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سیاست

تغییر استراتژی منافقین از »جذب توده« به »جذب نخبه«  
محمد جعفربگلو  در گفت و گو با  »ایران«  از ویژگی های گروهک منافقین و نقش آفرینی آنها  در آشوب می گوید

ë  ســازمانی کــه امــروزه از آن با عنــوان ســازمان منافقین 
یاد می شود چگونه شکل گرفت؟

هنگامــی که ســازمان مجاهدین خلــق در میانــه دهه 40 
پایه گذاری شــد، فضای سیاسی و اجتماعی کشور متشنج 
بــود. در آن شــرایط، عده ای بر این عقیــده بودند که دوره 
مبارزه مســالمت آمیز با رژیم پهلوی به ســر آمده و برای 
مبارزه با رژیم، باید به شــیوه های قهری و مســلحانه روی 
آورد. از دل ایــن ایــده، گروه های چریکی ظهــور کردند که 
از جمله آنها، ســازمان موســوم به مجاهدین خلق ایران 
بود. بنیانگذاران آن، محمد حنیف نژاد، ســعید محســن، 
عبدالرضــا نیک بیــن داوری و علی اصغــر بدیــع زادگان 
بودنــد. این افراد، هواداران و اعضای نهضت آزادی ایران 
بودند و به همین خاطر است که مهندس مهدی بازرگان 
بعدها از این گروه به عنوان »فرزندان نهضت آزادی« یاد 

کرد.
ë  به نظر می رسد در بدو شکل گیری توانستند بخش هایی از

جامعه را با خود همراه کنند؛ فکر می کنید دلیل آن چه بود؟
ســازمان در بــدو تأســیس، اســام را بــه عنــوان گفتمــان 
اصلی خود معرفی کرد و بدین ترتیب موفق شــد اعتماد 
جریــان مذهبــی جامعــه را بــه خود جلــب کند. در ســال 
1350، ســاواک رد اعضای ســازمان را زد و جمعی از آنان 
را بازداشــت و محاکمه کرد. تعدادی به اعدام و تعدادی 
به زندان های طوالنی مدت محکوم شــدند. با این ضربه، 
مرکزیت سازمان دچار تحول شد و کم کم زمینه های الزم 
برای تغییر ایدئولوژی ســازمان و رو آوردن به مارکسیسم 
مهیا شد. این ایده نهایتاً در سال 54 با هدایت تقی شهرام 
)که ازجمله اعضایی بود که در ســال 50 زندانی شــد و دو 
ســال بعد به طور مرموزی موفق به فرار از زندان شــد( از 
قوه به فعل درآمد و ســازمان رســماً اعــام کرد که تغییر 

ایدئولوژی داده و مارکسیست شده است.
ë  همین تغییر ایدئولوژی باعث شــد جریان های مذهبی 

به طور مشخص از آن برائت جویند؟
بلــه. وقتی تغییــر ایدئولوژی ســازمان اعام شــد، جریان 
مذهبــی به ســرعت دربــاره ســازمان اعام موضــع کرد و 
خــط خــود را از آن جــدا نمــود. در همیــن دوره اســت که 
برخــی از روحانیون، فتوای معروف به »نجس – پاکی« را 
درباره سازمان صادر کردند و بدین ترتیب جریان مذهبی 
رســماً ایــن گروه را طرد کــرد. با وجود این ســازمان تاش 
می کرد مقبولیت خود را در بین مردم حفظ کند. ساواک 
در ســال های پیش از پیروزی انقــاب، چندین بار اعضا و 
فعالیت های ســازمان را شناســایی و آنها را دســتگیر کرد. 
ازجمله همان طور که گفتم، در یکی از حمات ساواک در 
ســال 1350، عده ای از اعضای مرکزیت ســازمان ازجمله 
تقی شهرام دستگیر شدند. در بین آنها مسعود رجوی نیز 
حضور داشت. بعدها اسنادی از همکاری رجوی با ساواک 
منتشــر شــد و نشــان داد که او به واســطه این همکاری، از 

حکم اعدام جان به در برده است.
ë  ایــن ســازمان از چــه زمانی به طــور مشــخص در مقابل

