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 پيشگفتار
 

موضوع سـخن مربـوط بـه دسـتگيري دومـين مقـام رهبـري سـازمان                 
رييس جمهور مقاومت يـا بـه عبـارتي ريـيس جمهـور      . مجاهدين در فرانسه است   

آيندة كشور ايران كه تنها از جانب همسرش مسعود رجوي، به اين مقام انتخـاب               
 .  است۲۰۰۳ ژوئن سال ۱۷تاريخ اين دستگيري ! شده بود

 در پـاريس، در  ۱۳۶۳ر عضدانلو، شخصـي اسـت كـه در سـال          مريم قج 
ازاي گرفتن رتبه و مسند سازماني، از همسر سـابقش مهـدي ابريشـم چـي، جـدا          
شده و به عقد و ازدواج مسعود رجوي، رهبـر و مسـئول اول مجاهـدين خلـق در        

آن ايام، مجاهدين خلق، سازماني با گرايشـات چـپ روانـه، بـا الف و                . آمده است 
وانسته بودند چنان دل غربي ها را بربايند كـه آنـان حـتم مـي دادنـد ايـن          گزاف ت 

ولي زمان كـه گذشـت،   . سازمان به زودي در تهران و در مسند قدرت خواهد بود       
تبليغـات پـر    . ماه عسل مجاهدين در فرانسه به سـر آمـد و دسـت شـان رو شـد                 
.  روبـرو شـد  طمطراق سازمان با اكراه و بي تفاوتي دولتمردان غربي و فرانسوي      

بنابراين مجاهديني با روحيات چريكي و عدم تمايل به كار سياسي و دموكراتيك،           
در اوج سرخوردگي در كشور فرانسه، به كشور همساية ايران يعني عراق، نقل و              
مكان كرده و به امتيازات مادي و معنوي بسياري از جانب حكومـت بعـث عـراق                 

 را بـا شخصـيت هـا و گروههـاي ديگـر          امتيازاتي كه تـوان تقسـيمش     . نائل آمدند 
اپوزسيون و حتي ياران نزديك خود نداشـتند و همـة سـعي در ايـن بـود كـه بـه                     

 .تنهايي بر سر سفرة ميزبان بنشينند
مريم عضدانلو، يك بار ديگر پس از سـالها از اقـامتش در خـاك دشـمن                 

ري مردم ايران عراق، براي النسه كردن و معرفي باصطالح مرتبه رياست جمهـو            
ولي اين بار بر خالف دفعه قبل، مشـتريان سياسـي      . اش، به فرانسه مراجعت كرد    
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كه بخواهند براي سازماني چون مجاهدين خلـِق مقـيم در خـاك عـراق، سـرمايه                 
گذاري كنند، بي ميل و رغبت يافت و بعد از ماهها تالش نوميدانه، با كسادي بازار       

جعت كرد و تا نزديكيهاي جنگ  و شكست مواجه شده و دوباره به خاك عراق مرا         
 .آمريكا عليه عراق، در خاك عراق باقي ماند

فرار و يا ماموريت آخِر مريم عضدانلو به كشور فرانسه، بـر مـي گـردد      
 يعني چند روز مانده به جنگ متحدين عليه عراق و يـا بـه     ۱۳۸۱به اسفندماه سال    

ايشان يعني مـريم    . عبارتي به چالش طلبيدن تمامي اهرمهاي ديكتاتوري در عراق        
عضدانلو در آن حين به همراه همسرش مسعود رجوي، ابتدا بـه اردن رفتـه و از                 

 .آنجا به همراه صدها تن از نزديكان و نورچشمانش به فرانسه فرار كرد
مريم عضدانلو كه به عبارتي به همه چيز و يا بود و نبود مجاهدين بـدل                

دها افشـاء خواهـد شـد، زوجيـت و          شده بود، جدا از مسايل پشت پرده اي كه بعـ          
سازمان در آن . محرميت وي با رهبري عقيدتي سازمان يعني مسعود رجوي بود     

ايام درگيِر بزرگترين مسايل الينحل خود بود كه در اين رابطه طـي سـالهاي قبـل               
بارها مسعود رجوي به افسران عراق گوشزد كرده بود كه مـا بـا شـما تـا آنجـا                    

ايـن را رهبـري سـازمان خـوب مـي           . ما نيز خواهيم رفـت    رفتيم كه با رفتن شما      
بـا ايـن وجـود،    . دانست و صادقانه اعتراف مي كرد، كه النهايه همان طور نيز شد        

رهبري سازمان از روحيـات ماجراجويانـة صـدام حسـين آگـاه بـود و همچنـين              
احتمال مي داد كه وي در بـازي در مقابـل آمريكـا كـم آورده و بـازي را خواهـد             

. بنابراين وي مي بايست براي نجات از مهلكة عراق چاره جـويي مـي كـرد         . باخت
در آن هنگام، سازمان ضمن دو مشكل بيرونـي و درونـي، انبـوهي از بحرانهـاي                 
خطي، تشكيالتي، امنيتي، سياسي، تبليغاتي، مالي، نيرويي و غيـره را مـي بايسـت               

 .جوابگو مي شد و حل و فصل مي كرد
، مي بايست زمينه اي را مي ساخت كه پـس           در حيطه سياسي و بيروني    

از شكست استراتژي نظامي در عـراق، دوبـاره بـه راحتـي بـه دنيـاي سياسـي و         
در اين رابطه همچنين مي بايست سعي مـي كـرد تـا از              . فرانسه نقل و مكان نمايد    

ليست گروههاي تروريستي اتحاديه اروپا كه يك سال قبـل وارد آن ليسـت شـده                
 .بود، بيرون بيايد
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 در عراق نيز مي بايست تا آخر خط نظامي پيش مي رفـت و بـن بسـت                  
العالج را به نيروهايش در عراق و حاميانش در ايران و خارج از عراق، بـه عينـه                  

بنابراين، وي مي بايست در شرايط شكست بعث عراق، وارد جنـگ         . نشان مي داد  
 حيث خطي، راهـي  ماجراجويانه و انتحاري در مصاف با رژيم ايران مي شد تا از         

 . به سمت غرب بيابد
 و در گرمـاگرم جنـگ متحـدين         ۱۳۸۲با وجود اين كه در فروردين سال        

جرقـه و   "عليه عراق، شرايطي پيش آمده بود تا مسعود رجوي مبتكـر اسـتراتژي              
در عراق، جنگ عاشوراگونه خود را عليه رژيم ايران به پيش بـرده و خيـل                " جنگ

يي قرباني كند، اين خط، به داليل زيـادي منجـر بـه             نيروهايش را جهت مظلوم نما    
شكست شد كه يكي از آن داليـل، افشـاگريهاي اعضـاي جداشـده از مجاهـدين و           
اعترافاتشان در خارج از كشور و كشورهاي اروپـايي عليـه ايـن مقاصـد نظـامي                 

دوم، باالطبع حملة نظامي آمريكا بـه پايگاههـاي نظـامي مجاهـدين         . مجاهدين بود 
 .هر گونه تحرك، جابجايي و مانور نظامي شان را در نطفه خفه كردبود كه 

 به مراتب خطرناكتر و شـكننده       ۱۳۸۲شرايط جديد، يعني فروردين سال      
، شركت مجاهدين خلق در جنـگ داخلـي عـراق           ۱۳۷۰تر از شرايط فروردين سال    

در آن سال، مجاهـدين خلـق پـس از پيـروز شـدن بـر اكـراد شورشـي، بـه                      . بود
 كالن نظامي و مالي در عراق دست يافتند، ولي پس از عبور از فروردين               امتيازات

، همة امتيازات نظامي و مالي شان را كه طي سالها در عراق به دسـت                ۱۳۸۲سال  
آنـان در ايـن سرفصـل، بحرانـي تـرين           . آورده بودند، يـك شـبه از دسـت دادنـد          

ي، امنيتـي،   ضربات نظـامي، سياسـ    . سالهاي عمر سازمان شان را به چشم ديدند       
مالي و غيره را از باال تا پايين سازمان، متحمل شـدند و بـه سـبك هميشـگي بـه                     
دنبال اين بودند كـه بـا بحـران سـازي هـاي مضـحك و خطرنـاك خـارجي، اوالً                     
شكست را بـه گـردن مخـالفين داخلـي شـان بياندازنـد و نـه اشـتباهات رهبـري                     

از طريـق بحـران سـازي       سازمان و سهم كشورهاي عراق و آمريكا؛ دوم اين كه           
فرعي، بتوانند مهار اوضاع به ويـژه بحـران نيرويـي را در غيـاب راه حـل بـدون                    

 تن از اعضـاي  ۲۵اين راه حل خطرناك، فرمان قتل . جنگ، دوباره به دست بگيرند   
نارضي مجاهدين در كشورهاي اروپـايي بـود كـه ايـن فرمـان رهبـري را مـريم                   
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 از طريـق زهرچشـم گـرفتن و ترسـاندن          عضدانلو مي بايست به پيش مي برد تـا        
اپوزسيون، ضمن در الك دفاعي بردن اپوزسيون برون مرز ايـران و مخـالفين و               
اضدادش در خـارج از كشـور، زبـان اعتـراض منتقـدين داخلـي را ببـرد و مهـار                     

مريم عضدانلو، در كنار ماموريت نظـامي فـوق،         . نيرويي را دوباره به دست گيرد     
ان سازي در كشورهاي اروپايي و چندين ماموريت ديگر         چند ماموريت ديگر بحر   

مــالي و نيرويــي و سياســي را در برنامــة كــار خــود داشــت كــه يكــي حملــه بــه 
سفارتخانه هاي رژيم جمهوري اسالمي در كشورهاي اروپايي بود و ديگري نقل            
و انتقال پولها و اطالعات و فرماندهانش از عراق به فرانسه بـود و در راس همـة                  

ريتش، مي بايست با امكانات نيرويي، مالي، اطالعاتي و سياسي اش، رهبري            مامو
 .سازمان را از مهلكه عراق نجات مي داد و وي را به فرانسه منتقل مي كرد

 ژوئن در حومة پاريس كه ايـن        ۱۷با دستگيري مريم عضدانلو در تاريخ       
خلـق در  اپورت توسط جاسوسي به نام مرضيه باباخاني، عضو فعال مجاهدين         ر

. دستگاه امنيت فرانسه، انجام گرفت، تمامي نقشه هاي از قبل چيـده بـر بـاد رفـت      
 نفره توسط سازمان امنيت فرانسه و روزنامه فيگـارو افشـاء            ۲۵نقشة ترورهاي   

شد، فرماندهان سازمان به زير ضرب رفتند، شيوه هاي پول شـويي افشـاء و رد              
تخانه هاي ايران كنسل شد، حمـل       يابي شد، بحران سازي از طريق حمله به سفار        

و نقل رهبري سازمان و جابجايي اسناد و مدارك، منتفـي شـد و شكسـت پشـت                  
در نتيجـة ايـن شكسـت بـزرگ يعنـي           . شكست بـراي مجاهـدين خلـق پـيش آمـد          

دستگيري خانم مريم عضدانلو و تصميمات نظامي و سياسي اش بود كه رهبـري         
خود را تسـليم مقامـات نظـامي آمريكـا          سازمان، سريعاً از اردن به عراق رفته و         

كرد تا با پشت كردن به قول و قراري كه با رژيم بعث عراق بسته بود، حـداقل از                   
حيث فيزيكي، خود و سازمانش را نجات دهـد و فرصـتي بـراي بازسـازي تتمـه                   

 .سازمانش بيابد
ــازمان در واكنشــي     ــازمان در فرانســه، س ــه راس س ــس از ضــربه ب پ

حساب مي كرد اگـر بـا حـداكثر خشـونت و شـانتاژ وارد               هيستري، از يك طرف     
كارزار نشود احتمال استرداد مريم عضدانلو به تهران مي رود، دوم اين كه قدرت  
. نمايي جديد شايد مفري براي باجخواهي از غربيها به ويژه دولت فرانسـه باشـد              
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د  مور۱۰به هر حال واكنش سازمان در مقابل دستگيري رهبرش مريم عضدانلو،            
.  تـن از آنـان منجـر شـد    ۳خودسوزي اعضاء و فعالين اين گروه بود كه به مرگ         

اگـر چـه در كوتـاه       . اين واكنش و باجخواهي، سود و زياني براي سازمان داشت         
مدت، سود نصيب سازمان شد و آنان به اين سود راضي شدند و توانستند مريم              

لت فرانسه رها كنند، اما     عضدانلو را پس از دو هفته اسارت، از دست قانون و عدا           
دولـت  . زيان سازماني به مراتب بيشتر از حسابهاي معمول رهبران سازمان بود           

ــا حساســيتي از موضــع     ــي ب ــاي كشــورهاي غرب ــياري از دولته فرانســه و بس
تروريستي و فرقه گرايانه، تامل و تحقيقي دوباره بر اهـداف و آرمـان مجاهـدين                

وزير كشور فرانسه مجاهدين خلق را وحشي خلق به عمل آوردند، به گونه اي كه        
ترين گروه تروريستي جهان ناميد كه اين تنها يـك عكـس العمـل عصـبي و گـذرا              
نبود، بلكه بـه نگـاه و شـناخت مجـددي بـر مواضـع و ايـدئولوژي مجاهـدين در                     

مناسبات فرقه گرايانه و تروريستي مجاهدين خلـق بـر     . كشورهاي غربي بدل شد   
و انتحار در برابر قانون و عـدالت، بـر دولتهـاي غربـي و               اثر عمليات خودسوزي    

اتحاديه اروپا روشن تر شد و اگر غربيها تا آن روز مردد در تروريست خوانـدن                
 ژوئــن بــر تمــامي ماهيــت خطرنــاك ۱۷مجاهــدين خلــق بودنــد، پــس از حــوادث 

ــل    ــاعي در مقاب ــا و ابزارهــاي دف ــال راه حله ــه دنب ــه و ب مجاهــدين اشــراف يافت
 .ي تروريستي مجاهدين خلق در كشورهاي غربي بر آمدندواكنشها

شكستن نمكدان بر سر سفرة فرانسه، فرانسـويان را هوشـيار كـرد كـه               
. اينان نه تنها در فرانسه بلكه در عراق و ايران نيز با ميزبانان شان چنـين كردنـد                 

اينان با روحيات طلبكارانه و باجخواهانه، بيشترين خطر و شـانتاژ شـان متوجـه         
بـه ايـن سـبب بـود كـه      . كساني اسـت كـه ميزبـان و كمـك كـار اينـان بـوده انـد           

فرانسويان، همانند بسياري از ممالك غربي، عربي به ويژه عراق و ايران، بـه ايـن       
تامل و نظرگاه جديد دست يافتند كه در مقابل مهماني ميزبـاني مـي كننـد كـه آن                   

ر پشـت ميزبـان و صـاحب    مهمان شبانه روز به دنبال فرصتي است تا كارد را بـ   
 .خانه فرود آورد

در نتيجــه، انجمــن پژوهشــي ايــران پيونــد، در ايــن رابطــه و بــه بهانــه  
دستگيري خانم مريم عضدانلو در سر فصل بحران العالجي كه گريبان مجاهدين            
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خلق را گرفته بود، در صدد بر آمـد تـا بـا جمـع آوري واكنشـها و نقطـه نظـرات                      
ن سياسي و مسايل مربـوط بـه مجاهـدين خلـق، ِديـن              بسياري از آگاهان و فعالي    

 .خود را به جامعه سياسي و فرهنگي ايراني ادا نمايد
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 چرا خوشحالم؟
 رضا اسدي

 
تن از مجاهدين توسط پلـيس  ١٦٥به همراه  رجويتو شنيده اي كه مريم 

خودت در اين رابطه، نشسـتي   فرانسه دستگير شده اند؟ به جاي نوشتن احساس
فرزنـدان مـا هـم     داستان زنك هلندي را مينويسي؟ متوجه هسـتي كـه دو نفـر از   

 ممكن است جزء دستگير شده ها باشند؟

  .يكردمسالن بزرگ شركت باطراف نگاه م غرق در تفكر در وسط

  .يدآيوهان را ديدم كه بطرف من مي

 درسته كه تـو رئيسـي   ،ر زدن كردم و با ناراحتي به او گفتمغبه  شروع
. ساختمان اين شركت خيلـي كهنـه و قـديمي اسـت    . بده اما به حرف من هم گوش

ببـين  . زيبا و مناسب براي يك فروشـگاه كـنم    تالشم را كرده ام تا آن راةمن هم
. يـد  آاما تغير چنداني به نظر نمي  نظافت و رنگ شده استكامالًبيرون و درونش 

سـاله را بـزك كـرده و بـه       مثل اين است كه تو بخواهي يك پير زن هشـتاد اصالً
. امكان ندارد خوب مرد حسابي اين كه. جاي يك عروس جوان به كسي قالب كني

پيشنهاد  .اشداميدوارم كه اين اصطالح فارسي براي شما هلندي ها هم قابل فهم ب
 .ميكنم كه به فكر يك ساختمان نو ساز باشيم

 ايـن خـانم   ،يوهان ايسـتاده بـود پرسـيدم    با اشاره به خانمي كه نزديك
 كيست؟ همكار جديد است؟

 و دقيقـاً ) تـزئين (ايشان متخصص در انجام دكور، يوهان با لبخندي گفت 
 خـودت را نگـران   هيچ الزم نيست كه تـو  از اين پس. كسي است كه ما نياز داريم

او بـه تـو   . انجـام خواهـد داد   زيبائي اين شركت كني، ژاكلين خودش همه چيـز را 
 .شد ثابت خواهد كرد كه زن هشتاد ساله نيز عروس زيبائي خواهد
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 پس از مختصر تبادل نظر ژاكلين بدنبال تهيه مواد مورد نظر براي انجام

م و روي لغت تـزئين و      اهداف خودش رفت و من همچنان دلخور روي مبل لم داد          
 .ميكردم يا دكور فكر

آن خانم دكوراتور هم بنظرم مشابه همان رفورميست هـا و يـا اصـالح               
  .آمد كه از جنبه هاي مختلف در سياست با آن ها مواجه شده ام طلباني

. و سياسي تا كنون راديكال و يا چپ گرا بـوده ام  من در روابط اجتمائي
كهنـه شـده اسـت و نگهـداريش بـراي       چيزي كـه  هربه نظر من زمان استفاده از 

برچيـده و سيسـتمي     گذشته است و بايـد ، دردسر استهجامعه انرژي گير و ماي
  دوران سـلطنت و پادشـاهي گذشـته اسـت و    مثالً. نوين و جديد جايگزينش شود

پس ديگر اين طور رژيم ها حتي       . سيستمهاي حكومتي جديد جايگزين آن شده اند      
ديگـر آن هـا مـورد    .  معطلي و معضل جامعـه هسـتند  ههم مايسمبوليك  بصورت

در ايران هم مردم از رژيم اسالمي متنفـر شـده   . نيستند پذيرش قشر آگاه جامعه
بايد كنار بكشد و مردم را به حـال خـود بگـذارد تـا      پس اين رژيم با عقايدش. اند

و اصالح رفورميست ها . خودشان بنمايند  حكومتةانتخاب آزادانه اي براي شيو
پشم ندارد و ول معطـل    نيز كالهشانهخاتمي، مجاهدين و غيرمحمد طلباني مثل 

كـه بـراي    آن ها نيز در اساس از يك روش و طرز تفكـر تغذيـه ميشـوند   . هستند
 .جامعه ما هيچگونه نو آوري ندارند

مغزهاي كهنه جاي خودشـان را بـه    به نظر من بايد تمامي اين روشها و
وقت و انرژي است  در اصل حيف از. جديد بدهند اي مدرن ومغزها و نوآوري ه

 .كه صرف اصالحات و رفرم ميشود

ليبرالي يوهان هلندي خسته و در فكر پيـدا   به همين علت هم من از رفتار
 .كردن راه نجاتي بودم

 بيا يـك نگـاهي بيانـداز ببـين     ،ژاكلين به طرفم آمد و گفت پس از ساعتي
 كارم را ميپسندي؟

لحن دوستانه اش گوش دادم و سپس نگاهي به سـر و وضـعش    اول به
از آن نمونـه خـانم هـاي    . و مرتبـي آمـد    بـا شخصـيت  بنظرم يك خـانمِ . انداختم

 .ميكرد اروپائي بود كه با فرهنگ و سنت ما هم مطابقت
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بقدري قشنگ آن . همراهش رفتم و وارد محوطه ورودي فروشگاه شديم     
بعضي از مشـتري هـا انگشـت بـه     . جب ماندمتزئين كرده بود كه من متع محل را

كرديم كه فروشـگاه بـه     فكر نمي ما اصالً،ميشدند و ميگفتند دهان وارد فروشگاه
 .داشته باشد اين زيبائي در اين شهر وجود
گذرد و ژاكلين همچنان با هنر خودش شركت مـا را            اكنون پنج سال مي   

. ئين ميكنـد ز جديد آنرا تبار به شيوه اي صورت زيبائي حفظ كرده است و هر به
اين كار هنرمند است بلكه در امورات اجتمـائي بخصـوص كمـك بـه      او نه تنها در

 .اجتمائي ديگر دست دارد پناهنده ها و كارهاي

آموختم  يوهان براي ساختن يك شركت جديد اقدام كرد و من از ژاكلين
وضع خودم  كه مقداري هم رفورميست و يا اصالح طلب باشم اما همچنان روي م            

 .كه رژيم اسالمي بايد برود هستم

همسرم با فرزنـدم   مشغول نوشتن داستان فوق به زبان هلندي بودم كه
 ،جديـدي كـه خريـده بودنـد     وارد اطاق شدند تا براي آزمايش دوربـين مـدرن و  

