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به جای مقدمه
سعدی گفته است:

حیف باشد صفیر بلبل را
که زفیر خر ازدحام کند

جنــگ بــا آخوندهــا، رفتــن انتخابــی بــه یــک ضیافــت نبــود. 
ــا  ــد. ب ــرده بودن ــل ک ــا تحمی ــه م ــا ب ــه آنه ــود ک ــری ب جب
سرکوب شــان، بــا زندان هــا و اعدام هایشــان و بــا همــة 
خدعه هــا و نیرنگ هایشــان و مــا فقــط یــک انتخــاب 

ــس.  ــن و ب ــا. همی ــا آنه ــا، ی ــا م ــتیم. ی داش
بــی هیــچ درنــگ و تردیــدی. کوچکتریــن غفلتــی در ایــن 
ــه  ــی و از هم ــی، روان ــودی فیزیک ــه ناب ــر ب ــاب منج انتخ
ــار  ــاک و فاجعه ب مهمتــر آرمانــی مــا می شــد. عاقبتــی دردن
ــرای مــردم و میهــن  کــه یــک فرصــت تاریخــی آزادی را ب

ــاد مــی داد.  بــر ب
نتیجــه هــم روشــن بــود. هضــم شــدن در معــدة بزرگــی کــه 

هرچــه از او پرســیده می شــد: هــل امتــالت؟ 
ــمن به میدان  ــه دش ــد؟ البت ــن مزی ــل م ــی داد ه ــخ م پاس
ــات  ــی از امکان ــا دریای ــود. ب ــدار ب ــکار و غ ــیار م ــده بس آم
به یغمابــرده خلقــی کــه مبــارزة ضدســلطنتی را بــا پیــروزی 

ــود.  پشــت ســر نهــاده ب
ــا  ــه ب ــل مقایس ــه قاب ــادی ک ــات م ــة امکان ــته از هم گذش
ــاه،  ــالف ش ــود او برخ ــا نب ــات م ــا و امکان ــام دارایی ه تم
ــک  ــا ماســک و صورت ــم داشــت. ب ــری ه ــوت دیگ نقطــه ق
مذهــب و خــدا بــه میــدان آمــده بــود و از اعتمــاد و عواطــف 
عمیــق توده هــای بســیار، برخــوردار بــود و مــا کــه بودیــم؟ 
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ــن  ــا چنی ــه ب ــوان مقابل ــع ت ــوا به واق ــادل ق ــة تع در صحن
ــتیم. ــی را نداش هیوالی

 ایــن بــود کــه بســیاری انتخــاب این جنــگ را، خمــر خوردنی 
بــا اژدهــا خواندنــد و یــک دیوانگــی بــه دور از عقــل ارزیابــی 
ــر  ــم پ ــا کالســیک ه ــی ی ــد و در منطــق صــرف نظام کردن

ــتند.  ــم داش ــق ه ــد و ح ــه نمی گفتن بی راه
ــمن در اوج  ــه دش ــد ک ــروع ش ــردی ش ــب نب ــن ترتی ــه ای ب
ــی و  ــات نظام ــن نقطــة امکان ــن تری ــا در پائی ــود م ــدرت ب ق
ــا  ــات و رنج ه ــة لطم ــم هم ــه به رغ ــگفتا ک ــا ش ــی. ام سیاس
ــر  ــد و ب ــزوده ش ــان اف ــر یقین م ــه ب ــر لحظ ــکنج ها، ه و ش

ــم.  ــد کوبیدی ــل امی طب
به راستی چرا؟

ــان  ــه ج ــه از دادن آن هم ــود ک ــرور ب ــوت و غ ــر نخ از س
عزیزتــر از جــان دریــغ نمی کردیــم؟ 

آن چــه کــه بــه مــا دلگرمــی اســتواری مــی داد بــردار زمــان 
ــن  ــدرت ای ــر لحظــه از ق ــه ه ــم ک ــه چشــم می دیدی ــود. ب ب
هیــوالی دوزخــی کاســته می شــود و به عکــس، بــه مــا کــه در 
راســتای درســت تاریــخ حرکــت می کنیــم افــزوده می شــود. 
ایــن وضعیــت تــا بدانجــا پیــش رفــت کــه وضوحــش را خــود 

دشــمن هــم دیــد. 
ــع او در  ــه نف ــان ب ــة زم ــه عقرب ــد ک ــی فهمی ــی به خوب یعن

ــت.  ــت نیس حرک
چاره اندیشــی و مکــر او ایجــاب می کــرد کــه بــه جــای 
ــی  ــد. یعن ــت کن ــه حرک ــا دو مؤلف ــی، ب ــک خط ــت ی حرک
نیروهــای جدیــدی را بــه مقابلــه مــا بفرســتد. نیروهایــی کــه 
ــدی نداشــتند. کــت و  البتــه لبــاس پاســداری و لبــادة آخون
ــتاد  ــن اس ــتند. عناوی ــم داش ــون ه ــراوات و پاپی ــلوار و ک ش
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دانشــگاه و محقــق تاریــخ و خبرنــگار و ژورنالیســت را یــدک 
می کشــیدند. 

ــا و  ــن م ــدی بی ــدی و قطب بن ــل مرزبن ــن رو در تکام از ای
ــدند  ــه ش ــت گرفت ــه خدم ــدی ب ــه جدی ــر و الی ــم قش رژی
ــام رســوای »پاســدار«  کــه اســم بــی آبــروی »آخونــد« و ن
را نداشــتند. مشــخصة بــارز ایــن قشــر جدیــد کینــة عمیقــی 
ــن  ــر، ای ــه به ظاه ــرا ک ــد. زی ــت دارن ــه مقاوم ــه ب ــت ک اس
ــد و  ــی می کنن ــود معرف ــال خ ــی آم ــع اصل ــت را مان مقاوم
ــت  ــوده اس ــا ب ــت م ــه مقاوم ــد ک ــغ می کنن ــه تبلی این گون
ــت و  ــانده اس ــونت کش ــتاخی و خش ــه گس ــم را ب ــه رژی ک
ــه  ــت فقی ــوالی والی ــردن هی ــرای رام ک ــه ب ــه این ک نتیج
بایــد مقاومــت مقابــل آن را نابــود کــرد تــا عطــش خونریزی 
ــکان را  ــن ام ــرات ای ــان حض ــیند و آن زم ــوال فروبنش هی
ــیار  ــاری بس ــش به ــح فرح بخ ــک صب ــت در ی ــد یاف خواهن
لطیــف و بــه دور از خشــونت بــا جناح هایــی از رژیــم 
ــب  ــم... مناص ــد ه ــینند و بع ــه بنش ــره و مصالح ــه مذاک ب
ــان  ــم آن ــری تقدی ــس از دیگ ــی پ ــی یک ــات حکومت و مقام
شــود. ایــن قشــر جدیدالــوالده در رونــد مبــارزه بــا آخوندهــا 
یــک قشــر مشــخص اجتماعــی بــا هدف هــا و خواســته های 
ــا  ــت ب ــی اس ــت. طیف ــدی نیس ــی واح ــی و طبقات سیاس
فرهنــگ و اعتقــادات متفــاوت و گاه بســیار متضــاد. از جملــه 
ــدگان و واپس نشســتگان از خــود مقاومــت کــه هریــک  بری
بــه تناســب در زمان هــای گذشــته بــذل جــان و مالــی هــم 

ــد.  کــرده بودن
امــا از آنجاکــه، به رغــم تمامــی خواســتگاه های مختلف شــان، 
ــمت  ــه س ــا را ب ــت پیکان ه ــا جه ــا آخونده ــارزه ب در مب
ــاری  ــوخت ب ــواه س ــواه ناخ ــد خ ــرف می کنن ــری منح دیگ
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بــرای آنــان علیــه مقاومــت تــدارک میبیننــد و همیــن کافــی 
ــای آســمانی و  ــا، حضــرات را مائده ه ــه آخونده ــا ک اســت ت

ــاور خــود بداننــد.  نیروهــای غیبــی و ی
ــوند  ــده می ش ــیار گزی ــه بس ــا، البت ــان  و خانم ه ــن آقای ای
کــه بــه طرفــداری از رژیــم متهــم شــوند. امــا واقعیــت ایــن 
ــعار  ــه ش ــرفصلی و حســاس ب ــاط س ــام نق ــه در تم اســت ک
شــنیع »البتــه خمینــی« پنــاه می برنــد و زیــر پــای مقاومــت 
را خالــی می کننــد و بــه راســتی مگــر همیــن کــم هدیــه ای 
اســت بــرای اتاق هــای فکــر وزارت اطالعــات و ســایر نهادهای 

امنیتــی رژیــم؟ 
و به راســتی کــدام مأمــور وزارت اطالعــات، با کارت شناســایی 
ــادر باشــد چنیــن گــرد و  و شــمارة مشــخص، هســت کــه ق

خاکــی بکنــد و بــذر یــأس و تردیــد بیفکنــد؟
درهرصــورت در ایــن نبــرد مهیــب و خونیــن و بی رحــم مــا 
ســنگینی بــار یــک مبــارزه دیگــر را نیــز بــه دوش داشــتیم. 
یعنــی آخوندهــا بــرای انحــراف مــا از نشــانه روی، جبهه هــای 
دیگــری بــه راه میانداختنــد و ســربازان پیــاده و ســواره خــود 
ــا  ــا م ــه ب ــه مقابل ــری ب ــرده دیگ ــزک ک ــای ب ــا لباس ه را ب

می فرســتادند. 
آقایــان و حتــی خانم هــای مربوطــه در مقابلــه بــا مــا از هیــچ 

دنائتــی کوتاهــی نکردند. 
بســیاری تهمــت هــا، کــه حتــی وزارتی هــا و شــکنجه گرهای 
ــه مــا بزننــد را ارزانــی مــا کردنــد  آخونــدی نمی توانســتند ب
ــه  ــر ب ــا ناگزی ــاندند و م ــد و دروغ افش ــاوه گفتن ــیار ی و بس

پاســخگویی شــدیم. 
ــا در  ــه ام. ام ــاب را از ســعدی گرفت ــن کت ــام ای ــه ن ــم ک گفت
ایــن جــا بایــد اضافــه کنــم کــه »کاش« شــیخ اجــل موافــق 
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نیســتم کــه در ادامــه گفتــه اســت:
کاش بلبل خموش بنشستی

تا خر آواز خود تمام کند
آرزو کــرده  ای کاش همین طــور می شــد کــه ســعدی 
ــول  ــه ق ــر آن ب ــا زفی ــی م ــورت خموش ــا در ص ــت. ام اس
مســیح پیامبــر افعــی زادگان از بلندگوهــای گوناگــون 
ــاال  ــا ب ــرد و فتنه ه ــر می ک ــا را پ ــان فض ــت اهلل  نشان ش آی

می گرفــت. 
ــا  ــگ ب ــل جن ــم مث ــگ ه ــن جن ــه ای ــود ک ــن ب ــت ای واقعی
آخوندهــا یــک تحمیــل بــه مــا بــود. امــا مــا هیچــگاه از یــاد 
ــا  ــا ب ــی م ــگ اصل ــی از جن ــگ وجه ــن جن ــه ای ــم ک نبردی
ــی  ــی و قدم ــای قلم ــن جنگ ه ــام ای آخوندهاســت و در تم
ــا  ــلیک اول را م ــه ش ــدارم ک ــراغ ن ــورد را س ــک م ــی ی حت

کــرده باشــیم. 
ــتن داری را  ــر خویش ــه حداکث ــته ایم ک ــعی داش ــه س همیش
نشــان بدهیــم و آن گاه کــه جــان بــه لبمــان می رســید قلــم 

ــم.  ــال می کردی ــی را برم ــید و ناگفته های می جوش
ــدف  ــم ه ــاز ه ــم ب ــی برده ای ــام از کس ــه ن ــرگاه ک ــا ه ام
ــة آن  ــات ملعون ــا و وزارت اطالع ــم و آخونده ــان رژی اصلی م

ــوده اســت.  ب
مــن نیــز در ایــن ســالیان بنابــه وظیفــة آرمانــی و سیاســی 
خــودم یــک ســرباز ســادة کوچــک بــوده ام کــه تیرهایــی بــه 

ســوی دشــمن ضدبشــری شــلیک کــرده ام. 
مقاالتــی کــه در ایــن مجموعــه گــردآورده ام همــان تیرهــای 
مــن بــه ســوی اتــاق مبــارزه بــا نفــاق وزارت اطالعــات بــوده 
اســت. هرچنــد کــه نــام کســانی بــه میــان آمــده کــه کارت 
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وزارتــی ندارنــد. 
مأمــور مســتقیم و جیــره مواجــب بگیــر آخوندهــا هــم 
نیســتند. امــا چــه بــه تجربــه و چــه بنابراخبــار موثقــی کــه 
داشــته ایم یقیــن دارم کــه  اینهــا خــط وزارت ملعونــه را رلــه 
می کننــد و حرف هــای بازجویــان و خــط دهنــدگان امنیتــی 

ــد. ــرار می کنن ــر تک ــی هرزه ت ــا زبان ــم را ب رژی
ــم برخــی  ــه بگوی ــد نباشــد ک ــان شــاید به مناســبت ب در پای
از مقــاالت ایــن مجموعــه بــا نام هــای دیگــری منتشــر شــده 

اســت.
بــرای اولیــن بــار ایــن راز را بازگــو کنــم کــه ســازمان 
ــی  ــزدوران اطالعات ــان م ــه ده هیچــگاه نمی خواســت دهان ب
بشــود بــه همیــن دلیــل اجــازة انتشــار بســیاری از مقــاالت را 

ــه مــن نمــی داد.  ب
ــراف  ــوده ام اعت ــن ب ــا مجاهدی ــه ب ــه ای ک ــد ده در طــی چن
ــدون اطــالع ســازمان انجــام  ــه کاری مخفــی و ب ــم ک می کن
داده ام. یعنــی نامــی  مســتعار بــرای خــودم برگزیــده ام و برخی 
مقــاالت ایــن مجموعــه را بــه همــان نــام منتشــر کــرده ام. از 

ــم.  ــن کارم عذرخواهــی می کن ــت ای ــن باب همــة مجاهدی
همچنیــن خوانندگانــی کــه می خواندنــد و نمی دانســتند 
نویســنده اش مــن هســتم بایــد مــرا ببخشــند و طرفــه ایــن 
کــه اگــر بــه گفتــار اغلــب بریــدگان و مزدورانــی کــه دربــارة 
مــن قضــاوت کرده انــد مــن را متهــم بــه نوشــتن سفارشــی و 
ــوده  ــاًل عکــس ب ــه کام ــه قضی ــد درحالی ک ــتوری کرده ان دس

اســت.
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»من هیچ امیدی به فردای زندگی ام ندارم... 
ما قربانی درگیری شما با سازمان شدیم«   
»احساس می کنم در دنیایی زندگی می کنیم
 که در آن مبارزة مسلحانه دیگر جایی ندارد«
»چیزهایی در ذهنم اتفاق افتاده است و
 الکی حرف نمی زنم و به لحاظ اعتقادی بریده ام«

)از آخرین گفتگوی مصداقی با سربازجوی اطالعات،
نقل از کتاب خاطرات مصداقی(

انتشار مقاله یا گزارش، یا هرچه كه بخواهید اسمش را بگذارید، ایرج مصداقي با عنوان 
»گزارش۹۲« بسیار روشنگر بود. خیلي چیزها را روشن كرد. چیزهایي كه به هر دلیل 
مقداري در ابهام بودند. من به همین خاطر یك تشكر جدي به ایرج مصداقي بدهكارم. 
حاال، بعد از انتشار »گزارش ۹۲« از ابهام درآمده ام. به قطعیت و یقین رسیده ام. او را 
یك بریدة جبون مي  نداشت و كارش به یك »مأموریت براي بازجو«یش منتهي شد.
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اما اجازه بدهید قبل از ورود به بحث مأموریت مصداقي یك پرانتز نسبتًا طوالني باز 
كنم و بعد بحث را ادامه دهیم. 

شما حتمًا بهروز جاویدتهراني را مي شناسید. یكي از زندانیان مقاوم و سرشناس در 
رژیم آخوندي است. او هیچگاه مجاهد نبوده است اما از آن جا كه انساني شریف است 
در مطلبي به نام »حمله تروریستي به کمپ لیبرتي و وظیفة اخالقي و سیاسي ما« 
شرح داده است كه: »سال۱۳۹۰ به دلیل فیلمبرداري از محسن دگمه چي بیمار در 
حال احتضار، من را به همراه صالح کهندل، فرزاد مددزاده و پیروز منصوري از بند۱۲ 
۳ماه  تمام  ما  نمودند.  منتقل  اوین  بند۲۴۰  سلول هاي  به  کرج  شهر  رجایي  زندان 
تابستان را در سلول انفرادي گذراندیم و در ماه دوم یک بار سربازجوي وزارت اطالعات 
»علوي« که من را براي بازجویي به اتاق مخصوص برده بود بعد از قریب نیم ساعت 
سخن گفتن از فرصت هاي ازدست رفته زندگي من و دلسوزي هاي پدرانه! براي جواني 

تباه شده من، انگار فکر تازه اي به ذهنش رسیده گفت: 
علوي: بهروز مي خواي بري خارج از کشور؟ 

من: )چون نزدیک آزادیم بود خیلي مشکوک گفتم( من پاسپورت ندارم جناب علوي. 
بدون پاسپورت تا شمال هم نمي رم. 

علوي: )با عجله( پاسپورتم بهت مي دیم. 
من: )چون فکر کردم مي خواد از شر من تو ایران خالص بشه گفتم( من پول ندارم 

که بخوام برم خارج. 
علوي: پولم بهت مي دیم. 

من: )کنجکاوانه پرسیدم( چکار باید بکنم؟ 
علوي: هیچي. همین کاري که این ۱۵سال تو ایران کردي. مبارزت رو بکن. )بعد از 

چندثانیه سکوت هر دونفر، ادامه داد( کنارش دوتا فحشم به سازمان بده« 
حاال با طرح یك سؤال برویم بر سر مصداقي. 

و  بزند  بازجویش  سینة  به  رد  دست  كه  داشت  شرف  این قدر  جاویدتهراني  بهروز 
داشت  و شجاعت  پاكي  قدر  این  برآن  اضافه  و  نكند  قبول  را  او  از سوي  مأموریتي 
زنداني دیگر، حرف  یا هر  او،  اگر  اما  بنویسد.  را  بازجویش  بیاید همین خواسته  كه 
بازجویش را مي پذیرفت و به خارج مي آمد و همان »کاري که این ۱۵سال تو ایران« 
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كرده بود را مي كرد و در کنارش »دوتا فحشم به سازمان« مي داد به او چه مي گفتیم؟ 
بدون تردید مي گفتیم به دنبال یك مأموریت ازطرف بازجوي وزارتي آمده است. 