انقالب ایستادند و دشمن جمهوری اسالمی شدند؟
در ایــام منتهــی به پیــروزی انقــاب اســامی، مجاهدین 
خلق با اســتفاده از فضای سیاسی روز، فعالیت های خود 
را گســترش دادنــد. بــا پیروزی انقاب اســامی، ســازمان 
از جملــه گروه هایــی بود کــه خیلی زود ســهم خواهی کرد 
و چندی نگذشــت کــه ضدیت خــود را با جریــان انقاب 
اسامی نشــان داد. سرانجام منافقین در خرداد 1360 به 
طور رســمی علیه نظــام اعان جنگ مســلحانه کردند و 
از تیرماه آن ســال، فعالیت های تروریستی شــان را شروع 
کردند. در تابســتان آن ســال چند اقدام تروریستی بزرگ 
انجــام دادنــد کــه از آن جملــه عملیات هــای 7 تیــر و 8 
شــهریور بود. در مرداد آن سال، مسعود رجوی به فرانسه 
رفت. سازمان مجاهدین خلق این اقدامات تروریستی را 
هنگامی شــروع کرد که کشــور درگیر یک جنگ تمام عیار 
با دشــمن متجاوز خارجــی بود. مجاهدین خلــق در ایام 
جنــگ تحمیلــی، در جبهه دشــمن بعثی قــرار گرفتند و 
رسماً به روی مردمشان اسلحه کشیدند. اوج این عمل در 

عملیات موسوم به فروغ جاویدان بود.
در ســال های پــس از جنــگ، ســازمان خــود را بــه عنــوان 
بارزترین مخالف جمهوری اســامی مطرح کرد و کوشید 
بــا شــیوه های گوناگون، علیه نظــام فعالیت کنــد. در این 
سال ها، سازمانی که در بدو تأسیس ماهیت ضدامریکایی 
داشت، در نهایت خود را به دامان امریکا انداخت و رسماً 

به عنوان مزدور امریکا و اسرائیل علیه ایران فعالیت کرد.
امروز ســاختار تشکیاتی ســازمان به ســرکردگی مسعود 
رجــوی )که به ادعای برخی از اعضای جداشــده ســازمان 
زنده اســت(، عمًا یک ســاختار دیکتاتوری اســت و همه 
چیز به خواســت و اراده رهبری ســازمان معطوف اســت. 
درواقــع همه تصمیمــات در گرو خواســت و اراده رهبری 
سازمان است و هیچ اراده ای باالتر از آن نیست. البته این، 
همان ساختاری است که با ضریب متفاوت، در دوره های 

قبلی نیز در سازمان قابل لمس بود. 
مثًا در دوران رهبری محمد حنیف نژاد، تمام تصمیمات 

معطوف به اراده »آقا محمد« بود.
ë  به نظر شــما انگیزه های مختلــف افراد بــرای همراهی با

سازمان مجاهدین خلق چه بود؟
قبل از پیروزی انقاب اســامی، سازمان مجاهدین خلق 
با شعارهای رنگارنگ به صحنه آمد. آنها خود را نماینده 
»خلق ســتم کشــیده« معرفــی کردند و مدعی شــدند در 
ایــن مســیر علیــه ظلــم و جــور خواهنــد جنگید. از ســوی 
دیگــر، ایدئولــوژی ســازمان بر پایــه مبارزه با امپریالیســم 
امریکا اســتوار شــده بود. همچنیــن فعالیت های چریکی 
در ســال های قبــل از انقــاب، اقدامی شــجاعانه و جذاب 
محســوب می شــد. این مســائل و شــعارها در آن ســال ها 
بویــژه بــرای قشــر جــوان جــذاب بــود و از این رو بســیاری 
جذب ســازمان شــدند. لــذا می توان گفت در آن ســال ها، 
انگیــزه افــراد از عضویت در ســازمان، مبارزه با رژیم شــاه 
و امپریالیســم امریکا بود. در این رابطــه من با چند نفر از 
اعضــای ســازمان که قبــل از پیــروزی انقاب اســامی به 
عضویت مجاهدین خلــق درآمدند صحبت کردم؛ همه 
آنها می گویند مرکزیت سازمان آنها را فریب داد و از آنان 

سوءاستفاده کرد.
اما بعد از پیروزی انقاب اســامی و روشن شدن ضدیت 
مجاهدین خلــق با نظام جمهوری اســامی، انگیزه های 
افراد برای همکاری با سازمان مجاهدین خلق تغییر کرد. 
عده ای با انگیزه دشمنی با نظام، به سازمان روی آوردند 
و گروهی نیز با دریافت پول به مجاهدین پیوســتند. امروز 
فاش شــده که مجاهدین خلق برای جذب اعضا، رســماً 
آنها را استخدام می کنند و ماهیانه به ایشان پول می دهند.