به محض اينكه نظر همسرم به جمـالت هلنـدي در روي            . عكسي هم از من بگيرند    
معجـوج چــي داري  و بـاز بـا ايـن خــط اعجـوج     ، يدافتـاد پرســ  صـفحه كـامپوتر  

 مينويسي؟

 .با يك خانم هلندي و با همين سر تيتر مينويسم يك داستان در رابطه

تـن از مجاهـدين توسـط     ۱۶۵  تو شنيده اي كه مريم رجـوي بـه همـراه   
ايـن رابطـه،    پليس فرانسه دستگير شده اند؟ به جاي نوشتن احسـاس خـودت در  

 دي را مينويسي؟ متوجه هستي كه دو نفر از فرزندان مانشستي داستان زنك هلن

 هم ممكن است جزء دستگير شده ها باشند؟
ها و فرانسـوي هـا و غريبـه     ميدانم كه اگر اين هلندي. آره متوجه هستم

ايـن چنـد ميليـون هـم       االن،هاي ديگر به ميليون ها ايراني پناهندگي نداده بودنـد 
فرزندانمان  ما و. مجاهدين كشته شده بودندبدست همين جانيان رژيم اسالمي و 

 .ميشديم نيز به آمار كشته شدگان بدست يكي از اين دو گروه اضافه شده و يا

ژي و  وبله من هم مثل تو عجيب خوشحالم كه فرزندانمان از تحت ايدئول           
فرقه اي مجاهدين در آمدند و در عراق تحت نظر آمريكـا و يـا در پـاريس     زندگي
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 بدين ترتيب فرزنـدان مـا احتمـال زنـده     ناًئمطم. فرانسه هستند تتحت كنترل دول
در درون گروه تروريستي مجاهدين و يا افتادن به دام  ماندنشان بيشتر از ماندن

كه يك سيستم غلط و نامردمي انسان را به  اين عجيب نيست. رژيم اسالمي است
 دش؟باشد تا هموطن خو جائي برساند كه ترجيح بدهد تحت نظر خارجي

را ميبينم كه  من خيلي تعجب ميكنم وقتي كه گروه ها و سياسيون ايراني
 در اين طور مواقع چشمشان را بروي واقعيات و عملكردهاي مجاهـدين و رژيـم  

اسالمي ميبندند و فقط از زاويه احساسات ملي گرائي و يا حمايـت از پناهنـده بـه       
هم بايد مثـل مجاهـدين دور از   اين گروه ها يا خودشان . آنها بر ميخيزند از دفاع

در ايـن  . ايزوله قرار گرفته باشند و يا نا آگاهانه اين اقـدام را ميكننـد   جامعه و در
. منتظر عواقب وخيم آن هم باشند و بيشتر احساس مسـئوليت كننـد   صورت بايد

بيرون آمدن از اين مهلكه و بنا بر خصلت ذاتي اشـان   چرا كه مجاهدين به محض
با اين حمايت ها شما جنبش مردمـي  . خواهند كرد تاكي هها حمله و به آن مجدداً

نيست كه ما چشممان را ببنديم و فقـط بـه    اين درست. را به عقب خواهيد انداخت
پناهنده هستند اعمال غيرانسـاني و جنايـت    دليل اينكه اين فرقه ها هموطن ما و يا

 ان عبرت نميگيريد؟گذشته خودت چرا از اشتباهات. هايشان را ناديده بگيريم
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 اميدی مجاهدين  نا 
   مغدی اعلم: از

  داوود حجازی: ترجمه
 

سازمان مجاهدين تشكيالتی است كه بشدت نظامی شده است، با كـيش            
ارتشی متشـكل از اعضـايی كـه بـرای پيـروزی ايـده              . شخصيت وحشتناك رهبر  

دين خلـق، گروهـی از      مجاهـ . كننـد   آلهای خـود از هيچگونـه عملـی مضـايقه نمـی           
اپوزيسيون ايران، كه به اسالم الئيك و سوسياليسـت معتقدنـد، در دو سـال اول                 

آنها از سالها   ] اما. [ فعال بودند  ، به پيروزی رسيد   ١٩٧٩انقالب خمينی كه در سال      
دســتگيری اخيــر ريــيس مــريم رجــوی و . پــيش در بحرانــی عميــق بســر ميبرنــد

 . ضاء بمثابه تير خالص درك شده استبخصوص ضبط اموال آنان، از سوی اع
همانند شـمعهايی انسـانی در رم،       ] اين سازمان [خودسوزی دهها عضو    

كنند همه چيـز   پاريس، لندن و برن نمايانگر نااميدی عميق كسانی است كه فكر می  
نـه فقـط رؤيـای كسـب قـدرت سياسـی و سـرنگونی رژيـم                 . انـد   را از دست داده   

تر، امكان مادی ماندن در سرزمين تبعيد و چشم انـداز  ها، بلكه بطور روشن  اهللا  آيت
 . عينی بازگشتن و در آغوش گرفتن ميهن

مجاهدين خلق در چنين شرايط فكـری بسـر ميبرنـد هماننـد رهبرشـان               
مسعود رجوی، شوهر ريـيس جمهـور مـريم، كـه مركـز سـازمان مجاهـدين در                  

 . را بازسازی كرد) Auvers-sur-Oise(اويس -سور- سآور
مســعود بهمــراه ريــيس جمهــور آنزمــان ابوالحســن  .  بــود١٩٨٢ســال 

هـای وابسـته    صدر برای گريز از دستگيری و حكم اعدام، كه از طرف راديكال      بنی
 .فرانسـه آنهـا را پـذيرفت   . اهللا خمينی صادر شده بود، از ايران فرار كردنـد   به آيت 

زمنـدش بـه   همانسان كه سه سال پيش از آن به امام پير تا زمـان بازگشـت پيرو             
بهرحال، در حومـه ثروتمندنشـين پـاريس، بـا         .  پناه داده بود   ١٩٧٩ايران در سال    
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ويالهای بسيار قشنگ و محصور در فضايی سبز، پادگانی نظامی كه توهينی بـه              
به دستور مسعود ديوارهای بلنـدی همـراه   . هرگونه هنر و طبيعت بود سربرآورد    

هـايی بـا      ن انگليسـی بـاغ قرارگـاه      بر روی چمـ   . با برجهای ديدبانی ساخته شدند    
" كـامال ] نگهبانـان [آنهـا  . ان برپـا گرديـد  نـ قطعات پيش ساخته بـرای اقامـت نگهبا       

وار قـدم رو ميرفتنـد،        اونيفورم نظامی داشتند و اسلحه بدسـت بـا گامهـای اردك           
افتـاد؛ يـك      ها در نزديكی پـاريس اتفـاق مـی           اين برنامه  ةهم. گويی در جنگ بودند   

اين بنـای نظـامی بـود    . ی در دولت حقوقی كه به آنها پناه داده بوددولت غيرقانون 
برای اعضای اميد از دست داده پس از ترك ايران          . كه مغز اعضاء را مسخ ميكرد     

آل و هم نان بود و هـم تجسـم جسـم و         سازمان مجاهدين خلق هم ايده      ها،  اهللا  آيت
 . شان  روح

كسی كـه بـرای اعتـراض بـه         فقط با درك اين مسئله ميتوان اقدام نهايی         
 .دستگيری مريم رجوی دست به خودسوزی ميزند را فهميد

از طرف ديگر پناه بردن خانم رجوی به پاريس بعـد از آنكـه در اواسـط      
 تعجب برانگيـز    ،سالهای هشتاد بهمراه همسرش مجبور به ترك خاك فرانسه شد         

در همـين  در پی مالقات مسعود و وزير خارجـه وقـت عـراق طـارق عزيـز          . است
خاك فرانسه بود كه رهبری مجاهدين به عراق انتقـال يافـت و پايگاههـای اصـلی           

امروز بعد از شكست صدام، حـدود پنجهـزار از      . آنها در اين كشور برقرار گرديد     
های آنها در پايگاه اشرف در صد كيلومتری شمال بغداد ايزوله             اعضاء و خانواده  

 .اند شده
بــرای . ســنگين خــود را تحويــل دهنــدهــای  آنهــا مجبــور شــدند اســلحه

 سرنوشت خوبی در انتظار يقيناً. سرنوشت آنان هنوز تصميمی گرفته نشده است   
. اياالت متحده آنها را در ليست سازمانهای تروريست قرار داده است          . آنها نيست 

در حال حاضر هزاران عضو اين سازمان از آن بيم دارنـد كـه تبـديل بـه كـااليی          
هـا   اين نگرانی. مذاكرات آمريكا و جمهوری اسالمی شده باشند     برای معاوضه در    

 .افزايد و ترديدها بر نااميدی مجاهدين می
 ۱۳۸۲ خرداد ۳۱شنبه 
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 شانتاژ، سيره مباركة سازمان مجاهدين خلق
 شارينادره اف  

 
شود، دست كم شـش تـن از اعضـاي     اين متن نوشته مي  كه تا اين لحظه

يكـي از ايـن   . انـد  خود را به آتش كشـيده  ايدئولوژيك سازمان مجاهدين در اروپا
. اش از دست داده است عقيدتي فريب خوردگان عقيدتي نيز جانش را در راه رهبر

هاي دلخراش  اين صحنه ها، طرفه اين كه ما بايد به عنوان هموطنان اين تروريست
مـدرن شـاهد    را در قرن بيست و يكم و در اروپاي مركزي و در دنياي متمـدن و 

  .باشيم و از اين همه خشونت نهادينه شده در وجود اين جماعت بر خود بلرزيم

هـا   اش از اين شيوه اسـتفاده  سازمان مجاهدين از همان آغاز بنيانگزاري    
 سال هزار و سيصد و شصت و شش، بيسـت نفـر   در. ها برده است بهره كرده و

دولٍت آن زماِن ژاك شيراك دستگير كرد و بـه كشـور    از اعضاي اين سازمان را
 سالي از ايـن روزهـا    در آن دوران كه شانزده مجاهدين. افريقايي گابن تبعيد كرد

غـذا و كلـي زد و بنـد پشـت پـرده،       فاصله دارد، توانستند با شـانتاژ و اعتصـاب  
شـانزده سـال ديگـر هـم از      شان را دوباره به كشور فرانسه بازگردانند ونيروها

ها بكننـد   استفاده هاي شهروندي در كشور فرانسه امكانات و دموكراسي و آزادي
شـان، بـه    سـازماني  و براي حذف مخالفينشان در درون ايران و در درون روابط

اعالم  ام پس از آنشانزده سال تم. ترور و كشتار و زندان و شكنجه دست بزنند
خطر، بازهم بنا بر رهنمود آدولف هيتلر، از دموكراسي بـراي بـر پـا كـردن جـو                    

هـا   وحشت و براي ترور و كشتار و فحاشي و ترور شخصـيتي اسـتفاده   رعب و
  .اند همان شيوه تا كنون هم ادامه داده كردند و اين روند را با

از كشـته  .  متنفـرم بـه شـدن   ام كه من از كشتار و خشونت بارها نوشته
شـكلش   بـا اعـدام و تـرور هـم در هـر     . شـوم  كسي هم خوشـحال نمـي   شدن هيچ
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 اي كه همچنان بر هاي تروريستي ي جهاني از جريان اما پاك كردن صحنه. مخالفم

هـاي آگـاهي      كنند، از آرزوهاي سال     هاي عقب افتاده پافشاري مي      تكرار اين شيوه  
  .است يافتن من

ي   اند، سـيره    خشت كجي كه بنيانگزارانش گذاشته    اين سازمان بر اساس     
دهـد و توجـه    شانتاژ و ترور و حذف فيزيكي و شخصيتي را ادامـه مـي   ي مباركه

به جـاي اينكـه ايشـان را در موضـع مظلـوم و امـام حسـين         ندارد كه اين رفتار،
گذارد و  وجود اين نفرات را به نمايش مي بنشاند، دگماتيسم و خشونت جاري در

  .اندازد متمدن را به وحشت ميانسان 

سازمان در تمام اين بيست و دو سال حضورش در غـرب، نـه تنهـا     اين
است از قوانين مدرن و روابط اجتمـاعي موجـود در     نخواستهنتوانسته و اساساً

هـاي ايـدئولوژيكش    ي تنگ انقـالب  در پيله اي بگيرد، بلكه روز بروز هم غرب بهره
  .ترسناكي تبديل شده است ار كرده و به موجودخود را بيشتر و بيشتر گرفت

اين جريان  ي موجود در من به عنوان يك ايراني كه اين روابط وحشيانه
 شناسم و خود نيز زماني گرفتار اين گـرداب  ايدئولوژيك را از درون مي/عقيدتي

خواهم بر خالف لبخندهاي ژوكوند خـانم مـريم قجـر             ام، مي   وحشت و ترور بوده   
ي رهبـري      اعالم كنم كه از زماني كه اين خـانم بـه حلقـه             رسماً) ويرج(لوعضدان

وارد شده است، اين جريان از شكل يك حزب و گروه سياسي  سازمان مجاهدين
فرمان آتش . مذهبي تقليل و تخفيف پيدا كرده است اي و ي فرقه به يك سكت بسته

رور درون دسـتور تـ  . خـانم داده اسـت   براي چند عمليات نظامي سازمان را ايـن 
سه ايـن خـانم داده    سازماني نفر دوم سازمان، علي زركش را در سال شصت و

اند،  افتاده نفرات معترض در درون اين سازمان با فرمان اين خانم به زندان. است
اند  شده اند، به زندان وحشتاك ابوغريب تحويل داده به اردوگاه رمادي تبعيد شده

 .ن راستاهاي ديگري در همي و بسياري جنايت

اي هم در آن نيست، مسعود رجـوي را بـه    مناقشه اگر بتوان در مثلي كه
خانم رجوي استالين اين سازمان اسـت و   لنين اين جريان عقب افتاده تشبيه كرد،

خطر نه براي نيروهاي حكومـت   اين. به همين دليل هم فرد بسيار خطرناكي است
خطـري اساسـي و كيفـي     ريان كهاسالمي و نه تنها براي ما جدا شدگان از اين ج
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مـدنيت و   براي ملت ايران و در خارج از كشور هم خطري اساسي براي تمـدن و 
هـاي    توان تنها با اسامه بن الدن رهبـر تروريسـت           خانم رجوي را مي   . غرب است 

نفراتي هم كه خودشان را براي ايشان به آتـش  . مذهب اسالمي مقايسه كرد سني
ــراد مــي ــا محمــد عطــا مســئول گــروه   خطرنــاكي هســ كشــند، اف ــا ب تند كــه تنه

  .اند مقايسه هاي يازده سپتامبر قابل تروريست
 توانم تصور كـنم كـه سرسـپردگي، انسـاني را بـه جـايي        نميمن واقعاً

ي انسـاني اوسـت،      بكشاند كه بدن خودش را و جان عزيزش را كه تنهـا سـرمايه             
اي غرب را دچـار تـرس و   كهنه و عقب افتاده به آتش بكشد، تا دني براي يك باور
  .واهمه سازد

چون غرب اين روزها ديگر در فاز جديدي از مناسـبات جهـاني بـه     البته
نخواهـد شـد، چنـان كـه شـانتاژهاي باصـطالح صـلح         برد، دچار شانتاژ سر مي
الدن، پيش از آغار حمله به عراق نيز  ي هواداران صدام حسين و اسامه بن طلبانه

افتادگـان توانسـتند در    البتـه ايـن عقـب   . اعـت بكنـد  نتوانسـت كمكـي بـه ايـن جم    
بگيرنـد و   سرفصلي در كنار نيروهاي به واقع صلح طلب و اومانيست غربي قرار

دچـار   هـاي  ها بكنند؛ اما تجربه نشان داد كه ديگر بجز ما ايراني از ايشان استفاده
 بيماري عاشورا، كـس ديگـري در دنيـاي متمـدن، فريـب ايـن گونـه شـانتاژها را                   

  .خورد نخواهد
هاي اپوزيسيون حكومت اسالمي هم بايد توجـه         انگشت شمار اومانيست  

ها و شانتاژهاي اين سازمان نيفتند و از ايشان  دام فريب مظلوم نمايي كنند كه در
  .حمايتي نكنند

اين جماعت كلي خالفكاري در كشورهايي انجام داده است كه به ايشـان            
ها براي صدور تروريسمشان بـه   ز انسان دوستي غربياز اعتماد و ا .اند پناه داده

از پول و امكانات غرب براي به شكست كشاندن . اند كرده ها درون كشور استفاده
در اين جنگ خانمانسـوز در  . اند ها كرده استفاده ايران در جنگ بين ايران و عراق

تمـام بـا دولـت و ارتـش صـدام حسـين        كنار مهاجم متجاوز عراقي، هشت سـال 
كودكـان مجاهـدين را كـه     .انـد  امنيتي كـرده / اطالعاتي/همراهي و همكاري نظامي

سنين پـائين و   اند، دسته دسته در پدرها و مادرهاشان را خودشان به كشتن داده
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و  به عنوان گوشت دم توپ و با جعل و تزويرهاي بسياري به عـراق بازگردانـده  
هـاي غـرب، از    در خيابـان . انـد  ايشان را بـه دليـل اعتراضاتشـان بـه بنـد كشـيده             

هـاي چنـد ميليـوني     اند و از ايشان اخـاذي  ها كرده مردم غرب استفاده احساسات
اند،  اي كه مدعي كمك به ايشان بوده براي اين كه به كودكان آواره اند، اما نه كرده

بلكـه بـراي خريـد اسـلحه و امكانـات نظـامي بـراي ترورهـاي          كاري انجام دهند؛
  .مبارزات قانوني ملت ايران بست كشاندنگوناگون و به بن 

اهللا خمينـي   اين سازمان پس از اين در سال شصت از سـوي سـيد روح  
 پس زده و كنار گذاشته شد، به ترورهاي انتحاري سردمداران حكومت اسـالمي 

تاريخ اين سازمان پر است از فجايعي كه تنهـا از تـرور و كشـتار و                 . دست يازيد 
 .يت داردحذف فيزيكي حكا شكنجه و

دانشـجويي صـلح    من به عنوان يك ايراني و با اميد به پيـروزي جنـبش  
 خـواهم فريـب شـانتاژهاي ايـن     ي درون كشور، از هموطنـان عزيـزم مـي    طلبانه

توان براي نجات جانشان اقدام كرد؛ ولي نه ايـن كـه              البته مي . سازمان را نخورند  
شـان در   رهـاي عقـب افتـاده   شانتاژشان گرفتار آمد و براي اين گونه رفتا در دام

آينده نشان خواهد داد كه اگر كشـور فرانسـه در بيسـت و    . شد غرب، بهايي قائل
خميني و نيروهاي هوادار و واپس گراي او گرفتـار   چهار سال پيش از اين در دام

را دامـن زد، در ايـن سرفصـل ويـژه،      آمد و افتضاح تاريخي سال پنجـاه و هفـت  
سياسـي فعلـي مبـارزات     ي  حذف ايشان از صـحنه دستگيري سران اين جريان و

بـه  ) فرانسـه (ي كشور انقالب كبير     دانشجويي ملت ايران، يكي از خدمات برجسته      
 اگر ايـن كشـور در بيسـت و چهـار    . ملت ايران است و بايد قدر آن دانسته شود

ي   بسـت و اجـازه      اهللا خمينـي را مـي       سال پيش از اين هم دسـت و پـاي سـيد روح            
ي متمـدن   داد، ما امروز مسير ديگري را در همراهـي بـا جامعـه    نمي وفعاليت به ا

اين توجـه كـه بسـياري از معـادالت بـين المللـي در ايـن         با. كرديم جهاني طي مي
 .است بيست و چند سال به كلي تغيير كرده

  .ي نيروهاي آزاديخواه و صلح طلب خواهانه ي آزادي با احترام به مبارزه
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  غم انگيز يك روياي دردناكمجاهدين، پايان
 نمزدک بامدادا

 
نياکان ما بر اين عقيده بودند که روان درگذشتگان در روزگاران سختی            

روان در گذشتگان سالهای شصت تا شصت . آيند تنگی به سرکشی زندگان می و
 .کنند است که رهايم نمی  چند روزی،و هفت

ه شـايد کـه     دستگيری اعضای ارشد سازمان مجاهدين خلـق در فرانسـ         
تراژدی دردناک سرگذشت بخشی از نسـل مـا باشـد، نسـلی کـه       آخرين پرده از

ای   شکسـته ةريخت، که قلبشان گنجايش کوز اقيانوس صداقتش را به پای کسانی
  .ترا هم نداش

 آنهايی که بلوغ ذهنی و جسـمی شـان را در کـوران              ةنسل من، يعنی هم   
ندارد، که ما به هر ندائی، از هر کجای کردند، ديگر حسابی با تاريخ  انقالب تجربه
هورائی که برخاست و از هر حلقومی که بدر آمد، پاسـخ گفتـيم، و   آ اين سرزمين

آنروز که به انقالبمان خواندند، چـه آنزمـان کـه بنـا بـود       جانانه پاسخ گفتيم، چه
ای  را بـه جامعـه   ای بگذاريم که قرار بود ما پا به جاده بنياد ستم نوپا را برکنيم و

 پـاک مـيهن را اشـغال    آنزمان که دشمن بيگانه خاِک بی طبقه رهنمون شود و چه
 که چيزی بجز آن –خواندندمان، جان عزيزمان را  کرده بود، هر بار و هر بار که

  .ماز پا نشناختي  در کف گرفتيم و در رفتن سر-نداشتيم

 خندان احمد، ةو امشب بيست و دو سال پس از سی خرداد شصت، چهر      
شاهرخ تنها يادگاری است که برايم از آن سالهای فوران شـور   مرتضی، حميد و

است و امشب که ايـن زخـم کهنـه و چـرکين بـا ديـدن        و فقدان شعور باقی مانده
بـاز کـرده اسـت، ميـدانم کـه       صحنه دستگيری مجاهدين و خود سوزيشان سـر 

