
 
 

  مجاهدین خلق و مسئلهء تروریسم

  

اگر به موضوع خارج ساختن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان ها و گروه های تروریستی توسط اتحادیهء 

اروپا از این منظر نگاه کنيم که گویا نيروهای تصميم گيرنده ای در سطح بين المللی، با توجه به تحوالت آینده در ایران، 

زمان به عنوان یک نيروی بالقوه وزن و نقشی را متصور شده اند، الزم است که به این تشکيالت از زاویه ای برای این سا

  متفاوت نيز نگریسته شود.

  

اگر در این گزاره که« هر مسلمانی بالقوه یک تروریست است.» ذره ای حقيقت وجود داشته باشد، آنوقت می توان به 

که اسلحه بدست می گيرد، بالفعل یک تروریست است». اما در عين حال از این  این نتيجه رسيد که « هر مسلمانی

مقدمه نمی توان چنين نتيجه گرفت که اگر سازمانی که دارای ایدئولوژی اسالمی است، خلع سالح شود و یا بنا به 

و سازمان سياسی مالحظاتی داوطلبانه اسلحه را زمين گذاشته و ظاهراً تصميم گرفته باشد که به صورت یک حزب 

  فعاليت کند، الزاماً و ضرورتاً ماهيت تروریستی اش تغيير کرده است.

فعاليت سياسی هر گروه و حزب و سازمان و نيرویی، دقيقاً به منظور کسب قدرت سياسی می باشد و هيچ معنی 

رسيدن به قدرت، بالتبع  دیگری ندارد. سازمان مجاهدین خلق دارای ایدئولوژی اسالمی است و پر واضح است که پس از

به اسلحه، به توان نظامیِ  ارتش و نيروهای انتظامی و امنيتی دست یافته و حکومت و دولتی را پایه خواهد گذارد که 

بی شباهت به جمهوری اسالمی نخواهد بود. تنها عاملی که سيستم و رژیمی را فاشيستی، توتاليتر و تبعيض گزار و 

دی و ایمان به روایت های کالن و ایمان به اصول و باید و نباید های مقدس و بی چون و تروریستی می سازد، پای بن

  چرای ایدئولوژیک است.

  

شاید کمتر نکته ای در باورها و اندیشه ها، در عملکردها و در استراتژی ها و روش های مبارزاتی و در مجموع کمتر نکته 

  ه شود که مورد انتقاد جدی بسياری از ایرانيان نباشد.ای در کارنامهء سياسی سازمان مجاهدین خلق یافت

اما از این ميان آنچه برای نگارنده این یادداشت اهميت دارد، پرداختن به خصلت و مرام ایدئولوژیک یک سازمان سياسی 

  است که به خودی خود برای آزادی خواهان به اندازه کافی هشداردهنده است.

  

که « مجاهد» باشد و با پرچم اسالم حرکت کند، هيچ تغييری در ماهيت تروریستی اش سازمان مجاهدین خلق تا زمانی 

روی نخواهد داد. عنوان« مجاهد» یادآور مجاهدین صدر اسالم است که به قتل فی سبيل هللا و غارت مقدس شناخته 

هيچ وجه یک لغت ساده به شده اند و از فضل و اجرعظيمی نسبت به قاعدین برخوردار بوده اند. اصطالح« مجاهد» به 

معنی جهدکننده و تالشگر در هر زمينه و موضوعی نبوده و نيست. بلکه در فرهنگ اسالمی مجاهد عنوان جهادکننده در 

راه هللا و دقيقاً به مؤمنی گفته می شود که طبق وظيفهء شرعی و دینی و اسالمی خود به جهاد با کفار و قتل کافران 

و معنی دیگری ندارد. مجاهد صفت فردی است که مخالفانش را از ميان بر می دارد. مانند علی می پردازد و هيچ مفهوم 

  و عمر و سعد ابن ابی وقاص و قتيبه ابن مسلم و سایر وحوش بيابانگرد.

  

و همچنين است حجاب اسالمی خانم مریم رجوی رئيس جمهور خودخوانده که نه به مثابه دم خروس، بلکه به طور 

چم و نماد و نشان ماهيت اسالمی و ایدئواوژیک این سازمان است که توسط ایشان به این سو و آنسو کشيده آشکارا پر

  می شود و دائماً برافراشته و در اهتزاز است.

