼاز مي شود، ولي آینده یي 

ردد به این كه انقالب در مسیر راه مي گاز جمله ابهام و تاریكي، بر مي بسیار تاریك و مبهم دارد. 

من از اریكه قدرت. دوم، با قوت ذارد. اول، حذؾ دشگشت سر بپاز حذؾ و خشونت را سه ف بایست

راندیشان. سوم، حذؾ انقالبیون كه سهم خود را از انقالب گتن نیروي رادیكال انقالب، حذؾ درفگ

ردد به تجربه یي گال آوردم بر مي ثري را كه مگه تمامي این سه مورد و موارد دیطلب مي كنند. البت



بیون از صحنه، اوج ابهام و بدست آمده است. در مورد سوم، حذؾ انقال ،كه از انقالب و خرده انقالب

ر از انقالبیون است. نه پب و خرده انقالب، زندان هایشان ي انقالب است. هم اكنون انقالگتیر

یوني دیروز انقالبي بودند. همان انقالب انقالبیوني كه از دید آنان ضدانقالب هستند، بلكه انقالبیوني كه تا

 .یش مي بردند، در فاز آخر، خود بدل به ریل قطار انقالب شده اندپكه ارابه هاي انقالب را به 

، یك امر بدیهي و روشن است. انقالبیون را در نیمه یا انتهاي راه بدل به ریل قطار انقالب كردن   

د. فرزندي كه در همه مسیر راه، خود را با سرعت و انقالب فرزندان خود را مي بلع ،ویندگمي 

من این كه بار ریاضت از رانده بود، از جامعه جدا افتاده بود، ضگانقالبي وفق داده بود، تخته خشونت 

رواني و  ثي را به یدك مي كشد، از حیگیاسي و اجتماعي و سایر امور زندي سگو عقب ماند

رد. بعضي از احساساتش سركوب شده است تا همواره انقالبي اجتماعي نیز با انسان اجتماعي فرق دا

باقي بماند. طلبكار مي شود، از انقالب و قطاري كه سوارش بود. این طلبكاري نه در حد انسان 

ر به انقالبي گمواد منفجره شده است. انقالب ا اجتماعي بلكه كیفاً فرق دارد. انقالبي خود بدل به بمب و

ر كارت هاي تازه تري براي گیر بار آورده است. انقالب اگن را باج بانقالبیو سهمي بدهد، او و سایر

ي، انقالب گالب، انقالب جهاني، انقالب فرهنیري از انقالبیون نداشته باشد ـ مانند صدور انقگسوار

شته و اصل گبایست تن به انشعاب داده، ضعیؾ یك، انسان سازي و سایر ترفندها ـ یا مي ژـولوئاید

تانسیل خطرناك تر پرت مي بایست فرِد انقالبي را كه ـوال ببرد، در ؼیر این صوئبه زیر س انقالب را

از هر دشمن خارجي را در خود دارد، از صحنه انقالب حذؾ كند. به این بهانه كه انقالب تنها نیازمند 

و  گتدا از جنبیون، ابانسان انقالبیست و انسان ارتجاعي، میكربي براي كالبد انقالب است. حذؾ انقال

س به محاكمات صحرایي و نمایشي و تیرباران و سر پاي واقعي و تصنعي آؼاز مي شود، سجدال ه

 .به زیر آب كردن هاي آشكار و در خفاء و زندان و ؼیره منجر خواهد شد

اء در مورد خرده انقالب، با آن كه رهبري انقالب، هم زمان اهرم هاي مختلفي جهت اقناء و ارض   

ي مذهبي، امامت، حمایت مالي و سیاسي و تسلیحاتي بسیاري از ژلوـوئایش داشت، از جمله، ایدنیروه

ر راندمان مبارزاتي به دست آید، با ثسیاه نشان داده مي شد تا حداك كشورهاي دنیا، دشمني كه تماماً 

زند. رهبري،  رمي ذهني براي نیروهایش بر زمینگیازمند كارت جدید بود تا جهت سراین وصؾ، ن

ین اتفاق چون چي همگایه هاي انقالبات بزرپي كه در جهت تحكیم گنیابت و تقلید از انقالبات فرهنبه 

یك به راه انداخت، كه ژـولوئجهان عین نوسازي شود، انقالب ایدافتاده بود، تا جهان ذهن نیز همانند 

یزه و گار این كه، انگوزجایب رآن انقالب، در محافل سیاسي به انقالب زیر شكم معروؾ شد. از ع

رفت، دهها هزار جوان گشكم در نیروها دمیده شد و نضج  نفرت و سحري كه از همین انقالب زیر

 گـوریسینهاي انقالبات بزرئرهبران و ت رگ! معهذا، افرستادشید و به زیر خاك ایراني را به خون ك

ونه آن چگدادي نظیر ایران، مي دیدند كه استبي اندیشه هایشان را در ممالك پهم اكنون زنده بودند، و ك



نین مورد استفاده قرار مي چآزاد كند و جهان نویي بسازد این ي  ژیشه كه قرار بود اقیانوسي از انراند

 .یرد، در نظرات انقالبي خود تؤمل كرده و تؽییراتي حاصل مي دادندگ

تعمیر و تصحیح آن  یماید،پنحراؾ مي ا نین به خطا مي رود و راهچانقالب یا خرده انقالب كه این    

توده هاست. تعمیر و به راه اندازي  هنیسم و عدم اعتقاد به رأي و ارادورتوپناهست. اگعذر بدتر از 

ه ي، مقرون به صرفژخارج شده در عصر انقالبات تكنولومجدد قطاري كه تصادؾ كرده و از ریل 

و آوري هاي جامعه است. در جامعه یي مانند آلمان تانسیل و نپرفتن گنیست. در جا زدن است. نادیده 

 200كه ماشین مي سازد، ماشین تصادفي و اوراقي را تعمیر نمي كنند. مقرون به صرفه نیست. 

شورهاي عقب مانده و ارند. در كپوراقي را به قبرستان ماشین ها بسمارك خرج مي كنند تا ماشین ا

رخ نداشته باشد، باز هم چهار چر گد. عمر ماشین حتي ارونه نیست. قبرستان وجود نداگمصرفي، این 

را به راه مي اندازند، جاده  به سر نمي رسد. با هل دادن و صلوات و تكبیر هم كه شده ماشین اوراقي

اعصاب ایجاد مي كنند، و  گي كنند، ترافیك و راهبندان و جنر خطر مي كنند، هوا را آلوده مپرا 

ویایي در جامعه مي شوند. در این میان خوش بیناني هم هستند كه پیشه و اندباالخره مانع از نوآوري 

ر قطار از ریل خارج شد، صدها هزار تن مسافران خود را گویند اگنظریات خوشبینانه یي دارند. مي 

كرده تازه تر از  چپقطار  .یز درست خواهد شدچه راننده اش را تعویض كنیم، همه كشت، همین ك

  د!خواهند شد و به مقصد خواهند رسی ر سوار آنگنسل دی د، یكقبل خواهد ش

انقالب در اصل یكي از راههاي مبارزه است. بسته به وضعیت تعادل قواي طرفین دعوا دارد،    

وضعیت نیروهاي مردم و حكومت، بسته به شرایط جهاني و داخلي دارد، به امكانات و ابزارهاي 

ود دارد. انقالبي كه در مسیر راه به دست و انداز مي موجود و مشروعي كه در دست مخالفین وج

افتد، براي محكم كاري و سرعت كار مي خواهد انسان هم بسازد آن هم انسان انقالبي. از این نقطه 

خطرناكي است كه وسیله بدل به هدؾ مي شود.  چیپب نیازمند قداست مي شود. این جا است كه انقال

ي و آرمان و آزادي و ژـولوئون ایدچنقالب، به جاي عوامل متحركه ده اهم اكنون هر دو انقالب و خر

ؼیره، وسیله را كه انقالب بود به جاي هدؾ قرار داده و به قداست آن مشؽولند. براي حراست از 

ر گود، انقالب نباید صدمه ببیند. اه كه از بین برچمي دهند و خون مي ریزند. هر آن  انقالب، خون

را روي ریل سالم براند و به  ه شود، رهبر به راننده، راننده تنها وظیفه دارد قطارانقالب به قطار تشبی

حواسش به این سوي باشد، كه مسافرانش خوابند یا بیدار،    ـماً ئقصد نزدیك شود، این كه راننده دام

رج ردنه، از ریل خاگو  چیپیا ارتجاعي؛ آن قطار، در اولین  خودي اند یا ؼیر خودي؛ انقالبي اند

 .خواهد شد. بر عكس، این مسافر است كه بایست حواسش به این باشد كه راننده، خواب است یا بیدار



كر نامیدند، انقالب و خرده انقالب، در راستاي تقدیس انقالب، مخالفین خود را ضد انقالب و بزه ف   

ز مشكالت مردم افزودند. ر اگي دی، بلكه با تجمع انقالبیون در زندان ها، به یكچانسان كه نساختند هی

 .ال انقالب شده استگنچاي خاطر مردم نجات انقالبیون از یكي از دؼدؼه ه

ذیري كه در شعار و در سطح از خود نشان مي دهند، این پسازش نا هانقالب و خرده انقالب، با هم   

قوي تر شدن وقعیت و تنها در ارتباط با هم براي كسب یا حفظ قدرت است. هر دو در راستاي حفظ م

 .ذیرندپان منعطؾ و سازش گانگدر مقابل بی

ر گد، حداقل در مقابل دشمن و هم دیانقالب و خرده انقالب، بنا بر دالیل مختلفي كه شكست خوردن  

ي كه سوخت اصلي ژـولوئفاظ الزم را دارد. هر دو، از ایدنبود. اندیشه دو قطبي در مقابل دشمن ح

ویروس استبداد، وسیدند. پدر جامعه ضربه خورده و از درون  استبداد نهفتهشان بود، كم آوردند، از 

ترسك، تنها رفت. بدل به مترسك مضحكي شدند كه آن مگیكره را در بر پ هس همپابتدا وارد مؽز س

                !مان مي برند كه مردم نیز آنان را باور داشته و در هراسندگخودشان را فریفته و 

 

 

 

 فصل پنجم

 

البي كه در بحران مشروعیت ذرد. انقگهه سال از عمر انقالب ایران مي هم اكنون بیش از دو د   

یش روي دارد. بنا بر همان اندیشه دو قطبي، دشمنان خیالي و پا مي زند و آینده یي مبهم پدست و 

كه ابتدا  زیانبار خلق مي كند، "هر كه با ما نیست، بر ماست". در همین رابطه، خرده انقالب را

انه، بدل به دشمن و سوخت خود گیل خطاي فاحشش و مزدوري براي بیبخشي از وجودش بود به دل

كرده است. انقالب همواره براي حفظ دست آوردهایش بخشي از منافع ملي را فداي دشمن یابي و 

ي حفظ ي اش بود، كرده است. یعني براژـولوئن ستیزي و حفظ جانمایه اش كه ایددشمن سازي و دشم

اي حرارت هاي انقالبي و انحراؾ افكار عمومي همواره در آتش و بحران زیسته است. بحران بر

به  1357. فرزندان انقالب، همان نسلي اند كه در انقالب سال گانقالب سوخت است و امنیت، مر

طي كمتر از كه  ل و مانندي نداشت. نسليثكه در همه ادوار تاریخ ایران، م"خیابان ها" ریختند. نسلي 

موني ژاز كشور بیرون كردند، در مقابل هذاشتند. شاه را گشت سر پهار تضاد و بحران را چیك دهه، 

رجوي را از مسعود خمیني مقاومت كردند، صدام حسین را تو دهني زدند و سرانجام  ایت هللاطلبي 

راي خودشان نیز قابل رداختند، شاید بپهار امور چكشاندند. تلفاتي هم كه براي این عرش به زمین 



ي از بین محاسبه و باوركردني نبود. از خیل عظیم فرزندان و باربران انقالب، بخشي در میادین نظام

اره شده اند، و چاه هاي مافیایي هضم و جذب شده اند، بخشي مستؤصل و بیگرفته اند، بخشي در دست

ه آنها چها كه خشم فروخورده دارند و ه آنچن خشم شده اند. از فرزندان خشم، بخشي هم بدل به فرزندا

به این راً نتیجه خیانت هاي رهبران انقالب مي دانند. زخمي كه ثكه خشم شان را بروز مي دهند، اك

مي ان شان را به خاكستر و آتش زیر خاكستر بدل كرده است. فرزندان خشثنسل وارد شد، آنان و وار

یكار مي په آنان كه علیه دموكراسي چه آنان كه براي دموكراسي و چكه هم اكنون زنده مانده اند، 

كنند، خشم و نفرت شان را در هر كجا كه ممكن باشد تخلیه مي كنند.  یا سالح در دست دارند، یا قلم 

ر  گو تؤمل نشسته اند. به هر حال ا در دست دارند و یا در زندان ها، از اوین تا به ابوؼریب به انتظار

ر به گشكست ها، ا هیزي كسب نكرده باشد، همان تجربچدر هر میداني شكست خورده و نسل  این

ـن تر و موفق تر باشد، ئر كه مطمگانست جامعه آینده را به سویي دیمردم رسانده شود، خواهد تو

    .رهنمون كند

ي ژـولوئایدي قبیله یي بود. اما گار زندگدر اعماق جامعه وجود داشت و یاداندیشه دوقطبي، در اصل 

سرد و جهان دو قطبي، به  گي هاي دوران جنژـولوئه ایدژه ؼیر مذهبي و به ویچه مذهبي و چها، 

شدت به این اندیشه دامن زدند. در عرصه سیاسي و مبارزاتي، حكومت تماماً سیاه نشان داده شد، تا 

فراط به سوي حكومت اه ها در حد اگاي مبارز حاصل شود. توجه دادن نراندمان مطلوبتري از نیروه

حكومت معرفي مي كنند به  فاجعه آفرین است. بخشي از نیروهاي مبارز را كه خود را سفید در مقابل

ه بهانه مبارزه رایي، فرصت طلبي و فاشیسم سوق مي دهد، بگماتیسم، افراط گراپستي، رپانه گسوي بی

اه گجهانشمول هم باشد. وقتي هم كه ني ژـولوئر آن نیرو، ؼیر ملي و داراي ایدگا هژبا حكومت. به وی

اري نیروي مبارز بوده، خرابكاري خود را گحكومت باشد، نیروي مخرب كه روز ها تماماً سمت

جهت رشد مي یابد. فرافكني را آؼاز مي  تحت نام مبارزه با حكومت كتمان مي كند. فرصت و مجالي

ي شوند؛ تا جایي كه براي عوام سره كند. در این میان، دوست و دشمن، داخلي و خارجي، مخدوش م

كمك شایاني كرد. علیرؼم این كه  از ناسره به سهولت قابل تمیز نیست. این اندیشه به خرده انقالب

انه براي مردم مبرهن است، با این وجود، از خارج از گر و مزدوري اش براي بیگتانسیل ویرانپ

 :یلخودش فشار ویران كننده بر او وارد نیست، به این دال

 .است گكه سیاه نشان مي دهد، در حال جنـ خودش نیروي فشار است، و با حكومتي 1   

فضاي دو قطبي، در اولین قدم، سهل ترین راه را انتخاب كرده و جنایت را به  هـ مردم تحت سلط2 

 .حكومت نسبت مي دهند و از ؼیر حكومت به سختي قبول مي كنند

باورش  ،حیرالعقول است كه براي جامعه روشنفكري و مردمو م گـ كیفیت جنایت آن قدر بزر3 

كه در حاشیه ه چجانب حكومت تجربه مي كنند، و آن مردم معموالً كیفیت جنایت را از  .سخت است



عملكردهاي ؼلط حكومت مي دانند، در حالي كه خرده انقالب، اهم جنایاتش را  هاتفاق مي افتد، نتیج

قالبیوني كه وقتي شكست مي خورند، نه ارتباط فعالي با مردم دارند و نه علیه انقالبیون به كار برد؛ ان

بود، راضي مي شود تجربه  گنه حكومتي كه با آنان در حال جنمردم از آنان حرؾ شنوي دارند، و 

 .و مدل جدیدي از دیكتاتوري و جنایت را كه بر مخالفینش اعمال شد، به سمع مردم برساند

ذارند، معموالً مبارزات گؾ و تحقیر شده و سر به شورش مي استبداد ضعی هـ مردمي كه تحت سلط4 

 .وني و انقالب راگانتخاب مي كنند، یعني همان سرن عصبي و سطحي و كوتاه مدت را طلب و

 :دالیلي كه امروز جامعه ایران به دنبال انقالب نیست یا نمي رود، متعدد است    

 .س به وعده هاي خود عمل نكردپفاده كرده و ساز مردم سوء است 1357ـ انقالب سال 1

رداختن آن را پزده كنوني توان  گانقالب زده و جن هزافي را مي طلبد كه جامعگـ انقالب هزینه 2 

 .ندارد

خشونت، راهي ري هاي روشنفكران ضد گو خشونت و نتیجه روشن گمردم از جنر تجربه ثـ بر ا3 

  .رفته كه در حال تست استگ اي مردم قرارپیش پروشن تر و ارزان تر 

ها و احزاب مافیایي را از  ه كه انقالبات، حكومتچفته شود، آن گ، جا دارد ثدر ادامه این مبح   

وك و تهي مي كند، تنها به راه انداختن آتش سوزي در  سینما ركس، انفجار حزب جمهوري پدرون 

نیست. بلكه در كاكل خود سوء استفاده از اسالمي، كارناوال خونین فروغ جاویدان ـ مرصاد و ؼیره، 

آرمان ها، ارزش ها، امیدها، آرزوها، اعتبارها، حرمت ها و امكانات مردمي است، استفاده ابزاري 

و باربران انقالب و اعضاي حزبي.  گران جنگاده ابزاري از افراد و كاراز فرزندان مردم است. استف

ه ابزاري از انسان بسیار وسیع و از امكانات مردم و استفاد استفاده ابزاري از انسان. استفاده ابزاري

یده است، كه در این جا در حد بضاعت و تجربه تنها به سه نوع از موارد استفاده ابزاري از انسان چیپ

 :و اعضاء، را در حكومت ها، انقالبات و سازمان هاي مافیایي، در زیر مي آورم

ه مافیاي مجاهدین. همان مافیایي كه سالهاست دندان هاي طمع ردیم بگال بهتر، بر مي ثـ براي م1ـ 1

ویي افتاده، گریشان پشود، آن قدر كه قاطي كرده و به  اش به سندان هاي سخت واقعیت كوبیده مي

ذیرش واقعیت را ندارد و در عوض شعار معكوس سر مي دهد كه، این سندان پفهم و شهامت  قدرت

 !داست كه النهایه بازنده خواهد بو

تا از طریق ارتش  ین بنا بر تبلیؽات خارجي سازمان به عراق آمده بودپایوب آذر، از كشوِر فیلی   

 یك وژولوئعراق رسید به دلیل ناتواني اید به 1370د. او كه در سال گیم ایران به جنژآزادیبخش، با ر

ي از درون به هیبت وقت اه انزلي در شهر جلوالء نمودند. ایوبگتشكیالتي، او را مؤمور در قرار

در همان  ه كه قبالً و از بیرون شنیده بود، معكوس یافت، شوكه شد. اوچاه كرد و آن گسازمان ن

ه به بهانه چر گه خواهي حالش به هم خورد. او  اـز كننده زنان براي ردئروزهاي اول از تملق مشم



با دشمن، نزد دوستان آمده بود با این وجود كسي را دوست و همراز خود نیافت. شروع به نق  گجن

ناه برد. ایوب به پجایي در انقالب نداشت،  چیه رواني به عرفان و عیاري كه هیزدن كرد و جهت تخل

ذشت كه گ ندین ماهچدل و رازش را فاش كند، من بودم. تنها كسي كه اعتماد كرد و قادر بود تا درِد 

ه چرا این قدر ساده لوح بوده و حال چاین بود كه  هلوان، تمام هم و ؼمشپایوب آذر معروؾ به ایوب 

ریزد. كراراً از من كمك مي خواست گآنان ب گنچیري و تحریك سازمان از گونه مي تواند بدون درگ

نمي توانستم انجام دهم.  ،اك نیتپري براي آن جوانمرد گفتن تجربه ام كاِر دیگیز به جز باز ولي من ن

اشرؾ  اهگكه هر دو  ما توانستیم به قرار ذشتگر تشویش و هراس ایوب پند ماهي از آن ماجراي چ

ردیم. از شانس خوب باز هم هر دو، در قسمت اركان و در بخش گدر نزدیكي شهر خالص  باز 

را به شدت مضطرب و و  گو و بذله گاییزي، ایوب رك پروزهاي  زتؤسیسات همكار شدیم.  یكي ا

ویم، گفرد سازماني باز ن چبه هیآشفته یافتم. با آن كه بارها او از من التماس كرده بود كه اسرارش را 

ه شده. ایوب كه نمي توانست تؤلمات و چوید گخواستم كه بدون واهمه به من به با فراؼت از او 

یكي از دوستانم را بد  ،كر  نود و یكفت، نامردها تو لشگرا كتمان كند، دق دلش وا شد و  عصبانیتش

یزي چجواب دادم، این كه  ،جوري زدند. با طعنه و توأم با تمسخر كه ایوب را بیشتر اذیت كرده باشم

نیست، البد طرؾ فیلش یاد هندوستان كرده بود، حالش را جا آوردند، از این اتفاقات زیاد مي افتد. 

یر گقه زدند، حریؾ را بي كس و تنها نفره دورش را حلایوب با همان عصبانیت ادامه داد، هفت 

ویید و مرد هستید، یكي گر راست مي گقرار داشت، به آنان نهیب زد، ا آوردند؛ دوستم كه وسط آنان

ارش كردند. پت تایي یكباره سرش ریخته و لت و یكي جلو بیایید. ولي آنان توجه یي نكرده و هر هف

بیت مي ن مجاهدش نامرد خطاب مي كند، و در آتش تشویش و عصاز این كه دیدم ایوب به همرزما

ر تو آن گالً اثفتم كه مگرا به خودش ربط داده و دوباره  ذاشتم و ماجراگسوزد، باز هم سر به سرش 

فت، گیده بود كه ایوب بر آشفته شد و ه مي كردي؟ هنوز حرفم تا به آخر نرسچجا جاي دوستت بودي 

نزاییده كسي را كه یك سیلي به من  ذشته، هنوز مادرگسال از عمرم  جنپ ببین مهدي، تا كنون سي و

فتم، آخر ایوب گدر سر دارد، لحنم جدي تر شد و  زده باشد. وقتي فهمیدم كه ایوب تصمیم خطرناكي

كه دارد،  گرون نیست ولي یك خشاب سي تا فشناین جا كه بیرون نیست. او جواب داد، آره این جا بی

ال كه نوبت به تو فتم، حاگ قاً سي نفر را نقش زمین مي كنم.هدرشان مي كنم، دقی را گسي تا فشن

ي است، این سي نفر را كه تو مي خواهي گت به تو رسید، این كار تو دیوانر هم نوبگنرسید، تازه ا

هم معلوم نیست كه یكي از آن  چاره هستند، هیچل من و تو بدبخت و بیثكه هر سي تا م  بكشي اوالً 

سي نفر را كه كشتي به ل تو فكر مي كند، تازه ثنس بدش یكي از آنهایي باشد كه مسي نفر از شا

ذارند كه تو جان سالم در ببري؟ ایوب  اشتباه خود را تصحیح كرد و دوباره ادامه داد،  گخیالت مي 



و نه مجاهد را مي كشم و آخري را به جمجمه  بیست و نه تا را كه مي توانم، با بیست و نه تیر، بیست

        .خودم شلیك مي كنم كه دست شان زنده به من نرسد

هلوان و احساساتي و مؽرور را پند ساعتي ایوب چاه گ، آن روز مدتي و شب را در آسایشبه هر حال  

ري اعتماد گفرد دی چون به جز من به هیچاز تصمیم خطرناكش بر دارد. او  نصیحت كردم كه دست

ري را نشان دهم. گمن خواست تا به او آلترناتیو دیار به حرؾ شنوي از من بود، از چنمي كرد، و نا

یري و خونریزي منجر گنان را تحریك كرد، تا كار به دربه ایوب اندرز كردم كه حتي المقدور نباید ای

تا از این جهنم خالص شویم، نیم ي بزگه با حیله خودمان را به موش مردشود، بهترین كار این است ك

وش مردم برسانیم، از ما كاري گبه  ه قبالً فكرش را نمي كردیمونه ماجراها كگس بتوانیم همین پس

 .بیشتر از این بر نمي آید

از تصمیم و  هلوان تنها و بي یاور ماند.پل من از سازمان خارج شدم و ایوب اواخر آن سا    

  .دست ندارماطالعي در  چسرنوشتش تا اكنون هی

س از عبور از پاراً چبنا بر فتواي رهبري و نا 1370ال ـ زهرا حسیني، او هم وقتي در س2ـ 1   

رفت تا گشته بود، سازمان تصمیم گشیمان پخودعریاني و خودفریبي، افسرده و كوره خودتباه سازي و 

به كشور هلند  1374ال به كشور هلند بفرستد. زهرا در س ،او را جهت هواخوري و كار در حاشیه

س از ده سال به دست آورده بود، پز مكر و حیله سازمان و فرصتي كه س از وقوؾ اپمؤمور شد. 