 .هرگز نخواهم بخشيدشان
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مرگی به کام توفـان پـر تالطـم    انقالب بهمن، نسل مرا از ساحل امن روز      
. شديم "سياسي"  ما بی آنکه بدانيم چرا، بناگاهةپرتاب کرد و هم پرسش و پويش

 سـه غريـزه ويـژه سـنی مـا را توأمـا       ،فعاليت سياسـی  سياسی شديم برای آنکه
عدالتخواهی و غريزه ماجراجويی، و مـا در   غريزه اعتراض، غريزه: ارضاء ميکرد

فـروختن روزنامـه ای،   : داشـتيم  برای فعاليت اجتماعیهمين سطح آمادگی ذهنی 
و پرتاب سـنگی و   پخش اعالميه ای، شرکت در تظاهراتی و گاه هم زد و خوردی

تحليـل   ای در دسـت بگيـريم و   اوج فعاليت فکری ما اين بود کـه روزنامـه  . آجری
 سياسی سازمانمان را خط به خط بخوانيم و از بر کنـيم، مبـادا کـه در بحـث از    

 .فمان پس بيفتيمحري

هــا و  و در همــين حــال و هــوا، ســی خــرداد رســيد و دســتی روزنامــه 
دستمان گرفت و سالح مرگباری در آن گذاشت و از تـک تـک مـا     ها را از اعالميه

خدا را بکشـيم، از شـاهرخ، کـه قنـاری پـرورش       خواست که دشمنان خدا و خلق
دن کبوترهـای جلـدش   تماشـای چـرخ ز   ميداد، از حميد، که ميتوانست ساعتها بـه 

گلـدانهای شـمعدانی    بنشيند، از احمـد، کـه هـيچ کـاری را بيشـتر از آب دادن بـه      
 مادرش، در حياط آن خانه قديمی شان، دوست نداشت، از مرتضـی کـه سـنتور   

ميزد و باالخره از من که همان روزها هم در اعماق ذهنم شرمنده ايـن بـودم کـه                   
ی را که داشتند ذبحش ميکردند گرفتـه  کودکی يکبار دست و پای گوسفند چرا در
 .بودم

رهبـری  . حميد و مرتضـی يـک هفتـه بعـد از سـی خـرداد اعـدام شـدند                  
يـک هفتـه بعـد از اعـالم     : کنده باشد منار را دزديـده بـود   سازمان بی آنکه چاهی

پناهگاهی برای ميليشيای از جـان گذشـته اش    جنگ مسلحانه، سازمان هنوز هيچ
شام آخـر زنـدگی کوتاهشـان را      سر پناهی نداشتند،نداشت، حميد و مرتضی که

 .سر آوردند در پياده رو خيابان سلسبيل، ميان دو سطل بزرگ زباله به

قامت بلنـد شـاهرخ روز پـنجم مهـر مـاه بـه روی آسـفالت داغ خيابـان                    
ساعت پيشش با هم ديده بوسی کرده بوديم و برای آنکـه بـه    يک. فردوسی افتاد

بر سر اينکه کـداممان زودتـر در راه خـدا و خلـق       باشيم،همديگر قوت قلبی داده
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ميدانست که من آن شـرط لعنتـی را    شهيد ميشويم، شرط بسته بوديم، چه کسی
   در کمتر از يک ساعت خواهم باخت؟

فردای آنروز احمد را هم برای اولين بار از دست دادم، او ميخواست بـا               
ديـده بوسـی   .  بـردارم و بـروم  بماند و من ميخواستم شـک و ترديـدم را   ايمانش

احمد تنها چيزی بود کـه از سـازمان بـرايم بيادگـار مانـد،        خندانةکرديم و چهر
و هفت برای بار دوم، و اينبار برای هميشـه از   احمد را در اعدامهای سال شصت

 .دست دادم

فراموش کردن سازمان مجاهدين در ايـن سـالهای تبعيـد، کـار آسـانی               
انـداخت   ه هر ترفندی که بود نام خود را بر سر زبانها میسازمان ب رهبری: نبود

حرمـت چهـار عزيـز جانباختـه ام، سرنوشـت ايـن جريـان را         و من هم به يـاد و 
آن سالهای شوريدگی و سودا سـری دورتـر    دورادور دنبال ميکردم و هر چه از

رهبـری سـازمان و در رأس آن    ميشدم، بيشتر به اين نتيجه ميرسيدم کـه دسـت  
ايـران زمـين آغشـته     ای به خـون فرزنـدان دليـر     کمتر از خمينی و خامنهرجوی،
 .نيست

هر چه بود، نسل من در آرمانخواهی بی چشمداشتش گوی سـبقت را از     
 :و برايش چيزی نماند، جز آنکه بسرايد همه همگنان ربود

 خنک آن قمار بازی، که بباخت هر چه بودش

 بنماندش هيچ اال، هوس قمار ديگر

من، تنها چهره خندان احمد مانده است و اين دعـای نقـش بسـته      و برای   
 :بيستون بر کتيبه

 .خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ايران زمين بدور دارد
 ۱۳۸۲ خرداد ۳۰جمعه  
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 نم ولي نه دستگيري مجاهدين كوم ميحكمن هم م

 را
 ما عاليجنابان را شة موضع گيري فرصت طلبانلكهب

 ريگا اردشير پرهيز

 
 ةبـا دسـتگيري اعضـاي بانـد تروريسـتي و ضدانسـاني فرقـ        در رابطـه 

 بيـانگر  كـه  نابخردانـه اي مشـاهده ميشـود      اين روزها موضـع گيريهـاي  ،رجوي
 ايـن مواضـع   كـه  گروههـايي اسـت    ناآگاهي، فرصت طلبي و موج سواري افراد و

ر كـا اعضـاي جنايت  ن موضع گيريها، دسـتگيري در اي. ندكن غيراصولي را اتخاذ مي
. نيست  از چه موضعي معلوم،م و با آنان اظهار همدردي شدهحكو رجوي مةفرق

 نده سازمان مجاهدين از جمله خانم مريمكن زيرا رجوي و ساير مسئولين رهبري 

عضدانلو پرونده اي جز جرم و جنايت عليه انسان و انسانيت نداشته و ندارنـد و                 
ترين و غير اصولي ترين شيوه ها براي رسيدن به اهدف قـدرت طلبانـه    فيكث از 

 .نند كمي ده وكر خود استفاده 

اگـر ايـن حمايـت بـه         اني است و چه معنايي دارد؟     كس اين حمايت از چه     
 رجوي جز آب ريختن ة فرق،به مبارزه با رژيم جمهوري اسالمي برميگردد نوعي

تعويــق انــداختن مبــارزات بــه  و جنايــت همــين رژيــم وب وكــ بــه آســياب ســر
است و آقاي رجوي تنها سرمايه اش  دهنكرر ديگري كا  مردم ايران ةآزاديخواهان

اختيار ايشان قرار داده بايد   اين سرمايه را دركه را خون ميداند و البد از رژيمي 
افـراد ناراضـي را بـه     يـف كث  با انواع روشـهاي  كه مااينك . بسيار سپاسگذار باشد

عمليـاتي بـا    ات مرزي ميفرستاد بعد هم موقعيت آنها را لو ميداد تـا تيمهـاي  عملي
  يـك   اوالً.  تير و چنـد نشـان بزنـد    ر يكنيروهاي رژيم درگير شوند و جناب رهب



 

 ٢٨

 از دسـت عضـو ناراضـي        ثانيـاً . دكن ده و اعالم وجود     كر اطالعيه درگيري صادر    
 شهيدان اضافه شود و رابعاً به سرمايه خونش و ليست  ثالثاً،شود مزاحم خالص

  .دكن حسين حق حساب دريافت  بابت اين عمليات از صدام
 ،اسالمي ميگذاريد  اگر اسم اين رذالتها را مبارزه با جمهوري!عاليجنابان

را  مبـارزه .  تـان  چه رسد به شعور سياسي،دكر بايد به شعور عاديتان هم ترديد 
 اين روزها براي بـه دسـت آوردن حقـوق         ازانهكب  پا كه ند  كن  انسانهاي صادقي مي  

سياسي خود از شيوه هاي اصولي و با پرداخت قيمـت از جيـب خودشـان     ملي و
 . نسل و پول صدام حسين يكمانند رجوي از خون  ند نهكن استفاده مي

ري جـز اخـتالل در رونـد    كا سازمان   اين،اگر حمايت از پناهندگان است
 ايرانيـان نتواننـد   كـه  اين  برايعكسده و برنكرري كا  ،پناهندگي پناهجويان واقعي

ميگيـرد تـا ايرانيـان     ربكايف را كث  در پشت پرده انواع حقه هاي ،پناهندگي بگيرند
ــده    ــري پرون ــف و پيگي ــدهاي مختل ــده و وعي ــا وع ــد ب ــد و بع ــدگي نگيرن  پناهن

پناهندگيشان، آنان را در خدمت اهداف ماجراجويانه و چماقداري خـود در اروپـا              
 بـه   بعـداً كـه  در اين رابطه اطالعاتي موجـود اسـت   ( ر گيردكاور ب كش رج ازو خا

 ).خواهد رسيد اطالع هموطنان عزيز

 بـراي نقـض حقـوق       كـه   به داليل انساني اسـت، از حضـراتي          اگر صرفاً 
 سازمان مجاهـدين اعضـاي   كه د زماني كر وال ئ ميدهند بايد س كسينه چا انساني

ده و تمام عمـر و  كر ر كا سال با همين سازمان ٢٠ا  تبعضاً كه ناراضي خودش را 
 با دغلبـازي رجـوي   كه اصطالح مبارزه با رژيم  جواني خودشان را در سراب به

 نفـره تحويـل   ٥٠در دسـته هـاي    د از دسـت داده بودنـد،  كنـ  توهم آن را مـي پـرا  
از شـرايط  كوچكي    اين روزها گوشه هايكه استخبارات و زندان ابوغريب عراق 

بعـد   داد و اين زندانها در معرض ديد و قضاوت عموم قرار گرفته مـي ك  تناوحش
  آنهـا را تحويـل وزرات  ،هم عراق به دليل منافع و معامله امنيتي خودش با ايران

 كـه  زمـاني   . مه حرف نزديـد   كل   يك چرا خفقان گرفته و حتي       ،اطالعات ايران ميداد  
د و بعد هم كر   برده و رها ميدرهاي ناراضي خودش را به مرزكا سازمان  همين
آنان را اطالع ميداد تا دستگير يا درگيـر شـوند و تعـدادي از     ي محل عبوركلبه ش

 ،دنـد كر شـي    با قرص سيانور خـود ،دستگيري توسط رژيم اين افراد نيز از ترس
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جه هـاي  شكنرساندن افراد سازمان در زير   خبر به قتلكه  زماني ؟جا بوديد شما 
سواحل بـراي خودتـان تفـريح     امكد ه گران رجوي را شنيديد در جشكن ةوحشيان

خبـر زنـداني     وقتـي ؟ نيازي به موضع گيري در ايـن رابطـه نديديـد   كه رديد  كمي
 ؟ده بـود  كـر  ا گيـر    كجـ   ذهن موضـع گيرتـان       ،درهاي ناراضي را شنيديد   كا دن  كر 

يدادند و از ر شهروندان عادي را مورد هدف قرار مكو با خمپاره باران كه   زماني
 در كـه  ديـد   كر  اين را نمـي فكر شما حتي ،عمليات بزرگ نام ميبردند آن به عنوان

 با سالح منحي زن نمي توان هـدف زد و  ،ي مانند تهرانكم مترا  شهرة محدودِز مر
 نـه هـدف زن و ايـن خمپـاره پرانـي از      ،زن اسـت   منطقـه سالح منحي زن اصوالً

ولـي حـس موضـع گيريتـان را نگـه       ميدانستيديا . شهروندان عادي تلفات ميگيرد
  .يدكن  تمام نشود و حاال از آن استفاده كه داشته بوديد 

 تاريخ در اين رابطه بهتـرين       كه اگر اين موضعگيريها فرصت طلبي است       
شاهد و قاضي است و سرنوشت فرصت طلبـان قبلـي بايـد درس     تريننه و عادال
  اشـتباه  كـه  د كر  بايد خاطرنشان ،ي استناآگاه ولي اگر از روي. تان باشد عبرت

 و نقـض  يتكـار مشـتي مجـرم، جنا    رجوي و مسئولين آن چيـزي جـز  ة فرق،يدنكن
 و ديـدگاههاي  كـار اف  بـا كـه  ده ابتدايي ترين حقـوق انسـاني نبـوده و نيسـتند     كنن 

  دنبـال نمـي   دن جامعه انسـاني چيـز ديگـري را   كر  دارند جز تباه كه مازوخيستي 
 دستگير شده هـم اصـلي تـرين مسـئولين و گـروه رهبـري مجاهـدين                  افراد. دكنن

ده تـا  كـر   رهـا  يكـا درهاي پايين را در زير بمبارانهـاي آمر كا اعضاء و    كههستند
خودشان با پولهاي طيب و طاهر صـدام حسـين و بـدتر از صـدام      ته شوند وكش 

از شده  راهي اورسورو،گاوصندوق مهرتابان پيدا شد  بخشي از آن دركه حسين 
 اگر شما با مـردم خودتـان   كه نميدهند  ده بودند و هرگز هم جوابكر و جا خوش 

شـماره بنـدهاي   (بند انقـالب   چرا اين فرار زبوبانه را با هر شماره،صادق هستيد
توجيـه مسـخره اي    و با هر) ديد كر  رسانديد بيشترش ميكه  ١٠ و ٩انقالب را به

مـريم  كه   لي حداقل به اطالع عموم نرسانديد بود مثل شارالتان بازيهاي قبكه هم 
 ده اند تـا در آنجـا  كر مهرتابان رئيس جمهور خود خوانده تان به پاريس هجرت 

 .ندكن ر فدا كث حدا
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ران كاجنايت اين. ، دروغگو و عوامفريبندتكار اينها فقط جناي،نخير آقاجان
 ان وتكـار جنايبـا حمايـت از ايـن    . بايد پاسخگوي جرمها و جنايتهاي خود باشند

 .دهاي غيرانساني آنها آبروي خودتان را به حراج نگذاريدلكرعم
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آيا بايد به دستگيري اعضاي بلند پايه سازمان 
 مجاهدين اعتراض داشت؟

 هادي شمس حائري
 

سازمان مجاهدين در فعاليت دوباره خـود پـس از خـروج از زنـدان در                 
سازمان پيکار براي   "ا موفق شد نام انحصاري خود را از          ابتد ، شمسي ١٣٥٧سال  

 پس بگيرد و سپس در جهت تحکيم موقعيت خـويش پرداخـت          "آزادي طبقه کارگر  
ايـن سـازمان   . و در اين راه از هيچ کاري فروگذار نکرد که همـه از آن مطلـع انـد              

 در درون خود و بسـط و        "دموکراسي"مبناي فعاليت خود را نه تقويت و آموزش         
 هم و غم خـود را بـراي تصـاحب           ةگسترش فرهنگ آن در درون جامعه، بلکه هم       

اين اولين خشت کجي بود که زمينـه هـاي          . سهم بيشتري از قدرت اختصاص داد     
ناکامي مجاهدين براي   . انحراف و خيانت را در بناي آينده مجاهدين بوجود آورد         

رار داد و جامعه را     رسيدن به قدرت آنها را رو در روي رأس نظام يعني خميني ق            
. بطور زودرس و بدون آمادگي هاي اجتماعي به سمت خشونت دولتي سـوق داد             

 مسـلحانه تـوده اي بـا شکسـت          ةترور هاي کور مجاهدين بـراي آمـادگي مبـارز         
مواجه شد و تنها حاصل آن اعدام جوانان و به سوگ نشاندن خانواده هـا و بهـم    

 . ريختن سير طبيعي مبارزه با ارتجاع بود
النهايه سياست هاي غلط و مخرب، مجاهدين را مجبور کـرد بـه دشـمن               
خارجي و ديکتاتور خون آشام بغداد پناه ببرند و عمليات به اصـطالح سـرنگوني               

بيش از دهسال تالش و صـرف انـرژي و بـه کشـتن       . را از خاک عراق دنبال کنند     
راتژي مجاهـدين  دادن جوانان ايراني اعم از سرباز و نفرات خودي، در پايان، است          

 . و خلع سالح شدند  اسير،به دست نيروهاي امريکائي با شکست مواجه شد و
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سازمان مجاهدين از ابتداي فعاليت دوم خود تا به امروز تا توانسته بـه              
جنبش دموکراتيک رو به اعتالي مردم ضربه زده و به رژيـم جمهـوري اسـالمي                

 هيچ دستاورد سياسي و نظـامي       مبارزات آنان با رژيم نه تنها     . خدمت کرده است  
در بر نداشته بلکه به دولتهاي غربي در معامله بـا رژيـم کمـک رسـانده و رژيـم                    

بـر تروريسـم خـود      » خود قربـاني تروريسـم اسـت      «توانسته با مظلوم نمائي که      
 .سرپوش گذارده و آن را تحت الشعاع قرار دهد

روهاي بـاالي  مريکا عده زيادي از نيآ ةسازمان مجاهدين در جريان حمل   
خود و از جمله مريم رجوي را به فرانسه منتقل نمود و بقيه اعضاي سطح پـائين                 

مريکا ابتدا آنان را مورد حمله قـرار داد و عـده اي   آ. را در منجالب عراق رها کرد   
تحت حمايت خـود  را  آن ها ،از آنان را کشت اما بعد از مدتي به سفارش اسرائيل        

 اما دولت فرانسه با تضادي که       .سالمي به خدمت گيرد   قرار داد تا عليه جمهوري ا     
مريکـا  آمريکا دهن کجي کرد تـا       آ با دستگيري سران مجاهدين به       ،مريکا دارد آبا  

شايد اين بار مجاهدين مي خواهند وسيله معامله و . را در نقشه خود شکست دهد  
 !قرار گيرند، ما چه مي دانيم؟ حل تضاد هاي دولت هاي غربي با يکديگر

 مرکـز مجاهـدين در      ١٣ يوني بـه     ١٧به هر حال دولت فرانسه در تاريخ        
 . حومه پاريس حمله کرد و آنان را با مقاديري پول و مدارک دستگير نمود

متأسفانه عـده اي کـه خـود را اپوزيسـيون رژيـم و مخـالف جمهـوري                  
اسالمي و سياسي مي دانند پـس از دسـتگيري مجاهـدين شـروع بـه دفـاع از بـه          

حق پناهندگي مجاهدين نمودند و پز دموکراسي و دفاع از حـق مخـالفين     اصطالح  
بر خورد با اين مسئله بسيار ظريف و پيچيده اسـت بايـد در   . خود را سر داده اند    

اين رابطه نه به دام حمايت از مجاهدين بيفتيم که آن ها اين حمايت ها را سرمايه                 
 آقايـان بياينـد و نـه بـه دام           خود کنند و جان سالم بدر ببرند و بعد سـراغ همـين            

 . دگي ذره اي کوتاه بيائيمنجمهوري اسالمي بيفتيم و نه از حق پناه
اگر ما با محتوا مخالفيم و نه با شکل و يا اشـخاص، بايـد از اضـمحالل                  

 ةمجاهدين که ضرر آن ها تا به حال براي همه روشن شده و ضربه هائي که همـ         
 خـانواده هـاي آن هـا، از مجاهـدين           اپوزيسيون و جنبش مـردم و هـم اعضـاء و          

 . خورده اند استقبال کنيم
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دستگيري و حذف مجاهدين فرصت خوبي است تا مـا صـفوف خـود را             
پــااليش کنــيم و از توطئــه و کارشــکني و بــه انحــراف کشــاندن مبــارزه توســط  

زيرا ما تا زمـاني کـه نتـوانيم درون خـود را پـاک کنـيم و       . مجاهدين رهائي يابيم 
 محال است بتـوانيم در  ،گر و منحرف را از خود برانيم لوابسته و اخال  اپوزيسيون  

کـس اصـالح را بايـد از خـود و از خـانواده خـود           هـر . بيرون خود تأثير بگذاريم   
تا زماني ما نتوانيم انسجام دروني      . شروع کند و سپس به بيرون از خود بپردازد        

جامعه را اصـالح کنـيم؟      خانواده اپوزيسيون را بر قرار سازيم چگونه مي توانيم          
اگر عضوي از اعضاي خانواده جنبش فاسد و منحرف باشد چگونه اين خـانواده              

 !مي تواند بر همسايه خود تأثير بگذارد؟
ما بايد اول حساب خود را بـا واليـت فقيـه اعـم از حـاکم و محکـوم، بـا          

اعـم از  شکنجه گر اعم از پناهنده يا غير پناهنده، با انحصار طلب و تماميت خـواه              
پوزيسـيون و اپوزيسـيون، از جاسـوس و بيگانـه پرسـت اعـم از خـودي و غيـر         
خودي، با گروه هاي خشونت طلب و متجاوز به حقوق انسانها چه ايرانـي و غيـر        
ايراني روشن سازيم و بعد ادعاي آزادي خواهي و دفاع از حق محرومان را يدک               

 .بکشيم
ار خوشحال شدم و آن     من وقتي خبر دستگيري مجاهدين را شنيدم بسي       

اگر صفوف ما از آلـودگي هـا پـاک    . را نويد پيروزي بر جمهوري اسالمي دانستم      
از اين طريق به وحدت نيروهاي درون خلقـي          شود رژيم خلع سالح خواهد شد و      

 . کمک کرده ايم
 خبر ندارنـد کـه مـا در         ،حق پناهندگي مجاهدين دفاع مي کنند      آنها که از  

ق چگونه مورد تجاوز قرار گـرفتيم و شـکنجه و زنـدان     سازمان مجاهدين در عرا   
از حمله و هجـوم     . شديم و ظرف اين سال هاي جدائي از مجاهدين چه کشيده ايم           

