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روی سخن اين نوشتار با رزمندگان و هواداران مجاهد خلق و ياران آنان در : توضيح
شورای ملی مقاومت نيست که در عرصه نظر و عمل اجتماعی مسئله آموز قلم 

داد و دشمنان قسم خورده ی مجاهد خلق نيز نيست که بدستانی از اين جمله اند؛ با اض
حاضر به بيعت با پاسداران واليت آخوندی هستند اما مجاهدين را که از قضا بخاطر 

حقوق آنان با خمينی در افتادند بر نمی تابند و از سر کينه و حقارت هم راستای با 
می ماند، آنانی . زندوزارت اطالعات آخوندی به شانتاژ بر عليه اين مقاومت می پردا

که به دنبال حقيقت اند اما زير بمباران تبليؽاتی رژيم و اعوان و انصار آن، گوهر 
گرانبهای حقيقت را در نمی يابند؛ باشد که اين مطلب در اين زمينه کارگر افتد و به 

 سهم خود به آفتابی شدن آن کمک کند
اسالمی  یوجوب براندازی رژیم جمهور

ان مجاهدين خلق و شورای ملی مقاومت، در وهله اول مستلزم پرداختن به ضرورت اعتقاد به پرداختن به سازم
در باره ضرورت انقالب ديدگاه ها و نظريه های مختلفی . براندازی در مصاؾ با رزيم جمهوری اسالمی است

در توضيح و  دولت مستبد و محروميت اجتماعی وجود دارد که می توان –از جمله تضاد طبقاتی، تضاد ملت 
اما، من در اينجا مايلم به جای پرداختن به اين چارچوب های نظری و . تببين اين پديده از آن ها استفاده کرد

مناسبت تبيينی آنها با شرايط اجتماعی ايران، از نظر عبدالکريم سروش، رهبر معنوی و فکری جريان 
ر بحثی درباره واقع کربال ضمن طرح ديدگاه سروش د. روشنفکری دينی و اصالح طلبی سياسی، استفاده کنم

های مرحوم شريعتی و نجفی صالح ابادی، از منظری عارفانه و يا به تعبير وی دين ورزی تجربه انديش، 
 :ديدگاه خود را چنين بيان می کند

وقتی که ظلم شکل اجتماعی پیدا می کند و شخص با یک بی عدالتی ساختاری و بنیانی مواجه می شود، "
نی می بیند که ظلم تبدیل به سنت شده و می رود که شیوه و رویه همگانی شود، شورش، جواز بل وجوب یع

در آن هم سیاست درج است و . این شوریدن، هم عنصری عقالنی دارد هم عنصری عاشقانه. می یابد
عاشقانه،  قمار: لدین رومی درا الکریم سروش، حسین بن علی و جاللعب.") شهادت؛ هم عاشقی هم عاقلی

 (. 156ص 
اين عبارت از يکسو تاييدی است بر ضرورت تاريخی انقالب در شرايطی مشخص، و از سوی ديگر تاييدی 

همينطور . است بر الابالی گری و شور انقالبی که محاسبات مصلحت انديش عقالنی در آن چندان راهی ندارد
ياست و قدرت شکل می گيرد و از اين منظر نقدی تاييدی است بر اينکه عمل انقالبی در جهت تؽيير ساختار س

. بر آن وارد نمی توان کرد مگر در باره صالحيت نيروی انقالبی
چه نسبتی ميان حاکميت جمهوری اسالمی و عبارت مذکور وجود دارد؟ اين حاکميت تا چند درصد مصداقی از 

. اسخی کمتر از صد در صد، برسدآن است؟ اگر وجدانی بيدار و منصؾ در کار باشد، گمان نمی کنم به پ
رژيمی مبتنی بر ظلم و جور و بی عدالتی و در يک کالم مبتنی بر آپارتايد دينی و جنسی؛ مبتنی بر نيرنگ و 

.  ريای فراگير و مشمئز کننده
 

ظلم و جور اجتماعی و فراگير، ريشه در ضد قانون اساسی يا نظام حقوقی جمهوری اسالمی دارد؛ اعطای 
وسيع و بدون پاسخگو به يک فرد به نام ولی مطلقه فقيه، منع زنان و همينطور پيروان اقليت های اختيارات 

دينی در احراز باالترين پست ها و مناصب سياسی کشور، الجرم به استبداد سياسی و آپارتايد دينی و جنسی 
استفاده از اختيارات در چنين چارچوب حقوقی، حتی صالح ترين افراد جامعه نيز گرايش به . می انجامد

نامحدود اعطا شده ی قانونی دارند، چه رسد به قشر ارتجاعی برخاسته از اعماق تاريخ که خود را نماينده خدا 
بر روی زمين می داند و کاربرد شنيع ترين و ضد انسانی ترين روش ها ی برخورد با مخالفان خود را عملی 

. صدارت و ورارت: اداش اخروی ودنيویخدايی توصيؾ می کند؛ عملی واجب با حداکثر پ
آنانی که از ظرفيت حقيقی در برابر ظرفيت حقوقی جمهوری اسالمی سخن بر زبان می رانند و بر اين باورند 
که با گماشتن افرادی صالح بر مناصب لشگری و کشوری، امکان تؽيير در چارچوب همين نظام حقوقی وجود 

اگر چنين باور های ناراستی تا پيش از برآمدن و . ؼربال می سپارند دارد، آب در هاون می کوبند و باد به



افتادن خاتمی ناشی از ناآگاهی سياسی بود، امروز نشان از وجود اشتراک منافع ميان حاکميت جمهوری 
در اين ميان، بر آنانی که در شکل دادن به باد منحوس اين نظام دستی . اسالمی و سرايندگان اين سنفونی دارد

نزديک داشتند و امروز در معرض توفان آن قرار گرفته اند حرجی وارد نيست، اما از نيرو هايی که در  از
. حاشيه قدرت بوده ا ند و به نوعی ستم اين رزيم را نيز چشيده اند چنين انتظاری نمی رود

ت که فقط در جمهوری اسالمی برای استمرار حاکميت خود، از بدو تولد، دست به تاسيس نهادهايی زده اس
از اين رو، کارکرد نهادهايی چون سپاه . چارچوب نظام حقوقی مبتنی بر واليت فقيه، توان بقا و حيات دارند

پاسداران، بسيج مقاومت، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت چيزی نيست جز صيانت 
لواقع، ؼريزه صيانت از نفس، صرؾ نظر فی ا. از مقام عظمای واليت، جرثومه فساد سياسی و اخالقی جامعه

از جنبه های اعتقادی و ايدئولوزيک مساله، گردانندگان چنين نهادهايی را وا می دارد تا از ستون خيمه ای که 
بنابراين، . ولی فقيه نيز بدون چنين نهادهايی ولی فقيه نيست. بر روی آن سوار شده اند حفاظت و پاسداری کنند

از همين رو، نبايد گمان برد که انتخاب هاشمی رفسنجانی به مقام رياست . م يکديگرنداين دو الزم و ملوز
مجلس خبرگان ارتجاعی رژيم يا هرگونه تؽيير روبنايی از جمله تؽيير ترکيب مجلس شورای اسالمی يا حضور 

ت قدرت ايجاد کانديداهای جديد و قديم در انتخابات فرمايشی رياست جمهوری رژيم می تواند تؽييری در ساخ
رفسنجانی و کروبی و خاتمی بهتر از هر کسی می دانند که سقؾ تيره و تار حاکمت آخوندی بر ستون . کند

. واليت فقيه متکی است و هر گونه اقدامی برای تالشی آن ره به تالشی و فروپاشی سريع حکومت می برد
م از دست رفته خويش و گماردن ياران و بنابراين، چانه زنی های چنين افرادی فقط برای دست يابی به سه

بديهی است که چنين تؽييری، البته در صورت امکان، تنها به معنای . اعوان خود بر صندلی های قدرت است
برقراری نوعی توازن درونی در ساخت قدرتی است که کارکرد آن بنا به ويژگيهای نهاديش، سرکوب و 

.  استبداد است
راد ،ولو با نيت خير، يا در نهايت مانند منتظری از صحنه سياست بر کنار می در چنين چارچوب نهادی، اؾ

شوند و يا مانند بسياری که کباده مردم ساالری و آزاديخواهی را بر سينه می کشيدند، ناچار از هضم در معده 
.  متعفن نظام می شوند

 
 اسالمی احمدی نژاد آیینه ی تمام نمایی از طینت و ماهیت انسان ستیز جمهوری

اگر تجربه . احمدی نژاد، واقعيت وجودی اين نظام است که از دولت سايه به دولت آشکار تبديل شده است
عقيم بودن سياست رفرم در : انتخاب خاتمی صد بار ديگر نيز تکرار شود، نتيجه همين است که يک بار ديديم

اد به خوبی آنها را نمايندگی و چارچوب نظامی که قدرت واقعی در دست نيرو هايی است که احمدی نژ
اين نيروها حتی اگر به طور آشکار قدرت اجرايی را در اختيار نداشته باشند، چنان توانی . توصيؾ می کند

مگر، خاتمی پس از آن همه های و هوی . دارند که هر قوه مجريه ای را رام و مطيع اوامر و فرامين خود کنند
جامعه مدنی رو در روی دانشجويان نايستاد و از ضرورت واجب دفاع اصالح طلبی و روضه خوانی در باره 

از ستون خيمه نظام، يعنی واليت فقيه ، سخن نگفت؛ مگر در نهايت مردم ساالری و جامعه مدنی را به روش 
 افعی کبوتر"در يک کالم . هميشگی رياکارانه و سالوس ورزانه اين نظام نيالود تا آن ها را از محتوا خالی کند

".  نمی زايد
ظهور احمدی نژاد و جريان نظامی پاسدران، ضرورت برآمده از منطق و ديناميسم درونی حاکميت مبتنی بر 

در چارچوب قواعد درونی اين نظام هر آن کس که بيشترين وفاداری و سرسپردگی به مقام . خمينيسم است
به ی ايدئولوژيک مساله، نيروهايی که در عالوه بر جن. واليت داشته باشد الجرم دست ؼالب را پيدا می کند

چنين . جنگ ضد ميهنی ايران و عراق حضور داشته اند دعوی پاسداری از حاکمت ارضی را نيز دارند
يا ( مانند مورد دکترای کردان از آکسفورد)نيروهايی زمانی که درجه های کيلويی و قالبی نظامی و تحصيلی 

ر کارنامه خود داشته باشند وزن بااليی در درون اين نظام پيدا می ادعای تخصص گرايی و مديريت را نيز د
اگر جنگ ضد ميهنی . کنند؛ در چارچوب اين منطق درونی حکومت، قاعده درست و عادالنه نيز همين است

ايران و عراق برای اين نظام يک حماسه تاريخی است، اگر التزام عملی به واليت فقيه معيار و محک تشخيص 
وفادار به نظام است کدام نيرويی می تواند وزن باالتری از پاسداران شب واليت آخوندی و همينطور نيروهای 

، و 1367آخوندهای جنايتکاری چون پور محمدی ها و اشراقی ها ، عامالن قتل عام زندانيان سياسی در سال 
.  احمدی نزاد هزار تير داشته باشند

 
 بازتولید انواع و اقسام فساد حکومت مبتنی بر تبعیض سازمان یافته و 



تا زمانی که چنين چارچوب نهادی وجود دارد، بايد شاهد تجاوز به دختران و زنان معصوم ميهن در دانشگاه 
به دست عوامل حراست و مسوالن لمپن ...ها يی چون زنجان، سيستان و بلوچستان، آزاد الهيجان، اصفهان و 

بود؛ بايد شاهد تجاوز به دختران و زنان معصوم در زندانهای سياسی پاسدار دانشجويی و فرهنگی دانشگاه ها 
زهرا کاظمی و زهرا بنی يعقوب و دخترانی که در دانشگاه سيستان و ) و کميته های تجاوز به عنؾ بود 

بلوجستان و دانشگاه آزاد الهيجان بر اثر فشار حراست دست به خود کشی زدند و همينطور فساد اخالقی بر 
بی ترديد موارد بسيار زيادی وجود دارد که به . معاون فرهنگی دانشگاه زنجان موارد آشکارشده هستند مال شده

؛ بايد شاهد هتک حرمت دختران و زنان در کوچه ها و خيابان ها، ( دليل رعب يا حفظ آبرو دم بر نمی آورند
چون پاسدار زارعی بود؛ بايد شاهد  آن هم با مشت و لگد و باتون و يا تحقير ضد انسانی آنان به دست اراذلی

قتل عام ضد انسانی زندانيان سياسی و همينطور سالخی منتقدانی چون داريوش و پروانه فروهر و نويسندگان 
آزاد انديشی چون محمد مختاری و محمد جعفر پوينده و مجيد شريؾ بود؛ بايد شاهد اخراج شايسته ترين نيرو 

عزت ابراهيم نژاد، اکبر ) همينطور دستگيری و شکنجه و شهادت دانشجويان ها از نظام دانشگاهی و اداری و 
بود؛ بايد شاهد اعدام های وحشيانه و ؼير انسانی قربانيان همين نظام به دست ( محمدی و ابراهيم لطؾ الهی

تاراج ارازل و اوباش واقعی و پوشش فراگير آن در رسانه های عمومی از جمله تلويزيون بود؛ بايد شاهد به 
بردن منابع اقتصادی کشور بدست آخوندهايی جون رفسنجانی، يزدی، جنتی، امامی کاشانی، مصباح يزدی و 

اراذلی چون رفيقدوست و خانواده عسگر اوالدی و ؼيره در قالب نهادهای خيريه ای و پوششی بود؛ بايد شاهد 
و فالکت ميليونها نفر از هم وطنانمان و ظهور نو کسيه ها ی ميليارد دالری چون شهرام جزايری به بهای فقر 

زندگی رقت بر انگيز برخی ازآنان در نوارهای مرزی کشورها ی ديگر بود؛ بايد شاهد اشاعه روز افزون 
اعتياد و فحشا و صدور دختران معصوم ميهنمان به کشورهای حاشيه حليج فارس بود؛ بايد شاهد جالی وطن نا 

ی آنان در ديار ؼربت با تمامی سختی ها و مشقاتش بود؛ بايد شاهد صرؾ خواسته هم ميهنان و سکونت اجبار
درآمدهای ارزی نفتی برای صدور تروريسم در اقصی نقاط جهان و پی گيری استراتژی ضد ميهنی و ملی 

... تاسيس خالفت اسالمی به امامت سيد علی خامنه ای بود؛ و بايد شاهد 
شها و برخوردها سرشته شده و با نيرنگ و ريای مشمئز کننده هويت و جوهر جمهوری اسالمی با همين رو

عجين است؛ برای نمونه، از يک طرؾ در داخل کشور، خون مردم به ويژه دختران و پسران جوان را در 
شيشه می کند و از طرؾ ديگر با تاسيس شبکه های تلويزونی برون مرزی و تهيه برنامه های بازتر در پی 

سرکوب در داخل و اؼفال در خارج؛ اين است استراتژی اساسی . تر از خود استارائه تصويری متمدن 
جمهوری اسالمی به ويژه در شرايط کنونی برای اعمال حاکميت، که من آن را استراتزی دوگانه سازی ايران 

ه های کارکرد ايران خارجی مورد نظر رزيم، به ويژه با برنام. ايرانی در داخل و ايرانی در خارج. می نامم
هنری آن، سرپوش گذاشتن بر اختنتاق و استبداد در داخل است؛ و در يک کالم تخدير جامعه و فريب جامعه 

از يک طرؾ با ارائه مجوز برای برگزاری سالگردهايی چون سالگرد دکتر شريعتی می خواهد بگويد . جهانی
ارد و از طرؾ ديگر در همان حال با که مدره شده و با چنين افرادی و گفته ها و انديشه هايشان مشکلی ند

روتوش کردن تصاوير کروات دار شريعتی نشان می دهد که تا چه حد به صورت مشمئز کننده ای در پی 
.  استفاده ابزاری از شخصيتهای علمی و فرهنگی کشور است

 
 از ادعای میان تهی اصالحات خاتمی تا اداعای میان تهی مبازره با فساد احمدی نژاد

هر تالشی سرکوب می شود حتی اگر از . که سرتاپای رزيم را در بر گرفته از درون پاسخی ندارد فسادی
نمونه ی افشاگری عباس پاليزدار عضو کميته تحقيق و تفحص مجلس از . سوی وفادارترين جريان نظام باشد

نيست همانطور که  قوه قضاييه به خوبی نشان می دهد که دعوی مبارزه با فساد اقتصادی، های و هويی بيش
ادعای اصالحات سياسی درونی توسط خاتمی بلوفی بيش نبود که سرانجام به طرز مفتضحانه ای به گل 

احمدی نژاد که بارها و بارها داد افشای باند فساد را سر داده بود و از آن به عنوان برگی برای چانه . نشست
بی استفاده می کرد، ناچار از خالی کردن پشت زنی و نشاندن جريان باند رفسنجانی و مفسدانی چون کرو

پاليزداری می شود که با هماهنگی او در دانشگاه همدان به افشاگری پرداخته بود؛ تمامی ارتباطات و 
نفر در ارتباط با وی دستگير و بازجويی می شوند؛  13مسوليتهای و ی تکذيب و کار به جايی می رسد که 

که در پی حمايت از پاليزدار بر آمده است از سوی قاضی مرتضوی و حسين نماينده مجلس ارتجاع، زاکانی، 
نماينده کرج، آجرلو، و همينطور . متهم می شوند" منافق بودن" شريعتمداری به عدم رعايت امور امنيتی و 

درست مانند خاتمی که در نهايت رو در روی . نماينده اصفهان، کامران، مورد بازجويی قرار می گيرند
جويان ايستاد و با تشر به آنان اعالم کرد که جامعه مدنی مورد نظر وی جامعه مدنی دينی و اسالمی مبتنی دانش



بر اصل واليت فقيه است، احمدی نزاد نيز ناچار از عقب نشينی مفتضحانه و خالی کردن پشت پاليزدار و ساير 
مبارزه با فساد از درون راه . ودمی ش" رايحه خوش خدمت" عوامل جريان ارتجاعی و فاشيستی موسوم به 

حلی ندارد چرا که پيشبرد چنين افشاگری هايی به معنای تاييد رسمی فساد فراگير در راس هرم نظام است و 
اين يعنی از هم پاشيدن نظامی که احمدی نژاد به عنوان پاسدار هزار تير آن، بايد در پی سرنگونی پاسخگوی 

. جنايات خود باشد
 

در رژيمی که . حاظ حقوقی مبتنی بر اصل تبعيض است چگونه می تواند با فساد مبارزه کندرژيمی که به ل
وجه " کردا نيسم"رهبر آن يکشبه از مقام حجت االسالمی به مقام آيت اله العظمی و مرجع تقليد پرش می کند و 

ادگاه های عمومی مشخصه ی بارز آن است، در رژيمی که جرايم افسار گسيخته قشر روحانيت بايد نه در د
ماست مالی و سرپوش گذاشته شود، در رژيمی که به عوامل و " ويژه روحانيت"بلکه در دادگاه مصون تر 