در  فته باشد.گري باز گتا حداقل درد دلش را به فرد دی یردگبا خانواده اش در ایران تماس ب خواست

ري اسیر در كشور گِن ایران و دیدانش، یكي در زندایرزن فرتوتي كه از فراغ فرزنپاین حین، نجمه، 

ود؛ یكي از روزها  تلفن خانه شته بگیده پشمانش به در سچروكیده و ده سال تمام چعراق، صورتش 

وشي تلفن را برداشت. دخترش از آن سوي خط و از كشور هلند از مادرش گراني گزد و او با ن گزن

به او اجازه نمي داد تا به زبان  بي اشیك و انقالژـولوئمي طلبید ولي ؼرور تشكیالتي، ایدمساعدت 

عاطفي نیازش را به مدد و مهر مادري روشن تر برمالء كند. مادر كه درد فراغ فرزند تا به 

لي مي داني فت، ...وگش استخوانش رسیده بود و واقعي تر مي اندیشید، با مویه و سوز دل به دختر

هرا كه خود نیز مادر بود و در مقابل احساس ه كردید؟ زچذشت و با من گه چكه طي این مدت به من 

اینان نیز با  جواب داد، حاال مي فهمم! همان بالیي را كه من بر سر تو آوردم، ،مادري مات شده بود

وشه ام را از من جدا كردند... هنوز حرفهاي زهرا تا به آخر نرسیده بود كه گرگمن همان كردند، ج

دخترش در دست مجاهدین اسیر و خوار شده، حالش به هم  مادرش نجمه تاب نیاورد و وقتي دانست

شماره  وید، دوباره سعي كردگتوانست راز دلش را به مادر باز خورد و نقش زمین شد. زهرا وقتي ن

تر   گذارد. مرضیه خواهر بزرگبا او در میان ب یرد و ادامه ماجرا راگتلفن خواهرش را در رشت ب

را فرار نمي چنظر مي رسد، به او نصیحت كرد كه راسناك به ه زهرا، وقتي دید خواهرش اسیر و



ناه ببرم. ماجرا پناهي و نه كسي را دارم كه به او پب داد، نه شهامتش را دارم، نه سركني؟ زهرا جوا

نامه اي در همان  ،به همین جا خاتمه نیافت، زهرا، براي ابراز تنفري كه از اسارتش به دل داشت

زمان به خانواده اش نوشت و ضمن تشریح احوالش از آنان تقاضاي كمك كرد. متؤسفانه خانواده شان 

ام بود كه گك دخترشان جواب دهند. در این هندر شرایطي نبودند كه بتوانند في الفور به تقاضاي كم

د خبر از بدون این كه حتي بتوان سازمان از ماجرا بو برد و ماجراي ابراز تنفر لو مي رود. زهرا را

بیش از این در مالء ا به دست آورد، سریعاً به عراق اعزام مي كنند، تا پسالمتي كودكش را در ارو

ر افراد فراموش شده و تبخیر شده اهي باقي نماند. او هم اكنون در سازمان به جمع سایگاجتماعي و آ

 .یوسته استپ

ر اصل، مانند مابقي مجاهد و دومي، شیرزن مجاهد نام دارند، داین دو نمونه، كه اولي كوهمرد    

ظامي، نیرو قلمداد مي شوند، ان مافیاي مذهبي قرار دارند. ولي در میدان سیاسي و نگروگنیروها، در 

ناني به چوفاداري آن س از شهادت، نامه هایي دال بر پاه هم نوبت شهادت شان فرا برسد، گهر 

تا  مي شود پاچران گنشریه جهت عبرت دیآورده مي شود و در  رهبري از جیب شان بیرون

طعمه یي براي اجسادشان نیز ضمن این كه كارنامه سیاه رهبري را سیاه تر نشان مي دهد، دام و 

 .ر باشدگشكار انسان هاي دی

راستاي ر از اشكال استفاده ابزاري از انسان، استفاده ابزاري از افراد ناراضي در گـ مورد دی2    

هار مورد اشاره مي كنم. فرج سركوهي در مافیاي چنیز به  ثع سیاسي و حزبي است. در این مبحمناف

اورول در حكومتي، جمشید تفرشي در مافیاي مجاهدین، وینستون سمیت در مافیاي حزبي كه جورج 

ط مافیاي رداخته است و نویسنده این سطور در كشور آلمان باز هم توسپبه آن  1984كتاب معروؾ 

 .مجاهد

ـ فرج سركوهي، نویسنده ناراضي در جمهوري اسالمي بود. وقتي فهمیدند فرج قصد خروج 1ـ 2      

ناهان بسیاري را به او نسبت دهند و  از گصدش كشور آلمان است، سعي كردند از كشور را دارد و مق

دولت آلمان نیز در میان  ايپكنند كه خرجش به دخلش بیارزد و  ونه یي استفادهگ، به فرج ناراضي

میكونوس به سكوت واداشته و باج اه گت آلمان را در مقابل ماجراي دادباشد و از این دست بتوانند دول

یري كنند. كه البته نتیجه عملیات به نفع جمهوري اسالمي واقع نشد و فرج سركوهي توانست به گ

 .سالمت از تور مافیایي خارج شود

ر هزینه تر از ماجراي فرج سركوهي است، ماجراي پیده تر و چیپدري ـ مورد دوم كه ق2ـ 2   

یري از گمشید، مافیا تنها به دنبال باج جنجالي جمشید تفرشي در مافیاي مجاهدین است. در ماجراي ج

ن دموكرات كه مزاحم اول در مسیر وزسیوپاز اجمهوري اسالمي نبود بلكه در وهله اول مي خواست 

یري كند. جمشید را كه یك عضو ناراضي به مدت ده سال در گشد، باج  یشروي اش شمرده ميپ



، بن بست، مشكالت سیاسي، كشورهاي آلمان و دانمارك علیه مجاهدین بود، در یك فرصت مناسب

وزسیون پناهكار  و نادم، و اگاو را بسیار ي، مالي و حبس، استفاده كردند تا از زبان او، گخانواد

بدنام و وابسته جلوه دهند. مضافاً، بسیاري از عملكردهاي ؼیر انساني و دموكرات و خوشنام را 

نده و اشتباهات سازمان را موجه و مشروع بنمایانند. بهایي كه خود جمشید در این اعترافات تكانده

سیاسي، اجتماعي، امنیتي او را تمام سوز و ؼیر قابل  ثرداخت، از حیپمشكوك خود به نفع سازمان، 

ان، فعالین، هواداران و گر اعضاء، نویسندثد. در ماجراي فوق، سازمان از اكه كردنمصرؾ دوبار

رداختن به دشمن، پجمشید، از آنان خواست تا قبل از ات هاي خود در مقابل اعترافات عبرت آمیز پسم

ن ن معترؾ شد، كتباً براي سازماـله خیانت به سازمان كه جمشید به آئمسمواضع خود را در ارتباط با 

هر هزارخاني بود، ماه ها در چنامه ها كه اولین آن از طرؾ منو زارش كنند. دهها مورد از اینگ

  .شد پاچمجاهد جهت عبرت سایرین  هنشری

جورج اورول  وقتي كه در حزب و ظاهراً خارج  1984ـ وینستون سمیت، در كتاب معروؾ 3ـ 2   

ذارد، از او گا مي پوهاي حزب حاكم را زیر انین و تاباز دید دوربین هاي جاسوسي، ناراضي و قو

ندین بار بیشتر از مضراتش در حزب، استفاده ابزاري مي كنند. وینستون از آن جا كه در حزب چ

ر گمه ها، كتاب ها، و دیحاكم در وزارت "حقیقت" به كار جعل و دوباره نویسي بخش هایي از روزنا

یدا كرده بودند، پالح و ادعاهاي روز حزب مؽایرت مصاني شده كه با شعارها، گاسناد تاریخي و بای

فكري اش راه مي برد.  اهي اش به تمرد و بزهگاه مي شود كه آگمشؽول بود، بیش از سایر اعضاء آ

كه به مابین كشورها به خاطر دشمني با هم نیست، بل گر جنگس دیپاه شده بود كه از این گوینستون آ

یروزي نیز، پنفرت و سامان دادن افكار اعضاء؛ تقویت  به خاطر گخاطر دوستي با هم است. جن

اه شدن، اولین خیانت و حرمت شكني گهداشتن اعضاء و هواداران است. آگرمي و امیدوار نگجهت سر

نسبت به حزب  در حزب محسوب مي شد. وینستون تمامي سست باوري ها و تناقضاتي كه در ذهن

ده بود مرتكب ش گناهي نابخشودني و بزرگمحسوب مي شد، او در عمل نیز به ناه گآنها  هداشت و هم

د. عاشق شدن و ارتباط جنسي، دو س ارتباط جنسي با او بوپولیا، و سژكه آن، عشق به همرزم خود 

وینستون اه شدن" در حزب بودند. به هر حال وقتي كه حزب گناه "آگس از پو نابخشودني  گناه بزرگ

یر مي كند و او را تحت شكنجه جسمي و رواني مجبور به تؽییر عقیده و گشكني دسترا به جرم تابو

شخصیت مي كند، دوباره از او مي خواهند تا در مقابل شكننده ترین شكنجه فیزیكي و روحي كه 

ولیا، خیانت كند. وقتي ژ، از درون تهي شده و به عشق خود متناسب با وضعیت رواني وینستون بود

ر فریاد كشید، "این گق قلبش در مقابل بازجو و شكنجه ر مقابل "درد و وحشت"، از اعماكه وینستون د

عشق خود خیانت كرده و به ولیا ژبكنید، نه با من"؛ به  ولیاژكار را با ولیا بكنید، این ژكار را با 

حساس و ذیر در حزب بدل شد. در حزب ذوب شد، بدل به عضوي بي روح و بي اپشت ناگعضو بر



ولیا ژ حزب داشت و نه احساسي در مقابل ر نه تمایلي به تمرد ازگس دیپمطلق شد. او از این  مطیع

 اي  رهبري حزب كه "برادر ارشد"پس تنها مي توانست بر پني عاشق او بود. وینستون از این كه زما

 چو هی احساس و درك، نه شعور و فهموش شنوا، نه گشم بینا، نه چنام داشت راه برود و از خود نه 

  .ر كه به تمرد دوباره او در حزب منجر شود، نداشتگیز دیچ

از با این همه، تنها تبخیر وینستون در حزب كافي نبود. وقتي وینستون به عشق خود خیانت كرده و    

مهیج و مفصل، خیانت ها  هرانگویزیون حزبي، در یك برنامه افشار شده بود، تلپخود تهي و از حزب 

بي خبر  و تمردهاي بي شماري را به وینستون نسبت دادند كه روح وینستون از آن جرم ها و خطاها

از خود  اراده یي نداشت و ونه كه در مقابل حزب روح مقاومت نداشت، گبود. ولي وینستون همان 

یشبرد سیاست هاي پبه نفع  به او نسبت داده مي شد، ـن حزبيئاي یك خاري هگه كه افشاچهر آن 

دازه در رضایت خاطرش مي شد كه اعترافاتش توانسته تا این ان ثزبي، به خود القاء مي كرد و باعح

 .یردگخدمت اهداؾ حزبي قرار ب

ردازم. پآلمان مي  هارم از استفاده ابزاري از افراد ناراضي را به موضوع خودم درچـ مورد 4ـ 2   

خواهم موارد استفاده ابزاري از افراد ناراضي در مافیاي مجاهد را ادامه دهم،  ر به گبا این اضافه كه ا

 .خود یك كتاب خواهد شد

شت جلد كتاب به آن اشاره و پدر انتها و  1984در كتاب معروؾ  ونه كه جورج اورولگهمان    

آورد، معترؾ است  الثلستان، مگیاسي را از امریكا، فرانسه و اناستنباط كرد، انقالبات و مرام هاي س

ردیسي گر انحرافات و دثقرن بیستم، بر ا هس از سومین دهپان انقالبات و مرام هاي سیاسي ثكه وار

ایبند نماندند. با حفظ اسم و عنوان، یا در خدمت و انحصار  پر به شعارها و اهداؾ قبلي خود گدی

و مخرب شدند. این كه مافیاي قدرت هاي استبدادي در آمدند، یا این كه خود بدل به قدرتي مستبد 

اي مجاهد، ؼره است كه توانسته است تا كنون بسیاري از تجارب و دستاوردهاي فرقه ها و سیستم ه

یرد، مقوله تازه و ؼامضي نیست. سال ها قبل در كتاب "كنترل نیرو" گمافیایي را شناخته و به كار 

آورده بودم، كه این مافیاي مذهبي وقتي به نیز در جمع بندي آن كتاب از فاكت ها و موارد قید شده  

 گي شن خواهد كرد، در زمان ؼیر جنبه كیسه ها بدل گام جنگرت برسد، افراد ناراضي را در هنقد

ا خوردن آبزیاني كه ان بگاجساد طعمه آبزیان شوند، و زند ـن را به دریا خواهد ریخت، تائنیز افراد خا

و وفاداري و ستایِش رهبر، بدل شوند. هم  گي و كار و جنژرانسان ها را خورده بودند، به انوشت گ

یش مي پاد ناراضي را به اشكال مختلؾ به اكنون كه آنان دنیایي با قدرت فاصله دارند، استفاده از افر

ر گي از افراد ناراضي را در بخش دیبرند، كه یكي از آن موارد را در  زیر مي آورم و استفاده نظام

 .توضیح خواهم داد



در میان جمعي  گمور خارجي سازمان در شهر هامبورـول ائین، مسثند ماه قبل، محمد سیدالمحدچ   

د كه تكلیؾ ما در برابر مزدوران از هواداران آن سازمان در جواب تعدادي كه از او خواسته بودن

مزدوران نوري زاده كرده ایم، در مورد سایر علیرضا یست، او جواب داد كه، همان كاري را كه با چ

ش نیز اجرا خواهیم كرد. قبل تر از این، در شهر كلن، در جواب التماس یكي از هواداران به فرمانده ا

یست، فرمانده جواب داد، اقداماتي را در خفاء در دست اجرا داریم، چكه وظیفه ما در مقابل مزدوران 

  .بكنیم لیس كشورهایي كه در آن سكونت دارند،پیر قانون و گرا درتا مزدوران 

لیس امنیتي آلمان از پندین نوبت چسازماني بود كه طي یك سال اخیر، در راستاي همین خطوط    

و سوءاستفاده را با من طرؾ ادارات مختلؾ آلماني نزد من آمدند تا موضوع تعدادي از موارد خالؾ 

ندازه در این ماجرا دست ه اچند یا بدانند كه اساساً خودم تا ذاشته و ابهامات را بر طرؾ كنگدر میان 

ناسنامه ام كه ـ در دست سازمان داشته ام. اولین مرتبه، موضوع مربوط به جعل و سوءاستفاده از ش

ـ به نام یك هوادار مجاهدین در اداره خارجي هاي آلمان بود، كه آن هوادار اهل رشت، رو مانده بودگ

ي شناسنامه را به پس، كپسي معرفي كند. سناهنده سیاپلیس، پست توسط شناسنامه ام خود را نزد توان

ست كردند. وقتي كه تا این جا سر و صدایي بلند نشد، مورد دوم از سوء استفاده كه پلیس، پاداره 

ر از اسناد گعدادي دیلیس همراه با تپبود، آن را نیز  به اداره  (Steuer amt)مربوط به اداره مالیه

شم اقدام كند. لیس با فرد جاعل و خاطي كه من باپردند. تا ست كپي به نام من بودند، گجعلي كه جمل

براي  .به من كمك مالي كرده اند ه ها آمده بود كه مجاهدین حدود هشت هزار ماركگدر یكي از این بر

د از ونه با دست باز به مخالفین شان كمك مي كنند. كه بعگرا مجاهدین این چلیس جاي تعجب بود كه پ

ه لیس هاي امنیتي فهمیدند كه باز هم در این جا رو دست خوردپري، گو روشنساعت ها كار توضیحي 

لیس را سر كار پاداره مالیه مالیات نداده اند،  ند نشان را زده اند. بهچاند، مجاهدین با یك تیر دو یا 

 .ذاشته اند، مخالفین شان را مجرم و خاطي نشان داده اند و ؼیرهگ

ون سوء استفاده چدر باال آورده شد و جنایاتي هم  ه كهچاني در مقابل آن و دولتمردان آلملیس پالبته    

ل گیي كه در انحصار خود دارند، از ر به مافیاگستفاده هاي كالن مالي و صدها دیاز كودكان و سوء ا

ل دعواي ثشان دعوایي سطحي اتفاق افتاد، موشه و كنار مابین گدر ر هم گفت. اگنازك تر هم نخواهند 

روه هاي  تروریستي و گقدرت هاي ؼربي نشان مي دهد كه  زندي بود و جدي نبود. تجربهدر فرپ

ر انحصار اینان نباشند. و انیاً دثالً در مقابل اینان به ایستند، فناتیستي و فاشیستي زماني بد هستند كه او

نیرو به عنوان  ند ضد بشري در خدمت و در انحصار اینان باشد و بتوانند از آنچر نیرویي هر گاال، ا

یرند، قانون را گن را علم كرده و از مقابل باج باهرم فشار در مقابل دولت هاي طرؾ معامله خود  آ

تعبیر و تفسیِر  ویند مانند آدامس است؛ حقوق بشر و دموكراسي را نیز آن قدر ِكش مي دهند تاگكه مي 

     .دست آید ري از آن بهگدی



 

 

 

 فصل ششم

 

  :The Prisoner ـ 3   

   "Andy Lauندي تقدیر به عمل ك مهماني، با استاد خود نشسته است. استاد از اچ، در یك محفل كو

ا مافیاي مواد مخدر، وید كه او توانسته است تجارب خوبي در ارتباط با مبارزه بگمي آورد و مي 

همراه با دوست دخترش، ذرد، اندي، در تاریكي شب، گند دقیقه كه از فیلم مي چس از پكسب نماید. 

كه دختِر استاِد او بود، در حال قدم زدن، نزدیك خانه دختر مي رسند. دختر یك باره متوجه نوري مي 

شود كه از الي درب خانه، تاریكي شب  را شكافته است. او وقتي حساس مي شود، مي بیند فرد 

رسانده. اندي، به سمت  درش را به قتلپلوله، گیان درب خانه ایستاده و به ضرب ناشناسي م

ند متري چیعاً خود را به اتوموبیلش كه در تروریست شلیك مي كند، تروریست زخمي مي شود و سر

رتاب مي شود و بر پآن مي شود، توسط انفجار به هوا  صحنه واقع شده بود رسانده و همین كه سوار

را از یاد نمي برد. او با  مرموز ر این سانحه، ظاهراً هویت قاتل از بین مي رود! اندي، این صحنهثا

جرم حمل مواد مخدر،  یدا كرده و در مي یابند، قاتل، زماني بهپشت قاتل را گر انثرش، اگهمكار دی

ش در زندان، اقدام به گذشت سه ماه از مرگس از پمحكوم شده بود، ولي  گه مرس بپزنداني، و س

یرد با یك نزاع گنین بود كه اندي تصمیم مي چ این .مافیاي مواد مخدر، مي كند ترور یكي از مخالفین

و از نزدیك اوضاع را تحت نظر  تصنعي، خود را به صورت فرد ناشناسي به درون زندان رسانده

  .یردگب

ذرد، دروِن زنداني شلوغ دیده مي شود، كه زندانیان، با افراد گز حدود ده دقیقه كه از فیلم مي س اپ   

در زندان، زندانیان به نمایش  از نوع دست انداختن، ایجاد مي كنند. جدیدالورود،  آشنایي بخصوصي

ـل رزمي شركت مي ئدو رمي،  در اولینگزند كه اندي، براي آشنایي و دسترداپـل خطرناك مي ئدو

 .كند و سخت بازي را مي بازد

. Sammo Hung شناخته  20338، دومین قهرمان فیلم كه در این جا به نام ادي لیو، و با شماره

یز زندانیان را دنبال مي كند. زندانبانان، ؼرق گه زیاد مبارزات رزمي و هیجان انمي شود، با عالق

تماشاي مسابقه هستند. ادي، معتاد به فرار از زندان است. او اولین شانس خود را براي فرار از 

ه اجرا مي ین خودش است، به مرحلزندان، به شكل مسخره و كمیكي كه متناسب با شخصیت كمد

ا اشتیاق او را به آؼوش ذارد. او موفق به فرار از زندان مي شود. تنها فرزند خود را مي یابد و بگ



اخته و دوباره به زندان باز اه، به دام اندگاو را سر بزن و لیس از ضعؾ ادي واقؾ استپمي كشد. 

 .ردانندگمي 

   Chackie Chan.هنوز به زندان نرفته است. در بازي بیلیارد مهارت زیاد دارد.  ، لون، نام دارد

هم برنده شده است. فردي كه شیك  ول زیاديپخترش در قمارخانه به سر مي برد. همراه دوست د

ي او یرد. براگمراه دارد، لون را تحت نظر  مي ارد با خود هگندین بادیچزندان است و  وش و رییسپ

یر مي شوند. افراِد گند ولي لون زیر بار نمي رود. درول مطالبه مي كپن نقشه اي دارد. رییس از لو

رخمي اقو چس او را به ضرب پیرند، سگان مي گروگدختر لون را كه سوزي نام دارد، رییس دوست 

رفته به گلون، سراسیمه، سوزي را روي دست ول هاي لون را به سرقت مي برند. پكرده و 

د كه مي بایست قبل از عمل ارستان ده هزار دالر بر آورد  مي شوول بیمپبیمارستان مي رساند. 

ردد تا گش، دوباره به قمارخانه باز مي  ولي را ندارد. براي تهیه اپنین چرداخته شود. لون پجراحي 

ر روانه پشد و با دست  ول زیادي را برندهپرا تؤمین كند. این بار، وقتي كه هزینه بیمارستان 

ادي از جانب رُوساي قمارخانه جرزني مي كنند و به لون حمله ور مي شوند كه بیمارستان بود، تعد

ن، به جاي این كه با یري، فردي را به قتل مي رساند. لوگر این درثلون از خودش دفاع مي كند و در ا

ر براي نجات دوستش به بیمارستان برود، با دست خالي به زندان مي رود. در زندان، از همان پدست 

ي اول، زندانیان جیره خوار به تحریك برادِر مقتول، كه فردي با نفوذ و قدرتمند بود، در روزها

  .صددند لون را به قتل برسانند، كه در اولین نزاع، لون زخمي مي شود

ه اي  است ژجاد این ناامني به دنبال شكار ویلیس در ایپمانند شهر فضاي نا امني دارد كه زندان، ه   

قابلیت فیزیكي و فكري نیز باشد. جو، استادي مذهبي در درون زندان است كه تمام بدنش كه داراي 

ز گكند، برادران، هر خالكوب و رهبر فرقه اي از زندانیان است. استاد جو، به زندانیان خطاب مي

 انموني خود در میژزندانبانان است. جو، براي حفظ ه هیم شد! او منظورش، تسلیم به ارادتسلیم نخواه

وسي لیس به او خیانت نكند، اولین فردي را كه به ظن جاسپزندانیان و این كه كسي در خدمت 

و با تحكم به او شمش به لون بر مي خورد، چس، استاد جو در زندان پشناسایي مي كند، اندي است. س

داني نباید كه، زن وید، من در این زندان حكومت و قانون دارم. قانون اولم این استگامر كرده و مي 

با دشمنانش كه در  یرد و خون  بریزد. بعد، در یك اقدام جسورانه، لون راگر انتقام بگاز زنداني دی

 چپاقو ساعد دست چ. استاد جو، همزمان این كه با او را داشتند، آشتي مي دهد گزندان قصد مر

مي ریزم، همین كافي ر خوني ریخته شد، من هم خونم را به تالفي آن خون، گفت، اگخود را برید، 

  .است

مي برند. استاد جو، این جا نیز، به خاطر این كه به  زندانیان را به قصد كار اجباري به صحرا   

ار سریع به لیس حرؾ شنوي دارند، دستور كپزندانیان از او بیشتر از   ابت كند كهثلیس پافراد 



لیس و زندانبانان مي شود. پسریع كار، موجب حیرت و نارضایتي یشرفت پزندانیان مي دهد، كه 

فته بود، من این جا خداي زندان هستم، گبه او استاد جو قبالً هم در زندان كه رییس زندان با تكبر 

  .رفته بودگبه سخره اتوریته او را 

تن به توالت، نقشه در همین محیط كار اجباري بود كه باز هم براي دومین بار، ادي، به بهانه رف   

استاد  جو را همراه خود مي برد. لیس مي شود، پاین بار در حیني كه سوار ماشین  فرار مي كشد. او

وید، فرار كن. گر مي دهد. جو به ادي مي لیس با تعقیب این دو، رد آنان را یافته و در محاصره قراپ

حلقه در دارد. پسرم نیاز به پاست،  لیسپتوانم، فرار بهانه اي براي شلیك ادي جواب مي دهد، نمي 

لیس عمداً به سمت استاد جو تیراندازي مي كند و او را به قتل مي رسانند پتر شد،  گمحاصره كه تن

استاد جو شد، به آنان  گلیس كه موجب مرپدي، با این برخورد و ادي را با خود به زندان مي  برند. ا

س از پردد. ادي، گو باید به بخش انفرادي زندان برا اعتراض مي كند. ولي اعتراضش فایده ندارد و

آزادي از انفرادي، از محیط كار اجباري، براي سومین بار، شانس خود را براي فرار آزمایش كرد و 

محكوم مي  گیر شدن، به مرگس  از دستپلیس همراه بود، پفرارش با قتل یك  از آن جا كه این بار،

  .شود

ده است. برادِر  فردي كه لون او را به قتل رسانده بود، متوجه مي شود كه لون، هنوز در زندان زن   

جو افرادش در زندان تا كنون موفق به قتل لون نشده و سازش كرده اند. او كه فردي عصبي و انتقام

اي براي رفتن به  لیسي را مي یابد، او را مورد ضرب و شتم قرار مي دهد تا بهانهپبود، این بار، 

لیس، پیم میلیون دالر، قرار مي دهد تا لیس را مورد تطمیع مالي به میزان نپس،  آن پزندان بیابد. س

در به قتل رساندن لون، او را یاري رساند. لون در  زندان، شخص انتقامجو را مي بیند و  خطر را 

ها یك تصادؾ بود و من از این بابت وید كه قتل برادر تو تنگتر احساس مي كند. لون به او مي جدي 

درم زنده نمي شود. این حق باید ر براگیت جواب مي دهد، با این وجود دیمتؤسفم. ولي او با عصبان

و، لون توسط گو مگند روز از این بچاز س پم این جا كه تو  را "سرد"  كنم. رفته  شود. من آمده اگ