ë  شیوه جذب اعضا امروز هم به همان شکل گذشته است؟
یا فکر می کنید تغییر پیدا کرده است؟

ســاختار تشــکیاتی ســازمان مجاهدیــن خلــق در طــول 
زمــان دچار تحول شــده اســت. طی ســال های اخیر، ایده 
مجاهدین خلق برای جذب اعضا تغییر کرده و آنها دیگر 
به فکر جذب توده ای نیستند بلکه به جذب یا بهتر بگوییم 
اســتخدام نخبگان و افراد شــاخص روی آورده اند؛ همان 
کاری که درباره بسیاری از خوانندگان ایرانی خارج از کشور 
انجام دادند و آنها را به کمپ منافقین بردند. حتی گفته 
می شود مسعود رجوی به فکر جذب محمدرضا شجریان 
بود اما ایشــان به صراحت دســت رد به سینه منافقین زد 
و آنهــا را مأیــوس کرد. امــروز هم هیچ بعید نیســت بین 
برخی به اصطاح ســلبریتی ها که کشور را ترک کرده و به 
خارج می روند و ســازمان مجاهدین خلق ارتباطی وجود 

داشته باشد.
ë  در را  منافقیــن  گفتمانــی  ماهیــت  بخواهیــم  اگــر 

 گــذر زمــان مــورد بررســی قــرار دهیم، بــه چــه نکاتی 
برمی خوریم؟

در بدو تأسیس، سازمان مجاهدین خلق گفتمان اسامی 
را به عنوان گفتمان بنیادین خود مطرح کرد. البته آشنایی 
آنان با اســام به طور معمول از طریق آثار و نوشــته های 
مهنــدس مهدی بازرگان شــکل گرفته بود اما به ســرعت 
ایــن گفتمان به ســمت التقاط پیش رفت و ســرانجام در 
ســال 54 به مارکسیســت ختم شــد. البته در این مسیر نه 
فقط تقی شــهرام، که حتی بنیانگذاران اولیه ســازمان نیز 
دخیل بودند. بســیاری بر این عقیده اند که نشــان هایی از 
انحراف در اندیشه و آرای بنیانگذاران سازمان مجاهدین 
خلق وجود داشــت. به گفته بهمــن بازرگانی، حنیف نژاد 
گفتــه بــود کــه اعضــای ســازمان بایــد یکســری از کتــب 
مارکسیســتی را مطالعه کننــد. او معتقد بــود باید دانش 
مبارزه را از مارکسیست ها آموخت. به این ترتیب می توان 
گفــت رونــد مارکسیســت شــدن ســازمان از همــان ابتــدا 

پایه ریزی شده بود.
با اعان علنی تغییر ایدئولوژی در ســال 54، تصفیه های 
خونیــن در درون تشــکیات ســازمان روی داد و عده ای از 
جمله مجید شــریف واقفی کشته شدند. البته پیش از این 
نیز شــاهد تصفیه های فیزیکی در درون ســازمان بودیم و 

هرکس به نوعی با مرکزیت مخالف بود، حذف می شد.
رســماً  کردنــد  اعــام  خلــق  مجاهدیــن  کــه  هنگامــی 
مارکسیسم را به عنوان ایدئولوژی اصلی خود پذیرفته اند، 
عــاوه بر درون، در بیرون نیز گروهــی از حامیان خود را از 
دست دادند. از جمله همان طور که اشاره کردم، گروه های 
مذهبی از ســازمان فاصلــه گرفتند و عمًا خط خــود را از 
این گــروه جدا کردنــد. جالب اینکه در تمام این ســال ها، 
امام خمینی از معدود افرادی بود که نسبت به این گروه، 
نگاهی توأم با احتیاط داشت. حتی وقتی اعضای سازمان 
- تراب حق شــناس و حســین احمدی روحانی - در سال 
50 در نجف به دیدار امام رفتند، ایشــان از تأیید ســازمان 
مجاهدین خلق امتناع کــرده و مخالفت خود را با مبارزه 
مســلحانه اعــام کردنــد. ایــن در حالــی بود کــه اعضای 
مجاهدین خلق از روحانیون سرشــناس آن دوره، تأییدیه 
داشتند. از این رو می توان گفت امام ازجمله اولین افرادی 
بود که به عمق آرای مجاهدین خلق پی برد و خطرات آن 

گروه را شناسایی کرد.
ë  بــه نظر می رســد گفتمانی که ایــن ســازمان در برهه های

مختلف داشته، تنها متفاوت نبوده، بلکه متناقض هم بوده 
اســت. یکی از نمودهای روشــن این موضوع، مســأله نماز 
خواندن منافقین اســت که هم ســابقه داشــته و هم اخیراً 
عکس جدیدی در این باره منتشــر شــده است. نظر شما در 

