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 نيلگون  براي راديو زمانه

 ٢٠٠٨ ژوئن ٢٢
 

 ازدواج ايدئولوژيك
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
) ٢٠٠٨ ژوئن ١٩(چند روز پيش شماري از روزنامه هاي آمريكايي به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس 

 عنوان. گزارش دادند كه محاكمهء يك زن ايراني متهم به تروريسم به مراحل نهايي خود نزديك مي شود
نام اين بيوهء ايراني زينب طالب ). ١(»بيوهء ايراني در برابر اتهام تروريسم در شهر نيويورك«: خبر اين بود
نام سازمان مجاهدين در فهرست . اتهام او همكاري با سازمان مجاهدين خلق ايران بوده است. جدي است

واقع در شهر (در بروكلين دادگاه زينب هم اكنون . سازمانهاي تروريستي دولت آمريكا قرار دارد
 پس از ٢٠٠۶او در ماه مارس سال .  ساله است۵٢زينب طالب جدي . در جريان است) نيويورك

بعد از تشكيل دادگاه به . بازگشت از قرارگاه اشرف در عراق، از طريق اردن، در خاك آمريكا دستگير شد
اعد جسمي و روحي، در پناهگاه دولتي قيد ضمانت آزاد گشت اما به دليل تنگدستي، بيكاري، و وضع نامس

اگر دادگاه حكم به محكوميت او بدهد، . افراد بي خانمان و در شرايطي بسيار دردناك زندگي مي كند
شرط آزادي او آن است كه ثابت كند هرگز .  سال او را تهديد مي كند١۵خطر زندان به مدت حداكثر 

 .عضو رسمي سازمان مجاهدين نبوده است
 

 
 

 يعني درست سي سال پيش با ويزاي دانشجويي به آمريكا رفت و دورهء ١٩٧٨طالب جدي در سال زينب 
، در آنهنگام »مرد بسيار خشني بود«همسر اولش، كه به گفتهء زينب . فوق ليسانس علوم سياسي را تمام كرد
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ا يكي از  ب١٩٨٣زينب در سال . آنها از يكديگر جدا شدند. به صف حاميان آيت اهللا خميني پيوست
همسر او به فاصلهء كوتاهي به رزمندگان مجاهد در . اعضاي سازمان مجاهدين خلق در آمريكا ازدواج كرد

شوهر زينت در . زينب نيز گهگاه براي ديدار شوهرش به آنجا مي رفت. قرارگاه اشرف در عراق پيوست
 اشرف شد تا به گفتهء زينب بار ديگر راهي قرارگاه.  در يك انفجار در عراق كشته شد١٩٩۶سال 

 .خودش نزديك گور شوهر مجاهدش زندگي كند
 

به نظر مي . آنچه در سرگذشت زينب طالب جدي توجه ما را به خود جلب مي كند، ازدواج دوم او است
او تنها زني نيست كه تعهدات سياسي . رسد تلخكامي ها و فرجام كار زينب، ثمرهء همين ازدواج بوده باشد

زنان مجاهد مقيد به ازدواجهاي . شوهران شان، سرنوشت آيندهء آنها را رقم زده استو ايدئولوژيك 
نمونهء . روابط زناشويي آنها از كار سياسي شان جدا نيست. ايدئولوژيك در درون تشكيالت خود هستند

ه به بهانهء قصهء تلخ زينب طالب جدي، ب. اصلي اين واقعيت، ازدواجهاي كادر رهبري اين سازمان است
بيست و دوسال پيش باز مي گرديم و مروري مي كنيم بر يك واقعهء عجيب و قابل مطالعه در تاريخچهء 

ازدواج مسعود رجوي با همسر يكي از همرزمان اش در كادر رهبري : احزاب و سازمانهاي سياسي ايران
 .   سازمان مجاهدين خلق ايران