مزدوران بسيجی و حراست اجازه دخالت در حوزه خصوصی زندگی مردم با نام امر به معروؾ و نهی از 
عات گرفته تا بسيج و سپاه، اجازه درگير منکر داده می شود، در رژيمی که به نيروهای امنيتی، از عوامل اطال

ابالؼيه خامنه ای در ارتباط با خصوصی سازی موارد تحت )شدن در پروژه های اقتصادی داده می شود 
قانون اساسی رژيم، يعنی صنايع و کارخانه های بزرگ، در اصل اقدام اساسی است نه برای  44پوشش اصل

چگونه می توان با فساد ( تر کردن سپاه و بسيج و اطالعات تقويت بخش خصوصی مردمی ايران بلکه فربه
هويت چنين رژيمی با مختصات و ويژگی های مذکور خلق فساد اخالقی و . اقتصادی و اخالقی مبارزه کرد

رزيم جمهوری اسالمی برای استمرار حاکميت خود . اقتصادی و آلودن جامعه به وجود منحوس خود است
سهميه بندی دانشگاه ها . کننده و باج دادن به عوامل و عناصر سرکوبگر خود هستناچار از رياکاری مشمئز 

عالوه بر اين، وقتی دست عامالن و آمران . و ارايه انواع و اقسام اميتازههای اقتصادی و مالی در اين زمره اند
و دالور اين مرز جنايات سازمان يافته ضد بشری از آخوند گرفته تا پاسدار تا مرفق در خون جوانان رشيد 

وبوم آؼشته است راهی برای اينان باقی نمی ماند جز حمايت از هم و تالش برای حفظ تاروپود از هم گسسته 
تنها در چنين رزيمی است که می توان دست برخی را به جرم سرقت برای تامين معيشت قطع کرد، . رزيم

د و مورد ضرب و شتم در معابر عمومی قرار دختران و زنان را به جرم آخوند ساخته بی حجابی تحقير نمو
داد، زنان را سنگسار و نوجوانان زير هيجده سال را حلق آويز کرد و در همان حال به دزدان و خالفکاران 

بزرگی چون کردان و پاسدار زارعی و نا قاضی چون مرتضوی و قداره بندی چون شريعتمداری مجال و 
به اين می گويند عدالت و اخالق . سياسی و قضايی و لشگری را داد فرصت رشد و ارتقا تا باالترين مناصب

.  اجتماعی از نوع ولی فقيه و پاسداران شب واليت
 

 مذهب علیه مذهب
اين همان راهی است که ". جواز بل وجوب می يابد" به تعبير سروش، شورش در برابر چنين نظامی نه تنها 

خرداد  30رزيم و آگاهی از ادا و اطوارهای مختلؾ آن، از مجاهدين با شناخت عميق از هويت ظلم گرای 
تا به امروز اختيار کرده اند و در اين مسير ، باز به تعبير سروش، عاشقانه و عاقالنه، و به تعبير  1360

مجاهدين با پرداخت حداکثرخون بها، پرچم هيهات من ذله را، سرافرازانه برافراشته نگه داشته اند تا در فردای 
يخ اين ديار آيندگان به اين شکوه نپردازند که چرا نياکان ما چنين ظلم و جوری را ديدند و دم بر نياوردند؛ تار

تا از نبود خيزش انقالبی در برابر هيوالی وحشتناک و ديو خون آشام خمينی، آن هم در آستانه قرن بيست و 
. يکم، به نقد اسالؾ خود نپردازند
والی خمينی ضرورت تاريخ بود، رسالت تاريخی آن نيز الجرم برعهده اگر چنين خيزشی در برابر هی

مجاهدين بود چرا که تفسير و قرائت خمينی از رابطه دين و جامعه يا رابطه دين و سياست که در نظريه واليت 
فقيه او مستتر است الجرم رودرروی تفسير دموکراتيک، عرفی و سکوالر مجاهدين از اين رابطه قرار می 

برداشت دموکراتيک و مدرن مجاهدين از اسالم که در آن دين امری شخصی تلقی می شود و نه . گرفت
معياری برای سنجش صالحيت اجتماعی و سياسی افراد از نيروها ی سياسی، الجرم رو در روی برداشت 

شعيان  ارتجاعی و استبدادی خمينی از دين قرار می گرفت؛ برداشت ارتجاعی که در آن دينداران، آن هم
اين تضاد، تضاد . دوازده امامی معتقد به واليت فقيه، تنها به راه راست و ساير افراد و نيروها گمراه هستند

تضاد ميان برداشت دموکراتيک ) معرفتی آشتی ناپذير و تاريخی است که سابقه ی آن به انقالب مشروطه 
و مشرعانه آخوند مرتجعی چون شيخ فضل روحانيون مترقی چون عالمه نائينی از دين و برداشت ارتجاعی 

تضاد ميان روحانی چون سيد محمود طالقانی و روحانيون مرتجعی )، نهضت ملی شدن صنعت نفت (هللا نوری



در زندانها، در حالی . و دوران مبارزه در زمان شاه و در زندان های شاه باز می گردد( چون کاشانی و خمينی
بنای اعتقاد دينی افراد بهع مرزبندی سياسی می پرداختند واز منظر اسالم که نيروهای معتقد به خمينی بر م

ارتجاعی به نجس بودن نيروهای چپ معتقد بودند، مجاهدين بر مبنای اين معيار که هر جريان سياسی در جدال 
سی آزاديخواه ميان آزادی و استبداد در کجا قرار دارد به مرزبندی می پرداختند و به اين اعتبار با نيروهای سيا

در جبهه ی ( ديندار يا ؼير ديندار) و باهرانديشه مذهبی ( راست يا چپ)و ضد استبداد با هر انديشه اقتصادی 
واحدی قرار داشتند چرا که بر مبنای کالم ارزشمند محمد حنيؾ نژاد معيار مرزبندی شان به جای اعتقاد دينی 

همينطور، . مناسبات اجتماعی و حق رای و حاکميت مردم بودنيروها، مرام اجتماعی آن ها در باره ی روابط و
زمانی که خمينی قدرت را بدست گرفت و بر خالؾ فريبکاری های نوفل لوشاتو، برنامه پياده سازی خالفت 
اسالمی مبتنی بر نظريه واليت فقيه را پيش برد، بر خالؾ بسياری از نيروهای چپ که سرخوش از مبارزه 

ضاد فرعی کار و سرمايه يا ملت و امپرياليسم را اصل و تضاد اصلی آزادی و استبداد را ضد امپرياليستی، ت
فرع کرده بودند و ازاين رو دست در دست خمينی به پيشبرد برنامه سياسی او کمک می کردند، مجاهدين به 

ه از موضع نه از سر ترقی خواهی و مردم ساالری بلک" استکبار"درستی تشخيص دادند که ستيز خمينی با 
ارتجاعی مشروعه خواهانه قانون ستيز ناشی می شود که در پی متوقؾ کردن حرکت چرخ تاريخ و 

بازگرداندن جامعه ايران به دوران ماقبل تاريخ مدرن است؛ دورانی که نه نشانی از نيمی از افراد جامعه ، 
چنين برداشی بود که مجاهدين به  با. زنان، در آن وجود دارد و نه نشانی از نهادهای مدنی و قضايی مدرن

ايستادند و همچون جان ولتر " يا روسری يا توسری" رؼم اعتقاد دينی خود، در برابر شعار ارتجاعی زن ستيز 
با اينکه انديشه های تو نقطه مقابل انديشه های من است، حاضرم " که در پيامی به ژان ژاک روسو گفته بود 

ضر بوده اند جانشان را بر سر دفاع از حريم خصوصی افراد از جمله پوشش ، حا"بميرم تا تو حرفت را بزنی
برای بسياری از نيروهای چپ گرا اهميتی نداشت که باور دينی خمينی چيست؛ آنچه . آزاد زنان عاشقانه ببازند

 به همين دليل نمی توانستند دريابند که ضديت خمينی با ؼرب. او بود! اهميت داشت موضع ضد استکباری
.  اساسا ريشه در ضديت او با مدرنيته دارد؛ مدرنيته ای که در پی ارتقای انسان و حقوق شهروندی او ست

روشنفکران دينی امروز نيز در آن روزگار و همينطور اين روزگارچنان مبهوت جذبه ريايی خمينی بودند که 
بنای آموزه های دينی، آن هم از نوع نمی توانستند دريابند هرگونه تالشی برای ساماندهی نظام اجتماعی بر م

روشنفکران دينی به رهبری سروش، . فقاهت ارتجاعی اش، الجرم ره به جايی می برد که امروز می بينيم
سالها بعد، آنچه را مجاهدين با پرداخت رنج و شکنج و خون در عرصه ی عمل اجتماعی گفته بودند، ذکر 

سخن " قبض و بسط شريعت" و يا " صراط های مستقيم" ا ی" سقؾ معيشت بر ستون شريعت" کردند و از 
مذهبی به رهبری مرحوم مهندس بازرگان و دکتر  -برخی از نيروهای سياسی از جمله نيروهای ملی. گفتند

ضد قانون اساسی او رای دادند با اين اميد که شايد در گذر سحابی نيز واليت خمينی را کم و بيش پذيرفتند و به 
برای اصالح آن پيش آيد، اما اين رای به لحاظ تاريخی به نظام مبتنی بر واليت فقيه کمک می زمان شرايطی 

کرد که خود را به بدترين شکل در مراحل مختلؾ بازتوليد کند و از واليت فقيه به واليت مطلقه فقيه تکامل پيدا 
و تجدد ستيز اسالم خمينی را بر در مقابل ، مجاهدين بسيار زود طينت انسان ستيز و به ويژه زن ستيز . کند

قانون اساسی او رای ندادند و  ضد مبنای قرائت دموکراتيک و مدرن خود از اسالم دريافتند و از اين رو به 
. نشان دادند که راهی برای تفاهم ميان برداشت آنان از اسالم و برداشت خمينی از همان اسالم وجود ندارد

 
 مجاهدین در برابر خمینی جایگاه تاریخی مبارزه تمام عیار

تنها نيروهايی می توانند ادعای بی اشتباه بودن در اخذ تصميمات . تنها امالی نانوشته، بدون اشتباه و ؼلط است
مجاهدين مانند هر نيروی سياسی . استراتژيکی و تاکتيکی را بکنند که هيچ وقت در وادی مبارزه نبوده اند

. فعالی دارد اشتباهاتی را ممکن است در کارنامه خود داشته باشد ديگری که در عرصه عمل اجتماعی حضور
اما، ترديدی نيست که در يک نگاه بلند مدت تاريخی، خيزش تمام عيار آنان در برابر خمينی با شعار بسيار 

درست ترين استراتژی است که يک نيروی " مرگ بر خمينی مرگ بر ارتجاع" جسورانه و ساختارشکنانه 
. ون آن هم در شرايطی که ديو جماران عريده کنان قدرتش را به رخ می کشيد، اتخاذ کرده استسياسی تاکن

 
اگر اين رزم و مبارزه خونين نبود، خمينی همچنان در ماه گردون جلوس کرده بود و کسی را يارای آن نبود که 

بزند، چه رسد به  از ضرورت تؽيير، حتی به ميزان کوچکی که اينک در درون رژيم ذکر می شود، حرفی
اگر اين رزم نبود، شان خمينی از مرتبه امامان که هيچ از پيامبران نيز باالتر می رفت و در . تؽييرات اساسی

!. تاريخ به عنوان مصلح ترين و عارؾ ترين فرد که حتی کشته شدن مگسی را نيز تاب نمی آورد ثبت می شد



دن باقی نمی ماند؛ نه تنها مردم ايران بلکه مردم بسياری از در چنين موقعيتی، هيچ گونه مجالی برای نفس کشی
ملل اسالمی ناچار از تنظيم روابط و مناسبات اجتماعی شان بر مبنای انديشه های ضد انسانی و اخالقی 

کما اينکه هنوز بعد از اين همه فجايع برخی از افراد از سر جهل و ناآگاهی در عراق و ) آخوندی می شدند 
؛ و اين يعنی پيروزی ظلمت و تاريکی بر نور و روشنايی؛ يعنی (ومالی و افؽانستان چنين می کنندلبنان و س

می دانستند که راه درازی در پيش دارند  1360مجاهدين از همان سی خرداد . سالخی حقيقت در دادگاه تاريخ
را در دادگاه تاريخ رسوا و حتی اگر در ظرؾ زمان تاريخی کوتاه مدت به پيروزی نرسند، خمينی و رژيم او 

و بی اعتبار کرده اند؛ و به اين اعتبار، پيروزی نور و روشنايی بر ظلمت و تاريکی را برای آيندگان تضمين 
. نموده اند

اگر رزم مجاهدين نبود، در بنای نظام شکافی بوجود نمی آمد تا فضايی ولو اندک برای تنفس نيرو های سياسی 
مت آخوندی ايجاد شود؛ داستان شکاؾ اساسی و روی کار آمدن خاتمی، به منزله مهم و تامل آنان در باره حاکی

ترين اتفاق سياسی برای اصالح طلبان را بايد در اعتراض منتظری به قتل عام فجيع و ؼير انسانی زندانيان 
ومت مجاهد و ؼير مجاهد و سرنوشت سياسی او جست و جو کرد که بی گفت و گو ريشه در اين رزم و مقا

داستان انعظاؾ پذير شدن رژيم در برابر جامعه هنری و در نهايت اجازه خروج به هنرمندانی چون . قرار دارد
گوگوش را بی ترديد بايد در ارتباط با برنامه های شاخص و برجسته هنری مجاهدين در خارج از کشور 

امير آرام، بانوی آواز ايران خانم وپيوستن هنرمندان برجسته ای چون زنده ياد عماد رام، منوچهر سخايی، 
مرضيه، خانم مرجان، ويگن و استادان آهنگساز و برجسته ای چون محمد شمس و شاپور باستان سير به 
صفوؾ اين مقاومت ديد؛ همچنين تؽيير نسبی رفتار رژيم با ورزشکاران را نيز بايد در ارتباط با پيوستن 

) از جمله پهلوان مسلم اسکندر فيالبی : مقاومت و مجاهدين ديد بسياری ازقهرمانان ملی به صفوؾ شورای ملی
) ، حسن نايب آقا (قهرمان کشتی جهان) ، محمد قربانی(همرزم جهان پهلوان تختی و قهرمان ايران و جهان

دروازه بان ) ، بهرام مودت (آرژانتين 1978تيم ملی فوتبال ايران در جام جهانی"شاه کليد"بازيکن تيم هما و 
کاپيتان تيم هما ) ، شهيد حبيب خبيری (قهرمان قايقرانی ايران)، منوچهر ارسطوپور (پرسپوليس و تيم ملی تيم

، شهيد هوشنگ ( آرژانتين در برابر کويت  1978و کاپيتان تيم ملی ايران در آخرين بازی مقدماتی جام جهانی 
ديگر از ملی پوشان و قهرمانان  ؛ حبيب و هوشنگ به همراه تنی(عضو تيم ملی کشتی ) منتظر الظهور 

ورزشی از جمله فروزان عبدی کاپيتان تيم ملی واليبال زنان و مهشيد رزاقی عضو تيم ملی جوانان فوتبال 
.  ايران بدست رژيم خمينی به شهادت رسيدند

 
 حلقه اتصال نیروهای مترقی تاریخ ایران : مجاهدین خلق

صرؾ نظر از ابنکه اين . ست های اسالمی و التقاطيون ناميده اندشاه و خمينی، به ترتيب مجاهدين را مارکسی
نام گذاريها نشان از سوء استفاده فريبکارانه آنان از شرايط اجتماعی جامعه ما دارد، بيانگر حقيقتی است و آن 

ای بر. اينکه اسالم مجاهدين هيچ شباهتی به اسالم ارتجاعی انسان ستيز آخوندی و چپ ستيز آريامهری ندارد
مجاهدين معيار مزربندی با نيرو های سياسی به جای اعتقادات دينی که امری فردی و شخصی است، پايبندی 
هر نيروی سياسی در مبا رزه با استبداد و استثمار و استعمار و تال ش برای تشکيل جامعه ای دموکراتيک، 

چنان وسيع است که هر نيروی ملی،  به همين دليل، دايره اعتقادی مجاهدين. مستقل و مساوات گرايانه است
آزاديخواه و دموکرات و مدافع عدالت اجتماعی ، از راست تا چپ، در آن می گنجد، هر چند که مجاهدين 

عمل مجاهدين در عرصه اجتماعی چه پيش از انقالب و چه . نيرويی مسلمان با گرايش سوسيال دموکراتيک اند
ونه که قبال اشاره شد، پيش از انقالب و در زندان ها، مساله اصلی همانگ. بعد از انقالب مويد اين بحث است

. مجاهدين با ارتجاعيون اسالمی بر سر اعتقاد ضد انسانی مذهبيون ارتجاعی به نجس بودن نيرو های چپ بود
سی و مجاهدين نه تنها با چنين باوری کنار نيامدند بلکه با اعتقاد به ميزان خلوص افراد در فرايند مبارزه سيا

اجتماعی و همينطور اعتقاد به آرمان های واالی انسانی، به دفاع از حقوق انسانی نيرو های چپ پرداختند و 
با همين باور بود که بعد از پيزوز ی انقالب نيز . در نهايت با همين نيرو ها در جبهه ای واحد قرار گرفتند

از قبيل  -سان ستيز و زن ستيز خمينی ورژيم او اولين نيروی سياس مهمی بودند که در برابر برنامه های ان
ايستادند؛ همينطور در منازعه ميان  -حجاب اجباری، تؽيير قوانين مدنی و خانواده و نظام قضايی

انحصارگرايی حزب جمهوری اسالمی و ابوالحسن بنی صدر، به رؼم اختالفات فکری با بنی صدر به دفاع از 
ر مقام رياست جمهور، ولو رييس جمهور برگزيده در قالب قانون اساسی بنی صدر آن زمان د.) وی پرداختند

 30در دوران فعاليت سياسی پس از پيروزی انقالب تا (. ضد دموکراتيک رژيم، مواضع قابل قبولتری داشت
مجاهدين محور ائتالؾ نيروهای دموکرات، ملی گرا ، و مساواتگرايان سکوالر ، اعم از دينی و 1360خرداد 



،ا ئتالؾ  1360نيز با تاسيس شورای ملی مقاومت در سی تير  1360خرداد  30بعد از . ينی، بودندؼير د
فی الواقع، مجاهدين خلق به عنوان نيرويی که آب از . مذکور را از جنبه سازمانی و تشکيالتی ارتقا دادند

ملی شدن صنعت نفت به  سرچشمه پاک انقالب مشروطه می خورد و با جنبش استقالل طلبانه و آزاديخواهانه
پيشوايی دکتر محمد مصدق اعتال می يابد و با درک مساله برابری و آزادی، احساس همبستگی معنوی با 
نيروهای چپ و دموکرات دارد تنها نيرويی است که توانايی برقرای توازن سياسی ميان نيروهای سياسی 

.  مختلؾ با افکار و انديشه های گوناگون را دارد
 

 به نقدهای وارد بر استراتژی براندازی و مجاهدینپاسخی 

گروه .اين نقدها را به دو نوع تقسيم می کنيم. با وجود آنچه ذکر شد، نقدهای مختلفی بر مجاهدين وارد می شود
اول، نقدهايی است از سوی نيروهای مخالؾ راهبرد براندازی و انقالبی گری که طبعا متوجه مجاهدين نيز می 