این باره چیست؟
طی ســال های بعد، ســازمان با بحــران ایدئولوژی مواجه 
شــد. عــده ای از اعضــای ایــن گــروه در زندان هــای شــاه، 
بــرای مخفی نگاه داشــتن ماهیــت تشکیات شــان، بروز 
نمی دادند که مارکسیســت شــده اند و حتــی در این راه به 
قــدری تقیه می کردند که به نماز می ایســتادند. اصطاح 

»منافقین« از همین ایام بر پیشانی این گروه درج شد.
ســازمان  گفتمــان  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  از   بعــد 
بازهم دچار تغییر شد. در این سال ها آنچه برای مرکزیت 
سازمان اهمیت داشت، سهم بردن از قدرت بود و اساساً 
همین خواســته، سازمان را به رویارویی با نظام جمهوری 
اســامی کشاند. از دهه 60، استراتژی سازمان »بی آینده« 
کــردن جمهــوری اســامی بــود و از ایــن رو آنهــا بــه تــرور 
مسئوالن نظام روی آوردند. به عقیده رجوی، با ترور سران 
نظام، عمر جمهوری اسامی به پایان می رسید. اما وقتی 
این طرح جواب نداد، ســازمان به ترور مــردم عادی روی 
آورد. هدف، ایجاد رعب و وحشــت در بین مردم و ناامن 
ساختن فضای کشــور بود. رجوی می خواست نشان دهد 
حاکمیت مستقر در ایران، توان اداره کشور و تأمین امنیت 

مردم را ندارد.
آنان در راســتای مخالفت با جمهوری اســامی به قدری 
افراط کردند که عمًا با دشمن متجاوزی که به خاک ایران 
حمله کرده بود، هم پیمان شدند. در این سال ها، سازمان 
گرفتار فقــر ایدئولوژی بود. تصور کنید ســازمانی که روزی 
با آن شــعارهای اساسی متولد شد، کارش به جایی رسید 
کــه برای ترور شــخصیت های ایرانی، رســماً پول دریافت 
می کرد و درواقع مزدور شــده بود. مســعود خدابنده یکی 
از اعضــای جداشــده ســازمان مجاهدین خلــق می گوید 
که مســعود رجوی برای ترور شــهید علی صیادشیرازی با 
صــدام معاملــه کــرد و از او پول گرفت تا ایــن کار را انجام 
دهد. ســازمان مجاهدیــن خلق، کم کم تبدیــل به »فرقه 
رجوی« شد. اصطاح فرقه به گروه هایی گفته می شود که 
اساساً با محوریت یک شخص و در راستای تصمیمات او 
فعالیت می کنند؛ حاال آن تصمیمات هرچقدر متناقض و 
متضاد باشد، افراد حق اعتراض ندارند و تنها باید اطاعت 
کنند؛ همان کاری که در عملیات فروغ جاویدان کردند و با 
وجود روشــن بودن سرنوشــت این عملیات، کسی جرأت 

نداشت اعتراض خود را به مسعود رجوی اعام نماید.
ســازمانی کــه از مبــارزه مســلحانه در دوران شــاه، به ترور 
مــردم عــادی در دهــه 60 روی آورد، چــه اســتراتژی ای 
می تواند داشته باشد؟ سازمانی که به بمبگذاری در سطل 
زبالــه یا اتوبوس شــرکت واحد افتخار می کــرد، به بحران 
اســتراتژی دچار شــده بود و چــاره ای جز تبدیل شــدن به 

فرقه نداشت.

ë  بــا در نظر گرفتن ســابقه آشــوب ها در ایــران در دهه های
اخیر، فکر می کنید نقش منافقین در آنها تا چه اندازه قابل 

توجه بوده است؟
همانطور که گفتم در دهه 60 مجاهدین خلق در کنار ترور 
افراد شاخص نظام، به ترور افراد عادی روی آوردند. این 
طرح تحت عنوان »زدن سرانگشتان رژیم« مطرح بود. از 
این رو تعداد زیادی از مردم عادی، اعضای کمیته و سپاه، 
افرادی که ظاهر مذهبی داشــتند و... طعمه جنایت های 
منافقین شدند. واحدهای موتوری سازمان در آن سال ها 
فعــال بودند و بخشــی از این عملیات را اجــرا می کردند. 
بمبگــذاری در مســیرهای پرتــردد، انفجار اتوبــوس، ترور 
ازجملــه  کشــور  در  آشــوب  ایجــاد  و  حزب اللهــی  افــراد 