  

اریخی و پيشينهء مملو از خبط و خطای خود، منبعد هرگز از یک ما ایرانيان تصميم گرفته ایم که علی رغم واقعيت های ت

تمی چی ها و اصالح طلبان و دوم سوراخ دوبار گزیده نشویم. به عنوان مثال، در صحنهء سياسی امروز ایران، باند خا

  خردادی های حکومت سنگسار اسالمی هرگز نخواهند توانست باری دیگر ملت ایران را بفریبند.



مذهبی ها و  -که دار و دستهء نهضت آزادی و امثال شيخ ابراهيم یزدی و عبدالعلی بازرگان و ملی به همانگونه

روشنفکران و نواندیشان دینی با وجود اینکه از پدافند همه جانبهء استعمار برخوردارند اما نزد ملت ایران دستشان رو 

از اسالمخواهی در همهء مظاهرش، در بی اعتنایی شده و حنایشان رنگی ندارد. شما می توانيد نفرت ملت ایران را 

نسبت به سرنوشت آخوندی به نام بروجردی که مبغوض رژیم اسالمی واقع شده و از مزخرفی به اسم اسالم سنتی 

صحبت می کند به خوبی دریابيد. پيش از این نيز استعمارگران اروپایی خانم شيرین عبادی، یک« زن مسلمان» را نوبل 

 و توی پاچهء ما کرده اند که از آن پس هوا دستمان آمده است.مالی کرده 

  

ما خواهان جامعه ای غيردینی و مدرن و نظامی سکوالر و دموکراتيک هستيم که تمامی آزادی ها و حقوق مصرح در 

اد اعالميه جهانی حقوق بشر را محترم بشمارد. ما به هيچ اسالمباره و اسالم پيشه و اسالم فروشی نه فقط اعتم

نداریم، بلکه به تجربه و تحقيق، عميقاً و با هزینهء بسيار گران دریافته ایم که اسالميون به محض کسب اندکی قدرت 

سياسی و نظامی و اقتصادی، پيش از هر چيز اسالمشان را به دیگران حقنه خواهند کرد و با تجاوز به حقوق و آزادی 

  ض متشکل از خودی ها و غيرخودی ها خواهند ساخت.های دیگران، جامعه ای پر از نابرابری و تبعي

در ایدئولوژی اسالمی و در همهء انواع اسالم ناب محمدی از جمله اسالم مجاهدین خلق، شکنجه تحت عنوان تعزیر 

توجيه شده، قتل مخالفان و معترضان و دگراندیشان تحت عناوین مفسد فی االرض، محارب، مرتد و ملحد و باغی و دیگر 

حات اسالمی امری شرعی و واجب بوده، ترور مخالفان بنا به توصيه های قرآنی ِ نصر بالرعب و ارهاب، شرعی و اصطال

  پذیرفته شده است.

  

ما ایرانيان را شاید بشود با هر مقوله و مرام و مکتب و موضوعی هنوز فریب داد، اما یقين بدانيد که بوی گند و عفن 

خی تشخيص می دهيم. حتا اگر اسالم را با فلسفه بافی های صدمن یک غاز اسالم و اسالم فروش را از صد فرس

نواندیشان دینی و روشنفکران دینی ِ تربيت شده در دانشگاه های استعماری رفو و رتوش کرده و ماله کشيده باشند و 

  اسالم فروشان را با کراوات و عطر و ادکلن فرانسوی بزک و دوزک کرده باشند.

  

خلق و شورای ملی مقاومت اگر هنوز به عمق نفرت ملت ایران از عربده های اسالم اسالم پی نبرده  سازمان مجاهدین 

است که مایه تأسف است و ما را با این تشکيالت کاری نيست. اما اگر مجاهدین ایدئولوژی اسالمی و تروریستی خود را 

  ن باقی مانده باشد ما آمادهء شنيدن هستيم.منحل کنند و پرچم اسالم را زمين بگذارند، آنوقت اگر حرفی برایشا
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