 
 »انقالب ايدئولوژيك«

يك انقالب «ر سازمان مجاهدين خلق، از سوي اين سازمان به عنوان ازدواج سوم مسعود رجوي رهب
» ارتقاء مقام زن به جايگاه رهبري انقالب و جامعه«، »انقالب«از جمله هدفهاي اين  . اعالم شد» ايدئولوژيك
در توضيح چگونگي اين ارتقاء مقام، مهدي ابريشمچي، عضو رهبري اين سازمان، و كسي . عنوان گشت
مريم ابريشمچي، از او جدا شده بود تا به عقد آقاي رجوي در آيد، طي يك سلسله سخنراني كه همسرش 

هواداران مجاهدين،  ويدئوي اين سخنراني ها را در اكثر . داليل اين اقدام رهبري مجاهدين را توضيح داد
ها وظيفهء اين سخنراني . شهرهاي بزرگ اروپا و آمريكا با تبليغات دامنه داري به نمايش گذاشتند

طي اين سخنراني ها، تئوري هاي سازمان . پاسخگويي به انتقادات از رهبري مجاهدين را به عهده گرفت
به گفتهء روزنامهء . مجاهدين خلق در مورد رهبري انقالب و چگونگي رسيدن به برابري زنان عرضه شد

قالب ايدئولويك ــ يعني طالق و ازدواج ، به دنبال اين سخنراني ها، تمام ابهاماتي كه در رابطه با ان»مجاهد«
 .در رهبري ــ نزد هواداران وجود داشت از ميان رفت
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هدف اصلي سخنراني هاي آقاي مهدي ابريشمچي توضيح اين نكته بود كه چرا همسرش مريم از او طالق 
ين، كه به در سطح رهبري سازمان مجاهد» طالق و ازدواج«چرا اين . گرفت و با مسعود رجوي ازدواج كرد

به قول {خودي خود مي توانست امر پيش پا افتاده اي نظير ساير ازدواجهاي آقاي رجوي باشد، اكنون بايد 
، ٢۵۴  شمارهء ،مجاهد(» گام عظيمي از نظر ايدئولوژيك، تشكيالتي، و سياسي«به مثابه } نشريهء مجاهد

انقالب دموكراتيك مردم ايران ، همچون يك انقالب ايدئولوژيك و مرحلهء كيفي نويني در ) ١٢ص 
انقالبي ترين اقدام «اهميت اين اقدام در نظر مجاهدين چنان بود كه آقاي ابريشمچي آنرا . تلقي گردد

مدعيان منافع طبقهء كارگر با مواضع به غايت ضد انقالبي و ارتجاعي «او گفت، . خواند» سازمان مجاهدين
يعني استيفاي حقوق به غارت رفته و لگدمال شدهء زنان تيغ مي بر سر انقالبي ترين اقدام سازمان مجاهدين 

 )١٢همانجا، ص (» .كشند
 

اين مسأله اي است كه برمي گردد به يكي از پيچيده ترين، «مهدي ابريشمچي در مورد اين اقدام گفت، 
اده، مسألهء مسألهء زن، مسألهء مرد، مسألهء خانو. . . حساس ترين مسايل اجتماعي يعني مسألهء زن و مرد 

ازدواج، مسألهء حقوق زنان، اين تضاد كمي نيست و ما آنرا هرگز سبك نمي دانستيم و خواستيم در اين 
 )٣۶همانجا، ص (» .تضاد وارد شويم و اشــِل حل آن را بكشيم تا سطح رهبري انقالب

 
 چرا طالق؟

 :توضيح مهدي ابريشمچي براي طالق همسرش مريم اينگونه شروع مي شود
 

، كه در كنار مسعود بعنوان باالترين زن ]ربيعي، همسر اول مسعود رجوي[عد از شهادت اشرف ب«
سازمان جايگاهي خاص خود داشت و مسائلي را توي سازمان حل مي كرد، سازمان مجاهدين با 

 ».آن ابعاد نمي توانست چهره و سمبول شاخص و سرشناس زن نداشته باشد
 

اي حل مسألهء زن، استيفاي حقوق او در جامعه، مي بايست در رهبري بر} به قول آقاي ابريشمچي{پس 
 :آقاي ابريشمچي ادامه مي دهد. سازمان مجاهدين يك زن حضور داشته باشد

 
 شده زني با صالحيت مكفي در رأس رهبري سازمان بنشيند همي بايست حتا براي يك دوره هم ك«