مي مي شود. از آن جا كه لون دست رفته و زخگقرار  تهاجم برادر فردي كه به قتل رسانده بود، مورد

لیس حمله ور مي شود. در پدن زندان، حس مي  كند، به افراد لیس را در این قضیه و نا امن كرپ

قتل مي لیس را به پلیس بود كه، اندي واي، یك مؤمور پ یري جمعي مابین  زندانیان و افرادگهمین در

ن حكم اعدام در مالء زندانیان، رفتگراي او مي شود، تا ضمن خوبي ب هرساند، اما این قتل، بهان

 .رددگس، عازم مؤموریت مخفي پس

رییس زندان، كه خود را مؤمور دولت معرفي مي كند، در مقابل اندي واي، نشسته است. او به    

ذاشته شده، گرفته و ظاهراً حكم نیز به اجرا گ گلیس در زندان، حكم مرپاندي، كه به خاطر قتل یك 

تو  در اصل مرده هستي، و ما از افرادي  .مواد مخدر، در حال مبارزه هستیم وید، ما با مافیايگمي 



یه مي كند. تو با سه تن كه مرده باشند استفاده مي كنیم. دولت براي تو یك  شناسنامه و هویت جعلي ته

ي كند. ت ملي ما این را ایجاب مون تو دارند، عازم  یك مؤموریت مي شوید. امنیچر كه سرنوشتي گدی

یما نشده است. براي فرار پاست كه هنوز سوار هواه اي ژاه، ترور سوگلذا مؤموریت شما در فرود

ه را به ژر سوگا  آن فرار مي  كنید. اعملیات قرار مي دهیم. ب هشما، یك اتوموبیل در نزدیِك  صحن

عبوري كه از  گنده مي مانید، با اجازه و بره زس مؤموریت بر آمدید. ضمن این كپقتل رسانده و از 

  .ما دریافت مي كنید به هر جاي دنیا كه خواستید، بروید

 گناكي كه  حكم مرهار زنداني خطرچبراي انتقام به زندان آمده بود، لون، ادي، اندي و  فردي كه    

هار تن، در چعازم محل مؤموریت مي شوند. این  رفته و ظاهراً به  قتل رسیده بودند،  مسلحانه گ

لوله هاي خود قرار گما، بي محابا او را مورد اصابت یپلكان هواپه در ژس از مشاهده  سوپاه، گفرود

لي س از فرار از  صحنه عملیات، خود را به اتوموبیپه، در دم  به قتل مي رسد. آنان ژمي دهند كه سو

ته بود رسانده و سوارش مي شوند. در این حین، اندي هنوز سوار رفگكه براي فرارشان آن جا قرار 

لیس مخفي مجربي بود و ضمناً قتل یك تروریست پد.  او كه قبل از زنداني شدن یك خودرو  نشده  بو

نهیب مي زند كه خود را بعد از فرار توسط اتوموبیل انفجاري، دیده بود، شك مي كند و به دوستانش 

حظه اتوموبیل منفجر مي رتاب مي كنند. در همان لپنند. آن سه خود را به بیرون اب كرتپرا به بیرون 

رفته اند. در این حین، گاز جانب رییس  زندان قرار  ي مي فهمند كه مورد سوءاستفادهگشود. جمل

لیس را به پختي شروع مي شود. تروریست ها یك یري سگریست ها دراه و تروگارِد فرودگمابین 

اه گارد فرودگاي فرار مي كنند. با این وجود، یما برپند و توسط او، درخواست هوایرگان مي گروگ

رابر، به جز اندي واي، سه یري نابگتروریست ها مي شوند. در این در موظؾ به تیراندازي به سمت

ر از زندانیان تروریست، به قتل مي رسند. اندي نزد رییس زندان كه هم اكنون در خانه اش به گتن دی

در ارسال زندانیان لیس بودن با مافیا دست داشت و پد مي رود. رییس زندان كه در عین مي برسر 

در مؤموریت هاي انتحاري، مبتكر بود، با دیدن اندي كه هنوز زنده است، او را به  گمحكوم  به مر

قهرمان بازي ول زیاد، پاز او خواست كه در مقابل دریافت یاد آورد كه روزي با هم همكار بودیم، و 

ي ها فارغ از این كه بداند، اندي، خود عمداً به زندان رفته بود تا از اسرار مؤموریت .ذاردگرا كنار ب

ن و هم رزمانش را ، سر در آورد و در این راه نیز سه تن هم بنداگانتحاري زندانیان محكوم به مر

 (5)". ود.از دست داده ب

 Chu ردانيگبه كار 1991در سال  Golden Harvest انيپتوسط كم The Prisoner فیلم   

Yen Pingساخته شده است. 

 



این هم یك نمونه استفاده ابزاري از انسان، انسان  اسیر، انساني كه ظاهراً مجرم و خاطي است!     

ر گحت و شفافیت، بلكه در متدهاي دیالبته در یك فیلم. از این نوع فیلم ها را هالیوود نه به این صرا

است. در هر برهه از زماني كه هالیوود فیلم روز مي سازد، بسا در قالب همین نوع فیلم هاي  ساخته

ه فیلم ها مبین ونگه ساخت این چر گهم "وسترن"، بسیار ساخته اند. اعملیاتي و یا جنایي، و قبل تر 

ي، ي، سیاسگزتاب بخشي از ناهنجاري هاي فرهننین باچمار عریان در  آن جامعه است، همثاست

عضي از فیلم هاي اجتماعي، اقتصادي و نظامي آن منطقه نیز مي باشد. همه ما به یاد داریم، در ب

ردان، گیري بود، كارگا خشونت و انتقامپمد روز بود، محتواي فیلم نیز سراذشته گ"وسترن" كه در 

وستان مي شد، و پن و خطرناك، احیاناً بر علیه سرخبعضاً در فیلم خود نیازمند یك عملیات فوق خش

در   كه به راحتي دست از جان بشویند بیابد، حتي قادر نبود از بین شهروندان آن جامعه افرادي را

ار، از طریق كالنتر و چید، نانین مؤموریت خطرناكي را نمي دچآرتیست فیلم خود نیز جسارت 

ي مدت و حبس طوالن ینگاره اي مي رفت كه داراي جرم سنچندار آن ناحیه، سراغ زندانیان بیفرما

ر اعمال خشونت در جامعه یي ناهنجار، ضمن این كه در كار  خشونت ثبودند. زندانیاني كه بر ا

ممارست و تبحر كافي داشتند، به حبس هاي طویل المدت یا به اعدام محكوم شده بودند. طبیعتاً، آن 

نشسته بود،  گمنتظر مر زندان نداشت یا این كهزنداني ماجراجو و خشن كه امیدي به آزادي از 

س از موفقیت در آن عملیات، وعده آزادي نیز به پیز كه گدر یك عملیات خطرناك و هیجان انشركت 

آن زنداني داده مي شد، یك فرصت طالیي براي حیات دوباره بود. و كساني كه به خواهند، تنها شانس 

ن كه، اصالً زنداني از كم و كیؾ آن آزاد شدن خود را از زندان بیازمایند، كم نبودند. فارغ از ای

اني است، یا این جان عملیات خبر داشته باشد، یا بداند كه اساساً نفس آن عملیات، براي نجات جان كس

  ...داطره خواهد افتار آن عملیات به مخثمردمي در ا

ا برمال مي طبقاتي ره بازتابي از ناهنجاري هاي دنیاي بي رحم چر گاز دنیاي خیال و تصویر كه ا   

حال، قدم به دنیاي واقعي تر مي ال باال، تنها جهت حضور بیشتر ذهن بود و ثذریم. مگكند، در مي 

آن مافیا، علیرؼم كاركرد  الي شفاؾ، باز هم سراغ مافیاي مجاهدین مي رویم، كه درثذاریم. براي مگ

موني خود، یك ژت و هدر هراس از از دست دادن قدري قرون وسطایي، رهبر مافیا، ژـولوئیك اید

 .مناسبات مادون برده داري را در فرقه خود حاكم كرده است

زمان با تشكیل شد. ارتشي كه در آن  1366خردادماه  سال  30ارتش آزادیبخش مجاهدین در      

مرزهاي ایران و  هاي خود در نواحي گتن آؼاز به كار كرد. آنان در جن 1000رسنلي به استعداد پ

ك را در نه چرشته عملیات كو 99در طي دو سال، هاي شبیخون معروؾ بود،  گجن عراق، كه به

 .یش بردندپمحور مرزي، به 



تشكیالتي را كه به كاِر نظامي  مجاهدین، در بدو شروع كار ارتش آزادیبخش، اولین نیروهاي ؼیر   

ناهنده اي بودند كه پدند. اینان از میان افراد كرد و نده(، معروؾ بوگهوادار جن)H.G م رفتند، به ناگ

ه اندك، براي این نیروها، بودند. همان مزد ماهیان گار به شركت در جنچر نیاز شدید مالي، ناثدر ا

كداِر بومي، معروؾ بودند، كفایت مي كرد تا در عملیات هاي نظامي مجاهدین، شركت نمایند. چكه به 

ي مي كردند. آنان گ، جداي از نیروهاي تشكیالتي زنداؾ بودند و در حاشیهاین نیروها، از انتقاد مع

ي به گناهندپاه هاي گبه خانواده هاي خود كه در اردو نین این اجازه را داشتند تا براي آخر هفتهچهم

ر تشویق مجاهدین، ثي، از آن جا كه كرد بوده و در اكداران بومچسر مي بردند، سركشي كنند. 

رداني گهاي  گي دادند، جزو اولین قربانیان جني از خود در صحنه نظامي بروز مشهامت در خور

  .مجاهدین به حساب مي آمدند

ر مجموع یر مي شدند، و تعدادشان دگرداني مجاهدین دستگهاي به اصطالح  گاسرایي كه در جن   

سازمان مقاومت مي روهي در مقابل خواست هاي گروه تقسیم مي شدند. گتن رسید، به سه  860به 

و در سر فصل هاي حساس  روهي همكاري اطالعاتي مي كردندگند و در زندان باقي مي ماندند. كرد

روه آخر، با دسیسه ها و ترفندهاي گشتند. گ، آزاد و به داخل ایران باز مي یك مجاهدینپبه عنوان 

رداختند. این امور كه یاد پي به همكاري همه جانبه با آنان ممختلؾ از جانب سازمان، فریب خورده و 

، 1367بود. از سال  1366و 1365شد، تنها مربوط به سیاست هاي سازمان در طي سال هاي 

از این  ردید.گعراق اتخاذ  ثسیاست سازمان در مورد اسراء تؽییر كرد. سیاستي مشابه حزب بع

داقل، مي بایست در سه ي كه خواهان آزادي از زندان مجاهدین بودند، حگتاریخ، از بین اسراي جن

مرصاد،  عملیات نظامي مجاهدین شركت مي كردند. نمونه واقعي اش هم در عملیات فروغ جاویدان/

 508آفتاب  گهاي قبلي كه تنها در جن گ، مضاؾ بر تعدادي از اسراي جنگاتفاق افتاد. در این جن

ر ثدر حالي كه، حداكشركت داشتند.  راغ نیزچلچتن اسیر عملیات  1500شده بودند، تن اسیر 

ان، گتن بودند. از بین این رزمند 7000نیروهاي شركت كننده در عملیات فروغ جاویدان/مرصاد، 

كه، مجاهدین بود  گس از این جنپداشتند. افراد سالخورده، كودكان، مجروحین و بیماران نیز شركت 

ریق صدام حسین به جمع ایران و عراق را از ط گر اسیر ایراني مابین جنگتن دی 2000قریب به 

نیروهاي خود افزودند. بهانه، به جز نیازهاي صنفي اسراء، قول آزادي آنان از طریق تصرؾ تهران، 

 .قلمداد شده بود

ردد به اقدامات گه بهانه مبارزه و آزادي، بر مي ي از اسراي مختلؾ، بگاسیركشي، و استفاده جن   

د، اما كتمان هم نمي كنند. كیؾ قضیه را اعتراؾ نمي كننر صراحتاً كم و گیزي كه اچعلني مجاهدین. 

ه، در روابط داخلي خود جذب و استفاده از اسراء را مباهات كرده و جزو افتخارت رهبري مي ژبه وی



ماقي بر سر اعضاي درون تشكیالت چي، همیشه گاسراي جن گي و مرگناً كار و سرخورددانند. ضم

 .بود

نان چارنامه مجاهدین رویت مي شود، آن تفاده ابزاري از انسان، در كر سكه اسگه كه روي دیچآن    

نهانكاري پامور مجاهدین قادرند به ظرافت و ران گاست كه تنها كارشناسان و تحلیل یده چیپمرموز و 

، حتي یك فرد ناراضي نتوانسته است 1380تا  1376ي ببرند. در طي سال هاي پآنان در این رابطه 

زمان بیرون بیاید. این در حالي است كه آنان مرتباً داد و فؽان سر مي دهند كه از از درب خروجي سا

یكي كه حامل مناسبات پسال، حتي یك  4این وجود، در طي  ما دموكرات تر كسي نیست. با

، به بیرون دموكراتیك آنان باشد و به خواهد ؼیر مستقیم مروج دموكراسي از نوع مجاهدین را باشد

اوردهاي ي اعضاي ناراضي، به بهانه حراست از منافع انقالب و دستگست. جملارسال نشده ا

س از رهایي از سازمان به دشمن مجاهدین اطالعات  مي دهد و از پـن ئسازمان، و این كه عضو خا

به عنوان مقدس  یرند وگرخ انقالب قرار مي چریزد، به روش هاي مخلتؾ، به زیر آنان خون مي 

اه، گاین كه طعمه اي مي شوند در شكارهاي انقالب مي شوند و یا  گني تازه در رشهید، یا بدل به خو

 .م كرده راهگبراي جلب توجه شكاِر 

نین، چهاي خود را هم گتعادل قوایي، جن گیشبرد جنپعین از آن جایي كه رهبري مجاهدین در    

بیند، تا هر آن كس را كه مذهبي و عاشورایي نیز مي نامد، از این منظر است كه خود را مجاب مي 

ر گند نمونه دیچامي قرار دهد. در این جا نیز به دم دستش در حال نفس كشیدن است، مورد استفاده نظ

 :استفاده ابزاري از انسان را توسط رهبري مجاهدین، بر مي شمرم

ه هجدفروغ جاویدان/مرصاد، به وضوح دیده مي شد كه افراد سالخورده، كودكان زیر  گدر جن   

ه دلیل عدم ذشته، وجود داشتند، و تعداد زیادي از این افراد بگهاي  گسال، بیماران و مجروحین جن

رفته شدند، گهاي مجاهدین به كار  گر جنثكان، در اككشته شدند. زنان و كود گتوانایي كافي، در جن

دران پاه شوهران و تي نبوده و تنها همرزنان و كودكاني كه در بدو ورود به سازمان، مبارز و تشكیال

س از مدتي، پخوانده شده بودند، ولي، سازمان، ناهنده در كشور عراق، فرا پخود به صورت مهمان و 

ر گران عرب، قربانیان دیگرفت. كارگلشكر و ابزار نظامي خود به كار ر آنان را به عنوان سیاهي ثاك

ن مي آمدند، با اي مزد، نزد مجاهدیه تنها به عنوان كار برچر گي مجاهدین بودند، آنان اگاهداؾ جن

شتیبان و مهمات رسان، در كار و پشت جبهه و پام عملیات ها، به عنوان نیروهاي گاین وجود، در هن

 .ولیت نظامي شركت داشتندئمس

آواي وحش یا مالیخولیاي  دكتر علي اصؽر حاج سید جوادي، در مقاله معروؾ خود با عنوان،   

 نین مي نویسد:چمهتري، 



ـله "براندازي" و ئروه هاي سیاسي در دو مسگؽله ذهني و عقده رواني جامعه و همه مش..." 

روه ها در این مسیر است كه در گناسي براي افراد و "جانشیني" خالصه شده است. اما جامعه ش

ید. در اینكه من در ذیرپجانشیني همه رهبري و اطاعت مرا ببراندازي همه به من كمك كنید و در 

جي دست همكاري مي دهم كسي از من ه سو حركت مي كنم و با كدام قدرت خارچندازي از برا

ه خواهد بود از هم چار و شیوه حكومت كردن من رسد و در اینكه در جانشیني برنامه كپیزي نچ

ویي گداشته باشد. اما به محض اینكه بكس شك و تردیدي در حرؾ ها و شعارهاي من ن چاكنون هی

ي است آن وقت فحش و ناسزا و اتهام گاز مایه هاي فاشیستي  و خودكام سرشار اصل شعار شما

شم بسته چنان شدید است كه انسان باید چي شروع مي شود. یعني فشار و شدت خشم و كینه ي عصب

ذارد و با تحسین و هلهله و حتي حیرت هاي عارفانه به گایح اعمال تنها آلترناتیو صحه ببر تمام قب

 (6.")خیزد ستایش آن بر

وني و مبارزه و آزادي و ؼیره، بدل به اسباب بازي در دست كوته گوقتي شعاِر انقالب و سرن   

قامتان و كوته فكران سیاسي مي شود، كه در عصر كودكانه خود با اسباب دلخواه خود بازي نكرده اند 

و واقعي توده و حال در عصر حسرت، درخواست هاي روحي و رواني خود را به مسایل اجتماعي 

ها ربط مي دهند، از درون كوزه، همان برون خواهد تراوید، كه تنها مشتي از خروار را در باال ذكر 

 .كردم

هبي راه مي اندازد، و از مذ گاي كسب قدرت سیاسي، بازي هاي جنرهبري مافیاي مذهبي، بر    

اه هاي گعوني او، یا شكارتحت حاكمیت فر ذر، خود را مجاب مي بیند تا هر آن كس را كهگاین ره

كند و  گ، روانه میدان جنپوشت دم توگر به نفس كشیدن باشد، به عنوان یكر، تنها قادپبدون درب و 

هاي مذهبي مجاهدین،  گار این كه، در جنگان سیاسي به خورد. از عجایب روزاز خون قربانیان، ن

سیاسي مي  گساني كه در ایام جناست، تنها ك ري كه در تاریخ آمدهگهاي مذهبي دی گبر خالؾ جن

           !شوند، رهبري و زنش، هستند

 

 

 

 فصل هفتم

 

موضوع سخن اندیشه دو قطبي بود كه آن اندیشه بدون هیچ قید و شرط به دنبال خشونت و انقالب    

بود. خشونت و استبداد، از بدو پیدایش بشر همیشه همراهش بود. جاي شگفتي و ساده لوحي است كه 

بود،  بپنداریم انسان ؼار نشین و مبتدي مي توانست خشن و مستبد نباشد؟! اگر مستبد و خشن نمي



چگونه مي توانست در مقابل دشمنان، كه طبیعت و حیوان و انسان، جملگي دشمن او بودند، از خود 

دفاع كرده و به حیات خود ادامه دهد. بنابراین، خشونت یكي از ابزارهاي تدافعي و تهاجمي براي 

اورند كه انسان في ادامه حیات انسان اولیه بود. البته بعضي از ایدئولوژي ها مثل بودیسم، بر این ب

النفسه موجودي خشن نبود بلكه در مرور زمان با مصرؾ گوشت حیوانات درنده و خشن، خوي 

 درندگي و خشونت و دیگر تمایالت حیواني را از طریق ژن به ارث برده است. 

به هر حال، خشونت در قرن بیستم از حیطه خشونت هاي فردي، خانوادگي، مذهبي، قبیله اي و    

رزهاي جؽرافیایي، فراتر رفته و به خشونت و جنگ جهاني بدل شد تا این كه در مجموع حفظ م

توانست شكل جؽرافیا و جؽرافیاي سیاسي را عوض نماید و خشونت و انقالب را تئوریزه نماید و 

مشروعیت ببخشد. مائو، رهبر انقالب چین، جنگ را ادامه سیاست مي نامد. فانون، از این هم جلوتر 

د و معتقد است كه خشونت، هم براي ویران كردن برج و باروي استعمار و هم براي بناي مي رو

صر ما در ع" بدبیني و تمسخر، تذكر مي دهد كه ساختمان جدید، الزم و مشروع است. وي، با

. سیاستمداران و نظریه پردازان دیگر نیز مانند ژرژ سورل، كالزویتس "گانگسترها چراغ راه مردمند

 ي دیگر، اساساً سیاست را سیاست حذؾ طرؾ مقابل مي دانستند. یا سیاه یا سفید. و بسیار

در قرن بیستم اما، دگرگوني هاي اجتماعي و سیاسي دیگري هم اتفاق افتاد كه بسیاري از نظریات    

و سیاست هاي پیشین را تعدیل كرد. گاندي رهبر هند، بدون خشونت قدرت سیاسي را تصاحب كرد. 

و این  حدود چهارهزار تنتلفات بي رخ داد كه داراي حداقل ، به رهبري آیت هللا خمیني، انقالدر ایران

در حالي بود كه سیاستمداران و نظریه پردازان ؼربي، انقالب ایران را تا به یك میلیون تلفات انساني 

ارزیابي مي كردند. آیت هللا خمیني، قبل از این كه به قدرت برسد، با آن كه از سرسخت ترین 

البیون مسلمان مبني بر روحانیون مبارز علیه شاه و در تبعید هم به سر مي برد، در مقابل اصرار انق

(  این كه جهان به سوي عدالت و عدم 1ترور مقامات رژیم، از صدور فتواي ترور پرهیز مي كرد.)

در كشور آلمان،   2001خشونت پیش مي رود، امري بدیهي و واضح است. در فبروار سال 

مي گیرد. قاتل پس از ربوده شدن مورد تجاوز جنسي و قتل قرار  Ulrikeساله اي به نام  12دختر

پس از چند ماه كه دستگیر مي شود، در مقابل قانون و افكار عمومي، بدون هیچ گونه خشونت 

سال حبس محكوم مي شود. تازه این هم در كشور آلمان مجازاتي سنگین و  15فیزیكي، تنها به 

توجه به این  ساخته است. با زخمیكه افكار عمومي را پریشان و  استثنایي براي چنین جرم هایي است

امر كه كشور آلمان، در قرن بیستم شاهد شدیدترین انواع خشونت ها مانند كوره هاي آدم سوزي براي 

 نژادهاي دیگر و مخالفین فكري و مجرمین بود.

مورد دیگر از قطع خشونت در جوامع امروزي، بر مي گردد به خشونت هایي كه بر اثر حادث    

روي كره خاكي به خطر اندازد. به دنبال ادامه رقابت هاي تسلیحاتي شدن مي توانست نسل بشر را بر 



مابین دو قدرت شرق و ؼرب و پیشرفت تكنولوژي، بمب اتمي ساخته شد. كه تنها حجم سالح هاي 

هسته اي ساخت شوروي، مي توانست هشت بار كره خاكي را نابود كند. در اواخر قرن بیستم، شاهد 

عراق بودیم. جنگي كه هشت سال به درازا كشید و صدها هزار كشته و جنگ خونیني مابین ایران و 

صدها میلیارد دالر خسارت اقتصادي بر جاي گذاشت. در ادامه همان جنگ بود كه یكي از خشن 

در سوم مرداد سال  ،ترین  حوادث تاریخ ایرانیان اتفاق افتاد و آن، جنگ فروغ جاویدان ـ مرصاد

جنگي براي تصرؾ قدرت سیاسي بود كه به تالفي آن اقدام،  بود. به خاطر آن جنگ، 1367

هزار تن از مخالفین سیاسي خود را، آن هم در زندان ها و با  سهجمهوري اسالمي در عرض چند ماه 

 داشتن محكومیت مشخص از قوه قضاییه، جملگي را به جوخه اعدام سپردند. 

را مي پیماید. آخرین مدل خشونتي كه در امروزه در اثر تكامل بشري جنگ و خشونت سیر افول    

در آمریكا بود. كه بر اثر آن جنگ، هزاران انسان به زیر  2001دسامبر  11جهان اتفاق افتاد، حادثه 

تلي از سنگ و خاك مدفون شدند. این خشونت نیز، تتمه جنگ ها و خشونت هاي به جاي مانده از 

، كه یگانه ابزار نامشروع در دست تروریست ها قرن بیستم و دنیاي دو قطبي است. جنگ تروریستي

باقي مانده است، نتیجه فقر فرهنگي و اقتصادي در بخشي از جهان است. مجموعه جریانات فكري و 

فرهنگي و اسالمي كه همچنان از آمران حادثه یازدهم دسامبر، حمایت مي كنند، كم نیستند. به هر 

العات در جهان، كه به تبع آن، كساني در بخشي از حال، به علت عدم تقسیم عادالنه ثروت و اط

جؽرافیا كاخ مي سازند و كساني در بخشي دیگر از جؽرافیا قادر به ساختن كوخ هم نیستند، كساني بر 

اثر پیشرفت علم و اطالعات و تكنولوژي براي تصاحب كرات دیگر به فضا مي روند، و كساني در 

را مي كاوند، این نابرابري و بي عدالتي، نه این كه با  جؽرافیاي دیگر هنوز جمجمه مردگان خود

اهرم نظامي خاتمه نخواهد یافت، چه بسا این كه حوادثي هزاران بار كشنده تر و ویرانگر تر از حادثه 

 یازدهم دسامبر را خلق نماید. 

ادي اگر چه خشونت و انقالب موضوع این نوشتار است، با این وجود، خشونت رده بندي هاي زی   

دارد. انسان مي تواند بر اثر بیماري سادیسم و مازوخیسم به خودش و هم به دیگران خشونت بورزد. 