برنامه های منافقین در دهه 60 بود.
مجاهدین خلق در پی بروز آشــوب بعد از انتخابات دوره 
دهم ریاســت جمهوری نیز به صحنه آمدند. در فتنه 88 
منافقین فعال بودند و طبق اعترافات اعضای جداشده، 
در آن ســال ها رجوی می کوشــید فضای کشور را به سمت 
بحــران هدایــت کنــد. یکی از طرح های ســازمان در ســال 
88، متشــنج کــردن فضــای ایران با کمــک فعالیت های 
رســانه ای و ســایبری بود. منافقین با راه اندازی ســایت ها 
و وباگ های متعدد، اخبار جعلــی را مخابره می کردند. 
یکی از اعضای جداشــده منافقین می گویــد، در فتنه 88 
اعضای فرقه رجوی تحت عنوان گروه وکا و دانشــجویان 
ایرانــی مدافعیــن حقوق بشــر با افــراد مختلــف در ایران 
تمــاس می گرفتند و ضمن گرفتن خبــر و اطاعات، آنها 
را تشــویق می کردند در تظاهرات شرکت کنند. به بعضی 
از افــراد پــول و یا وعــده پاســپورت می دادند کــه به عنوان 
خبرنگار برای آنها فعالیت کنند. هدف تمام این اقدامات 
به خشونت کشاندن فضای داخلی ایران بود. به گفته یکی 
از اعضای جداشده رجوی در یکی از پیام های داخلی اش 
بــه اعضای ســازمان گفته بود ابــداً از اینکه فضای داخلی 
کشــور به خشونت و زد و خورد کشیده شود واهمه نداشته 
باشــید. او اعضا را تشــویق کرده بود که فضای کشــور را به 
ســمت خشــونت ببرند. طبیعتاً در این میــان اگر عده ای 
کشــته شــوند هم اهمیتی نــدارد. هــدف، متشــنج کردن 
اوضــاع ایران و تضعیف نظام بود. و در این مســیر، هدف 

وسیله را توجیه می کرد.
ë  نقش منافقین را در آشوب های اخیر چگونه ارزیابی کرده

و فکر می کنید چگونه سعی داشتند تنور آشوب ها را داغ نگه 
دارند؟

خلــق  مجاهدیــن  هــم  اخیــر  آشــوب های  جریــان  در 
بیــکار نبودنــد. در خــارج از ایــران، منافقین بــا راه اندازی 
تجمعاتی، تاش کردند ابعاد بین المللی به وقایع ایران 
بدهند. در شبکه های اجتماعی ازجمله در توئیتر بشدت 
فعال بودند و با هشــتگ زدن، سعی کردند اوضاع کشور 
را بحرانــی جلــوه دهند. من هــر از چندگاهی ســایت ها و 
رســانه های منافقیــن را رصــد می کنم. امروز کــه دیگر در 
ایــران خبــری از اعتراضــات اولیه نیســت و اوضاع کشــور 
کامًا آرام است، شبکه های اطاع رسانی منافقین تاش 
می کنند اوضاع کشــور را بحرانی نشــان دهند و ادعا کنند 
که هنوز در تهران و ســایر نقاط کشــور، تجمعات در حال 

جریــان اســت. مثــًا ارگان رســمی منافقین هــر روز تیتر 
می زنــد: »صــد و چندمیــن روز اعتراضــات در ایــران...« 
در حالــی که کســانی که در ایران و تهــران زندگی می کنند 

می بینند اینجا هیچ خبری نیست. 
از دیگر فعالیت های منافقین در آشوب های اخیر، پمپاژ 
دروغ و خبرســازی بــود کــه با ضریــب باال، در رســانه های 
منافقین انجام می شــد. یکی دیگر از طرح های دشمنان 
در وقایع اخیر، پروژه کشته ســازی بود. رســانه های معاند 
تــاش کردنــد بــا انتشــار اســامی افــراد، آنهــا را به عنوان 
کشته شدگان اعتراضات ایران معرفی کنند. در رسانه های 
منافقین نیز این موضوع کامًا برجسته بود و به طور روزانه 
فهرستی از اسامی افراد به عنوان کشته شدگان اعتراضات 
ایــران منتشــر شــد. در جریــان فتنــه 88 نیز از ایــن حربه 

استفاده کرده بودند.
ســازمان مجاهدین خلق ازجمله گروه هایی اســت که در 

زمینه کشته سازی سابقه دارد. این گروه از همان دهه 60، 
اقدام به کشته ســازی کرد و به اذعان اعضای جداشــده از 
ســازمان، لیســتی جعلی و ساختگی از اســامی کشته ها را 
تهیه کرده اند و مسعود رجوی آن لیست را »بانک خون« 
می نامــد. حتــی اســامی اعضــای مجاهدین خلــق که در 
جریان عملیات موسوم به فروغ جاویدان )مرصاد( کشته 