 انقالب را مثل يك مرد بدست بگيرد و معضالت و واقعاً و به طور مادي و نه فرماليستي، سرنوشت
همان سخنراني ــ نشريهء (» .انقالب قدم به قدم بوسيلهء انديشهء او و انديشهء يك مرد حل بشود

 )١٠، ص ٢۵۵مجاهد شمارهء 
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مربوط شود؟ اين نكته » در جامعه«حضور يك زن مجاهد در رهبري چگونه مي تواند به استيفاي حقوق زن 

مهدي ابريشمچي ! شايد به عنوان يك اقدام سمبوليك. ي آقاي ابريشمچي روشن نمي شوددر صحبت ها
اين به سرعت سمبوليزه مي شود و حضور مريم در رأس رهبري ايدئولوژيكي سازمان بسرعت «مي گويد، 

 )همانجا(» .مادي مي شود و براي زن ايراني راه باز مي كند
 

. ن در رهبري مي تواند سمبول مقاومت زنان به طور عام باشدحضور يك مجاهد ز: بايد چنين حدس بزنيم
شايد اين اقدام نمايانگر سمبوليك اين نكته باشد كه بدون حضور زنان در انقالب، در همان حد مردان، 

انقالب در قرن بيستم و عليه خميني و در راستاي جامعهء بي «به قول آقاي ابريشمچي، . پيروزي ميسر نيست
 ». بدون شركت زنان اساساً امكان نداردطبقهء توحيدي

 
در جامعه » استيفاي حقوق به غارت رفته و لگدمال شدهء زنان«به هرحال، به زعم مجاهدين گام اول براي 

اين به خودي خود مي تواند نشانهء ساده . بايد از طريق حضور يك زن در رهبري سازمان شان برداشته شود
 .در واقع اقدامي تحسين آميز است. نيت بدي نيستنگري به حل مسألهء زن باشد اما 

 
 !اما چرا الزم است اجباراً اين زن از همسر كنوني اش، كه ازدواجي تفاهم آميز دارند، طالق بگيرد؟

 
 :آقاي ابريشمچي چنين توضيح مي دهد

بالفاصله پس از ورود عيني و مادي مريم به رأس رهبري سازمان، يك مشكل خودش را نشان «
. اين مشكل چه بود؟ حل معادلهء رهبري انقالب.  مشكلي كه ما را در معرض گزينش قرار داد.داد

واقعيت اين است كه بر كسي كه در رأس رهبري سازمان چنين نقش حساسي را مي خواهد به 
عنصري كه در موضع . . . . عهده بگيرد، قوانين ويژه و بسيار پيچيده و بسيار حساسي حاكم است

ولوژيك باشد بايد عنصري غيرمتعين و نامشروط به غير باشد و فقط و فقط انقالب رهبري ايدئ
در اينجا بود كه با يك مسألهء بسيار ساده يعني با مسألهء . . . متعين اش بكند و نه چيز ديگر 

فردا ممكن است امري براي انقالب پيش بيايد كه مثالً يك . . . خانواده تناقض ايجاد مي شد 
. چرا كه مريم مشروط است به شوهرش. . .  نمي تواند در حل آن حضور داشته باشد درصد مريم

اگر اينطور مي شد كم كم مريم پرت مي افتاد و نمي توانست در حل تمام مسائل انقالب حضور 
 ».داشته باشد و موضعش  از محتوا خالي مي شد
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مان بالهتي كه عنوان شده ــ بايد گفت اين اگر استدالالت آقاي ابريشمچي را براي طالق بپذيريم ــ با ه
در هيچكدام از انقالبهاي بزرگ دوران ما، رهبران انقالب مجبور نبوده . يك تئوري عجيب و نوظهور است

آيا رهبران . اند براي آنكه وظايف رهبري خود را به طور تام انجام دهند، همسران شان را طالق دهند
ر انقالبها، كساني چون هوشي مين و نلسون ماندال همسران شان را ترك انقالب روسيه و چين و كوبا و ساي