انسان همچنین مي تواند به انسان دیگر از طریق چشم ؼره و نگاه و زبان خشونت بورزد. خشونت 

قابل مي تواند از نوع تهمت و افتراء و توهین و تجاوز به شخصیت و عواطؾ و احساسات طرؾ م

باشد. خشونت مي تواند از نوع كدورت و ابراز تنفر باشد. خشونت مي تواند از نوع دروؼپردازي و 

عوامفریبي و سانسور و ارعاب صورت گیرد. خشونت مي تواند از نوع زندان، ترس و اشكال رواني 

عقب باشد. خشونت مي تواند ارعاب حكومتي، قانوني، حزبي و فرهنگي باشد. در فرهنگ جوامع 

مانده، خودداوري و ؼیرت ورزي و ناموس پرستي، مي تواند خشونت را بارور كند. خشونت مي 

تواند از نوع اتوریته و هژموني طلبي بر دیگران صورت گیرد. خشونت مي تواند از نوع پیچیده تر 



اقع مي استثماري باشد. یعني چه آن انساني كه استثمار مي كند و چه آن انساني كه مورد استثمار و

شود به نوعي پتانسیل خشونت را با خود حمل مي كنند. اما بدترین نوع خشونت، حذؾ و حذؾ 

فیزیكي و شكنجه و استفاده از ابزار براي از میان برداشتن طرؾ مقابل یا دشمن است. خشونت و 

ت، حذؾ توسط ابزار، كه در گذشته هاي دور بسیار شنیع تر و وقیح تر و دردآورتر صورت مي گرف

امروزه در بعضي از كشورهاي عقب مانده به همان اشكال كهنه و قساوت آمیز، و در بعضي از 

 كشورهاي پیشرفته مانند آمریكا، مدرن تر و انساني تر به كار برده مي شود.

خشونت اگر چه به روایت بسیاري اشكال تدافي اش مذموم نیست، با این وجود، صرؾ وجود    

سد بزرگي در مقابل تكامل بشري است. اساساً خشونت زاده چیست؟! به جز اندیشه خشن در جامعه 

دیدگاه فلسفي كه قبل تر بر شمردیم كساني بر این باورند كه هر پدیده مي بایست سیاه یا سفید باشد. این 

فلسفه همچنین اعتقاد دارد كه تقابل كهنه با نو، سنت با مدرنیته، خشونت زاست. سنت در مقابل عوامل 

یرنده خود ناچار به پرخاشگري و دفاع از حیات خود است. این طرز تفكر، مي تواند ناشي از فرط م

یؤس باشد و یا از فرط شوق. فرط شوق به این معنا كه، ایده اي با اعتماد به نفس و امید به آینده بهتر 

ادسازي انرژي و نجات بشر، خود را محق به اعمال خشونت مي داند. این نوع خشونت، با توجیه آز

هاي نهفته در جامعه و انحراؾ مسیر تاریخ، صورت مي گیرد. كه به آن خشونت انقالبي نیز گفته 

اند. خشونت همچنین مي تواند از فقر فرهنگي و سیاسي باشد. كه در آن اندیشه ضعیؾ و فرتوت، با 

هویتش كه به جبر و قهر مي خواهد اراده خود را بر دیگران اعمال كند، باجگیري كند، از 

موجودیتش راه مي برد دفاع نماید. در جوار این، خشونت مي تواند زاییده طبقات اجتماعي باشد. مثالً 

خرده بورژوازي وقتي در مقابل بورژوازي آینده و دستاوردهاي خود را رو به زوال مي بیند، مستعد 

اهي و زیاده داري خود به اعمال قهر و خشونت مي گردد. در یك مناسبات طبقاتي، حرص، زیاده خو

خود خشونت زاست. بدین مناسبت كه، كسي كه بیشتر از دیگران اندوخته، در مقابل فقرا، نیازمند 

اهرم هاي قويِ قانوني و خشن در جهت حراست از دستاوردهاي خود است. خشونت همچنین مي 

ي ها، انسان فطرتاً گمراه و تواند ریشه در جهل و ایدئولوژي داشته باشد. از نگاه بعضي از ایدئولوژ

رمه صفت است كه مي بایست توسط چوپان، با نصایح یا با زور، به راه راست هدایت شود. بنابراین، 

آن فرد ایدئولوژیك كه خود را رهبر و نماینده تاریخ و خدا مي داند، به حقانیت مطلق خود ایمان دارد 

د، او به خود اجازه مي دهد تا نیات و مقاصد خود و جریانات مقابل خود را ملحد و ضد انقالب مي نام

 را با زور به دیگران ـ دوست و دشمن ـ تحمیل كند.

یكي از ابزارهاي كارآمدي كه اندیشه خشن به عنوان كارت برنده در دست دارد سالح شهادت    

ني را است. البته شهادت، مرگ و خشونت كه حیات بشر را نفي مي كند، واكنش سریع و فعال همگا

به دنبال خواهد داشت. مرگ فردي اگر نمود اوج پیري و بیماري و ناتواني است، مرگ جمعي، 



شهامت و ایثار و مظهر توانایي تلقي مي گردد. این چنین است كه جنبش هاي بنیادگرا و فاشیستي، 

ته و در همواره از مرگ و شهادت، به عنوان سالحي براي پیشبرد مقاصد خود علیه دشمن به كار گرف

    .وسیله بلكه هدؾ خود قرار مي دهندادامه، مرگ و شهادت را نه 

در مقابل آن دسته كه هر نوع راهكارهاي خشن را مذموم مي دانند، ماكس وبر، بر این باور است    

كه هر جامعه اي ناچار به داشتن نهادي خشن به نام دولت در جامعه است كه آن نهاد، تنها با اعمال 

سخت دیگر هم  قهر مي تواند مانع از خشونت ورزي در جامعه گردد. در این رابطه، دو دیدگاه نرم و

وجود دارد. لیوتان هابز، معتقد است كه اگر نهادي خشن در جامعه كه اراده جمعي را نمایندگي مي 

كند، وجود نداشته باشد، رابطه انسان ها مانند گرگ و میش خواهد شد. روسو، كه نظریه نرم تري 

هر و خشونت را در مقابل دارد، او معتقد است كه نهاد خشني كه اراده جمعي را نمایندگي مي كند، ق

كساني به كار مي برد كه آنان اراده همگاني را تمكین نمي كنند. بنابراین، حراست از دموكراسي و 

دستاوردهاي جامعه نیز نیازمند اعمال خشونت است. به عبارت دیگر، خشونتي كه در ذات خود 

 مروج خشونت نیست بلكه ضد خشونت است.

خشونت “و ” النصر بالرعب“یكي بر این باورند كه بدون خشونت بعضي از نظریات ایدئولوژ   

پیروزي حاصل نخواهد شد. در بسیاري از تحلیل هاي سیاسي هم آمده است، وقتي حكومتي ” انقالبي

مشروعیت خود را در قبال توده ها از دست مي دهد، به بن بست مي رسد و راهكارهاي مبارزات 

ود قانون شكني مي كند، در این جاست كه توده ها براي احقاق مسالمت آمیز را مسدود مي كند و خ

حقوق از دست رفته شان ناچار به قانون شكني و اعمال خشونت در قبال حاكمیت مي شوند. در این 

زاتي، ررابطه، منشور حقوق بشر نیز، براي توده هاي در بند، خشونت را به عنوان آخرین راهبرد مبا

 باز گذاشته است.  

مورد كاربرد و كارایي خشونت در جامعه نظریات بسیار متنوع است. كساني هستند كه خشونت در    

را در هر شكلي و براي هر انگیزه اي ؼیر منطقي و ؼیر عقالني و دمده مي دانند. كساني هستند كه 

. خشونت و فدیه را راز بقاء و حیات انسان مي دانند و بدین سبب خشونت را قابل تقدیس مي دانند

كساني هم هستند كه خشونت را تقسیم بندي كرده و آن را ارتجاعي و انقالبي مي دانند و معتقدند كه 

خشونت انقالبي مقابل خشونت ارتجاعي قرار مي گیرد و تنها راه حل جوامع عقب مانده و نجات بشر 

 است.

جالب این جا است كه در همین دوره كه در عرصه روابط بین الملل به تدریج تعریؾ كالسیك …“   

جنگ مصداق و مفهوم خودش را از دست مي دهد ما در بخشي از جهان یعني بخش پیراموني و در 

واقع جهان سومي دنیا كه به دلیل روند استعمارزدایي و جنبش هاي انقالبي ملي ضد استعماري شاهد 

ها و مبارزات بسیار گسترده اي در سطح آسیا و افریقا و آمریكاي التین هستیم. همچنان آن كنش 



تعریؾ كالسیك از جنگ و به تبع آن از انقالب ادامه پیدا كرد. البته مائوئیسم و انقالب چین كمك 

ویتنام زیادي به این طرز تفكر كرد. پس از آن جنبش هاي ضد استعماري مسلحانه اي كه در الجزایر، 

و سایر سرزمین هاي آسیایي و آفریقایي روي داد اساساً پدیده انقالب را به یك پدیده بالذات جنگي 

تبدیل كرد و طبعاً مثل هر جنگ دیگري همنشین خشونت تلقي شد. به موازات این جریان، در 

تس و كوره كشورهاي توسعه یافته در ؼرب، تحت تؤثیر پدیده هاي فاجعه باري همچون اردوگاه آشوی

هاي آدم سوزي هیتلري و بعد در واكنش نسبت به جنایاتي كه دولت آمریكا در جنگ ویتنام به بار 

آورده بود، شاهد پیدایش بسط و گسترش جنبش هاي نوین بودیم. جنبش هایي مثل جنبش زنان، جنبش 

در واقع  جوانان، جنبش صلح، جنبش حقوق مدني و امثال آن. خصلت مشترك تمام این جنبش ها،

عنصر ضد خشونت و خشونت زدایي بود. این امر در كشورهاي جهان سومي تا حدودي با نوعي 

تؤخیر فاز تاریخي اتفاق افتاد. در واقع، پس از پایان جنگ سرد و فروپاشي نظام شوروي گرایش هاي 

 (8)”…ضد خشونت و خشونت زدایي، در حال گسترش است

مورد ارزیابي قرار  42با آنها جمعبندي نیروها را بعد از سال  اگر با همان مالك هایي كه ما…“   

نگاه كنیم، حركت براندازانه بعد از انقالب نه پشتوانه قانوني دارد و نه  60دادیم به درگیري هاي دهه 

، به دنبال حداقل چهار دهه 42خرداد سال  15پشتوانه مردمي! در حالي كه نیروهاي برانداز بعد از 

و استفاده از ظرفیت هاي قانوني به این جمعبندي رسیدند كه رژیم سلطنتي ما را وادار كار قانوني 

در  …كرده است از خط مشي مسالمت آمیز دست بر داریم و به منظور دفاع اسلحه به دست بگیریم

یك تعریؾ كاربردي از براندازي، باید گفت كه نوع نگاه به قانون، نقش اساسي را بازي مي كند؛ 

مه درگیري ها از آن جا شروع مي شود كه به واقع یا رژیم حاكم قانون را زیر پا مي گذارد، یعني ه

یا اینكه ادعاي نیروي برانداز آن است كه رژیم قانون را رعایت نمي كند. حال اگر این ادعا مطابق با 

متفاوتي به بار واقعیت باشد، براندازي پشتوانه قانوني و مردمي هم پیدا مي كند و در عمل هم نتایج 

مي آورد. بنابراین اگر ادعاي یك نیروي برانداز قرین با واقعیت باشد، مبناي مبارزه مسلحانه در واقع 

 (9”)…همان رژیمي است كه قانون را تحقق نمي دهد

این دو مورد از نظریات صاحبنظران اپوزسیون داخل كشور در ارتباط با لزوم رفرم بود؛ حال دو    

نظریات اپوزسیون خارج از كشور را در ارتباط با براندازي و انقالب در زیر مي  مورد دیگر از

 آورم:

كشتار “و ” خونریزي“مبني بر گسترش ” انقالب“تبلیؽات سرمایه داران اصالح گرا علیه …“   

همه كذب محض هستند. اول، درست است كه در هر انقالبي عده اي كشته مي شوند. اما، ” جمعي

بر جامعه ” ضدانقالب“ه نشان داده است كه كشتار و قتل و عام را همواره نیروهاي تاریخ هموار

و سرنگوني رژیم شاه كشتار جمعي و قتل و عامي  1357تحمیل كرده اند. در آستانه انقالب بهمن ماه 



رخ نداد. كشتار و قتل و عام ها، زماني آؼاز شدند كه یك دولت سرمایه داري به جاي رژیم سابق 

ر شد. رژیم خمیني، پس از خلع سالح كردن مردم، دست به تهاجم همه جانبه زد و نخست مستق

دوم، انقالب، مبارزه اي است میان نیروهاي  …مخالفان را سركوب كرد و سپس به جان مردم افتاد

اجتماعي براي كسب قدرت دولتي. انقالب زماني رخ مي دهد كه جامعه دچار بحران دایمي شده و 

 (10”)…دگان سكان قدرت را از دست داده و حكومت شوندگان سران حكومت را نپذیرندحكومت كنن

كلیه ي تؽییرات بزرگ اجتماعي)به طور نسبي( از نظر تاریخي نظیر از بین بردن برده …“   

داري، فئودالیسم و سرمایه داري، قانون مند كردن جامعه، تحقق حقوق بشر، آزادیهاي دموكراتیك و 

كمتر خفقاني، در گرو تحقق انقالب توده هاي وسیع تحت استثمار و ستم، در هر شرایط جامعه اي 

اصالحات اما …انقالب فرزندان خود را مي بلعد“برخي با ادعاي این كه …تاریخي بوده است

( به تخطئه و نفي انقالب و 78خرداد  26الهه بقراط، كیهان لندن، ”)فرزندان خویش را بار مي آورد

م مي پردازند. آنها فراموش مي كنند كه فرزندان راستین انقالب نه توسط انقالب بلكه ستایش رفر

توسط ضدانقالبي از پاي در مي آیند كه پس از پیروزي انقالب قادر مي شود قدرت را از چنگ 

فتد انقالبیون بیرون آورد و یا در حمله اي متقابل، آنها را از پاي در مي آورد. اما این اتفاق نیز مي ا

بعضًا خلؾ از آب در نیامده، با انقالب به پیش نرفته، عقب گرد كرده و لذا توسط ” فرزندان“كه این 

 (11”!)…انقالب از صحنه به دور ریخته مي شوند

در جمع بندي این بخش الزم است نظر رهبر انقالب روسیه در باب تصادم دو دیدگاه و سبك كار،     

 در زیر آورده شود:

سم بطور كلي عبارتست از تبلیؽاتي كه اشخاص درباره لزوم اصالحاتي مینمایند كه رفرمی…“   

آنچه …مستلزم انهدام پایه هاي اساسي طبقه فرمانرواي قدیم نیست و با بقاي این پایه ها همساز است

كه ما رد میكنیم فریب ملت است كه از راه یاوه سرایي درباره خواستهاي جزیي و از راه رفرمیسم 

ل میاید. آنچه كه ما رد میكنیم رفرمیسم لیبرالي در روسیه معاصر است كه تخیلي و آزمندانه و بعم

 (12”.)…كاذب بوده و شالوده اش بر توهمات مشروطه طلبي قرار دارد

 50و  40در ادامه این و در بخش بعدي، به گوشه اي از شیوه مبارزات مبارزان انقالبي دهه هاي    

 بود، پرداخته خواهد شد.  57ن مبارزات، انقالب كه نتیجه و ماحصل آ
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شدند، اکثراً، مبارزاتی فرمالیستی  1357همان گونه که اشاره شد، مبارزاتی که منجر به انقالب سال 

و ناشی از دیدگاه دو قطبی بودند. این گونه مبارزات حاال چه چپ و چه راست و میانه و به ویژه 

طرؾ مقابل  عمیقاً به مسئله دموکراسی اعتقاد نداشتند و بیشتر دیدگاه حذؾ مذهبی، ضمن این که

رو به تصاعد بود. تا  50و  40تصرؾ قدرت سیاسی و انتقامگیری را در سر داشتند، در دهه های 

، به کیفیتی به نام 1357بهمن سال  22این که فشارهای خارجی و کمیت مبارزات داخل کشور، در 

وسعه ناهمگون در جامعه ایران عصر شاه، که توسعه اقتصادی رو به صعود و انقالب بدل شد. ت

و تبعید آیت هللا  1342خرداد سال  15توسعه سیاسی رو به سقوط بود، مزید بر علت بود. حادثه 

خمینی به عراق، جنبش مذهبی را بیش از پیش مطرح و رادیکال کرد. هم چنین، مبارزات دهه های 

سیایی و آفریقایی و آمریکایی جان از جنبش ها و انقالبات کشورهای آ بسیاری هم زمان با 50و  40

تازه ای به خود گرفت. نیمه دوم قرن بیستم، جهان متشکل از دو ابرقدرت متخاصم شرق و ؼرب 

که این قطب بندی، انگیزه، حمایت و زمینه انقالب دیگری را فراهم می کرد. بنابراین، مبارزات بود، 

رادیکال شد؛ تواماً چند ویژگی با خود به  50و  40پس از انقالب مشروطیت در دهه های قانونی که 

 همراه داشتند که آن ویژگی ها به انقالب ختم شد و انقالبی که به دموکراسی ختم نشد:

 ـ مبارزه متاثر از دنیای دو قطبی و مبارزات رادیکال سایر نقاط جهان بود.1

 برخوردار بود.ـ از دیدگاه دو قطبی 2

 ـ فرمالیستی بود و اعتقاد به دموکراسی نداشت.3

 ـ ایدئولوژیک بود.4

ـ رادیکالیسم و خشونت نه به عنوان تاکتیک و ابزار مبارزه برای سرنگونی، بلکه استراتژی 5

 نیروها، هدؾ مبارزه و ابزاری جهت حفظ قدرت نیز به شمار می آمد.

یکال سال های قبل از انقالب که هنوز زنده مانده و جسارت آن از معدود مبارزان ایدئولوژیک و راد

بهترین گواه را داشته اند که خاطرات خود را مکتوب و در معرض قضاوت عموم قرار دهند، خود 

 ت:برای پنج موارد باالس

"...آن زمان، به طور خام، به لزوم حرکت مسلحانه رسیده بودم. با تراب که صحبت می کردیم، ـ 1

تیم، تنها راه این است که مبارزه مسلحانه شروع شود. ولی راه و روش نداشتیم. بیشتر جنبه می گف

های خرابکاری در ذهنمان بود. در آن سال ها، ویتنام در حال مبارزه بود. خبرهایش هم از طریق 

کی روزنامه ها می رسید. مبارزات مردم الجزایر نیز بر سر زبان بود. در یمن جنوبی، مبارزه چری

جریان داشت. این حرکت ها به تدریج روی ما تاثیر می گذاشت و ما را به نتیجه ای مشخص و قطعی 

 (13..")هدایت می کرد.



از مارکسیستها فردی به نام عمویی و از مسلمانها من و آقای سرحدی زاده در ورزش والیبال ـ "...2

یم قرار می گرفتیم، برد بچه در سطح زندان مطرح بودیم، هر گاه من و سرحدی زاده در یک ت

مسلمانها از مارکسیستها قطعی بود. گاهی ما تعصب زیادی در این بازیها نشان می دادیم و می 

 (14پنداشتیم که ایمان در برابر کفر ایستاده است...")

"...مسلمانها، مارکسیستها را نجس می دانستند و در روابط خود با آنها رعایت طهارت را می ـ 3

این امر خوشایند مارکسیستها نبود. آنها نیز برای تالفی در مواقع گوناگون، مسلمانها را اذیت  کردند.

و آزار می کردند. در حمام به روی مسلمانها آب می پاشیدند و یا رعایت بهداشت و نظافت را در 

 (15.")توالتها و دستشوییها نمی کردند. حتی به صورت ایستاده در آفتابه ادرار می کردند..

ما با مهندس بازرگان، همیشه بر سر این تحلیل که روحیه مردم جمعی نیست، اختالؾ داشتیم. ـ "...4

ایشان نهضت آزادی را در چهار ویژگی خالصه کردند؛ ویژگی اول این که مسلمان هستیم؛ دوم این 

. توضیح می که ایرانی هستیم؛ سوم این که مصدقی هستیم و چهارم اینکه تابع قانون اساسی هستیم

دادند که ما مسلمان هستیم، اما نه اینکه به اسالم عمل نکنیم و قرآن را برای ثواب، در گورستان ها 

 (16بخوانیم...")

دار ایدئولوژیک و سراسری ماین تنها نهضت آزادی نبود، بلکه، از حزب توده، بزرگ ترین پرچ

چریک های فدایی، حزب ملل اسالمی، مبارزه در ایران تا مجاهدین اسالمی، مجاهدین مارکسیست، 

فداییان اسالم، حزب هللا، هیئت موتلفه، حجتیه و... که فعال ترین نیروهای مبارزه در این دهه ها 

بودند، دارای ایدئولوژی بودند، ایدئولوژی رادیکال و جهانشمول و ضد ؼربی، رزم با ابزار 

 ؾ و خشونت:ایدئولوژی رسم دوران بود. حال برسیم به ایدئولوژی حذ

"...شریؾ واقفی و صمدیه لباؾ قربانیان این فاجعه شدند. آنها مقداری از امکانات مالی و ـ 5

هرام و بهرام آرام تسلیحاتی را به نفع بخش مذهبی پنهان کرده بودند و گروه مقابل به رهبری تقی ش

 (17")خارج کردهد...میز با آنها برخواسته و حریفان خود را با ترور از میدان به مقابله قهرآ

نمونه باال مربوط به خشونت درون گروهی از جانب مجاهدین مارکسیست بود و در مورد مجاهدین 

مسلمان حذؾ اعضاء طی سه دهه اخیر به ویژه در خاک عراق بدون وقفه و تا امروز مستقیم و ؼیر 

ترین راهکار مبارزه مستقیم تحت رهبری مسعود رجوی ادامه دارد. معهذا، خشونت به عنوان عالی 

تنها در میان سازمان های مذهبی و رادیکال رایج نبود، بلکه بسیاری از نیروهای چپ و چپ رادیکال 

 نیز از آن روش پیروی می کردند:

حزب از برخی از معروؾ ترین آنچه در هر دو منبع مشهود است این است که تمام رهبری "...

عملیات شامل قتل پنج عضو حزب می شود که تهدیدی علیه ت این تیم با خبر بوده است. این عملیا

 (18)امنیت حزب تلقی می شده اند، و معروؾ ترین آن ها حسام لنکرانی است".



انتقاد شما را در مورد محاکمه و اعدام سه نفر که وضعیت آنها  "...ولی الزم دانستم پاسخ شدیدترین

ر حکم اعدام آنها شد زودتر و در همین نامه بررسی و منجر به صدو 3در حضور رفقای تیم شماره 

بدهیم. عالوه بر این ثابت کنیم که تصمیم به تصفیه تیم از عناصر ناصالح لزومی به مشورت با سایر 

دوستان خارج از تیم و بخصوص آنها که عماًل از فعالیتهای عملی ما دور بوده و نتیجتًا مسایل را 

رار میدهند ندارد و سعی کنیم که دقیق تر در جریان ماجرا بیشتر از جنبه تئوری آن مورد توجه ق

 (19...")قرار بگیرند و واقعیت های عینی، شما را از بی اعتمادی نسبت به ما خارج کند

بگذریم از این که آیت هللا خمینی، به عنوان یکی از رهبران مبارزه، تا زمانی که خود در اپوزسیون 

و چپ را تایید نمی کرد و مبارزات آنان را در به  رادیکال مذهبیبود، مبارزات رادیکال، به ویژه 

 ثمر رساندن انقالب قبول نداشت:

آن ها اصاًل به انقالب کمک نکردند...آن ها در این پیروزی تعیین کننده نبودند، آن ها مسبب "...

 (20".)نبودند، آن ها هیچ نقشی نداشتند...مردم به خاطر اسالم جنگیدند

رزات رادیکال بنا بر خصلت رادیکالیسم، جو جامعه را پلیسی کرد و مانع از آگاه شدن توده این که مبا

ها شد و روحانیون قدرت را تصاحب کردند و به چریک ها میدان و نقش ندادند، قابل قبول است؛ اما 

ز واقعیت نقش آنان را به عنوان نیروهای انقالبی در به راه انداختن انقالب نادیده گرفتن، به دور ا

مذهبی انقالب به نام های آیت هللا طالقانی و است. چون که دو تن دیگر از رهبران و تئوریسین های 

دکتر شریعتی، بارها مبارزات رادیکال انقالبیون مذهبی را ستوده اند. در این رابطه، آبراهامیان معتقد 

( هم چنین، 21یعتی پخش شد.)است که ایدئولوژی مجاهدین در داخل و خارج ایران اساساً توسط شر

 آیت هللا طالقانی بر این باور است:

بنیان گذاران مجاهدین، مسلمانان واقعی بودند. آن ها چراغ ها و مشعل های فروزانی بودند که در "

دوران تاریکی درخشیدند. آن ها مبارزه قهرمانانه ای را آؼاز کردند که در بلوغ خود، نهایتاً به 

 (22".)منجر گردیدانقالب اسالمی 

در آن ایام که همه جا دور و هژمونی دست نیروهای رادیکال و مسلح بود، روحانیون در سه طیؾ و 

 جناح بندی تقسیم می شدند؛ راست، میانه و تندرو.

را سیاسی روحانیون راست، اگرچه از فضای موجود ناراضی بودند، اما حاضر نمی شدند دین خود 

ت را کثیؾ می پنداشتند و معتقد به کار معنوی بودند. بزرگترین رهبران این و تباه کنند. آنان سیاس

خویی نجفی بودند. گروه دوم، افرادی که در چهارچوب قانون اساسی فعال طیؾ افرادی مانند آیت هللا 

بوده و خواهان سرنگونی شاه و نظام سلطنت نبودند، از رهبران این گروه می توان آیت هللا کاظم 

اری را نام برد. گروه سوم نیز، به رهبری آیت هللا خمینی، روحانی تندرویی که مبارزه علیه شریعتمد



شاه را از خاک عراق رهبری می کرد، این گروه، معتقد به سقوط شاه و حاکمین مذهبی در ایران 

 بودند.

نظام سلطنت در داخل ایران، گروه های مذهبی و رادیکال دیگری که معتقد به مبارزه مسلحانه علیه 

های کوچک  ملل اسالمی بوده و الباقی، گروه بودند، مهمترین آنان فداییان اسالم، حزب هللا و حزب

 اسالمی و محلی بودند.