شدند نیز در این فهرست گنجانده شده است.
هــدف منافقین از این قبیــل اقدامات، تضعیــف نظام و 
تخریب چهره جمهوری اسامی در خارج است. منافقین 
برای متقاعد ســاختن نهادهــای بین المللی برای اعمال 
فشــار بیشــتر بر ایران، اقــدام به این قبیــل کارها می کنند. 
آنها از اینکه مردم ایران گرفتار تحریم های متعدد دارویی 
و غذایی شــوند هیچ ابایی ندارنــد. از طرف دیگر، از منظر 
آنها، موضوع کشته ســازی می تواند به مثابه بنزین عمل 

کرده و موتور محرکه آشوب های خیابانی باشد.
ë  علل عدم همراهی بخشی از مخالفان جمهوری اسالمی

با منافقین به عنوان مخالف جمهوری اســالمی چیست؟ 
چرا آنها تا این اندازه منفور هستند؟

ســازمان مجاهدیــن خلــق در تاریــخ ایــران دارای یــک 
پیشــینه مشــخص اســت. منافقین در دهه 60 بسیاری از 
مــردم بی گناه را به قتل رســانده اند و از همه مهمتر ننگ 
همکاری با دشمن متجاوز، بر پیشانی منافقین حک شده 
اســت. هیچ ایرانی وطن پرستی نمی تواند با این موضوع 
کنار بیاید که خاک کشــورش توســط بیگانه اشغال شود و 
او به جای اینکه در برابر دشمن متجاوز بایستد و بجنگد، 
دوشــادوش او و در برابــر مــردم خودش جنــگ کند. این 

ننگ تا همیشه با مجاهدین خلق می ماند.
همه از گذشــته ســازمان منافقین اطاع دارند و می دانند 
این ســازمان، یک پیشــینه تروریستی داشــته است. مهم 
نیســت امــروز نهادهــای بین المللــی ایــن ســازمان را در 
فهرست گروه های تروریستی قرار دهند یا نه؛ مهم حافظه 
تاریخی مردم ایران اســت که ســازمان مجاهدین خلق را 
بــه عنوان یک گروه تروریســتی و ضــد مردمی که ماهیتی 

ضدملی هم دارد می شناسند.
بــا چنیــن پیشــینه ای طبیعی اســت کــه حتــی گروه های 
اپوزیســیون نیــز به همــکاری بــا منافقین رغبت نداشــته 
باشــند، چراکــه ارتبــاط منافقین بــا هر جریانــی، موجب 
می شــود آن جریان یا گروه بدنام شــود. جالب اینجاست 
کــه خــود فرقــه رجــوی هــم از ایــن رویکــرد عمومــی و از 
ایــن تنفر جمعی اطــاع دارد. به همین خاطــر، اعضای 
ســازمان منافقیــن در تجمعاتــی کــه گاه در کشــورهای 
اروپایــی و امریــکا علیــه ایران برگزار می شــود، با پوشــش 
ظاهر می شــوند و حتی آرم و پرچم مجاهدین خلق را در 
دست نمی گیرند. چون تجربه نشان داده وقتی حتی یک 
نفر با پرچم و عامت مجاهدین خلق در میان تجمعات 
حاضر می شود، آن اجتماع متفرق می شود. لذا منافقین 
تــاش می کنند در این قبیل تجمعات، تا آنجا که ممکن 
اســت ماهیت خــود را به عنوان عضو ســازمان مجاهدین 
خلق پنهان کنند. البته باید به این نکته توجه کنیم که هنوز 
کارکــرد ســازمان مجاهدین خلق برای دشــمنان خارجی 
ایران ازجمله امریکا و اســرائیل تمام نشــده اســت و آنها 
همچنــان از فرقه رجوی در راســتای اهــداف و امیال خود 
اســتفاده می کنند. نمونه اش دیدار مقامات و سناتورهای 
امریکایی با مریم رجوی اســت. این هم طنز تاریخ است: 
ســازمانی که با ماهیت ضدامریکایی در ســاحت سیاسی 

ایران متولد شد، امروز مزدور امریکا شده است!
ë  در پایان اگر مطلب ناگفته ای دارید که فکر می کنید الزم 

است بفرمایید.
اگرچــه در فضای داخلی و خارجی، این ســازمان طرفدار 
نــدارد، امــا این به معنای پایــان حیات این گروه نیســت. 
منافقین بشــدت علیه ایران در حال فعالیت هستند و در 
وقایع اخیر نیز عناد و دشــمنی خــود را بار دیگر به وضوح 
نشــان دادنــد. منطقی نیســت کــه ایــن گــروه را تعدادی 
پیرمــرد و پیــرزن کــه در گوشــه ای از خاک آلبانــی آخرین 
روزهــای عمرشــان را ســپری می کننــد تصــور کنیــم. این 
فرقه همچنان خطرناک است و تاریخ نشان داده از هیچ 
جنایتی علیه مردم ایران ابایی ندارند. منافقین در فضای 
بین المللــی نیز تحــرک دارند و همچنــان به عنوان مهره 
امریــکا، فعالیت خــود را ادامــه می دهند. این گــروه حاال 
دیگر به »فرقه« تبدیل شــده است و خطرش از منافقین 

دهه 60 کمتر نیست.