. م، نقدهايی است که به طور خاص معطوؾ به مجاهدين استگروه دو. شود
 

مخالفان براندازی چه می گویند؟ : الف
این یکی از محکمترین استداللهایی . براندازی همراه با تجزیه کشور و از دست رفتن تمامیت ارضی است. 1

 . است که در نقد براندازی از سوی نیروهایی چون ملی مذهبی ها نیز ارایه می شود
کارکرد اين استدالل و استداللهای ديگری که در ادامه به آنها خواهيم پرداخت چيزی نيست جز ترويج و تشويق 

انفعال گرايی و در نتيجه حمايت آگاهانه يا ناآگاهانه از رژيم جمهوری اسالمی و زمينه سازی فکری برای 
سخت پشت چنين استداللهايی ايستاده و  به همين دليل وزارت اطالعات رژيم نيز سفت و. استمرار حاکميت آن

.  بر روی آن سرمايه گذاری می کند
اوال، مگر در طول حاکميت جمهوری اسالمی، مردم ايران به . ابتدا به مساله احتمال تجزيه ايران می پردازيم

در . مگر بخش کثيری از مردم زير تازيانه پاسداران شب قرار ندارند. خودی و ؼير خودی تجزيه نشده است
واقع، آنچه موجب فروپاشی و تجزيه تدريجی ايران می شود عملکرد ؼير انسانی رژيم مبتنی بر واليت فقيه 

اين رزيم است که با ناديده گرفتن حق و حقوق شهروندی هموطنان کرد، آذری، بلوچ، ترکمن و . مطلقه است
ز کرد تا بلوج و از آذری تا عرب عرب هيزم به آتش گرايشهای تجزيه طلبانه می ريزد؛ نيروهای سياسی ا

بارها و بارها اعالم کرده اند که خواستی جز به رسميت شناخته شدن حقوق شهروندی آنان از جمله دين و 
اين رزيم است که با شيعه . حداقلی از آزادی در چارچوب ايران بزرگ تنها خواست آنهاست. زبانشان ندارند

و با واگذاری تمامی مسوليتهای کليدی منطقه ای و استانی به اعوان و  گری، با توزيع نابرابر منابع اقتصادی
بنابراين، يک آلتر ناتيو . عناصر وابسته به خود، چنين هموطنانی را از جنبه های گوناگون تحقير می کند

 انقالبی دموکراتيک که خواست چنين هموطنانی را به رسميت بشناسد اتفاقا موجب تقويت همبستگی ملی و حفظ
.  تماميت ارضی می شود

ثانيا، مگر رژيم با صدور تروريسم و بنيادگرايی به خارج و پی گيری يک استراتِژی ضد منافع ملی، ايران را 
درصد و بعد سهم  50-50مگر، در دريای خرز سهم . در معرض تعرضات ارضی گوناگون قرار نداده است

مگر در جنوب کشور، امارات ادعای . افته استدرصد کاهش نی 11درصد بر اثر بی لياقتی رژيم به  20
مالکيت بر جزاير سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی را ندارد و مگر کشورهای حاشيه خليج فارس 

مگر رژيم برای استمرار سياست ضد ايرانی خود ناچار . نيستند" خليج عرب"به دنبال تؽيير نام خليج فارس به 
ادی به کشورهايی چون روسيه و چين و هند و روسيه و حتی روسيه و ونزوئال و از واگذاری امتيازات اقتص

بنابراين، يک آلترناتيو دموکراتيک که با نظم جهانی از سر عقب ماندگی و بالهت سياسی شاخ . سوريه نيست
حفظ  به شاخ نشود، به معنی تامين شرايطی است که تماميت ارضی را از طريق روابط مسالمت آميز منطقه ای

. می کند
ثالثا، اگر رژيم فی نفسه در سرازيری فروپاشی قرار داشته باشد که ريشه های آن را در نفرت عمومی مردم 

از آخونديسم و پاسدران شب آن می توان خالصه کرد، آيا تشويق و ترويج انفعال گرايی زمينه را برای اتفاقات 
نمی کند؟ حقيقت اين است که رژيم جمهوری اسالمی و حوادث نامطلوب به هنگام خيزش عمومی مردم هموار 

ناتوان ازپاسخگويی به مطالبات مدنی، اقتصادی و سياسی جامعه ايران است؛ رژيمی است متعلق به قرون 
توانايی کنار آمدن با قرن " جهان در آستانه قرن بيست و يکم" وسطی که به تعبير پل کندی نويسنده کتاب 

بنابراين، در . چه رسد به قرن بيست ويکم؛ رژيمی است به لحاظ تاريخی ميرا هجدهم و نوزدهم را ندارد
موقيعت خطير کنونی، استراتژی صحيح اين است که نيروهای سياسی با آمادگی کامل در پی مواجهه با 



. شرايطی باشند که رژيم در حال فروپاشی موجب خواهد شد
 

مجاهدين خلق . بی برای بسيج دموکراتيک مردم می گذردحفظ تماميت ارضی ايران زمين از راه آمادگی انقال
اوال، مجاهدين و . و شورای ملی مقاومت دارای چند ويژگی مهم است که اجازه چنين بسيجی را می دهد

يارانشان در شورای ملی مقاومت و ارتش آزاديبخش ملی، به لحاظ پايگاه جؽرافيايی بسيار متکثرند؛ فی الواقع، 
شهيدانی چون محمد حنيؾ نژاد و . ا از کثرت قومی و دينی را در وحدت ملی بازتاب می دهندآينه ای تمام نم

) موسی خيابانی از تبريز ، اصؽر بديع زادگان ازاصفهان، سعيد محسن از زنجان، علی باکری از رضاييه
کاظم و منيره  ، عبدالرسول مشگين فام از شيراز ، شکراله پاکنژاد از دزفول و استان خوزستان، و(اروميه

رجوی از مشهد، و رضاييها از تهران می آيند؛ اين مجموعه به عالوه شهيدان فدايی چون مسعود احمد زاده ، 
که از گوشه و کنار  -بيژن جزنی ، امير پرويز پويان، سعيد سلطانپور، خسرو گلسرخی و کرامت اله دانشيان

عالوه بر اين، رزمندگان . تماميت ارضی کمک می کندبه بسيج ملی دموکراتيک با حفظ  -ايران زمين می آيند
کرد، آذری، عرب، بلوچ، لر و گيلک ارتش آزاديبخش ملی با حفظ آيين ها و زبان های خود تصويری از 

ترکيب شورای ملی مقاومت نيز . کثرت زبانها و قومهای مختلؾ ايران را در وحدت ملی نشان می دهند
محمدرضا روحاني وکيل مجرب و , پرويز خزائي عضو پر تالش شورا. نشاندهنده اين کثرت در وحدت است

دکتر کريم قصيم محقق ارزشمند، مهدی سامع و زينت مير هاشمی از کادرهای قديمی فداييان به , پر خروش
دکتر منوچهر هزارخانی به عنوان نماينده کانون نويسندگان و از استوانه  عنوان نمايندگان جريان چپ و فدايی، 

ي ادبيات ايران، اسکندر فيالبی به عنوان نماينده ورزشکاران و قهرمانان، منو چهر سخايی و بانوان مرضيه ها
به عنوان نماينده روحانيت  و مرجان به عنوان نمايندگان هنرمندان و همينطور زنان، استاد جالل گنجه ای 

.  ت را بازتاب می دهنددر کنار مجاهدين، آيينه ی تمام نمايی از کثرت در وحد...مترقی و 
ثانبا، مصوبات شورای ملی مقاومت که اتفاقا نيروهای سياسی چون حزب دموکرات کردستان نيز آن را امضا 

، در حمايت (و هم اکنون سازمان خبات کردستان ايران به عنوان هم پيمان مجاهدين آن را تائيد ميکند)کرده اند 
ثالثا، روابط ديپلماتيک مجاهدين و شورای ملی مقاومت و . رسمی از حقوق شهروندی چنين هموطنانی است

همينطور ساير نيروهای سياسی با مقامات و نمايندگان مجالس مهم کشورهای اروپا، استراليا، و آمريکا و 
کشورهای عربی به معنای برقرای سياست خارجی بدون تنش در عرصه منطقه ای و بين المللی در ايران پس 

می توان به حمايت نيروهای برجسته ی سياسی مانند روشنفکر و شاعر بسيار ). است از رژيم آخوندی 
برجسته فرانسه امه سزر، ميشل ميتران همسر رييس جمهور محبوب فقيد فرانسه فرانسوا ميتران ، همسر 
ز هواری بومدين رئيس جمهور سابق الجزاير، سيد ؼزالی نخست وزير سابق الجزاير، بيش از دو هزار تن ا

نمايندگان اتحاديه اروپا و همينطور نمايندگان آمريکا و استراليا و کشورهايی چون اردن، برجسته ترين حقوق 
به اين نکته بايد عدم نياز آلترناتيو دموکراتيک به ( . شهردار فرانسه اشاره کرد 1160دانان و وکالی اروپا و 

شرط الزم برای حفظ روابط حسنه منطقه ای و حفظ صدور بنيادگرايی دينی به کشورهای ديگر را ذکر کرد که 
. تماميت ارضی است

 
به جای پرداختن به براندازی کلیت رژیم، استراتژی سیاسی صحیح حمایت از خرده جنبشهای اجتماعی . 2

در همین چارچوب گقته می شود که به جای طرح مساله رهبری و . مانند زنان، کارگران و محیط زیست است
از این . شکیالتی مبارزه سیاسی و اجتماعی بهتر است هر فردی روشنفکر و رهبر خود باشدسازماندهی ت

 .طریق بهتر می توان به تاسیس جامعه ای مردم ساالر کمک کرد

اشکال اساسی اين نگاه در اين است که ناتوان از درک علت العل اساسی مسايل اجتماعی و سياسی مانند 
تبيعض دينی بر عليه پيروان ساير اديان، توزيع نابرابر و ناعادالنه امکانات در تبعيض جنسيتی بر عليه زنان و 

اين مسايل دردها و نشانه . سطح منطقه ای، فقر روزافزون و افت وضعيت رفاهی کارگران و معلمان است
گونه مبارزه بنابراين، هر. های مختلفی از ؼده بدخيم آپارتايد دينی و جنسيتی مبتنی بر حکومت واليت فقيه است

ای بدون درگير شدن با اين ؼده و برداشتن آن به معنای به بيراهه بردن مسير مبارزه اجتماعی و سياسی و به 
اين خواست مستقيم يا ؼير مستقيم رژيم است چه از اين طريق به . هدر دادن تالشهای متفرق و پراکنده است

مبارزه با اين رژيم و بسيج و . حتی کنترل و مهار کندراحتی می تواند چنين جنبشهای تجزيه شده ای را به را
سپاهش که به گفتنه مسوالن اين نهادهای سرکوبگر کارکردی جز حفاظت از رژيم در برابر قيام داخلی ندارند، 
الجرم از راه سازمان دادن به يک مقاومت اجتماعی تمام عيار منسجم و يکپارچه می گذرد؛ مقاومتی که زمينه 

تاسيس و پيشبرد چنينی .کوچک و ريز خرده جنبشها در رود خروشان انقالب را فراهم کند وصل نهرهای



. مقاومتی بدون رهبری فراگير ممکن نيست
برخی از نيروهای سياسی با استناد به انقالبهای مخملين اروپای شرقی گمان می کنند که بدون چنينی مقاومتی 

چنينی افراد و نيروهايی در اين است که عقالنيت رهبران چنين  اشتباه. امکان گذار در ايران نيز وجود دارد
فی الواقع، در روسيه، اين . کشورهايی و در نتيجه عدم استفاده آنان از نيروهای نظامی را ناديده می گيرند

گورباچؾ بود که با نقد گذشته و پذيرش ضرورت اصالحات زمينه را برای گذار از نظام بسته سوسياليستی به 
تجربه ايران نشان می دهد که اتفاقا رژيم با استناد به انقالبات مخملين آمادگی . م ديگری را فراهم کردنظا

سرکوب زمانی ناممکن می شود که به جای خرده جنبش، . سرکوب هرگونه خرده جنبش های اجتماعی را دارد
. مقاومت تمام عياری در کار باشد

 
به جای مبارزه . ه شکل گیری استبداد از نوعی دیگر می شودهرگونه تالشی برای براندازی منجر ب. 3

سیاسی باید به مبارزه فرهنگی پرداخت و مانع اصلی که همانا ذهنیت فردی استبداد گرای جامعه است را 
فرآیند شکل گیری مدرنیته در دنیای غرب دست کم دویست سال طول کشیده و ما نیز باید به . اصالح کرد

 .. هفتاد سال صبر کنیم گفته سعید حجاریان
اين استداللی است که پاسداران ديروز و اصالح طلبان امروز مطرح می کنند به عالوه ی برخی از نيروهای 

جامعه ی ايران يکصد سال پيش به استقبال . سياسی وابسته به چنين افرادی در داخل و يا خارج از کشور
دود نيم قرن پيش با حمايت از دکتر محمد مصدق اولين ح. انقالب مشروطه رفت و خواستار حکومت قانون شد

حرکت استقالل طلبانه و ضد استعماری پيروزمند را در منطقه سامان داد؛ می دانيم اين حرکت نه به دليل 
مخالفت اجتماعی بلکه به علت دخالت عوامل خارجی و وقوع کودتا شکست خورد؛ حرکتی که در بطن خود 

استقالل " سی سال پيش با شعار . شهروندی رادر عين استقالل طلبی به همراه داشتاحترام به قانون و حقوق 
انقالب ديگری را شکل داد تا اهداؾ از دست رفته ی انقالب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت " و آزادی

د مردم اما اين بار نه نيروی خارجی بلکه خمينی بود که با رياکاری هر چه تمام به اعتما. نفت را عملی کند
اگر در انقالب اخير مردم ايران، خمينی . خيانت کرد و مانع از شکل گيری يک جامعه ی دموکراتيک شد

همچون ماندال وجود نيروهای سياسی مخالؾ در عرصه ی سياست را به رسميت می شناخت آيا با مخالفت 
زاب سياسی سازمان يافته اجتماعی مواجه می شد؟ و اگر جنين می شد آيا راه برای رقابت در چارچوب اح

فراهم نمی شد؟ اگر به جای روحانی مترقی زنده ياد طالقانی، خمينی در همان ابتدا می مرد و طالقانی زمام 
امور را برای يک دهه بدست می گرفت آيا روند رويدادهای سياسی به گونه ای ديگر شکل نمی گرفت؟ اگر 

از مصدق می پرداخت و از جبهه ملی از جمله نخست وزير به اعاده حيثيت  1350شاه، حتی در ابتدای دهه 
سابق شاپور بختيار برای نخست وزيری، دعوت می کرد و زندانيان سياسی را به جای اعدام رها می کرد آيا 
مخالفت اجتماعی صورت می گرفت؟ تحقق هر کدام از اين اما و اگرها در بستر فرهنگ اجتماعی جاری می 

مانع اصلی فرهنگ اجتماعی نيست . جامعه ی ايران را به گونه ای ديگر رقم بزندتوانست مسسير تاريخی 
.  بلکه نيروهای انحصار طلبی است که در برابر مردم و خواست های دموکراتيک آنها می ايستند

معموال در جوامعی که . مشکل فرهنگی در جامعه ای وجود دارد که هنوز با قانون مشروطه آشنايی ندارد
سته هستند و روابط و مناسبات اجتماعی تابعی از سنت های اليتؽير است، مقاومت شديدی در برابر بسيار ب

چگونه . برنامه های فرهنگی و اجتماعی از قبيل کنترل خانواده و پذيرش زنان در امور اجتماعی وجود دارد
ان، خواستار قانون و می توان جامعه ايران را که از يکصد سال پيش، جلوتر از بسياری از کشورهای جه

" حاکميت مردمی می شود و زنانش را به وزارت و سفارت می رساند و برنامه کنترل خانواده را با شعار 
چگونه می توان جامعه ای را که يکصد . اجرا می کند از نظر فرهنگی نابالػ دانست" فرزند کمتر زندگی بهتر

هره قرت العين ظهور می کنند را به لحاظ فرهنگی عقب سال پيش در آن قمرالملوک وزيری و پيشتر از آن طا
چگونه می شود جامعه ای که در آن زنان دالور اسلحه در دست دوشا دوش مجاهدان مشروطه . مانده تلقی کرد

به رهبری ستارخان و باقرخان با استبداد محمند عليشاهی می جنگند و بر سر آرمانشان جان می باز ند را به 
ايران بر مبنای شاخص های ذکر شده از نظر فرهنگی جامعه بالؽی . ب مانده توصيؾ کردلحاظ فرهنگی عق

.  است
جامعه ی ايران يکصد سال است که برای دستيابی به آزادی مبارزه کرده و آنچه طی اين سالها ی طوالنی رخ 

ک به آخرين فاز تکاملی داده مراحل مختلفی از فرآيند مبارزه آزاديخواهانه و پيوسته ی اين ملت است که اين
مبارزه ای . برچيدن نيروی ارتجاعی که مانع از تاسيس نظام اجتماعی مبتنی بر قانون شده است: خود رسيده 

. که در برابر شيخ فضل هللا نوری شروع شد، اينک در برابر خمينی و رژيم او به اوج تکامل خود رسيده است



تحوالت سياسی و اجتماعی مترقی و رو به جلو برداشته خواهد  با شکست اين نيروی ارتجاعی، بزرگترين مانع
افرادی مانند حجاريان و گنجی تالش می کنند تا اين ديدگاه را جا بيندازند که مبارزه اجتماعی دموکراتيک . شد

ايران نه از يکصد سال پيش بلکه از همين چند سال پيش شروع شده است؛ يعنی از زمانی که اينان با يک عقب 
اندگی تاريخی و در پی تاسيس نظام سرکوب و شکنجه، ارزش حکومت قانون را دريافته اند؛ بنابراين مبلػ م

اينان که زمانی تيػ جالد را تيز می کرده ا ند و شالق . اين باورند که هفتاد سال ديگر نيز بايد به انتظار نشست
می پردازند و خود را به عنوان معياری برای  بر پيکر زندانيان سياسی می نواختند اينک به تحريؾ تاريخ نيز

نه، دفتر تاريخ جنبش آزاديخواهی دموکراتيک مردم . مرحله بندی تحوالت اجتماعی ايران تعريؾ می کنند
. ايران صقحاتی به طول يک قرن دارد که با خون مبارزان و مجاهدان به رنگ سرخ مکتوب شده است

 
حقیقت مطلقی در . که وجه مشخصه ی اساسی آن نسبی گرایی است ما در دوران پست مدرن قرار داریم. 4

حقیقت مطلقی . معیاری برای مرزبندی و اولویت بندی ارزشهای اخالقی و انسانی وجود ندارد. . کار نیست
 . در کار نیست و به این اعتبار نمی توان مبارزه اجتماعی را حول برداشت خاصی از حقیقت سامان داد