مبارزات افراطی معروؾ شده و پا به پای  گروه مذهبی دیگر که از نهضت آزادی منشعب و بر اثر

هدین خلق نام دارند. آنان با یک برداشت چریک های فدایی معتقد به مبارزه مسلحانه بودند، مجا

 ، آؼاز کردند:40انقالبی و سوسیالیستی از اسالم مبارزات خود را از اواسط دهه 

"...شاه از اسالم انقالبی به وحشت افتاده است. بنابراین همواره جار می زند که یک مسلمان نمی 

د یا انقالبی؛ او نمی تواند هر دو آنها باشد. اما تواند انقالبی باشد. در اندیشه او فرد یا باید مسلمان باش

واقعیت کاماًل بر عکس است. فرد یا این که انقالبی است و یا این که یک مسلمان حقیقی نیست. در 

که انقالبی نباشد...در شرایط کنونی، وحدتی ارگانیک میان  سراسر قرآن هیچ مسلمانی وجود ندارد

می گذاریم؟ البته اسالم  حترماجود دارد. حقیقتاً چرا ما به مارکسیسم انقالبیون مسلمان و مارکسیستها و

 (23...".)قطعاً اسالم به مارکسیسم نزیکتراست تا به سلطنت پهلویاما  نیستند. کییو مارکسیسم 

ه جذب دو سازمان برانداز مجاهد و فدایی می شدند، اکثراً از میان طبقات متوسط و کنیروهایی 

روشنفکر و جوان بودند با تفاوت های اندکی که در ترکیب اجتماعی آنان وجود داشت. سازمان فدایی، 

در سیاهکل آؼاز کرد؛ مجاهد نیز، پس از فاصله  1349اولین عملیات مسلحانه خود را از بهمن سال 

سال از آؼاز موجودیت  6، پس از 1350د ماه، در تقلید و رقابت با آن سازمان، از مردادماه سال چن

ساله آؼاز کرد. به عبارتی، سیاهکل،  2500اولین نبرد مسلحانه را برای برهم زدن جشن های خود، 

دو  (24د)سازمان مجاهدین را به عملیات واداشت تا تنها فداییان پیشقراول مبارزه مسلحانه نباشن

و جنبش  1342خرداد سال  15 یشینه عملیات هایشان ملهم از قیامسازمان نامبرده، با وجود این که پ

، عملیات و 1357های آزادیبخش سایر نقاط جهان بر می گردد و در طی مسیر یعنی تا سال 

قبول آیت هللا ترورهای دیگری را انجام دادند، با این وجود، نه سازمان شان و نه ترورهایشان مورد 

 خمینی رهبر انقالب، واقع نشد و مشروعیت فتوای مذهبی او را به دنبال نداشت.

% از 21% از فداییان؛ 50چریک کشته شده گروه های معتقد به آرمان چریکی،  341از بین 

% هم از گروه 8% از مجاهدین مارکسیست و 9% از گروه های دیگر مارکسیستی؛ 11مجاهدین؛ 

در جامعه ایران اتفاق افتاد، تنها دو  57المی بودند. با این وجود، با بهمنی که در سال های کوچک اس

سازمان اسالمی مجاهدین و مارکسیستی فدایی توانستند نقشی در انقالب ایفاء نموده و به توده عظیم 



 بدل شوند و مابقی، برؼم مذهبی شدن جنبش، در حاشیه افتاده و یا این که از دور حرکت های

 اجتماعی خارج شدند.

مقابل انقالب اسالمی ایستادند، طیؾ چپ، در طی از بین دو سازمان سازمانیافته و رادیکال که هر دو 

شکست خورده و از دور مبارزات انقالبی خارج و اکثراً در خارج از کشور به کارهای  1360دهه 

نقالب مقاومت سخت و خون باری تئوریک و تبلیؽاتی پرداختند. طیؾ مذهبی، به دلیل مذهبی بودن ا

از خود در مقابل انقالب نشان داد و هم چنان "عملیات" نوعی تبلیػ و جاذبه را برایشان در بین 

دالیل ماندگاری و مقاومت مجاهدین در مقابل جمهوری اسالمی متنوع  جوانان پرشور ایجاد کرد.

ان است، که با قبول هر ذلت، تشبث به است؛ اما مهمترین آن، رهبری بالمنازع و کاریزمای این سازم

هر ابزار نامشروع، وابستگی به بیگانه، قبول شرایط انحطاط و دست زدن به هر گونه اقدامات عاری 

از پرنسیب های انسانی و سیاسی، توانست از فروپاشی تمام عیار سازمان خود پیشگیری و همچنان 

ژه رهبری این سازمان در حفظ و حراست به عنوان خاری در چشم مردم باقی بماند. شخصیت وی

سازمان در خور تامل است. در این جا به گوشه ای از شخصیت ویژه و راز زنده ماندن او در زندان 

 شاه به عنوان تنها بازمانده از رهبران سازمان، می پردازم:

بی و از در طبس از شهرهای استان خراسان در خانواده ای قویاً مذه 1327"مسعود رجوی در سال 

این شؽل در خانواده شان به طور سنتی  طبقه متوسط مرفه متولد شد. پدرش دفتر اسناد رسمی داشت.

می چرخید. در ایران مردم با صاحبان چنین مشاؼلی با احتیاط برخورد می کنند. او تحصیالت ابتدایی 

ت. در آن جا بود به دانشگاه رفو متوسط را در مشهد گذراند و سپس برای تحصیل در رشته حقوق 

که با محمد حنیؾ نژاد، بنیانگذار سازمان مجاهدین، آشنا شد و هم چنین تحت تاثیر تبلیؽات آیت هللا 

سال داشت به عضویت سازمان در آمد  19هنگامی که تنها  1346طالقانی قرار گرفت. وی، در سال 

، 50ه شد! در مرداد سال و به عنوان جوان ترین عضو مرکزیت و گروه ایدئولوژی سازمان برگزید

لی بنا بر اواک دستگیر و به اعدام محکوم شد. ویک ماه قبل از اولین موج دستگیری ها توسط س

حکم او را که به گونه ای به شخصیت واقعی اش راه می  تخفیؾدالیلی حکم او تخفیؾ یافت، دالیل 

 برد، خود سازمان این گونه توجیه می کند:

بزگتر او، دکتر کاظم رجوی، یک بسیج گسترده بین المللی برای جلوگیری از در آن زمان برادر "

اروپایی  اعدام وی سازمان داد. عفو بین الملل، صلیب سرخ جهانی و هم چنین شخصیت های برجسته

نظیر فرانسوا میتران، بارها برای نجات جان او دخالت کردند... ساواک که به دلیل فشار بین المللی 

او را اعدام کند، تا آخرین سالها مسعود را تحت فشار و شکنجه قرار می داد. به  نمی توانست

، شدت شکنجه های دژخیمان ساواک به حدی رسید که توان فیزیکی 53ـ 54خصوص در سالهای 



وی را به صفر رسانده بود اما او با پایداری و صالبتش ساواک را تحقیر و منکوب می 

 (25...".)کرد

هات در خطابه ها و نوشته ها و تبلیؽات سازمان با اصرار هیستری و در ابعاد هزاران این گونه توجی

بار حجیم تر روزانه به خورد اعضایش داده می شود، که آن اصرار هیستری و گوبلزی خود به خود 

گویای روایت دیگری است. اتفاقاً یکی از اعضایی که می بایست در تلویزیون به همین مناسبت کراراً 

اهر شود و چنین توجیهاتی را با آب و تاب برای اذهان ساده سر هم کند، عباس داوری است که ظ

وقتی که دفتر سیاسی سازمان بود در  1360گویا در زندان هم بند مسعود رجوی بود. او در سال 

واژه های با فرانسه عکس این را گفته بود. او به یکی از دوستان شورایی اش در خلوت و 

است ری معترؾ شد، این مردک که امروز این طور هارت و پورت می کند، بس که موذی چاروادا

ورد. آن قدر که مرتاض بازی در می آورد و ؼذا نمی خورد و رنگ در زندان حتی یک چوب هم نخ

و رویش زرد بود هر وقت که ساواک سراؼش می آمد ؼش می کرد و از حال می رفت و هر جا که 

پیشاپیش کروکی خانه حنیؾ نژاد و دیگران را بر کاؼذ می کشید و آن را دید، سمبه را پر زور می 

 (26دست ساواک می داد تا آنان از سر تقصیراتش دست بردارند.)

یکی از اعضای قدیمی و جداشده از سازمان که هم چنان نظر سازمانی دارد، به نام آقای محسن نجات 

 حسینی در این رابطه می نویسد:

جسورانه رژیم را محکوم و از مبارزه مسلحانه  همه کسانی که در دادگاه تجدید نظر،حکم اعدام "

علی میهن دفاع کردند، توسط این دادگاه تایید شد. ناصر صادق، علی باکری، محمد بازرگانی و 

به جوخه اعدام سپرده شدند. حکم اعدام در مورد محمد حنیؾ نژاد،  1350فروردین  30دوست در 

 1350خرداد  4علی اصؽر بدیع زادگان، محمود عسگری زاده و رسول مشکین فام در سعید محسن، 

به اجرا در آمد. حکم اعدام مسعود رجوی به حبس ابد تبدیل شد. اقدام کاظم رجوی، برادر مسعود که 

در سوییس به سر می برد، باعث شده بود که عده ای از حقوق دانان و استادان دانشگاه های سوییس، 

مه ای از شاه لؽو احکام را خواستار شوند. شاه که همیشه سعی داشت ترور و خفقان داخلی را طی نا

از دید کشورهای ؼربی پنهان نگه دارد، دستور داد که حکم اعدام رجوی به حبس ابد تبدیل شود. حکم 

حبس اعدام بهمن بازرگانی نیز، پس از اعدام برادرش محمد بازرگانی، در اثر کوشش بستگانش به 

 (27.)ابد تخفیؾ یافت"

( اما اسنادی از 28یرواند آبراهامیان، محقق ایرانی نیز به نقل از منابع دیگر نظری مشابه دارد.)

دستنوشته های مسعود رجوی که از درون زندان به دست آمد و عملکردها و رفتارهای بعدی او، عین 

 بود، می باشد. نظرات عباس داوری، زمانی که وی پایش به خاک عراق نرسیده

 



 

 

 فصل نهم

 

 اسناد و مدارک، بی هیچ ترس و تطمیع سخن می گویند:

، می گوید، مسعود رجوی، محمد حنیؾ نژاد را که از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق 1سند شماره 

و در آن هنگام فراری بود را به تفصیل به ساواک معرفی می کند. سند زیر که به خط و امضای 

 رجوی و به بازپرس ساواک پاسخ داده است، به شرح زیر است:مسعود 

 

 

 

 بازجویی از  مسعود   شهرت: رجوی  فرزند حسین

 س ـ مشروح اطالعات در مورد محمد

 رنگ سفید و سبزه. قد دراز از افراد سطح باالی ما بود.سال پیش او را شناختم.  4الی  3ج ـ حدود 

بود.  منزل گلشن. محل سکونتش در همان اطاق کنار من در گاهی اوقات از عینک استفاده می کرد

می بایست او را میدیدم. ترک و اهل آذربایجان بود. ابتدا او نقش  5/12در روز دستگیری ساعت 

بود. باین معنی که با همکاری من  مسئولیت ایدئولوژیکمرا داشت. کار او در گروه  رابط و مسئول



را تکمیل م اکنون نیز داشت جزوه ایدئولوژی تنظیم میکردیم و همشترکاً جزوات ایدئولوِژک را 

یل تعلیماتی نیز نظر صائب داشت و من ؼالباً با او مشورت میکردم. بمناسبت انتقاداتی میکرد. در مسا

                                 که پیش آمده بود او سعی میکرد مسئولیت زیاد نپذیرد. قبالً ازدواج کرده ولی گویا طالق داده بود.              

 امضاء مسعود رجوی

 امضاء مسعود رجوی

 

با این اضافه که نامبرده در یکی از نشست های ایدئولوژیک سال  تذکر: تاکیدها از خودش است.

، جهت توجیه ویرانی خانواده و این که هر کس می بایست تنها عاشق رهبر باشد و دل را به 1370

معبود بسپارد؛ او در حینی که دست هایش را به هم می سایید از خودش مثال آورد زمانی که با محمد 

فتند، وقتی عقب می افتاد و قد و باالی حنیؾ نژاد را از پشت نظاره می کرد حنیؾ نژاد به کوه می ر

 ته دلش هری فرو می ریخت چون که او عاشق حنیؾ نژاد بوده است...!

 و کسی که با عشق و معبود خود چنین کند، وای به حال دیگران.

یگر از اعضای ، مسعود رجوی به جز کشیدن کروکی خانه حنیؾ نژاد عده ای د2در سند شماره 

 مجاهدین را با اسم و مشخصات به ساواک معرفی می کند که عبارتند از:

 کروکی منزل او در باالی سند با خط مسعود رجوی آمده است.ـ محمد بازرگانی، 1

ـ بهمن بازرگانی، مسعود رجوی اطالعات خود را در مورد او بیان می کند و حتی ساواک را 2

 بازرگانی نیز او را می شناسد.راهنمایی می کند که محمد 

 ـ بهروز)علی باکری(3

ژاد اطالعات بیشتری می دهد و ـ محمد حنیؾ نژاد، در این سند مسعود رجوی در مورد حنیؾ ن4

حاً ساواک را راهنمایی می کند که از "سعید محسن" و "ناصر صادق" نیز در مورد حنیؾ نژاد تلوی

 بازجویی نمایند.



 

 

 فرزند حسین   شهرت  رجوی بازجویی از مسعود  

 محل ضربدر

 .خانه محمد است

 کوچه سوم از سمت چپ.

 درب آبی پالک آن را نمیدانم

 درب بعد از گاراژ قرار دارد



ـ مو: تقریباً  25الی  26ـ بهمن ـ ترک ـ اهل آذربایجان ـ قد متوسط چهره تقریباً سبزه ـ سن حدود 5

مشکی. آدرس او را نمی دانم. از نظر شکلی زیاد شبیه محمد است. احتماالً پسرعموی او باید باشد. یا 

اد دیده ام. البته قوم و خویش نزدیک یکبار او را در زمستان گذشته بهنگام خروج از وزارت اقتص

 باید بشناسد. محمد بازرگانی او رانمی دانم که آنجا کار میکرده یا برای انجام کاری رفته بود 

ـ بهروز: قد کوتاه ـ سیه چرده ـ اهل آذربایجان ـ آدرس نمی دانم، ـ چشم و مو مشکی. باحتمال قوی 6

بشناسد و البته نمیدانم که مشخصات او فارغ التحصیل و مهندس باید باشد. محمد بازرگانی باید او را 

 را می داند یا نه؟

هره کشیده اهل آذربایجان ـ قد بلند ـ چشم مشکی، گاه عینک میزد. قبالً با من در منزل ـ محمد: چ7

مهدی فیروزیان اطاقی در اجاره داشت رنگ پوست سفید و سبزه. من او را از همان اوایل می 

با او قرار داشتم. در مسیر  12 /5داشت. در روز دستگیری ساعت مرا شناختم. و مدتی نقش مسئول 

، و از امیرآباد سرکوچه بعد از پمپ بنزین بسمت خیابان خیابان آریامهر سمت امیرآباد و بالعکس

آریامهر که البته نیامد. هدؾ مالقات این بود که بسته ای را که نمی خواستم در خانه حفظ کنم باو 

ودم است( بسته حاوی یک سری اسناد و مدارک و اشیائی بود که خودم هم دقیقاً بدهم. )منظور خانه خ

ندیده بودم و افرادی را که برای دستگیری آمدند تمام، بسته را توقیؾ و به بازداشتگاه آوردند.احیاناً 

 ، محمد نامبرده را می شناسند.سعید و ناصرمدارک آن از خارج ارسال شده بود. 

 انم که تا کجا مشخصات دقیق او را میدانند.البته باز هم نمید

 امضاء مسعود رجوی

 

، مسعود رجوی، چند تن دیگر از اعضای سازمان را به ساواک معرفی می کند که 3در سند شماره 

 عبارتند از:

 ـ اصؽر بدیع زادگان)از بنیانگذاران سازمان(1

 ـ هوشمند خامنه ای، ابراهیم داور و مصطفی مالیری.2

 دیگر که در اصل سند اسامی آنان موجود است.ـ شماری 3

 



 

 بازجویی از مسعود     فرزند حسین     شهرت رجوی

و این بخاطر این بود که اگر فرضاً چیزی از فهمیده باشد مبادا در جایی اظهار کند. در حقیقت او و 

پرویز و همچنین مهدی وقتی که راجع به آنها صحبت میکردیم کامالً جزء ما نبودند و افراد حاشیه ای 

 به حساب می آمدند. 5و  4و  3درجه 

یعی باشد. مهندس بود و احتماالً مهندس شیمی و کارمند یا ـ اصؽر: نام فامیل او باید ودیعی یا بد12

استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران قد کوتاه سیه چرده یا سبزه ـ مو فلفل نمکی ـ چشم مشکی ـ اما 

و آن، گرد سفیدی بود  فقط یک نوع جوهر نامرئی داشتیم که البته از آن بسیار بسیار کم استفاده میشد



نرا اضؽر بمن داد. منزل: در تهران منزل خانوادگی داشت میتوانید آدرس او را از که محلول بود و آ

دانشکده فنی بگیرید. محمد او را می شناخت. ناصر هم همینطور البته نمیدانم که ناصر مشخصات 

 دقیق او را میدانست یا نه.

 ـ اسامی زیر را هم شنیده ام ولی اطالع دقیق ندارم.13

 م)که اسم مستعار فردی بنام محمد بود( ـ صمد ـ علیرضا ـ رضا ـ کری

صاحبخانه ام بودم. و سعی داشتم که حتی مسئولیتی نظیر  شاگردان  دـ ضمناً خود در صد14

گردآوری روزنامه برای کار تبلیؽاتی بآنها بدهم)من مسئول تبلیؽات گروه بودم( اسامی شاگردان و 

 صاحبخانه ـ عبارت است از 

ـ مصطفی مالیری. دو نفر اول ـ دانشجویان سال دوم دانشکده 3ـ ابراهیم داور 2ـ هوشمند خامنه 1

هر بود و در طبقه ماقتصاد دانشگاه تهران بودند ـ و نفر سوم یعنی مالیری دانشجوی دانشگاه آریا

 که خواسته اید بشرح زیر است. کروکی خانهباالی من سکونت داشت. سال درسی او را نمیدانم ـ 

 د رجویامضاء مسعو

 

در اسنادی که تا به حال آمد، ـ و البد همه اسناد دیگر را نمی توان در این مبحث آورد ـ نمونه ای از 

خدمات مسعود رجوی به اداره ساواک بود. حال نمونه دیگری هم از مقاومت انقالبی ایشان در زندان 

 می آید: 4قصر، در مقابل سرهنگ محرری، در سند شماره 

 



 

 

 مسعود رجوی بازجویی از

هست فردا صبح چند دقیقه  خودشان اجازه گرفت. بقیه هم که فکر میکردند این اجازه شامل آنها هم 

قبل از آفتاب بیدار شدند نماز بخوانند ولی ناگهان مامورین ریختند و با کتک کاری و دشنام آنها را 

 .8بجای خود برگرداندند و عده ای را هم برای تنبیه بردند زیر 

ا صبح هم همین قضیه تکرار شد. خدا شاهد است ک دیگر کارد به استخوان رسید بود و فشار فرد

طاقتفرسا می نمود آخر مگر مقامات باالتر نخواسته بودند که کمون منحل شود و مراسم و تظاهرات 



سیاسی قطع شود پس چرا هرچه ما اطاعت می کنیم وضع بدتر میشود؟ این سئوال در دل همه بود. 

نفر از بچه های نهاوند را از توی خود زندان بردند برای اعدام و شایع بود که کتک مفصلی  6ی وقت

هم زده اند چون اصل بر تبعیت از مقررات بود و قرار بود دیگر مراسمی نباشد کسی باصطالح جم 

 هم نخورد. پس چرا متقابالً زندانبانان رعایت یک مسائل معمولی و عادی را نمی کنند؟

بنابراین هیچ چاره ای نبود جز اینکه قضیه با مقامات باالتر و مراجع دیگر، مطرح شود شاید گشایشی 

پیدا شود. هر کس که میخواست چه روحانی و ؼیر روحانی در صدد بر آمد تا نامه ای به مراجع 

ای حاصل چند نفری هم که رفتند با رئیس زندان صحبت کردند فایده باالتر نوشته و استمراج کند. 

نشد، لیکن روز بعد بلندگو تعدادی روحانیون و آخوندها را با هر کس که یک نامه نوشته بود صدا و 

احضار کرد که اسبابهایشان را جمع کنند و بردند. به اینترتیب سر یک مطلب خیلی ساده و پیش پا 

تها و قضایا خاص افتاده جنجال مهمی بر پا شد و دیگر صحبت هم فایده ای هیچ نداشت و این صحب

ه ای به مقامات ر هر هفت بند همین قضیه بوده و عدیک بند بخصوص نبود و بعد روشن شد که د

 باالتر نامه نوشته و تقاضای رسیدگی کرده اند.

آنهایی را هم که بودند از زندان یا زدند و یا بردند عادی و مجرد. آخوندها را هم ابتدا تماماً لخت کرده 

شان را زده بودند حال اینکه همین ها قبالً در کمیته ریش داشتند و یا در اوین. و سپس سر و ریش

میتوان حدس زد که در این شرایط زندانیها چه حال و روزی پیدا میکنند شب همان روز من که هنوز 

به یک درگیری منتهی نامه ننوشته بودم وقتی دیدم جریان دارد بد طوری اوج میگیرد و چه بسا باز 

تشریح مفصل قضیه و شرایط  و دادرسی و شهربانی نوشته و ضمن نامه ای به مقامات ساواک، شود

. ضمناً بخاطر اینکه احتماالً مسئله در همین حد بین زندانی و مقامات زندان تقاضای رسیدگی کردم

ودم ت کرده و نامه ها را با خازندان حل شود نامه را رد نکردم. بلکه از رئیس زندان تقاضای مالق

بردم پیش ایشان البته بدون مبالؽه بگویم که در آن شرایط که رئیس و مقامات زندان همه را رد کرده 

ن جو ناراحت کننده و تقاضای مالقات و صحبت حضوری در آ و هیچ روی موافق نشان نداده بودند

نظر موافق رئیس  پر عذاب و کینه ای که زندان را گرفته بود کار ساده ای نبود. در ثانی احتمال جلب

و  سازشکاریخیلی کم بود و لذا رفتن به آنجا از طرؾ من معادل بود با کلی اتهام و مارک جدید از 

های دیگر با اینهمه من که دیگر تجارب گذشته را داشتم به حرفهای  ISMگرفته تا انواع  جبنو  ترس

 این و آن بی اعتنائی کرده رفتم. ایشان مرا پذیرفت نامه هایم را خواند و گفتند که رد می شود.

 بطور کلی شامل: تشریح کردم و در کمال ادب ابعاد مختلؾ این قضیه راساعت هم آنجا بودم  3ـ 2

 ام به مراجعی که نوشته



اوالً ـ در مورد امنیت داخلی زندان هنگام صبح که تاکنون هیچ سابقه خالفی وجود ندارد و امری هم 

رئیس زندان هستید بتوانید مختصر ارفاقی قایل شوید تا دیگر که مسبوق به سابقه نیست شاید شما که 

 مسئله ای ایجاد نشود.

ریضه مذهبی را هیچ وقت مقررات زندانها در طول ثانیاً خود شما هم بهتر اطالع دارید که انجام این ف

همه تاریخ زندانبانی ایران موقوؾ نکرده حاال اگر شما در این امر یک تظاهر سیاسی و مخالؾ 

 مقررات و خالؾ امنیت می بینید حق با شماست ولی خودتان به... خط خوردگی از طرؾ خودم.

 امضاء مسعود رجوی

 امضاء مسعود رجوی

 

به طرؾ مقابل است. در این جا ضدانقالب به انقالب پاداش می دهد. آن هم از  ، نوبت5سند شماره 

جانب تیمسار ارتشبد نصیری که به جالد ساواک مشهور بود، در ارتباط با همکاری سودمند مسعود 

   رجوی با ساواک.

 

 

 



 

 

 

 

 51\1\19به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح      تاریخ 

 312\655پیوست 

 شاهنشاهی)دادستانی(

 از...ساواک

 دربره مسعودرجوی فرزندحسین

 50\9\16ـ  312\7611پیرو

باصطالح آزادیبخش ایران وابسته به جمعیت نهضت آزادی است  نامبرده باال که از محکومین سازمان

و در دادگاه تجدید نظر نظامی باعدام محکوم گردیده بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال 

همکاری را در معرفی اعضاء سازمان مکشوفه بعمل آورده و اطالعاتی را که در اختیار گذارده از 



مزبور موثر و مفید بوده و پس از خاتمه تحقیقات نیز در  هر جهت در روشن شدن وضعیت شبکه

ورده لذا به نظر این سازمان استحقاق های صمیمانه ای با مامورین بعمل آداخل بازداشتگاه همکاری

 ارفاق و تخفیؾ در مجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی اعالم میگردد.

 امضاء ارتشبد نصیری

 سازمان اطالعات و امنیت کشور ـ ارتشبد نصیریرئیس 

 

تا این جا، در باب علت تخفیؾ حکم در مورد مسعود رجوی، بسیاری از نظرات محققان و تاریخ 

نویسان که علت تخفیؾ را فعالیت های برادرش کاظم رجوی می دانند، ؼلط از آب در آمد. بر اساس 

که با شاهکارش در زندان، خود را برای روز مبادا  اسناد قید شده، این تنها خود مسعود رجوی بود

 حفظ کرد.