به خانه هايمان و کتک خوردن در خيابانها و هتک حرمت و اتهامـات رنگارنـگ و       
 تخريب ماشين و اموال خانه مان و ترس و لرزي که از تهديدهاي تلفني مجاهدين            

همين چند روز پيش بود که اتومبيل آقاي حبيب خرمي را جلو . بر جان ما مي افتد 
ما از دست جمهوري اسـالمي بـه خـارج گـريختيم و در              . منزلش به آتش کشيدند   

آيـا کسـاني کـه از حـق پناهنـدگي           . خارج هم از دسـت مجاهـدين امنيـت نـداريم          
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فاع کنند و از مجاهدين     مجاهدين دفاع مي کنند، حاضرند از حق پناهندگي ما هم د          
داد خواهي کنند که چـرا فرزنـدان ايـران زمـين را مـورد اذيـت و آزار جسـمي و         

 پس آزادگي در چيست؟ شـما بيائيـد مـا را از شـر مجاهـدين           !روحي قرار داديد؟  
خالص کنيد و امنيت ما را تضمين کنيد و بعد به دولت فرانسه و پارلمان اروپا در 

 . شکوه و شکايت کنيدتروريست خواندن مجاهدين 
به هـر نيتـي دزد و تبـه کـار را بازداشـت        » امپرياليستي«اگر دولت هاي    

کنند آيا بايد اعتراض کرد؟ مگر همين دولت امپرياليستي آلمان نبود که در دادگاه              
.  اول رژيم را محکوم و حکم بازداشتشـان را صـادر کـرد    ةميکونوس سران درج  

ارشـان بـد؟ يـک انسـان سياسـي بايـد بـا              چرا آن کارشان خوب است اما ايـن ک        
 . خودش صادق باشد

اگر اعضاي سازمان مافيا توسط دولت هاي اروپائي دستگير شوند بايد           
دست به اعتراض بزنيم؟ مجاهدين با سازمان مافيا چه تفاوتي دارند؟ تنهـا چـون           
اپوزيسيون رژيم هستند بايد از آن ها دفاع کرد؟ اگر فردا سران رژيـم جمهـوري             

المي به عنوان اپوزيسيون دولت آينده ايران به کشورهاي اروپائي فرار کردند            اس
سران (و پناهنده شدند آيا بايد به دستگيري آن ها هم اعتراض کرد؟ آيا مجاهدين             

با ايادي جمهوري اسالمي در محتوا و شکل، جـز عمامـه، چـه تفـاوتي          ) مجاهدين
 مـا قبـول داريـم کـه مجاهـدين      ةهمدارند؟ آن ها پناهنده هستند يا توطئه گر؟ آيا     

تروريست هستند؟ اگر قبول داريـم چـرا بايـد از تعقيـب و دسـتگيري فالحيـان و              
توسط دولت هـاي غربـي حمايـت کنـيم و از تعقيـب و دسـتگيري                 ... رفسنجاني و 

مجاهدين ناراحت و معترض؟، اگر به صرف ايراني بودن اسـت پـس رفسـنجاني               
دين جان رفسنجاني و خامنه اي را هدف قـرار  خمپاره هاي مجاه. هم ايراني است 

 . يا جان افراد بي گناه را،مي دهد
ما تنها مي توانيم از حق انسـاني مجاهـدين در دفـاع از خـود و داشـتن                   
وکيل مدافع در دادگاه الهه به عنوان شکنجه گر و جنايت کار جنگي دفـاع کنـيم و          

 .ال غير
اسم همکاري و وحدت مي در راه مبارزه با رژم جمهوري اسالمي وقتي    

 هر کس ساز خود را مي زند و تعصـبات      . هيچ کس حاضر به همکاري نيست      ،آيد
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 امـا وقتـي کـه سـازمان         .خود خواهي هاي سازماني شروع مـي شـود         گروهي و 
مجاهدين در ليست تروريست ها جاي مي گيرند و وقتي دستگير مي شـوند همـه              

 ةناهنــدگي و حــق مبــارزصــحبت از وحــدت و اتحــاد در جهــت حمايــت از حــق پ
 مجاهدين براي مردم است يا بـراي خودشـان، اگـر    ةآيا مبارز. مجاهدين مي کنند  

به صرف کشتن پاسـدار باشـد، قاچـاقچي هـاي مـرزي کـه بيشـتر از مجاهـدين                
پاسدار کشته اند؟ اگر اين وحدت و يکپارچگي در دفاع از مجاهدين جاي خـود را                

 تا بـه حـال   ،ژيم جمهوري اسالمي داده بود   به وحدت و يکپارچگي در مبارزه با ر       
 . ما از شر آخوندها خالص شده بوديم
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 !  سماع در آتش
  مهدي خوشحال

 
 در بـه در بـه دنبـال         ،دادي از خبرنگاران فرانسوي   طي چند روز اخير تع    

. به مسايل مجاهدين خلق و فرهنگ و آئين ايراني آشـنا باشـند   ايرانياني بودند كه
 مـورد اعتـراض   ١٠كـه طـي كمتـر از يـك هفتـه       آنان پـس از خبـر شـدن از ايـن    

زندان انجام گرفته، شوكه شـده و    عضدانلو ازمريمخودسوزي براي آزاد كردن 
 ايرانيان در مواقع بروز ةهم  شان اين بود، مجاهديني كه ايراني هستند، آياسئوال
هـاي انتحـاري و     بد چنين واكنشي از خود نشان مـي دهنـد؟ آيـا عمليـات    ةحادث

 !؟...گيرد خودسوزي، از فرهنگ ايراني، دين اسالم يا آئين زرتشت نشئت مي

ايـن جاسـت،    تعجـب در    . از سئوال خبرنگاران فرانسوي بايد تعجب كرد      
اي كه يك قرن با ايرانيان روابط فرهنگي و دانشگاهي دارد و بسـياري از   فرانسه

 سـوغات شـان بـه    ،ايراني پس از فارغ شدن از تحصـيل در فرانسـه   دانشجويان
غربي و واژه هاي زبان فرانسوي بود، هنـوز بـه ايـن     ايران انواع ايدئولوژي هاي

 سـال ميهمـاني در فرانسـه، از    ٢٢م بـرغ  حقيقت آشنا نيستند كه مجاهـدين خلـق  
شان، در خارج از كشـور   ايدئولوژي شان گرفته تا ساختارهاي سياسي و نظامي

طلبانـه جنـبش هـاي     ايران نشو و نما داشتند و همواره ملهم از مبارزات خشونت
خودسوزي، در  افراطي جهان سوم در عصر دو قطبي بوده اند و اساساَ انتحار و

 رتشت، گفتار و پندار و كردار نيـك را مبلـغ اسـت و فرهنـگ     ز؛اسالم حرام است

ايراني، فرزانگاني چون سعدي را تربيت كرده كه پيامش باالي درب سازمان ملل             
تـاريخ در  طـول   آن چنان از خشونت بري است كه در ،فرهنگ ايراني حك شده و

ره، متجاوزي چون عرب و مغول و تاتار و افغان و غيـ  مقابل اكثر خشونت طلبان
 .شكست خورده اند
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اولين بار نيست و آخـرين بـار نيـز نخواهـد بـود كـه بـا         مجاهدين خلق
آنان با فرهنگ فرقه اي و قبيله اي، بـا  . دارند دولتي چون فرانسه دعوا و مشاجره

دارند و در ستيز آشكار و پنهان به سـر   دنياي خارج از خودشان آن چنان زاويه
سِر پا نگهدارند و خود را تافته اي  نيروهاي شان رامي برند، تا از اين ره بتوانند 
چهار دهِه مجاهدين نشان مي دهد  عمِر نزديك به. جدابافته از ديگران قلمداد كنند

در ايـران، دعـوا و    كه آنان با تمامي گرايشـات فكـري و سياسـِي غيـر مجاهـدي     
 و بـه  داشـته   جهان زاويـه جـدي  ةمشاجره داشتند و در خارج از ايران نيز با هم

همچنين  آنان. تنها كسي كه تمكين مطلق كرده اند، صدام حسين و بعث عراق بود
 در كشور عراق با اكثر نيروها و گروههـاي عراقـي برخـورد تبليغـاتي و نظـامي     

داشتند و در ارتباط با فدائيان خودشان نيـز كسـاني كـه نمـي توانسـتند يـا نمـي          
ين ذوب شوند، از اهرم زندان و هژموني و ايدئولوژي رهبري مجاهد خواستند در

بنابراين اين نيرو مختصـات سياسـي و ايـدئولوژيكي    . كردند شكنجه استفاده مي
 .دارد خاص خودش را در جهان

انتحار و خودسوزي، در مناسبات و ايدئولوژي مجاهدين امـري مقـدس            
شناخته و پذيرفته شده است و يك ابزار دفـاعي و تهـاجمي ناميـده مـي      و موجه

سـال اخيـر و پـس از ايـن كـه زنـش را بـه رياسـت          ۹ مسعود رجوي، طي. شود
و در هر نشست جمعـي بـه نيروهـاي     جمهوري آينده ايران انتصاب كرد، همواره

بيشتر نداريد و آن  تحت فرمانش گوشزد كرد كه شما يك مسئوليت و يك رسالت
جـزو  " نتهرا مريم مهر تابان مي بريمت به"رساندن مريم به تهران است و شعار 

 .شعارهاي سياسي و مذهبي و ارجح ترين شعاِر آرماني مجاهدين خلق بدل شد

مسعود رجوي، در راستاي رساندن زنش مريم قجر عضدانلو، توسـط نيروهـاي             
تهران، در سر فصل هاي مختلف، انواع تعهدات كتبـي و شـفاهي از    نظامي اش به

آسـماني سـوگند داده و   را به قرآن مجيد و ديگـر كتـب    اعضاء. آنان گرفته است
تشـكيالتي، نظـامي و ايـدئولوژيكي مجاهـدين را      تمامي تعهدات اخالقي، سياسي،

اين باِر مسئوليت، كوه رياضـت  . است منوط به رساندن مريم به تهران برشمرده
اعضـاء را طلـب مـي      سنگين و شكننده ي تهي شدن و تغييـر شخصـيت  ةو هزين
كـه   ين، در بزنگاههاي سقوط و انحطاطمسعود رجوي، رهبر عقيدتي مجاهد. كرد
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 ناچار به برپايي انقالب ايدئولوژيك براي نيروهايش مـي شـد، روح ساديسـتي و   

مازوخيستي را به نيروهايش مي دميد و اين روحيه را به الزامات مبارزه انقالبـي          
بـا ايـن حسـاب،    .  سالمت و بقاء آنان مـي دانسـت  ةنظامي بر مي شمرد و الزم و

 سال تالش طاقت فرسا و پرداخت غير انسـاني تـرين بهـاء،    ١٠از  يشنيرويي با ب
بازگشت مي شد و ديگـر قـادر نبـود بـه جامعـه عـادي        بهايي كه اصطالحاَ بدون

يابد، مريمي كه مي بايست با چنگ و ناخن و  بازگردد و سالمت رواني اش را باز
بـه زنـدان بـرده    بهت زده اش، ديد كه  دندان، به تهران مي برد، در مقابل چشمان

 هزينه، مشقات، كـوه  پرداخِت حال واكنش مجاهِد تهي و مسخ شده با آن همه. اند
عقيـدتي اش سـپرده    رياضتي كه كمرش را خميده و انواع تعهـداتي كـه بـه رهبـر    

كردن  است چه مي تواند باشد، جز نشان دادن خشم و نفرتش به دشمن، جز تباه
ز رقصيدن عاشقانه در ميان پنجه هاي       و سوزاندنش در ميان شعله هاي آتش، ج       

ذره اي از ديني كه به مريم داشته و تعهدي كه به رهبرش داده ادا كـرده    تا،مرگ
 !؟باشد

عاطفي و رواني، يگانه راه باقي مانده براي مجاهد خلق است كـه    انفجار
نگهدارنده اش، شكسته و اگر او غير از اين كند، بايـد بـه    محور و ستون اصلي و

 !ايدئولوژيكي اش، شك كرد و غيرمجاهدش خواند  مجاهدي و صالحيتةرجوه

آخـرين دسـتور تشـكيالتي و     عمليات هاي مايوسانه و خودسـوزي كـه  
كـه از   ايدئولوژيكي مجاهدين اسـت و در اعتـراض بـه دسـتگيري رهبـران شـان      
چـه در   ديدگاه غربي ها باجخواهي، مازوخيسم و تروريسم ناميده مي شود، اگـر      

مدت ممكن است امتيازات صوري نصيب مجاهدين كند، اما، اين، يكي ديگـر   كوتاه
رهبري مستاصل مجاهدين بود كـه منـافع آنـي اش را فـداي منـافع       از اشتباهات

منتظر روزي باشد تا غربي ها انتقام چنـين اعتراضـات    درازمدتش كرد و بايست
اب افتاد، باز پـس  پس از اين كه آبها از آسي باجخواهي را آن هم در جوامع مدرن

  .گيرند

سران مجاهدين توسط پليس فرانسه، واكنش  عليهذا، در مقابل دستگيري
شناخت و عـدم شـناخت شـان از     متضاد نيروها و شخصيت هاي ايراني، گوياي

كـار نظـامي و    ماهيت واقعي مجاهدين خلق است، مجاهديني كه پس از سي سـال 
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كننـد،   ي و تشكيالتي شان را پنهـان زير زميني، عادت كرده اند حتي اهداف سياس
 ولي اين بار عمق ايدئولوژي و نفرت شان از زندگي، براي ايراني و غير ايراني رو

 .شده است

 حمايت كننـدگان از مـاجراي اخيـر مجاهـدين در فرانسـه،               ا؛حمايته -۱ 
نيروهاي چـپ و گروههـاي راديكـال و چنـد انجمـن حقـوق بشـري        ميان از  اكثراَ
بزنگاه و بهانه اي كه مجاهدين خلق به دسـت آنهـا مـي     روها در هراين ني. بودند

و امپرياليسـم، حمايـت شـان را از مجاهـدين      دهند، تحت لواي مخالفت با ارتجاع
طي ! مجاهدين انتقاداتي هم داريم اعالم مي دارند و دست آخر مي گويند كه ما به

يـت از موقعيـت   حما دو سر فصل مهم و خطرناك ديگري كه نيروهاي ايرانـي بـه  
نظـامي در   مجاهدين برخواسته بودند، يكي در اوايل امسال در ارتباط بـا ضـربه  

 عراق بود و ديگري در ارتباط با تروريسم خواندن مجاهـدين از جانـب اتحاديـه   

در ماجراي آخر، از كميـت و كيفيـت اشـخاص و نيروهـاي حمايـت كننـده                  . اروپا
 قضـاييه  ة مجاهـدين در مقابـل قـو    گـروه و سـازمان، از  ١٠حداكثر  كاسته شد و

منتهي، دسـتگيري اخيـر سـران مجاهـدين، مصـادف بـا        .فرانسه حمايت كرده اند
سلطنت طلبان ايراني بود كه از ميان  فعال شدن جنبش دانشجويي و فعاليت جديد

سلطنت عليـرغم تضـادهاي    نيروي سلطنت طلب و مشروطه خواه، نيروهاي ميانِه
اسالمي، از آنـان   تند، در راستاي مخالفت با جمهوريماهوي كه با مجاهدين داش

 !حمايت كرده اند

مجاهديِن گرفتار  گروههاي سلطنت و چپ راديكال در راستاي حمايت از
بـه   آنـان را . و مستاصل، قضاوتي كه در مورد فرانسه دارند حيرت انگيـز اسـت  

اغماض و تسامح نسبت بـه سياسـتهاي جمهـوري اسـالمي محكـوم مـي كننـد و             
از نگـاه بعضـي از ايـن نيروهـا بـه      . را امپرياليسم خوانده اند عضاَ حتي فرانسهب

تا زماني كه از مجاهدين خلق حمايت مي كـرد، مهـد    ويژه خود مجاهدين، فرانسه
مخالفت با مجاهدين كه آنان را تروريسـم و   آزادي و دموكراسي بود، ولي در اثر

فرانسه تا زمـاني  . خوانده مي شود مضر منافع ملي فرانسه مي دانند، امپرياليسم
بود، ولي حال كه صدام  كه از ديكتاتور بغداد صدام حسين، حمايت مي كرد خوب

فرانسه و يـا هـر    .حسين نيست و نيازي به تحمل گماشتگانش ندارد، بد مي شود
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 دولت اروپايي كه حكمي عليه دولت تهران صـادر مـي كنـد، خـوب اسـت و قـوه      

لي اگر حكمي عليه مجاهدين كه آنان را تروريست مي       قضاييه اش مستقل است، و    
كند، بد است و نقض حقوق پناهنده محسوب مي شود و قوه قضاييه  نامند صادر

فرانسه اي كه در آن كشور حكم اعـدام  . تباني كرده اند  و دولت با تهران،با دولت
 مـي  سياستهاي قوه قضاييه اش كه جدا از دولت كار وجود ندارد، در اعتراض به

اعتراضي و خودسـوزي انجـام مـي گيـرد،       عمليات١٠كند، طي كمتر از يك هفته 
اسـت، فرامـوش مـي     عراقي كه به كشور مرگ و گورهاي دسته جمعـي معـروف  

 ...!باشند شود تا براي حفظ ظاهر هم شده يك انتقاد آبكي كرده

اعتراض از نوع خودسوزي مي كنند، چرا كه خانم عضـدانلو بـه زنـدان                
ولـي  . چون كه زندان بد است، نمادي از خشونت و بـي عـدالتي اسـت   . ستا رفته

زندان خوب است، اگر !  و بد است، براي گناهكار،گناه زندان خوب است، براي بي
ستمكشان و بردگان و استثمارشدگان باشد، و  كه جاي محرومان و مغضوبان و

، روزي و اسـتثماركنندگان و زنـدان سـازان    اگر سـتمگران و غضـب كننـدگان و   
حداكثر تـوان و حتـي بـا خودسـوزي،      روزگاري، گذرشان به زندان افتاد، بايد با
عضـدانلو، حـق دارد ديگـران را     خانم! اعتراض كرد و عدالت را بي عدالتي خواند

خـانم  ! زنداني شود زنداني كند، ولي چون خودش اعجاز و ناجي بشر است، نبايد
فرار كرد، براي  طور غيرقانوني به فرانسهعضدانلو، قبل از چند ماه گذشته كه به 

. سـاخته بـود    زندان١٠ بيش از ،تن از نيروها و فدائيانش در عراق ۴۰۰۰ز كمتر ا
 در جريان سركوب يـك كودتـاي خزنـده درون تشـكيالتي كـه بـه         ١٣٧٣در سال   

 تن را زنداني و شـكنجه  ٥٠٠كشف نفوذي هاي دشمن انجام گرفت، بيش از  بهانه
به نامهاي پرويز احمدي، قربانعلي ترابي، الياس كرمي و علي   تن٤ كرد كه حداقل

 . كشته شده اند،گران خانم مريم عضدانلو  شكنجهةخوشحال، زيِر شكنج
عملياتهـاي انتحـاري و     حجم مخالفتهـا، بـه ويـژه پـس از    ؛مخالفتها -۲ 

مطالـب    شخصيت سياسي و نويسنده ايراني، طي نشر٣٠خودسوزي، نزديك به 
 به ماهيت خطرنـاك مجاهـدين پرداختـه و آنـان را             ، و گفتگوهاي راديويي   مستدل
از ميان مخالفين، نيمي فعالين و نويسندگاِن متمايل به . شماتت قرار داده اند مورد
ديدگاههاي مـدرن بودنـد و نيمـي ديگـر از اعضـاي قـديمي و جداشـده از         چپ با
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 مجاهـدين فعاليـت   كشـورهاي اروپـايي عليـه سياسـتهاي     مجاهدين بودند كه در
مجاهدين كه به هزاران تن بالغ مـي شـوند،    اين كه چرا اعضاي جداشده از. دارند

اعتراض نكرده و حقوق ضايع شده  در شرايط شكست مجاهدين به ميدان نيامده،
فعاليتهاي مبارزاتي شـان در   شان را مطالبه نكرده اند، در ابتدا مي بايست به نوع

بـود و نيروهـا    ه شيوه اي تخته گازي و فرسايشـي درون مجاهدين اشاره كرد ك
پس از خروج از سدهاي سخت و جانگدازي كه مجاهـدين پـيش پـاي شـان قـرار       

همچنين، اگـر فـرد   . ندارندرا بودند، انگيزه و انرژي كافي به مبارزه سياسي  داده
چنان آرمانهاي كهنه مجاهدين را با خود حمل كند، تـوان و جسـارت    جداشده هم
آنان را نـدارد و سـرانجام، مـي بايسـت در نظـر داشـت،        يري در مقابلموضع گ

مثالَ، . چه تاريخي از مجاهدين جدا شده اند نيروهاي ناراضي در كدام مقطع و در
شـده باشـد، درصـد مخالفـت      جـدا   از مجاهـدين ٦٠اگر مجاهد رهاشده در دهـه  

اشـد، حـدوداَ   شـده ب   از آنان جـدا ٧٠اصولي اش بسيار پايين است و اگر در دهه 
نفـرتش    در اثر آكتيو شدن ماكزيموم اعتـراض و ٨٠و سرانجام مجاهد دهه % ٥٠

 .را به خطوط سياسي، نظامي، ايدئولوژيكي و رهبري مجاهدين نشان خواهد داد

 خودكشـي و خودسـوزي   ،نتيجه، آن چه كه انسـانهاي مـدرن و آزاد   در
هنـد، خودسـوزي، از ديـد    كرده و مورد مذمت قرار مـي د  مجاهدين را با تنفر ياد