گروه سیاســت/ جریان نفاق همواره یکی از اصلی ترین چالش های جامعه اســالمی از صدر اســالم تا دوران 
انقالب اســالمی بوده اســت که با امتزاج حق و باطــل، پنهان کاری و ظاهری فریبنده ســعی در ضربه زدن به 
جامعه از درون را دارد. ســازمان مجاهدین خلق یکی از مهم ترین جریان های نفاق علیه جمهوری اســالمی 
اســت که در ســا ل های ابتدایی پیروزی انقالب اســالمی با ظاهر خلق دوستی توانســته بود از بدنه اجتماعی 
مناســبی برخوردار شــود و بــا تکیه  بر آن در پــی قبضه قدرت در کشــور بــود. مواجهه امام خمینــی به تدریج 
موجب آشکار شــدن چهره واقعی سازمان و ریزش بدنه اجتماعی آن شــد و زمینه برای طرد این سازمان از 
ســوی مردم فراهم آمد. با وجود این، کینه ای که آنها از جمهوری اســالمی و مردم ایران به خاطر حمایتشــان 
از انقــالب اســالمی بــه دل گرفتند، تا امــروز باقی مانده و آنها ســعی دارند با ایجاد اغتشــاش و کارشــکنی در 
عرصه های مختلف علیه جمهوری اســالمی بویژه در آشــوب های اخیر ســهم خواهی تاریخــی خود را ادامه 
دهند. از این رو شــناخت مختصات تاریخی این جریان و شیوه های فعالیت آنها بویژه در مقطع زمانی اخیر 
اهمیت زیادی دارد. در همین راســتا به ســراغ محمــد جعفربگلو رفتیم تــا ابعاد این موضــوع را از وی جویا 
شــویم. او در کتابی با عنوان »تهران تا تیرانا« خاطرات مســعود خدابنده از جمله اعضای جداشده سازمان 

مجاهدین خلق را گردآوری و منتشر کرده است.
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مســعود خدابنده از جمله اعضای جداشده ســازمان مجاهدین خلق اســت که بیش از دو دهه سابقه حضور در 
جمع منافقین را در کارنامه دارد. او در سازمان، تمام رده های مسئولیتی را پیمود و به نزدیک ترین فرد به سرکرده 
ســازمان تبدیل شد؛ به طوری که به عنوان سرتیم حفاظت از مســعود و مریم رجوی برگزیده شد. خدابنده اخیراً 
خاطرات خــود را در کتابی با عنوان »تهران تا تیرانا« روایت کرده اســت. این کتاب به اهتمام محمد جعفربگلو 
و توســط انتشارات شــهید کاظمی منتشر شــده اســت. مســعود خدابنده که با نام مستعار »رســول« در سازمان 
فعالیت می کرد، در تابستان 1360 مسئول مستقیم انتقال محمدرضا کالهی و مسعود کشمیری )عاملین انفجار 
دفتر مرکــزی حزب جمهوری و دفتر نخســت وزیری( از ایران بود. اطالعات خدابنده از پیشــینه ســازمان، روابط 
تشکیالتی، طرح های عملیاتی گوناگون، کمپ اشــرف، منابع مالی سازمان مجاهدین خلق و پشت پرده روابط 
مسعود رجوی با افراد و گروه های مختلف، خواندنی و جالب است. وی در بخشی از کتاب »تهران تا تیرانا« درباره 
فعالیت های سایبری منافقین سخن می گوید. با توجه به تحرکات اخیر منافقین در شبکه های اجتماعی و بویژه 
توئیتر، این بخش از خاطرات این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق جالب توجه است. خدابنده می گوید: 
»ســازمان مجاهدین خلق قباًل با استفاده از شبکه های تلفن، تکاپوی رسانه ای داشــت و امروز با ابزار اینترنت و 
شبکه های اجتماعی به این کار اقدام می کند. یکی از این شگردها که اخیراً لو رفته، حساب های مجازی »حشمت 
علوی«، از توئیتر و فیس بوک گرفته تا مقاله نویســی برای شــبکه العربیه عربســتان ســعودی و نشریات اسرائیلی 
است. برخی مطبوعات غربی و تعدادی از خبرنگاران، به شواهد و مدارکی دست یافته اند که نشان می دهد سرنخ 
ماجرا در کمپ مجاهدین در آلبانی است. جالب است که هم رئیس جمهور امریکا و هم وزیر خارجه این کشور 
بارها با اشاره به نوشته های این فرد )که اصاًل وجود خارجی ندارد( دلیل و مدرک علیه ایران آورده اند، مثاًل شبکه 
دو سه هزار نفره حساب های توئیتری سازمان توئیتی از حشمت علوی را پخش می کند که به عنوان مثال امروز در 
ایران پنج هزار نفر در خیابان کشــته  شــده اند! مایک پمپئو در کنفرانس مطبوعاتی با ارجاع به این اخبار جعلی، 