از  جوتر  كینه  و  رجوي  مسعود  به خون  تشنه  كه  هستیم  رو  روبه  موجودي  با  حاال 
زنده  این است كه چرا مسعود  و فلسفي اش  ایدئولوژیك  و  الجوردي سؤال سیاسي 
است؟ آیا به راستي چنین موجودي قبل از هرچیز و پیش از هر بحثي نباید پاسخ دهد 
كه در راستاي مأموریتش براي »محمد توانا« )بازجویش( چه كرده و چه مي خواهد 

بكند؟
به عقیــده مــن مصداقــي در ادامــة قــول  و قــرار بــا بازجویــش بــه مأموریــت آمــده 
اســت. »گــزارش۹۲« اوج ایــن مأموریــت اســت؛ و هــدف اطالعاتــي ایــن مأموریــت 

را برمــال مــي كنــد.
ــدارم،  ــش را ن ــث دروغ گویي های ــاًل بح ــي اص ــا مصداق ــر ب ــن دیگ ــن رو م ــم ازای ه
انزجارنامــه  و  بریدن هــا  حتــي  بحــث  نــدارم،  را  خالي بندي هایــش  بحــث 
نوشــتن هایش را نــدارم، بحــث حقه بازي هــا و كینه كشــي هایش بــا زندانیــان 
مجاهــد را نــدارم، فقــط و فقــط بــا یــك چیــز او كار دارم آن هــم مأموریــت او اســت. 
بــراي خیانت بارتریــن توطئــه اي كــه در مــورد یــك جنبــش مي تــوان مرتكــب شــد. 
در زیــر ایــن چتــر اســت كــه مــواردي كــه در بــاال اشــاره كــردم بــا مصداقــي معنــا، 
ــل  ــي قب ــي مصداق ــد. یعن ــدا می کنن ــود را، پی ــي خ ــاي واقع ــك معن ــي هری و حت
ازهرچیــز بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد كــه وقتــي بــه بازجویــش اعتــراف كــرد 
ــي چــه  ــده اســت« بازجــو از او چــه خواســت؟ و مصداق ــي بری ــه لحــاظ عقیدت »ب
مأموریتــي را پذیرفــت و ایــن چندســاله در خــارج كشــور، در راســتاي آن مأموریــت 

چــه كــرده اســت؟
اما ازآنجا كه جستجوي ذره اي صداقت در مصداقي امري عبث و بیهوده است بهتر است 
منتظر او نمانیم و این مهرة » هفت خط و هفت رنگ« وزارتي را كالبد شناسي كنیم 

و مروري كوتاه داشته باشیم به طیف رنگین عملكردهاي او در راستاي مأموریتش.
كساني كه گذرشان به زندان و بازجویي افتاده باشد خوب مي دانند كه بازجوها حتي 
در سرزمین تحت حاكمیتشان، یعني زندان، رفتار یكدستي با همه اسیران ندارند. با 
یك زنداني خشن و تند برخورد مي كنند و در عین حال و حتي همزمان با زنداني دیگر 
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خوش و بش مي كنند. با نفر سوم بسیار مقرراتي و خشك هستند و با نفر چهارم كاماًل 
توانا و دست پروردگان  بازجویان كاركشته اي مثل محمد  این منطق  نرم.  منعطف و 
اعتقادي اش است كه از هر تاكتیكي استفاده كند تا وظیفة خود، یعني ارتقاي »زنداني 
انجام دهد. حال كسي را درنظر  به نحو احسن  تسلیم شده« به یك »فرستاده« را 
بگیرید كه خود صراحتًا اعتراف مي كند »به لحاظ اعتقادي بریده است« و موجودي 
است له شده در بین دو سنگ آسیاب مقاومت و رژیم. بازجوي مربوطه چه خواهد كرد 
و »فرستادة« خود را چگونه توجیه خواهد كرد. خود »فرستاده« هم بعد از توجیه، 
اول از همه باید چهرة درهم شكسته خود را الپوشاني كند تا بتواند از سوي دیگر خط 
نهایي را به صورت غیرمستقیم پیش ببرد. براي الپوشاني چهرة خود »بهترین دفاع 
حمله است« یعني هرچه بتواند به چهرة دیگران خنج بكشد و اوضاع را بیاشوبد بهتر 
مي تواند در گرد وخاكي كه راه انداخته گم باشد و مصداقي با زیركي طي سالیان بعد 
از آزادي اش در خارج كشور، توانسته است با چنین ترفندي از زیر بار پاسخ به سؤاالت 

اصلي در مورد خودش فرار كند.
اما توطئه به قدري بزرگ است كه مصداقي هیچگاه نمي توانست به تنهایي آن را به 
پیش ببرد. اركستري از سوته دالن مطرود الزم بود كه هریك با عنواني و اسم و رسمي 
به میدان بیایند و سازي را كوك كنند و به رهبري مصداقي و »رحیم مشایي«اش 
خط اصلي را پیش ببرند. چنین سوته دالن حسرت زده اي به میدان آمدند و عربده هایي 
كشیدند و مي كشند كه بیشتر گوش را آزار مي داد و مي دهد، تا این كه اعتراضي را مفهوم كند. 
به عبارت دیگر »گزارش۹۲« نیشتري زد به یك غدة عفوني كه طي سالیان خود را به 
مقاومت تحمیل كرده بود و مقاومت هم به دالیلي صدایش در نمي آمد. اما به هرحال 
براثر »زحمات بي دریغ« مصداقي و »همنشین«هایش میدان جنگ مشخص شد و 
اكنون ما به خوبي میدانیم كه طرح »زدن سر« از آستین كدام مهره هاي سوخته و 

نیم سوز شده و آگاه و ناآگاه بیرون مي آید. 
به نظر شما یك تشكر از مصداقي كم نیست؟ 

انبوه مزخرفات و دروغ ها و تهمت هایي كه در فاصله اي اندك و پس از  به نظر من 
»گزارش۹۲« منتشر شد و البته قبل از هرچیز ماهیت نویسندگان و گویندگانش را 
برمال كرد، كار یك غدة چركین را به سرمنزل نهایي اش رساند. ما چقدر باید قسم 
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مي خوردیم تا به ساده دالن اثبات كنیم كه یك مشت آدم مسخ و بیگانه شده با هر 
ارزش انساني و انقالبي جمع نامتجانسي تشكیل داده اند كه اگر آنها را هفت روز در 
یك دیگ بجوشاني خودشان یك ساعت هم نمي توانند با یكدیگر سر كنند و حاال 
شاهكار اتاق مربوطه را در »ادارة مبارزه با نفاق« وزارت اطالعات مشاهده كنید كه 
سوته دالن رانده و مانده را چگونه جمع، و سر هركدامشان را به سایتي بند كرده است. 
»جمع  این  اعضاي  از  هیچ یك  به  دیگر  همنشین هایش  و  مصداقي  نقاب  افتادن  با 
 شیطاني« تهمت مبارز بودن نمي چسبد. در پرونده این دونان جز سمپاشي و جاسوسي، 

به نام شاعر و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و محقق و... چیزي یافت نمي شود. 
اما آیا به نظر شما دستاورد كمي است كه تك به تك نفرات این »كیس عفوني« این 
چنین به خودزني افتاده اند؟ و بعد از این رسوایي ها، دیگر خواجه حافظ، حتي در 
هند و كلكته، هم مي داند كه كار از افشاگري گذشته، باید با طرح حساب شده »ادارة 

مبارزه با نفاق« در افتاد. اجازه دهید یك مثال بزنم بعد ادامه دهیم:
به ایرج مصداقي مي گویند آقا شما كه خودت را »صداي قتل عام  شدگان« مي نامي 
وقتي در سال۶۷ دسته دسته زندانیان را به خاطر یك كلمه به دار آویختند تو با چه 
تنها  من  منتها  نوشتم.  بله  مي گوید  پرده پوشي  بي هیچ  نوشتي؟  انزجارنامه  مجوزي 

ننوشتم، همه نوشتند، علي صارمي و جعفر كاظمي هم نوشت! 
تازه به اینها هم قناعت نمي كند. پاي گالیله و ژاندارك را هم به میان مي كشد. شگفتا 
از این همه وقاحت و بیشرمي. پرویز ثابتي)مقام امنیتي ساواك( در كتاب خاطرات 
او دربارة  از  خودش »در دامگه حادثه« هم عینًا همین طور استدالل مي كند. وقتي 
شكنجه هایي كه در ساواك وجود داشته مي پرسند، به جاي جواب دادن، مي الید كه 

شكنجه سابقة طوالني دارد و در زمان مصدق خیلي بیشتر از دوره ساواك بود! 
و  صدها  و  ده ها  و  صارمي  علي  مثل  بزرگواري  شهیدان  كردن  آلوده  با  مصداقي 
هزاران شهید مثل او نشان مي دهد كه در منطق همسنخ پرویز ثابتي و بازجویان و 

شكنجه گران رسوا است. 
یا به اسماعیل یغمایي مي گویند آقا در نامة خودت، نه یك بار كه چندین بار اعتراف 
دهشاهي  اقاًل  نیست؟  كافي  همین  بریده اي.  بار  چندین  سالیان  طي  كه  كرده اي 
شرمندة نوشته خودت باش! با افتخار مي گوید نخیر! این در مجاهدین است كه بریدن 
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یك كلمة لعنتي است. ما قبل از این هم از شاه بریده بودیم، از خمیني بریده بودیم!
به ایرج شكري مي گویند بابا این نوشتة ایرج مصداقي توسط وزارت اطالعات در ایران 
پخش مي شود، مثل سایر نوشته هاي انجمن نجات به خانوادة شهدا داده مي شود، در 

زندان ها بین زندانیان پخش مي شود، مي گوید اگر این طور است چه بهتر! 
و آدمي مي ماند كه آیا اینها همان آدم هاي سابقي هستند كه ما مي شناختیم؟

 بدشان بیاید یا نیاید. جیغ و داد و فریاد بزنند یا نزنند. قسم و آیه بخورند یا نخورند، 
سؤال  صراحت  با  من  كنند.  رد  زیرسبیلي  یا  آورند،  در  بازي  قرشمال  و  كولي بازي 
مي كنم كه آیا نیازي هست كارت وزارت اطالعات در جیب بغل آقایان باشد؟ كدام 
مأمور وزارت اطالعاتي مي تواند این گونه به لوث كردن و تخریب ارزش ها بپردازد و 

مرزسرخ هاي مبارزه را در میان دیگران مخدوش كند؟ 
كدام بازجو و شكنجه گر و خفیه نویسي مي تواند تا این حد مرز بین جالد و قرباني 
را درهم بریزد؟اگر به حضرات است من هیچ تعجب نخواهم كرد كه فردا بنویسند 
و من  دارد؟  اشكالي  اطالعات هم درجیبمان هست چه  وزارت  كارت  بله  بگویند  و 
انزجارنامه  داشتید  توان  در  و  خواست  دلتان  تا  ندارد.  اشكالي  اصاًل  گفت  خواهم 
اقدام  به خاطر  اطالعات،  وزات  مأموران  براي  و  ببرید  انقالب  و  مبارزه  از  و  بنویسید 
بسیار تحسین رانگیزشان در تكثیر نوشتة مصداقي میان زندانیان دسته گل بفرستید 
و  بزنید  تهمت  و  بگویید  دروغ  مي توانید  هرچه  كنید.  تشكر  مصلحي  آخوند  از  و 
هواداران  با  بدهید،  لو  اطالعات  وزارت  به  را  جنبش  یك  اسرار  مي خواهید  هرچه 
سازمان و مقاومت در داخل كشور به اسم هاي مختلف رابطه بزنید و بعد هم در كمال 
ناجوانمردي و بي مسئولیتي كاري بكنید كه دستگیر شوند و به روي مباركتان نیاورید. 
به  توانستید  و هرچه  بنویسید  كامنت  و  مقاله  مختلف  اسم هاي  به  توانستید  هرچه 
خودتان دسته گل بدهید و دلخوش باشید كه چندروزي هم در این كسوت مي توانید 
ذلت و تسلیم خودتان را در برابر آخوندها بپوشانید. من اصاًل به شما نمي گویم »واي 
اگر از پس امروز بود فردایي«. با همین امروزتان كار دارم و همین امروز و به خاطر 
همین امروز از شما تشكر مي كنم. شما به واقع كار ما را ساده كردید. واال مگر ساده 
بود همنشین لمیده در كنار بهارش را، كه بسیاري به خوبي مي دانستند كیست و چه 
نقشي در مأموریت اصلي مصداقي دارد، این طور به میدان كشید و رسوا كرد؟ البته 
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هستند هنوز خوش نشین و همنشین هاي بزدل دیگري كه به رغم لورفتگي ولي هنوز 
جر أت بیرون خزیدن از سوراخشان را ندارند. خوب انتظاري هم نباید داشت كه همة 
كارها را ایرج مصداقي بكند. دیر نشده است و ما باید »ناكردة« خود را ببینیم. خدمتي 
كه »گزارش۹۲« كرده است در این راستا است. البته با مقداري گرد و غبار دارد و 
هارت و پورت و فیس و افاده. آدم به صورت طبیعي از این همه بي تقوایي و بي وفایي 
دل شكسته و دلگیر مي شود ولي از تألمات فردي كه بگذریم به راستي كار ما ساده 
شد. من االن احساس مي كنم با جراحي این جراحت، حاال دیگر صفها مشخص شده 
است. حاال دیگر اصال این دغدغه روحي را ندارم كه نكند حقي از كسي ضایع شود. 
دستها رو شده است. مدعي »صداي قتل عام شدگان« كه یك ولي فقیه خود خوانده 
زندان و زندانیان بود به قدري تو زرد از آب درآمد كه نیازي به توضیح ریز به ریز 
ادعاهایش نیست. همین طور در مورد مزخرفات آن »شاعر« و »ناظر« و »شاكر« و آن 
»بي عاطفه بداقبال« كه تمام سوز شدند و از این پس نمي توانند هم از توبره بخورند و 

هم از آخور. دستها رو، مواضع روشن و هدفها كاماًل مشخص است. 
در این سو انزجارنامه نوشتن و با گشت الجوردي این طرف و آن طرف رفتن جرم 
از طریق  نجاتي، چه  انجمن  برادر  به  امتیاز  و  بریدن  داده شود.  پاسخ  باید  و  است 
اینترنت و چه با سفر به هند و كلكته جرم است و كینه كشي هاي عقده هاي گذشته 
و جعل و تحریف و میانه بازي روشنفكرانه درآوردن پشیزي خریدار ندارد و آن سو 
ضدهمة اینها، و بسا چیزهاي دیگر كه بعدا لو خواهد رفت، ارزش است. تا سیه روتر 

شود هركه در او غش باشد.

اشاره به یكي دو نمونة تاریخي براي عبرت
كساني كه در جریان مبارزات گروه ها و سازمان هاي سیاسي به ویژه از سال۱۳۵۰ به 
بعد هستند به خوبي مي دانند كه فرستادن عامل نفوذي در میان مبارزان و انقالبیون 
در  كرات  به  كه  بود  ساواك  هزارچهره  مرد  شهریاري  عباس  نیست.  تازه اي  مسئلة 
سازمان هاي مختلف حزب توده و سایر گروه هاي ماركسیستي نفوذ كرد و كاري را كرد 
كه ده ها مأمور ساواك قادر به انجام آن نبودند. ساواك با تجربة موفقي كه در مورد 
عباس شهریاري داشت به شكار دستگیرشدگان گروه ها و عضوگیري براي »نفوذي« 
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كردن آنان اقدام كرد. 
از  دیگر  یكي  بطحایي،  مسعود  به  شاه،  ساواك  رؤساي  از  ثابتي،  پرویز  كه  گفته اند 
نفوذي هاي ساواك، گفته بود :» شما ده نفرید که مأمور نفوذ در عالی ترین سطوح ده 
هدف مهم هستید«. اشاره به یكي دو نمونه از این نفوذي ها در زمان شاه این حسن 
را دارد كه به ما هشیاري الزم را مي دهد. هشیاري در مورد كساني كه با »مأموریت 
مشخص« آزاد مي شوند و حتي به خارج كشور مي آیند و به نام زنداني سیاسي و چه 

و چه به فعالیت مي پردازند. 
سیروس نهاوندي یكي از معروفترین نفوذي هاي زمان شاه در میان گروه هاي سیاسي 
بود. او از فعاالن دانشجویي در كنفدراسیون بود. براي دیدن دورة تعلیمات به كوبا و 
آلباني هم سفر كرد. او ابتدا در »سازمان تودة انقالبي« كه مشي مائوئیستي داشت 
داخل  در  را  جنبش  رهبري كنندة  سازمان  باید  كه  بود  معتقد  نهاوندي  بود.  فعال 
ایران تشكیل داد و به همین دلیل وقتي به ایران رفت سازمان جدیدي به نام سازمان 
بعداز  شد.  دستگیر  ساواك  توسط  اما  گذاشت.  بنیان  را  ایران  خلق هاي  آزادیبخش 
دستگیري در ایران به خدمت ساواك درآمد و سپس با یك طرح بسیار پیچیده كه 
مستقیمًا زیرنظر پرویز ثابتي اجرا مي شد از بیمارستان »گریخت« و در بیرون به گروه 
نفوذي هاي ساواك عمدتًا  یادآوري کنیم كه  است  اینجا الزم  در  پیوست.  خودشان 
زندانیان درهم شكسته اي بودند كه براي آزادي خود تن به مطامع ساواك داده بودند. 
هرگز این گونه نبود كه نفري تا اعالم بریدگي و آمادگي براي همكاري كند توسط 
ساواك تحویل گرفته و حلوا حلوا شود. في المثل در طرح فرار سیروس نهاوندي براي 

عادي سازي و جلب اعتماد دوستانش در بیرون به دست او شلیك مي كنند. 
مي كند:  اقرار  بعد  سال هاي  نهاوندي(  فرار  اصلي  طراح  و  امنیتي  ثابتي)مقام  پرویز 
»وقتی نهاوندی را دستگیر کردیم و او حاضر به همکاری شد، مسئله فرارساختگی 
را پیش کشیدیم. اما برای آن که فرار او طبیعی جلوه کند تیری به دستش شلیک 
کردیم. این اقدام بانظارت یک پزشک صورت گرفت. حضور پزشک ازآن جهت ضروری 
بود تا قسمتی از دست راکه می بایست دراثر اصابت گلوله آسیب کمتری ببیند و به 

عصب ها صدمة جدی وارد نشود نشان دهد«. 
دكتر كوروش الشایي از رهبران دیگر سازمان راه توده كه بعدها توسط خود سیروس 
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نهاوندي لورفت و دستگیر شد و به مصاحبة تلویزیوني هم تن داد در این باره گفته 
او را به بیمارستان شماره۲ ارتش منتقل کردند  است: »می گفت در نتیجة بیماری 
و در فرصتی استثنایی از دیوار بیمارستان به بیرون می پرد و در جوی آب می افتد. 
همانجا سربازی که در تعقیبش بوده تیراندازی می کند و یکی ازگلوله ها به بازویش 
اصابت می کند؛ اما موفق به فرار می شود و به منزل یکی از دوستانش می رود تا گلوله 
پانسمان کردم«.  بود  تازه  راکه هنوز  او  اوخارج کند... من]الشایی[ زخم  ازدست  را 
از  به این ترتیب ساواك موفق مي شود یك نفوذي بسیار »موجه« را در دل برخي 
جریان هاي مبارز آن روزگار بكارد. نهاوندي موفق مي شود با لودادن تعداد زیادي از 
كادرهاي فعال كنفدراسیون دانشجویي و حتي گروه هاي دیگر ضربات بسیار سنگیني 

به نیروهاي مبارز وارد كند. 
براي جلوگیري از طوالني شدن كالم به نمونة دوم اشاره مي كنم. 