در سطح توصيؾ می گويد که در شرايط کنونی هر . جنبه نوصيفی دارد و هم جنبه تجويزی اين استدالل هم
در . کسی برداشت خاص خود را دارد و همه برداشت ها نيز درست اند جرا که معيار استانداردی وجود ندارد

د باشد؛ سطح تجويز بر اين باور است که هر کس بايد رهبر خود باشد؛ هر کس بايد روشنفکر پيشتاز خو
در همين راستا، استدالل می شود که . دوران مبارز پيشتاز به سر رسيده است؛ دوران رهبری به سر آمده است

.  دوران مقاومت و به تبع آن دوران اسطوره و اسطوره سازی و قهرمان بازی نير به پايان رسيده است
انچه استدالل صحيحی باشد در اين صورت اول اينکه، چن: در پاسخ به چنين استداللی دو نکته قابل ذکر است

. شامل حال خود آن نيز می شود و بنابراين نمی توان آن را به عنوان معياری صائب و صحيح در نظر گرفت
حکايت چنين استداللی که از نگاهی پست مدرن بر می آيد مانند حکايت سوفسطاييان در يونان باستان است؛ 

رد ی معيار حقيقت است و حقيقت واحدی در کار نيست فراموش می کردند اين افراد وقتی می گفتند که هر ؾ
دوم اينکه، تعميم . که آنچه می گويند در همان حال زير تيػ گزاره مورد نظرشان از اعتبار ساقط می شود

مباحثی که در دنيای ؼرب مطر ح می شود به کشوری چون ايران خود نشان دهنده ی تقليدگرايی بی چون و 
است که به شرايط خاص زمانی و مکانی جامعه ای چون ايران هيچ توجهی ندارد و با چنين استداللهايی چرايی 

خامنه ای بارها اعالم کرده است که خود . آب به آسياب حکومت واليت مدار ضد حقوق بشر می ريزد
جهان شمول  روشنفکران و نظريه پردازان ؼرب معتقدند که ارزشهای جهانشمول وجود ندارد؛ حقوق بشر

وجود ندارد؛ هر کشوری می تواند نظام قضايی خاص خود را داشته باشد و بنابراين کسی نمی تواند بر 
!  سنگسار زنان و اعدام نوجوانان و تجاوز به دختران مجاهد نقدی وارد کند

" خودبنيادخرد "نقدهای پست مدرنی متعلق به جامعه ای است که مدرنيته و ارزش های بنيادين آن از جمله 
يعنی اعتقاد به صالحيت و شايستگی فرد در شناخت مسايل و جهان را پشت سر گذاشته و در مرحله ی نوينی 

جامعه کنونی ايران که در آن . از دوران گذار خود آسيب های ناشی از مدرنيسم را سعی می کند برطرؾ کند
ع ؼربی که در آن برده ی ديروز رييس جمهور ملت همچون گله گوسفند ولی فقيه تلقی می شود کجا و جوام

قويترين اقتصاد جهان می شود کجا؟  
تئوری که چگونگی عبور از هيوالی واليت فقيه و . جامعه ايران نيازمند ديدگاه و تئوری خاص خود است

دهند که ديدگاه های پست مدرن نه تنها چنين راهی را نشان نمی . نهادهای بر آمده از آن را به ما نشان دهد
انفعال و تسليم را از طريق پذيرش نسبی گرايی حاد تجويز می کنند و يا همانگونه که ذکر شد آب به آسياب 

با شجاعت بايد گفت که حقوق بشر در هر جامعه ای زمانی تامين می شود . دستگاه سرکوب وشکنجه می ريزند
يعنی حقوق بشر، عام و جهان . رعايت شودکه دست کم مفاد و محتوای بيانيه حقوق بشر جهانی در آن کشور 

تامين چنين حقوقی زمانی عملی می شود که . گستر است و آزادی بيان و انديشه تابعی از شزايط مکانی نيست
رژيم جمهوری اسالمی نشان داده که قرائت کامال . شان و مقام آدمی به ويژه زنان به رسميت شناسايی شود

ارد؛ شاخص قرائت آخوندی از حقوق و قانون ضد انسانی، تجاوز به دختران مؽاير و متضادی از حقوق بشر د
مجاهد خلق پيش از اعدام است؛ نگاه به ؼايت حيوانی که دامن خبرنگار بين المللی چون زهرا کاظمی و و 

... پزشک جوانی چون زهرا بنی يعقوب را نيز می گيرد

 
 



  
   

مي گویند؟ مخالفان مجاهدین و شوراي ملي مقاومت چه  -ب
برخي از نيروهايي که به براندازي معتقدند معموال نقدهايي را بر مجاهدين به طور خاص وارد مي کنند که گاها 

  :اين نقدها عبارت است از. هم راستاي با مدافعان نظم واليت مدار مي شود
 

. هتري پيش رو باشدحتي در صورت عدم تجزيه کشور هيچ دليلي وجود ندارد که بعد از سرنگوني وضع ب . 1
مجاهدين تفاوتي با آخوندها ندارند؛ : اين استدالل وقتي به مجاهدين گره مي خورد به اين صورت در مي آيد

نتيجه اينکه، تالش براي . مجاهدين رژيم را بر سر کار آوردند و بنابراين تفاوتي نيز ميان انها وجود ندارد
 .ي بردسرنگوني تالشي بيهوده است که ره به جايي نم

اين استدالل نيز چون استداللهاي پيشين کامال در خدمت اشاعه انفعالگرايي و حفاظت از وضعيت موجود است به 
البته، مجاهدين نقش ؼير قابل انکاري در . همين دليل وزارت اطالعات نيز بر روي آن سرمايه گذاري مي کند

بري خميني نيز مانند بسياري از نيروهاي سياسي ديگر براندازي رژيم شاه داشتند و حقيقت اينکه در ابتدا از ره
دفاع کردند؛ اين دفاع شايد از اين نگاه که چرا چنينن نيروهايي بدون بررسي عميق انديشه هاي مکتوب خميني، 
به او اعتماد کردند قابل نقد باشد اما حقيقت مهمتر اين است که خميني با آنچه در نوفل لوشاتو بيان کرد از جمله 

ينکه تمامي نيروهاي سياسي حتي مارکسيست ها اجازه فعاليت سياسي خواهند داشت و او در قم ساکن خواهد شد ا
گناه اين فريبکاري در اصل نه بر گردن نيروهاي سياسي از . وفقط به تدريس خواهد پرداخت، بسياري را فريفت

ژيم شاه، تاسيس جامعه اي دموکراتيک و انگيزه مجاهدين از براندازي ر. جمله مجاهدين که بر سر خميني است
مردم ساالر بود؛ به همين دليل نيز همانطور که قبال توضيح داده شد مجاهدين اولين نيروي سياسي مهمي بودند 
که در برابر ارتجاع خميني و سياستهاي زن ستيز و اديان ستيز او ايستادند و حاضر نشدند دست بيعت به سوي 

بسيار زود دريافتند که خميني با شانتاژ و فريب در واقع رهبري انقالب را ربوده تا مجاهدين . او دراز کنند
مجاهدين اولين . اهداؾ ارتجاعي و عقب مانده خود را در آستانه قرن بيست و يکم در جامعه ايران پياده کند

در آن روزگار  در برابر خميني که" يا روسر يا توسري" نيروي سياسي بودند که در برابر شعار ارتجاعي 
اقتدار و جذبه اي داشت ايستادند و بي هيچ مصلحت انديشي که در آن روزگار رايج بود رو در روي او قرار 

اين خط همانا دفاع از حريت و آزادي و حق و . گرفتند؛ خطي که آن روز شروع شد و تا به امروز ادامه دارد
هستند و به هر زباني که سخن مي گويند؛ خطي است حقوق شهروندي تک تک افراد جامعه است در هر ديني که 

در دفاع از پوشش آزاد دختران و پسران، پرورش استعدادهاي ورزشي، هنري و علمي از طريق جذب سرآمدان 
 .علمي و هنري و ورزشي و سرمايه گذاري هاي الزم در اين حوزه ها

 
چه ضمانتي وجود دارد . ل کسب قدرت هستندمجاهدين از طريق مبارزه مسلحانه و ارتش آزاديبخش به دنبا .2

که بعد از پيروزي، ديگران را در ساختار قدرت مشارکت دهند؟ آيا نيرويي که قدرت سياسي را به اتکاي قدرت 
نظامي در دست مي گيرد مي تواند راه گذار به دموکراسي را فراهم کند؟ 

رت به ويژه از نوع نظامي آن دليلي نمي بيند که پس اين نقد مبتني بر اين ديدگاه است که نيروي برخوردار از قد
از کسب قدرت ديگران را در فرآيند سياسي مشارکت دهد و بنابراين به اتکاي توان نظامي خود في نفسه تمايل به 

در پاسخ به اين نقد مي توان شواهد مختلفي در تاريخ معاصر ارايه کرد که چنين ديدگاهي . سرکوب خواهد داشت
ي کند و نشان مي دهد که دموکرات بودن يک نيروي سياسي به عواملي چون جهان بيني آن نيروي را نقض م

خميني از جمله رهبراني است که هرگز مبارزه مسلحانه را تاييد . سياسي و شخصيت رهبرانش باز مي گردد
رخاسته بودند، هيچ نکرد و پيش از انقالب که بسياري از روحانيان از جمله منتظري به حمايت از مجاهدين ب

اما، همين فرد به دنبال کسب . وقت تن به تاييد مجاهدين نداد چرا که در اساس مبارزه مسلحانه را قبول نداشت
در سوي ديگر . قدرت، يکي از وحشيانه ترين ديکتاتوريهاي تاريخ معاصر را در ايران و جهان رقم زد

ه به رؼم کسب قدرت با اتکاي به نيروي نظامي، راه را ساندينيست ها به رهبري دانيل اورتگا در نيکاراگوئ
ساندينيست ها طي چند انتخابات رياست جمهوري قدرت را به رقباي . براي دموکراسي انتخاباتي هموار کرد

قدرت را کسب  2005محافظه کار خود واگذار کردند تا اينکه سر انجام در اخرين انتخابات برگذار شده به سال 
ست بدانيم که طي سه يا چهار انتخابات پيشين امبرتو ارتگا، برادر دانيل اورتگا، هميشه در مقام جالب ا. کردند

گاندي يا . فرمانده نيروي نظامي حضور داشت ولي هيچ گاه قواعد بازي را با استفاده از اين نيرو نقض نکرد
د کفه ترازوي قدرت را به نفع ماندال اگر به لحاض فکري رهبران تبعيض گرايي بودند به راحتي مي توانستن



نيروهاي مورد نظر خود تؽيير دهند و کشورهاي يشان را به سوي ديکتاتوريهاي ديني هندو گرا يا نژادي سياه 
چنين اتفاقي در اين کشورها رخ نداد نه به اين دليل که نوع مبارزه شان ؼير مسلحانه بود؛ علت . گرا سوق دهند

نقش داور بيطرؾ در ميان نيروهاي سياسي را بازي کردند واجازه دادند همه  اصلي اين بود که چنين رهبراني
کافي بود گاندي موضعي به نفع هندو ها مي گرفت تا آتش جنگ فرقه اي و . در عرصه سياست مشارکت جويند 

: فتمذهبي در مي گرفت؛ زماني که هندوها به او مراجعه مي کردند تا در برابر مسلمانان تحريکش کنند مي گ
الزم به ذکر . ) همه عضوي از سرزمين واحدي هستيم و هيچکس به دليل مذهبي داراي امتياز خاصي نيست

نيز عمليات نظامي را باور داشت اما بعد از سرنگوني آپارتايد، قواعد بازي " کنگره ملي آفريقا"است که 
 .اندال نيز صدق مي کنداين موضوع در مورد م(. دموکراسي را به رهبري ماندال کامال رعايت کرد

 
اما، چرا بايد نيرويي چون مجاهدين که در برابر واليت خميني سر تعظيم فرود نياورد و حاضر به تاييد اعمال 

ؼير انساني او از جمله سرکوب پيروان اديان مسيحي، بهايي، يهودي و سني و يا اقوام کرد و ترکمن و بلوچ و يا 
ملي گرايان نشد و در راه دفاع از حقوق شهروندي اين هموطنان بيشترين  نيروهاي سياسي چون مارکسيست ها و

جرا بايد نيرويي که در چارچوب شوراي ملي مقاومت برنامه . هزينه راپرداخته است به سرکوب ديگران بپردازد
چوب ها و مصوباتي در دفاع از حقوق زنان، اقليت هاي ديني و قومي، و جدايي دين از سياست دارد و در چار

همين شورا در ائتالؾ پايداري با نيروهاي مختلؾ از مارکسيت گرفته تا ملي، از نيروهاي سياسي فعال کرد 
گرفته تا مدافعان حقوق بشر و از هموطنان مسيحي گرفته تا رزتستي قرار دارد ، بعد از کسب قدرت با اتکاي به 

از جهان بيني محدود و بسته يک جريان سرکوب ناشي . ارتش آزاديبخش ملي دست به سرکوب ديگران بزند
اگر مجاهدين استعداد چنين عملي را به لحاظ ايدئولوژيک داشتند جلوتر و سريعتر از ديگراني چون . سياسي است

خامنه اي و رفسنجاني و بني صدر و سروش و ديگران مي توانستند نظر مساعد خميني را به خود جلب کنند و 
شان با کنده و ساطور خون آلود ياري رسانند و يا دست او را در سرکوب دانشگاه و او را يا در سالخي دگر اندي

باز بگذارند و به يکي از بازيگران مهم خيمه شب بازي حکومت " انقالب فرهنگي"دانشگاهيان با عنوان ضد 
  .آخوندي تبديل شوند

 
اخذ تصميمات دموکراتيک است و  چنين شورايي ناتوان از. شوراي ملي مقاومت تحت انقياد مجاهدين است .3

 .بنابراين به آن نمي توان اعتماد کرد
بنابراين . واقع امر اين است که درصد قابل توجهي از اعضاي شوراي ملي مقاومت را مجاهدين تشکيل مي دهند 

"  اما، اگر قاعده. در ظاهر امر چنين به نظر مي رسد که اين شورا تحت تسلط ؼير دموکراتيک مجاهدين است
مبنا قرار بگيرد که در تمامي دموکراسي هاي مورد تاييد منتقدان چنين است، در اين صورت هيچ " راي اکثريت

در اصل، اين نيروهاي سياسي منتقد و برخي از اعضاي پيشين شوراي ملي . نقدي از اين منظر قابل طرح نيست
حداقل وزن اجتماعي، خواستار اعمال سلطه مقاومت از جمله ابوالحسن بني صدر هستند که بدون برخورداري از 

خود به هنگام عضويت در چنين شوراهايي هستند؛ و چون چنين چيزي امکان ناپذير است چنين افرادي ناتوان از 
عضويت مستمر و بلند مدت در تشکل هاي سياسي هستند ؛ شرط عضويت چنين افرادي در شوراها نشستن بر 

  .ازه انگشتان دست پايگاه اجتماعي نداشته باشندمسند رياست است ولو آنکه به اند
مجاهدين با هر معياري که در نظر بگيريم از جمله سابقه مبارزاتي کادرها و تعداد اعضا و هوادار، در هر 

با وجود اين، مصوبات شوراي ملي . شورايي از قبيل شوراي ملي مقاومت جناح اکثريت را تشکيل مي دهد
به همين دليل است که اين شورا . تمامي اعضا، مورد بررسي و تصويب قرار مي گيردمقاومت بر مبناي اقناع 

به رؼم فشارها و تهديدهايي که طي ساليان دور و دراز گذشته وجود داشته، و به رؼم فراز و نشيبها و نشسيب و 
سرشناسي چون  حضور چهره هاي سياسي. فرازهايش ، قويترين و پايدارترين ائتالؾ سياسي را ارايه مي کند

، زنده ياد دکتر (و وزنه هاي ادبيات ايران.يكي از نويسندگان پيشرو و برجسته )دکتر منوچهر هزارخاني 
عضو پيشين کانون ) ، دکتر محمد رضا روحاني (نويسنده و نمايشنامه نويس بزرگ ايران) ؼالمحسين ساعدي 

ک جراج و از اعضاي سابق جبهه دموکراتيک پزش)، دکتر کريم قصيم (وکال و جبهه دموکراتيک ملي ايران 
، عبدالعلي (مدافع پرشور سكوالريسم)،پرويز خزايي (روحاني مترقي )، استاد آيت اله جالل گنجه اي (ملي ايران 
، و هنرمندان برجسته اي چون خانم مرضيه، آقايان منوچهر سخايي، رضا اوليايي (نويسنده و مورخ)معصومي 

نصور قدرخواه، محمد شمس، شاپور باستان سير، حميد طاهر زاده، حميد اسديان و ،زنده ياد عماد رام، م
قهرمانان ورزشي چون آقايان مسلم اسکندر فيالبي، حسن نايب آقا، بهرام مودت، محمد قرباني، اصؽراديبي، 

اي و بسياري از نويسندگان متعهدي که قلم را به پ"چريک هاي فدايي خلق"منوچهر ارسطوپور و سازمان 



ديکتاتوري در هيچ شرايطي ذبج نکرده اند، شاخص پايداري و فراگيري اين ائتالؾ سياسي در تاريخ معاصر 
  .ايران است

 
 

 .مجاهدين يک فرقه مذهبي بسته هستند که کيش شخصيت در آن بارز و برجسته است .4
پيش شرطهاي " ئولوژيکوحدت تشکيالتي، وحدت رهبري و وحدت ايد"محمد حنيؾ نژاد بر اين باور بود که 

بعيد است که حنيؾ در آن زمان يعني نيمه دوم . دسترسي به صالبت و هماهنگي در امر مبارزه با استبداد است
با نظريه هايي آشنا بوده باشد که ويژگي برجسته نظام سرمايه داري مدرن را در تشکيالت آن جست  1340دهه 

ارتقاي راندمان اقتصادي به صورتي ؼير قابل قياس با دوران و جو مي کند و معتقد ند که اين ويژگي موجب 
اگر مطابق با چنين نظريه هايي نظام . بنابراين بر تشکيالت تاکيد زيادي مي کنند. پيش سرمايه داري مي شود

سرمايه داري در تاسيس شرکتهايي با تشکيالت قوي خارق العاده بوده، مجاهدين نيز با رهبري مسعود رجوي در 
اين حقيقتي است . نيروي سياسي با قدرت تشکيالتي و سازماني بسيار قوي اگر بي نظير نباشد کم نظير است بناي

به عنوان يک شاخص، وقتي تندباد مهيب و . که همگان از مخالفان تا موافقان مجاهدين بر آن صحه مي گذارند
ت با اتکا به تشکيالت سازماني خود ويرانگر خميني شروع به وزيدن کرد اين سازمان مجاهدين بود که توانس

استوار و محکم پابر جا باقي بماند تا در مقايسه با آنچه بر احزابي چون حزب توده و نهضت آزادي و يا 
همينطور به دنبال حمله نيروهاي . سازمانهايي چون فداييان رفت صحت تاريخي گزاره ي مذکوررا اثبات کند