علیه ایران جوسازی می کند.«
وی در جــای دیگری از کتاب، با اشــاره به حمایــت امریکا از منافقین و تأمین بخشــی از هزینه هــا و خرج کردهای 
ســازمان توســط امریکا می گوید: »وقتی مجاهدیــن خلق از عراق اخراج شــدند، امریکا با پرداخت حدود ســی 
میلیــون دالر )ســه پرداخت ده میلیون دالری( به آلبانی و فشــارهای سیاســی و خارج کردِن ســازمان از لیســت 
تروریســتی امریکا و اروپا، دولت آلبانــی را وادار کرد که اینهــا را بپذیرد. آلبانی ولی عراق دوره صدام نیســت. در 
ایــن محل جدید کــه می خواهد به اتحادیــه اروپا هم بپیوندد، یکــی از معضالت و تهدیداتی کــه نمی گذارد فرقه 
رجوی خواب راحت داشته باشد گذشته و تاریخچه تروریستی سازمان بوده و هست، لذا رجوی از همان روز اول 

ورودش، شروع به حذف شاهدان و مدارک کرده است.
من خود شــاهد بودم که اغلب کســانی که یا تحت تعقیب بین المللی بوده  یا شــاهدان عینی برخی از قتل های 
گســترده درون سازمانی بوده اند به اشــکال مختلف کشته  شــده اند. به طور مثال می شــود از مالک شراعی )که از 
شــاهدان قتل 51 نفر در درون کمپ اشــرف عراق بود( یاد کنم. شراعی اگر بیرون می آمد حتماً اطالعاتش از قتل 
آن 51 نفر در کمپ اشرف علنی می شــد. رجوی چطور می توانست این را بپذیرد؟ سازمان از دست افرادی مثل 
محمدرضا کالهی و مســعود کشــمیری در عراق در امان بود و آن دو نمی توانســتند کاری انجام دهند؛ ولی بعد از 
سقوط صدام و بخصوص که اینها حتی در آلبانی هم نبودند و در اروپا بودند، عماًل تهدید جدی محسوب می شدند 
و ازنظر من سازمان با انگیزه خالص شدن و با سوءاستفاده از اعتماد این افراد و هواداران در اروپا و با خرید مزدور و 

قاتل، محمدرضا کالهی را ترور کرد و اگر مسعود کشمیری را هنوز نکشته باشند حتماً به دنبالش هستند.
آنهایــی که در غــرب در این زمینه فعال هســتند هنوز 

هم از بیان ســابقه تروریستی ســازمان ابایی ندارند. 
کســی فراموش نکرده که اولین حرکت تروریســتی 
ســازمان، قتل نظامیان امریکایی در زمان شاه بوده 

اســت. ممکن اســت بعضی هایشــان مثــل رودی 
جولیانی، جان بولتون یا مایک پمپئو به خاطر پول 

البی گری یــا منافع مقطعی مزخرفاتی ســرهم کنند 
ولی آنجایی که باید تصمیم گیری شود، تاریخچه این 
گروه محفوظ است.  امروز سازمان مجاهدین خلق 

ازنظر امریکا یک وســیله است. امروز دیگر هیچ کس 
مدعی نیســت کــه رجوی ها علیه بشــریت مرتکب 
جنایــت نشــده اند. صرفــاً می گوینــد که اینهــا االن 
دیگــر آن کارهای گذشــته را انجام نمی دهنــد. اینکه 
پیرمردان و پیرزنان علیل امروز دیگر نمی توانند ترور 
کننــد را من هــم می پذیــرم! ولی اینکه بــه جرم قتل 

و جنایــت دادگاهــی نشــوند را 
نمی شود پذیرفت...   .«
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