دومین نمونه مسعود بطحایي نام داشت. او از متهمان ردیف اول پروندة گروه فلسطین 
بود و در محاكمه علني این گروه در كنار شهید واالمقام شكراهلل پاك نژاد از مواضع 
انقالبي خود دفاع كرد و به حبس ابد محكوم شد. مدتي در تهران و بعد به زندان 
برازجان تبعید شد. او به عنوان یك زنداني كه در دادگاه علني خود، از شرافت سیاسي 
خود دفاع كرده است مورد اعتماد و احترام زندانیان بود. اما متأسفانه در زندان به 
همكاري با ساواك كشیده شد. خود بطحایي در علت بریدن خود گفته است: »تحمل 
زندان، آن هم حبس ابد، را نداشتم. در زندان برازجان بریدم. نقشه ای ریختم. شروع 
کردم به شعار دادن. زندانبانان کتکم زدند. باز ادامه دادم. آن قدر ادامه دادم و کتک 
را تحمل کردم تا مرا به تهران، به زندان اوین، منتقل کردند. در اوین نیز این رویه را 
ادامه دادم. تا سرانجام پرویز ثابتی شخصًا به سراغم آمد. پرسید: دردت چیست؟ چرا 
این طور می کنی؟ گفتم: می خواستم شما را ببینم و هیچ راه دیگری نداشتم و این 
نقشه را ریختم. به او گفتم: من سیاسی نبودم. پاک نژاد ترغیبم کرد و آن دفاعیه را 
در دادگاه بیان کردم و قهرمانم کردند. نمی توانم زندان بکشم و نمی خواهم در زندان 
بمانم. می خواهم آزاد شوم و بروم دنبال زندگی ام«. )این جمالت را خوب به خاطر 

بسپارید در سطور آینده به آن خواهیم رسید(. 
اما نكتة مهم این است كه توجه كنیم به رغم بریدگي مسعود بطحایي این گونه نیست 
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كه ساواك، ضمن یك انتقاد ازخود، به ایشان بفرماي آزادي بزند. اتفاقًا درمورد این 
خوب  اطالعاتي  سازمان هاي  تئوریسین هاي  و  بازجویان  شكسته،  درهم  افراد  قبیل 
از آن  به سادگي  نباید  به تورشان خورده كه  نرمي  مي فهمند كه »طعمة« چرب و 
از این رو پرویز ثابتي بعد از شنیدن حرف هاي بطحایي به او  چشم فروپوشید. هم 
مي گوید: »تو حاال آدم مهمی هستی. نمی توانیم آزادت کنیم که به دنبال زندگی ات 
بروی. در عین حال آن قدر مهم شده ای که نمی خواهیم جاسوس یا خبرچین معمولی 
شوی. باید چهره و اعتبار سیاسی تو حفظ شود و حتی محبوب تر و مهم تر شوی. در 
این مدت آموزش الزم را به تو می دهیم و در فرصت مناسب از زندان فرار می کنی. 
ترتیبی می دهیم که پس از فرار از زندان از ایران خارج شوی و به گروه جرج حبش 
]جبهه خلق برای آزادی فلسطین[ بپیوندی. در آن سازمان باید رشد کنی و بشوی 

یکی از معاونین جرج حبش« و اضافه مي كند: 
به جرج حبش خط  باید  تو  بزرگ می کنند.  کارهای  بزرگ  آدم های  »مسعود خان! 

فکری بدهی و تئوریسین جناح چپ فلسطینی ها بشوی«. 
)نقل از پاورقی- ۴/ داستان آن ده نفر: مسعود بطحایی کسی که تحمل زندان را نداشت. 

مصاحبه با یکی از دوستان صمیمی مسعود بطحایی، تیر ۱۳۸۲، اردیبهشت ۱۳۸۹( 
به این ترتیب یك درهم شكستة مفلوك طعمة تمام له شده اي در دست ساواك مي شود 
بدون این كه آزاد شود. بطحایي از سال۱۳۴۸ كه دستگیر شد تا سال۱۳۵۶ كه صلیب 
سرخ براي بازدید از زندان هاي ایران به تهران سفر كرد در زندان بود و البته در میان 
زندانیان جاسوسي مي كرد. در این فاصله همة زندانیان سیاسي آن زمان مي توانند 
شهادت دهند كه هیچ كس نمي توانست تصور كند كه با یك نفوذي و بریدة ساواكي 
روبه هستیم. به هرحال بعد از انقالب بطحایي توسط سازمان چریك هاي فدایي خلق 
دستگیر شد. آنان او را به كمیته انقالب اسالمي آن دوران تحویل دادند و كمیتة مزبور 

هم بطحایي را آزاد كرد. او به فرانسه رفت و تا پایان زندگي در انزوا مرد.

یک نمونة کوچک از هزار
اما به کارگرفتن بریدگان و خائنان علیه جنبش منحصر به شاه و شاه پرستان نیست. 
شیخ ابلیس در این زمینه بسیار وقیح تر از شاه و ساواک عمل کرده است. شرح این 
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مقوله ما را از بحث خود بازمی دارد اما بد نیست فقط به یک نمونة بسیار کوچک از 
هزار و یک مکر آخوندها اشاره کنیم.

خانم فرزانه جاللی یک دانشجوی محروم از تحصیل و یک فعال مدنی بوده است. او در 
سال۱۳۹۵ به اتهام موارد امنیتی توسط وزارت اطالعات در کرمانشاه دستگیر می شود. 
ملی«،  امنیت  علیه  تبانی  و  و »اجتماع  است. »جاسوسی«  بوده  او سنگین  اتهامات 
از چندوچون  »عضویت در گروه معاند نظام« و کوچکترین اش »تبلیغ علیه نظام«. 
بقیة قضایا اطالعی ندارم. اما همین قدر روشن است که خانم جاللی آزاد می شود و 
به ترکیه می رود. او گفته است که با ابالغیه ای به وکیلش اطالع داده اند که باید در 
جلسه دادگاه حاضر شود. خانم جاللی در یک مصاحبه فاش کرده است که در مدت 
بازداشت خود مأموران اداره اطالعات کرمانشاه به او پیشنهاد همکاری داده اند. خانم 

جاللی گفته است:  
و  برو  کنی.  سفر  کشور  از  خارج  به  می توانی  که  تو  گفتند  من  به  راحت  »خیلی 
برو هر طور که دلت می خواهد  به من حتی گفتند  اداره کن.  آنجا  را  ما  پروژه های 
زندگی کن. به ما هم فحش بده، به جمهوری اسالمی فحش بده اما با ما همکاری بکن. 

به این شکل وقیحانه و خیلی صریح پیشنهاد دادند.« 
 )https://iranwire.com/fa/jinac/۳۳۴۸۱(

قضایا به اندازه کافی روشن است و ما در می گذریم تا به مورد خاص خود برسیم.

سرفصل آزادي از زندان و برخي اعترافات مصداقي
در  كنیم  توجه  كه  بود  این  شاه  زندان  در  نفوذي ساواك  دو  آن  به  اشاره  از  غرض 
بررسي عوامل نفوذي نباید فریب سوابق و ادعاهاي »طرف« را خورد. این دو نفوذي 
ساواكي مشابهت هایي با مصداقي دارند. توجه به این مقایسه وضعیت یك نفوذي از 

نوع »وزارت اطالعات آخوندي« را در مقایسه با نفوذي ساواكي نشان مي دهد.
بنابراین چهره سازي هاي مصداقي از خودش را به كناري مي گذاریم و به اعترافات خود 

او در برخوردش با بازجوي وزارت اطالعات، محمد توانا، مي پردازیم.
با توجه به تجربیات قبلي، مشخص مي شود كه در بازشناسي ماهیت مصداقي اول از 
همه نباید فریب گرد وخاك هاي او را خورد. یعني انبوه آسمان و ریسمان بافتن هاي 
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او تا كه خود را یك زنداني شكنجه شده و مقاوم و دوست بسیاري از شهیدان جا 
بزند بي حكمت نیست. اتفاقًا قضیه را بیشتر بدبو مي كند. واّل یك زنداني مقاوم كه 
شكنجه شده باشد؛ اگر ریگي به كفش نداشته باشد، كه نیازي به این همه دروغ بافي 
و خودمحوري و منم زدن مهوع ندارد. نگاهي به امثال زندانیان مقاومي كه فروتني 

اولین خصلت آنها است بیندازید تا معناي این نكته بیشتر روشن شود.
مصداقي در جلد چهارم كتاب نه زیستن و نه مرگ، به نام »تا طلوع انگور« كه حاوي 
خاطراتش از دوران ده ساله زندانش است به نحوة آزادي خود و برخوردش با محمد 

توانا، بازجوي وزارت اطالعات كه باید آزادي او را تائید كند مي پردازد.
 براي شناخت ماهیت مصداقي و ارزیابي كارها و ادعاهاي بعدي اش الزم است كه ابتدا 
به این سرفصل تعیین كننده نگاهي داشته باشیم و بعد در كادر نتیجة به دست آمده 

به قسمت هاي دیگر بپردازیم.
بخشي از این شاهكار را بازخواني مي كنیم:

كلیة  در  خودش  اعتراف  به  كه  سوابقي  با  آزادي.  آستانة  در  است  مردي  او  اكنون 
و  نزدیك ترین دوست،  از دستگیري اش  بعد  بازجویي هاي  واداده است. در  سرفصلها 
خواهر نزدیك ترین دوست كه در ضمن نامزد خودش هم بوده است را لو داده و آنها 
اعدام شده اند. )براي شرح مفصلتر این وادادگي مراجعه شود به مقاله مستند “ایرج 
توتونچیان(  محمدحسین  نوشتة  شناخت”  باید  نو  از  كه  جنایتكاري  تواب  مصداقي 
اعتماد  به شدت مورد  بازجویي هنگام دستگیري چنان ضعف هایي نشان داد كه  در 
بیرون  به  آن  این و  دستگیري  براي  ضربتش  گروه  با  را  او  و  گرفته  قرار  الجوردي 
مي فرستاده. )از تمام زندانیاني كه در آن سال ها در زندان بوده اند بپرسید چه كساني 
این چنین مورد اعتماد قرار مي گرفتند؟( هم چنین در سرفصل قتل عام انزجارنامه را 
هم نوشته و هرچند خودش یادش نمي آید چه متني امضا كرده ولي حاال باید آخرین 
برخورد را با سربازجوي وزارت اطالعات)محمد توانا( كه در كار خود بسیار خبره است، 
بكند. زیرا اوست كه »اوكي« نهایي آزادي را مي دهد. بنابراین مصداقي، بنابه نوشتة 
خودش، پیشاپیش حواسش جمع است و حتي یك مقدار بیشتر هم حواس جمعي 
از پیشرفته ترین  دارد. زیرا مصداقي به خوبي مي داند: »بازجویان و مسئوالن زندان 
اصول روان شناسی در کار بازجویی و سرکوب، استفاده می کردند. نسبت به سال های 
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اولیه دهه۶٠، به پیشرفت های شگرفی نائل شده بودند« )تا طلوع انگور صفحه ۱۹۹( 
بنابراین مصداقي »طرح« مشخصي را با سربازجو پیش مي برد.

او ابتدا شرح بسیار آرتیستیك و كشافي از برخورد با سربازجوي اطالعات با خودش 
مي دهد. چیزي كه بیشتر به یك فیلم پلیسي جاسوسي شبیه است. 

در ابتدا نوشته است: » اخباری دریافت کرده بودیم مبنی بر آن که می خواهند کلیة 
کسانی را که محکومیت شان در سال هفتاد به پایان می رسد زودتر آزاد کنند. )توجه 
شود به زمینه سازي “اخبار دریافتي” و “آزادي زودتر”. در حالي كه واقعیت این است 
كه او با نوشتن انزجارنامه و قول و قرار براي آزادي همان متني را كه فراموش كرده 
است را نوشته بود( من نیز یکی از آنان بودم«. مصداقي در این بخش دست »جاني 
دالر« و »ستوان كلمبو« را واقعًا از پشت مي بندد. با شوري زائدالوصف شرح مبسوطي 
از ریزه كاري هاي برخورد خودش با محمد توانا را مي نویسد. ولي حاال كه ما مي دانیم او 
همة آن چه را كه نباید در هنگام برخورد با آخوند نیري)هنگام قتل عام هاي سال۶۸( 
ازدست بدهد از دست داده است. فریب این شلوغ كاري هاي او را نمي خوریم و مي رویم 
سر اصل مطلب. بقیه »فیلم« سراسر حادثه را از زبان آرتیست اصلي قضیه بخوانیم: »با 
تسلط کامل قدم به اتاق محمد توانا "٣۴" گذاشتم. احساس کردم هر دوی ما پشت 
یک میز شطرنج نشسته ایم و آن که با مهره هایش بهتر بازی کند، امکان کیش و مات 
کردن حریف مقابل را خواهد داشت. وقتی با چشم بند روبه روی او نشستم، احساس 
می کردم که از برتری الزم برخوردارم. پیش خودم چندبار تکرار کردم: ماتم نخواهی 

کرد! همین« خنده تان نمي گیرد؟ 
»آرتیسته« ما را به سنگر دشمن برده و سكانس بعدي را »اكشن«تر ادامه مي دهد: 
»حرکت اول را او آغاز کرد. پیاده ای به جلو راند تا واکنشم را بسنجد. بدون مقدمه، 
روزها  این  گفتم:  بی درنگ  می کنی؟  فکر  چی  ایرج  خب،  پرسید:  نامم،  خواندن  با 
خیلی فکر می کنم، به آن چه که در طول ده سال گذشته بر ما و شما )توجه شود 
چگونه خودش و بازجویش را در یك طرف میز قرار مي دهد(. به خصوص آن چه در 
سال۶7 بر ما گذشت« به نظر شما یك سربازجوي مارخورده افعي شدة اطالعاتي، 
با این حرف هاي آرتیسته! چه حالي مي شود؟ گول مي خورد و یا  توانا،  مثل محمد 

بالدرنگ مي فهمد »سوژه، خودش است«؟ 
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)لطفًا مراجعه كنید به اظهارات مسعود بطحایي وقتي به پرویز ثابتي مي گفت طاقت 
كشیدن زندان را ندارد( 

مصداقي ادامه مي دهد: »احساس کردم روی صندلی جابه جا شد. موضوع به نظرش 
شروع  آتشباري  بدهد.  مهلت  نباید  »آرتیسته«  جایي  جابه  این  از  بعد  آمد«  جالب 
مي شود و به او مي گوید: »هر دوی ما بازنده هستیم. این بازی ای بود که از همان آغاز 
برنده ای نداشت، قرار هم نبود که داشته باشد. نه تو و نه من، هیچ کدام نمی توانیم 
ادعای پیروزی کنیم؛ هر دوی ما، اما در دو سمت متضاد، بازنده ایم! من و تو زندگی را 
باخته ایم!« و با این حرف مصداقي تمام پیامش را به سربازجو مي رساند. الزم نیست 
بیشتر از این به ترهاتش توجه كنیم. روشن است كه آنها براي ایز گم كردن تولید 
شده اند. از این كه در »موقعیت خطرناکی قرار گرفته بود« تا »دوباره احساس کردم 
روی صندلی اش جابه جا می شود«. اما آرتیست متخصص جابه جا كردن بازجو از روي 
صندلي نكتة مهمتري را هم نوشته كه مي خوانیم: »احساس کردم به نقطة حساس 
نقطة حساس  به  این  در همة  تنگ تر كنم«  را  زده ام. تالش کردم حلقه محاصره ام 
زدن ها بسیاري نكات باریكتر از مویي وجود دارد كه به قول سعدي از زمرة مقوالتي 

است كه»عاقالن« مي دانند.
خوب یك نفر سوال كند حاال كه »به نقطه حساس«ش زدي چه گفتي؟ 

مصداقي پاسخ داده است: »من هیچ امیدی به فردای زندگی ام ندارم. معلوم نیست 
تو کی عشقت بکشد که ما را بکشی. مثل دوستانم که در سال۶7 آن ها را کشتید، 
بدون این که جرم خاصی مرتکب شده باشند. خودت بهتر می دانی که خیلی از آن ها 
امروز می توانستند جای من باشند و یا من جای آن ها باشم. ما قربانی درگیری شما 

با سازمان شدیم« 
پیام به اندازه كافي روشن است؟ این اظهارات پیام روشن و التماس هاي تهوع آور براي 
به رحم آوردن جالد و گرفتن »اوكي« آزادي است. تازه معلوم نیست چقدرش را هم 
بیشتر روشنگر است: »شانس و  را مي خوانیم كه  ادامه نوشته اش  نوشته است. ولي 
تصادف، ما را به راه های گوناگون کشانده است. خودت می دانی بعضی از آن ها روند 
آزادی را نیز طی کرده بودند. درست مثل من که در حال طی کردن آن هستم!« بعد 

هم فیلسوفانه ادامه داده است: 
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بهترین  تو هم  نیاوردی!  به دست  بازنده ای و چیزی  نیز  تو  اضافه کنم  را هم  »این 
سال های عمرت را در زندان بودی، درست مثل من و با یک تفاوت. من به میل خودم 
این جا نبودم اما تو به انتخاب خودت به زندان آمدی و پابه پای من حبس کشیدی! 

خنده دار است. نیست؟ هر دوی ما یک سرنوشت داریم«. 
این سیاه بازي است و یا دلسوزي براي بازجو؟ این شیادي اصاًل هم خنده دار نیست. 
اعتراف  باز  مصداقي  مي كند.  فرض  احمق  را  ما  مصداقي  كه  است  دردناك  این  اما 
مي كند كه به بازجوي اش گفته است: »احساس می کنم در دنیایی زندگی می کنیم 

که در آن مبارزة مسلحانه دیگر جایی ندارد. 
گفت: چطور؟ 

گفتم مگر نمی بینی آمریکای التین که روزی مهد مبارزة مسلحانه بود، چه به روزش 
آمده. ببین چه بر سرجریان ها و گروه هایی که دست به سالح برده بودند، آمده است. 
عمدة  پردازان  نظریه  می گذارند.  زمین  بر  را  سالح شان  دیگری  از  پس  یکی  امروز 
مبارزةمسلحانه مانند رژی دبره که زمانی مبارزة مسلحانه را تبلیغ و ترویج می کردند 
چیزی  و...  توپاماروها  و  ماریگال  کارلوس  از  کسی  دیگر  رسیده اند.  آن  نفی  به  نیز 
افاضات  مصداقي  كه  است،  باقي  و جاي شكرش  آورده ایم،  شانس  تازه  نمی شنود«. 
خودش را »تهاجم« مي داند و مي نویسد: »اگر خودم را به موش مردگي مي زدم شك 
مي كرد«. از شارالتانیسم نهفته در این جمالت آدمي به واقع »كلمه« كم مي آورد. 
مصداقي همة مرزسرخها را در نوردیده، به التماس افتاده و ده بار به زبان اشهد خودش 
مي گوید موجودي له شده است كه نه به مبارزه اعتقاد دارد و نه امیدي دارد و نه... 