سقوط صدام، بسياري کار مجاهدين را تمام شده پنداشتند و پيشا پيش بر ائتالؾ به رهبري آمريکا به عراق و 
اما، امروز پس از گذشت بيش از . مزار خيالي ومجازي مجاهدين از سر طعنه و نيش به ذکر فاتحه پرداختند

هفت سال، آنچه معلوم و مشخص شده چيزي نيست جز صالبت اين نيروي سياسي که به يمن ايستادگي 
همينطور قدرت تشکيالتي خود توانايي مبارزه با انواع و اقسام تهديدها و تبديل تک هاي دشمن به رزمندگاش و 

 .پاتک هايي قوي از جمله اثبات حقانيت خود در دادگاه اتحاديه اروپا را دارد
اورد؛ اما تشکيالت و انضباط، بدون ايمان و آرمان و همينطور همبستگي و تعلق خاطرسازماني نمي تواند دوام بي

همينطور . و همبستگي سازماني ريشه درپرداخت هزينه از باالترين سطوح تا پايين ترين سطح تشکيالتي دارد
ايمان . ايمان و آرمان بدون وجود روابط و مناسبات صحيح و جمعي و دموکراتيک سازماني دوام و بقا ندارد

. در حل و فصل اين تضاد ناشي مي شود مجاهدين از شناخت صحيح آنها از تضاد اصلي و رسالت تاريخي خود
ايمان به اينکه خمينيسم به لحاظ تاريخي جرياني ميراست چرا که هيچگونه سازگاري با توان و ظرفيت فکري 

جامعه ايران ندارد و بنابراين ايمان به خيزش تمام عيار مردم ايران در آينده اي دور يا نزديک و ايمان به اينکه 
اي دموکراتيک جاي خمينيسم را خواهد گرفت که در آن دين از سياست جدا و هر فردي سرانجام روزي جامعه 

با هر جنسيت و انديشه ديني و سياسي توان رقابت در عرصه سياست براي کسب باالترين مناصب سياسي را 
ي اين همين ايمان است که مانع از تجزيه و فروپاش. خواهد داشت سوخت مجاهدين در عرصه عمل انقالبي است

يکي از اين پيچ ها ظهور خاتمي در مقام رييس جمهور نظام بود . سازمان در پيچ هاي حساس تاريخي مي شود
اين واقعه بسياري را فريفت به نحوي که گمان کردند . نام برده مي شود" جنبش دوم خرداد "که از آن با عنوان 

نظام چنان استحاله ( ه رياست جمهوري دوم خاتميحداکثر در دور)در همين امروز يا در فردايي نه چندان دور 
در دور دوم . پيدا مي کند که راه براي مشارکت سياسي نيروهاي خارج از حاکميت به آساني فراهم مي شود

انتخابات، برخي از فعاالن سياسي از خارجه به داخل کشورهدايت شدند تا از نظر روحي و رواني زمينه هاي 
مجاهدين فراهم شود؛ اما، بسيار زود با به خون کشيدن داريوش و پروانه فروهر و الزم براي متالشي کردن 

معلوم شد که خاتمي تنها در پي ... محمد مختاري و محمد جعفر پوينده و مجيد شريؾ و عزت ابراهيم نژاد و
جيره اي ترميم مشروعيت از دست رفته نظام در عرصه جهاني و داخلي است و آنچه در ارتباط با قتلهاي زن

ترديدي نيست که طي . انجام داد تنها براي سرپوش گذاشتن بر اين جنايت و تبرئه آمران و عوامل اصلي آن بود
در آن هياهو و . سالهاي اول رياست جمهوري خاتمي فشار زيادي بر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت وارد شد

ما، ايمان ياد شده که کامال عقالني است و مبتني بر ا. گرد وؼبار کاذبي که برپاشده بود مقاومت کار آساني نبود
تجزيه و تحليل عالمانه و کارشناسانه از اوضاع و احوال سياسي و برداشت درست از ظرفيت رفورم پذيري 

 .رژيم است، مانع از متالشي شدن تشکيالت مجاهدين در چنين پيچ ها و گذرگاه هاي حساسي شده است
" بررسي روان شناختي خود کامگي" مانس اشپربر در کتاب . نقش رهبري پرداختدر کنار اين عامل، بايد به 

 :" مي گويد



محسوب مي شود و يکي از " خود کامگي"رهبري صحيح در شرايط حساس در واقع حريؾ و نقطه ي مقابل 
مل مي عوامل مهمي است که در فرآيند از بين بردن و ريشه کن کردن شرايط و مناسبات ايجاد کننده ي آن ع

دوران . نهضت هاي مردمي عموما زماني آؼاز مي شوند که نياز به رهبري در جامعه نيز حس مي شود.... کند
هايي مملو از سر درگمي و بالتکليفي عميق با دوران هايي از بحران هاي شديد از جمله شرايطي است که 

کسي معموال براي رهبري انتخاب در يک جنبش مردمي . قاطعيت در ارايه راه حلي سريع ضروري مي نمايد
مي شود که در آزمون خدمت گزاري و از خود گذشتگي در راه آرمانهاي آن نهضت امتحان خود را به خوبي 

 ).147مانس اشپربر، بررسي روان شناختي خودکامگي، ترجمه علي صاحبي، ". ) پس داده باشد
 

در برابر  1359در دانشگاه تهران در سال مسعو رجوي مصداق بارزي از اين کالم است چه آن هنگام که 
امواج گلوله ها از حاکمت مردم دفاع مي کرد و براي ثبت در تاريخ، آزاديخواهان و روشنفکران و علماي مترقي 

دعوت مي کرد و چه آن هنگام که با " حزب هللا"را به مقابله با جنايات سازمان يافته چاقوکشان و چماقدران
از فرودگاه تهران طي يک پرواز بزرگ به فرانسه منتقل شد و چه آن  1360در سال  پذيرش خطيرترين شرايط

هنگام که پيشنهاد تشکيالت رده باالي سازمان مبني بر ضرورت انقالب ايدئولوؤيک را پذيرفت و چه آن هنگام 
امضا و  -ي کشوربا حفظ تماميت ارض -که با دولت وقت عراق موافقتنامه صلحي را به نمايندگي از مردم ايران 

در تمامي اين وقايع، صرؾ نظر از اينکه موافق آن باشيم يا مخالؾ آن، ريسک . به دنبال آن به عراق رفت
بسيار باالي آنها که نيازمند از جان گذشتگي چه به معناي فيزيکي آن و چه به معناي حيثيتي آن است را نمي 

در برابر تصميمات اخذ شده مجاهدين، و همينطور  اين ويژگي به عالوه مسوليت پذيري وي. توان رد کرد
ظرفيت رهبري او که مورد تاييد دوست و دشمن است او را به عنوان رهبري کاريزماتيک در صحنه ي سياسي 

بايد ياد آوري کرد که تمامي تصميمات مهم سازماني به صورت جمعي توسط نهادهاي ذي .) ايران درآورده است
ي وقت اخذ شده اما مسعود رجوي با پذيرش بار تمامي مسوليت ها آماده پاسخگويي ربط از جمله شوراي مرکز

  .(در برابر مردم و جامعه بوده است
 

تؽافل عامدانه از اين ويژگي ها که ناشي از حس رقابت ناسالم، و در مواردي تضاد آنتا گونيستي با مجاهدين از 
ح طلبان امروزاز طرؾ ديگر است، برخي را واداشته يک طرؾ و رفاقت و دوستي با پاسداران ديروز و اصال

تا با انگ زني از جمله اينکه مجاهدين فرقه اي بيش نيستند و يا اينکه رهبري مجاهدين دچار کيش شخصيت 
: فرقه ها معموال گروهاي مذهبي هستند با دو ويژگي خاص. است، وجود خود را در عرصه سياست تثبيت کنند

. هب ادعاي مرجعيت مذهبي دارند و دوم اينکه به لحاظ تشکيالتي بسته و محدود هستنداول اينکه در عرصه مذ
مجاهدين به عنوان گروهي مذهبي نه تنها ادعاي اول را ندارند که از قضا در برابر آن به خيزش تمام عياردر 

جدايي )زمينه قانوني  برابر فرقه خميني برخاسته اند تا تفسير دين و مذهب را از انحصار حوزه ها در آورند و
در مورد ويژگي دوم . مشارکت همگان از دينداران و ؼير دينداران در اين باره را فراهم کنند( دين از سياست

بايد گفت که اگر مجاهدين داراي تشکيالتي بسته و محدود باشند در اين صورت در مورد نيروهاي برچسب 
گسترش ؼير قابل، نفوذ مجاهدين . تر نمي رود چه مي توان گفتزنننده که تعداد شان از تعداد انگشتان دست فرا

به اوج خود رسيد شاخص  60که با تظاهرات نيم ميليوني مردم تهران در سي خرداد  60-1357در سالهاي 
همينطور مي توان به تيراژ نشريه مجاهد در آن . گويايي از ظرفيت عضو پذيري و باز بودن چنين سازماني است

امروزه نيز، مجاهدين بر مبناي تعداد اعضا، . کرد که به نيم ميليون شماره افزايش يافته بود روزها اشاره
بر مبناي . رزمندگان ارتش آزاديبخش ملي و هواداران باالترين وزن اجتماعي را در ميان نيروهاي سياسي دارد

، اؼراق نيست اگر گفته شود هزار نفر رسيد 70ميتينگ هاي مجاهدين که در ميتينگ پاريس در سال گذشته به 
که وزن اجتماعي مجاهدين به تنهايي بيش از وزن اجتماعي تمامي نيروهاي سياسي فعال در خارج از کشور 

  .است
 

چنانچه مي دانيم در اعتراض به حمله پليس فرانسه . ، بيشتر شد 1382ژوئن  17اتهام فرقه گراي بعد از واقعه 
سورواز پاريس و دستگيري مريم رجوي و برخي از مسوالن سازمان به مقر شوراي ملي مقاومت در اور

مجاهدين و شوراي ملي مقاومت، اعتراضهاي خود جوشي توسط هوادران سازمان در پاريس و لندن شکل گرفت 
در اين خودسوزي ها ندا حسني و صديق مجاوري متاسفانه به شهادت . که همراه با خودسوزي هايي نيز بود

اقع پروژه اي ترتيب داده شده بود تا آنچه بر سر اوجاالن رهبر کردهاي ترکيه آمده بود اين بار با في الو. رسيدند
هماهنگي دستگاه اطالعاتي و امنيتي آخوندي در يک طرؾ و پليس فرانسه در طرؾ ديگر، به ازاي امتيازهاي 



ني و صاعقه وار مجاهدين در اما، خيزش ناگها. اقتصادي ، بر سر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت آورده شود
فرانسه و لندن و ديگر شهرهاي اروپايي و پروانه وار سوختن برخي از آنان توجه تمامي خبرگزاريها و رسانه 
 .هاي مهم جهاني و اروپايي را به خود جلب کرد و مانع از به بار نشستن زد وبند کثيؾ پليس فرانسه با رژيم شد

گرايي است پس بايد مبارزان و رزمندگان جنبش هاي آزاديبخش الجزاير و ويتنام اگر جنين ايثارهايي نشانه فرقه 
وانگهي کدام فرقه را در جهان مي توان سراغ گرفت که . را نيز انسانهايي فاقد شعور و استقالل عمل دانست

قعيت هاي بتواند ضمن پايبندي به اصل استراتژيک خود يعني براندازي رژيمي خونخوار توانايي تطبيق با مو
خطير را داشته باشد؛ کدام فرقه اي را در جهان مي توان يافت که توانايي شالوده شکني از انديشه ها و باورهاي 
زنگارزده زن ستيز و اديان ستيز را داشته باشد؛ کدام فرقه اي را مي توان يافت که پرچمدار آن شير زني دالور 

جلوتر از روشنفکران و فعاالن سياسي دست به اقدام هايي مي زند باشد؛ کدام فرقه اي را مي توان پيدا کرد که 
به ياد داشته باشيم که بعد از به گل نشستن جريان موسوم . که ديگران بعد از دست کم دو دهه آنها را در مي يابند

 "الئيک و دموکرات"به دوم خرداد بود که جريان هاي سياسي چون اتحاد جمهوريخواهان شکل گرفت و شاخه 
اين دريافت درخشان و قابل تحسيني است که البته مجاهدين در همان . آن از استحاله ناپذيري رژيم سخن گفت

به آن رسيده بودند و به همين دليل به ضد قانون اساسي رژيم راي ندادند و در بحبوحه افسون گريها  1358سال 
ص دقيق طيننت و ماهيت ارتجاعي رژيم هر آخوند خاتمي جا نزدند و با تشخي" سيد خندان"و گرد و ؼبارهاي 

اگر امروز صحبت از حق و حقوق زنان است و كميني در اين مورد . گونه رفرم و اصالحي را نا ممکن دانستند
فعال است، مجاهدين ربع قرن پيش با انقالب ايدئولوژيک خود پيشگام و پيشتاز اين عرصه بودند و آن را به 

به اين موضوع ) قالبي و براندازانه تعريؾ کردند و به قلب ارتجاع زن ستيز زدند مثابه ي مرکز ثقل مبارزه ان
فرقه ها که سهل است کدام نيروي سياسي، روشن بيني هاي اين چننيني داشته که در دام (.. بعدا خواهم پرداخت

 .ادا و اطوارهاي ضد امپرياليستي خميني و فيگورهاي اصالح طلبانه خاتمي گرفتار نشده باشد
در جايي که رهبري از جان مايه مي گذارد، در جايي که فدا حرؾ اول و آخر را . برگرديم به کالم مانس اشپربر

مي زند و در اين مورد رهبري پيشگام و پيشرو است از کادرها و هوادران آيا انتظاري جز اين مي رود که در 
  .نه پروانه بار به آتش بزنندراه دفاع ازايمان و آرمانشان به تعبير سروش عاشقانه و عاقال

وفتي مسعود و مريم براي رهايي زن ايراني از چنگال آخونديسم زن ستيز ضرورت انقالب ايدئولوژيک را 
پذيرفتند و در کوره گدازان آن فرو رفتند و سيمرغ وار از آن بيرون آمدند ، فداي رهبري تعبير و تعريؾ شد؛ 

را نثار خلق و ميهن ( منيره رجوي) ، و خواهر (دکتر کاظم رجوي)  ، برادر(اشرؾ رجوي)وقتي مسعود همسر 
فداي رهبري مجاهدين ياد آور شاعر آزاده عمادالدين نسيمي . مي کند فدا به گونه اي ديگر تعبير و تفسير مي شود

  : است که رقص کنان بر سر دار مي خواند
رخ يار ز اؼيار نترسد مشتاق گل از سرزنش خار نترسد                     جوياي 

عيار دالور که کنند ترک سر خويش              از خنجر خونينن و سر دار نترسد 
چنانچه فرقه گرايي را به معناي خودمحوربيني تعريؾ کنيم دور از انصاؾ نيست اگر بگوييم که برچسب 

ي که خود را مرکز پرگار نيروهاي. زنندگان چننين برچسب ناچسبي خودبيشتر در معرض چنين اتهامي هستند
کافي است به . عالم سياست مي دانند و به همين دليل توانايي هيچ گونه کار جمعي و سازماني و تشکيالتي ندارند

تجربه ي اتحادهاي مختلؾ شکل گرفته و فرجام آنها و همينطور رابطه مدعيان سياست با ديگران نيم نگاهي شود 
 .وي سياسي دچار خود بيني استتا مشخص شود که چه کسي و کدام نير

 
سرکوب و شکنجه مخالفان 

وجود دستگاه سرکوب و شکنجه يکي ديگر از اتهامات وارد بر مجاهدين است که توسط تني چند که خود را به 
پيش از پرداختن به اين موضوع ذکر نکته اي . عنوان اعضاي پيشين سازمان معرفي مي کنند طرح مي شود

ظام قدرت براي استمرا ر حاکميت خود ناچار از پردازش واقعيت به شکلي است که ن. الزم و ضروري است
از هيچ حکومت جبار واستبدادي يا استعماري در طول تاريخ انتظار نمي رفته . منطبق بر هدؾ اصلي خود باشد

خود را به  که واقعيت را همانگونه که هست، بيان کند؛ بر عکس، به گونه اي بيان و تبليػ کرده که مشروعيت
اين قاعده اي است که در انقالب هاي رهايي بخش . ازاي ضربه زدن بر مشروعيت نيروهاي مخالؾ بيشتر کند
حکومت ها، مخالفان را بر هم زنندگان امنيت ملي، . ويتنام و الجزاير و يا افزيقاي جنوبي به خوبي ديده مي شود

ار منفي توسط حاکميت دست نشانده فرانسه و آمريکا به به معناي کمونيست هاي ويتنامي که با ب" )ويت کنگ" 
" ) جاني و قاتل و تروريست" ، و يا (هوشه مين و يارانش نثار مي شد تا مردم را بر عليه آنان تحريک نمايند

متهم مي ( عنوان رزمندگان انقالبي از نظر نيروهاي اشؽالگر فرانسه و يا دولت نژاد پرست افريقاي جنوبي 



در مورد مجاهدين نيز طبعا چنين قاعده اي در . به خيال خود از نيروهاي مخالؾ مشروعيت زدايي کنندکردند تا 
براي مثال، رژيم قتل کشيش هاي مسحي را با بالهت تمام بر گردن . اشکال سخيؾ و بنجل آن در کار بوده است

اي دوم خردادي ها بر عليه باند مجاهدين انداخت تا چند سال بعد در اثناي قتل هاي زنجيره اي و افشاگري ه
 :فالحيان و سعيد امامي، اکبر گنجي اعالم کند که

در ماجراي قتل کشيشهاي مسيحي نمايشنامه ي مضحکي برگزار شد و آن نمايشنامه بدون هماهنگي فالحيان و "
اکبر گنجي، عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان . )دوستان هم مدرسه اي امکان بازي پيدا نمي کرد

که به ( مريم شهبانو، بتول وافري، فرحناز انام) اگر به شکل دادگاه آن سه دختري (. 55، ص 1378خاکستري،
نام منافقين گرفتند و محاکمه کردند نگاه کنيد، رئيس دادگاه آقاي رهبرپور بود که ايشان هم از دانش آموختگان 

ي توابين سابق و به گردن منافقين انداختن راه حلي آيا به قتل رساندن کشيش ها به وسيله ... مدرسه حقاني هستند
نبود که ما را هم از شر روحانيون مسييحي خالص مي کرد و در ضمن سازمان مجاهدين بي حيثيت را بي 

 ).62-61همان ، ص " )آبروتر مي کرد؟
 : 1374همينطور در مورد انفجار حرم امام رضا در سال 

باور دارم تاريکخانه ي اشباحي وجود دارد که در آن عاليجنابان خاکستري بر اساس تئوري و مدلي که من بدان  "
آنها مسجد اهل سنت را در . اطراق کرده و همچنان به توطئه مشؽول اند، انفجار مشهد يکي از اقدامات آنان است

ردن منافقين مشهد خراب کردند که به دنبال آن حادثه ي وحشتناک انفجار حرم امام رضا پيش آمد که آن را به گ
 )65همان ص، . " )انداختند

 
اين سنت رياکارانه را خميني آن هنگام که مي گفت مجاهدين خودشان خوشان را مي کشند و گردن ما مي اندازند 