عاشـقانه بـراي رهـايي و آزادي شـمرده مـي       رهبران مجاهدين، زيباترين سـماع 
  !شود
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 مرگ در فرقه
  مريم خوشنويس

 
مـرگ اختيـاري    ة ولي اتخاذ شـيو ،در دستگاه خداوندي مرگ جبر است

ن انتخـابي   آ ةقاي رجوي مـرگ زودرس جبـر اسـت و شـيو           آ ةاست؛ ولي در فرق   
؛ دوم خـود  ) بـا سـيانور  ترجيحاً(نهم تنها از ميان دو گزينه؛ اول خودكـشيآ است

 مشابه اي نيز براي اضداد خود نوشته و مـرگ را  ةرئيس اين فرقه نسخ .سـوزي
ن طراحـي  آ ةرا بعنوان شـيو ) بخوانيد ترور(يز و حذفنها تجوآ از باب جبر براي

  .كرده است

ورده؛ آاساس اسنادي كه از مقر خـانم رجـوي بدسـت             پليس فرانسه بر  
نها جداشـده  آكه مجاهدين مترصد ترور كساني بوده اند كه از جمع  اعالم داشته

 مـرگ مـي نويسـد و تنهـا     ةرجوي براي دوست و دشمن نسـخ  قايآ در واقع .اند
 اگـر  .ن دو را از منظر ايشان تعيين ميكنـد آ ن است كه تفاوت ميانآ اجراي ةشيو

انقالبي است كه اسرار خلق را بـه امانـت     يك قهرمان،فرد با سيانور از دنيا برود
يك عنصر پاكباخته و با درك  حفظ كرده و اگر خودسوزي را انتخاب كند بعنوان

 معرفـي  ،داده ن خـود بـروز  تـش زد آدرست از وقايع كه احساسات پـاكش را بـا   
 .هـم مسـتحق مـرگ اسـت      بـاز ،ميشود و اگر جزو هيچيك از اين دو گروه نباشد 

  .به شيوه اي ديگر و تحت عناوين متفاوت ولي

 در واقـع جبهـه   ،نيست؛ بر ما اسـت   هركس با ما،قاي رجوي با دكترينآ
روز بـه   باز كرده كـه هـر   اي گسترده از دشمناني كه بايد بميرند را عليه خودش

 و در جائي كه بعداً نهاآ تيمي ة هيچ بعيد نيست در خان.نها افزوده ميگرددآليست 
روسـاي   قـاي ژاك شـيراك بهمـراه عـده اي از    آ نام ،ديگر از اروپا كشف ميشود

 دولتي فرانسه بعنوان عوامل رژيـم؛ همكـاران وزارت اطالعـات؛ مـزدور و خـود     
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مـاده شـده    آنها نيـز    آ طرح ترور    ليست شده و  … فروخته؛ جيره خواران رژيم و    
  .باشد

 بر همين اساس است كه رهبري فرقه ها خود را از خدا بـاالتر مـي        دقيقاً
 روي چون خداوند قائل بر جبر و اختيار است ولي رهبران فرقـه هـا تمامـاً    ،دانند

 ةجبر تكيه ميكنند؛ در حقيقت پالتفرمي كه نوشته و بعنوان مرامنامـه و اساسـنام              
 افـراد را متعهـد ميكنـد كـه فكـر نكننـد و براسـاس        ،خورنـد  ن قسم مـي آفرقه به 

به شكلي مغزشوئي ميشوند كه جبرپذير باشند  دستورات تشكيالتي عمل نمايند و
  .ن را گناه مي دانندآو عدول از 

عمر طوالني مختص رهبران فرقه است و عمر متوسط متعلق به اعضـاء             
فراد عمرشان به يك متوسط سـني برسـد؛    اما اگر بقيه ا.مي باشد و كاسه ليسان

حمـل تضـاد؛ و مسـئله داري ميشـوند؛ در حقيقـت فـرد        متهم به محافظـه كـاري؛  
  !سئوال قرار نگيرد بايستي به استقبال مرگ برود تا مورد

انقالبي  قاي رجوي يك موهبت و امتيازي است كه عنصرآ ةمرگ در فرق
 نآراحل انقالب ايدئولوژيك بـه   تشكيالتي و پس از درك مةبا گذار از يك پروس

 مبـين  ، هر چه عنصر رها شده زودتر خود را فداي رهبر فرقه نمايـد      .نائل ميگردد 
كه در سير تكاملي خود مرحله سوزي كرده كه خود مايه عبرت ديگـران   ن استآ

 .تبليغات فرقه است و ابزاري براي
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 خودسوزی مجاهدين
 افشين زند

 
 مشاهده عکس خودسوزی بعضی از اعضای مجاهدين،        نمی دانم چرا با   

ــده شــد؛ صــحنه ١٩٨٤) رمــان(ای از فــيلم صــحنه ای   جــورج اورول در ذهــنم زن
دلخراش، آنجا که دختر و پسـری را کـه خـارج از قواعـد ايـدئولوژی بـا يکـديگر                 

آميزی کرده بودند، در ميان انبوه ذوب شدگان در ايدئولوژی بـه ميـدان شـهر      هم
 همچون حاکم شرع رژيـم  - زنی با هيئت نظامی–يکی از سران حزب  آورند و     می

کند و سپس در ميـان غريـو شـادی و            اسالمی شروع به خواندن کيفرخواست می     
اند، دخترک را با طنابی که بـه   اثر هيجان برخاسته   هلهله و کف زدن حضار که بر      

. نـد آويز شـود، بـدار مـی       وسيله جمعيت مسخ شدگان در ايـدئولوژی کشـيده مـی          
 ای بـر  آورند و در ميان همان طنـاب کـه اينـک بصـورت دايـره        سپس پسر را می   

 –اينبـار او را     " ذوب شـدگان در واليـت     "دهنـد و      روی زمين پهن شده، قـرار مـی       
! خورند  گيرند و زنده زنده می       به دندان می   -همچون قورچيان و قزلباشان صفوي    

ولوژی از او مجنونی متحـرک   ايدئةدر همين هنگام، دختری که فرو رفتن در خلس     
 ...گويد و می" روزتان بخير"ساخته، به اطرافيانش 

 . ويروس ذهن:  همين استاًايدئولوژی دقيق
 را  -کند چه نـوعش      فرقی نمی  –وقتی انسان، فرمانبرداری از ايدئولوژی      

پـذيرد، و بعبـارتی در آن ذوب          مـی "  غير قابل تغيير و راهنمـا      ةتنها انديش "بعنوان  
 با از دست دادن اراده و قدرت تصـميم گيـری از شـکل و        - ناخودآگاه -،  شود  می

او بـه عروسـک و ابـزاری در دسـت سـران        . گـردد   شمايل انسانی خود خارج می    
چرخشـی در مشـی حـزب، او را نيـز بـدنبال خـود        شود که بـا هـر     حزب بدل می  

هادت توان در فرهنگ متحجـر شـ        را می " خودگم کردنها " بارز اين    ةنمون. کشند  می
اکنـون در فلسـطين بوسـيله        طلبی و جانبازی در راه پيشوا مشاهده نمود که هـم          
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تـرش را    گيـرد و از آن وخـيم        شود و جان انسانها را می       اعضای حماس اجرا می   
 .نيز همين چند روز اخير در کالبد خودسوزی اعضای مجاهدين خلق شاهد بوديم

 کانـادا، پريــروز  روزنامـه تورنتـو اسـتار، يکــی از معتبرتـرين نشـريات     
ای اختصاص داده بود که       صفحه نخست خود را به عکس بزرگی از دختر محجبه         

در باالی عکـس، بدرشـت، و       . اثر خودسوزی جانباخته بود    روز قبلش در اتاوا بر    
!" کـنم   من بـه خودسـوزی دختـرم افتخـار مـی          "از زبان مادر دختر آورده بود که        

طمطراق، بالفاصله  وسری و آن تيتر پر   ای روزنامه با بزرگ نمائی ر       حرکت حرفه 
يعنـی بـا ايـن کـار، عملکـرد          . کـرد   های فلسطينی را در ذهنها تـداعی مـی          انتحاری

سازمان فناتيک اسالمی مجاهدين را با خط مشی سازمان فناتيک اسالمی حماس         
و پـس از آن، انسـان روشـن ضـمير بـا خـود       . پيوند زده بود، و چه درسـت هـم        

ای در     جان خود را با چنين شقاوت و خشـونت بـی سـابقه             کسی که "انديشيد،    می
 گيتـی   ةفدا کند، آيا حاضر نخواهد بود ملتی را بـا بمـب اتمـی از صـحن                " هيچ"راه  

توان  و اما در حاشيه اين عمل وحشيانه که هيچ نامی بجز حماقت نمی    حذف نمايد 
مونيسـتها  رويش گذارد، شاهد بوديم که برادران دوقلوی اسالمگرايان، يعنی ک          بر

مجاهــدين را بــه مثابــه " خودســوزانه"تنهــا کســانی بودنــد کــه در لفافــه حرکــت 
ستودند و بتبع، برگ ديگـری از واقعيـات تـاريخی را            " شهادت طلبي "و  " قهرماني"

 انسـانهای ايـدئولوژيک، شـباهت       ةدر جـوهر همـ    : "روبروی همه مان گشودند که    
 و فرمـانبرداری کورکورانـه از   غريب و انکارناپذيری وجود دارد و آن بی ارادگی     

و براسـتی کـه اينگونـه    . خطوط تعيين شده توسـط سـازندگان ايـدئولوژی اسـت         
ماند، چـرا کـه شـرط         انديشيدن و زندگی کردن و نفس کشيدن هيچ به انسان نمی          

 ."اوليه انسان بودن آزاد انديشی و داشتن حق رأی است
  ١٣٨٢ تير ٧شنبه 

 
 

 
 
 



 

 ٤٧

 
 
 

 فرقة خود سوخته
 سين سبحانیمحمد ح

 
بطور عام و کالسيک فرقه ها ويژگي هاي مشخصي دارند، ولي 
شاخص اساسي و بنيادي براي شکل گيري و تکامل يک فرقه از جمله يک فرقة 
مذهبي، داشتن رهبر خودخوانده و انتصابي مي باشد، انتصابي بدين معني که 

 .خودش، خودش را منصوب کرده است
در بعضي از فرقه ها "( تلقين"ز عنصر رهبران فرقه ها با استفاده ا

) اساساً با روش هيپنوتيزم نکات مورد نظر رهبر فرقه به اعضا منتقل مي شود
و بکارگيري روايت هاي مذهبي تحريف شده، نقش خدا را براي اعضاي فرقه 
ها بازي مي کنند و هر چقدر که رهبر فرقه الزم ببيند، فرقه و اعضاي فرقه را 

و مطلق انگاري و ستايش خود و دو قطبي ديدن مسائل به سمت خرافات 
براي مدت " خداي فرقه"ايدئولوژيک و سياسي به پيش مي برد، تا ديکتاتوري 

 .بيشتري تامين شود
 در اين بستر، فرقه ها بطور خودجوش و آتوديناميک محصوالت 
ايدئولوژيک و سياسي و فرهنگي خود را توليد و پرورش مي دهند، که بعدها 

يک فرقه مي شوند و در فرقه به عنوان " ويژگي هاي"ين محصوالت تبديل به ا
 .نهادينه مي شوند" روش و منش"

 ، از جمله فرقة سازمان مجاهدين يکی از محصوالت ايدئولوژيک فرقه ها
تربيت اعضاء و کادرهای مطيع و سربه زير و کور می باشد، قربانيان فرقه  بايد 

 .خود را بسوزانند" جسم"رت صالحديد رهبر فرقه و سپس در صو" روح"ابتدا 
قبل از سقوط رژيم صدام حسين، آقای رجوی با پيش بينی شرايط 

 تن از کادر های مورد اعتماد اين فرقه را به ۲۰۰سخت آينده در عراق بيش از 
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فرانسه گسيل داشت که مريم عضدانلو همسر رهبر فرقه نيز در بين آنان بوده و 
 .ی وارد خاک فرانسه شده استبا گذرنامه جعل

 دولت فرانسه نيز با توجه به حضور اين گروه تروريستی در خاک 
 نفر ۱۶۶خود، در تاريخ هفدهم ژوئن اقدام به دستگيری مريم رجوی به همراه 

 .ديگر از مسئولين عاليرتبه سازمان مجاهدين کرد
دستگيری نکته قابل تاٌمل، عکس العمل اين فرقة تروريستی در رابطه با 

همسر رهبر خود مي باشد، که افکار عمومی در اروپا را به شدت تحت تاثير خود  
قرار داد و مردم فرانسه به يک ارزيابی واقعی از اين فرقه ايدئولوژيک دست پيدا 

 . کردند
اعضای فرقه بعد از دستگيری " جسم"دستور رهبری فرقه به سوزاندن 
ی بود که صديقه مجاوری و ندا حسينی همسرش، عکس العمل اين فرقة تروريست

 .در اين را ه قربانی شدند
قبل از سوزاندن روح برای رهبری اين فرقه " جسم"البته سوزاندن 

امکان پذير نبود و به همين دليل در باصطالح انقالب ايدئولوژيک اين فرقه در 
 .ندتمامی اعضاء و مسئولين فرقه را به ترتيب سوزا"  روح"  ابتدا ۱۳۶۴سال 

جبهة ( تئورسين های اين فرقه در يکی از سايت های اينترنتی خود
 :در توجيه اين خودسوزی ها نوشته اند) همبستگی
بياد دارم که توسط يک چريک فلسطينی آموزش نظامی مي ديدم، در "

نکته ای که بارها روی آن تاکيد می شد اين . آموزش هایمان به نارنجک رسيديم
 به سوی ما پرتاب شد و فرصتی برای فرار همه نبود، بود که وقتی نارنجکی

اولين کسی که نزديک به نارنجک است بايد خود را روی نارنجک پرتاب کرده تا 
حال نارنجکی را دست کثيف . درصد آسيب رسی به رفقا را کاهش دهد

امپرياليسم و ارتجاع به سوی مجاهدين پرتاب نموده و عده ای با فداکردن 
 ".ند تشکيالتشان را نجات دهند، اعتراض می کنندخويش می خواه

  pkkخانم مريم رجوی نيز خود بعد از دستگيری عبداهللا اوجاالن رهبر 
 :در نشست عمومی در عراق خطاب به اعضای سازمان گفته بود
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شما بی غيرت هستيد، اگر روزی اين اتفاق برای مسعود بيفتد و خود را "
 ؟"تک تک نسوزانيد

فکار عمومی و به خصوص مردم فرانسه اين خودسوزی ها البته برای ا
بسيار عجيب و آنها را شگفت زده کرده است، ولی واقعيت اين است که محصول 
 .و نتايج کار  فرقه های ايدئولوژيک چيزی جز خشونت و تروريسم  نخواهد بود

وقتی که آقای رجوی در همين خاک فرانسه و در بحث های درون فرقه 
 :ح انقالب ايدئولوژيک  می گفتای  باصطال

 »من فوالد آب ديده می خواهم«
و عکس های مسعود  و مريم در پايگاه ها و قرارگاه ها و اتاق های 
کار و سالن های استراحت و حتی اتاق های خواب خصوصی افراد باال مي 

هر لحظه در عکس و " خدای فرقه"رود و بر در و ديوار نقش می بندد، ستايش 
 اعضای فرقه تلقين مي شود و اين ستايش سرانجام به مرحله ای مي شعار بر
 .خود را مي سوزاند ،فرد به راحتی برای اثبات تقدس ستودنی خودرسد که  

انسان ذوب شده در يک ايدئولوژی يا يک آيين يا يک مذهب که آتش بر 
ين جان خود مي زند، آيا نمي تواند بخاطر همان ايدئولوژی و همان مذهب و آي

 جان هزاران انسان ديگر را نيز به آتش بکشد؟
 مگر تروريست های فرقة القاعده در يازدهم سپتامبر اين کار را نکردند؟

امريکايی که بر اساس يک  تفکر " ديويد کوروش"چه تفاوتی بين  فرقه 
روزی  کالسکه ای از کهکشان برآمده و آنان را به سوی جاودانگی و (خرافاتی 

 بنا شده است، با فرقه مجاهدين خلق وجود دارد؟) ردبهشت خواهد ب
 ديويد کوروش، رهبر فرقه بعد از محاصره پايگاهشان توسط پليس 
آمريکا دستور به دادن زهر به همديگر و حتی کودکان يکديگر داده و قتل عام 

 .جمعی را تجويز مي کند
 آقای مسعود رجوی و خانم مريم رجوی نيز برای در رفتن از مهلکة
. پليس فرانسه به تجويز خودکشی و خود سوزی اعضای اين فرقه پرداخته است

آيا بطور واقعی تفاوتی اساسی بين فرقه ديويد کوروش و فرقه مسعود رجوی 
 وجود دارد؟
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 جالب است بدانيد که با توجه به عکس العمل بسيار منفی افکار عمومی 
دين و رهبر اين فرقه و مردم  اروپا  نسبت به خودسوزی ها، سازمان مجاه

مدعی شده اند که اين يک حرکت تشکيالتی نبوده و بلکه يک حرکت خودجوش 
 .بوده است که اعضای  فرقه بطور خود بخودی اقدام به آن كرده اند

 در صورتي که هر کس با اين فرقه آشنايی حداقل نيز داشته باشد، 
ه اين فرقه آب هم متوجه می شود که هيچ کدام از اعضای سازمان بدون اجاز

 .نمی توانند بخورند
 فرقه ای که اعضای فرقه را سيستماتيک ملزم می کند تناقضات جنسی 
و حتی خواب هايی را که در شب ديده اند نيز بنويسند، و روزانه غسل هفتگی و 

انجام بدهد، و ) نشست بيان تناقضات جنسی روزانه( نشست عمليات جاری
 بشود، okعضو بايد از قبل توسط تشکيالت چک و برنامة کار اجرايی روزانه 

چگونه می تواند به صورت خودجوش عمل خشونت آميز آتش زدن خود را 
 بدون دستور اين فرقه انجام بدهد؟

البته چون رهبر فرقه فکر می کرد که افکار عمومی اروپا و بخصوص 
خواهند فرانسه برای  اين خودسوزی ها کف خواهند زد، و برای آنها دلسوزی 

کرد، و آنان را افرادی شجاع و فداکار خواهند پنداشت، در ابتدا تالشی برای 
پنهان کردن دستور تشکيالتی اين خودسوزی ها نداشتند و توسط برادر 

 :اعالم کردند) ايران ليبرتی( مجاهدشان منصور قدرخواه، در سايت اينترنتی خود
 
 و اگر دولت فرانسه صدها نفر خود را در ليست خودسوزی قرار داده"

به توطئه های مشترک اش با رژيم جنايتکار آخوندی پايان ندهد مصمم اند که 
 ".خود را به آتش بکشند

آقای منصور قدرخواه توضيح نمی دهد که اين ليست در دست چه 
 کسی هست؟

و کدام مسئول تشکيالتی تصميم گيرنده در رابطه با اين افراد برای 
 خودسوزی است؟
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مجاهدين قصد دارد که بگويد که صديقه مجاوری و ندا حسنی سازمان 
از هواداران اين فرقه بوده اند و درچارچوب دستورات تشکيالتی نمی توانسته 

 .اند برای خودسوزی تصميم گرفته باشند
 در صورتي که عکس های اين خانم ها بر روی تانک ها در عراق سند 

فه ای و تشکيالتی سازمان بوده اند و معتبری بر اين است که آنها از اعضای حر
اگر فرض بگيريم که آنان هوادار سازمان بوده اند که دست به خودسوزی زده 
اند، تکليف مرضيه باباخانی و محمد ثانی از اعضای شورای مرکزی و  مسئولين 

 ارشد سازمان مجاهدين که دست به خودسوزی زده اند، چه مي شود؟ 
ز مسئولين دفتر خانم مريم رجوی در اوور خانم مرضيه باباخانی که ا

سورواز، بوده است نيز هوادار بوده و خارج از دستور تشکيالت تصميم گرفته 
 است؟

 عضو شورای مرکزی سازمان ۱۳۶۴محمد ثانی که حداقل  از سال 
 بوده است نيز طبق دستور تشکيالتی ملزم به  خود سوزی شده است؟

 :ئن  نوشته است ژو۱۹روزنامه پاريسين در تاريخ 
که قبل و بعد از خودسوزی با تلفن دستی چند خبرنگار تماس گرفته "

شده و از جانب سخنگوی روابط خارجی شورای ملی مقاومت اسم شخص 
 ".خودسوزی کننده را اعالم داشته است

 : يا در همان روزنامه اشاره می شود
 بعد از خاموش کردن آتش يکی از خودسوزی کننده ها يکی از"

مجاهدين به خبرنگاری پيشنهاد عکس بهتر و قشنگتری را از مراسم خودسوزی 
 ".به وی داده است

همه اين موارد نشان دهنده يک کار هماهنگ و تشکيالتی برای نشان 
دادن خشونت و خودسوزی ها بوده است که صد البته از اين فرقه جز اين 

 .انتظاری نمی رفت

فرقه مشاهده می شود که اين مسئله اما در رسانه های تبليغاتی اين 
القاء و تبليغ می شود که  اقدام خودسوزی در فرقه سازمان مجاهدين ناشی از 

 .ولی اين گونه نيست... وجود جسارت و شجاعت و در افراد خودسوزی است و
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کرده اند و نمي تواند جلوی خود را ببيند، " کور"کسی که چشم هايش را 
 .انسان آگاه است و نه برده مطيعجسارت از آن . شجاع نيست

 شجاعت از آن کسی است که لنگ نيست و مي تواند روی پاهای 
 .خودش راه برود،  و نه کسی که روی پاهای رهبر فرقه اش راه مي رود
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 درام خودسوزی مجاهدين
 زاده هدايت سلطان