بعد هم اسمش را مي گذارد »تهاجم«. چرا؟
با چه مأموریتي  و  تو چه خواست؟  از  او  را گفتي  اینها  نپرسیم وقتي  این كه  براي 

برعهدة تو با آزادي ات موافقت كرد؟ 
هنگامي كه بطحایي به پرویز ثابتي گفت نمي تواند زندان را بكشد ثابتي به او گفت: 
به جرج حبش خط  باید  تو  بزرگ می کنند.  کارهای  بزرگ  آدم های  »مسعود خان! 

فکری بدهی و تئوریسین جناح چپ فلسطینی ها بشوی« 
به راستي محمد توانا چه گفته است؟ آیا نمي گوید: »ایرج خان آدم هاي بزرگ كارهاي 
بزرگ مي كنند. تو باید به بقیه درس زندان بدهي و تئوریسین حقوق بشر بشوي؟«. 
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توانا  بیاموزد. محمد  به جرج حبش درس  تا  بطحایي مي خواهد  از  ثابتي  اگر  یعني 
هم به راحتي از مصداقي مي خواهد تا »منتقد جدي مجاهدین« بشود و این همان 
مأموریتي است كه سیروس نهاوندي ها و مسعود بطحایي ها و مصداقي ها باید انجام دهند. 
مصداقي، هرچند با شارالتان بازي و به صورتي ناقص حرف هایش را نوشته اما در این 
نوشته ها صادق بوده است. اعتراف كرده است كه بعد از این كه انبوهي از شكست 

انقالب ها در سطح جهاني را براي بازجویش نام برده حرف اصلي را زده است كه: 
»در آن موقعیت اگر اسم دیگری هم به ذهنم می رسید، ردیف می کردم. برایم مهم 
نبود، ولی به او نشان می داد که چیزهایی در ذهنم اتفاق افتاده است و الکی حرف 

نمی زنم و به لحاظ اعتقادی بریده ام« 
من در اینجا با مصداقي كاماًل موافقم و واقعًا قانع هم هستم كه او» به لحاظ اعتقادي« 
بریده بوده است و كساني كه بازجویي پس داده باشند و با بازجو سر و كارشان افتاده 
باشد به خوبي مي دانند كه بازجو، آن هم بازجویي مثل محمد توانا، چقدر در شناخت 
طرف مقابلشان دقیق و حساس هستند. به نظر شما اگر محمد توانا این را تشخیص 
نمي داد نباید از وزارت اطالعات و ردة سربازجویي صدبار خلع رده مي شد. اگر یك 
به  است  بریده«  اعتقادي  لحاظ  »به  مي كند  اعتراف  به صراحت  كه  از كسي  بازجو 
سادگي بگذرد به او چه خواهید گفت؟ آن هم كسي كه نه فقط در هنگام قتل عام، 
كه از هنگام بازجویي به الجوردي و شركت در گروه ضربت دادستاني الجوردي هم 
آزمایش »بریدگي خود را داده است«. محمد توانا خوب مي فهمد كه طرف صحبتش 
خود  اعتراف  به  كه  آن  جز  ندارد  حرفي  لذا  است.  شده  بي خاصیت  و  پوك  چقدر 
مصداقي: »به عنوان حسن ختام گفت: خوب مسیری را پیش گرفته ای، ادامه بده! و 
سپس برایم آرزوی موفقیت کرد و گفت: برو  منتظر  اقدام های بعدی جهت آزادی ات باش«. 
»اقدام هاي بعدي« تنها یك معنا دارد: »ابالغ مأموریت« یادآوري مي كنم كه علوي، 
سربازجوي دیگر وزارت اطالعات به بهروز جاویدتهراني گفت به خارج كشور برود و: 
»همین کاري که این ۱۵سال تو ایران کردي. مبارزه ات رو بکن. کنارش دوتا فحشم 
به سازمان بده« و جاي تردید نیست كه مأموریت مصداقي »منتقد جدي مجاهدین« 
شدن است. مأموریتي كه البته انجامش طرح و برنامه و سرفصل هایي دارد كه در سطور 

آینده به آن خواهیم پرداخت.
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طرح ها، مقدمات و الزامات
»منتقد جدي مجاهدین« شدن البته یك شبه میسر نیست. فرض بگیرید یك زنداني 
به خارج كشور بیاید و بالفاصله یكي از دعاوي امروز مصداقي را علیه مجاهدین بكند. 
چه اتفاقي مي افتد؟ بدون تردید بالفاصله همه مي فهمند كه طرف را وزارت اطالعات 
فرستاده است. بنابراین »فرستادة« وزارت اطالعات باید پروسة طوالني و درازمدتي را 
طي كند. مقدماتي دارد و الزاماتي. مصداقي باید این مراحل را بدون عجله، و قدم به 
قدم، به پیش ببرد. مثاًل وقتي به خارج كشور مي آید زنداني گمنامي است. كسي او را 
نمي شناسد و درنتیجه به حرف هایش اعتماد زیادي نمي شود. بسیار روشن است كه 
هر زنداني، ولو ده سال و حتي بیشتر هم زندان كشیده باشد، نمي تواند بیاید درخارج 
كشور مدعي »منتقد جدي مجاهدین« بودن شود و سازمان هاي مختلف را »از عرش 
به فرش« بكشد و در اوج تمام خدمات وزارتي اش دنبال جاي مسعود رجوي به این سو 
و آن سو سرك بكشد. بنابراین اولین كار در راستاي انجام مأموریت براي بازجو این 
باید باشد تا مشروعیتي از طرف »مجاهدین« براي خود كسب كند. چگونه؟ باید به 
درون روابط مجاهدین بیاید. با آنها رفت و آمد كند و اول از همه اعتماد آنان را جلب 
كند. بعد با آن راه بیفتد برود مراكز و مجامع حقوق بشري و بین المللي را بشناسد. بعد 
راه كارهاي مختلف با آنان را از خود مجاهدین بیاموزد. بعد براي خودش سابقه هاي 
آن چناني بتراشد. بعد خاطراتش را بنویسد. نام خود را به عنوان یك زنداني آگاه به 
حوادث زندان به ثبت برساند. بعد از مدتي یواش یواش خود را از مجاهدین دور كند. 
بهانه گیري كند و به عدد و رقم و نحوه گزارش نویسي این و آن بند كند. بعد براي 
خودش جا پا باز كند كه به رادیو و تلویزیون هاي مختلف برود. مصاحبه راه بیندازد. 
هوادار  سیاسي  زنداني  نان  هم  كند.  برقرار  خارج  و  داخل  با  مختلف  ارتباطات  بعد 
مجاهدین را بخورد و هم به عنوان یك فرد مستقل گوش این و آن را ببرد و خیلي 

كارهاي دیگر كه جاي تشریح یكایكشان اینجا نیست. 
اما در این مسیر مشكالتي هست كه مصداقي الجرم باید به آنها نیز بپردازد. اولین 
معضل سابقة خودش است. او باید چهرة یك زنداني مقاوم را براي خود دست و پا 
كند و از آنجا كه در عالم واقع مقاومتي در كار نبوده، مصداقي راه دیگري ندارد جز 
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این كه هرچه مي تواند زیرآب این و آن را بزند. بعد حرف خودش را بسراند و درنهایت 
خودش را جا بیندازد. یك مثال قضیه را روشن تر مي كند. 

مصداقي در كتاب خاطرات خود مدعي شده است كه بعد از قتل عام سال۶۷ مسئول 
یكي از بندهاي زندان مي شود. درحالي كه این مسئله از اساس دروغ است و فقط براي 
»چهره سازي« از خودش ساخته شده است و جالب است كه حتي یك زنداني پیدا 
نشده تا ادعاي خودساخته او را تائید كند. پابه پاي این »چهره سازي« الزم است تا 
چهرة دیگران خراب شود. همگي دروغگو و الفزن معرفي شوند. همگي بي اطالع و 
كج فهم شوند و تنهاو تنها یكي باشد كه همة اطالعات را دارد و از همة اخبار ده ساله 
زندان با خبر است و تمام شهیدان قبل از هرچیز با او دوست بوده و رابطه داشته اند. 
زندگان هم همه یك مشت بي اطالع و كج سلیقه و بي سواد )به قول خودش كتاب 
نخوان( هستند. او از همة حوادث و وقایع با خبر است و معیار و محك هر اتفاقي و هر 
حادثه اي موجود ذي وجودي است به نام »ایرج خان« كه صحت »مسیر« آینده اش 
توسط »محمد توانا« تائید شده و از آنجا كه خودش از »مردان بزرگ« است به قول 
پرویز ثابتي باید »كارهاي بزرگ بكند« یعني همان كاري كه علوي، بازجوي دیگر 
به  بکن. کنارش دوتا فحشم  بهروز جاویدتهراني مي خواست: »مبارزت رو  از  زندان، 
سازمان بده« معناي مادي این حرف این است كه برو هرچه دلت مي خواهد به رژیم بد 
بگو)كي نمي دهد؟( برو دربارة شكنجه گران زندان اوین بنویس. هرچه دلت مي خواهد 
دربارة شهیداني كه اكنون دیگر زنده نیستند بنویس اما...  »دوتا فحشم به سازمان بده 
البته اگر به مسیري كه مصداقي طي كرده نگاه بكنیم خواهیم دید كه به مرور »دو 
تا فحش به سازمان« او غلظت بیشتري گرفت و نهایتًا به »گزارش ۹۲« بالغ شد كه 
در دروغ و دغل و فحاشي و دریدگي دست تمام بریده مزدوران تمام سوز شدةوزارت 
اطالعات را از پشت بسته است. البته مصداقي نباید بابت این مسئله دلخوش باشد كه 
نرخش نزد محمد توانا باال رفته است. در واقع وزارت اطالعات مهره اي مثل مصداقي 
را سوزاند و بعد از این مصداقي هرچه بگوید و بنویسد، نامش در ردیف خائنان لورفته 

ثبت شد و به راستي كدام خائني عاقبت به خیر شد كه مصداقي دلخوش باشد؟
اما خوب است قبل از پرداختن به معناي »دو تا فحش به سازمان« به یك تهدید 
جدي توجه كرد. با توجه به طرح ها، مقدمات و الزامات مأموریت »فرستادة« محمد 
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توانا در ارزیابي و بازخواني و شناخت مصداقي توجه به این تهدید ضرورت اكید دارد. 
بسیاري كه ولو چنددقیقه با او برخورد از نزدیك داشته اند از رفتار فردي مصداقي 
گزیده شده اند، بسیاري از دست دروغ ها و خالي بندي هاي او كالفه شده اند، بسیاري 
او را یك جاه طلب خودشیفته یافته اند و بسیاري نیز غلظت توهم او نسبت به خودش 

را چیزي فراتر از بني صدر تشخیص داده اند. 
به  نسبت  او  كینه  میزان  به  خوبي  به  باشد  خوانده  را  مصداقي  نوشته هاي  هركس 
مجاهدین از بندرستة دیگر پي مي برد. به عدم صداقت او در نقل مطالب و گفته ها و 
به جیب خود ریختن هاي خون و مقاومت شهیدان پي مي برد و در این باره مي شود به 
راستي كتابي قطورتر از ۴جلد خاطرات او نوشت. اما قبل از همه این سیئات و رذائل 
باید او را آن چه كه هست دید. او قبل از همه این صفات و خصائل یك »فرستاده« 
در راستاي تحقق یك مأموریت است. فراموشي یا درنظر نگرفتن این ویژگي ما را به 
تحلیل خصلتي از او مي اندازد. چیزي كه اتفاقًا خودش هم زیاد بدش نمي آید سر این 
مسائل با دیگران درگیر شود. درواقع میدان جنگ انحرافي او است كه طرف مقابل 
را از ماهیت اصلي مصداقي غافل مي كند. بنابراین هرشناخت اخالقي یا خصلتي از 
او تشخیص مي دهیم باید در كادر یك »فرستاده« با مأموریت مشخص بررسي شود. 
مثاًل اگر یك جا حتي اشتباهي در نوشته اش مي بینیم، نباید به حساب اشتباهي كه 
او  مأموریت  راستاي  در  دروغ  این  مرتكب شود گذاشت.  دیگر هم مي تواند  هركس 

است. )در سطور آینده به نمونه هایي از این مقوله اشاره خواهیم داشت(

اندر معناي »دو تا فحش به سازمان«
فحش دادن به سازمان، چه دوتا باشد، چه هزارتا، باید یك هدف را تعقیب كند. در 
مورد مصداقي همان است كه خودش مي گوید: »از عرش به فرش كشیدن سازمان« 
اما چگونه؟ واقعیت این است كه مجاهدین به اعتبار مقاومت بي نظیري كه در زندان ها، 
و چنگ در چنگ بازجویان و شكنجه گران كرده اند جایي خاص در بین عواطف مردم 
و اعتباري بي همتا در سطح بین المللي به دست آورده اند. در این مورد بسیار سخن ها 
و  رسوا  بالفاصله  معاندي  هر  كه  آن چنان  نوشت.  مي توان  كتاب ها  و  گفت  مي توان 
طرد مي شود. حتي خبرگان وزارت اطالعات هم در این مورد تجربیات بسیاري دارند. 
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نمونه هاي امثال سعید شاهسوندي را جلو روي خود دارند. بنابراین »آقا ایرج«هاي 
خودشان را به این سادگي ها نمي سوزانند. از سوي دیگر كوس رسوایي رژیم در مورد 
توانا«هاي  »محمد  كه  این  نتیجه  است.  شده  عالمگیر  هم  زندان هایش  و  شكنجه 
وزارت اطالعات اصاًل اصراري ندارند تا »فرستاده«هاي خود را سنگ روي یخ كنند. 
»آقا ایرج«ها وظیفه خطیري دارند كه باید مقداري فریبنده باشد و هركسي نتواند 
به سادگي آن را تشخیص دهد. این است كه مخدوش كردن مقاومت و مرزسرخ هاي 
آن از اهم وظایف»آقا ایرج« مي گردد. مصداقي مأموریت پیدا مي كند تا در قالب یك 
دوست و یك »زنداني مقاوم« زیرآب وجود مقاومت در زندان را بزند. در وهله اول 
منكر آن بشود. در وهله دوم جعل خبر كند و راست و دروغ را به هم ببافد تا تصویري 
درهم شكسته )آن چنان كه خود مي گوید( به خواننده عرضه كند. چند نمونه را مرور 

كنیم تا اهمیت »مأموریت« »فرستاده« بیشتر روشن شود.

ضدیت با انقالب ایدئولوژیك و ذكر یك نمونه
یك بعد جدي از مأموریت هاي مصداقي لوث كردن ارزش هاي مقاومت است. با مرور 
گزارش ها و شهادت هاي زندانیان مشخص مي شود كه انتشار خبر انقالب ایدئولوژیك 
در میان زندانیان تأثیرات بسیار چشمگیري در ارتقا مقاومت آنان داشته است. هرچند 
آنها  ولي همة  هوادار مجاهد رسید  زندانیان  به دست  ناقصي  بسیار  به صورت  خبر 
آزاد  زندانیان  داد.  صیقل  شكنجه گران  با  رویارویي  در  را  عزمشان  و  برانگیخت  را 
زندانیان  بین  عمومي  بحث  یك  به  ایدئولوژیك«  »انقالب  كه  داده اند  گزارش  شده 
تبدیل شده بود. زندانیان با همان اطالعات اندك و با وجود تهدید و فشار دژخیمان، 
به اصطالح »انقالب كردند« و اكثرشان مجاهدین انقالب كرده شده بودند. حتي بحثي 
به نام »هویت« در میان بوده است كه از آن پس زندانیان هوادار مجاهدین باید هویت 
سازماني خود را به صورت علني بیان كنند. در این زمینه انقالب ایدئولوژیك حقانیت 
رسانید  ثبت  به  تنها  نه  رسانید.  ثبت  به  انقالبي  پایدار  ارزش  یك  به عنوان  را  خود 
مثال »جعفر  عنوان  به  كرد.  عرضه  و  تولید  را  مدتي سمبل هاي خود  اندك  در  كه 
هاشمي« یكي از مجاهدیني است كه در زندان خبر انقالب ایدئولوژیك را شنید. او 
در برابر شكنجه هاي دژخیمان بسیار مقاوم و استوار بود. به صورتي علني و با صراحت 
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مقاوم تر مي شد.  بیشتر شكنجه مي كردند  را هرچه  او  دفاع مي كرد.  مواضع خود  از 
دژخیمان گفته بودند دیگر او را شكنجه نخواهند كرد. زیرا كه تأثیر معكوس روي 
او دارد و به جاي درهم شكستنش او را مقاوم تر مي كند. جعفر در میان زندانیان به 
مقاومت و پایداري معروف بود و احترام همه را برانگیخته بود. شخصیت انقالبي جعفر 
طوري بود كه حتي مصداقي درباره اش نوشته است: »مقاومت جعفر از او فردي مورد 

احترام نزد همه حتي زندانبانان ساخته بود«.
جعفر مبلغ علني انقالب ایدئولوژیك بود و با نوشتن جزوه اي كه حاوي برخي مباحث 
انقالب ایدئولوژیك )از قبیل بحث حداكثر تهاجم( بود موفق مي شود بحث را به بند 
خواهران مجاهد در بند زنان منتقل كند. نوشته اند كه جعفر پس از خوردن جام زهر 
توسط خمیني در سال۶۷ سر از پنجره بیرون آورده و با صداي بلند فریاد مي كشد: 
»مرگ بر خمیني، درود بر رجوي«. به اعتراف خود مصداقي » به تأسی از او، دیگر 
زندانیان مجاهد مشهد نیز به پشت پنجره آمده و شروع به شعار دادن کردند. جابر 
یکی از جوان ترین زندانیان را مخاطب قرار داده و از او می خواهد چنان فریاد بزند که 

دیوارها و پاسداران شب بلرزند«
او به معناي واقعي یك اسطورة مقاومت است كه تحسین هر انساني را برمي انگیزد. 
جعفر در قتل عام سال۶۷ به اتفاق ۱۲ـ۱۳نفر از همشهریان مشهدي اش به دار آویخته 

شد. با این تفاصیل اگر كسي بخواهد دربارة جعفر چیزي بنویسد چه باید بكند؟
شرط انقالبي بودن یا حداقل صداقت را داشتن این است كه قبل از هرچیز سر تعظیم 
در برابر او فرود بیاورد و سجایاي انقالبي او را تحسین كند. اما ببینیم مصداقي دربارة 