و اوايل  1359مجاهد بدست اراذل و اوباش حزب الهي طي سالهاي  90منظورش شهادت دست کم )باب کرد 
زيم سعي کرد ترور نيروهاي مخالؾ خود از جمله شاپور بختيار، در همين خط است که ر(. است 1360

عبدالرحمن قاسملو، و صادق شرافکندي ، کاظم رجوي، حسين نقدي، و زهرا رجبي را بر گردن نيروها 
به گقته ي گنجي در چارچوب الگو و مدل . وسازمانهاي ذي ربط با اين شهيدان و برخوردهاي دروني بيندازد

فقيه مگر انتظاري چز اين مي رود؟  تيره و تار واليت
اگر دستگاه اهريمن سازي رژيم، قتل کشيش ها و انفجار حرم امام رضا را به مجاهدين منتسب مي کند، چرا نبايد 

از زبان برخي از افرادي که ناتوان از تحمل شرايط سخت مبارزه بوده و از آن بريده اند و به داخل کشور 
ي و سم پاشي بر عليه مجاهدين بپردازد؛ عناصر و افرادي که بود سر و مر و گنده مراحعت کرده اند، به جو ساز

ي وجودشان نافي گفته هاي شان مبني بر وجود دستگاه سرکوب و شکنجه و اعدام در قرار گاه هاي مجاهدين در 
در گفت  من در اينجا به گفته هاي افرادي چون کريم حقي و محمد حسن سبحاني نمي پردازم که. عراق است

وگوهاي خود به صراحت به داشتن رابطه با سعيد امامي از جمله در سنگاپور اعتراؾ کرداه اند؛ سندي که به 
به مورد . تنهايي نشان دهنده ي رابطه آنان با عاليجنابان تيره دل حاکم بر ايران و ميزان ياوه گويي آنان است

با سابقه سازمان محاهدين بوده و تا رده هاي باال ارتقا  برجسته تر سعيد شاهسوندي مي پردازم که هم از اعضاي
  .يافته ، هم سعي مي کند نوشته ها و گفته ها يش بدور از پرت و پالهاي ديگران باشد تا کارگرتر افتد

" اسناد مکاتبات مسعود رجوي و من؛ همراه با گزارش هاي پليس آلمان و فرانسه" شاهسوندي در کتابي با عنوان 
سعي مي کند مواردي از جمله کيش شخصيت و شکنجه را به ( 1996ات بهار، هامبورگ، سپتامبر انتشار)

مجاهدين و رهبري آن منتسب کند اما از قضا با کمي دقت در استداللها و شواهد ذکر شده مي توان به راحتي ديد 
ه تا شاهسوندي در آن که نمايشنامه ي مضحک ديگري به رهبري عوامل و عناصر مدرسه ي حقاني ترتيب يافت

 .نقش اول را بازي کند
دستگير و  1354عضو سازمان مجاهدين خلق مي شود و در سال  1348سعيد شاهسوندي به گفته خود در سال 

در تشکيالت ارتقا مي يابد و با شروع مبارزه مسلحانه در سي خرداد . با پيروزي انقالب از زندان ازاد مي شود
به دنبال انتقادي که . د تا با همکاري حزب دموکرات راديو مجاهد را تاسيس کندعازم کردستان مي شو 1360

ابراز مي کند ابتدا به مدت شش ماه به ترکيه منتقل مي شود و سپس با نام مستعار مهدي اصفهانيان و گذرنامه اي 
در پايان يک دوره "  به فرانسه اعزام مي شود و دو باره 62که سازمان با همين نام تهيه کرده است در خرداد 
بال فاصله مسئوليت خبر، تفسير و گزارشات "باز مي گردد و " پروسه نزديکي، مجدداد به راديو مجاهد در بؽداد 

به دنبال انقالب ايدئدلوژيک و نقدهاي شاهسوندي ، وي به فرانسه دوباره . بر عهده وي گذاشته مي شود" سياسي 
 :منمتقل مي شود



ن مدتها در جايگاه سازماني مرکزيت در بخش راديو، تهيه تفسير سياسي و تهيه خبر را بر در عين تنزل رده، م"
 .اما اکنون ديگر مواضع انتقادي خود را در هر زمان و هر مکان که امکان پذير بود بيانت ميکردم. عهده داشتم

در نتيجه، . گرديد اين شيوه برخورد من مشکالت جدي را در روابط تشکيالتي سازمان و بخش راديو باعث
، جهت جلوگيري 65من را در سال " به کار تو در فرانسه بيشتر نياز هست" سرانجام با تمهيداتي، نظير اينکه 

( اور سوراواز)، از راديو مجاهد به دفتر سازمان در فرانسه "آلوده و مسئله دار شدن ساير اعضائ"از 
  .)24ص ". )فرستادند

 
اگر مجاهدين با نيروهاي منتقد ومخالؾ . ستگاه اهريمن سازي بيرون مي زنددر همين جاست که دم خروس د

خود برخوردي از نوع حذؾ فيزيکي و يا شکنجه دارند که رزيم آخوندي به قياس از خود آن را مي پروراند، در 
ي را به اينصورت آيا نبايد در چارچوب منطق ضد انساني آخوندي ، فرد مسئله دار و آلوده اي مانند شاهسوند

جاي اعزام به فرانسه، در کوه هاي کردستان ايران و عراق نگه دارند و سر به نيستش کنند؟ 
مجاهدين نه تنها او را نگه نمي دارند، بلکه به گفته ي خود شاهسوندي ترتيبات الزم براي انتقال به فرانسه را 

اند ارتباط تشکيالتي خود را قطع کند و با فراهم مي کنند تا وي بعد از ورود و استقرار در آنجا به راحتي بتو
. استفاده از امکانات پاسپورت سياسي که مجاهدين آن را تامين کرده اند به زندگي خود در اين کشور ادامه دهد

 :اين نکته را به زيبايي چنين بيان مي کند 67مسعود رجوي در پاسخ به نامه شاهسوندي به تاريخ پنجم فروردين 
يالتي و خرج و مخارج سازماني نيز کاش مي توانستي ريزتر و مشروح تر در جريان قرار در مسايل تشک "

فقط مختصرا بگويم که در مقايسه اي که با ديکتاتورها کرده اي فرقش اين است که آنها . بگيري و خجالت بکشي
ولي در مورد ما از سي . ياز شهرام و بهرام گرفته تا شاه و خمين. جواب مخالفين را آنچنانکه مي داني داده اند

خرداد به اين طرؾ اشرؾ ها و موسي ها و ضابطي ها و سعادتي ها و دهها هزار ميليشياي پاکباز به شهادت 
مي رسند و دوستان و برادراني نظير تو اول توسط همين سازمان با رنج و هزينه بسيار به اروپا آورده مي 

وند، زندگي شان به تمام و کمال تامين مي شود، زبان خارجي شوند، پاس پناهندگي در جيب شان گذاشته مي ش
ياد مي گيرند و آنوقت بدون اينکه کمترين فشاري رويشان باشد، و در شرايطي که مي توانند با يک حرکت دست 

درب خانه شان را هم باز کرده و بيرون بزنند و از تتمه تعهدات تشکيالتي شان نيز رها شوند و آزادانه هر جا 
و اگر . خواستند بروند و هر حرفي که خواستند بزنند، شروع به اکتشاؾ تهديد ديکتاتوري در سازمان مي کنند که

فکر نکني که منظورم طعنه زدن به تو است، بعضا هم چنانکه خوب مي داني چون گرده ي جنگيدن با مظهر 
شرايط رزمندگي را فاقدند به قول تو  مجسم ديکتاتوري يعني خميني را ندارند و به اصطالح بريد ه اند و تحمل

را دست به دست مي چرخانند و تقاص آن را هم از ما مي " مکتب ديکتاتورها" خانه نشيني پاريس " روابط"در 
 ).101ص " )درام جالبي در جريان است؟–مي بيني که بين اين هزل تا واقعيت خميني چه کمدي . گيرند

 
بيانيه اعالم مواضع در خطاب به مسعود رجوي است حاوي انواع و اقسام  متن نامه شاهسوندي که به گفته ي وي

اتهامات از قبيل کيش شخصيت و سرکوب و سرپوش گذاشتن بر مشکالت از طريق انقالب ايدئولوژيک و ؼيره 
 :مسعود رجوي در پاسخ نامه شاهسوندي با صبوري قابل تحسيني مي نويسد. است

اگر ايرادي به تو وارد باشد . رده اي که آنچه را در دل داشتي به من نوشتينامه ات رسيد بسيار کار خوبي ک"
اينکه چرا اينقدر دير و بعد از اينکه به قول خودت ترا اخراج و خانه نشين کرده و خائن ناميده اند فکر مي کنم 

 )95ص . )هميشه مي توانستي در گذشته هر چه را مي خواهي براي من بنويسي
وقتي که چه تو و چه هر کس ديگر در اتحاد عمل با دشمن قرار نگرفته باشد، اطالق کلمه  به نظر من تا...

 )96-95. )موضوعيت ندارد( که فکر مي کنم در بحث هاي جريان اپورتونيستي خوب روشن شده) خيانت 
آخرين چون بهتر مي داني که تو . وانگهي بيخود سعي نکن در اين مورد به خودت مدال شورشگري بدهي ...

کسي هستي که ديکتاتوري و کيش شخصيت، و گوسفند واري در مجاهدين را کشؾ کرده و اين راه را قبل از تو 
را به من توصيه کرده اي که متشکرم و انشائ هللا فرصتي پيدا مي کنم و " مکتب ديکتاتورها" کتاب . رفته اند
ج سيد جوادي را که در مورد نقش مزورانه و حا" آواي وحش" پارسال در همين ايام هم کتاب جزوه . بخوانم

اگر تو هم آنرا نخوانده اي توصيه مي کنم پيدا کن و . رهبري طلبانه وکيش شخصيت خودم بود خواندم
 (97.)بخوان

اما امروز تو بدون شرم و حيا در نامه ات به صورت من تؾ مي اندازي که چرا کشيش وار اعتراؾ تو را  ...
يده ام و با شقاوت طلبکاري مي کني که چرا مانع دستبوسي و پابوسي تو نشده ام، حال شن" يکشنبه" در روز 

اما اگر تو پشيماني که چرا زشتي هايي را که . آنکه من قبل و بعد از آن مانع شده بودم، کتبا هم دستور داده بودم



تا راه احيائ بروي، چرا  در حق همين خلق و سازمان و بر همين سازمان و خلق روا داشته بودي باال آوردي
  (103ص" )تقاص آنرا با سيلي زدن به من پس مي گيري؟ 

خائن خواهم بود اگر در برابر يک ( مسعود)در هر حال اگر حقانيت حرفهاي نامه تو به اثبات رسيد، آنوقت من 
زمان معرفي رهبري ذيصالح تر و نوتر سر تعظيم فرود نياورم و خودم داوطلبانه خود را عضو ساده اين سا

  .ذمتي بما اقول رهينه. نکنم
حاال اگر خواستي جواب ريز و مشروح مطالبت را بگيري و در مرود تک تک حرفهايت جواب جامعه داشته 

-114ص " )مجددا به هر نحو که مطلوب خودت هست با سازمان تنظيم رابطه کن. باشي سري به ما بزن 
115.( 

 
مي دهد؛ در اولي دوباره  67تير  30و  27جوي دو پاسخ به تاريخ هاي شاهسوندي در پاسخ به نامه مسعود ر

 :نکات انتقادي را طرح مي کند و در دومي که کوتاه است مي نويسد
فکر مي کنم فرصت چنداني هم براي تصميم گيري . انتخاب هاي متعدد در پيش روي نيست. شرايط ويژه است "

شرايط سخت است، . و نبايد هم داشت( چراهاي بجا)حاضر کار ندارم هاي آنهم در حال " چرا" به . نداشته باشي
 .طبق معمول هميشه، در چنين شرائطي من را با سازمان و با خود بدان

 
اگر برنامه اي براي داخل رفتن در آينده نزديک داشته باشيد که فکر ميکنم در شرائط کنوني درست ترين کار 

هر کجا که مصلحت انقالب مردم ايران در برابر رژيم ضد ". هستم" ممکن است؛ من با تمامي توانائي هايم
بشري و جنايتکار خميني ايجاب کند، بويژه در صفوؾ نبد که فکر ميکنم در چهل سالگي هموز هم بر آن مشتاق 

 ...و توانا هستم
ند، اگر زنده ماندم بعد از گذار از اين سر پيچ، و خروج مقاومت از تنگنائي که دشمن بر آن است بر ما تحميل ک

 ).192ص " )فرصت براي سواالت و اصرار بر پاسخ دادن به آنها هست
 

شرکت مي کند  1376به اين صورت وي دوباره به سازمان مي پيوندد و در عمليالات فروغ جاويدان در مرداد 
وغ جاويدان شاهسوندي پيوستن مجدد به سازمان و شرکت در فر. و در حين عمليات زخمي و دستگير مي شود

را ناشي از بر خورد عاطفي با سازمان و همينطور روش عاطفي مسعود خالصه مي کند و اما به اين پرسش 
نمي تواند پاسخ دهد که اساسا در کجاي دنيا رهبر ديکتاتور مآب عالقه مند دچار کيش شخصيتي وجود دارد که 

گيني مي بيند؟ نامه اي محبت آميز و در عين حال خود را ملزم به پاسخ به نامه اي آن هم با چنان اتهامات سن
 .کيش شخصيت دافعه دارد نه جاذبه. مستدل و قانع کننده

 
شاهسوندي در حين عمليات فروغ جاويدان دستگير مي شود و در هراس از مرگ دست همکاري کامل به سوي 

  :داستان دستگيري و زنده ماندن شاهسوندي از زبان خودش. جالدان دراز مي کند
در نتيجه درگيري ميان من و نيروهاي ارتش هر دو پايم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از شدت درد بيهوش "

پس از دستگيري . وقتي بخود آمدم که به پشت جبهه انتقال داده شدم و تحت درمان پزشکي قرار گرفته بودم. شدم
ا اعدام کنند، براي بازجوئي به تهران اننقال داده از آنجا که يکي از مجاهدين سرشناس بودم، بجاي آنکه مرا فور

  "شدم، آنهم در حالي که نيمي از بدنم را گچ گرفته بودندتا چند ماه به همين منوال در سلول زندان بسر ميبردم
 

وي در پاسخ به اين پرسش که چرا رژيم او را همچون تعداد ديگري از مجاهدين که در عمليات موسوم به 
بيش از همه مسعود رجوي و سازمان مجاهدين در آزادي : "دستگير شده بودند، نکشت مي گويد" نفروغ جاويدا"

رجوي هنگامي که من در زندان و . من نقش داشته اند و بنابراين از اين جهت بايد از رجوي و سازمان تشکر کنم
شد که از يکسو من با  زير شکنجه بودم، عليه من دست به توطئه زد و باين ترتيب براي سران رژيم روشن

مجاهدين فاصله دارم و از سوي ديگر آنها باين تشخيص رسيدند که زنده ماندن من با براي مجاهدين و رجوي 
در رهايي من از چنگال مرگ، آقاي خامنه اي که در آن دوران مقام . بسيار نگران کننده تر است تا مرده ي من

ايشان در نامه اي که در آن زمان نوشت، يادآور . داشته استرياست جمهوري را در دست داشت، نقشي اساسي 
شد اشتباهي که در مورد سعادتي انجام گرفت، اين بار نبايد تکرار شود و همين امر باعث نجات من گرديد و 

ايشان پس از اينکه به . آؼاز گشته بود، شامل من نگشت" فروغ جاويدان"موج اعدامهاي اوليه که پس از عمليات 
عالوه بر اين، . ي انتخاب شد، بار ديگر اين مطلب را تکرار کرد و همين امر سبب آزادي من از زندان شدرهبر



مقامات رژيم ديدند که من ديگر مبارزه مسلحانه را براي حل مشکالت اجتماعي قبول ندارم و اصالحات سياسي 
معامله اي صورت نگرفته است و  ديگر آنکه مابين رژيم و من. اقتصادي را شرط تحول اجتماعي مي دانم –

 ).219ص " ) زندگي من در خارج از کشور خود گواهي است بر اين مدعا
 

هر کسي که کوچکترين اطالعي از آنچه در حين عمليات فروغ جاويدان بر رزمندگان مجروح و روزهاي بعد از 
باشد نمي تواند آنچه شاهسوندي به آن بر مجاهدين زنداني و همينطور ساير زنذانيان سياسي رفته، آگاهي داشته 

وي مي گويد به اين دليل زنده . هم مي بافد را چرندياتي بيش تلقي نکند که در جهت توجيه مزدوري خود است
 :در همان حال در جاي ديگري مي گويد. مانده است که رجوي و سازمان بر عليه او توطئه چيد ه اند

تن از اسراي قهرمان و  50شهادت "دراين پيام از . نب مسعود رجويراديو مجاهدي پيامي منتشر مي کند از جا"
(... 258ص )خبر مي دهد " زخمي در عمليات فروغ جاويدان در زندان اوين که به جوخه اعدام سپرده شده اند

ان از طريق تلفني که هشيارانه و بسيار حساب شده از زند 67تا اينکه اواسط آذرماه . ماه بدين تريتب مي گذرد 5
 ) 258ص ).زدم، زنده بودن خود را خبر دادم( فقط به همسرم)به بيرون و به همسرم 

 
به اين اعتبار، در اين . ماه سازمان بر اين گمان بوده که او شهيد شده است 5بنا به گفته شاهسوندي، به مدت 

به گفته ي خودش ستايش مدت زمان نه تنها توطئه اي از سوي رجوي و سازمان در کار نبوده بلکه هر چه بوده 
هر يک از ما يک سعيد : "هر کدام ضمن ستايش از سعيد شهيد ميگويند: " از او در مقام شهيد سازمان است

پس در اين مدت پنج ماه چه دليلي وجود داشته که شاهسوندي زنده مي ماند آن هم در شرايطي که تن " . هستيم
نيزه ها و آرپي جي پاسداران از هم دريده مي شود، افراد شريؾ زنان مجاهد خلق در جبهه هاي نبرد با سر 

زيادي از اهالي اسالم آياد و کرند به جرم همکاري با مجاهدين در جا بدون کوچکترين مکثي، در ميادين و يا 
باالي ساختمانها به دار کشيده مي شوند تا درس عبرتي براي سايرين باشند و چند روز بعد نوبت به اسيران 

آيا اين دليل مي تواند چيزي جز همکاري اطالعاتي . ؼير مجاهد در زندان ها مي رسد تا قتل عام شوند مجاهد و
. شاهسوندي با رزيم و لو دادن اطالعات و شرکت در برنامه هاي شناخته شده تلويزوني بر عليه مجاهدين باشد

ه مساله و همکاري وي با اطالعات و مجاهدين بعد از لو رفتن مکالمه تلفني شاهسوندي با همسرش است که متوج
  .باند سعيد امامي و حسين شريعتمداري مي شوند و بنابراين دست به افشاگري مي زنند