، که به دفعات مختلؾ، در کتاب ها و نشریات سازمان از جمله نشریه مجاهد شماره 6سند شماره 

، در سند 13، صفحه 1380، بهمن ماه 569آمده است. در نشریه مجاهد شماره و ؼیره  569، 532

 50ـ 5ـ 1حرمانه قید شده آمده است که مسعود رجوی در تاریخ ، که به عنوان سندی خیلی م6شماره 

، 50بازداشت شده است. در همان صفحه از نشریه آمده است که ضربه نظامی بر سازمان، شهریور 

 یعنی حداقل یک ماه بعد از دستگیر شدن مسعود رجوی به دست ساواک، صورت گرفته است.

 

 



 

 

دیده شده بود. همه  مورد مشکوک در اطراؾ خانه های جمعی،چندین  1350"...در مردادماه سال 

کسانی که به خانه تیمی رفت و آمد داشتند، قبل از رسیدن به خانه، می بایست اطراؾ خود را 

از رفتن به ورد مشکوکی از تعقیب دیده می شد، مهوشیارانه مورد بازرسی قرار می دادند تا اگر 

، زمانی که شهر تهران هنوز خواب آلود، 1350هفتم شهریور خانه جمعی خودداری کنند... بامداد

خیابان ها خلوت و آفتاب ناپیدا بود و در خانه های تیمی خواب های کوتاه شب پیش برای ادای نماز 

 (29...")صبح می شکست، دستور یورش از اتاق فرمان در مرکز ساواک، به تیم های ضربت رسید

از طرؾ ساواک دستگیر شد. در همان  50ـ 5ـ 1رجوی در تاریخ ، مسعود برا اسناد منتشرهبنا 

مردادماه، ساواک به شناسایی خانه های تیمی اعضای سازمان پرداخت تا این که نخستین حمله را در 

مهرماه نیز مهمترین خانه های تیمی واقع در  30شهریور همان سال سال انجام داد و در  7تاریخ 

بیش از  نژاد در آن ساکن بود و در خانه های تیمی دیگر که در مجموع خیابان ؼیاثی که محمد حنیؾ

 تن از اعضای مجاهدین را در بر می گرفت، در این عملیات دستگیر شدند. 130

همچنین، دالیلی که مسعود رجوی نتوانست در زندان به مثابه بسیاری از همرزمان خود مقاومت کند 

 بدین قرار است:

بسیار پایین در مبارزه برخوردار بود که خود نیز ـ به لحاظ شخصیتی به ؼایت ضعیؾ و از انگیزه 1

در نامه اش به ساواک به گوشه ای از آن مانند "سازشکار" و "ترس" و "جبن" اذعان کرد که در سر 

 فصل های بعدی به این بند بیشتر خواهم پرداخت.

و هوشیاری کافی برخوردار بود و بنا بر حس جاه طلبی، ـ به دلیل ضعؾ شخصیتی، وی از درایت 2

 هم چنین به کمک دشمن، خواست موانع راه را که همرزمان مقاومش بودند از سر راه بردارد.

ـ او در زندان توسط ساواک فهمید که برادرش کاظم، که همواره الگوی همه خانواده شان بود، 3

ه این نیز در عدم مقاومت و همکاری با ساواک عضو کد دار ساواک در خارج از کشور است. ک

 تاثیر دو چندان داشت.

این که امروز سازمانش همه کاؼذها و آنتن ها و اعضاء و دیگر امکانات را بدین مسئولیت گمارده که 

مسعود رجوی در زندان ابراز حیرت کنند، خود به نوعی گواه این  همواره از مقاومت گستاخانه

خرج  ،متش در زندانومدعاست. کسی که ریگی به کفش ندارد چرا این همه امکانات را به نشانه مقا

 می کند.

 است: ت که از زندان قزل قلعه پیام فرستادهو به رؼم این همه اسناد و گواهی و شاهد، مدعی اس



مجاهد ناچیز و به اقتضای وظیفه انقالبی و انظباط تشکیالتی، خود را آماده کرده  "...به عنوان یک

بودم تا ناچیزترین سرمایه خود، یعنی جانم را به انقالب این خلق بزرگ ادا کنم، تا پیرو صدیقی برای 

ا ق مکرده اند که خل قهرمانان ملی و رزمندگان بزرگواری باشم که با جانبازی و نثار خون خود ثابت

تصمیم قطعی خود را برای نجات خویش گرفته است تصمیمی را که بر اساس آن هر خلقی از لحظه 

 یی که مرگ را بر تسلیم مرجع می داند، پیروزیش مسلم گشته است.

اما منافع دیکتاتوری حاکم مخصوصًا در خارج ایران، مرا فعاًل از این سعادت جاویدان محروم کرده 

 (30...")است

رابطه علمای دین نیز به مدد شاگردان خود شتافته و به توده های بی خبر این چنین خبر داده در این 

 اند:

در مقابل این شکنجه چیها و بازجوهایی که خودتان می شناسید و دیدید از نزدیک...وقتی اسم  "

اسم مسعود  مجاهدین برده می شد، اعصاب اینها به هم می لرزید و کنترلشان را از دست می دادند. از

 (31...")رجوی وحشت داشتند

 

کسی که انصاؾ داشته باشد می بایست همواره حق را به پوست دهد  در جنگ مابین پوست و شالق،

و نگران گوشت و احساس و عاطفه باشد و احیاناً اگر همتی داشته باشد با شالق بجنگد. اما اگر 

خود سراپا بدل به شالق گردد، باز هم مشکلی زمانی، پوستی نتوانست در مقابل شالق مقاومت کند و 

پوست ضعیؾ خود را کلفت بنمایاند و هم چنان در میدان سیاسی نیست. مشکل این جاست که باز هم 

باقی بماند و گرد و خاک کند و در راستای توجیه تسلیم و ذلتی که بر او رفته است، از همه امکانات 

ذشته را معکوس جلوه دهد. عوامفریبی که النهایه به و ابزار در دسترس استفاده سوء کرده و گ

 خودفریبی راه خواهد برد از این جا آؼاز خواهد شد. مشکل این جاست.

کسی که از بدنام شدن نزد مردم و مخالفین خود هراس ندارد، هرگاه در آب ؼوطه می خورد، مانند 

پاکیزه می نماید، این وقاحت،  اردک نیم تکانی به خود می دهد و در معیت دیگران خود را خشک و

 خطرناک است و مبارزه با چنین موجودی، سخت دشوار.

تا این جا صحبت از اسناد بود. سندی که منطقش واقعیت و عمل انجام شده است. ولی حقیقت امر، 

بسی تاسؾ بارتر و شرم آورتر از آن چه است که تا کنون اسناد، پژوهشگران، ناراضیان و نقاالن 

ه اند. حقیقت امر این است که، رهبر انقالب تنها انگیزه اش برای نجات خلق و انقالب "زن" نقل کرد

بوده است. باورش سخت است. وی، جوانی از شهرستان طبس و از یک خانواده مرفه و متعصب 

مذهبی با انبوه بار ریاضت به تهران آمده بود تا ضمن گرفتن مدرک از دانشگاه صاحب یک زن هم 

، برای جوانان مذهبی و 50و  40بعد به والیت برگردد. الجرم در تهران دهه های بشود و 



، مسایل جنسی و شهرستانی که خود را از امکانات رفاهی و مدرن روز مانند الکل، سینما، موسیقی

وخورده خود را در عصری که ؼیره به دور نگه می داشتند، سعی یا تظاهر می کردند تا عقده های فر

لوژی و انقالب فراگیر بود، به زبان خشونت و احیاناً از لوله تفنگ و با به کار بردن ادا و وتب ایدئ

انتیک بدل به اطوارهای دیگر تخلیه نمایند و النهایه اگر جسارت داشتند با روحیات ماجراجویانه و رم

به چه ن روز خود مسعود رجوی و ساواک و همرزمانش نمی دانستند که او قهرمان شوند. شاید آ

انگیزه ای وارد میدان مبارزه شد. همرزمان صادقش به تور شخصیت ضعیفی افتاده بودند، که وی در 

سال  15مقابل ضعؾ شخصیتی، از مکر و حقه و حسد فراوان برخوردار بود. بعدها، پس از گذشت 

خون و  از آن تاریخ، وقتی او در مقابل یک رسوایی عشقی، ناچار همه سازمان مجاهدین را که با

رنج بسیاری از جوانان مذهبی تاسیس شده بود را، تباه کرد؛ گوشه ای از نیات و شخصیت ضعیؾ او 

بر همگان برمال شد. ولی او، خاطره جالبی را از همان دوران زندان و مقاومت به یاد داشت وقتی آن 

 بت داد.خاطره را بازگو کرد، در اصل رفع تناقض کرد و تناقض خود را به شخصی دیگر نس

آنان که سال ها در محضر او و از نزدیک به سخنانش گوش فرا دادند، نیک می دانند که مسعود 

بزرگان تاریخ که شناخته شده اند رجوی، همیشه عادت داشت تا همه خواست ها و حاالت خود را به 

خود قرار می داد. تعمیم دهد. مثالً، او همواره پیامبران بزرگ را در قیاس با خود و موقعیت و اعمال 

او در داستان انقالب ایدئولوژیک به تقلید از پیامبر اسالم اصرار هیستری داشت که چون محمد حبیب 

خدا بوده خداوند به عشق خود یک امتیاز ویژه داده بود و آن امتیاز بنا بر نیاز پیامبر، زن بود. چون 

بر نیز اگر هر مرارتی را تحمل می پیامبر نمی بایست از حیث زن در مضیقه می بود. زنان پیام

( در حالی که او آن قدر از 32کردند، حداقل در روز حشر بدون سئوال و جواب به بهشت می رفتند.)

هول حلیم دست و پاچه شده بود که هیچ از خود نپرسید که همین امتیاز ناقابل، امتیازی استثماری از 

قرن در  14ل پیامبر نمی شد، امروز هم پس از گذشت جانب خدا بود. ضمناً، این امتیاز تنها شامل حا

جوامع اسالمی هر کس که مایه اش را داشته باشد این امتیاز را دارد و نیاز به مجوز از جانب خدا 

 ندارد و الزم نیست که حبیب خدا باشد.

مقایسه می کرد. او مینی یت هللا خانقالب چون لنین و به ویژه با آ یا مثالً او همواره خود را با رهبران

یت هللا خمینی می گفت، خمینی حیاتش به جنگ ایران و عراق بسته است، اگر جنگ تمام در مورد آ

شود او دستاویزی برای سرکوب مردم و مقاومت ندارد. رژیم، حیاتش به سرش یعنی به خمینی بسته 

ن فرافکنی های دیگر. ( و فراوا33است، اگر خمینی بمیرد، رژیم او فی الفور فرو خواهد پاشید)

بنابراین، او در یکی از همان نشست های ایدئولوژیک که مست پیروزی بر اعضایش بود بدون این 

که خود و نیروهای اطالعاتی متوجه گاؾ او شوند، منظور خود را از پا گذاشتن به میدان مبارزه این 

 چنین شرح داد:



د دختر را به تور بزند نشد. سرانجام فکر عکاشه، روزی عاشق یک دختر دانشجو شد. هر کار کر"

بکری به سرش زد. در آن ایام چریک شدن و به زندان رفتن اسم و رسم داشت. عکاشه با آن دختر 

قرار مالقاتی در یک هتل شیک گذاشت. در محل قرار، مقداری وسایل کوهنوردی و طناب و کیسه 

رانگیخت و عکاشه را دستگیر و به کمیته خواب و ؼیره قرار داد. که همین موارد ظن ساواک را ب

مشترک آوردند. ابتدا ساواک عکاشه را مورد ضرب و شتم قرار داد که او چریک است و با 

همرزمش قرار دارد. عکاشه که سمبه را پر زور دید، زبان به اعتراؾ گشود که نزنیدم، بنده چریک 

را به شکل چریک در آورده و دختری  نیستم. از آنجایی که چریک شدن افتخار داشت، خواستم خود

را که عاشقش بودم و او راضی نمی شد، راضی کنم. ساواک هم وقتی فهمید که عکاشه واقعًا چریک 

 (34).نیست دست از سر تقصیرات او برداشتند"

حتی اگر کسی بتواند با انگیزه بسیار ضعیؾ یعنی خواستن زن وارد میدان مبارزه شود و از این ره 

سیاست و دیانت و آزادی شود، باز هم مشکلی نیست به شرط آن که در پروسه فکر و عمل رهبر 

خصلت های فردی را از واقعیت های سخت اجتماعی جدا کند. نه این که مسایل فردی و بیماری خود 

، را در قالب سیاست و دیانت و انقالب، تئوریزه و به خورد دیگران بدهد و به آنان این چنین القاء کند

" به جنگید، که النهایه از برای انقالبی ماندن و مبارز ماندن و مجاهد ماندن و ؼیره بایست با "خود

 (35ؽر جنگ اکبر بیرون آید.)جنگ اص

 15پس از سال ها آی دزد گفتن و با آن همه قسم حضرت عباس، باالخره دم خروس پس از گذشت 

ژیک، از زیر قبای مسعود رجوی بیرون زد. او ، در جریان اولین انقالب ایدئولو1364سال در سال 

عاشق زنی به نام مریم عضدانلو که زن همرزمش مهدی ابریشم چی بود، شد و آن دو را با ترس و 

توجیه اش در این طالق و تطمیع وادار به طالق از همدیگر و زن را ناچار با ازدواج با خود کرد. 

مبارزه و انقالب و اعضاء شمرده شد. خسارتی که او در  ازدواج بسیار بود که اکثراً به نفع اسالم و

این انقالب ایدئولوژیک و به قول خودش ارتقای ایدئولوژیک پرداخت، آن چنان سرسام آور و پر 

شتاب بود که پس از گذشت دو سال، توانست سازمان مذهبی مجاهدین را به یک سازمان مزدور و 

، آن هم به آن شکل ؼیر 1363ی مسعود رجوی در سال آدم کشی تنزل دهد. وقتی خبر رسوایی عشق

عرفی و مشمئزکننده روی آنتن ها رفت، مردم و اپوزسیون ایران را شوکه و منزجر و ناامید کرد و 

روند. درنتیجه، اکثر یاران سیاسی و آنان دریافتند که مجاهدین به سمت یک فرقه مذهبی پیش می 

با بهت و نفرت عطای مجاهدین را به لقایش بخشیده و با سازمان های عضو در شورای ملی مقاومت 

کوله باری از توهین و ناسزا راه خود را جدا کردند. مسعود رجوی در توجیه عمل خود، آن را به 

اسالم و عمل پیامبر و ازدواج پیامبر با زن پسرخوانده خود زید، مقایسه کرد که ضمن بی اعتبار 

ت کرد در دین پناهی و دین فروشی از رقبای عمامه دار خود در کردن ایدئولوژی خود هم چنین ثاب



اعالم کرد و زنش را نیز برای تطمیع، بر اساس مذهب شیعه امامت خود را ایران، چیزی کم ندارد. 

رهبر عقیدتی نامید و بیش از پیش مبارزات سیاسی را به نفع دگماتیسم مذهبی کم رنگ و بی ارزش 

یاسی سازمان را حذؾ کرد تا مبادا در میانه راه کسی انحراؾ را به او کرد. به دنبال آن، دفتر س

گوشزد کند. رده عضویت همه اعضاء را ملؽی اعالم کرد و از نو، بر اساس تمکین و سازش دوباره 

اعضاء، عضوگیری جدید نمود تا هرگونه اعتراض در باب آن انقالب ایدئولوژیک را سرکوب کرده 

تن بودند در کردستان عراق به عنوان افراد مشکوک  700را که بالػ بر  باشد. جملگی اعضای خود

به زندان انداخت تا اعضاء را به دنبال ظن واهی به درون خودشان فرستاده باشد. هم چنین ثابت کرد 

که او از افرادش نه به عنوان انقالبی بلکه ابزار انقالب استفاده می کند. در طی این سال ها، بسیاری 

، ارتش 1366از اعضاء و هواداران خود را از دست داد و با تتمه نیروهایش در سال دیگر 

آزادیبخش که در واقع بخشی از ارتش عراق بود، تاسیس کرد. رهبر انقالب، برای توجیه و مشروع 

جلوه دادن انقالب ایدئولوژیک خود که همانا مصادره زنان به نفع سازمانش بود، در یک نشستی با 

ان خود ابراز داشت که از این پس هر کس مخالؾ ما باشد، زنش این جا مانده باشد او را فرمانده

یعنی زنانشان که سوی پیامبر می آمدند شوهر می دهیم کاری که پیامبر اسالم با مخالفین خود کرد. 

به یکی از پیامبر آن زنان را یک به یک به افراد خودش می داد. رجوی در این رابطه با ؼبطه 

خالفینش به نام آقای بنی صدر اشاره کرد و به جمع حضار گفت که آیا ما با او می توانستیم چنین م

ی از بکنیم؟ مریم عضدانلو، بنا بر جوری که بر او رفته بود سریعاً جواب داد که تا به حال نکردیم ول

را بر خود و ن نشست، مسعود رجوی مال و جان و ناموس مخالفین ( در آ36این پس خواهیم کرد.)

 26اول یا همان رسوایی عشقی،  ای تکمیل همان انقالب ایدئولوژیکسازمانش حالل شمرد. در راست

( الزم به ذکر 37را مبداء انقالب ایدئولوژیک دوم و روز مریم انتخاب کرد.) 1368مهرماه سال 

که در خرداد آن  به دنبال این شکست و سناریوی مریم را 1368است که او انقالب ایدئولوژیک سال 

یت هللا خمینی فوت کرده و در نتیجه صدام حسین به رجوی اجازه تهاجم به ایران را نداده بود، سال آ

به راه انداخت. ابتدا رده اعضاء را حذؾ کرد و دوباره اعالم کرد که همه اعضاء می بایست دوباره 

سازمان ند. عضوگیری دوباره در از مریم متولد شوند وگرنه الیق انقالب و اسالم و سازمان نیست

انقالب مریم، که می  نوین، مسعود رجوی در راستای تکمیلآؼاز شد بنا بر وفاداری و تمکین از متد 

بایست بر اساس آن زنان و مردان از هم به اجبار جدا می شدند، بیش از دو سال تالش درون 

دست داد. برای سرعت کار، در  سازمانی کرد و به دنبال آن صدها تن از اعضای ناراضی را از

تن بودند، به بهانه جنگ از خاک عراق  800حدود که ، کودکان مجاهدین را 1369اواخر سال 

خارج و در کشورهای ؼربی کودکان بی سرپرست را تحت آموزش های ایدئولوژیک ـ تشکیالتی 

گذشت سال ها توانست موفقیت در امر انقالب ایدئولوژیک و پس از قرار داد، که در نتیجه پس از 



صدها تن از کودکان را دوباره به خاک عراق عودت داده و به ابزار ترور صدام حسین تبدیل نماید. 

بخشی دیگر از کودکان مجاهدین که در کشورهای ؼربی مانده و والدین آنان در گروگان سازمان باقی 

نکردند و بعضاً به افرادی مضر  بودند، بنا بر اطالعات نویسنده، هیچ کدام موفقیت اجتماعی حاصل

انگیزه جنگ و تهاجم و ؼنیمت گرفتن زنان، تنها مختص سران سازمان در جامعه خود بدل شدند. 

نبود بلکه به تمام بدنه سازمان سرایت کرد. به گونه ای که در سازمان مجاهدین باالترین انگیزه برای 

و رده" همواره در دست مسعود رجوی جهت مردان "زن" و برای زنان "رده" بود. و دو اهرم "زن 

کنترل و جابجایی و تشویق و تنبیه نیروها استفاده می شد تا جایی که وی اعتراؾ کرد، دعوا بر سر 

 (38زن است همه دعوا بر سر زن است.)

موضوع دعوا و جنگ برای زن، تنها یگ جنگ درون گروهی نبود، بلکه هر آن کس که از راه می 

و به او سرایت می کرد. اسرای  دی را به عنوان ابزار تشویق و تنبیه، در می یافترسید، جنگ مجاه

جنگ مابین ایران و عراق، که اهدایی صدام حسین به رجوی برای جنگ با ایران بودند، در بادی 

امر، آن چنان آلوده فضا شدند که خواهان سوخت برای کار در دستگاه جدید می شدند. مهدی ابریشم 

ولین روزهای ورود آنان، خطاب به اسراء گفت، طی این دو ماه که ما در تدارک قیام و شما چی، در ا

( این دادن ها و 39مهمان ما هستید از ما تنها سالح بخواهید "زن" را در تهران به شما می دهیم.)

و آنان را تا به مرز جنون و انتحار  ترین نیروها را شکستوید که کمر قیستاندن ها تا به آن جا رس

( رجوی در فرار به پیش و حفظ موقعیت خویش در سازمان ناچار شد زن ساالری را در 40کشاند.)

سازمانش حاکم کند تا ضمن حل معضالت روحی اش و ایجاد امنیت گرد خود، از کودتا و اعتراض 

اخیر، همه فرماندهان و مسئولین خود را  مردان پیشگیری نماید. او وقتی ثمره کار را دید در یک دهه

از جنس زن انتخاب کرد و به مردان مسئولیت های اجرایی و یدی و مقابل دوربین ها را سپرد. و 

صدها موارد دیگر از این دست که استثمار زنان در دستگاه رجوی به قطر چند کتاب خواهد شد. و 

ن به این گونه اعمال خود تجاهل و افتخار نیک می دانیم که مسعود رجوی در مقام رهبر مجاهدی

ری علیه نیروهایش استفاده می کند و می گوید، من النهایه برای را به مثابه اهرم فشا دارد، بدنامی

 حفظ سازمان و انقالب تن به این همه بدنامی از جانب مخالفین داده ام.

ن و نشاندن زنان پیرامونش و به به هر حال هزینه ها و تلفاتی که مسعود رجوی در توجیه زن خواست

نام انقالب و اسالم و آزادی خرج کرد، از جیب مردم، اپوزسیون، اعضاء و خودش پرداخت شد. این 

چنین انحطاطی پر شتاب و کیفیت و کمیت تلفات، در تاریخ احزاب سیاسی ایران و شاید هیچ جای 

مجاهدین را که در عصر خود از جهان سابقه نداشته است. در یک قلم، این که سازمان مذهبی 

مشروعیت نسبی در محافل مذهبی برخوردار بود، به یک مافیای مزدور و مخرب بدل کرد و در 

ی خود و ادامه همان داستان همه پل های پشت سر را آن چنان نابود کرد که هیچ راه بازگشت برا



او طی چند ماه قبل نیز در ادامه  تماماً در تقابل با زمان قرار گرفته است. سازمانش باقی نگذاشت و

داستان انقالب ایدئولوژیک خود و دعوا بر سر زن، فتوای دوباره صادر کرد و گفت، حال دوران 

( و بیش از پیش ثابت کرد، وی و سازمانش پتانسیل آن را 41مبارزه با نفس و جهاد اکبر است.)

ی نجات دهند. چرا که این فرهنگ قبیله ای ندارند تا خود را از دام فرهنگ قبیله ای و ایدئولوژی جنس

 و ایدئولوژی جنسی تواماً، رمز حیات یک فرقه مذهبی اند.

و این همه در حالی است که بسیاری از مخالفینش، می پندارند، رهبری مجاهدین تعادل قوایی می 

یی و برای قوا جنگد و تنها به فکر قدرت است. در حالی که این طور نبوده و نیست. کسی که تعادل

حداقل های پرنسیب های سیاسی و فاکتورهای دیگر جنگ را در نظر بگیرد.  قدرت می جنگد، باید

( کسی که 42جنگ برای سرکیسه کردن ارباب و جذب زنان بی پناه و کودکان بی سرپرست نباشد.)

ند و همه هوش و توان و درایت خود را صرؾ گروگانگیری و کنترل زنان و کودکان بی پناه می ک

در این رابطه خسران مالی و سیاسی و اجتماعی گزافی را می پردازد و در نشست ها ساعت های 

متمادی در امور مربوط به مسایل زنان داد سخن می راند، طبیعی است که در جنگ و سیاست کم 

خواهد آورد. یا این که جنگ و سیاست بهانه ای برای رسیدن به اهداؾ و بی اعتبار کردن اصل 

% موفق 95( مثالً اگر او در به دام انداختن زنان و کودکان تا به 43نگ و سیاست خواهد شد.)ج

% موفقیت حاصل نکرد. حتی آن ایامی که امپریالیسم ؼرب و عرب 5در جنگ و سیاست حتی است، 

و زمان و همه و همه یار و یاور او بودند، حداقل هوش و درایت خود را صرؾ جنگ و سیاست می 

ذره ای هم به نظرات دیگران گوش فرا می داد، چه بسا این که به قدرت سیاسی نزدیک می  کرد و

شد و یا این که در حضیض تنگدستی که امروز دامنگیرش شد گرفتار نمی شد. و شاید هم او را 

تربیت کردند و مامور کردند تا با پندار و رفتار و کردار خویش به دشمنانش مشروعیت بخشد و 

را رفته رفته نابود کند، که اگر این حجم از نابودی به دست دشمنانش انجام می گرفت، سازمانش 

 الجرم، دشمنانش می بایست باالترین هزینه ها را پرداخت می کردند. 

و معرفی  50و  40موضوع سخن، بر سر سمت و سو و کالبدشکافی گوشه ای از مبارزات دهه های 

 مذهبی بود.یکی از رهبران مبارزات رادیکال و 

ه "گل" ب 57به هر حال، مبارزات رادیکال و انقالبی، خواستگاهش انقالب در جامعه بود و در سال 

 یت هللا خلخالی به "گل" نشست:نشست، گرچه در رای و حکم آ

.افرادی که در دادگاه های انقالب با حکم این جانب اعدام شدند، از مهره های اصلی دستگاه و نظام "..