كردند تا بتوانند رهبر ايدئولوژيك و انقالبي حرفه اي باقي بمانند؟ آيا چه گوارا در متن مبارزهء مسلحانه 
 براي زن مورد عالقه اش شعر عاشقانه نمي گفت؟ 

 
اگر ترك همسر و خانواده براي اجراي وظايف رهبري الزم است، چرا خود آقاي رجوي درست به فاصلهء 

 دست به تجديد فراش زد؟ آيا ازدواج او با دختر آقاي ابولحسن بني ١٣۶٠كوتاهي پس از سي خرداد 
بري پيدا نمي مشرف به ره» قوانين ويژه و بسيار پيچيده و بسيار حساس«} به اصطالح{صدر ربطي به آن 

از وقت رهبري را نمي گرفت؟ كدام يك درصد؟ چه كسي گفته است كه » يك درصد«كرد، و مثالً 
رهبران نمي توانند يك درصد از وقت شان را وقف همسران و خانواده هاي شان بكنند؟ اگر يك انقالبي و 

ست اختصاص دهد اساساً يك رهبر نتواند يك درصد از وقت اش را به زن يا مردي كه شريك زندگي او ا
مجاهدين نمي » قانونمندي رهبري«حتا پيامبران و امامان اسالم هم مشمول اين . نمي تواند انسان كاملي باشد

 . شوند
 

اگر داشتن شوهر : آقاي ابريشمچي در مورد رهبري درست از آب در مي آيد» تئوري«تنها در يك صورت 
آقاي ابريشمچي بدون آنكه خود . انه، آشپزي و بچه داري، كار در خ»وظايف زناشويي«مساوي باشد با 

اين تئوري از ديد آقاي . متوجه باشد، برداشت خودش را از مقولهء شوهر و خانواده برمال مي سازد
آيا رهبري ايدئولوژيك يك سازمان انقالبي «او مي گويد، . مي شود» زنان رهبر«ابريشمچي فقط مربوط به 
طالق به . . . د يك شوهر فرماليستي را يدك بكشد؟ اين احترام به خانواده است؟ به عنوان يك زن مي توان

در تاريخ اسالم هم . خاطر اين است كه اين زن بتواند وظايف اش را در صدر رهبري سازمان انجام بدهد
او هم مي . هست كه حضرت زينب وقتي كه مي خواست به كربال و صحنهء آشورا برود طالق گرفت

 )همانجا(» . رهبري انقالب حسيني شركت كندخواست در
 

 ! البته در تاريخ اسالم هم هست كه رهبر اصلي ايدئولوژيك ــ خود پيامبر ــ چندين همسر اختيار كرد
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اما فرض كنيم كه تئوري آقاي ابريشمچي درست باشد و زن رهبر براي آنكه صد در صد به امر انقالب 
  !اما اين تئوري توضيح نمي دهد چرا اين زن بايد دوباره ازدواج كند. بپردازد بايد از همسرش طالق بگيرد

 براي اين ازدواج دوم ديگر چه تئوري اي مي توان ارائه كرد كه ناقض تئوري اول راجع به طالق نباشد؟
 

 چرا ازدواج؟
ل مهدي ابريشمچي پس از تئوري بديع خود در بارهء كيفيات رهبري ايدئولوژيك و روشن كردن دالي

 :طالق ايدئولوژيك و مثال از حضرت زينب، چنين ادامه مي دهد
 

بالفاصله بعد از طالق، از طرف دفتر سياسي سازمان كامالً مشخص و روشن بود كه اين تركيب «
 ».رهبري، بدون ازدواج بي پاسخ است

 
 اين ازدواج هيچ مانع ايدئولوژيك بر سر راه«چرا؟ به چه سبب؟ آقاي ابريشمچي چنين توضيح مي دهد، 

 ».نبود و از طرف ديگر ضرورت آن براي وحدت تمام عيار رهبري مسلم بود
 

 بايد گفت اين تئوري از تئوري اول در مورد طالق ايدئولوژيك نيز ازدواج براي وحدت تمام عيار رهبري؟
بران بايد ضروري مي داند كه ره» وحدت تمام عيار رهبري«سازمان به خاطر » دفتر سياسي«: نوظهورتر است