شاهسوندي يکي ديگر از داليل زنده ماندن خود را نقد مبارزه مسلحانه و اعتقاد به اصالحات سياسي و اقتصادي 
اعدام شدند، اعتقادي به مبارزه مسلحانه و  67ه در قتل عام مگر زندانيان سياسي توده اي و فدايي ک. مي داند

مشي سازمان مجاهدين داشتند؟ چرا بسياري از آنان اعدام مي شوند و سعيد شاهسوندي زنده مي ماند تا به خارجه 
 :بيايد و بگويد

به معناي تاييد بر اين باورم که مبارزه سياسي و روشنگرانه عليه رجوي و تشکيالت فرقه اي او نمي تواند  "
جمهوري اسالمي ميراث نا خوشايند و . حکومت سرکوبگر جمهوري اسالمي و يا سلؾ آن استبداد پهلوي است

. رجوي نيز رويه ديگر و ميراث استبداد واليت فقيهي جمهوري اسالمي است. محصول استبداد پهلوي است
ص " ) ع ملي مردم ايران بلکه بر سر قدرت است مبارزه اينها با يکديگر نه در راستاي آزادي و استقالل و مناؾ

13( 
صدام حسين، مسعود رجوي و جمهوري اسالمئ هر کدام با نقطه عزيمتي گوناگون اما با هدفي يکسان به عبث  "

اما زمان زمان ماندال و دکلرک، زمان زمان عرفات و رابين، زمان زمان . سعي در مقابله با اين روند دارند
 ) 333.)است" تفاهم"و " ديالوگ"، "زمان سازش"ها و زمان زمان پيشکار سياسي و خاموش شدن سالح 

 
شاهسوندي که سر در برؾ فرو کرده و گمان مي کند چنين ياوه ها و خزعبالتي را مي تواند به خورد مردمي 

مي وارد مي کند آگاه و هشيار بدهد، دليل اصلي زنده ماندن خود را در لفافه اي از نقدهايي که به جمهوري اسال
آنچه شاهسوندي در خارجه در مورد نظام ". تفاهم"و " ديالوگ"، "سازش: "تا بي مايه فطير نباشد، بيان مي کند

به " چشم انداز ايران" جمهوري اسالمي مي گويد و در همان حال به داخل کشور مي رود و با نشريه هايي چون 
يا اين نظام همان : رد را به دو صورت مي توان تعبير کردگفت و گو مي نشيند و آب از آب هم تکان نمي خو

نظامي نيست که منتقدان معمولي چون داريوش وپروانه فروهر را سالخي مي کند و يا اينکه شاهسوندي خط 
خاصي را پيش مي برد که وزارت اطالعات آن را ترسيم کرده و از عهده چنين نيروي متوهم و متزلزلي بر مي 

اگر بگويد که در مدت پنج ماه دستگيري بعد از عمليات فروغ جاويدان چه همکاريهايي کرده که شاهسوندي . آيد
مورد لطؾ مقام معظم رهبري واقع مي شود، چه کسي در خارج از کشور مي تواند پاي افشاگريهاي وي در 



ي او را  مورد کيش شخصيت رجوي و دستگاه سرکوب و شکنجه مجاهدين بنشيند و روضه ي آخوند پرداخته
  .تحمل کند

شاهسوندي خود را با سعادتي مقايسه مي کند و با خود بيني بااليي مي گويد رژيم آنچه بر سر سعادتي آمده بود را 
البته، اگر سعادتي تن به خيانت و مزدوري مي داد او نيز مانند شاهسوندي زنده .نمي خواست بر سرمن بياورد

خود کسب و کاري فراهم کند و در پس آن خط وزارت اطالعات را پيش مي ماند و مي توانست در خارجه براي 
اين رژيم نبود که موقعيت پيش آمده براي سعادتي را تعيين کرد تا در سالهاي بعد در بزنگاه شاهسوندي به . ببرد

ازه نداد جبران اشتباه گذشته بپردازد نه، اين سعادتي بود که در مصاؾ با مرگ هيچ هراسي به دل راه نداد و اج
افرادي مانند سعادتي کجا که مصداق . که دست ابتذال و خيانت، وجودش را از گوهرشريؾ انساني تهي کند

بارزي از کالم زيباي شاملو هستند آن هنگام که پنجه در پنجه عفريت مرگ و آخونديسم وجودشان را به برج و 
کنند و مزدوران و خيانت پيشگان و دريوزگاني  بارويي در دفاع از ارزشهاي واالي انساني و اخالقي تبديل مي

مانند شاهسوندي کجا که جبن و حقارت خود را سعي مي کنند با رزالت هاي بيشتر ال پوشاني کنند ؟ 
 

چنين مقايسه اي و ادعاهايي که شاهسوندي مي کند نشان مي دهد که مسعود رجوي چه قدر بر حق است وقتي در 
 :همان نامه به او نوشت

تو اينقدر در مقابل دشمنان معتقد به صدق و صفا هستي آيا مي توانم از تو بپرسم که چرا در مقابل دوستان اگر "
اينقدر در نامه ات و در مسايل مربوط به خودت که به وضع کنوني ات منجر شده جفا ورزيده اي و ( يعني ما) 

به اخراجت از سازمان منجر شده، به خودت  چرا اينقدر بجاي کمترين عنايت به مسايل تاريخي ات که چندين بار
مدال شورشگري مي دهي آن هم در يک کار منضبط دسته جمعي و انقالبي در بحبوحه نبرد با دژخيمي چون 

خميني و متحدانش؟ آيا جدا از آن مسايل خاص خود، که خودت در نامه ات اشاره کرده اي، هيچ پيچ و خم 
ت نداشتي؟ و آيا خدا وکيلي و حضرت عباسي فقط فضيلت شورشي بودن ديگري در دوران زندگي و تشکيالتي ا

تو بود که دائما بيرون ميزد و سازمان ما تحمل آنرا نداشت؟ ببين در توجيه کاري به نفع خودت چقدر حاضر شده 
 )110ص " ) اي تا لجن مالي همه چيز و همه کس بي حد ومرز پيش بروي

 
 
 

و هم غیر دموكراتیك؛ غیر اخالقي است انقالب ایدئولوژیك مجاهدین هم غیر اخالقي : نظر منتقدان مجاهدین
موكراتیك است ود كرده است؛ غیر دخچون مسعود رجوي همسر نردیكترین فرد به خود را بر زده و از آن است 

. چون مسعود رجوي را به جایگاه رهبري عقیدتي و خاص الخاص غیر قابل نقد ارتقا داده است  

عه اي بود با قرائت هاي مختلؾ از سوي نيروهاي سياسي منتفد و مخالؾ قوا  ،انقالب ايدئولولژيك مجاهدين
ه تا نيروهاي ديني سكوالر و چپ  صرؾ نظر از نوع قرائت ها همگي از رژيم زنباره آخوتدي گرفت. مجاهدين

.  در يك نقطه وجه اشتراك داشتند و آن اينكه طالق و اردواج مريم را به ماجرايي جنسي و عشقي فرو كاستند
و رژيم در راستاي تبليؽاتش مبني بر وجود روابط ؼير مشروع در خانه هاي تيمي مجاهدين، اين بار طالق 

د رجوي را آن هم در زماني كمتر از سه ماه دال بر عدم رعايت قاعده ي  با مسعواردواج مجدد مريم عضدانلو  
كاربرد اسامي چون  ) دانست و به اين اعتبار شادمان از اين برداشت حكم تكفير مجاهدين را صادر كرد"  عده"

ن تويط روزنامه وط" مريم ابريشمچي رجوي"توسط روزنامه كيهان و " گمريم قجر عضدانلو ابريشمچي رجوي 
نيروهاي ملي مدهبي نيز ضمن انتقاد . ( طي روزهاي بعد از عاشورا نمونه هايي از اين نوع نگاه زن باره هستند

زنده ياد مهندس بازرگان به دعوت مسعو رجوي مبني بر پيوستن به مقاومت به طنز آميز  از اين واقعه پاسخ 
وز مي نگفته مي شد و ه.  ي كردند و مي خنديدندهنگام سفر به فرانسه را مانند لطيفه اي در محافل خود نقل م

عه را به قنيروهاي چپ و سكوالر نير اين وا". من همسرم را دوست دارم" به مسعود گفته بود   شود كه بازرگان
 ؼير اخالقي مورد نقد قرار دادند و چنان در فهم اين اقدام به بيراهه رفتند كه مهدي خان بابا تهرانيعنوان عملي 

يي كه هدؾ اساسي آن افشاگري برعليه گفت و گو ، و به رؼم شوراي ملي مقاومت زدايي اجرؼم  به   -
نگاهي از درون به " مجاهدين و شوراي ملي مقاومت است و به همين دليل متن مكتوب اين گفت و گو با عنوان 

افه كنم كه حمالت برخي بايد اض: "مي گويد    -اجازه ي انتشار در داخل كشور را پيدا كرده است" جنبش چش
به نظر من آنها با ساده . بسيار سطحي بود" ژيكولوانقالب ايدئ"مجاهدين  در رابطه با  بهاز سازمان هاي چپ 

كردند، حال آنكه سازمان مجاهدين در حال پوسته  گرايي مسئله را به عنوان يك ماجراي جنسي و عشقي طرح
ا با تحليلهاي نادرست خود، آن هم با همتاسفانه چپ... رد ميدان شودان يك جريان نوين وااندازي بود تا تحت عنو



سبك و سياقي سطحي و سيكسرانه قضيه را به يك ماجراي جنسي حواله دادند و اين ارزيابي به نام نيروي چپ 
گفت و گوي حميد شوكت با مهدي خان باب تهراني، نگاهي از درون به )" )در واقع باعث سرافكندگي است

(.8-467، ص ص1380پ ايارن، شركت سهامي انتشار، جنبش چ  
 به عنوان اقدامي طالق و ازدواجاين  ع كه و، يعني ناتواني در درك اين موضمساريرافكندگي و شرالبته اين س 
تنها مختص   بايد رمزگشايي مي شد تا در وراي اليه بيروني آن اليه هاي دروني فهم مي شد،  نمادين و سمبليك 

خوندي آنيست بلكه تمام نيروهاي سياسي كه با چنين برداشتي هم همراهي خود با برداشت زنباره  نيروهاي چپ
 بايد در اين بارهند درا بر مال كرنسبت به مجاهدين  ب ماندگي تاريخي خود قتند و هم عرا به نمايش گذاش

. سرافكنده و شرمسار  باشند  
رهبري مجاهدين ناگزير براي حفظ و احيائ فعاليتهاي سازمان " :تفسير خان بابا تهراني از اين انقالب چنين است

ميان خود به سازشي دست زد كه نتيجه آن توافق بر سر جمعي شدن رهبري به شكل اضافه شدن يك زن كه مي 
ا يك تير دو نشان بزنند و آنها مي خواستند ب.... انجام گرفتست نام خود را هم تؽيير داده و همسر رجوي شود يبا
قش رهبري مريم عضدانلو به نقشي كه سازمان مجاهدين براي زنان قايل است تاكيد ورزند، چرا كه از ناعالم  با

زاد نيست و بنده مرد است و مجاهدين با اين كار به حساب آالم زن اسسوي مخالفين همواره اداعا مي شد در 
كه اگر يك نفر مرد را در كنار مسعود رجوي اقعيت اين بود و. ست ا سالم آنها جر اين ا خود ثابت مي كردند كه

مي گذاشتند، به نظر مي آمد كه در درون مجاهدين بر سر رهبري رجوي اختالؾ وجود دارد و اين طبق منطق 
اما با . نها قابل اجرا نبود، چون ممكن بود به اتوريته مطلق سازماني كه برايشان همه چيز است لطمه وارد كندآ

"   فاميل رجوي را هم انتخاب كند، به خيال خود مانع بر انگيخته شدن چنين ظني مي شدند انتخاب يك زن كه نام
به اين ترتيب مريم عضدانلو نماينده : " حميد  شوكت را تاييد مي كندنظر اين  ، وي در ادامه(.  467همان ) 

، آن جناح را جناحي ديگر از سازمان مجاهدين است كه از طريق شركت در رهبري و ازدواج با رجوي
(. 468-467همان " )نمايندگي كرده و در ضمن بر جناج بندي درون سازماني هم سرپوش مي گذارد  

ساله ي گذشته ي بعد از اين  25به رؼم نادرستي هاي مهمي كه دارد و تاريخ تقريبا  تهراني برداشت خان بابا
.امه به آنها مي پردازمكه در اد نكته ي درست استچند آن را تاييد مي كند، حاوي اقعه و  
و به اين اعتبار در  نختار دورني سازمان مجاهدياتارشكني قدرت در سخانقالب ايدئو لوژيك اقدامي در جهت سا 

اول اينكه، در برابر . اين انقالب تيري بود كه نه دو نشان بلكه سه نشان را همزمان هدؾ مي گرفت.  جامعه بود
برداشتي بسيار مترفي و دموكراتيك ارايه مي كرد؛ دوم اينكه،  مسالا از برداشت ارتجاعي و زن ستيز آخوندي

ن و سوم اينكه يوحدت تشكيالتي  و عبور از خانواده در مبارزه ي رهاي بخش و آزاديبخش را تضم
اين سه هدؾ به نوعي در . تقويت مي كرد ابه معناي واقعي كلمه  ر دروني مجاهدين رادموكراتيزاسيون در ساخت

  .ناپذير هستند يكتفكاز يكديگر  ميخته و هم آ
ش خود مي شد چرا كه در آن خولوژيك اگر در دوران قبل از انقالب رخ مي داد فاقد محتوي رهايي بئانقالب ايد
خي بر اثر اصالحاتي كه در قوانين خانواده بوجود آمده بود زنان داراي حق و حقوقي بودند و  با  يدوران تار

تواي مترقي و رهايي بخش اين انقالب در دوره ي تاريخي بعد از حم. يادي داشتندزصله اؾآخوندي " هؾضعي"
" ضعيفه اي"حاكميتي بر سر كار است كه زن را به عنوان  در اين دوره، . ه نمود پيدا مي كندكانقالب است 

مرد و دوم، تدبير اول، توليد مثل و ارضا نيازهاي جنسي : تعريؾ مي كند كه در اجتماع دو نقش بيشتر ندارد
زن موجودي هوس انگيز و فريباست كه . امور منزل؛ جايگاه زن چيزي نيست جز تخت اتاق خواب و آشپزخانه

مرد را به هيجان در مي آورد و از اين رو بايد خود را سفت و سخت در پوششي ضخيم و تيره قرار دهد تا به 
است " ناقص الخلقه"زن موجودي  ؛ت تاثير قرار ندهدمرد را تح" اشعه ي تار مويش"تعبير ابولحسن بني صدر 

كه از بهره هوشي كمتري برخوردار است و به دليل احساساتي بودن توانايي اداره ي اموري چون قضاوت و 
ولوژيك ئدر چنين متن تاريخي است كه مجاهدين با انقالب ايد. ح سياسي و اداري را نداردومديريت باالترين سط

مناسبات اجتماعي  سمبليك  را نشانه مي گيرند و با طالق و ازدواجي انسان ستيزي  رويكرد چنينقلب ارتجاعي 
همانگونه كه جامعه اگر . ريشه به چالش مي طلبنداساس و زن ستيز و قوانين و مقررات تنظيم گر آن را از 

ب الگفت كه انق گوهر و اس و اساس مدرنيته را در برابري جنسيتي خالصه كنيم مي توانقدند شناسان مع
حوندي مبني بر آولوژي تجدد ستيز ئدر اصل دفاع ار اين گوهر در برابر كانون محوري ايد نولوژيك مجاهديئايد

. تبعيض جنسيتي بوده است  
آيا مجاهدين مي توانند خود را در مقام نيروي سياسي قرار دهند  كه با چنين اقدامي در پي ارايه تصوير ي ديگر 

چرا نه؛ اگر روشنفكران ديني در عرصه ي نظريه در پي ثابت كردن اين فرضيه هستند كه  از اسالم هستند؟
اسالم قرائت هاي ديگري نيز دارد كه هم با دموكراسي سازگار است و هم با علم چرا مجاهدين در عرصه ي 



رائت بنيادگرايانه ي قلب ق و با اعتقاد به جدايي دين از سياست  عمل سياسي و اجتماعي نتوانند با چنين اقدامي
آخوندي از اسالم را نشانه بگيرند و اين رسالت سخت را به ويژه در شرايطي كه خاورميانه و شمال آفريقا نيز 

. در معرض خطر اين بنيادگرايي قرار دارند بر عهده بگيرند  
؟ البته كه ندزدمي يتي اع از برابري جنسؾبدون چنين طالق و ازدواجي دست به د مجاهدين  آيا اين امكان نبود كه
اما، مجاهدين از . داشت همانطور كه بسياري از نيروهاي سياسي ديگر تاكنون كرده اندوجود چنين امكاني وجود 

نظر و حرؾ دست به چنين اقدامي بزنند؛ بها و هزينه ي آن را نيز مي  ي يكسو نمي خواستند تنها در عرصه
. ن و برنده ترين شكل تهاجم به ارزشهاي زن ستيز رژيم را بر گزيدندخواستند بيردازند؛ و از سوي ديگر، تيزتري

رين حالت تا حد ابزاري تاگر زن در چارچوب اين حاكميت فاقد هرگونه اراده و اختياري است و شان آن در به
براي ارضا نيازهاي جنسي تقليل داده مي شود، در چارچوب باورهاي ارزشي مجاهدين زن انساني است با حقوق 

برابر كه مي تواند از همسر خود جدا و در راس رهبري سازماني قرار گيرد كه حامل اين باورهاي ارزشي 
يا تضميني براي تامين چنين حقوقي وجود دارد؟ البته؛ اين تضمين چيزي نيست جز انقالب ايدولوژيك و آ.  است

جاهدين به بهاي به جان خريدن اين انقالب چيزي نيست جز ساختارشكني قدرت در ساختار دروني سازمان م
تا مرحله  " ند و عيال و خانمانزفر" و يا  نواع و اقسام تهمت ها و افتراها؛ همينطور به بهاي عبور از خانوادها

ي پيروزي؛ يعني عبور از نگاه جنسي به زن همانگونه كه مهاتما گاندي در مرحله ي بيداري فكري خويش آن را 
اين جوهره ي رهايي بخش . با همسر خويش را براي هميشه تا دم مرگ فرو گذاشتبرگزيد و اختيار هم خوابي 

در پروسه ي اين انقالب است كه روابط و مناسبات جديدي در ساختار دروني . ژيك مجاهدين استوولئانقالب ايد
ار مي هاي مهم  جديدي به كمك مردان  قر مجاهدين برقرار مي شود و طي آن زنان در موقعيت ها و مسوليت

در اين پروسه است كه زني طالق گرفته كه در چارچوب باورهاي آخوندي و حتي رايج جامعه جنس دوم . گيرند
كه نه بيوه ي جنس سوم تلقي مي شود به عنوان كانديدي براي رياست جمهوري معرفي مي شود؛ و در همين 

عاليت سازماني و توانايي فكري و تشكيالتي پروسه است كه  فردي كه نه به دليل مرد بودنش بلكه به دليل سابقه ق
اش مرجع اصلي در سازمان است، تصوير اين زن را بر باالي سر خود قرار مي دهد ونشان مي دهد كه زن 