او چه مي نویسد: 
»یكي از بارزترین وجوه مشخصة فرهنگ و خصوصیات ما ایراني ها احساساتي بودن و 
تفوق احساس و عاطفه بر عقل و منطقمان است به زباني عامیانه مي توان گفت : مانند 
پیت حلبي به سرعت داغ مي شویم و به تندي سرد... او)جعفر( در حالي رهنمود و خط 
برخورد مي داد كه هیچ اطالعي از كم و كیف بندها و افراد و پروسه قبلي آنها نداشت. 
اصواًل تحلیل مشخص از شرایط مشخص در ذهن او جایي نداشت او معیارهای جدید 
را که نشأت گرفته از انقالب ایدئولوژیك بود، جایگزین اصولي كه صحت خود را بارها 

نشان داده بود كرد«
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مي بینید كه او را چگونه به پیت حلبي تشبیه مي كند؟ و راستي چرا؟ به یك دلیل 
ساده. مصداقي از آن چه كه جعفر داشت و خودش نداشت رنج مي برد. بقیه هم طامات 
بافتن است و ببینیم، كه بعد از این همه سال، چگونه جعفر را به خاطر پاي بندي به 

انقالب ایدئولوژیك تحقیر مي كند: 
»در هر بند هركس اول وارد این پروسه )انقالب ایدئولوژیك( مي شد و پیام »انقالب 
ایدئولوژیك« را مي گرفت از سوي او به عنوان »امام« و »پیشواي« بقیه لقب مي گرفت... 
به این ترتیب او در صدد تكثیر رهبري و امامت بود. آن چه او در ذهن خود به دنبال 
ایجادش بود كپي برداري ساده انگارانه اي از فرقة اسماعیلیه و حسن صباح و فداییان او 
بود. او در افكارش لباس حسن صباح را برازندة مسعود رجوي دیده بود و خود را چه 
بسا داعي بزرگ او مي دانست... مشكلي در این بین باقي مي ماند آن بود كه خود جعفر 
هیچ رابطة واقعي با مسعود نداشت) جلد۳ كتاب به نام تمشك هاي ناآرام صفحه۷۵( 
و بعد هم اضافه مي كند: »مسئوالن امنیتی زندان و به ویژه ناصریان که در تدارک 
قتل عام زندانیان بودند، فرصت را مغتنم شمرده، زمینة  اشاعة چنین دیدگاه هایی را 
فراهم می کردند« یا » شاید همان کسانی که چون پروانه گرد او می گشتند، اگر در 

کنار او قرار می گرفتند نمی توانستند او را تحمل کنند« 
مصداقي علت كینه كشي خود با جعفر هاشمي را در نوشته اش به روشني توضیح داده 
است: »من شخصًا به هیچ وجه با آن چه جعفر مطرح می کرد، موافق نبودم. نه آن که 
تردیدی در بخش پیشبرد مقاومت و یا باال رفتن موضع زندانیان داشته باشم )که در 
آن شرایط همان نیز اصولی نبود( بلکه با مکانیسم آن چه وی از آن به عنوان“انقالب 
اخالقی  از  فردی،  های  ضعف  کردن  مطرح  بودم.  مخالف  می برد،  نام  ایدئولوژیک” 
می توانست  راحتی  به  که  )جمعی  زندانیان  در جمع  و سیاسی  تشکیالتی  تا  گرفته 
عناصر “نفوذی” را در خودجای داده باشد(، عنوان کردن مسائلی که حتا در بازجویی 
از آن ها سخنی به میان نیامده بود و... تنها می توانست یک خودکشی قلمداد شود. 
رژیم از روزنة آن می توانست به درون افراد راه یافته و نقاط ضعف شان را به خوبی 
شناسایی کند« مصداقي به چه زباني روشن تر از این بگوید كه اگر وارد پروسه انقالب 
مي شد، كما این كه بقیه هواداران شده بودند، معلوم مي شد كه »پیت حلبي« واقعي 
چه كسي است؟ آن وقت چیزهایي رو مي شد كه اصاًل با شخصیت دن كشیوتي او 



ایرج مصداقی، هفت رنگ و هفت خط، در امتداد یک مأموریت

37

جور درنمي آمد. او باید مسائلي را توضیح مي داد كه ماهیت درهم شكسته یك »پیت 
حلبي« را رو مي كرد. و اال همه مي دانند كسي را كه حساب پاك است از جمع و 
مخفي  براي  تمام  بي صداقتي  با  مصداقي  ولي  است؟.  باك  چه  انتقاد  و  حسابرسي 
نگاهداشتن گنده كاري هایي كه كرده بود، به خاطر پروندة سیاهي كه نزد بازجویان و 
شكنجه گران داشت، و به خاطر این كه حاضر به پرداخت بها نزد سایر زندانیان نبود، 
از این كه مصداقي این ضعف ها را  اما مهمتر  عدم صداقت خود را تئوریزه مي كند. 
داشته است نوشتن آنها در كتاب خاطرات است. او وظیفه دارد تا مرزهاي مقاومت 
و تسلیم را مخدوش كند. او مي خواهد القا كند كه مقاومتي در زندان نبوده و اتفاقًا 
»پیت حلبي«ها هستند كه قهرمان شده اند. لذا مي نویسد: »بدون شک اگر پروژه قتل 
عام ها پیش نیامده بود و صورت مسئله برای همیشه پاک نشده بود، مشکالت زیادی 
در روابط زندانیان مجاهد پیش آمده و تأثیرات به شدت مخربی در زندان و مقاومت 
باقی می گذاشت كه می توانست منشاء ضربه های بزرگ و جبران ناپذیری باشد«. این 
عدم صداقت در سال هاي بعد، هنگامي كه »پیت حلبي« به خارج كشور صادر مي شود، 
در راستاي مأموریت یك »فرستاده« ادامه مي یابد و خود را به صورت كینه كشي نسبت 

به سایر زندانیان و به خصوص مجاهدیني كه به اشرف رفته اند، بارز مي كند.
اما باید اعتراف كرد كه اوج كینة مصداقي نه نسبت به شهیدان و نه حتي فحاشي 
نسبت به زندگان آنها است. این انبان بغض و حقد وقتي در راستاي یك »مأموریت« 
قرار مي گیرد به غیظ نسبت به مسعود تبدیل مي شود و یكي از اصلي ترین محورهاي 
نوشته هاي  تمام  در  است.  »مسعود«  نام  و  چهره  لوث كردن  »فرستاده«  مأموریت 
فوران  و چرك  عفونت  از  مثل چاهي  كینه  این  در »گزارش۹۲«  ویژه  به  مصداقي، 
مي كند. وقتي صحبت مصداقي به مسعود مي رسد به معناي واقعي »بي دنده و ترمز« 
مي شود. مي بافد و مي الید و هیچ مرزي را رعایت نمي كند و طرفه آن كه برخي موارد 
هم كه سعي مي كند منطقي و مثاًل تحقیقي و مستدل بنویسد دست به دزدي هاي 

ناشیانه اي مي زند كه گذشته از هرچیز یك مضحكه است. 
و  را دربارة شخصیت مسعود رجوي مي آورم  از »شاه شیخ« كارهاي مصداقي  یكي 

حدیث مفصل خواندن را از این حدیث به عهده خواننده مي گذارم.
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یك قیاس مع الفارق
شخصیتي  مشابهت هاي  كه  دارد  این  به  اختصاص  چندصفحه اي  »گزارش۹۲«  در 
»تقي شهرام« و »مسعود رجوي« برجسته شود. مصداقي به عنوان یك كشف بدیع 
و جدید نوشته است: »نه تنها شباهت عجیبي به لحاظ شخصیتي بین شما و تقي 
شهرام دیده مي شود بلكه یك دهه بعد از سیطره یافتن او بر مجاهدین، شما وي و 
پیشبرد  براي  او  تجربیات  از  و  دادید  قرار  رفتار تشكیالتي خود  الگوي  را  اقداماتش 
اهدافتان و جا انداختن هژموني رهبري در مجاهدین استفاده كردید«. )صفحه ۱۱۹ 

گزارش ۹۲(.
به راستي فكر مي كنید این تخم دو زرده مصداقي حاصل كنكاش هاي فكري و ذهني 

خودش است؟ كشف عجیب و غریبي كرده است؟ 
گذشته از صحت و سقم مسأله، باید توجه كنیم كه این فكر یك ایده دزدي شده از 
یك »توده اي بریده« است )واي خداي من توده اي چیست كه بریده اش چه بشود( كه 
با افتخار و بدون هیچ پرده پوشي درخدمت ساواك خمیني به قلمزني مشغول است.

اطالعات  وزارت  با  او  همكاري هاي  از  یا  شنیده  را  شهبازي  عبداهلل  نام  حتما  شما 
آخوندي اطالع دارید. جنابشان سایتي دارند كه مي توانید مراجعه كنید و به چشم 
این »زرده ملیجه« حزب توده  با  مشاهده كنید. محض آشنایي كساني كه احتمااًل 
آشنا نباشند مختصرًا توضیح مي دهم، او ویراستار بسیاري از كتاب هاي وزارت اطالعات 
است. نمونة معروف این ویراستاري، كتاب خاطرات ارتشبد فردوست )رئیس دفتر ویژة 
اطالعات محمدرضا شاه پهلوي( است. عبداهلل شهبازي خودش نوشته است به اتفاق 
و  گفتگو  اصلي  طرف  كیهان(  در  خامنه اي  مزد  به  شریعتمداري«)قلم  آقا  »حسین 
مباحثه با احسان طبري بوده است و احسان طبري را به »اسالم عزیز« هدایت كرده 
است. خود ایشان نوشته است: »در مسلمان شدن طبري سهم بزرگ داشتم. حسین 
آقا شریعتمداري نیز بحث مي کرد. جذابیت شخصیت و کالم او مؤثر بود. بحث هاي 
به  نراقي  احسان  دست  روي  كه  رسوا،  موجود  این  مي کردم«  دنبال  من  را  نظري 
افتخار مي كند، ضمنًا در سال۱۳۸۹، یك كتاب تحقیقي در  بودن خودش  ساواكي 
دست تدوین داشته دربارة »سرویس هاي اطالعاتي و انقالب اسالمي ایران« یك فصل 



ایرج مصداقی، هفت رنگ و هفت خط، در امتداد یک مأموریت

39

نفوذي  نفر  ده  درباره  تحقیق  است. موضوع  نفر«  ده  آن  نام »داستان  به  كتاب  این 
ساواك در میان سازمان هاي سیاسي زمان شاه است. این افراد كساني مانند سیروس 
نهاوندي و مسعود بطحایي و ... هستند كه با نفوذ در سازمان هاي سیاسي آن دوران 
ضربات سنگیني به نیروهاي مبارز و انقالبي وارد كردند)كه در همین نوشته به آنها 
اشاره مختصري كرده ام(. شهبازي در این كتاب یك فقره شاهكار »توده آخوندي« 
بطحایي، »تقي  و  نهاوندي  نظیر  نفوذي هایي  كنار  یعني در  است.  مرتكب شده  هم 
شهرام« و »مسعود رجوي« را هم بر زده است. اما همه مي دانند همردیف قرار دادن 
آن خائنان با مسعود رجوي یك فریب شیادانه است كه فقط از پیوند »بیت عظما« و 

»حزب توده« برمي آید.
یكي دیگر از شخصیت هاي مورد تحقیق »تقي شهرام« است. شهبازي سال ها قبل از 
كشف مصداقي نوشته بود: »اگر تقی شهرام بر بنیان تفکر »مجاهدین اولیه« نخستین 
»انقالب ایدئولوژیک« را در سازمان پدید آورد، مسعود رجوی این فرایند را به گونه 
دیگر طی کرد و بقایای مجاهدین را، بر شالوده های همان تفکر، به فرقه ای متصلب 
بدل نمود. در این فرایند، »سازمان« به »فرقه« بدل شد با تمامی مختصاتی که از 
»فرقه« می شناسیم. بدینسان، او دومین »انقالب ایدئولوژیک« را در سازمان هدایت 
کرد«. حاال مصداقي بلبل زباني مي كند كه »پس از كشته شدن موسي خیاباني تكرار 
همان پروسة تغییر ایدئولوژي در سال۵۴ و بالمنازع شدن تقي شهرام پس از كشته 

شدن رضا رضایي در رأس سازمان است« )صفحه ۱۳۸ نوشتة مصداقي(
به اندازه كافي روشن هست؟ شهبازي با صراحت اعالم مي كند كه با »بیت عظما« 
اندازه  »به  مي نویسد: کسي  بي پرده  و  مي گیرد  آنجا  از  را  كارش  و خط  دارد  رابطه 
انقالب و نظام جمهوري اسالمي خدمت« نكرده است. )زمین و  با قلم خود به  من 
امروز )۲۶( وبگاه عبداهلل شهبازي(  ایران  الیگارشي جدید در  انباشت ثروت: تکوین 
حاال مصداقي مي خواهد فراتر از شهبازي مأموریتش را براي بازجویش به نحو احسن 
تمام كند. اما بهتر است بگوید كه او از روي دست شهبازي نوشته یا شهبازي از روي 
دست مصداقي؟ تا آن جا كه من مي دانم شهبازي دزد با چراغ آمده اي است. یعني 
آدم باسواد، كتاب خوانده و باسوادي است. در حالي كه مصداقي با نثر شلخته و ذهن 
آشفته و غیرمتمركز و به راستي بیمارش باید سال هاي سال شاگردي شهبازي را بكند 
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تا شاید راه به دیه ي ببرد و براي تغییر ذائقه و مقداري خنده هم كه شده بد نیست 
یك خواب نما شدن دیگر مصداقي را عینًا نقل كنم كه خطاب به مسعود رجوي نوشته 
است: »به نظر مي رسد شما تحت تأثیر شخصیت استالین هم بوده اید و در بحث هاي 
دروني مجاهدین از وي به نیكي یاد مي كنید« )صفحه۷۶( بگذریم... كه سطر به سطر 

نوشته هاي مصداقي مملو است از این قبیل كشفیات بي بدیل.

یك نمونة دیگر از یك توطئه مشترك
لجن پراكني نسبت به شهیدان و حتي زندگان مجاهدین یك اشتباه در نوشته هاي 
ایرج و همنشین هایش نیست. آجري است از یك بنا كه قرار است مصداقي و »رحیم 
مشایي«اش بسازند. چندسال پیش همنشین بهار، كه خود از مشكوكان در زندان شاه 
بود و آوازة بریدگي اش در زندان خمیني را هم افراد مختلف، حتي برادر رژیمي اش، 
جار زده بودند، مثاًل تحقیقي كرد در مورد مراسم »سپاس اعلیحضرت« در ۱۵بهمن 
۱۳۵۵ در زندان شاه. همانطور كه مي دانید بعد از ضربة اپورتونیستي سال۵۴ ساواك 
روي عناصر راست و مرتجعي كه از مبارزه بریده بودند كار كرد و باالخره هم در روز 
»رفع خطر از ذات همایوني« تعدادي از آنها را، كه با بازجویان خود به توافق رسیده 
بودند، طي یك مراسم عمومي عفو داد. مأموریت آنها ادامه خط »رسولي« و سایر 
بازجویان ساواك بود. آنها وظیفه داشتند تا در بیرون زندان به جاي مبارزه با شاه، به 

مبارزه با مجاهدین بپردازند) درست مثل كاري كه مصداقي دارد مي كند(. 
اغلب  و  انواري  اهلل  آیت  و  كروبي  آخوند  قبیل  از  آخوندهایي  عفوشدگان  میان  در 
از  با الجوردي  بعدها  ابوالفضل حیدري)كه  و  مثل عسگراوالدي  مؤتلفه  سران گروه 
شكنجه گران اوین شد( و خائنان رسوایي مثل منوچهر سلیمي مقدم حضور داشتند. 
همنشین بهار فرصت را غنیمت شمرد و زهركینه جویي هاي خود را نسبت به مجاهدین 
ریخت. او در این مقاله مرزهاي دریدگي و بي حیایي را تا به نهایت درنوردید و نام مادر 
رضایي ها)عزیز( را در ردیف این عده منتشر كرد. تهمت ناجوانمردانه و رذیالنه اي كه 
قبل از هرچیز دل همه مجاهدین را به درد آورد. زیرا كه همه مي دانند »عزیز«، این 
زن شریف و پاكباز،كه مادر همة مجاهدین است، چه جایگاهي در نزد مجاهدین دارد. 
مجاهدین  هواداران  و  دوستان  منفي  بسیار  واكنش  با  نفرت انگیز همنشین  كار  این 



ایرج مصداقی، هفت رنگ و هفت خط، در امتداد یک مأموریت

41

مواجه شد و همنشین خیلي زود متوجه غلطي كه كرده بود شد. لذا با دورویي تمام 
سعي كرد فرومایگي خود را ماستمالي كند. اما ایمیل ها و اظهارات فردي و شخصي او 
كه حاوي معذرت خواهي بود ذره اي بوي صداقت نمي داد و به همین دلیل این هیچ گاه 
مقبول هیچكس قرار نگرفت. این رذالت همچنین در مورد مجاهد شهید محمدرضا 

سعادتي تكرار شد.
سعادتي كه به »زنداني دو نظام« معروف است از اولین زندانیان سیاسي دستگیر شده 
در زمان آخوندها است. او كه در زمان شاه به ابد محكوم بود چندماه بعد از آزادي 
توسط پاسداران خمیني، دستگیر شد و زیر شكنجه رفت. در زندان به شدت مورد 
حقد و كینة الجوردي و كچویي بود و تهمت هاي فراوان به او زدند. اما گزارش هاي 
متعدد زندانیاني كه بعدها آزاد شدند و همچنین اخباري كه سازمان داشت همگي 
حاكي از تأثیرات بسیار سازنده شهید سعادتي برروي زندانیان بود. عاقبت او به خاطر 
پایمردي و استواري اش با توطئه شخص الجوردي به شهادت رسید. بعد از شهادت 
سعادتي، الجوردي وصیت نامه اي از او منتشر كرد كه كاماًل مشخص بود دست پخت 
»دوستان« توده اي اش است. در دست پخت مشترك رفقا و الجوردي، سعادتي به نفي 
مبارزه مسلحانه پرداخته بود. البته در اندك مدتي الجوردي در آرزوي اهریمني خود 
شكست خورد و غباري از توطئه بردامن شهید سعادتي ننشست. اما در ادامه خط 
الجوردي براي آلوده كردن نام و راه سعادتي، مصداقي بعد از چندین سال در جلد 

۴كتاب خاطرات خودش )صفحه۴۸( نوشت: 
»از نظر من وصیت نامه سعادتي كه توسط رژیم انتشار یافت مي تواند واقعي بوده و وي 
به هنگام شهادت احتمااًل داراي دیدگاهي كه در وصیتنامه مطرح مي كند بوده باشد« 
البته مصداقي براي این ادعاي خائنانه خودش هیچ دلیل و مدرك و شاهدي نمي آورد 
ناآرام  نام تمشك هاي  به  این كه خودش در جاي دیگر كتابش )جلد۳  و شگفت تر 

صفحه ۶۹( دربارة این شهید واالمقام مي نویسد: 
قرمز  لیوان پالستیكي  انفرادي ۲۰۹  بود در سلول  نقل كرده  ناطقي  »شهید حسن 
رنگي را یافته بود كه روي آن جمله زیر از سوي سعادتي كنده شده بود: ''هرشالقي 
كه به پاي انقالبیون فرود مي آید به منزله كلنگي است كه گور استبداد را بیشتر حفر 