 !با يكديگر ازدواج كنند
 

بايد پرسيد دفتر سياسي از وحدت تمام عيار چه ادراكي دارد؟ در اينجا از تاريخ اسالم هم مثالي در جهت 
اين تركيب سـنتز رهبري، بيان مادي يك سنتز «آقاي ابريشمچي مي گويد، . روشنگري آورده نمي شود

بنابر اين هرقدر كه در . . . يت عالي به دست آمده است ايدئولوژيك است كه از درهم رفتن دو صالح
رأس رهبري سازمان با برخورداري از ايدئولوژي ضداستثماري، وجوه وحدت دو عنصر رهبري كننده را 

 ».بيشتر بارز كنيم، بيشتر به نفع رفع تبعيض و خرد كردن ديوارهاي بين زن و مرد است
 

سـنتز «. است» استيفاي حقوق لگدمال شدهء زن« اين ازدواج با اين تمامي توضيح ايشان در مورد رابطهء
، يعني ازدواج »درهم رفتن دو صالحيت عالي«مي بايست بيان مادي پيدا مي كرد، پس با » ايدئولوژيك

رهبران، هم وحدت تمام عيار حاصل شده است و هم ديوارهاي بين زن و مرد فرو ريخته، و اينها به نوبهء 
 .ض ميان زن و مرد مي انجامدخود به رفع تبعي
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در تمامي سخنراني چند ساعتهء آقاي ابريشمچي، كه متن آن دهها صفحه از شش هفت شمارهء متوالي 
هرچه هست انكار و تكذيب . نشريهء مجاهد را انباشته، هيچ توضيح ديگري در اين مورد داده نمي شود

حاال اگر مسعود زن داشت، «اضافه مي كند، آقاي ابريشمچي همچنين . است» نيات بدخواهانهء مغرضان«
چرا كه مشروط بودن مسعود به همسر سابقش يك الزام ديگر انقالب بود، نه صرفاً . مريم مجرد مي ماند
 )٢٣همانجا، ص (» .يك الزام خانوادگي

 

 
 

نامشروط غيرمتعين بودن و «آقاي ابريشمچي پيش از اين ادعا كرده بود كه الزام انقالب . تعجب آور است
مشروط بودن مسعود به همسر سابقش يك الزام ديگر انقالب «اكنون ادعا مي كند . بودن رهبر است» به غير
دوام نياورد و به طالق همسر سابق انجاميد؟ البد » الزام ديگر انقالب«و چرا اين . چرا؟ روشن نيست» .بود

 !بود» يك الزام ديگرتر انقالب«آن طالق هم 
 

آيا در آينده مسألهء همرديفي چگونه حل خواهدشد؟ پاسخ اين است كه «ادامه مي دهد، مهدي ابريشمچي 
آنوقت بسته به شرايطي كه داشته باشيم، مسأله قواعد خاص خودش را دارد و دقيقاً و مشخصاً بايد رسيدگي 

اً اين الگو مسألهء تركيب رهبري را در آن شرايط بايد به طور مشخص حل كرد و مطمئن. . . ليل كرد حو ت
 ».اين الگو مطلقاً قابل تكرار نيست. نخواهد بود

 
در مورد كيفيات رهبري، طالق و ازدواج ايدئولوژيك، فقط براي » تئوري«چرا قابل تكرار نيست؟ اينهمه 

 همين يكبار؟ يا اينكه بايد منتظر بود براي طالق ها و ازدواج هاي آينده تئوري هاي ديگري جور شود؟ 
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 داستان از جانب آقاي ابريشمچي به نحوي حكايت مي شود كه گويي طالق و ازدواج دو تمامي اين

طالق در جهت ارتقاء مقام زن و كسب مقام رهبري؛ و ازدواج : مسألهء جدا و بي ارتباط با يكديگر بوده اند
اني خود اما مهدي ابريشمچي در جايي از سخنر. به عنوان وحدت تمام عيار رهبري كه امري است عليحده

 :او مي گويد. نكته اي را فاش مي كند كه در حقيقت دليل واقعي طالق همسرش را در خود نهفته دارد
 