ي احترام است؛ و حتي فراتر از اين  هبراي او نه ابزار ارضاي نيازهاي جنسي بلكه انساني هم طراز و شايست
.كند مشروعيت خود را از او كسب مي  

و انقالب ايدولوژيك عالوه بر به چالش كشيدن قرائت ارتجاعي زن ستيز آخوندي از اسالم، وحدت تشكيالتي 
و حميد  تهراني ااين وحدت تشكيالتي بر خالؾ آنچه فردي مانند خان باب. مجاهدين را نيز در پي داشت رهبري

كنار مسعود رجوي بلكه از طريق پذيرش  نه از طريق تحميل فردي ديگر به عنوان رهبر در شوكت مي گويند
اما، در اين سخن خابابا تهراني و ..  نهايي اين تصميم از سوي مسعود رجوي در راس سازمان صورت گرفت

شوكت نكته ي صحيحي نيز وجود دارد و آن اينكه بر خالؾ برخي از تحليل هاي ناآگاهانه يا مؽرضانه مبني بر 
افرادي  ولوژيك از سويئانقالب ايدر سازمان به نام خود كرده است،  ايده ي اينكه مسعود رجوي همه چيز را د

مطرح  و به مسعود رجوي پيشنهاد شد؛ و البته، با د عطايي زاده ومهدي ابريشمچي و  علي زركش و محم  مانند 
گوهاي توجه به جوانب مختلؾ اخالقي  كه حول و حوش چنين ايده اي وجود داشت مسعود رجوي پس از گفت و 

. طوالني با پذيرش مسوليت كامل چنين اقدامي آن راپذيرفت  
به همين سان، قدرت كم و بيش مرد ساالر در ساختار . چنين اقدامي، قدرت در راس سازمان را  متكثر كرد

ترديدي نيست كه در صورت .  تشكيالتي مجاهدين نيز متكثر و زنان در آن در نقش هاي مهمتري قرارگرفتند
اشت و صورت بندي مترقي از اين انقالب ايدئولوژيك و يا تحميل اجباري آن به مسعود رجوي، شيرازه نبود برد

اما، در عمل نه تنها چنين اتفاقي نيفتاده وحدت تشكياليت و . ي سازماني و تشكيالتي سازمان فرو مي پاشيد
اشيسم ديني درگير مبارزه است رهبري تقويت نيز شد كه براي يك سازمان سياسي به ويژه در شرايطي كه با ؾ

ساله ي گذشته  25علت تقويت اين وحدت تشكيالتي ورهبري كه تاريخ .  نشاندهنده ي  كارايي تشكيالتي آن است
آن را نشان مي دهد تكثير قدرت در راس رهبري سازمان و دموكراتيزه شدن واقعي قدرت در ساختار دروني 

انقالب ايدولوژيك نه تنها به معناي انقالبي در باورهاي .  ستمجاهدين و نقش خاص مسعود رجوي  در آن ا
ارزشي مجاهدين مبني بر اعتقاد راسخ تر از گذشته  به همنوعان زن  در سازماندهي و اداره نظام اجتماعي است 

 بلكه به معناي عملياتي كردن اين باورهاي ارزشي از طريق خلق ساختار قدرتي مبتني بر برابري جنسيتي نيز 
. است؛  البته، اين را نمي توان به چيز جز ساختارشكتي اساسي از قدرت در جامعه اي مرد ساالر تعبير كرد

حضور مريم رجوي در راس سازمان نه تنها به معناي نمايندگي زنان بلكه به معناي نمايندگي مرداني نيز است 
حتي در روايت هاي مدرن و ؼربي آن  كه رهايي خود را در رهايي زن از مناسبات مردساالرانه ي زن ستيز

ماركس بر اين باور بود كه دموكراسي واقعي زماني خلق مي شود كه طبقه ي كارگر، به عنوان طبقه . مي بينند



او سلطه . اي انقالبي كه توانايي بر هم زدن مناسبات استثماري انسان از انسان را دارد، قدرت را به دست بگيرد
ي بر ابزار توليد مي ديد و لذا رهايي انسان از مناسبات ؼير انساني را نيز در حذؾ را تنها در مالكيت خصوص

اينكه آيا رابطه ي سلطه گرايانه مرد با زن لزوما از طريق حذؾ . مالكيت خصوصي بر ابزار توليد مي ديد
ته در اينجا قصد ث كه البحمالكيت خصوي بر ابزار توليد امكان پذير است يا نه موضوعي است قابل مناقشه و ب

آنچه مد نظر است اين است كه انقالب ايدئولوژيك مجاهدين اقدام ساختارشكنانه اي  بود . پرداختن به آن را ندارم
كه  مناسبات درون سازماني ميان مرد و زن مجاهد خلق را برهم زد و مناسباتي ديگر را خلق كرد كه در آن 

پپيزوي زنان مي بينند و به اين باور در عصه عمل از راس  مردان موفقيت و پيروزي خود را در موفقيت و
. سازمان تا كادرهاي پايين پاي بند بوده اند  

 
 انقالب ایدئولوژیك و مقوله ي رهبري

همانگونه كه پيشتر تحليل كرديم و حتا مخالفان مجاهدين از جمله خان بابا تهراني و شوكت نيز بر اين باورند،  
و . دين در اصل به معناي تكثير قدرت در راس سازمان و به تبع آن در ساير سطوح بودانقالب ايدئولوژيك مجاه

همانگونه كه توضيح داده شد اين تكثير قدرت مبتني بر برداشت و صورت بندي مترقي از رابطه ي ميان زن و 
و طبيعي  ؛كند مرد بود كه به ويژه در متن تاريخي دوران حاكميت زنباره ي آخوندي  معناي بيشتري پيدا مي

است كه مجاهدين در فرايند اين پراتيك اجتماعي به شناخت و آگاهي جديدتري   دست پيدا كرده اند مبني بر اينكه 
و طبيعي است كه . طه طلبانه در مناسبات جنسيتي استلالزمه ي خلق جامعه اي انساني تر رهايي از تمايالت س

رش بار سينگين تمامي جوانب اين اقدام، آن را امكان پذير و عملي در اين فرايند نقش و جايگاه فردي كه با پذي
اين ارتقاي جايگاه كه جنبه ي معنوي و كاريزمايي دارد ريشه عيني و مادي . مي كند بيش از پيش مي شود
متاسفانه برخي بدون توجه به محتواي مترقي عملي كه مجاهدين و رهبري آن .  مترقي دارد كه بدان اشاره شد

:م داده اند با استناد به گفتمان كم و بيش شريعتي گونه ي مجاهدين به اين جمع بندي رسيده اند كهانجا  
امامت و واليت در ايدئولوژي و فسفه  در حقيقت طرح و تثبيت نظريه ي"   انقالب ايدئولوژزيك مجاهدين خلق""

 –ماركسيستي )مي و التقاطي با طرد عناصر ؼير اسال" انقالب ايدئوژيك" اين . ي سياسي مجاهدين بود
ايدولوژيك  –، نظريه ي امامت و واليت را در بينش سياسي هبسود تحكيم اصول اساسي شيع( سوسياليستي

و طرح مسئله رهبري خاص الخاص " انقالب ايدئولوژبك مجاهدين. " مجاهدين خلق تحكيم  و تثبيت كرده است
تشكيالتي و جوانب اسرار آميز، اخالقي و عاطقي آن، اگر  –جدا از علل و انگيزه هاي سياسي  "-مسعود رجوي

براي همه ي سازمان هاي سياسي ايران حيرت و شگفتي بدنبال داشت، براي آگاهان مسائل اسالمي و خصوصا 
قابل قهم و پذيرش بود، زيرا روشن بود كه مجاهدين خلق با اعتقاد به اسالم و قبول فلسفه ي سياسي  -اما –شيعي 
بعنوان چهارچوب ايدولوژيك و ارزشي خود، سازمان خويش را اساسا بر حول ( ني امامت و واليتيع)تشيع 

، 1997علي ميرفطروس، مالحظاتي در تاريخ ايران، " ) رهبري و تداوم نظريه ي امامت و واليت بنا نهاد ه اند
(.  130-129صص   

جوانب اسراآميز، اخالقي و " داختن به و پر چپ نه تنها با برداشتي جنسي از موضوع انقالب ايدئولوژيك
شرمساري تاريخي خود را بر مال مي كند، همينطور با ناتواني در درك رابطه ي ميان پراتيك اجتماعي  " عاطفي

خود را در پس تحليل هاي يا درون مايه ضعيؾ مترقي و نظريه ي مرتبط با آن نيز ؼرض ورزي سياسي 
خاص مجاهدين در چنين برداشتهايي بي تاثير نباشد اما با كمي دقت، مي توان  شايد گفتمان. عالمانه پنهان مي كند

ولوژيك و سازماني از سوي ئخود مقيد به پذيرش تعهدات ايد " رهبري خاص الخاص مسعود رجوي"دريافت كه 
رهبري به عبارت ديگر، رابطه . چنين فردي است؛ و اين تعهدات را نه او بلكه سازمان اوست كه تعيين مي كند

عيت دارد كه اهداؾ سازماني را به وبا سازمان نه رابطه ي يكسويه بلكه دو سويه است؛ رهبري تا زماني مشر
:خوبي به پيش ببرد  

لوژيك ورا نمي تواند بپذيرد، تعين او را الزام مشخص ايدئ(  توده ها)رهبري، مطلقا، هيچ تعيني به سمت پايين " 
 "درجه پائين آمدن از اين، محتواي مسئوليت رهبري را مخدوش مي كند يك. سياسي سازمانش مشخص مي كند –
(.126؛ به نقل از همان ، ص 255مهدي ابريشمچي، نشديه مجاهد، شماره )   

وس از آن و نظاير آن بهره مي گيرد تا برداشت خود را ثابت رمعنايي اين جمالت كه مير فط ربا كمي دقت در با
ت كه مشروعيت رهبري مقيد به پيشبرد اهداؾ سازماني است و سازمان نيز به روشني مي توان درياؾ ،كند

رهبري، مطلقا، هيچ تعيني به سمت پايين " اينكه . چيزي نيست جز مجموعه اي از اعضا و كادرها و هوادران
طروس افرادي مانند ميرؾاول، همان كه . را به دو صورت مي توان تعبير كرد" را نمي تواند بپذيرد(  توده ها)



و به  توده ها به مثابه ي امت فاقد هرگونه اراده و اختياري هستند: معتقدند برداشت نيروهايي چون مجاهدين است
:تعبير آخوندي گله ي گوسفند  

قايد نظريه پردازان فاشيسم و استالينيسم، توده هاي مردم به عو هم در " اسالم راستين"هم در آراي متفكران "
دارد تا آنها را سرپرستي و هدايت " رسالت" اند كه امام يا پيشوا،  تشبيه شده" اي گوسفندگله ه"ويا به " صؽرا"

( و آيت هللا خميني ، طباطبايييخصوصا دكتر شريعت)ردازان اسالم راستين پ ظريهنچنانكه ديديم در آراي ...نمايد
ياد " كودك" و " و نادان صناق"، "قلدمنحط م"، "گوسفند"، "گله هاي راي دهنده" نيز از توده هاي مردم به عنوان 

(47-146همان، ص ص " ) شده است  
، رهبري به لحاظ صالحيت هاي ايدئولوژيكي كه سازمانش آن را مشخص مي كند بايد در چنان موقيعت و  دوم 

. جايگاهي باشد كه توانايي رهبري شايسته ي سازمان و جامعه اي كه مدعي رهبري آن است را داشته باشد
ه بر اين تاكيد بر پاسخگو بودن رهبري در برابر مصالح سازماني در اصل به معناي تاكيد بر پرهيز از  عالو

 اگر . سامان دادن عرصه ي سياست بر مبناي رقابت هاي حزبي وسازماني استتاكيد بر جامعه ي توده اي و  
يز را زبه معناي  اصطالح توده ها   از نتزهانا آيكي از مطرح ترين نظريه پردازان توتاليتاريسم يهني تعبير 

در نظر بگيريم مي بينيم كه محتواي واقعي آنچه به نقل از ابريشمچي مورد استناد قرار مي گيرد با آنچه در ذهن 
: ميرفطروس جاري است تفاوت اساسي دارد  

ي بر منافع مشترك ، در نمي توان آنها را در سازماني مبتن...تنها به مردمي گفته مي شود كه  اصطالح توده ها " 
هربرت " ) احزاب سياسي يا حكومت هاي محلي يا در سازمان هاي حرفه اي يا اتحاديه هاي كارگري متشكل كرد

(. 222، ص 1384اسپيرو و ديگران، توتاليتاريسم، ترجمه هادي نوري،   
 

 از دموكراسي نمایندگي تا دموكراسي مشاركتي و گفت و گویي
با اعتقاد به اصل واليت است كه رجوي، " ه جمالت زير از مسعود رجوي مي گويد ميرفطروس با استناد ب

:انتخاب رهبري را مؽاير با اصول عقيدتي خويش مي داند و تاكيد مي كند  
كميته هايي در پائين ترين سطح بايد باشد كه به ترتيب، كميته هاي ... علي العموم در سازمان ها و احزاب " 

ولي ما بر اساس اصول عقيدتي خودمان از انتخاب چند درجه اي رهبري بيش از پيش ... نند باالتري را اتخاب ك
ژيك است، در راس رهبري دسته صه اش وجه عقيدتي و ايدئولوو اما رهبري كه وجه مشخ... پرهيز مي كنيم 
(.31-130منبع پيشن، ميرفطروس، صص " ) قرار دارد -به معناي رهبري عام –جمعي سازمان   

به روش راي گيري و ني دموكراسي عبته آنچه بدان استناد مي شود با  يك تعريؾ شناخته شده از دموكراسي يال
نمايندگي كه در آن راي تعيين كننده ي همه چيز است مؽايرت دارد اما نكته ي بسيار مهم اين است كه با تعريؾ 

ز قضا مورد تاكيد انديشمندان به نام و ديگر ي از دموكراسي يعني دموكراسي مشاركتي يا گفت و گويي كه ا
يا يورگن ( مدافعان دموكراسي با عنوان مشاركتي)ديويد هلد، آنتوني آز بالستر مترقي و دموكراتي چون 

قرار مي گيرد  (مدافعان دموكراسي گفت و گويي مبتني بر عقالينت ارتباطي )و ميخائيل باختين  هابرماس
كتي به جاي فرايند راي گيري، گقت و گو ميان اعضا تشكيل دهنده ي رمشادر دموكراسي . همخواني كامل دارد

يك سازمان يا يك جامعه در باره ي مسال مهم و تالش براي حل و فصل انهاست كه به معناي مشاركت واقعي 
 ترديدي نيست كه چنين روشي را نمي توان از سطح يك سازمان سياسي به جامعه تعميم داد؛. اعضا تلقي مي شود

يعني در سطح جامعه به رؼم نقدهاي جدي كه بر دموكراسي نمايندگي وارد است راهي ديگر وجود ندارد اما در 
مصداق اين رويكرد به دموكراسي، انقالب . سطحي كوچكتر يعني يك حزب يا سازمان مي توان آن را بكار برد

رد و زنان ديگري نيز در جايگاههاي ايدئولوژيك است كه طي آن يك زن در جايگاه رهبري سازمان قرار مي گي
اين ارتقاي جايگاه به جاي آنكه محصول طي شدن فرايند راي گيري باشد ماحصل گفت و گو ميان . مهم ديگر

اعضا و كادرهاي سازمان از راس تا پاپيين بوده است؛ در اين گفت و گو كم و بيش همه به اين جمع بندي مي 
در متن شرايط تاريخي خاصي كه سازمان در ،حاكم  رژيم نتي تز زن ستيزي رسند كه چنين اقدامي به مثابه ي آ

اين محتواي دموكراتيك  .آن را اجرا مي كنندبنابراين داراي محتواي دمواتيك بسيار بااليي است و  ،آن قرار دارد
يلي ناتوان از گه متاسفانه چنين افرادي به دال را با توجه با اين سخنان ميرفطروس به خوبي مي توان دريافت

: درك آن هستند  
ضديت با ازادي را مي توان جوهر نظام هاي توتاليتر و اسالمي دانست زيرا استقرار فاشيسم، نازيسم،  "

اين ضديت، . اثري نمانده باشد( آزادي)استالينينسم و نظام اسالمي ، ممكن نمي گردد مگر وقتي كه از نقيض آنها 
مثال عقيده  به پيشرفت، انسانيت، اصالت فرد،  -دي پيوند نزديك دارندعليه چيزهاي ديگر نيز كه با ازا

(151همان، ص " ) .متوجه است -دموكراسي و خصوصا آزادي زنان  



 تفاوت ميان گفتمان درون سازماني و فرا سازماني
نقدين شت هاي نادرست ماعدم توجه به گفتمان دورن سازماني و فراسازماني مجاهدين يكي از داليل اصلي برد

هر نيروي سياسي به اعتبار سابقه ي مذهبي و زباني و قومي مي تواند در . مشفق و ؼير مشفق مجاهدين است
درون سازمان خود گفتمان خاص خود را داشته باشد مانند احزاب دموكرات مسيحي كه طبعا با توجه به سابقه ي 

وضوع در باره ي ماين .  گر ؼير مذهبي هستندن دارند داراي گفتماني متفاوت از احزاب ديآديني كه ريشه در 
مجاهدين به عنوان يك سازمان  شعائر  . مجاهدين نيز صادق است كه ريشه در فرهنگ راديكال اسالمي دارد

ديني را رعايت مي كند  اما در چارچوب شوراي ملي مقاومت به عنوان نهادي فرا سازماني اعتقادي به ان 
كم و بيش در چارچوب سازماني معتقدند اما در سطح فراسازماني شوراي ملي  ندارد؛ مجاهدين به حجاب زنان

مقاومت به آن به عنوان حوزه ي خصوصي زندگي افراد نگاه مي كنند و به همين دليل همانطور كه پيشتر گفته 
وب مجاهدين در چارچ. ايستادند" يا روسري يا تو سري" شد اولين نيروي سياسي بودند كه در برابر شعار 

سازماني اصطالح رهبري عقيدتي را بكار مي برند اما در چارچوب نهاد فراسازماني شوراي ملي مقاومت از 
استفاده مي كنند كه " رئيس جمهور برگزيده مقاومت" و يا " مسول شوراي ملي مقاومت" اصطالحاتي  چون 

كه مانند انقالب " اي ملي مقاومتريئس جمهور برگزيده شور"به عنوان مثال، . داراي بار حقوقي مشخص هستند
از جمله اينكه مجاهدين هنوز  -ايدئولوژيك بدون توجه به محتواي مترقي آن با تعابير گوناگون ؼرض ورزانه 

مواجه شده به اين معناست كه واليت با جمهور  -قدرت را بدست نگرفته ريس جمهور و وزير تعيين مي كنند
ظر مجاهدين و شوراي ملي مقاومت يك زن با روسري يا بي روسري مردم است؛ و در نظام جمهوري مورد ن

   . مي تواند كانديد رياست جمهوري باشد و در صورت كسب راي اكثريت مردم به اين مقام برگزيده مي شود
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