 
 ةندن، به دنبال حمل   خودسوزی اعضای سازمان مجاهدين در پاريس و ل       

خشن پليس فرانسه به آنان مستقل از اينکه نيات دولت فرانسه در اين حملـه چـه                 
بوده است و يا اينکه تضعيف آنان به نفع و يا ضرر چه گروهی تمام شود، خـود                  

 مجاهدين ابزار ديگری برای نشان دادن اعتراض    طبعاً. درخور توجهی جدی است   
تـرين حقـوق دانـان بـرای دفـاع از       گيری برجسـته  خود داشتند و برای آنان بکـار      
ليکن اين توسل به خودسوزی، که نميتواند بـدون         . حقوق خود کار دشواری نبود    

تاييد و يا تشويق ضمنی رهبری مجاهدين باشد، عالمت نمادی بسياری از چيزها             
 سازمانها و گروههـای سياسـی از هـر          ة ماها، به هم   ةهشداری است به هم   . است

ی، که چگونه يک سازمان و يا يک فرد با انحالل خود در يک مـذهب و  طيف و رنگ 
. خطر در همين جاست   . کند  ای شيطان پرست تنزل پيدا می       ايدئولوژی به حد فرقه   

انسان ذوب شده در يک مذهب و آئين که آتش در جان خود مياندازد، به آسـانی                 
ديگر را نيز بـه آتـش    ميتواند به خاطر همان مذهب و آئين، هستی ميليونها انسان           

ای ايـن را اقـدامی    ممکـن اسـت پـاره   . ای وجـود نـدارد   برای او مرز ممنوعه . کشد
در . شجاعانه و ظرفيت جانبازی تلقی کنند که به آسانی در هر انسانی نتوان يافت   

ای از حقيقت وجود دارد که حقيقتی بزرگتر را پنهان ميسازد، و آن     اين نکته درجه  
دهد و با حل شدن در ادراکـی          ان هويت خود را از دست می      اينست که چگونه انس   

وهم آلود که آنرا حقيقتی مطلق ميپندارد، از ديدن حقايق واقعی باز ميماند و خود               
 . ای مطيع شجاعت از آن انسان آگاه است و نه برده. به کوری مطلق ميرسد

سازمان مجاهدين از بيست و چند سال قبل به اين سـو، بـه عنـوان يـک              
ای از افـراد   زمان سياسی گام به گام خود را سوزانده بود و خودسوزی پـاره            سا
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آن، فرجام تلخ راهی است که اين سازمان و رهبری آن در طی دو دهه طی کـرده    
 به اين سو، رهبری سازمان مجاهدين بجـای بـاز بينـی راه           ١٣٦٠از خرداد   . است

داران و يا فعالين سياسـی     ای از اعضاء و هوا      خطا آميز خود و پذيرش انتقاد پاره      
کـوچکترين  . خارج از تشکيالت خـود، سـعی در بـی خطـا جلـوه دادن خـود کـرد            

و القاب همرديف آن پس » عامل جمهوری اسالمي«و » بريده«انتقادی با داغ تکفير    
از آنرو، هر شکستی پيشاپيش در حکم يک پيروزی بود و هـر خطـائی              . رانده شد 

اخـراج آنـان از   . ر مقطـع مشخصـی از زمـان      بهترين کردار سياسی ممکـن در هـ       
به همجـواری مـيهن و بـه سـالخی فرسـتادن            » پرواز تاريخي «فرانسه بمثابه يک    

عمليـات  «وار گروه وسيعی از کادرهـا و هـواداران خـود بـه عنـوان                 سرخپوست
جلوه داده شـد و بـی اخالقيهـای شـخص رجـوی بـه مثابـه يـک              » فروغ جاويدان 

 .ئی زنانو رها» انقالب ايدئولوژيک«
رهبـری  . دنيائی ماليخوليائی شکل گرفت که در آن هـيچکس خـود نبـود            

مجاهدين هرگز کوچکترين انتقادی از اين عمليات جنون آميز خود نکرد و به قول              
 :حافظ

 آفرين بر نظر پاک خطا پوشش باد/ پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 
بينی رخـدادها و  انتقاد همزاد آدمی و بيانگر گـوهر خـرد اوسـت در بـاز        

ای ديگـر   راهی که طی کرده است تا در مسير پر سنگالخ زندگی از افتادن در چاله   
زمانی که دريچه داوری خـرد و روشـنائی انديشـه بسـته شـد، دنيـای                 . حذر کند 

در چنـين دنيـای مسـخ شـده ای، تنهـا ارواح             . بنـدد   تاريک وهم و خرافه شکل مي     
و نياز به موجوداتی مسخ شـده در اطـراف          شرير و شياطين ميتوانند حکم برانند       

ای در  انـد اهميـت تعيـين کننـده     شمای فکری ايکه خود را بدان آويزان کرده . دارند
جوهره آن ندارد و ممکـن اسـت خـود را بـه صـورت پرسـتش يـک مـذهب، يـک               

ايـن ديگـر نـه    . ای عرفی خـود را نمايـان سـازد          سازمان و يا يک فرد و يا انديشه       
از ايـن نظـر، درام      . انها که رابطه شيطان و شيطان زدگان اسـت        ای بين انس    رابطه

خودسوزی مجاهدين دنيای ديگری را به نمايش ميگذارد، دنيای تاريکی کـه کـرم              
 .ابريشم ذره ذره در اطراف خود ميبافد و فرجام آنرا از پيش ميتوان دريافت
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راســتی چــه تفــاوتی هســت بــين ايــن اقــدام خودســوزی و اقــدام دارو  
ای از    ای شيطان پرست در آمريکا که بر پايه تصوری خرافاتی که کالسکه           ه  دسته

کهکشان برآمده و آنان را به سوی جاودانگی خواهد برد، به فرمان رهبری زهـر               
به همديگر و حتی کودکان خود داده و قتل عامی جمعی را به جان ميخرنـد؟ چـه                  

 مجاهـدين کـه   تفاوتی هست بين ديويد کوروش شيطان پرست و رهبری سازمان    
برای در رفتن از مهلکه، به آسانی به تجويز جنايتی پرداخته اسـت؟ ايـن مراسـم                  
قربانی دارو دسته شيطان پرست است که کوری خرد را در جنايتی خوفنـاک بـه                

 سـازمانها کـه چگونـه از       ةاين هراس و هشداری است به هم      . تماشا نشسته است  
ند که با اشاره رهبری سر بر ديـوار         افراد خود ميتوانند بردگانی مسخ شده بساز      

 . کوبند
ســازمان مجاهــدين در بيســت ســال گذشــته تاريــک انديشــی و خرافــه 
پرستش رجوی و سازماندهی شبه فاشيستی در پيکـره تشـکيالت خـود را رواج               

ها، از نظر  از سوی حزب اللي  » امت امام «و  » امام امت «اگر رواج شعار    . داده است 
بود بر شکل گيری يک دولـت توتـاليتر در ايـران کـه      روانشناسی سياسی آغازی    

رجوی « گله و چوپان ترسيم کرده بود، شعار         ةخمينی بارها آنرا به صورت رابط     
 .نيز تقليد مضحکه واری بود از همان شعار حزب اهللا» ايران رجوي«و » ايران

اين رابطه خوفناک، يک انسان را از هويت آدمی خـود خـالی ميسـازد و                
اين . رت رابطه برده و برده دار و شيطان و شيطان پرست در مياورد            آنرا به صو  

 .دنيای ماليخوليائی همواره در کمين ما نشسته است
کـاش  ! گوته در بستر مرگ ميگفت روشـنائی بيشـتر، روشـنائی بيشـتر            

 !انداخت روشنائی خرد، پرتوی بر اين رابطه خوفناک و وهم آلود می
تـا غـول بيابـان نفريبـد بـه          / شـدار   دور است ره چشمه در اين باديـه ه        

 !سرابت
 ١٣٨٢ تير ٢دوشنبه 
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 لخيانت به اميد و اعتماد يك نس
                                                                           جمشيِدطهماسبي

 
 مـن از خـون      چـرا کـه خـون      ،مي روم تا در کوهستانها آتش برافروزم      "

 "!کبوتران خونين بال ميليشيا رنگين تر نيست
قسمتي از پيام توديع آقاي رجوي بعد از براه انداختن هياهو براي فـرار              
از پاسخگويي به قرار گرفتن در کنار صدام حسين به بهاي خيانت به آرمانهـايي               

اخـالص   پاکترين فرزندان ايران همه چيز خـود را در طبـق             ،که به اميد تحقق آنها    
 . نهاد "پرواز تاريخساز"رجوي به آن نام مسعود گذاشته بودند و مزورانه 

و بعد از ساليان، وقتي که ديگر جاي هـيچ شـک و شـبهه اي در بـه بـن                     
 با فرار به جلو رو به کادرهـا         ، نبود ،بست رسيدن مسيري که در پيش گرفته شده       

يعنـي  .  گونـه بـود    حرکت ما از ابتدا عاشورا    ،  در يک نشست شوراي مرکزي گفت     
 . پذيرش سوختن و نابودي همه چيز

 نه تنهـا دردي را دوا       ،اما اين خيمه شب بازي و دامن زدن به احساسات         
 نکرد بلکه به سردرگمي

  .و انبوه سئواالت را به سئواالت پيشين و پاسخ نگرفته بچه ها افزود
وارد شـد و بـه   عضـدانلو  و طبق معمول در ايـن صـحنه گردانـي مـريم             

 ايـن شـما     ،شرم هم خوب چيزي اسـت     ،  طالح تيغ کشي را شروع کرد و افزود       اص
هستيد که بايد پاسخگوي رهبري باشيد که چرا تا بحال رهبري را به تهران نبرده     

  !ايد
 . پرداختن در مجاهـدين معکـوس اسـت        ء زيرا هرم بها   .آري تعجب نکنيد  

زمـاني عمليـات    ،  اين پايين است کـه هميشـه بايـد پرداخـت کننـده تـا بـي نهايـت                  
ن بسـتها و شکسـتهاي      بـ  باشد و حتـا پاسـخگوي        ، حال با خود سوزي    ،انتحاري
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 مثل به قتلگاه فرستادن که بر آن نام فـروغ  ،طرحهايي که گاه بيشتر به يک جنايت   
 .  باشد،جاويدان گذاشته شد

 اشـتباه   چرا که رهبري معصوم است و متصل به امام زمـان کـه مطلقـاً              
 تـا چـه     . تر از اين حرفهاست که بشود از او سـئوال کـرد            ممهن او   انمي کند و ش   

  .برسد به حساب پس دادن
اگر شنيدن خبر به کام آتش فرسـتادن هـاي آقـاي رجـوي ايـن روزهـا                  

 .  چيز تازه و دور از انتطاري نبوده و نيست،موجي از شوک ايجاد کرده است
بـري   براي بيـرون کشـيدن کـادر ره        ،٦٠مگر نبود دراوايل سالهاي دهه      

 و يا دختران    "...امثال داريوش سلحشورها و   " حتا کودکان    "دفتر سياسي آن وقت   "
نوباوه اي امثـال گـوهر ادب آواز را بـه صـحنه نفرسـتاد تـا بـا تکـه تکـه کـردن              

بتواند کادر رهبـريش    فضا  خودشان به اصطالح فضايي ايجاد کند تا در پرتو آن           
  !؟را از زير ضرب خارج کند

ن جنگ ايران و عراق با به قتلگاه فرستادن هزاران نفـر            پايا مگر نبود در  
بيمـه کـردن   "براي فرار به جلو و گريز از پاسخ به بن بست به اصـطالح خـودش                 

 .  دست به جنايت جنگي زد"ارتش آزاديبخش
 مـاموران   ة همين خط امـروز نيـز بـا بهانـه قـرار دادن حملـ               دو در امتدا  

م سوزي زده و اگر ذره اي انسـانيت  ترين کارزار آد فرانسوي، دست به دلخراش   
 مي بايست خودش را به آتش مي کشيد تا حـداقل بـه              ،هنوز در وجودش مي بود    

  !پرونده مجاهدين آبرومندانه تر بسته شود كه گفته بود، بگذاريد قول خودش
ر شـيطاني بـا تنـزل       ياما هيهات که او هنوز با اصرار براي ادامه اين مس          

 تالش  ،ذهبي مثل سکت ديويد کوروش شيطان پرست      کردن به يک فرقه و سکت م      
مي کند با چنگ و دندان جاي خالي صـدام حسـين را بـا بـه خـدمت درآمـدن بـه            

که ديگر کـوس رسـوايي خيانتهـاي او      ولي از آنجايي. آمريکا پر کند  "امپرياليسم"
 حـداقل سـاده     ، براي ارباب جديد نيز اگر غيـر ممکـن نباشـد           ،عالم گير شده است   

  . خدمت گرفتن اونيست به
و جاي تعجب اينجاست که بسياري از سازمانها واشخاص، بـاز هـم در           
دامي که او براي فرار از پاسخگويي و نجات خودش از مهلکه اي کـه در آن گيـر                   
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 و   افتادند و تحت تاثير احساسـات بـه ابـراز همـدردي و همراهـي بـا جـار                   ،کرده
 . جنجال هاي مظلوم نمايانه او قرار گرفتند

 فرو افتاده و طرح تـرور جداشـدگان از          ةگر چه همين افراد حال که پرد      ا
 پنـداري شـاخ در      ، شيطاني او توسط ماموران فرانسوي برمال گرديده است        ةداير

مگر ما سالهاي مديدي نيست کـه فريـاد مـي زنـيم عـين گفتـار آقـاي            !  آورده اند 
ه شکسـت    امـا چـه پيـروز شـويم و چـ           ،حال ما دستمان بسـته اسـت      "،  رجوي را 

) شدگان معترض  جدا(بخوريم حتا اگر شده با دست خالي از هيچ يک از اين افراد            
  ".نخواهيم گذشت

 در گلو خفه شده بود و انگار آقايان کر بودند و پـاره              يولي اين فريادها  
اي نيز هنوز منتظر هستند کـه ايـن نيـت پليـد محقـق شـود و بعـد تعزيـه بـه راه                      

 .بياندازند
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 مجاهدين قصد ترور ناراضيان و اعضای سابق خود
 داشتندرا در خاک اروپا 

   مسعود طيبی 
 

مجاهدين پس ازضربة اسـتراتژيکی کـه در خـاک عـراق بـا خلـع سـالح           
توسط آمريکا خوردند و به تصـميم رهبـری و شـخص مسـعود              ! داوطلبانه شان 

را از روی سينه شان برداشته و مدال ارتـش          رجوی يک شبه مدال صدام حسين       
آمريکا را جايگزين آن کردند و به عنوان يک نيروی  وابسته و عميقـاً دلبسـته بـه     
آمريکا و تصميم گيری هايش در انتظار به خدمت گرفته شدن هر چه جانانـه تـر،        

 .لحظه ها را مي شمردند
بـه  ! يکی اما در بازتاب اين تصـميم گيـری بـه اصـطالح خودشـان تـاکت               

ناگهان موج دلسردی و دلمردگی عجيبی بـيش از گذشـته در روح و روان تمـامی      
اگر چه مسؤليت تمـام عيـار اسـتراتژی         . کادرها و اعضای سازمان جاری گرديد     

شکست خوردة مجاهدين بنا بر گواهی تاريخ و گفتـه هـای شـخص خـودش، بـر                  
 .عهده مسعود رجوی است

 
 تحليل غلط از شرايط ايران    - 
  يکسونگری و دگماتيسم وحشتناک  -
  خود بزرگ بينی بي همتا  -
  جنگ و ستيز با همة نيروهای سياسی  -
 برقراری ديکتاتوری عنـان گسـيخته در خـاک محـدود شـدة عـراق و                 –

 تاسيس زندان و شکنجه گاه 
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  تحويل ناراضيان به دولت ايران از طريق وزارت اطالعات عراق -
يری بر مبنای اعـالم تعهـد و سرسـپردگی تـا             برگزاری مراسم امضاگ   –

 ...پايان عمر به مسعود و مريم و
 

 همه و همه قدم هـايي بودنـد کـه سـازمان مجاهـدين را از يـک نيـروی             
مجاهـدين  . سياسی تعريف شده به يک سکت بسته و فرقة مذهبی تنزل داده است            

 جـدا    گـواهی تمـامی اعضـای      -در تحليل های درونی شان از ساليان گذشـته بـه          
 برآورد کرده بودند در صورت شکست، تمامی ناراضيان خود را در خـاک    -شده

اروپا  حتی با سالح سرد خواهند کشت و مسعود رجوی ايـن فرمـان را بـه همـة           
( اعضا و کادرها ابالغ کرده است و در همين رابطه بيـان ميکـرد زنـدانهای اروپـا               

 حضـور در آنجـا بـرايش    يعنی همين جايی که خانم مريم رجوی هم االن سعادت 
همانند هتل های چهارستاره ای است کـه بـه شـما در صـورت           ) فراهم شده است  

 .دستگيری سخت نخواهد گذشت
 اکنون پس از شکست تمـام عيـار اسـتراتژی ارتـش آزاديـبخش کـه بـا            

رشـيدترين  )  حمله نظـامی از خـارج      –راه اندازی جنبش اجتماعی از داخل       ( فريب
ا به صحراهای عراق برد تا در خدمت يکی از ديکتاتورترين  فرزندان مردم ايران ر   

فـرا رسـيده   » رجـوی هـا  «حکومت های جهان قرار دهد، زمان اجرای ايـن فرمـان       
 .است

يکی از اهداف مجاهدين در خـاک اروپـا   » لوفيگارو«به گزارش روزنامه   
 ژوئن، با   ۱۷ وليکن ضربة کمرشکن     ترور اعضای ناراضی سابق شان بوده است      

 تــن  از ۱۶۵ پايگــاه و دســتگيری ۱۳ پلــيس ضــد تروريســت فرانســه بــه هجــوم
کادرهای باالی سازمان مجاهدين که کنترل اصلی ترين پايگاه فرماندهی سيسـتم   

 .های آنان در اروپا و آمريکا را بر عهده دارد، اين فرصت را از آنان گرفت
» ماسـرار هويـدا ميکـردي     « آری گناه ما ناراضيان اين بوده و هسـت کـه          

 پايمـان را از گلـيم رهبـری بيـرون     -که! وگرنه هيچ نيازی به کشتن  ما سرکشان 
در دنيای ارتباطات و عصر آگاهی توده ها و صبوری          .   نبوده و نيست    -گذاشتيم
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و شکيبايی برای تحمل نظرات ديگران، اين است روش و منش سازمان مجاهـدين    
 .خلق ايران

 –ی سـلف تـاريخی خـود يعنـی           اين چنين است که آنان قدم در جای پا        
  ميگذارند و تنها چاره را ترور ناراضيان خود در خاک اروپا می بيننـد،                –خمينی  

بختيار هـا را در  «با اين تفاوت که رژيم خمينی در اوج پيروزی و سرمست قدرت   
ولی مجاهدين در اوج شکست و حضيض استيصال دست بـه           » اروپا ترور ميکرد  

 .  فرمان قتل صادر می کنند–! دائي جان ناپلئون –اين اقدام ميزنند و چون 
دايي جان ناپلئون، آرزو برجوانـان عيـب نيسـت، بـرای شـما              : بايد گفت 

 اما تاريخ را بنگريد که قاضی بروگر همان قاضی سرشناسی اسـت             یولچطور؟  
که پروندة جنجالی قتل بختيـار توسـط تروريسـت هـای اعزامـی از تهـران را در                

داشت و اکنون پروندة تروريسـت هـای اعزامـی از عـراق را بـه                فرانسه بر عهده    
 .جريان انداخته و مجاهدين را به پای ميز عدالت در فرانسه فرا خوانده است

 به آگاهی مردم ايران و نيروهای آزاديخـواه ميرسـانيم کـه بـر اسـاس                
اطالعات مشخص، تصميم نهايی اجرای چنين نقشه ای پس از برگـزاری سـمينار              

 که بـه ابتکـار بـيش از    ۲۰۰۳ آوريل  ۱۸ان مجاهدين در پاريس، به تاريخ       جداشدگ
 تن از مجاهدين رها شـده از چنگـال مجاهـدين در کلـوپ مطبوعـاتی فرانسـه               ۳۰

ترتيب داده شده بود و وسيعاً توسط راديوهای فارسی زبان بين المللـی از جملـه    
س گرديد، اتخـاذ شـده   راديو فردا، راديو آمريکا، بی بی سی و راديو فرانسه منعک        

در اين سمينار ما به عنوان جريان جدا شده از سازمان، آينده مجاهـدين و               . است
اهداف شان پس از حمله آمريکـا بـه عـراق را مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده                 

 . بوديم، از اين تاريخ است که اقدامات عملی در مسير اجرا قرار گرفته بود
ياسي، فيلم برگـزاری ايـن سـمينار     جهت افکار عمومي و روشنگری س    –

 در درون سازمان مجاهدين اولين نمونـه و در نـوع            ۱۳۵۷که پس از انقالب سال      
خود بی سابقه ميباشد، در دست تهيه است و بـزودی در معـرض نمـايش عمـوم          
قرار خواهد گرفت و به همين دليل بوده است که رهبری مجاهدين آنرا انشعاب و               

کرده و فرمان اجرای عملـی آنـرا در دسـتور کـار قـرار        جريانی رو به رشد تلقی      
از » بيـژن رحيمـی  «داده بود و برای تـدارک چنـين عمليـاتی، کادرهـايی همچـون               



 

 ٦٤

عناصر و کادرهای ضد اطالعـات و حفاظـت مسـعود رجـوی، وارد خـاک اروپـا                  
 .شدند

البته از همان زمان، مراجع قانونی و پليس کشورهای ذيـربط بالفاصـله             
ر قرار گرفتند و مجاهدين خواب مي بينند کـه بتواننـد چونـان رژيـم                در جريان ام  