مي كند و پاي آن را امضا كرده بود سیكو'' 
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مالحظه مي شود كه مصداقي با چه اصراري خط الجوردي را دنبال مي كند و عجیب تر 
از مصداقي »رحیم مشایي« او است! كه بعداز گذشت این همه سال هنوز دست از 

كینه كشي نسبت به مجاهدي استوار همچون سعادتي برنمي دارد.
به تازگي همنشین بهار در مقاله اي به نام »وحدت ظرف و مظروف بي تضاد نیست«، 
مثال هاي  ذكر  بعداز  مفصل  بسیار  نوشته اي  در  و  پرداخته  محتوا  و  رابطة شكل  به 
متعدد فلسفي و تاریخي، سعادتي را در كنار بریدگان و توده اي هاي شناخته شده و 
خائنان اكثریتي قرار داده و نوشته است: »كژراهه پیش از آن كه در احسان طبري، 
حسین روحاني، محمدرضا سعادتي و عطااهلل نوریان و... باشد در ظرف و بستري بود 
كه آنها در آن بودند چه بسا ظرف براي مظروف خودش )براي كساني كه با شور و 
شوق با تشكیالت مزبور كار مي كردند( از شایستگي الزم برخوردار نبود« و این همان 
ادامة راه الجوردي است كه این بار توسط مصداقي و همنشین بهار پیگیري مي شود. 
هرچند دربارة این »رحیم مشایي« خارجه نشین كه به گفتة بسیاري از اجاره دادن 
بسیار  مي خرد، حرف  خانه  تهران  در  و  مي كند  ارتزاق  هلندي  فاحشه هاي  به  خانه 
است اما بي مناسبت نیست به آخرین »شاهكار« او فقط اشاره اي كنیم و بگذریم. در 
ادامة خط لوث كردن مقاومت و از زیرتیغ در بردن خائنان، همنشین اخیرًا گفتگویي 
تلفني با هوشنگ عیسي بیگلو داشته است. ما، هرچند جاده صاف كن هاي این گفتگو 
را به خوبي مي شناسیم، اما از مذاكرات پشت پرده با پیرمرد خبر نداریم. به مقوالت و 

صحبت هایي هم كه در این گفتگو آمده باز هم كاري نداریم. 
تنها به یك فقره توجیه و تئوریزه كردن امر »خیانت« ارجاع مي دهیم كه همنشین با 

بي حیایي تمام عرضه مرتكب شده است. 
و  گلسرخي  سرفراز خسرو  كه شهیدان  خائني  فطانت،  امیر  گفتگو صحبت  این  در 
كرامت دانشیان را به اعدام داد و خود سال ها است گم شده است، كشیده مي شود و 
همنشین به عیسي بیگلو مي گوید: »من دیده ام و خوانده ام كه دوستان ارجمندي پاي 
فشرده اند براین كه امیر فطانت آگاهانه، مختارانه، عامدانه عامل ساواك بوده. از قول 
پرویز ثابتي هم جسته و گریخته نكاتي هست. اما گاهي فكر مي كنم با آن آشنایي 
كه امیر فطانت با افرادي كه نام بردم داشت اگر این جور بود كه او عامل ساواك بود 
اصاًل نمي باید سیاهكلي اتفاق مي افتاد. یعني اگر زبان باز مي كرد خیلي چیزها باید 
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روشن مي شد كه نشد«.
مالحظه مي كنید كه همنشین چگونه به تطهیر یك خائن ساواكي مي پردازد. اما طرفه 
آن كه در توجیه خیانت به این نیز بسنده نكرده و به تطهیر منفورترین خائن تاریخ، 
یعني یهوداي اسخریوطي، مي رسد. همنشین مي گوید: » داستان او من را به داستان 
یهودا مي برد. یهودا كه در روایت كتاب مقدس همانطور كه مي دانید باعث مي شود 
كه مسیح لو برود. گاهي من فكر مي كنم اون داستان یهودا نیز اما و اگر دارد. چطور 
ممكن است یكي از حواریون مسیح كه ازش نیكي ها یاد مي كنند آنقدر پست باشد كه 
به خاطر سي سكه نقره كه كتاب مقدس مي گوید دوست نازنینش مسیح را به پلیس 
بشناساند؟ شاید، شاید یهودا میهنش را دوست داشته و درست یا نادرست راه و رسم 
مسیح را در ضدیت با آن مي دیده و به همین دلیل به این نتیجه رسیده كه بیایم به 

قیمت یهودا شدن به قیمت تف و لعنت دنیا را به خود خریدن این كار را بكنم...«.
به خاطر  او  و معتقد است  را »میهن دوست« مي داند  یهودا  با كسي كه  راستي  به 
وقتي جعفر  مي توان گفت؟  است، چه  داده  لو  را  او  مسیح  رسم«  و  »راه  با  ضدیت 
هاشمي ها مي شوند »پیت حلبي« و قاتالن خسرو گلسرخي ها و كرامت دانشیان ها 
این گونه تبرئه مي شوند و »خیانت« و لو دادن این گونه تئوریزه مي شود آیا نباید از 
ایرج مصداقي ها انتظار داشته باشیم كه در به در دنبال مسعود رجوي باشند و بگویند: 
»چرا شما و مریم... نماندید تا چنانچه الزم شد “تا آخرین نفر” كشته شوید- صفحه 
۱۸۵ گزارش۹۲« تعارف را كنار بگذاریم. امثال مصداقي و همنشین حاضرند »تف و 
لعنت دنیا را به خود« بخرند و مأموریت خود را به نحو احسن انجام دهند. ما پیشاپیش 
ضمن نثار »تف و لعنت« خود به »یهودا«هاي جدید درباره موفقیت »مأموریت«شان 

از حافظ شیراز مدد مي گیریم كه: 
نومید مشو كه حق رها نكند

چنین عزیز نگیني به دست اهرمني

یك مورد دیگر در راستاي مأموریت اصلي
با مرور قدم به قدم نوشته هاي مصداقي، زوایاي بیشتري از »مأموریت براي بازجو« 
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من  »براي  نوشته :  خاطراتش  كتاب  اول  جلد  صفحه۳  در  مصداقي  مي شود.  روشن 
بسیار مهم بوده است كه در رابطه با كساني كه امكان پاسخگویي ندارند پرده دري 
در  ناجوانمردانه مصداقي چه  بسیار  برخوردهاي  از  یكي  كه  در حالي  باشم«  نكرده 
كتاب و چه در مقاالت بعدي اش نفي مطلق كساني است كه به نحوي یا خاطره اي از 
زندان نقل كرده اند و یا كتاب خاطراتي نوشته اند. نمونه اش یاوه سرهم كردن درباره 
كتاب هاي خاطرات محمود رؤیایي است. مصداقي با چنان هیستري و كینه اي درباره 
كتاب هاي رؤیایي نوشته كه اگر آن را در كادر »مأموریت«ش ارزیابي نكنیم به هیچ 
وجه میزان نفرتش را از ۵جلد كتاب هاي رؤیایي نمي توانیم بفهمیم. او از همان ابتدا 
تعیین تكلیف مي كند كه چرا كتاب هاي رؤیایي ۵جلد است؟ و خود پاسخ مي دهد 

مي خواهد روي ۴جلد كتاب من بلند شود! 
)اخیرًا  بشناسید.  را  نادري  مصطفي  شاید  نیست.  لطف  از  خالي  دیگري  نمونة  ذكر 
مقاله اي به نام“پروژه انهدام یك جنبش” دربارة مقاله مصداقي نوشت( او بیش از یازده 
سال در زندان خمیني بوده است. حدود ۵سال از این مدت را در انفرادي به سر برده 
و به خاطر شكنجه هایي كه شده است سال هاي بعد و حتي هنوز، از عواقب آن نظیر 
درد كلیه و... رنج مي كشد. كساني كه مصطفي را از نزدیك مي شناسند گفته اند كه 
او به قدري درد داشت كه حتي از نحوه صحبت كردنش هم معلوم بود چه ها كشیده 
است. اما این مجاهد فروتن و بي ادعا به ویژه در آن سال هاي ابتدایي به خارج كشور 
آمدنش مطلقًا دربارة خودش و وضعیت بیماري هایش صحبت نمي كرد. این بزرگترین 
مشكل مصاحبة تلویزیوني با او بود. شنیده ام كه عاقبت بعداز چندین روز سر و كله 
زدن با او و ضبط چندین بارة مصاحبه باالخره یكي دو ساعتي نوار از آن در آمده است. 
آیا خوشحال  بود؟  از دیدن مصاحبه چه  بعد  العمل مصداقي  حدس مي زنید عكس 
شد كه یك شاهد زنده دربارة جنایات آخوندها حرف مي زند؟ یا... گفته بود »دارند 
است  مصداقي  عالم  محور  مي كنید؟  مالحظه  مي كنند!«  علم  من  جلو  را  مصطفي 
مجاهد  یك  با  زندان  خودخوانده  فقیه  ولي  از  اجازه  بدون  ندارند  حق  مجاهدین  و 
مصاحبه كنند. چرا؟ چون دكان آقا بسته مي شود. چون »ایرج خان« مأموریت دارد 
خودش بشود »صداي قتل عام شدگان« و همة كساني كه مصداقي را در خارج دیده اند 
مي توانند شهادت دهند كه این »مختصر تقاضا«، از همان روزهاي اول، مورد اختالف 
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او با مجاهدین بود. او مي خواست خود را »صداي قتل عام شدگان« به مجاهدین قالب 
كند و آنها جنس بنجل خودشان را مي شناختند. آنها با صراحت مي گفتند و یقین 

داشتند كه حرفهاي او مطلقًا بوي »مجاهدي« نمي دهد. 
اما گذشته از این كه مصداقي، در ادامة چهره سازي براي خودش، خود را هووي تمام 
كساني مي داند كه خاطره اي از زندان نقل مي كنند، برخورد شرم آور او با كساني است 

كه گزارش رسمي به مقامات حقوق بشري داده اند. 
مصداقي مأموریت دارد تا اعتبار مقاومت را در نزد سازمان هاي حقوق بشري و بین المللي 
مخدوش كند. نمونة این كار خائنانه را در مطلب مفصلش درباره اشتباهات گزارش 
گالیندوپل  به  است(  لیبرتي  در  اكنون  هم  كه  مجاهدیني  از  جالل)یكي  غالمرضا 
مي توان دید. گذشته از این كه فالن مورد یا فالن تاریخ درست است یا با دقت نقل 
مقام  به یك  داشت كه غالمرضا جالل  توجه  باید  دیگر،  اشتباه ممكن  هر  یا  نشده 
رسمي حقوق بشري در سازمان ملل گزارش داده است. بنابراین ردیه نویسي براي او 
در واقع زیرآب گزارش هاي حقوقي به مراكز بین المللي را مي زند و فرق دارد با انتقاد 
به یك گزارش منتشر شده در یك سایت كه برخي مواردش ممكن است درست یا 
غلط باشد. مضافًا به این كه این ادعاها درست در زماني صورت مي گیرد كه نویسنده 
در اشرف است و امكان پاسخگویي ندارد و از آنجا كه مصداقي بسیار دروغگو است 

قولي را كه در ابتداي كتاب خودش داده فراموش مي كند. 

یكي دو نمونه از تحقیقات »گه...هربار« 
مصداقي در جلد دوم خاطراتش به نام اندوه ققنوس ها )صفحه۳۵۶( تا آنجاكه توانسته 
از  نقل  به  جمله  از  و  بافته  دروغ  و  راست  زنجیر«  در  »قهرمانان  كتاب  به  نسبت 
صفحات۴۵۱و۴۹۱ این كتاب نوشته است: »گردآوري كنندة كتاب قهرمانان در زنجیر 
مي نویسد: »مجاهد شهید... صدیقي از مجاهدیني بود كه در زندان اوین براي حفظ 
اطالعاتش خودكشي كرد« و اضافه كرده است: »در روایت فوق حتي یك كلمه درست 
از مجاهدین قدیمي بود كه سابقة زندان دوران  یافت نمي شود. محمد صدیقي  نیز 
شاه را داشت و در زندان به ماركسیسم گرویده و بعد از انقالب از اعضاي راه كارگر 
به شمار مي رفت و به همین اتهام نیز دستگیر شده بود. برادر وي علیرضا صدیقي 
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اما از هواداران مجاهدین بود. محمد در بند۱گوهردشت در سال ۶۶ خودكشي كرد و 
موضوع خودكشي اش نیز ربطي به حفظ اطالعات مقاومت و... نداشت. 

معلوم نیست چرا تالش مي شود تا به هركسي كه در زندان دست به خودكشي زده 
است چهرة قهرمانانه و حماسي داده شود«

براي درك میزان »صداقت« مصداقي در راستاي مأموریتش، از آنجا كه كتاب قهرمانان 
در زنجیر چاپ شده و در دسترس عموم است، بهتر است بي هیچ توضیحي به صفحه 
۴۹۱ كتاب مراجعه كنیم. در این صفحه اصاًل نامي از محمد صدیقي نیست. )اولین 
دروغ حتي در نقل مطلب( به صفحة۴۵۱ مراجعه كنیم. این صفحه مربوط به فهرست 

اعالم كتاب است. در شماره ۲۴۳ آن كه متعلق به صفحة۹۱ كتاب است آمده: 
»مجاهد شهید... صدیقي از مجاهدیني بود كه در زندان اوین براي حفظ اطالعاتش 
خودكشي كرد«. به صفحة۹۱ برویم ببینیم در خود كتاب چه آمده است: در صفحة۸۶ 
كتاب دو سند تاریخي دست نوشته هاي زندانیان كه از زندان بیرون آورده شده. كلیشة 
دست خط خود بچه هاي زندان نیز در صفحة۸۷ درج و بعد هم متن نامه هاي زندانیان 
اگر دقت شود كاماًل مشخص است( در سند  تایپ شده است. )در كلیشه هم  عینًا 
زندان آمده است: خودكشي ها: )علي انصاریون، خلیل رمضاني،...صدیقي، قاسم خلدي(

در كتاب این مطلب بي كم و كاست عینا نقل شده است.
حاال چند نكته و سوال:

اواًل مصداقي از كجا فهمیده كه منظور از صدیقي)كه در كتاب نهایت امانت رعایت 
شده و در سند دست خط بچه هاي زندان حتي اسمي هم برایش ننوشته شده( همان 

محمد صدیقي است؟
دوم: محمد صدیقي اتفاقًا از شهیدان شناخته شده و واالمقام مجاهد است. محمد در 
زمان شاه از مجاهدین زنداني بود. بعد از پیروزي انقالب هم در انتشارات طالقاني كار 
مي كرد. وقتي هم دستگیر شد به علت رابطه خانوداگي با رجایي معدوم و شناختي كه 
الجوردي از او داشت به شدت زیر شكنجه رفت و كلیه هایش از كار افتاد و دیالیز شد 
و به شهادت رسید. یعني نه تنها »به ماركسیسم نگرویده بود« كه بر مواضع مجاهدي 
خود تا به آخر پایدار ماند و شهید شد. )همسر و برادر محمد هم اكنون در آمریكا 

هستند و مي توانند دقیق تر این جریان را بگویند(
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پیدا  او  نوشته  در  درست«  كلمه  »یك  ببینیم  و  مصداقي  نوشتة  به  برگردیم  حاال 
مي شود یا نه؟

روایت مصداقي از محمد صدیقي مبني بر تغییر ایدئولوژي او و بعد هم راه كارگري 
شدنش مطلقًا غلط است. مصداقي فرد دیگري به نام مسعود صدیقي را كه ماركسیست 
بعد هم گفته است محمد در سال۶۶ در  با محمد صدیقي قاطي كرده است.  بوده 
زندان خودكشي كرد. این یكي هم جعل است. محمد در همان سال۶۰ زیر شكنجه 

به شهادت رسید. 
حاال مصداقي با شگفتي مي نویسد: »معلوم نیست چرا تالش مي شود تا به هركسي كه 

در زندان دست به خودكشي زده است چهرة قهرمانانه و حماسي داده شود«. 
قضیة سیاهدانه و »دیدي نگفتم« را كه شنیده اید! راست راست دروغ مي بافد، صفحه 
را اشتباه آدرس مي دهد، مطلب را غلط نقل مي كند و آخرش هم مارك خودش را 
مي زند و تازه مدعي است كه »یك كلمه درست« در مطلب كتاب قهرمانان در زنجیر 

نیست. مأموریت یعني این.
 اما اگر تصور شود این یك اشتباه لپي بوده است كه مصداقي مرتكب شده است زهي 

خیال باطل. این تنها نمونة كوچكي از الطائالت مصداقي در كتابش است. 
در اینجا قصد آن نیست كه به كتاب خاطراتش بپردازیم. مشكل ما با مصداقي باالتر 
را بدهیم كه وقتي مي نویسد مجاهدین شهید علي  اینها است كه مثاًل پاسخش  از 
خلیلي و اكبر مالعبدالحسیني عضو تیم حفاظتي موسي خیاباني بوده اند بالكل پرت 
مي گوید. وقتي مي نویسد موسي خیاباني در زندان توي گوش محمد كچویي زده است 

بالكل دروغ است. 
نیروهاي  توسط  كه  بوده  مسلحانه  عمل  تدارك  در  مي نویسد حبیب خبیري  وقتي 
از آن هم كشف مي كند حبیب خبیري  یاوه مي بافد...)بعد  دادستاني دستگیر شده 

اصاًل كاپیتان تیم ملي فوتبال نبوده است(.
این گونه الف مي زند و خالي مي بندد  این شخصیت پفكي كه  از وقاحت  به راستي 

متحیر نمي شوید؟
اما تأكید ما براین است كه بیشتر از هرچیز به »مأموریت« »فرستاده« فكر كنید.
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هدف هاي دوگانه از پاچه گیري ها
در وحلة اول به نظر مي رسد كه این پاچه گیري ها از روي حسادت و رقابت و توهم 
است. این مسئله به قدري در مصداقي حاد و بیمارگونه است كه مثاًل بي اعتبار كردن 
گزارش هاي مقاومت نزد مقامات بین المللي هم هیچ قبحي ندارد. اما در وراي این گرد 
و خاك ها، هدف دوم مصداقي مخفي كردن ماهیت اصلي خودش است. مصداقي با 

این پاچه گیري ها نسق مي گیرد تا كسي از او بسیاري از سؤاالت را نكند. 
چندي پیش یك زنداني همبند مصداقي برایم تعریف كرد كه او به زندانیان آزاد شده 

دیگر هم پیام داده: 
»اگر كسي علیه من چیزي بنویسد، یا بگوید، دهانش را فالن مي كنم«. 