نها نکردم؛ زیرا "ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بودند و من هیچ گونه رحمی به آهی شاهنشا

نها تحمیل شده بود دیده ان را که به دست همین سفاکان بر آبر گوسفندان". من رنج حرمان ملت ایر

یده بودم. زندان و شکنجه و تیرباران مبارزین و نابودی نسل جوان این مرز و بوم و به انحطاط کش



سال حکومت دودمان  57شدن یک نسل و تضعیؾ فرهنگ اسالمی مردم با شرؾ ایران در طول 

م دین ستمکاران صورت گرفته بود... دو، به دست ای1342خرداد  15ننگین پهلوی؛ به ویژه، پس از 

فتم و خود را به مدرسه علوی شماره یک که محل اقامت امام بود، رساندم. نفس زنان از پله ها باال ر

 قایان: ابراهیم یزدی و مطهری و دکتر بهشتی و احمدعجب دیدم که آو نفسم تنگ شده بود. با کمال ت

ما حاضر نیستیم به جهنم برویم. امام فرمود:  قا خمینی در خدمت امام هستند. عرض کردم: ای امام!آ

ه ما به جهنم می نفر ررا اعدام نکنیم، هم 24مگر جهنمی در کار است؟ عرض کردم: بلی، اگر این 

 (44...".)رویم و خالصه، خیانت به انقالب است

، وقتی که قرار شد کام انقالب با شراب خون 1357بهمن  24پس از دو روز از پیروزی انقالب، 

تن در همان شب و مابقی در شب  4تن در همان شب اعدام انقالبی شوند؛ که تنها  24شیرین شود و 

های بعد اعدام شدند؛ آیت هللا خلخالی در جواب خودش که چرا در مقابل دشمن از خود صبر و 

یبایی به خرج نداد، او جواب خود را خود که حال هم قاضی و هم محکوم است به صورت شعر شک

 ( 45جالبی بیان می کند و می گوید، "ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان")

در همین جوابیه محکم و انقالبی آیت هللا خلخالی به خود، قبل از این که دوست و دشمن او را مورد 

 وال و مذمت قرار دهند، هر چه که به خواهیم یافت می شود:سئ

 ـ دیدگاه دو قطبی؛ پلنگ در مقابل گوسفند قرار می گیرد.1

 ـ خشونت و بی رحمی؛ نسبت به دشمن و حراست از موجودیت خود.2

رای ـ رادیکالیسم و انتقامگیری و چنگ و دندان نشان دادن؛ با توجه به این امر مسلم، عدم اعتقاد به 3

 توده ها، چون که مردم در این جا نیز گوسفند خوانده می شوند.

این تنها رای و نظر آیت هللا خلخالی نیست. این ایدئولوژی، فرهنگ، تاریخ و ادبیات ماست که عاری 

از هرگونه روحیه تساهل و تسامح است. حاال در یک شرایط انقالبی یک فرد انقالبی می آید و آن 

ه عمل تبدیل می کند و جامه عمل می پوشاند و بعضاً "پلنگان" و "گوسفندان" را شعر را از شعار ب

 دلخور می کند؛ متاسفانه، مشکل و قانون هنوز به قوت خود پابرجاست.

یت هللا خلخالی، در موقعیت حاکم شرع انقالب همان حکمی را علیه دشمن صادر کرد، که دشمن در آ

وی، افتخار می کند و نمونه محاکمه هویدا را می آورد که به  مسند قدرت با دشمنانش همان می کرد.

 دشمن رحم نکرده است:

...گفتم: تکلیؾ این است که آخرین دفاعیات خود را بکنی. مثل این که متوجه منظورم نشد. لذا گفت: "

 (46..")من نمی گویم بی تقصیر بودم، کارهای مفیدی هم کردم. سبک سنگین بکنید.

آیت هللا خلخالی یاد نگرفته بود که سبک و سنگین کند. او این کار را به عهده تاریخ ولی متاسفانه، 

نویسان گذاشت و خود حکم شرعی صادر کرد. فضای انقالب و زمانه چنین حکم می کرد و نیروها و 



آن ( او، آنچه را که تا 47گروه های اجتماعی که فریاد می زدند، دادگاه های خلخالی ایجاد باید گردد.)

روز یاد گرفته بود، این که، هر کس یا انقالبی و یا ضد انقالب است؛ گناهکار یا بی گناه؛ ظالم یا 

 مظلوم؛ مستضعؾ یا مستکبر؛ حق یا باطل؛ و باالخره، پس از مرگ، به بهشت یا جهنم خواهد رفت.

یدا یافته بود، در از زخم انقالب حال که مرهم زخم را در خون هوآیت هللا خلخالی، به عنوان آیه ای 

آن فضای خون و جنون انقالب، هیچ از خود نپرسید، آمر اصلی، وقتی که خانواده و جان و مال و 

حتی سگ خود را همراه می برد، برای کدام روز، نخست وزیر سیزده ساله و معتمد خود را در دام 

 ( آیا حکیم انقالب این حکمت را نمی دانست؟!48باقی می گذارد.)

انقالب اگر در حکم خود هویدا را کشت، در فضای مذهبی و انقالبی و خیانت و جهالت و پر از ابهام 

در فرار به پیش پا را در یک خود کسانی چون مسعود رجوی را احیاء و سپیدسازی کرد که او نیز 

یمت رده که آیت هللا خمینی حق او را خورده و جای او را گرفته است و حال بایست به قکفش ک

 انقالبی خونبارتر این تؽییر و تحول صورت پذیرد!

 

 

 

 

 فصل دهم

 

، در گرماگرم انقالب 50و  40دستاوردهای مبارزات دهه های  در فصل نهم این مجموعه آورده شد،

به شعار "دادگاههای خلخالی ایجاد باید گردد" بدل شد، همچنین آورده شد، یکی از فرآورده های 

، رهبرسازی و سپیدسازی رهبران بود. رهبری مجاهدین، که در زندان شاه با 57انقالب سال 

خون دهها انقالبی، خود از مرگ نجات یابد، در فضای  همکاری ساواک توانسته بود با ریختن

، در اثر عدم وجود دولتمردان و سازمان های مسئول، خود را رهبر مبارزات 57جنجالی سال 

مسلحانه می نامید و طلبکار شده بود که رهبری انقالب می بایست از آن انقالبیون مسلح باشد. به هر 

توانسته بود به نیروها و امکانات زیادی دست یابد. پس از  حال، جنبش مذهبی بود و او در آن فضا

، اکثر نیروهای چپ و 1360این که رهبری مجاهدین با اقدام ماجراجویانه ای در خرداد سال 

رادیکال را به زیر تیػ انقالب از دور مبارزه خارج کرد، باز هم بیش از پیش امکانات مبارزه و 

خود گسیل داشت. او در طی این سال ها، که به عنوان بزرگترین نیروهای سایر گروه ها را به سمت 

جهت پوشش نهادن  رهبر اپوزسیون جمهوری اسالمی خود را رهبر انقالب نوین می نامید، هم چنان

و ذره ای گرایش سمت مردم و دموکراسی را انتخاب نکرد و  ار به پیش را برگزیدهبر گذشته اش، فر



خود را  واک انجام داده و به تبع آن جانافات شکننده ای که نزد سانتوانست. وی در راستای اعتر

برای سرپوش نهادن به آن اعترافات، در سازمان نجات و جان دهها انقالبی را به خطر انداخته بود، 

خود در طول زمان شیوه اعتراؾ گرفتن از اعضاء را به آن جا رساند که "خواب شبانه" را نیز شامل 

تراؾ کردن، آؼشته به نوعی قداست بوده و در خالء عملیات مسلحانه، اعتراؾ از شد. و امروزه اع

جانب اعضاء "عملیات جاری" خوانده می شود. یعنی کسی که در طول شبانه روز چنین عملیاتی را 

و مذمت قرار علیه خویش انجام ندهد، گناهکار است و در جلسات شبانه می بایست مورد مواخذه 

 (49گیرد.)

مجاهدین تنها در زمینه اعتراؾ گرفتن از اعضایش تا به تبع آن بتواند گذشته ویران شده اش  رهبری

را معکوس جلوه دهد، استاد نیست. بلکه در بسیاری از موارد دیگر و خوی و خصلت ها و منش و 

( بدین جهت است که 50کردار، وی را نمی توان با انسان های موجود در کره خاکی مقایسه کرد.)

د را و سازمانش را نوک پیکان تکامل می نامد. از دیگر رفتارها و پندارها و احساسات رهبری خو

ده و جای تامل فراوان مانش و سپس در حیطه سیاست دخیل دامجاهدین که آن ها را ابتدا به درون ساز

ب جان، حب جاه، کینه و انتقامگیری، دروغگویی و هراس، حاست به اختصار از این شمارند: 

و انبوه ترفندها و بی پرنسیبی های اخالقی و  مبالغه، مزدوری، زندان، شکنجه، تحقیر، نفاق

اجتماعی و سیاسی که هر کدام از این موارد اگر توضیح بیشتر و فاکت آورده شود در حجم یک کتاب 

ؾ می گنجد. ولی در این جا سعی می شود با کوتاهترین جمالت و مفاهیم سریع تر از این پاراگرا

 بگذرم:

وی در فرار به پیش، سعی می کند همواره خود را جسور و شجاع و انقالبی جا بزند و از  هراس:

این طریق رهبر انقالبیون دیگر باشد. همین که وی در زندان شاه هیچ مقاومتی در مقابل خطر از 

نقالب اسالمی، خود بروز نداد، و پس از این که توسط مردم از زندان آزاد شد در حین درگیری با ا

اولین کسانی بود که از ایران گریخت. سپس در فرانسه، در جمع محافظان فرانسوی و ایرانی  جزو

بیشمار، حتی حاضر نبود که به حیاط خانه اش پا نهد. در سئوال یکی از اعضای شورای ملی 

د، دشمن ممکن مقاومت که چرا او حاضر نیست در شبانه روز هوای تازه استنشاق کند، جواب داده بو

است از آسمان تیری سوی او شلیک کند. وی پس از پنج سال اقامت در فرانسه، مخفیانه و با یک 

فرار کرد و علت مخفی بودن فرار  هزینه هنگفت، از آن کشور به عراق فروند هواپیمای شخصی و با

سمان مورد اصابت قرار دند ممکن بود هواپیمای او را در آرا تاکید کرد که اگر اسراییلی ها می فهمی

ؼم این که دو هزار تن افرادش و دو هزار تن پرسنل نظامی عراقی از ردهند. او در خاک عراق علی

او حراست می کردند، با این وجود حاضر نشد حتی یک بار به شهر کرکوک برای دیدن اعضایش 

اره با دهها بادیگارد و مسافرت ها در شان رهبر نیست. او همو هبرود و بهانه می آورد که این گون



بیشترین امکانات حراستی را ماشین ضد گلوله و مخفیگاههای زیرزمینی و انبوه پوشش های امنیتی، 

که در حال حاضر هیچ رهبر سیاسی و مذهبی در جهان به خود اختصاص نداده، اختصاص داده 

ی تفتیش بدنی و تحقیر است. او هر از گاهی که برای سخنرانی اعضایش می رود، نفراتش را به سخت

می کند و سرانجام، انبوه ابزارهای ضد گلوله و ضد نارنجک هم چون میز نشیمن، کیسه های شن و 

چندین الیه بادیگارد را در اطراؾ خود دارد. او هم چنین ؼذای روزانه و نیازهای دیگرش را از 

وی برای وارونه جلوه  کشورهای خارج از عراق سفارش می دهد. این همه خوؾ، در حالی است که

که فتوای جهاد علیه انقالب  1360دادنش، ناچار می شود از کیسه دیگران بپردازد. او در سال 

اسالمی را صادر کرد، شرایطی برای نیروهایش فراهم آورد که آنان ناچار بودند بدون آموزش 

م نیروها در زندان و مسلح بشتابند. با این وجود، خیل عظینظامی و با دست خالی به مصاؾ دشمن 

گورستان، و چند برابر خواندن شان در بلندگوها، گو این که کیسه اربابان را شل تر و مشروعیت 

 رهبری را افزایش می داد...!

اجساد دیگر همرزمانش  به جز آن چه که قبالً آورده شد وی برای زنده ماندن از روی ؛حب جان

یان انقالب ایدئولوژیک اول زن برادرخوانده اش را از عبور کرد، می کند و خواهد کرد، او در جر

آن خود کرد و در جریان انقالب ایدئولوژیک دوم، خود را باالتر از پیامبر اسالم دانست و معترؾ شد 

که رهبر نباید از حیث زن در مضیقه باشد و همه زنان سازمان می بایست از آن من باشند و مزیت 

که در روز حشر، پشت سر من بی چون و چرا به بهشت خواهند  آن زنان در این میان این است

 رفت. فردی با این همه احساس و ایدئولوژی احساسی، گمان می برد با عقل نیز می توان کار کرد...!

کسی که هر از گاه نفراتش را دور خود جمع می کند، با بؽض و کینه منحصر به  ؛کینه و انتقامگیری

فردش فریاد زده و از آنان التماس می کند که در حین هجوم به تهران و در سر راه خود ابتدا قبر آیت 

هللا خمینی را منفجر کنید. وی هم چنین معتقد است هر انسان زمینی که آلوده به جنسیت بوده باشد 

وان است و همه دستاوردهای تاریخ بشری تا امروز، به دلیل آلودگی بشر به عنصر جنسیت، به حی

پشیزی نمی ارزد. او بارها انسان های خارج از فرقه شیطانی مجاهدین را حیوان خطاب کرده و 

فتوای مرگ مخالفینش را برای روزی که او زنده نباشد یا این که به قدرت رسیده باشد، صادر کرده 

 است...!

؛ وی با سیاست تبلیؽاتی فوق گوبلزی آن چنان در آمار و ارقام سیاسی و نظامی دروغگویی و مبالغه

به نفع موقعیت خود دست برده که هیچ اعتباری را حتی برای روزی که راست هم بگوید، باقی 

نگذاشته است. او نه تنها در تبلیؽات فوق گوبلزی و معکوس تبلیػ می کند، بلکه به راحتی آب خوردن 

یزیک و ریاضی دست می برد. رهبری مجاهدین در انقالب ایدئولوژیک دوم معتقد شد که در قوانین ف

از این پس اگر هر مجاهدی تنها یک گرم عنصر مجاهدی که همان عنصر رهبری است، با خود 



، رشد تشکیالتی و ایدئولوژیک خواهد داشت! بیچاره 27به توان  10داشته باشد، در اثر انفجار، 

در مبالؽه، همین کافی است که گفته شود، سازمانی که هیچ جمعیت و مردم تحت سلطه انیشتن. آلبرت 

تعداد افراد پارلمانش از تعداد افراد پارلمان کشور چین که یک میلیارد و و یک وجب خاک ندارد، 

 دویست میلیون نفر جمعیت دارد، بیشتر است...!

و باال بردن قداست خود، هر از گاه با ؛ وی به خاطر تقویت احساسات مذهبی افرادش عوامفریبی

جمعی از اعضایش، به شهر سامراء که مدفن امام دوازدهم شیعیان است رفته و در حین راز و نیاز با 

به قول خودش امام زمان، خود را به ؼش و خلسه می زند، تا به اعضایش بباوراند که او وصل به 

 امام زمان و نماینده اش در روی زمین است...!

؛ وابستگی مالی، نظامی، سیاسی و هویتی ایشان به یک کشور بیگانه به نام عراق و آن هم زدوریم

در حین جنگ با ایران از حیث جاسوسی و نظامی و سیاسی به آن جا رسید که حاضر شد تا به ازای 

ق ب و خاک کشور ایران را با قراردادهای پشت پرده به نام "نخل" به عرابخشی از آآن وابستگی 

پیشکش کند و به یمن خدمات فراوانش به دستگاه نظامی و جاسوسی دشمن، موفق شد نشان رافدین، 

 بهترین سرباز کشور عراق را دریافت نماید...!

؛ رهبر به ؼیر از این که خاک عراق را به زندانی بزرگ برای اعضایش بدل کرد، او هر از زندان

مل ابدی اعضایش در کنار خود، ؼل و زنجیر ساخته است. و تعهداتی را مبنی بر تحگاه سوگندنامه ها 

زندانی برای حراست و  در هر قرارگاهی کوچ کنند، ابتدا او برای حدوداً هر صد نفر از اعضایش که

ترساندن آنان می سازد. همین که او در قرارگاه اشرؾ در خاک عراق برای چند هزار تن از 

زندان مخفی و انفرادی و و ایزوله ساخته است، خود گواه اعضایش بیش از ده زندان عمومی و دهها 

عالقه وافرش به زندان و زندانسازی است. اگرچه زندان در تقدم اول جهت ترساندن اعضاء می 

باشد، ولی او سعی می کند، هر جا که اثری از فرد باشد و چند تا خشت، آن خشت ها را سر هم کرده 

د. یکی از رزمندگان مجاهد به نام محمدحسین سبحانی، پس از و برای کنترل آن فرد، زندانی بساز

سال اتالؾ عمر در سازمان که سرانجام توانسته بود پس از از دست دادن برادر و همسر و  22

، از چنگ شان فرار کرده و خود را به کشور آلمان برساند، 2002دخترش، در ماه آوریل سال 

یچ جرمی در زندان های انفرادی مجاهدین سپری کرده سال از عمرش را بدون ه 10اعتراؾ کرد، 

 است...!

را به تناسب زمان و مراحل جنگ، علیه اعضایش به کار  ؛ او شکنجه های فیزیکی متنوعیشکنجه

که نگارنده از کم و کیؾ این گونه شکنجه ها اطالع کافی چندانی ندارد، ولی بسنده است تا می برد 

گفته شود، در سال های قبل افراد ناراضی را در شرایط ایزوله و ارعاب باقی می داشتند، سپس 

و  فرمانده و همرزم قربانی به طور ناگهانی به زندانی که در شرایط ارعاب ایزوله بود، شبیخون زده



مورد ضرب و شتم قرار می دادند. در این نوع ضرب و شتم گاه در انظار توسط خویشان و اقوام 

قربانی صورت می گرفت. جدا از این و در حالت معمولی، برای مردان از چهار مرد همرزم و زنان 

ام ، یکی از قربانیان شکنجه مجاهدین به ن2001از چهار زن همرزم زندانی استفاده می شد. سال 

حسین مشعوفی، پس از سال ها حبس در تاریکی و با چشمان بسته، هر دو کلیه خود را از دست داده 

بود. وی از بیمارستان بؽداد، مخفیانه با برادرانش در دانمارک و آلمان تماس گرفته و برای نجات 

کار آمدن  جانش، هشدار داده بود که رهبری سازمان به افراد زندانی خاطرنشان کرده که با روی

مجدد محمد خاتمی در پست ریاست جمهوری ایران، همه اعضای ناراضی را تیر خالص خواهد 

 زد...!

کنجه روانی استادی قابل به در امور تحقیر و ش؛ مسعود رجوی را می بایست بنا بر تجاربش تحقیر

کشورهای  ورد. وی با تجاربی که از حکومت های شاه، جمهوری اسالمی، بعث عربی عراق،شمار آ

ؼربی و فرقه های مذهبی در ؼرب به دست آورد، در راستای تحقیر و شکنجه روانی اعضایش 

در بحث مبسوطی به نام آقاجمال، معتقد  70مانندی ندارد. وی در داستان انقالب ایدئولوژیک سال 

د سه شد، که از این پس هر عضو زن جهت انقالبی ماندن ضمن این که می بایست از همسر قبلی خو

طالقه باشد بر اساس گفته کتاب قرآن زن رهبر است، در موارد حساس زن شوهر قبلی نیز هست و 

هم چنین اگر عضو جدیدی به سازمان بیاید و ما الزم دانستیم که توسط زن او را جذب کنیم، فرضاً، 

ن مردی که نام فرد جدید آقاجمال بود، هر زنی می بایست بی چون و چرا آماده هم خوابگی با چنی

باشد. اگر این یک نوع شکنجه قرون وسطایی برای زنان باشد برای  ،زشت و کریه و کچل نیز هست

شکنجه روانی قرون همچنین، یک نوع  ا ابداآلباد در نظر گرفته شد. ویمردان نیز خواجه ماندن ت

وسطایی را امروزه در درون تشکیالت برای کنترل نیروها به کار می برد که گمان نمی رود هیچ 

کدام از اعضایش بتوانند از این مرحله عبور کنند. با توجه به این امر که اعضایش احساسات و 

راضی را در این عواطؾ مذهبی داشته و همدیگر را برادر و خواهر و همرزم می دانند، عضو نا

و لباس نظامی و هر نوع کار و شرایط و در جمع برادران و خواهران خود با خلع کردن مسئولیت 

انگشت نما و مرتد و بی کار در بین همرزمانش باقی می دارند تا ضمن تحمل فشارهای وظیفه، 

ر، برای روانی و توهین از جانب همرزمان، درس عبرتی برای سایرین باشد. رسوایی در انظا

انقالبیون مذهبی، از زندان و شکنجه شکننده تر است. رهبر مجاهدین در راستای ویرانسازی تمام 

عیار انسان، تؽییر شخصیت و دستیابی اعضاء به هویت جدید، تهی شدن و ذوب در رهبری به بهانه 

ز یا هیچ چیز انقالب ایدئولوژیک، فرمول جدید ارائه کرد که از این پس عضو من می بایست همه چی

باشد. و عضو پس از مدت ها تالش برای خودشکنی می بایست در منتهای ددی و فرومایگی فکری و 

 عملی برسد تا به نقطه همه چیز که خواست رهبری است دست یابد...!



؛ رهبری مجاهد علیرؼم داشتن ایدئولوژی اسالمی که به اندازه کافی نیروساز بود و کارایی التقاط

ویژه ایدئولوژی انقالبی شیعه، و در جوار قبور رهبران شیعه در عراق، برای پیچیدن هر داشت، به 

نسخه ای که ناچار است از قرآن آیه بیاورد، بعضاً ایدئولوژی های دیگر هم چون مارکسیسم را 

یات و کشفیات خود اب پیامبران دیگری را نیز ضمیمه آدر کنار قرآن، کتزیرنویس می کند. او سپس، 

ده و جهت توجیه خلق جدیدش از انبیاء دیگر هم چون عیسی، موسی، ابراهیم، نوح و ؼیره تبصره کر

 می آورد...!

که ؛ آیت هللا خمینی اولین کسی بود که گفت، اینان منافق هستند. آن روز مردم از سازمانی نفاق

بالنسبه مشروعیت داشت به نفاق اندازیش چندان توجهی نداشتند و یا نفاق اندازی سازمان را 

موضوعی سیاسی و تاکتیکی می پنداشتند. رهبر در داخل سازمانش، به استثنای خودش که در هیچ جا 

بی و و هیچ مراسمی بدون زوج شرکت نمی کند، معتقد است که اتحاد دو انسان با همدیگر ضد انقال

ضد اسالمی و خطرناک است. او در خارج از سازمانش نیز همین را اصل و بنا می داند و اگر بفهمد 

از هم جدا  با قبول هزینه زیادرا، یا پدر و فرزندی را می تواند زن و مردی را، یا مادر و فرزندی 

به خاطر این که بهادر کند، تردید نخواهد کرد. تنها به یک مورد در کشور هلند اشاره می کنم که وی 

تلفات مالی و سیاسی گزافی را متقبل شد که از دو ساله ای را از پدرش جدا کند،  11خرمی کودک 

سال قبل تا به امروز به دهها هزار دالر بالػ می شود. کسی که در بیرون از سازمانش چنین مبلؽی 

سبت و دلیلی دو انسان را با هم را می پردازد، لزوماً در داخل سازمانش راضی نیست تا به هر منا

تحمل کند. او با پرداخت هر بهایی، دو انسانی که با هم باشند حتی یک مادر با فرزندش را از هم جدا 

 می طلبد...!

البته این چنین اعمال و رفتار و پندارهای محیرالعقول و دیوانه واری که بعضاً خارج از تجربه و 

تصور بشر امروزی است، در بسیاری موارد دیگر از این رهبر روزانه سر می زند، که در این بحث 

فتار و حوصله نمی گنجد. ولی آن چه گفتنی است، چنین فردی را، با چنین خصایص و احساسات و ر

مذهبی و انقالب بدل کرده و تنها به و پندار و توهمات بیمارگونه که همه را نیز به مسایل مبارزاتی و 

 ،را ه اند و بیشترین امکانات مبارزهیک هزارمش هم اشاره نشد، رهبر سیاست و دیانت و انقالب گفت

مردم و اپوزسیون ایران و امپریالیسم ؼرب و عرب در اختیارش گذاشتند. اگر مردم ایران در دو دهه 

گام می نهد و یا به بیراه می  اخیر شکست خوردند، این امر کامالً طبیعی بود. کسی که در تاریکی

ی زید، نیازمند رهبر رود، نباید از افتادن در چاه بنالد. ملتی که چنین می پندارد، در بستر استبداد م

می شود، چنین رهبری می سازد و به دنبالش راه می افتد، همان چوبی را خواهد خورد که هنوز 

 واژه ها در به تصویر کشیدن عمق و گستره اش عاجز مانده اند.



رهبر مجاهدین با آن چه که می اندیشید و در مرور زمان عملی می کرد، در اصل یک فرد نبود، 

کی از بزرگترین سازمان های نظامی و مذهبی علیه دو نظام شاه و جمهوری اسالمی بود بلکه رهبر ی

رون مرز در خاک فرانسه توانسته بود در راس رهبری بخشی از اپوزسیون ب، 1360که در سال 

د. شورای ملی مقاومت، چیزی حدود بیش از نیمی از اپوزسیون فعال و جمهوری اسالمی قرار بگیر

اسالمی را شامل می شد که تنها وجود دو تن از اعضای این شورا یعنی آقایان مبارز جمهوری 

میلیون آرائ مردم ایران را به همراه داشتند.  15ابوالحسن بنی صدر و عبدالرحمان قاسملو، بیش از 

اگر آراء مردمی مابقی احزاب و گروه ها و شخصیت های خوشنام و ایضاً خود سازمان با این وجود، 

را روی هم جمع کنیم، ایشان در آن سال، رهبر بیش از نیمی از اپوزسیون و نیمی از مردم  مجاهدین

ایران بود. فردی که در ادامه راه آن چه که از ماهیتش بیرون زد و مجموع عملکردهایش علیه مردم 

ا و اپوزسیون و محافل ؼربی، در مظان یک سازمان تروریستی و مزدور متهم و شناخته شده است. آی

اگر چنین است، مگر فرانتس فانون، در کتاب دوزخیان روی زمین، ؼیر از این را گفته بود؟! او گفته 

، بود در عصر ما گانگسترها چراغ راه مردمند. اگر امروز، در هزاره سوم، در عصر آگاهی توده ها

ناآگاهی  یا می توان تصور کرد که در اعصار گذشته، در عصرمردم در قید گانگسترها باشند، آ

رها چه بر سر اجدادکان آورده اند؟! گانگسرهایی که در عصر خویش خود را رهبر و تمردم، گانگس

مردم می دانستند،  عیم و قاعد و قیم و ناجی و راهنمایرسول و شاه و سلطان و ظل هللا و خلیفه و ز

دگان و رهروان ولی در اصل جهاالن مستبدی بیش نبودند، بر سر فریب خوردگان و مؽضوبان و بر

راهشان چه آورده اند؟! تصورش سخت است، اما واقعیت تلخ هر دوره از تکامل جامعه است. امروز 

اگر به احوال اجداد در بندمان با ریشخندی دل می سوزانیم، دیر فردایی نخواهد بود که فرزندان مان 

 تاریخ زمانه ما را، با گریه خند مرور کنند.