فـيلم و  مـن شخصـاً   . خمينی مخالفين شان را قبل از پيروزی، از سر راه بردارنـد      
محمد علی جابرزاده عضو ستاد     ( ارزشمندی در اختيار دارم که شخص آقای       سند

 از ۲۰۰۲سال سپتامبر ۱۳در  ) فرماندهی و مسئول کميسيون مطالعات استراتژيک     
را بيـان   » مسـعود طيبـي   «طريق تلويزيون رسمی مجاهدين علناً  فرمان قتـل مـرا            

کرده است و اين سند در هر دادگاه صالحه قابل ارائه است و بخشی از اين سـند                  
  ARTE. پخش شده است از تلويزيون اروپايي

 آری اين است سرنوشت صادقترين فرزندان اين آب و خاک که به قول             
مدردم اقيانوس صداقت خود را به پای کسـانی ريختنـد کـه قلـب شـان                 دوست ه 

همـانی کـه بـا انـواع فريـب و سـرکوب در       . گنجايش کوزه ای آب را هـم نداشـت     
منتهای مغزشويی های مزورانه و مشمئزکننده سعی در به بند کشيدن روحـی و              

قبـل از   -جسمی افراد کرده و مي کنند و در هر سر پيچی باز هم رهبران به اروپا     
 فرار خواهند کرد و کادرهای پايين بايـد در زيـر بمبـاران              -حملة آمريکا به عراق   

بــاقي بماننــد و بهــای عقــب مانــدگی هــای سياســی رهبــران را بيشــتر و بيشــتر 
بپردازند، و اگر شما بخواهيد از چنگ و چنبره آنان رهايی يابيد حکم قتل شـما را         

 سـال  ۲۰نند و حتی اگـر برایشـان   به سادگی خوردن يک ليوان آب، صادر مي ک     
 . بی هيچ چشمداشتی کار کرده باشيد، اين هرگز مهم نيست

و هم االن را بنگريد، باز هم پاييني ها هستند که بدستور تشکيالتی بايـد               
باشد تا روزی که به تماميـت       . چون شمع بسوزند و چون پروانه شعله ور گردند        

ما برای همة خلق قهرمان پديدار گردد       افکار و عملکردهای به غايت غير انسانی ش       
 .»سيه روی شود هر که در او غش باشد«و 

 
 ! خطاب به مردم آزاده

 !و نيروهای سياسی آزاديخواه و استقالل طلب
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 گناه ما ناراضيان که به عنوان جريانی که صدای ناراضـيان درون ايـن          
 :سازمان را نمايندگی ميکند، اين بوده و هست که می گوييم

استراتژی مجاهدين در انتخـاب طغيـان مسـلحانه و انتخـاب شـيوه               -۱ 
ترور برای ازميان برداشتن مخالفين روش پيشبرد درست مبارزات مـردم ايـران             
نبود و تماماً در جهت کسب قدرت به هر قيمت طراحی شده بود و ما و يارانمـان                   

 . بسنردبانی بوديم که ديگران را بايد به مسند قدرت ميرسانديم، همين و
 اين شيوه ضربات بسيار جبران ناپذيری به جنبش آزاديخواهانـه و            -۲ 

دمکراتيک مردم ايران وارد کرده است و بسا پشته ها از کشته ها ساخته است و                
 .البته اين هرگز به اين مفهوم نيست که رژيم، جنايتکار نبوده و نيست

له مـذهب و     به قدرت رسيدن با سوء استفاده از هر وسيله ای از جم            -۳ 
 .تعميق توده ها در عصر کبير آگاهی خلق ها به پايان رسيده است

.  کشتن تک تک ما مسـاله از سـازمان مجاهـدين حـل نخواهـد کـرد                 -۴ 
  ولی بايست گفـت و هـزار بـاره           - در خواب پنبه دانه مي بييند        -بگذريم از اينکه    

 . »خود شکن آيينه شکستن خطاست«تکرار کرد 
قاً نشان از محتوای درونی امروز ايـن سـازمان دارد            اين نگرش دقي   -۵ 

که تحمل نکردن هر گونه صدای مخالف، فحاشی و انواع تهمت های سياسـی کـه                
تمامی گروه های سياسی از آن بی بهره نمانده اند، نشان از آن دارد کـه بهتـر و                   
. بيشتر بفهميم که مجاهدين هرگز بديل روشن برای آينده ايـران نبـوده و نيسـتند       

کسانی که قبل از رسيدن به قدرت با اعضای خود اين چنين مي کنند، بنگريـد کـه           
 .در فردای آزادی با مردم ايران و گروه های سياسی مخالف، چه خواهند کرد

 جريان رهاشدگان از سازمان مجاهدين تالشی است روشنگرانه که          -۶ 
در مسـير   عملکردها و تصميم گيـری هـايي را کـه نقـش بسـا مخـرب و کاهنـده                    

آزاديخواهی مردم ايران بازی مي کند و آنرا به بـاد افشـا مـي سـپارد و حاضـر                    
است با حفظ امنيت برای روشنگری افکـار عمـومی و ارائـه نظـرات خـود در هـر        
مناظره تلويزيونی  و بحث آزاد، شرکت کند و عملکردها و سياست های امروز و                

ر کجا که سازمان مجاهـدين مـي        گذشته سازمان را  به نقِد منصفانه بکشد، در ه         
 .پذيرد و مي خواهد
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    آری اگر در انسان شناسی توحيـدی کرامـت بنـی نـوع مـا نهايتـاً در         
اختيار و آزادی اوسـت، همانـا احيـای مقولـة آزادی احيـای بشـريت و انقالبـات                   

 .مغلوب است
 بود، کسی که با همين سـخنان   ۱۳۵۷ اين سخن مسعود رجوی در سال       

 سـال وعـده و      ۲۵ پـس از     ۱۳۸۲و اکنون بنگريد که چگونه در سـال         ما را فريفت    
وعيد، فرمان اجرای قتل مخالفين سازمانی اش را که ما باشـيم، آن هـم در خـاک            

 . اروپا صادر مي کند
اما تاريکی و جهل را از درخشش حقيقت هيچ گريزی نيست و بی ترديد،        

 .  آزاديخواهانه مردم ايرانبه اميد پيروزی مبارزات. گذشته چراغ راه آينده است
 ۲۰۰۳ ژوئن۲۵
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 مجاهدين در آتش

 حميد فرخنده
 

 كه به   ي است شيفته و انقالب    يسرگذشت سازمان مجاهدين حكايت نسل    
نه حكومـت بـه     .  اعدام سپرده شدند   يشدت سركوب و دسته دسته به جوخه ها       

آنهـا رفتـار شـد و       بـا خشـونت بـا       . آنها احترام گذاشت و نه آنهـا بـه حكومـت          
 خشونت آميز آنها به نوبه خود باعث گسترش جـو خشـونت در ايـرانِ            د  برخور

 .دهه شصت شد
سازمان نوجوانان اعدام شده، سـازمان مـادران داغـدار كـه چـه بسـا                

  . نيـز از آنهـا دريـغ شـده اسـت           ي خاطر و ريختن اشك    ي تسال ي برا يسنگ قبر 
 دربدر كـه هـر   ي و شعار، نسل  گرفتار تعصب  ي هم مظلوم هم محكوم، نسل     ينسل

ــد ــانياز چن ــان.  شــده اســتي قرب ــاني اســالمي خشــونت جمهــوريقرب  ي، قرب
 ي رهبـر ي با صـدام، قربـان  ي همكاري، قرباني غرب ي كشورها يمحاسبات سياس 

 ي جهل خود، قربـان ي غير دمكراتيك و مهمتر از همه قربان       ي سازمان ياستالينيست
 تـا سـر   ياتـالف انـرژ  . ي و سازماني ندانستن، اسير تعصب آرمان    يخواستن ول 

 . تاريخيحد مرگ اما در كژراهه ها
 در اپوزيسيون به اندازه مجاهدين      ي ايران يحزب و سازمان سياس    هيچ

 ي خونين، يـك دنيـا احسـاس، ذره ا   ي سرخ، تشكيالت يسازمان. كشته نداده است  
ير  اخي سال ها ي تا به اين حد در تحوالت اجتماع       يو هيچ سازمان سياس   . منطق

 بـا سـناتورها و   ي رشته شـده دوسـت    يسازمان پنبه ها  . ايران غايب نبوده است   
 كـه نـه تنهـا در مـيهن خـود            يسازمان. ي غرب ي كشورها ينمايندگان پارلمان ها  
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 بلكه در خارج از كشور نيز روز بـه روز عرصـه بـر               ، برايش باز نيست   يآغوش
 . شوديآن تنگ تر م

.  مــردم ايــرانيمكراســســازمان شــاگردان غايــب در كــالس تمــرين د
 بـه نـام عمليـات       يسـازمان خودكشـ   .  تا حد پذيرش مرگ    يسازمان خود خواه  

غايب در اظهار نظرها، مصاحبه ها و گفتگوها، غايـب در تبـادل نظـر بـا                 . ينظام
 .ديگران

با رايو و تلويزيون مخصوص خود، تظاهرات مخصوص خود و تحليل           
.  مسـئله داران يصوص خود بـرا   مخ ي منحصر بفرد خود و البته با زندانها       يها

 خـويش و مسـت از       يمغرور به تانـك هـا     . با رئيس جمهور ايران خود برگزيده     
 .رژه در برابر كيش شخصيت مريم و مسعود

 كـه   ي بسيار، در سال هـائ     ي ها يانگار كه مجاهدين عليرغم دادن قربان     
 يمردم ايران چه در داخل و چه در خارج از كشور در كـوران حـوادث و سـخت                  

 پايـان دادن بـه ايـن        ي خسته در جستجو   ، استبداد ةا، از تكرار مالل آلود چرخ     ه
رفتـه   دور باطل، بتدريج به كشف شيشه عمر استبداد نايل آمدنـد، بـه مسـافرت              

 . بودند
 تحليـل   يتحت فشـار قـرار گـرفتن آنهـا در فرانسـه را بايسـت در ورا                

كـه شـرايط     چـرا .  كـرد  يارزياب" ي اسالم يزد و بند فرانسه با جمهور     "كالسيك  
 و   گذشـته از اتهامـات    .  به فرانسه نخواهـد داد     ي امروز چنين اجازه ا    يبين الملل 
 ي تروريسـت ي پليس ضد اطالعات و دولت فرانسه در مورد فعاليت هـا      يگفته ها 

 تجديد و تـرميم     ياين سازمان، اين چشمك زدن دولت فرانسه به امريكاست برا         
 . گراييدي جنگ عراق به تيره گيروابط اين كشور با امريكا كه در پ

 اســترداد ي دانــد كــه عليــرغم تقاضــاي مــي خــاتميدر ايــن ميــان آقــا
 آبروتـر   ي بـ  يمجاهدين دستگير شده در فرانسه، حكومت ايران در عرصه جهان         

 .  شودي تحت نام مبارزه با تروريسم عملياز اين است كه اين تقاضا بتواند حت
ستقيم و يا غير مستقيم هواداران      وادار كردن م  . مجاهدين در بن بستند   

 ي نشـانه استيصـال ايـن سـازمان و بـ           ي،اين سازمان بـه عمليـات خـود سـوز         
 داند  ي م ي به جان انسان هاست كه هواداران را سربازان و يا مهره هائ            ياحترام
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 ي و كـيش شحصـيت رهبـر      ي ابهـت تعصـب ايـدئولوژيك      ي بايست در پـا    يم كه
 . ان در واليت همانند ذوب شدگ،بسوزند و ذوب شوند

 ي بلكه خود را زنده نگه م      ، كشد يآنكه بر حق است خود را به آتش نم         
 هـا و    ي و عدالت را فرياد كند و سـرانجام شـاهد سـوختن سـياه              يدارد تا آزاد  

به اميد برخواستن ققنوس از خاكستر مجاهـدين     .  باشد ي ها در آتش زندگ    يپليد
 !در آتش

 ۲۰۰۳ ژوئن ۲۰ – ۱۳۸۲ خرداد ۳۰جمعه 
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 !داستان از چه قرار بود
 رت آلماننكفو فرا،عضو سابق سازمان مجاهدين

 
ت انقـــالب كـــدســـتگيري رهبـــري ايـــن ســـازمان، بـــه بر بـــا ــــ ۱
جمـع آوري نيروهـاي اجرائـي و سـرباز      درسـازي و فقـط  كاتعطيل (كايدئولوژي

 صـداي علـي    كـه  تـا جـايي   .بخود گرفته است، سازمان حالت فلج و فشل )وظيفه
بـه  ) بهتـر از آنـان   البته بـراي دفـاع  ( غير مجاهدي نك تا به حال عيكه ناظر را نيز 

 .چشم زده بود را نيز در آورده است

دام از چ ك و سازمان يافته، هي تشكيالتي ر جريان خود سوزي هاي دـ ۲
 نيروهـاي هـوادار و   فقـط  مسئولين دسـتگير نشـده سـازمان، پيشـقدم نشـدند و     

 .بسيجي شان را جلو فرستادند

رده و به خلق قهرمانش هيچ نكاز لب باز  ا به حال آقاي رجوي، لب تـ ۳
.  مربـوط نيسـت  قهرمـان اساسـاً    به خلـق ،ل اين خفقانيدال. توضيحي نداده است

 . هيچ اتفاقي نيفتاده است اساساًكه گويي 

متش، در رابطـه بـا   مجاهـدين خلـق و شـوراي ملـي مقـاو      سـازمان ــ  ۴
 ،نجه گاههـايش شـك سوريه به ايـران و   استرداد دو عضو ديگرش از طرف دولت

اعتصـاب غـذا و نـه دسـتورات      يون، نهكس نه تظاهرات، نه آ. ه دادي اطالع يكفقط 
رهبـري اش آنهـم    ادركو به خاطر دستگيري مريم و ... تي خود سوزي و شكيالت

از معنـا و   ايـنهم .  سر و صدا براه مـي انـدازد  در زندانهاي هتل مانند اروپا اينقدر
 ! بي طبقه توحيدي شانةمفهوم عدالت علي گونه و جامع

در ) مسعود و مـريم (  رهبري مجاهدينكه دند كر وانمود مي ا به حالـ ت۵
  بنظـر ميرسـد   كه در حالي. خطر پاييني سازمانند  نيروهاي تحت كنارعراق و در

 غافلگيرانـه  ةحملـ . رده اندكجعلي وارد اروپا  رتهاي آنها را مخفيانه و با پاسپوكه
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  كـه  و ايـن ! اميد رو شدن مـوارد بعـدي   به. ردك موردش را رو  يكپليس فرانسه، 
 .شد بكبيرون  مسعود خان را نيز از سوراخي ديگر،وري ديگركشپليس 

 آيا هنوز دست اينـان برايتـان  ! هواداران صادق اما نا آگاه مجاهدين ـ ۶

 چرا كه ده ايد كروال ئيا داليل بيشتري نياز داريد؟ آيا هرگز از خود س رو نشده؟ آ  
 بايد ، سازمانند ه در سازمان به شما ميگويند مظهر فدا و شرف ايدئولوژيك اينان

 ند و بسيجيان شان در زير بمبها و انواع مخاطرات در عراقكنخوش  جا در اروپا
 !باقي بمانند

 :آرزو و در پايان دو

جوي از سوراخشان به بيرون تشريف فرما شده و حول ايـن            آقاي ر ـ  ۱
سياسي و بـين المللـي نيـز افاضـاتي بـه خلـق قهرمـان شـان          ةت در عرصشكس

 .بفرمايند

 نده اين سازمان مافيايي از دهان هيچ ناظريكنمشمئز   ديگر بوي كهـ ۲
 آقايان  اين كه مگر اين.  آزارمان ميدهدكه چرا . نرسد به مشام خلق قهرمان ايران

ي را از تـن بـدر   فكر لباس بيطرفي و روشن،ورزشي ناظر و گزارشگران پنالتيهاي
و  دكننـ  آزادي بخش سابق را بتن   ارتشة خوردشكستآورده و لباس بسيجيان 

و بدين صـورت   .پوشيده اند  اين لباس راكتيك  مجاهد هستند و بطور تاكه بگويند 
 .متحمل شوند  را هم به آنهابكيد آ زحمت چند انتقا نيازي نخواهد بود ديگر

  اعضـاي جـدا شـده   ة در راستاي خدمت به مردم ايران، همكه اميدوارم 

تورهـاي  كاريكا از فرصـت تـاريخي موجـود در راسـتاي افشـاي ايـن                مجاهدين،
 مردم ايران در آينـده بهـايش   كه و نگذارند  ندبكنبهره برداري را  ركث حد ا! خميني

 .را بپردازند
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 "ايران پيوند"انجمن سياسي ـ فرهنگي اطالعيه 
 

 و ك مـدار  پاريس در جريان حمله پليس فرانسه به مقرهاي مجاهدين در
 .دش شفك مجاهدين، توسط مجاهدين خلق ةاسناد طرح ترور اعضاي جدا شد

، بــه نقــل از ســازمان امنيــت ٢٤/٦/٢٠٠٣روزنامــه فيگــارو، ســه شــنبه 
 مجاهـدين خلـق در پـاريس در    كـه   طرح تروريستي برداشت  يكاز  فرانسه، پرده

ي بـا  همكـار  ةقتـل مخـالفين شـان تحـت بهانـ      صدد اجراي آن طرح بودنـد و آن 
آلمـان،  واشنگتن پست، راديوهاي  ةخبر مزبور را روزنام. جمهوري اسالمي، بود

 .دندكر به نقل از فيگارو، پخش ... فردا و

ورهاي كشـ   در كه از مخالفين و اعضاي جداشده از مجاهدين  ما تعدادي
مختلف از صدور فرمان قتـل مخـالفين مجاهـدين     اروپايي اقامت داريم، به دفعات

 .خبر داده بوديم )مسعود و مريم رجوي(توسط رهبران سازمان

   و يا ماههاي قبـل از سـازمان مجاهـدين فـرار     قبالًكه اعضاي ناراضي 
رده انـد، مسـعود و مـريم رجـوي، در نشسـت هـاي مختلـف،                 كـ ند، اعتـراف    كرد

 در كـه  قتل اعضاي ناراضـي و مخـالفين سياسـتهاي مجاهـدين      اعضايشان را به
  .ده و فرمان داده اندكر و ترغيب   دارند، تشويقسكنيشورهاي غربي ك 

مجاهـدين، بـا    ضـي از سياسـتهاي رهبـران   ما اعضـاي جداشـده و نارا  
داريـم،    نفـرت و انتقـام شـان   ي از ماهيت واقعي مجاهدين و ايدئولوژكه شناختي 

ي رهبران مجاهدين نسبت به مخـالفين شـان را گوشـزد         كش اراً موضوع انتقام    كر 
 توسط پلـيس فرانسـه در حملـه بـه     كه و پس از افشاء نيات و تصميم شان  دهكر 

 اتفاق افتاد، به تمامي اعضاي جداشده ١٧/٦/٢٠٠٣در تاريخ  كه ين مقرهاي مجاهد
دهيم تا بـا مراجعـه بـه مراجـع قـانوني و حقـوقي        از مجاهدين هشدار مجدد مي

 تحـت  كـه  هاي تروريستي مجاهدين  ورهاي محل اقامت شان، از اجراي نقشهكش 
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ده كـر  ري گرفت، پيشـگي  ري مخالفين با جمهوري اسالمي انجام خواهدمكابهانه ه
  .و تحت پيگرد قانوني قرار دهند

مجامع حقوق بشري و فعـالين سياسـي را    ما همچنين، نيروهاي پليس و
هشـدار مـي دهـيم و پلـيس       اروپـا  كبه نقشه هاي تروريسـتي مجاهـدين در خـا   

ايراني مـي   اروپايي را مسئول حفظ جان و امنيت پناهندگان سياسي و شهروندان
 .دانيم

 :رونوشت

 ورهاي اروپاييكش انسه و پليس فر

 اروپا پارلمان

 ...و مجامع حقوق بشري
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سازمان مجاهدين، يک فرقه افراط گراي 
 غيردمکراتيک؟

 محمد حسين سبحاني و كريم حقيمصاحبه نيويرك تايمز با اردشير پرهيزگاري، 

 
 ژوئـن گـزارش    ۳۰ در شـماره روز دوشـنبه        نيويورک تايمز   روزنامه  

مفصلي را به قلم ايلين شيلينو، خبرنگار کهنه کار خود در امور ايران، به سازمان               
مجاهدين خلق اختصاص داده و ضمن مصاحبه با اعضاي سابق اين گروه سعي             

 . گروه پي ببردکرده است به زواياي دروني اين 
خانم شيلينو در اين گزارش به نقل از اعضاي سابق گروه از رفتارهـاي              

مشــارکت ســازمان مجاهــدين در ســرکوب شــيعيان و "بــي رحمانــه و از جملــه 
 .خبر مي دهد" کردهاي شورشي عراق پس از جنگ خليج فارس

ر  کشو۱۵اين روزنامه در ابتداي مقاله خود با اشاره به اين که آمريکا و  
اتحاديه اروپا سازمان مجاهدين خلق را يک گروه تروريستي مي شناسند نوشـته      
است آمريکا و فرانسه تالش دارند از هويت واقعي اعضاي اين سـازمان سـر در                

 .آورند و نحوه برخورد با آنها را ارزيابي کنند
، انگيزه دولت فرانسه از حمله به قرارگاه هاي          نيويورک تايمز  به نوشته 

و ساير مراکز فعاليـت آن در  " اويز-سر-اوور"ازمان مجاهدين در منطقه  محلي س 
خارج از پاريس که به بازداشت مريم رجوي، رهبـر آن منجـر شـد، جلـوگيري از      