او به عنوان رهبري . اين مسعود تمام ذهن و فكرش بدنبال حل مسألهء زنان بوده و هست«
حيت او كشف كرد كه مريم از چنين صال. ايدئوژيك، اين راه را پيش پاي سازمان گذاشته است

 )٢٣همانجا، ص . (ايدئولوژيكي برخوردار است
 

آقاي مسعود رجوي به دنبال طالق همسر سابق اش،  در صدد تجديد فراش مجدد ! و نكته هميجا است
 اين تصميم متعاقبطالق خانم مريم . برآمده و براي اينكار خانم مريم ابريشمچي را در نظر داشته است

 » .كشف مي كند«و صالحيت ايدئولوژيك مريم را درست پس از آنكه ا. گرفته مي شود
 

دفتر «احتماالً خود آقاي ابريشمچي نيز با شنيدن تصميم آقاي رجوي همانقدر متعجب شده است كه 
 .يا ساير مجاهدين» سياسي

 
سازمان . سازمان مجاهدين اگر نگراني آزادي و برابري زنان را داشت مي توانست بهتر از اينها عمل كند

ن مي توانست تحليلي از وضع زنان و رابطهء آن با نظام بهره كشي اقتصادي ـ اجتماعي حاكم در مجاهدي
سازمان مجاهدين مي توانست تحليلي از . ايران ارائه دهد و براي آن راه حل برنامه اي پيشنهاد نمايد

ن حقوق زنان را ارائه دهد؛ مي توانست تاريخچهء پامال شد» دين مبين«چگونگي پامال شده حقوق زن در 
از صدر اسالم تا كنون ارائه كند و ريشه هاي خرافي و مذهبي آنرا نشان دهد؛ و » جامعهء عدل اسالمي«در 

 . كردن تمايالت اش، حجاب تحقير اسالمي را از سر زنان و دختران مجاهد بردارد» سمبوليزه«نيز براي 
 

اعطا كرده » مادر ايدئولوژيك«م رجوي لقب به مري» انقالب ايدئولوژيك«روزنامهء مجاهد پس از اين 
انبوهي از نامه هاي زنان و دختران مجاهد خطاب به خانم مريم كه در اين نشريه چاپ شد با عبارت . است

مجاهدين تصور مي كنند با اعطاي اين لقب مقام زن را باال . شروع مي شود» مريم اي مادر ايدئولوژيكم«
گوئي ايدئولوژي چيزي است كه بايد . ت ايدئولوژي را نزول مي دهندمي برند، حال آنكه در عمل اهمي
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برايش مادر و پدر دست و پا كرد و مثالً به پسرها از پدرشان و به دخترها از مادر ايدئولوژيك شان به ارث 
 !مي رسد

 
راغ چ«، و »علي و فاطمهء زمان ما«، »كسي همچون امام علي«رهبري سازمان مجاهدين در نشريهء مجاهد 

سازندگان انسان عصر جديد «از اين فراتر، آنها ). ٢٣، ص ٢۵٧مجاهد، (خوانده شدند » راه رسيدن به خدا
بزرگترين انقالبيان قرن بيستم ). ٢٢همانجا، ص (ناميده مي شوند » و معلمين كبير نسل رهايي انقالب بشر

 . نيز چنين القاب مضحكي به خود نمي بستند
 

ولوژيك رهبري سازمان مجاهد، تراژدي هاي تلخي همچون سرنوشت زينب كمدي انقالب بزرگ ايدئ
طالب جدي را به دنبال دارد كه اين روزها مي بايد به خاطر يك ازدواج ايدئولوژيك ديگر روزهاي 
درازي از عمرش را در پناهگاه دولتي آوارگان و خانه بدوشان تيره روز شهر نيويورك، در انتظار حكم 

     .    به سركنددادگاهي بي رحم 
 ٢٠٠٨ ژوئن ٢٢

 
1 -AP, Iranian widow faces terror charges in NYC, by Tom Hays 

http://ap.google.com/article/ALeqM5glCgJHWa4m4ZEz5I5wKl7fF_apAwD91D45E80 
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