این میزان پاچه ورمالیدگي و شارالتان بازي یك مسئله خصلتي نیست. براي این است 
كه یك چیز دیگري پوشیده بماند. و راستي آن چیز كه نباید رو شود چیست؟ 

مصداقي این قدر زیرآب این و آن را مي زند تا فرصتي باقي نماند كه از او بپرسند چرا 
در ماشین گشت ضربت دادستاني نشسته اي؟ و چه كساني را لو داده اي؟ 

مصداقي این قدر الف در غربت مي زند و دروغ و دغل سر هم مي كند تا كسي نپرسد 
تو كه به شهادت دوست و دشمن حافظه بسیار خوبي داشته و داري، چرا وقتي به 
خودت مي رسد اینقدر كم حافظه مي شوي؟ و چرا متن انزجار نامه ات را از یاد مي بري؟ 
براي این كه مدیون شارالتانیسم مصداقي نمانیم از جلد سوم خاطرات مصداقي به نام 

»تمشك هاي نا آرام«)صفحه ۱۴۶( نقل مي كنم.
او مدعي است در محاكمات یك دقیقه اي سال۶۷ وقتي با آخوند نیري مواجه مي شود 
به سواالت او جواب هاي قاطعي داده و سازمان را محكوم نكرده، كلمة منافقین را به 
كار نبرده و مي نویسد: »نمي دانم چي شد كه با من به چانه زني پرداختند شاید به 
خاطر »سالم« اولي بود، شاید از آن جایي كه چهارنفر پیش از من یعني محمود زكي 
و مصطفي محمدي محب و قاسم سیفان و محمدرضا مهاجري به اعدام محكوم شده 

بودند مي خواستند آنتراكتي بدهند...« 
مالحظه مي كنید؟ آخوند نیري چون »آقا« را بسیار مؤدب دیده در محظور قرار گرفته 
و به خاطر یك »سالم« ایشان شروع به چانه زني با او كرده است. یا اگر این دلیل 
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رویتان  جلو  را  دوم  قاطع  دلیل  پیشاپیش  مصداقي  مي بینید  و خنده آور  را مسخره 
آقا  از  گذاشته است. آخوند نیري خسته شده و خواسته یك »آنتراكت«ي بدهد و 
گذشته است. خنده تان مي گیرد یا این ترهات را توهین به شعور خواننده مي بینید؟ 

ادامه دهیم. 
مصداقي اعتراف مي كند كه »یعنی محمود زکی و مصطفی محمدی محب و قاسم 
سیفان و محمدرضا مهاجری« پیش مرگ او شده اند اما حضرت آقا در عوض برانگیخته 
شدن »یک لحظه به ذهن«ش مي زند كه » شاید همه را اعدام نکنند. فکر کردم بهتر 
است امتحان کنم و روزنه ای را باز بگذارم. رو به نیری گفتم: حاضرم در صورت آزادی 

تعهد دهم دیگر فعالیت سیاسی نکنم«.
انزجار نامه اش مالحظه كنید. مدعي است كه اول  حاال صداقت را در مورد نوشتن 
چیزي مي نویسد بازجویان قبول نمي كنند بعد دوباره صدایش مي كنند و انزجارنامة 

مفصلتري مي نویسد. 
حاال چه مي نویسد؟ 

این جاست كه فراموشي به سراغ مصداقي مي آید: 
»متن را دقیقًا به یاد نمي آورم، زیرا هیچ تمایلي به حفظ آن نداشتم«. 

علت آن همه پاچه گیري هاي هیستریك روشن شد؟ علت آن همه قرشمال بازي ها و 
چاقوكشي هاي قلمي كه آي شما نمي خواستید من زنده بمانم معلوم شد؟ 

اما اجازه دهید باز هم جلوتر برویم. حقایق بیشتري روشن مي شود.

درنگ بیشتر در نوشتن انزجارنامه
مصداقي تا آنجا كه توانسته فكر همه چیز را كرده است. انزجارنامه نوشتن، آن هم در 
سرفصلي كه آخوند نیري و بقیة حضرات به خاطر یك كلمه دستور قتل عام داشتند 
و حكم خمیني این بود كه به هیچ كس رحم نكنند، معناي بسیار روشني دارد. ولي 
مصداقي حسب المعمول پیشاپیش مي دود تا عقب نماند. گرد و خاك راه مي اندازد و 
تمام قهرماناني را كه به خاطر یك كلمه به شهادت رسیدند به لجن مي كشد. ببینیم چگونه؟

در »گزارش۹۲« براي توجیه انزجارنامه نویسي خودش، چاره اي ندارد جز آن كه كینه اش 
را سر انقالب ایدئولوژیك مجاهدین خراب كند و با دوختن شرق و غرب عالم به هم بنویسد: 
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به خاطر  بارها  شما  كه  و...  كاظمي  جعفر  و  آقایي  حاج  محمدعلي  و  صارمي  »علي 
انقالب  به  به خاطر تن ندادنشان  و  بودید  را سرزنش كرده  آنها  امثال  زنده ماندنشان 
ایدئولوژیك غرق در جنسیت و... خوانده بودیدشان با عزمي استوار بر آرمان هایشان 
»ولي اهلل  و  زماني«  »حجت  كه  مي دانید  شما  خود  شدند.  جاودانه  و  ایستادند 
»انقالب  با  را  ارتباط  كمترین  كردند  ایستادگي  قهرمانانه  كه  هم  فیض مهدوي« 
است  اینجا  نداشتند. )صفحة۹۶(  روابط  از  یا شناخت عمیقي  داشتند  ایدئولوژیك« 
كه مصداقي یك بار دیگر از دریدگي پاسدارانة خود آدمي را »كیش مات« مي كند. 
این میزان بي حیایي را من فقط در آخوندها و بازجویان یافته ام. به راستي مصداقي 
نمي داند كه علي صارمي را به چه علت دستگیر كردند؟ به چه »جرم«ي محكوم به 

اعدام شد و سر به دار سپرد؟ 
كسي كه مصداقي را تا این حد فرومایه نشناسد این قبیل حرام لقمه گي هایش را به 
حساب توهمات ابلهانه نورسیده اي به بازار مي داندكه در بالد فرنگ دست خود را براي 
خالي بندي باز دیده است. اما همة اینها وقتي قابل تبیین درست هستند كه مصداقي 
را »فرستاده«اي در پي یك »مأموریت« ببینیم. در این زمینه هم نمونه هاي متعدد و 

تا حد زیاد مضحكي را داشتم.
از  با بهشتي همطراز مي كند. جاي دیگر دربارة عزل منتظري  مثاًل یك جا خود را 
جانشیني خمیني مي گوید در زندان نامه اي به منتظري نوشته و » از این كه توانسته 
بودم سهمي هرچند كوچك در جدا شدن منتظري از خمیني داشته باشم به خود 

مي بالیدم « )جلد۴ به نام تا طلوع انگور صفحة۲۳( 
جاي دیگر دن كیشوت وار فروریختن اردوگاه شرق را پیش بیني مي كند و در صحبتي 
كه با محمد توانا)سربازجوي وزارت اطالعات( داشته آن را با اطمینان بیان كرده و 
گفته است: »نگاهي به اردوگاه شرق بیاندازید. بخشي فروریخته به زودي بقیه اش نیز 

فرو خواهد ریخت« )جلدچهارم خاطرات صفحة۱۸۹(
جان كالم این كه توهمات مصداقي را نباید در سطح یك بیمار رواني، چند گام فراتر 
از »بني صدر«، ارزیابي كرد. چنین موجود عجیب الخلقه اي، كه مادر دهر، در هر سه 
چهار قرن، فقط یكي مثل او را به بشریت عرضه مي كند، وقتي به زندانیان مي رسد و 
مي خواهد درباره خودش حرف بزند كار نیكان را قیاس از خود مي گیرد و خود را شانه 
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به شانة دالوراني همچون صارمي و كاظمي و حاج آقایي به خورد خواننده مي دهد. 
دو  این  مي كند.  مقایسه  توانا  محمد  و  منتطري  و  بهشتي  با  را  دیگر خود  از سوي 
مقایسه دو هدف مختلف را دارد. زماني كه خود را شانه به شانه شیرمرداني همچون 
صارمي و كاظمي و حاج آقایي قرار مي دهد، مي خواهد با ملوث كردن آنها ارزش هاي 
مقاومت را مخدوش كند. اما در مقایسه با بهشتي و منتظري مي خواهد خود را باال 
بكشد، و در هرصورت فراموش مي كند كه ما فراموش نخواهیم كرد كه علي صارمي در 
خاوران بر سرمزار قتل عام شدگان سخنراني كرد و دستگیر شد. فراموش نخواهیم كرد 
درحالي كه داخل زندان و زیر حكم اعدام بود آن نامه هاي تكان دهنده و انگیزاننده 
را نوشت. بخشي از نامه اي را كه در فرداي ابالغ حكم اعدامش نوشته با هم بخوانیم 
تعیین كنندة  لحظة  در  درست  كه  شدگان«  قتل عام  »صداي  مدعي  شود  معلوم  تا 
سرنوشت به آخوند نیري مي گوید: » حاضرم در صورت آزادی تعهد دهم دیگر فعالیت 

سیاسی نکنم« در كجاي قضیه قرار دارد. 
شهید بزرگوار علي صارمي در این نامه به خطر كلیك خوردن یك قتل عام دیگر اشاره 
مي كند و مي نویسد: »اینجانب حتي در چارچوب قضا و قانون همین رژیم هم مرتكب 
هیچ جرمي نشده ام مگر حضوري ساده براي اداي احترام و فاتحه یي براي زندانیان 

قتل عام شده در گورستان جمعي خاوران آن هم در دو سال و اندي قبل.
اعدام  با  مي خواهند  تنها  و  نداشته  قانوني  مبناي  هیچ  من  حكم  كه  است  پرواضح 
اینجانب مردم وجوانان این میهن را مرعوب ساخته و آنها را در پیگیري مطالباتشان 
به وحشت اندازند لذا دراین ایام حسیني مناسب مي بینم كه یكبار دیگر از زبان سرور 
آزادگان فریاد برآرم كه: اگر آیین محمد و اكنون میهن ما جز با ریختن خون من و 

امثال من به سامان نمي رسد پس اي طناب هاي دار مرا دربر بگیرید.
خیابان  سنگ فرش هاي  بر  روزانه  كه  جوانان  دیگر  و  نداها  خون  از  قطعًا  من  خون 
میریزد رنگین تر نیست و جز بر حقانیت، جسارت و افتخار ما نمي افزاید آن هم در ماه 

محرم و به دست شقي ترین آدمها«
كه:  نوشتة خود مصداقي  با  كنید  مقایسه  را  پاكباختگي  و  مقدار شهامت  این  حال 
البته  ماندم.  زنده  که  بود  دست خط  همین  با  کشتار۶۷  در  هستم،  اینجا  که  »من 
خیلي ها هم دست خط دادند اما رژیم جنایتکار به آنها فرصت زندگي دوباره نداد. از 
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همین دست خط ها دادم که از زندان آزاد شدم. همة ما زندانیان سیاسي مجاهد اعم 
از آنهایي که در کشتار۶۷ قتل عام شدند و آنهایي که زنده ماندند پذیرفته بودیم که 
براي آزادي از زندان »انزجارنامه« امضا کنیم. همة زندانیان سیاسي سابقي که امروز 
در رد ة فرماندهي و شوراي رهبري و کاندیداي مسئول اولي مجاهدین هستند بارها از 
این دست خط ها داده اند. تعدادي شان به همکاري حتي گسترده با رژیم در زندان هم 
تن داده بودند«. مالحظه مي كنید كه در این نقطه »همة زندانیان سیاسي سابق« كه 
»امروز در ردة فرماندهي و شوراي رهبري و كاندیداي مسئول اولي مجاهدین هستند« 
طرف حساب هستند. با این افراد تصفیه حساب مي شود. این خود »مأموریت« است و 
صداقت حكم مي كند كه اعتراف كنیم این وجه از »مأموریت« مصداقي بسیار مشكل 
آدمي  توانا،  فرستاده محمد  با  برخورد  در  و  برنمي آید  آن  از عهدة  و هركسي  است 

شناخت دیگري از سنگ پاي قزوین پیدا مي كند.

»گزارش ۹2« بلوغ یك مأموریت 
»گزارش۹۲« نقطه بلوغ یك مأموریت چندین و چندساله است. كسي كه آن را به دقت 
بخواند به خوبي مي فهمد كه این بلوغ در اوج یك درماندگي و بن بست كامل رژیم 
در مقابله با مقاومت تهیه شده. براي یك لحظه، خود را در اتاق فكر »مبارزه با نفاق« 
با كارچرخان هایي مانند محمد توانا، سعید شیخان، و  وزارت اطالعات فرض كنیم. 

علوي و باال و پایین آنها.
سؤال اساسي مطرح براي این عده چیست؟ و چه باید كرد؟ این سؤال در سه جبهه 
مطرح است. داخل كشور، اشرف و لیبرتي و خارج كشور. در داخل كشور تنها كاري 
كه مي شود كرد و با شدت هم انجام شده سركوب است. دستگیري است و شكنجه و 

اعدام. در این راستا ارگان هاي مختلف كارها و وظایف خود را انجام مي دهند. 
اما در اشرف چه؟ واقعیت این است كه در گذشته با سیصد بلندگو در اطراف اشرف و 
بسیج تمام عیار خانواده هاي اشرفیان جنگي تمام عیار به راه بود. از روستاها و شهرهاي 
بزرگ و كوچك و به انواع دسیسه ها و تحریك ها خانواده هایي را به در ورودي اشرف 
آورده بودند تا به قول آن مردك خودفروخته »جگر اشرفي ها را در آورند و به دندان 
بكشند« اما این كار دیگر نه امكان دارد و نه فایده. در واقع به ته خط رسیده. هیچ 
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از طریق مالكي  باید اعمال فشار  بنابراین خط،  ترفند دیگري هم مؤثر نبوده است. 
تصور  فوق  فشارهاي  اعمال  و  لیبرتي  كردن كمپ  به خمپاره باران  رودررویي  باشد. 
از طریق دژخیماني همچون فالح فیاض و صادق و مالزم عرعر و دار و دستة مالكي 
كشیده شده است. در خارج كشور هم در گذشته بریده مزدوراني بودند از قبیل كریم 
حقي و سبحاني و جواد فیروزمند و... اما آنها در مجامع بین المللي بي آبروتر از آن 
هستند كه كاري بتوانند بكنند. شهادت هاي دروغ آنان در دادگاه ها كه جزو اسناد 

سري به خورد مردم مي دادند به اندازة كافي از اعتبار افتاده است. 
حتي  كه  بزنند،  كه  نداشته اند  مقبولي  سیاسي  حرف  هیچ  تنها  نه  هم  خودشان 
اظهارات رذیالنه شان از قبیل مزخرفات بتول سلطاني و... هم هیچ آبي براي متصدیان 
عكس هاي  و  مزدوري  اسناد  عوض  در  است.  نكرده  گرم  نفاق«  با  مبارزه  »اتاق 
چاقوكشي هایشان درحالي كه دشنه و قمه هاي خونین را در دست دارند به دادگاه ها 
برده شده و دادگاه هاي رسمي هرجا كه پا افتاده آنان را محكوم كرده اند. بنابراین خط 
اعزام بریده مزدور هم دیگر كارآیي ندارد. با شكست و رسوایي مطلق روبه رو شده 
است. اما »اتاق مبارزه با نفاق« كه نمي تواند دست روي دست بگذارد. از این نقطه 

است كه نیاز به مهرة جدید كاماًل احساس مي شود. 
مهرة جدید نمي تواند چهره اي مثل حقي و سبحاني داشته باشد. حتي نمي تواند مثل 
سعید شاهسوندي باشد. همچنین یك چهرة بیرون از مجاهدین هم نمي تواند باشد. از 
این جاست كه ضرورت وارد شدن مصداقي به صحنه به عنوان كارآترین مهرة وزارتي 
مورد پیدا مي كند. البته اگر مي شد او را، كه سال هاست در آب نمك خوابیده شده، 
نسوزاند بهتر مي بود. اما شرایط به  گونه اي است كه باید هرچه زودتر دست به كار شد. 
ولو به قیمت سوزندان مهرة هفت رنگ و هفت خطي مانند مصداقي تمام شود. درواقع 
ریست مي شود.  و  راست  است كه »گزارش۹۲«  اجبارات  و  این مجموعه شرایط  از 
بنابراین باید آن را نه یك بار كه چندین بار و به دقت خواند. تأكید من این است كه 
یك بار هم بدون توجه به این كه نویسندة آن كیست خواند و روي تك به تك نكات 
آن تأمل كرد. باید سعي كرد بدون هیچ پیشداوري فهمید حرف تازة آن چیست؟ و 
حاوي چه پیامي است. اگر چنین كنیم بعد تازه به این مي رسیم كه به واقع حتي 
یك حرف تازه در نوشته مصداقي وجود ندارد. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، به غیر از 



کاپوها و هاپوها

54

»انتقاد« در مورد زنده ماندن مسعود رجوي هیچ چیز یافت نمي شود. »گزارش ۹۲« 
و  آدمي مي افزاید  بر سرگیجة  فقط  است كه  ته  و  بي سر  و  غیرمنسجم  مجموعه اي 
باالخره خواننده مي ماند كه حرف حساب نویسنده، جز این كه از مسعود رجوي سوال 
كرده چرا زنده است، چیست؟ و »فرستادة« محمد توانا چه حرفي زده كه قبل از او 
بریده مزدوراني مثل حامد صرافپور ننوشته اند. این بریده مزدور یك سریال مزخرف 
دربارة انقالب ایدئولوژیك دروني مجاهدین نوشته است كه هنوز هم روي سایت هاي 
خودشان هست. به آن مراجعه كنید و ببینید ایرج مصداقي چه حرفي به آن افزوده 
است؟ جز این كه انسجام نسبي آن را هم ندارد. اما من تصدیق مي كنم كه حرف 
كه  زیرا  است.  زده  مصداقي  ایرج  كه  صرافپورها  حامد  نه  را  اطالعات  وزارت  اصلي 
مصداقي طي  است.  متفاوت  ولي  همسو  یكدیگر  با  مصداقي  و  صرافپورها  مأموریت 
نامه اش بسیار از سردار موسي خیاباني گفته و حتي مدعي است كه با او عهدو پیمان 
بسته است. درحالي كه این تاكتیك »عمروعاص«ي قرآن سر نیزه كردن بسیار لورفته 
است. در واقع این تاكتیك هم چیز تازه اي نیست. خود وزارت اطالعات بختش را در 

این زمینه در سال هاي قبل آزمایش كرده است. 
نام  به  بود  باشد چندسال پیش گروهي دست ساز وزارت اطالعات علم شده  یادتان 
»رهروان راه موسي«. بعد هم كاماًل لو رفت كه سرنخ این گروه به وزارت اطالعات 
مربوط مي شود. نامه نگاري هاي آن چناني هم كه كار تازه اي نیست. به سایت سعید 
شاهسوندي مراجعه كنید و »مكاتبات« او را با مسعود رجوي بخوانید. شاهسوندي هم 
در زندان و با كمك سعید حجاریان، كرد آن چه را كه بازجویانش مي خواستند. یعني 

هنوز جا پایش در پروندة ترور دكتر كاظم رجوي خشك نشده است. 
بعد هم سعید حجاریان )پارتي اش در وزارت اطالعات( وساطتش را نزد »عظما« كرد 
و بسته بندي شده، براي مصارف ویژه، به خارج فرستاده شد. او هم در »مكاتبات« 

خودش خبر از بن بست مبارزه مسلحانه و آغاز دوران »مفاهمه« داد. 
حاال مصداقي پیشنهاد مناظرة تلویزیوني مي دهد و مي نویسد: »من كه از بهشتي بدتر 
نیستم«! ما از رندي بني صدرگونة همسنگ كردن خودش با بهشتي مي گذریم، اما 
ناگزیریم اعتراف كنیم به دلیل وزن و اعتبار هریك از آنها قضاوت این كه كدامیك 
بدتر هستند مشكل است. ولي هر كس دهشاهي حافظه توأم با شرف داشته باشد 
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به سادگي تشخیص مي دهد مصداقي یك قلم بیست و چندسالي از سعید شاهسوندي 
عقب تر است. بقیة ترهاتش هم، مثل اغلب مقاالتش، دزدي و كپیه برداري از این و 
همان  راستاي  در  شارالتان بازي  و  هوچي گري  همیشگي  چاشني  با  البته  است.  آن 

»مأموریت« اصلي.
من در ابتداي مطلب از مصداقي به خاطر نوشتن »گزارش۹۲« تشكر كردم. 