 . عملياتي اين سازمان از عراق به فرانسه بوده است-انتقال کانون سياسي
دگي دولت فرانسه به مدت بيش از دو دهه به اعضاي اين سازمان پناهنـ             

سياسي اعطا کرده و حتي ماموران پليس را به محافظت از آنها گماشته است، اما              
، مدير سـازمان اطالعـاتي فرانسـه در مصـاحبه اي بـا نيويـورک       "پير دو بوسکه  "

تايمز گفت که سازمان هاي اطالعاتي فرانسه از پاييز گذشته متوجه ورود شـمار              
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جـه ورود شـمار زيـادي از        روزافزون مجاهدين خلق و پـس از جنـگ عـراق متو           
 .سربازان آن به فرانسه شدند

به گفته اين مقام فرانسوي مجاهدين يک کارخانه توليد رنگ را در شـهر            
سنت کوئن المون اجاره کردند و ضمن راه اندازي يـک اسـتوديوي تلويزيـوني و        
نصب بشقاب هاي ماهواره هاي در حال تبديل کردن آن به يـک مرکـز ارتباطـات               

 . بودند
بنابه اين گزارش، مقام هاي اطالعاتي فرانسه گزارش دادند که مجاهدين           

 ۲۵براي حمله به سفارتخانه هاي ايران و ساير منافع اين کشور در اروپا و ترور         
 .نفر از اعضاي سابق خود برنامه ريزي کرده بودند

اين به هيچ وجه يـک جنـبش سياسـي و يـک جنـبش           : "آقاي بوسکه گفت  
اين گروه خود را براي احياي دمکراسـي در ايـران آمـاده نمـي               . دمکراتيک نيست 

فرقـه اي تنـدرو فاقـد هرگونـه نظـام           . اينها گروهي کامالً افـراط گـرا هسـتند        . کند
 ."فرقة کيش شخصيت در پيروي از رهبر. دمکراتيک

وزارت خارجة آمريکا نيز سازمان مجاهدين خلق را به عنوان يک شبکه            
 بـه بخـش هـاي      نيويـورک تـايمز   ت اما به نوشته     تروريستي شناسايي کرده اس   

غيرنظامي آن اجازه مي دهد به فعاليت علني در آمريکا بپردازنـد و حتـي نـام آن                  
. در وزارت دادگستري آمريکا به عنوان گروهي که حق البي دارد ثبت شده اسـت              

اين امتياز به اين گروه امکان مي دهد در کنگره آمريکا به جلب حمايت نماينـدگان            
 .بپردازد

به نوشته اين روزنامه از جمله تعـدادي از نماينـدگان کنگـره آمريکـا بـا          
امضاي نامه شاهين قبادي، سخنگوي مجاهدين خلق در واشـنگتن، بـه بازداشـت              

 .اعضاي آن توسط فرانسه اعتراض کرده اند
 

 ماهيت سازمان مجاهدين
ي براي کسـان  : " در بخش بعدي گزارش خود مي نويسد       نيويورک تايمز 

که درباره اين سازمان مطالعه کرده اند و همچنين براي برخي از اعضـاي سـابق    
آن، سازمان مجاهدين با يک سازمان سياسي که از حمايت گسـترده عمـومي در               
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ايـن گـروه از زمـان تاسـيس خـود بـه       . ايران بهره مند است، فاصله زيـادي دارد     
رحله تحـوالت عقيـدتي      چند م  ۱۹۶۰منظور نبرد با حکومت سلطنتي ايران در دهه         

را پشت سر گذاشته و از مخلوطي از عقايد ضدامپرياليستي به ترکيبـي از اسـالم          
و مارکسيسم تا سوسياليسم مبتني بر برابري، و نهايتاً يـک فلسـفله مـبهم کـه از                 
 ".دمکراسي، آزادي و حقوق مساوي براي زنان سخن مي گويد حرکت کرده است

ابراهيميان، استاد تاريخ در کالج باروک کـه  اين روزنامه به نقل از اروند  
جامع ترين کتاب درباره تاريخ ايـن سـازمان را بـه رشـته تحريـر درآورده مـي                   

تاکيد بر اطاعت از رهبر است که بـه بقـاي گـروه کمـک کـرده و نـه يـک                     : "نويسد
اگر مسعود رجوي فردا بلند شـود و بگويـد زمـين گـرد     . برنامه مشخص سياسي  

 ".مان آن را مي پذيرندنيست، اعضاي ساز
نيويورک تايمز نوشت اين سازمان همواره تالش داشته است در جهـان            
خارج چهره مثبتي از خود ارائه کند اما به گفته اعضاي سابق گروه، در حالي کـه                

 سـپتامبر را محکـوم مـي        ۱۱نمايندگان آن در کشـورهاي مختلـف علنـاً حمـالت            
 . شادماني پرداختندکردند، مجاهدين در داخل عراق به جشن و

 ســاله و از اعضــاي ســابق شــوراي مرکــزي ۳۹اردشــير پرهيزکــاري، 
سازمان که اکنون يک پناهنده سياسي در اروپاست، در مصاحبه اي تلفني با ايـن           

من آن زمان در يکي از زندان هاي سازمان حبس بودم و آن روز         : "روزنامه گفت 
. تاري شد که هرگز نديـده بـوديم  با توزيع آب ميوه و شيريني چنان با ما خوشرف       

 ". سپتامبر را انتقام خدا از آمريکا توصيف مي کردند۱۱آنها حوادث 
انسـان هويـت    : "وي درباره تجربه شخصي خود در اين سـازمان گفـت          

زماني که من با آنهـا      . خود را گم مي کند و به او اجازه نمي دهند آزادانه فکر کند             
نها گوشزد کردم، محاکمه ام کردند و به جـرم       درگير شدم و اشتباهاتشان را به آ      

 ".عدم اطاعت از دستورات رهبر به زندان انداختند
بنابر اين گزارش وي گفت چنان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است که   

 .اکنون مي لنگد
 نوشت ساير اعضاي سابق گروه کـه از آن رويگـردان            نيويورک تايمز 

هاي بي رحمانه گروه در عـراق خبـر مـي           شده اند نيز در مصاحبه هايي از جنبه         
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 خليج فارس، دولت عراق به سربازان ۱۹۹۱اين افراد مي گويند پس از جنگ  . دهند
 .مجاهدين دستور داد به سرکوب شورشيان کرد و شيعه کمک کنند

کريم حقي، از محافظان شخصي سابق مسعود و مريم رجوي که اکنون            
خانم رجوي بـه مـا گفـت بـا تانـک            : "تدر اروپا پناهندگي سياسي گرفته است گف      

ما . كردها را له کنيم و سعي کنيم گلوله ها را براي عمليات هاي ديگر ذخيره کنيم               
را مجبور کردند هم کردها و هم شيعيان را بـه قتـل برسـانيم و مـن گفـتم اينجـا                    

 ".نيامده ام که ساير مردم را بکشم
 . شده استآقاي حقي گفت که زنداني و نهايتاً موفق به فرار

بنابر اين گزارش محمد حسين سبحاني، يکـي ديگـر از محافظـان سـابق      
رهبران مجاهدين خلق گفت او را وادار کرده اند از همسرش جدا شود و دخترش               

 سال بيشتر نداشت به اجبار از عراق خارج کرده اند که توسـط يـک زوج                 ۶را که   
 .ايراني در دانمارک به فرزند خواندگي پذيرفته شد

آنها به دخترم گفتند که پدرت در عمليات مجاهدين کشته شده  : "ي گفت و
 ۱۸وي افـزود دختـرش را کـه اکنـون           ." و من از هرگونه تماس با او ممنوع شـدم         

 .سال دارد، يافته است
 نوشت فريد سليمان، يکي از سخنگويان مجاهدين اتهام         نيويورک تايمز 

 است، اعضا به طور داوطلبانـه       طالق اجباري اعضاي سازمان را رد کرده و گفته        
 . تصميم به فرستادن فرزندانشان به خارج گرفتند

وي همچنين اين مساله را که گروه براي اجـراي عمليـات تروريسـتي از               
مقر خود در پاريس برنامـه ريـزي مـي کـرده اسـت رد کـرد و گفـت مقـام هـاي              

 . مقر گروه در فرانسه نيافته اند۱۳فرانسوي هيچ سالحي در 
در همين حال، سرنوشت مجاهدين در فرانسـه        : " نوشت ورک تايمز نيوي
 . نامعلوم است

مقام هاي فرانسوي مي گويند کساني که اقامت قانوني دارند مي تواننـد              
اعضـاي  . در فرانسه بمانند و قصد ندارنـد هـيچ کـس را بـه ايـران مسـترد کننـد                   

 ".مجاهدين در ايران مسلماً به عنوان خائن محاکمه خواهند شد



 

 ٧٩

 از موقعيت ۲۰۰۶به نوشته اين روزنامه براي مثال خانم رجوي تا سال 
پناهندگي در فرانسه برخوردار است و از سرنوشت آقاي رجوي، که به گفته 

سازمان هاي اطالعاتي آمريکا آخرين بار در عراق مشاهده شده است، اطالعي 
 .در دست نيست
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طرح سازمان مجاهدين خلق براي ترور اعضاي جدا 
 شده خود در اروپا

 اري، مسعود طيبي و منوچهر سخائيکبا اردشير پرهيزامير مصدق كاتوزيان مصاحبه 

 

روزنامه فيگارو در شـماره روز چهارشـنبه خـود بـه نقـل از مسـئوالن              
د ترور مخالفان   امنتيتي فرانسه خبر داده است که سازمان مجاهدين خلق در صد          

 ايـن درحـالي اسـت کـه بالفاصـله پـس از دسـتگيري           ،سازماني خود بوده اسـت    
 کـه مـريم رجـوي و شـمار ديگـري از              گسترده اعضاي اين سازمان در فرانسـه      

رهبران آن در ميان آنـان هسـتند مقامـات پلـيس و وزارت کشـور فرانسـه گفتـه          
ماينـدگي هـاي جمهـوري      بودند دليل بازداشت اين عده از جمله طـرح حملـه بـه ن             

همکـارم اميـر مصـدق       .اسالمي در فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي بوده است        
 .کاتوزيان گزارشي دارد درباره اين اتهام تازه

 

روزنامـه فيگـارو بـه نقـل از         ): راديـو فـردا   : (امير مصدق كاتوزيـان   
ز سازمان امنيت فرانسه، خبر داده است كه مسئوالن امنيتي اين كشور، پـس ا             

دستگيري گسترده اعضا و مسئوالن سازمان مجاهدين خلق در هفته گذشـته،            
صدد اجراي طرح قتل مخالفان جداشده خود بوده    پي بردند كه اين سازمان در     

 يكي از اين جداشدگان، اردشير پرهيزکاري كه مي گويـد پـس از سـالها                .است
 پي اختالفات   عضويت در اين سازمان و فعاليت در پايگاههاي آن در عراق، در           

، از آن جـدا شـده اسـت، مـي افزايـد             ١٣٨١دروني زنـداني و سـپس در سـال          
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 تا  ١٣٧٦اطالعات سازمان امنيت فرانسه، با مشاهدات شخصي او طي سالهاي           
 . ، مطابقت دارد١٣٨١

در طي سالهاي اخير، يكي از مشكالتي كـه هميشـه           : اردشير پرهيزکاري 
اش در اروپـا بـود و ميگفـت     سياسـي كرد، مشـكل مخـالفين    آقاي رجوي طرح مي 

اينها دارند به مـا ضـربه   . مجموعه انرژي كه اينها از ما مي گيرند خيلي زياد است 
واقع جـوري تحريـك مـي        هم در را  مي زنند، به ما خيانت مي كنند و جو عمومي           

 شعار بايد اعدام شوند، بايـد كشـته شـوند،           كرد كه آنجا در جلسه عمومي، مرتباً      
سدارها بدترند، جنايتكارند و به تمام مخالفين سياسي اين حرفها را مي            اينها از پا  

 كه مـن از     ٨١ تا   ٧٦همانجا طي همين نشستها، بارها و بارها، يعني از سال           . زدند
 تكرار مـي   در تمامي بحثها اين صحبت آقاي رجوي مرتباًآنجا خارج شدم، تقريباً 

ش ايـن بـود كـه بلـه شـما           شد به عنوان يك فصل مشترك تمام بحثهـا، كـه حـرف            
درست مي گوييد، اينها خائن اند، اينها بايد كشته شوند، ولي ما االن مسئوليت يك         

ز آنجايي كه به    اآلترناتيو سياسي را داريم و در بيرون و اروپا و خارج از ايران،              
بنابراين . اين ديد به ما نگاه مي كنند، ما نمي توانيم پرونده خودمان را خراب كنيم          

زماني كه اين هست، اگر روزي پيروز شديم، يعني اين روال ادامـه داشـت، بـه                 تا  
عنوان يك طرف حساب سياسي، به عنوان يك آلترناتيو به قدرت رسيديم، كه آن               

ولي اگر روزي ما شكست بخـوريم،       . موقع تصميم مي گيريم با اينها چه كار كنيم        
 هـر كـس ايـن كـار را     بر هر مجاهد خلقي است، بر هر افسر آزادي بخشي اسـت،     

 طراحي كنيم، با هر وسيله اي كـه شـده، سـالح    نكند، بي غيرت است، بايد شخصاً     
سرد، سالح گرم، در اروپا تهيه اش هـيچ كـاري نـدارد، برويـد عمليـات را انجـام                    

چند تعداد كه توانستيد بكشيد، بعد هم برويد خودتان را به پليس معرفي          دهيد، هر 
ل هتل چهارستاره اسـت، نـه مثـل اويـن اسـت و نـه مثـل         كنيد، زندانهاي اروپا مث   

اين سخناني بود كه بارها و بارها در هر جلسـه  . زندانهاي كشورهاي جهان سوم  
 . و نشستي فصل مشترك تمام بحثها قرار ميگرفت

آنچه را اردشير پرهيزکاري مي گويـد، عضـو ديگـر پيشـين             :  ك .م. ا
 سال فعاليت، سال گذشته     ٢٠ شوراي مركزي سازمان مجاهدين خلق كه در پي       
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با خروج از عراق، از اين سازمان كناره گرفت، تاييد مي كند و مي گويـد وي و          
شماري ديگر از جداشدگان اين سازمان در اروپا، در حدود شش ماه پـيش بـه               
اطالعاتي در مورد احتمال ترور اعضاي جداشده اين سازمان دسترسـي پيـدا             

 .ار دادندكرده، آنرا در اختيار پليس قر

ما حدود شش ماه پـيش از طريـق يكـي از اعضـاي خـود        : مسعود طيبي 
سازمان كه در كشورهاي اروپايي فعاليت مي كرد و از اين ارگان جدا شده بـود،                
 مطلع شديم كه سازمان مجاهدين چنين طرحي دارد، ما هم كاري از دسـتمان بـر               

 مـا در خطـر اسـت و    نمي آيد، جز اينكه پليس را در جريان قـرار دهـيم كـه جـان      
 . تقاضاي حفاظت كنيم

 پليس كدام كشورها؟:  ك.م. ا

نروژ، سوئد، آلمان و هلند، به طور مسـتقيم مطلـع كـرديم    : مسعود طيبي 
نظر گرفتند، آنها هم به مـا   پليس كشورهاي مذكور را كه چنين طرحي برايمان در    

ان را بهشـون ارائـه   مالقات دادند كه صحبتهاي ما را بشنوند در اين زمينه، داليلم    
 .كنيم

منبع اطالعاتي كه پليس كشورهاي اروپايي داشـتند و بعـد           .: ك .م .ا
فيگارو چاپ كرده، يعني در حقيقت خود شماها بوديد، حرف شماها است عليه            

 مجاهدين؟

اين بخشي از آن است، نه تمـامش، چـرا كـه در ابتـدا بـه                 : مسعود طيبي 
 ناباوري بهش نگاه مـي      ة داديم، اول با ديد    ساكن، تمام اطالعاتي را كه ما بهشون      

تحقيقاتي را انجام دادنـد تـا بـه         . كردند، اينطور نبود كه درجا حرف ما را بپذيرند        
 .يك سند مشخص رسيدند، وگرنه موضوع مال شش ماه قبل است

چطور در اين مـدت ايـن همـه اعضـا آمدنـد بيـرون و هـيچ                  : ك .م .ا
  نشده؟كدامشان حتي يك تير هم بهشون شليك
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صورتي اين امر اجرا مي شد كـه سـازمان مجاهـدين             در: مسعود طيبي 
 به اين نقطه برسـد كـه خـط و اسـتراتژي اش شكسـت خـورده و آن موقـع                 قطعاً

اينطور هم نيست كـه اعضـاي قبلـي سـازمان كـه از ايـن                . تصفيه حساب مي كند   
 هشت مـاه   حدوداخيراً. سازمان جدا شده اند، يك تلنگر هم بهشون نخورده باشد       

وري سوئد، مورد حمله قـرار گرفـت        ب ساله ما در شهر يوتو     ٧٠قبل مادر رضوان    
 ايشـان بـه پلـيس مراجعـه كردنـد،           .شون را از بين بردند    ه  شون، تمام خون  ه  خون

، دو بـار  ٧٦دفتر پيوند بود كه در سـال     . حتي از قاب عكس و آلبوم اينها نگذشتند       
يون مطالعات استراتژيكي شـوراي ملـي   گرفته، مسئول اين كميس  مورد حمله قرار  
 از طريق تلويزيون سيماي آزادي، فرمـان قتـل          ٢٠٠٢ سپتامبر   ١٣مقاومت پس از    

منو بيان كرد كه طيبي بايد كشته شود و فرمان قتل من به عنوان يك سند در هـر         
دادگاه، حاضرم اين را ارائه بدهم و تمام اينها با شواهد مشخص توسط پليسهاي           

كور در دسترس است، اينطور نيسـت كـه اينهـا بـه افـراد ناراضـي                 كشورهاي مذ 
تهديدهايي شده، خود پليس كشورها بچه ها را خبرميكردند،         . كاري نداشته باشند  

دوستان ما را كه اين تهديدها در موردتون شده و مي گفتند بايد خودتون مواظب               
مـي خواهيـد    باشيد و حتي در اين رابطه اخير به طور مشخص خواستند كه اگـر               

 ايـن را مـي خـواهيم،    و ما گفتيم كـه قطعـاً  . براي شما حفاظت در نظر گرفته شود    
 .  احساس امنيت، حتي در خاك اروپا نميكنيمچون اصالً

 آيا دليلي دارد كه اين تهديدها به ادعايتان افزايش پيدا كرده؟: ك .م .ا

بـه  . ديم جرم ما اين است كه اسـرار را هويـدا ميكـر            دقيقاً: مسعود طيبي 
خاطر اينكه از عملكردها، خطوط و سياستهاي مجاهدين انتقاد مي كـرديم و آنـرا               
قبول نداشتيم و مي گفتيم در راه جنبش دموكراسي مردم ايران، بـه طـور واقعـي         

 كه در سميناري ويژه در شهر ٢٠٠٣سد ايجاد كرده و به طور مشخص از آوريل  
 كادرهــاي ســازمان مجاهــدين،  تــن از اعضــا و٣٠پــاريس، بــه ابتكــار بــيش از 

برگزارشد كه اهداف و خطوط اين سازمان مورد نقد قرار گرفته بود، رهبري ايـن    
اين موضوع را در دستور كار خودش قرار داد كه اين افراد بايد از سـر              سازمان،  

، بعـدها، در حـدود      ٧٦ فقط به عنوان طرح بـود، در سـال           راه برداشته شوند، قبالً   
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تند اعضاي بخش اطالعات وارد خاك اروپا شـده بـراي پيگيـري             هفت ماه قبل، گف   
اين قضيه و بطور مشخص از دوماه قبل اين موضوع در دستور كار قرار گرفـت                

 .و ما به جد احساس ناامني مي كرديم

حاليكه مسعود طيبي و ديگر اعضاي جداشـده از سـازمان      در: ك .م .ا
منيت فرانسه، رهبـري ايـن      مجاهدين خلق و آنچنانكه گزارش شده، سازمان ا       

سازمان را متهم به طراحي ترور مخالفان سازمان ميكند، مدافعان اين سازمان،            
از جملـه ايـن مـدافعان، منـوچهر     . هرگونه اتهامي از اين نـوع را رد مـي كننـد           

برگيرنــده ســازمان  ســخايي از اعضــاي شــوراي ملــي مقاومــت، ائــتالف در
ت تروريستي عليه مجاهدين خلق در   مجاهدين خلق است كه هنگام طرح اتهاما      

 :هفته گذشته، گفت

 روشـن اسـت كـه در        اين حركتي كه انجام شده، كامالً     : منوچهر سخايي 
 .مقابل باج هايي است كه اين رژيم از جيب ملت ايران به دولتهاي خـارجي ميدهـد   

براي اينكه مبارزين و حركت هايشان را كند بكند، ولي اينها هيچ نتيجه اي از ايـن                 
كار نمي بينند و در شرايط فعلي به نظر من وظيفه همه آزاديخواهان دنيـا و همـه                  

مقابل اين حركت بايستند  كساني كه به حقوق بشر احترام مي گذارند، است كه در   
 ضد انساني و قرون وسـطايي در ايـن قرنـي        و اجازه ندهند كه اين كارهاي واقعاً      

 .گيردكه ما به طرف آزاديها پيش مي رويم، صورت ب

با اين همه اتهامات اخير به مجاهدين خلق، باعث شـده اسـت،            : ك .م .ا
برخي از كارشناسان مبارزه با تروريسم، شاهين ترازو را به ضـرر رهبـري              

 .تر ببينند سازمان مجاهدين خلق، سنگين

 ۲۰۰۳ ژوئن ۲۵



 

 ٨٦

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

                      

                                

            .  

                            

                                 

              . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       .   

     )       (   .              

             . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          )    

     (                         

 . 

            . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           . 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