 

 

 

 فصل یازدهم

 

گرافی یکی از رهبران استبداد مذهبی در ایران آورده وقبلی این مجموعه، گوشه ای از بیدر بخش 

همچنین آورده شد که عملکردهای این استبداد در یک و چند کتاب نمی گنجد بلکه جنگلی را کاؼذ  شد.

د و دریایی را مرکب و عمر و حوصله ای چون کوه می خواهیم. به راستی چرا مردم در مقابل استبدا

 این چنین تمکین یا شورش می کنند؟!



استبداد را اگر سکه ای دو رویه فرض کنیم، بر اثر وارد شدن به توده ها، توده هایی با موقعیت های 

اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و روانشناسی منحصر به خود، استبداد را باور کرده و در مقابلش 

استبداد، حس وفاداری آنان را تحریک می کند. تمکین و حتی آن را ستایش می کنند. به عبارتی، 

متقابالً، بخشی از نیروهای جامعه، به ویژه آنان که در مقابل استبداد از آگاهی و توان انسانی و 

سیاسی بهتری برخوردارند، در مقابل استبداد و تحقیر، حسی که در آنان تحریک می شود ستم ستیزی 

 یگران را به تعرض وا می دارند.است و به تیع آن، شورش را انتخاب و د

ید در مقابل از استبداد جامعه را وارونه یا سفتوانست حجم عظیمی  1357اگر فضای انقالبی سال 

سیاه جلوه دهد، همین یکی به جد می تواند مشروعیت انقالب را به زیر سئوال ببرد. اگر قرار بر این 

پیشاپیش روشنفکران و نظریه پردازانش باشد، جامعه ای که هر پدیده را سیاه و سفید می بیند و 

داده و آنان را به چاه  تئوری های انقالب و رهبر و والیت مذهبی و مارکسیستی را به خورد مردم

اندازند، به دور از واقعیت نخواهد بود تا مستبدی از قبیله سیاه از فرصت انقالبی و والیت و رهبر و 

ایدئولوژی و ؼیره استفاده کرده و در مقابل استبداد حکومتی خود را سفید جلوه دهد و نسلی و یا نسل 

فکران و دولتمردان انقالبی، مسئول و آگاه می هایی را به قهقرا برد. اگر در فضای انقالب، روشن

بودند، می بایست چنین حوادث عبرت آمیزی را نه در چند نسخه مقابل دانشگاه بلکه درسی از دروس 

خود دانشگاه و در درون دانشگاه و مدارس سیاسی و تاریخی بدل می کردند، که چگونه می شود به 

را خلق کرد. ولی هیهات، فضای انقالبی، فضای  بهانه مبارزه با حکومت، جنایات سنگین تری

 هیجانی، سطحی و زودگذر بود و، خالء رجال مسئول و آگاه.

اگر قرار بر این می بود، اندیشه دو قطبی را پشت سر گذاریم، می بایست قبل از فضای جنجالی 

جوانی که انقالب آؼاز می کردیم. از مدرسه آؼاز می کردیم. از مدرسه ای که، هر  57انقالب سال 

را پشت سر نهاد و بارش را به دوش کشید، خوب به یاد دارد، حتماً این انشاء را در مدرسه  57سال 

 برای وارد شدن به جامعه نوشته است، علم بهتر است یا ثروت؛ و همین طور که پدیده ها و ارزش ها

رحمانه در مقابل هم قرار داشتند. به اشکال خوب و بد، بد و بد، یا خوب و بد، در می آمدند و یا بی 

بیچاره محصل و بیچاره تر معلم. بیچاره محصل، بدین خاطر که، او بین علم و ثروت، شاید هیچ کدام 

را ندیده و بیچاره تر معلم، اگر هیچ کدام را خودش تجربه نکرده، حداقل آن را در مؽز و جیب 

ابین علم و ثروت، یکی را انتخاب می کند، دیگران دیده است. مع الوصؾ، کودکی که از درس اول م

یعنی ناچار است که تنها یکی را انتخاب کند، وقتی که بزرگ تر شد، سیاه یا سفید را انتخاب خواهد 

کرد؛ در جوانی که شور بر شعور چیره شد، در اثر کوچکترین نابسامانی های اجتماعی و سیاسی و 

ب و ویرانی را انتخاب خواهد کرد. درنتیجه، اگر سوار انقالاقتصادی، راه های سریع و کوتاه مدت، 

 یا نامعلوم تری به نام ابوؼریب و یا ایستگاه های قطار انقالب شد و در ایستگاه معلومی چون اوین



وگورستان های دوست و دشمن پیاده شد، اگر خواست گله کند، یعنی اگر  ها اهگناشناخته بعدی، تبعید

نی و نفسی برای اندیشیدن باقی بود، اول از همه، می بایست از فرصتی و مجالی، شعوری و جا

ادبیات و فرهنگ حاکم بر مناسبات مردم گله کند، از خود آؼاز کند، بعد به حکومت و رهبران مستبد 

بپردازد. که آن حکومت و رهبرانش، خود نیز محصول بخشی یا تمامی استبداد موجود در آن جامعه 

 تفاقاً بنا بر وجود استبداد در جامعه، دائماً در رفت و آمدند.هستند. حکومت هایی که ا

شکستی که نسل انقالب متحمل شد، یا به عبارتی، بهایی که انقالبیون مذهبی و ؼیر مذهبی برای 

از کیسه خود و مردم پرداختند، بسیار سنگین و گران بود. به جز بخش مهمی از  57انقالب سال 

رفتند و در جنگ با عراق و سرکوب مخالفین داخلی شرکت کردند و  که به سمت حکومت انقالبیون

به تبع آن بهای گرانی جهت تثبیت نظام و انقالب پرداختند، بخش دیگری از انقالبیون نیز بودند که در 

مقابل انقالب اسالمی ایستاده و در واقع مترصد انقالبی در انقالب بودند. بخش عمده این انقالبیون را 

 سل ابوؼریب" معروؾ است، سرنوشتی منحصر به فرد و عبرت انگیزتر دارند؛که به "ن

 ها هزار تن کشته در داخل و خارج از ایران و این جدای از خسارت مالی است.هدـ 1

که ناچار شدند بازهم در فضای انقالبی و  ـ هزاران تن اسیر و گروگان در خاک دشمن،2

ایدئولوژیکی و استبدادی، در مناسباتی مادون برده داری در جهت منافع بیگانه و علیه منافع ملی 

 کشور خود کار و مبارزه کنند.

ـ خاک دشمن را به گورستان خود بدل کنند، که از این بابت، اجسادشان، به عنوان گروگانی در 3

های بعدی ایرانیان به کار گرفته خواهد شد. که آن انقالبیون، زمانی در راستای منافع  تاریخ علیه نسل

 ملی و ایدئولوژیکی اعراب و بر علیه کشور و مردم خود رزم و تالش می کردند.

زادی و مبارزه ه مؽلوب آفرید، به نام انقالب و آسال گذشته در جبه 20البته جنایاتی که استبداد طی 

 مرتکب شد، بسا و بسا فراتر از سه مورد باالست. که چند مورد دیگرش عبارت اند: علیه حکومت،

"عشق ستیزی تا نفی کامل حیات؛ اعالن جنگ به بشریت و ضدیت با تکامل بشری به این مفهوم که 

؛ همکاری 60مهر سال  5؛ جنایت 60خرداد سال  30عشق فردی حرام است؛ جنایت هولناک 

سی و جاسوسی با دشمنان ایران، آن هم زمانی که مردم ایران در جنگ علیه نظامی، تبلیؽاتی، سیا

جنگ های شبیخون علیه ارتش ایران؛ لو دادن عراق بودند؛ شرکت در کشتار اکراد و شیعیان عراق؛ 

انقالبیون مجاهد به حکومت برای پر کردن زندان ها؛ پر کردن گورستان ها برای گرفتن کمک های 

ؼربی ها و اعراب؛ شرکت در جنایت تاریخی مکه جهت تفرقه مابین ایران و سیاسی و مالی از 

وغ جاویدان ـ مرصاد؛ گروگان عربستان به نفع عراق؛ نفاق اندازی؛ مزدوری؛ جنایت موسوم به فر

کودکان؛ گروگان گیری زنان؛ گروگان گیری اسناد و مدارک اعضاء؛ پرونده سازی؛ استفاده  گیری

سال؛ کودک ربایی؛ تربیت تروریستی کودکان؛ استفاده نظامی از کودکان؛  18جنسی از دختران زیر 



تجارت کودکان؛ جداسازی کودکان از والدین؛ استفاده نظامی از اسیران جنگی؛ استفاده ابزاری از 

شهداء؛ استفاده ابزاری از اعتبار اپوزسیون؛ لو دادن کمونیست ها به سرویس های امنیتی ؼرب؛ 

اپوزسیون و فعالین سیاسی؛ خمپاره زنی در تهران برای  همکاری با سرویس های امنیتی ؼرب علیه

ت سوزاندن رفرم و بهانه به دست حکومت دادن جهت سرکوب اپوزسیون و مردم؛ انفجار لوله های نف

و خسارت مالی به مردم؛ ازدواج های اجباری؛ طالق های اجباری؛ دین پناهی؛ تداخل دین در 

سیاست؛ امام بازی؛ زندان؛ زندان انفرادی طویل المدت؛ عدم مالقات به اقوام زندانی؛ شست و شوی 

مؽزی تا سر حد جنون؛ تحقیر؛ شکنجه؛ شکنجه های روانی هولناک برای تؽییر شخصیت اعضاء تا 

مرز خودکشی؛ تبلیػ و تحمیل بیماری های سادیستی و مازوخیستی به اعضاء؛ سرکوب جنسی و 

 ق اعضاء به انتحار فیزیکی و روحی؛عاطفی اعضاء؛ ترویج مناسبات مادون برده داری؛ تشوی

استفاده از زندان مخوؾ ابوؼریب برای ناراضیان؛ سر به نیست کردن اعضای ناراضی به بهانه 

ات نظامی؛ استرداد اعضای ناراضی به جمهوری اسالمی به منظور تبادل اسراء شرکت در عملی

مابین ایران و عراق؛ پناه دادن به جانیان و قاتالن فراری از ایران به عنوان رزمندگان انقالبی؛ حذؾ 

فیزیکی اعضای ناراضی؛ صدور حکم اعدام برای مخالفین سیاسی؛ تبعید اعضای ناراضی به اردوگاه 

جاد فضای مسموم علیه اپوزسیون برون مرز ایران؛ ایجاد فضای ارعاب؛ توهین و تهمت؛ ای ها؛

شکار انسان به بهانه مبارزه برای فروش انسان به دولت عراق به عنوان ابزار نظامی و جاسوسی؛ 

مردم ایران؛ جاسوسی به نفع متقاضیان اطالعات از ایران؛ قاچاق سالح و مواد مخدر و ارز؛ جعل 

جعل هویت؛ سرقت؛ استراق سمع؛ کالهبرداری؛ اخاذی مالی از مردم؛ ضرب و شتم؛ تهدید؛ ؛ اسناد

ری؛ سانسور؛ تهاجم به اموال و خانه های مخالفین؛ ترور؛ تبلیؽات تروریستی؛ تبلیؽات شهیدپرو

خسران های مادی و معنوی دیگر که بعضاً مواردی آن چنان  بی و بسیاریدروؼپردازی؛ عوامفری

اعتبار کردن مردم ایران قول و ناشناخته برای بشر امروزی هستند که در مجموع برای بی محیرالع

پیش چشم مردم جهان و بهانه به دست حکومت برای سرکوب مخالفین و مردم و صدها نمونه دیگر 

از جنایات سازمانی است در اپوزسیون که همه را به بهانه مبارزه با حکومت جمهوری اسالمی، 

 ر می داند...".توجیه پذی

معذلک، در جمع بندی این مجموعه، سه نمونه از جنایات این سازمان را که در سرفصل های مختلؾ 

 مرتکب شد و از همه چشمگیرتر و تعیین کننده تر و تاسؾ بارتر است بدین شرح است:

به زیر تیػ که به تبع آن بسیاری از نیروهای انقالبی اعم از چپ و مذهبی ، 60خرداد  30ـ حادثه 1

 انقالب اسالمی از دور مبارزه خارج شدند.

ـ حجم زیاد شهداء در گورستان های کشور عراق، که آن اجساد را اعراب به عنوان گروگان 2

 تاریخی و ابزار فشار علیه نسل های بعدی ایرانیان استفاده خواهند کرد.



انسانی و مادی فراوان، رفرم و ـ حادثه فروغ جاویدان ـ مرصاد، که این یکی نیز ضمن تلفات 3

 اصالحات اجتماعی و سیاسی را تا امروز در جامعه ایران سوزانده است.

از میان همه جنایاتی که مخالفین جمهوری اسالمی یعنی سازمان مجاهدین، در راستای مبارزه با 

ته را پایان حکومت، مرتکب آن شده اند و به ویژه سه مورد باال که آورده شد، این مجموعه از نوش

و  1367برده و در بخش بعدی، به مورد آخر، یعنی عملیات فروغ جاویدان ـ مرصاد، که در سال 

 پس از آتش بس مابین ایران و عراق، اتفاق افتاد، خواهم پرداخت.

 "پایان"

 

 

 

     فهرست اسناد:

 

 .5ـ  2، صفحه 1323حزب توده ایران چه می گوید و چه می خواهد؟ تهران، سال ـ احمد قاسمی، 1

 .37و  36ـ یرواند ابراهیمیان، ایران مابین دو انقالب، صفحه 2

 .66ـ همانجا، صفحه 3

ماهنامه دنا، منتشر شد؛ سازمان به خیال خود  16، در شماره 1380ـ وقتی فصل پنجم از این مبحث در خرداد سال 4

واکنش آنان این گونه بود، در تاریخ دوازدهم دسامبر،  با در دست داشتن گاؾ بزرگی از نویسنده، واکنش نشان داد.

زهرا حسینی را از طریق بؽداد روی یک خط تلفنی ؼیر قانونی آورده و اجازه دادند که او این بار بر خالؾ این 

نوشته با فرزند خود سعید، در آلمان گفت و گو و او را شکار کند. او وقتی خود را از بؽداد مادر فرزندش معرفی 

و احساس مادری یادش رفته یا طی سال ها عضویت در سازمان از دست داده بود. او بدون هیچ  مادر بودنرد، گویا ک

احساس مادری از فرزندش سئوال کرد چند سال داری؟! فرزندش جواب داد اگر تو مادرم هستی چرا سن ام را از من 

ماند، فرزندش باز هم جواب داد، اگر می پرسی؟ مادر دوباره ادامه داد، این گفت و شنود ما می بایست محرمانه باقی ب

سال از فرزندش خبر نداشته باشد، نمی تواند این  12، کسی که تو مادر من بودی چنین دستوری را به من نمی دادی

چنین به او امر و نهی کند. سعید همچنین با لحن معنی داری اضافه کرد، اگر آن زن مادرم بود، پس چرا هیچ گونه 

 نداشت. درست مثل روبوت با من حرؾ می زد و امر و نهی می کرد...! احساسی نسبت به من

حاال اگر چنین فردی مادر واقعی در سازمان بوده باشد، و سازمان خواسته باشد به او و فرزندش لطفی کرده باشد، 

باشد، باید یعنی او را طعمه ای برای فرزندش قرار دهد و ضمناً مچ نویسنده را از بابت دروؼی که نوشته گرفته 

 سئوال کرد تبخیر شدن در یک سازمان مافیایی جز این معنی می دهد؟!

 Chu Yen Pingبه کارگردانی  1991در سال  Golden harvestتوسط کمپانی  The Prisoonerـ فیلم 5

 ساخته شده است.

 .30، صفحه14ـ ماهنامه دنا، شماره 6



 منتشر شد. 2001ـ منظور وقتی فصل هفتم این نوشته در دسامبر سال 7

ـ مصاحبه هاشم آقاجری با ماهنامه آفتاب در باب "کالبد شکافی انقالب، خشونت و اصالحات" سال اول، شماره سوم، 8

 .1379بهمن و اسفند 

، تیر و مرداد 9گفتگو با مهندس میثمی در باب "برانداز کیست؟ براندازی چیست؟" نشریه چشم انداز ایران، شماره ـ 9

1380. 

"انقالب اجتماعی یا اصالحات" به قلم م. راضی؛ نشریه اتحادیه سوسیالیست های انقالبی ایران، سال دهم، شماره ـ 10

 .1379مرداد  26، 78

 .1379انقالب و رفرم" ع. بینالودی؛ از انتشارات حزب رنجبران ایران، خرداد ـ جزوه "11

 ـ لنین ـ مسایل مورد مشاجره12

 .160دین، خاطرات لطؾ هللا میثمی، جلد اول، انتشارات صمدیه، صفحه ـ از نهضت آزادی تا مجاه13

 .152، صفحه 1379ـ خاطرات احمد احمد، نشر سازمان تبلیؽات اسالمی، سال 14

 .155ـ همانجا، صفحه 15

 .71از نهضت آزادی تا مجاهدین، خاطرات لطؾ هللا میثمی، جلد اول، نشر صمدیه، صفحه ـ 16

 .410، صفحه 1379طرات محسن نجات حسینی، نشر نی، سال ـ بر فراز خلیج، خا17

. خسرو روزبه در اعترافات خود مشارکت خویش را در قتل پنج عضو 149ـ  64ـ خاطرات کیانوری صفحه 18

به بعد( تایید کرد. این پنج نفر عبارتند از، حسام لنکرانی، محسن صالحی، داریوش جعفری،  1331حزب)از سال 

ابرار فاطری. او تاکید کرد که این قتل ها به دستور رهبری حزب و با برنامه ریزی شاخه اطالعات پرویز نوایی و آق

 .538ـ  54سازمان نظامی انجام گرفت. کمونیسم در ایران، صفحه 

؛ از متن نامه علی اکبر جعفری)رابط داخل( به رابط 1355اردیبهشت  30، 9612ـ روزنامه اطالعات، شماره 19

سازمان)چ ؾ خ ا( این نامه را حسن ماسالی که در آن هنگام عضو رهبری سازمان اتحاد کمومنیستی  خارج از کشور

 و کنفدراسیون دانشجویان در کشور آلمان بود، تایید و منتشر کرده است.

 .169، صفحه 1380ـ شورشیان آرمانخواه)ناکامی چپ در ایران(، مازیار بهروز، نشر ققنوس در تهران، سال 20

 .32، صفحه 1378سالم رادیکال، یرواند ابراهیمیان، نشر بولتن، ابان ـ ا21

 .1979اکتبر  18ـ اطالعات، 22

 .1354، سال 13ـ  10ـ سازمان مجاهدین، پاسخ به اتهامات اخیر رژیم، صفحه 23

 .14ـ تاریخچه جریان کودتا و خط کنونی سازمان، انتشارات سازمان مجاهدین، صفحه 24

 سال مبارزه برای آزادی! 28مجاهدین، یک چهره یک مقاومت، سازمان ـ 25

 .1380ـ گفتگوی نگارنده با یکی از اعضای جداشده از شورای ملی مقاومت، آلمان، سال 26

 .312، صفحه 1379ـ بر فراز خلیج، خاطرات محسن نجات حسینی، نشر نی، سال 27

 .66، صفحه 1378 ـ اسالم رادیکال، یرواند ابراهیمیان، نشر بولتن، سال28

 .299ـ  297، صفحه 1379ـ بر فراز خلیج، خاطرات محسن نجات حسینی، نشر نی، سال 29

 ـ یک چهره یک مقاومت، از انتشارات مجاهدین.30

 یت هللا محمود طالقانی، همانجا.ـ آ31



از سوره احزاب و ، او در این رابطه 70ـ سخنرانی مسعود رجوی با اعضاء در باب انقالب ایدئولوژیک در سال 32

 از کتاب قرآن کمک گرفت. 51آیه 

 .66در توجیه تشکیل ارتش آزادیبخش در سال  سخنرانی مسعود رجوی با اعضاءـ 33

 .1368ـ سخنرانی مسعود رجوی با اعضاء، نشست عمومی در سال 34

 .80ـ سخنرانی مسعود رجوی با اعضاء، در استمرار انقالب ایدئولوژیک، سال 35

، در این رابطه، بعضی از 65ک اول، سال ینرانی مسعود رجوی با فرماندهان، در توجیه انقالب ایدئولوژِ سخ ـ36

آگاهان سیاسی معتقدند سازمان مجاهدین با ورود مریم عضدانلو در راس این سازمان از رادیکالیسم سمت افراط گرایی 

 رفت.

 .287، صفحه 1374ن( سال ـ ارتش آزادیبخش ملی، از انتشارات ایران کتاب)مجاهدی37

 .70شهریور سال  17فرماندهی در قرارگاه اشرؾ،  نـ سخنرانی مسعود رجوی با اعضاء، سال38

 .68ـ سخنرانی مهدی ابریشم چی با اسرای جنگ، سال 39

در عملیات فروغ  67فرمانده عملیات فرار رجوی از ایران و در سال  60ـ مهدی افتخاری که در سال 40

در  70تا  68اد، فرمانده یک محور عملیاتی بود، زنش در همان عملیات کشته شده و رجوی از سال جاویدان|مرص

جریان انقالب ایدئولوژیک دو زن به او داد و هر دو را باز پس گرفت که در این میان مهدی ابتدا ناراضی و سپس در 

مهدی افتخاری رفت، دیوانه شد که سازمان ناچار در جرگه زنان نیز، گلستانه بنا بر آنچه که بر  اثر فشار دیوانه شد.

شد او را به یکی از تیمارستان های کشور آلمان بفرستد. کمیت افرادی که در این رابطه خودکشی کردند، سند معتبری 

 در دست نیست.

، 562ـ سخنرانی مسعود رجوی با اعضاء، در مراسم تحلیؾ مسئول اول سازمان مجاهدین، نشریه مجاهد، شماره 41

 ، او با صدور فتوای جهاد اکبر، دوران جدید را جهاد با نفس و استمرار تحریم های جنسی نامید.80سال 

رجوی مانورهای جنگی بسیاری در خاک عراق به اجرا گذاشت تا ضمن سرگرم  ـ بعد از فوت آیت هللا خمینی،42

باشد. در این مانورها که همواره چندین ژنرال  کردن و حفظ نیروها، اجازه صدام حسین را برای حمله به تهران گرفته

عراقی از جانب صدام حسین شاهد و ناظر کار بودند، مانورهای نظامی رجوی را فاقد ارزش نظامی برای سرنگونی 

 حکومت ایران توصیؾ می کردند و بعضی از صحنه های تصنعی نیز باعث خنده و مزاح آنان می شد.

عمیقاً مذهبی، که پیدایش انسان و مناسبات آنان بر اساس برادرکشی مابین قابیل و هابیل بر ـ در سازمانی با ساختار 43

 سر یک زن آؼاز شد، امروز نیز این جنگ مقدس انگیزه اصلی جنگ های دیگر باشد، به دور از واقعیت نیست.

 .362و  352، صفحه 1380ـ خاطرات آیت هللا خلخالی، نشر سایه، سال 44

 .352صفحه ـ همانجا، 45

 .385ـ همانجا، صفحه 46

 .330ـ همانجا، صفحه 47

 .23، صفحه 1380ـ معمای هویدا، دکتر عباس میالنی، نشر آتیه در تهران، سال 48

فردی که به دور از چشم و گوش همرزمانش قرار می گیرد  ـ عملیات جاری، عملیات پلیس داخلی علیه فرد است.49

د، بدون درگیر شدن و یا کمک خواستن از پلیس داخلی، قادر به انجام وطیفه در و یا سری به خلوتکده ذهنش می کش

طی ماموریت و یا کار اجرایی نخواهد بود و در طی نشست شبانه نیز قادر به پاسخگویی اعمال روزانه نیست. 

و فرصتی برای عضوی که در طی شبانه روز با پلیس داخلی همراه و یا جدل دارد، مجالی برای یگانه شدن با خود 



خروج از درون خود نمی یابد. در این رابطه، رهبر مجاهدین، در یکی از نشست ها، عملیات جاری را بزرگترین 

 دستاورد ایدئولوژیکی، مالی و نیرویی مجاهدین بر شمرده است.

خدا نیست، به ـ در داخل سازمان، درجه عبودیت رهبر برای اعضایش باالتر از خداست. زن رهبر نیز کمتر از 50

گونه ای که هیچ عضوی جرئت این را ندارد تا بپندارد، زنش خدا نیست. اگر کسی چنین بپندارد این چنین ذهنیتی 

دچار تناقض و مضحکه عام خواهد شد. در بیرون از سازمان نیز، شعار ایران رجوی، رجوی ایران، تا کنون در 

    داشته است.تاریخ ایرانزمین از جانب هیچ دیکتاتوری سابقه ن



 



 



 



 



 

 

 