این تشكر یك جبران مافات بود. جبراني كه تكمیل نخواهد شد مگر كه سخن را با یاد 
و نام كسي به پایان رسانیم كه موضوع اصلي »مأموریت« »فرستاده« و نقطة مركزي 
و  تواناها  محمد  همة  و  توانا  محمد  »فرستادة«  به  لذا  مي دهد.  تشكیل  را  توطئه 
گردانندگان اتاق »مبارزه با نفاق« وزارت اطالعات، »به لحاظ اعتقادي بریدگان«، به 
همةكساني كه »در ضدیت با راه و رسم مسیح« از یهودا شدن شرم ندارند و همة 
دلسوختگاني كه پایداري اشرفیان تفي است به روي سیاهشان، مي گوییم، بیهوده به 
دنبال مسعود رجوي نباشید. هروقت او را خواستید به قلب هاي كساني كه در زندان ها 
مقاومت مي كنند و آنان كه در برابر جوخه ها ایستاده مي میرند، به پایداران اشرف و 
لیبرتي نگاه كنید، به آنها كه در خیابان هاي تهران و شهرستان ها عكسش را بر در و 
دیوار مي زنند مراجعه كنید. به آنها كه بیش از ۶۰۰ روز در سرما و گرما در ژنو فریاد 
مي زنند، به همة آنها كه خانه هایشان را مي فروشند تا در همیاري صداي مقاومت را 
رساتر كنند نگاه كنید. مسعود رجوي همان جا است. همین جاست. در قلب و نگاه و 

آرزوها و آرمانهاي تك به تك ما. 
تو گر خواهي که جاویدان، جهان یک سر بیارایي 

صبا را گو که بردارد زماني بُرقع از رویت
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گرسنگ از این حدیث بنالد عجب مدار
»حافظ«   

کشــف  بــر  مبنــی  آخونــدی،  اطالعــات  وزارت  »بامبــول«  تازه تریــن 

مواجــه  فضاحت بــاری  رســوایی  بــا  مجاهدیــن،  مالــی  کالهبرداری هــای 
کباده کشــان  ریــق(،  مثلــث  بــه  قصیم)موســوم  و  یغمایــی  روحانــی،  شــد. 
ــف  ــرات ک ــرای حض ــت پرده ب ــی در پش ــل رنگارنگ ــد و خی ــه بودن ــودار صحن جل
و دف مــی زد، و حســب االمر، بــه وظایــف گرم کــردن تنــور اشــتغال داشــت. 
این کــه صحبــت از »رســوایی فضاحــت بار« می کنیم یــک توصیف بی مصداق نیســت. 
بهتریــن دلیــل  و گــواه این ســخن به دســت و پا افتادن و یــاوه بافتن های بی ســر و ته 
حضــرات اســت کــه در قالب مقاالت )اخیرًا اخالقی و خداپســندانه( نوشــته می شــود. 
ــن  ــیب های ای ــرازو نش ــاریم و ف ــته بفش ــر خس ــر جگ ــم ب ــدان خش ــی دن اندک

ــم.  ــرور کنی ــار، م ــه اختص ــول« را، ب »بامب
ــد  ــم بای ــاهدش بودی ــایت ها ش ــة س ــت صحن ــه در پش ــر آن چ ــت بهت ــرای قرائ ب
توجــه کنیــم کــه یکــی از کوشــش های جــدی هــر رژیــم دیکتاتــوری پیداکــردن 
ــکان گســترش  ــردن آن ام ــا مســدود ک ــا ب ــا اســت ت ــی جنبش ه ــع تأمین مال مناب
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فعالیت هــای آنهــا را بگیــرد و بــه صــورت اســتراتژیک اســتقالل آنهــا را خدشــه دار کنــد. 
آخوندهــا در ایــن زمینــه نــه تنهــا هیــچ دســت کمــی از ســایر رژیم هــای دیکتاتوری 

ندارنــد کــه در فریــب و خدعه ســرآمد تمــام آنها هســتند.
پــس علــم کــردن بامبــول جدیــد هــم در چنیــن متنــی آغــاز مــی شــود. شــروع 
ــی آن  ــه ط ــد ک ــادر می کن ــی ص ــس حکم ــه دادگاه پاری ــت ک ــه از آن جاس قضی
ــی  ــرداری مال ــر کالهب ــی ب ــی مبن ــه اتهام ــن از هرگون ــران و مجاهدی ــت ای مقاوم

ــه مــی شــوند.  تبرئ
ــا  ــم اســت. ام ــش، رژی ــا همــة ســرمایه گــذاری کالن ــن قضیــه، ب ــی ای ــدة اصل بازن
ــد دســت از کینه کشــی  ــدن دارن ــا جــان در ب ــا ت ــم کــه آخونده ــا می دانی همــة م
ــم  ــه حک ــه ب ــت ک ــا اس ــذا اینج ــد. ل ــی دارن ــت برنم ــرای مقاوم ــی ب و توطئه چین
دادگاه اعتــراض کــرده و از زبــان یــک مــرده چندیــن و چندســالة تقاضای اســتیناف 
ــه  ــاره رأی ب ــه خودشــان برمــی گــردد و دادگاه دوب ــز ب ــن مکــر نی ــد! ای مــی کنن

محکومیــت رژیــم و برائــت مقاومــت مــی دهــد.
ــان دارد آخوندهــا جبهــة  ــی کــه چنیــن نبــردی جری درســت در بحبوحــة روزهای
دیگــری را، از موضــع و بــا زبانــی دیگــر، بــاز مــی کننــد. رگبــار اتهــام و توهین)حتی 
از نــوع چــارواداری آن( نســبت بــه مجاهدیــن و رهبــری مقاومــت باریــدن مــی گیرد.

چه خبر شده و چه اتفاق جدیدی رخ داده است؟ 
یــک خانــم خیــر انگلیســی کــه از ســالیان قبــل بــا مجاهدیــن آشــنا شــده مقــداری 
ــا  ــن ب ــی مجاهدی ــط درون ــم، در رواب ــن خان ــد ای ــا وام داده اســت. بع ــه آنه ــول ب پ
اســماعیل یغمایــی آشــنا مــی شــود. یغمایــی تــا آنجــا کــه می توانــد بــرای خــودش 
خالــی می بنــدد و خــود را »بزرگتریــن شــاعر ایــران بعــد از شــاملو« معرفــی می کند. 
ــور  ــم مزب ــان منجــر می شــود. خان ــه ازدواج آن ــا یغمایــی ب ــم ب باالخــره روابــط خان
ــمت  ــد. قس ــم می پذیرن ــن ه ــد. مجاهدی ــش را می کن ــت پول های ــای بازگش تقاض
ــک  ــاس ی ــم براس ــده را ه ــد و باقی مان ــترد می کنن ــه او مس ــا را ب ــم پول ه اعظ

ــد.  ــف می کنن ــه تعیین تکلی ــا پرداخــت ماهیان ــی ب ــق کتب تواف
ایــن قضیــه از ســال ها قبــل فیصلــه یافتــه اســت و در رونــد پرداخــت هــم هیچ گونــه 
تأخیــر یــا کوتاهــی نشــده اســت. امــا یکبــاره یغمایــی خواب نمــا می شــود. ای داد 
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و بیــداد کــه خانــة خانــم انگلیســی دارد حــراج می شــود و عربده کشــی کــه »مــن 
تــا آخریــن نفــس« هســتم و... از ایــن دســت یاوه هــا. کولی بــازی و جــار و جنجــال 
ــن و  ــه مجاهدی ــًا ب ــم صحــت داشــته باشــد مطلق ــر ه ــه اگ ــی ک ــر روی موضوع ب
ــون  ــنه به خ ــان تش ــرد. از تواب ــاال می گی ــدارد ب ــی ن ــت ربط ــی مقاوم ــورای مل ش
ــلیطه های  ــار، و س ــدة تیف تب ــده« ش ــای »فرمان ــان ناپلئون ه ــی ج ــا دای ــه ت گرفت
پاچه ورمالیــده و انبــوه »ناشــناس«ان نشســته در اتاق هــای مبــارزه بــا نفــاق وزارت 
اطالعــات بســیج می شــوند و هرکــس بــر طبلــی می کوبــد و بــر ســرنایی می دمــد. 
هــدف ایــن اســت کــه در میان گــرد و غبــار ناشــی از تهاجمات حضــرات، پیــروزی مقاومت و 

اثبــات شــفافیت روابط و مناســباتش مخــدوش شــده و از نظرها پنهــان بماند. 
امــا از آنجــا کــه حضــور یک تنــة یغمایــی در جلــو صحنــه کافــی نیســت، دوتــن از 
ســرداران جدیــد آخونــد علــوی از یمیــن و یســار بــه مــدد یغمایــی برمی خیزنــد. 
بــه ایــن ترتیــب مثلثــی از دروغ و دغــل و شــایعه پراکنی تشــکیل می شــود تــا مثــاًل 
آقــای دکتــر بفهمنــد چــرا و از کجــا فــالن مبلــغ بــه پاتریــک کنــدی داده شــده 
اســت! هرچنــد مضحــک و مســخره امــا صــورت قضیــه بــه همیــن انــدازه ابلهانه اســت. 
ــوده اســت کــه مشــتی  ــه چــه ب ــن مقول ــن در ای ــه راســتی عهدشــکنی مجاهدی ب
بریــده و وزارتــی و خائــن لورفتــه بــه میــدان می آینــد و صــالی کشــف شارالتانیســم 
ــران در  ــرادرش در ای ــة ب ــاراج خان ــوی ت ــی دع ــد. آن یک ــر می دهن ــن را س مجاهدی
ــود و... ــته اش می ش ــروت ناداش ــارت ث ــی غ ــری مدع ــد و آن دیگ ــال های1٣6٠ را می کن س

آیــا به راســتی ذکاوت و بینــش سیاســی فوق العــاده ای می خواهــد تــا بفهمیــم همــة 
ــازی«  ــه« و »پرونده س ــول« و »توطئ ــله »بامب ــک سلس ــای ی ــا حلقه ه ــن هیاهوه ای
اســت کــه ســرنخش تمامــًا بــه اتــاق مبــارزه بــا نفــاق وزارت اطالعــات ختم می شــود؟ 
ــارک »وزارت  ــه او م ــرا ب ــه چ ــان دارد ک ــن فغ ــواره از ای ــده هم ــاعر درمان آن ش
اطالعاتــی« زده انــد و مــا اکنــون بــه روشــنی روز ایــن پیونــد را می بینیــم. نیــازی 
ــش درآورده و  ــب حضرت ــات از جی ــت وزارت اطالع ــی کارت عضوی ــا کپ ــت ت نیس
ــدی  ــه بلن ــش ب ــه قامت ــوار حاشــا، ک ــم می شــد دی ــر آن ه ــه اگ منتشــر شــود؛ ک
ــت  ــده اس ــاب آم ــال آفت ــا ح ــد. ام ــه می ش ــه کار گرفت ــم ب ــاز ه ــت، ب ــت اس وقاح
خــود دلیــل آفتــاب. چــه دلیلــی قاطع تــر و روشــنگرتر از ایــن کــر هماهنــگ کــه از 
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اســتیناف خواهی یــک مــرده شــروع می شــود و بــه مردارخــواری مشــتی دون می رســد؟
اطالعیــة روشــنگر کمیســیون امنیــت و ضدتروریســم شــورای ملی مقاومت بســیاری 
نــکات مبهــم را، بــرای کســانی کــه از دور شــاهد ماجــرا بودنــد، روشــن کــرد. ایــن 

اطالعیــه شــامل دو بخــش مجــزا بــود. 
بخــش اول شــامل توضیحاتــی دربــارة توطئــه اخیــر وزارت اطالعــات بــود و بخش دوم 
اســنادی را شــامل می شــد کــه نشــان مــی داد مدعیــان کالهبرداری هــای مجاهدیــن 
ــد چــه مبالغــی را دریافــت  ــران بوده ان ــا مقاومــت ای خودشــان طــی ســالیانی کــه ب

کرده انــد. در واقــع ایــن اســناد پــرده از ریــاکاری مثلــث »ریــق« برمی داشــت.
متقابــاًل برخــورد حضــرات بــا ایــن اســناد بســیار جالــب بــود. آقایــان بالفاصلــه بــه 

ــد. ــروع ش ــا ش ــد و روضه خوانی ه ــه« افتادن ــه پت »تت
ــة  ــک کوتول ــوز ی ــودن هن ــگ ب ــال در فرن ــن همه س ــد از ای ــه بع ــاعر مطــرود ک ش
سیاســی بــه تمــام معنــا اســت بالفاصلــه بنــد را آب داد و فریــاد بــرآورد کــه مــن 
این قــدر نگرفتــه ام و آن قــدر گرفتــه ام. گذشــته از عــدد و رقــم، ایــن مفلــوک قبــول 

کــرد کــه طــی ســالیان از طــرف همیــن مقاومــت تأمیــن می شــده اســت. 
ــاد و  ــه فری ــروع ب ــتند. ش ــده تر هس ــی ش ــورده افع ــار خ ــم م ــی و قصی ــا روحان ام
جنجــال کردنــد و مقاالتــی مرقــوم فرمودنــد کــه هنــوز هــم ادامــه دارد. از شــرق و 
غــرب عالــم گفتنــد و نوشــتند و تهدیــد کردنــد و گــرد تنهــا چیــزی کــه نگشــتند 
ــس  ــک کامنت نوی ــه؟ ی ــا ن ــد ی ــا را گرفته ای ــن پول ه ــره ای ــه باالخ ــود ک ــن ب ای
ــد  ــی کرده ان ــن ادعای ــد؟ مجاهدی ــر« می زنی ــرا »ج ــه چ ــود ک ــته ب ــان نوش برایش
جــواب ایــن ادعــا را بدهیــد. آیــا شــما ایــن پول هــا را گرفته ایــد یــا نــه؟ ایــن کــه 
فالنــی اصــرار کــرد و مــا شــغل نــان و آب داری داشــتیم و ایــن کلیــات کــه نشــد 
پاســخ مســئله و راســتی کــه اگــر پاکــی و صداقــت مقاومــت ایران نبــود و آن اســناد 
ــه  منتشــر نمی شــد کســی چــه می دانســت کــه در پــس آن همــه ادعــای ریاکاران
چــه گندابــی نهفتــه اســت. حــال ایــن پاکــی و ســالمت روابــط را مقایســه کنیــد بــا 

»بامبول«هــای ناشــیانة حضــرات و ریاکاری هــای مشــمئزکننده مثلــث »ریــق«. 
زیــرا کمــک و یــا وام گرفتــن از خانــم خیَــر انگلیســی کــه جــرم نیســت. همــه هــم 
ــران هــم نبــوده و  ــم تنهــا نفــر حامــی خارجــی مقاومــت ای می داننــد کــه آن خان
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نیســت. ایــن را مقاومــت ایــران همــواره و بــا افتخــار تمــام اعــالم کــرده اســت و اگــر 
مســئله امنیتــی و وجــود دشــمنی هــار چــون رژیــم آخونــدی نبــود همــة حامیــان 
ــن االن هــم اســامی تمــام  ــرد و همی ــام کمکی شــان منتشــر می ک ــا ارق خــود را ب
ــزد انجمن هــای نظارتــی و  ایــن انســان های خیَــر در دفترهــای مربوطــه ثبــت و ن

ســازمان حفاظتــی کشــورهای مختلــف موجــود اســت. 
در ایــن رابطــه مطلقــًا چیــز پوشــیده ای وجــود نداشــته و اکنــون هــم وجــود نــدارد. 
ــکا،  ــژه در آمری ــان سیاســی مقاومــت، به وی ــه حامی ــول دادن ب همچنیــن مدعــی پ
شــدن کار تــازه ای نیســت. پیــش از حضــرات جناح هــای رقیــب و البی هــای 
رژیــم بــه انــدازة  کافــی بــرای آنهــا پرونده ســازی کرده انــد و اگــر ذره ای کار 
ــم  ــای رژی ــا و البی ه ــای رقب ــد در بوق ه ــود بی تردی ــه ب ــورت گرفت ــی ص غیرقانون
ــون  ــی هم چ ــدی، و مدعیان ــت رژیم آخون ــن دس ــد. بنابرای ــده می ش ــدی دمی آخون
ــر از  ــل بهت ــی اســت. به همیــن دلی ــًا خال ــی مطلق ــه لحــاظ محتوای مثلث»بیــق« ب
هــر زمــان دیگــری می تــوان بــه معنــای عمیــق صــدور حکــم دادگاه هــای مختلــف، 
در کشــورهای مختلــف، دربــارة شــفافیت تمــام پرونده هــای رژیــم ســاخته پی بــرد.

ــورای  ــن و ش ــادی مجاهدی ــای م ــه هایی از کمک ه ــه گوش ــنادی ک ــار اس  انتش
ملــی مقاومــت را بــه ســه تفنگــدار جلــودار صحنــة ایــن »بامبــول« برمــال می کــرد، 
نقطــة اوج ایــن نبــرد بــود. اکنــون دیگــر هرکــس اندکــی شــعور و شــرف، و ذره ای 
درد داشــته باشــد بــر وقاحــت مدعیــان تــف می کنــد. امــا همچنــان کــه نبــرد بــا 

ــم ادامــه دارد وراجی هــای مثلــث »ریــق« هــم ادامــه دارد.  رژی
ــت  ــای بی صف ــاگاه گربه ه ــه ن ــده، ب ــرو کنن ــت بی آب ــن شکس ــردة ای ــن پ در آخری
ــد  ــد و زاه ــد نیســتند، »عاب ــی پای بن ــچ ضابطــة اخالق ــه هی ــه ب و چشــم دریده، ک
و مســلمانا« می شــوند و ریا کارانــه بــه موعظه هــای  اخالقــی روی می آورنــد. 
ــا  ــد«. ری ــی آی ــا نم ــد ری ــر ز زه ــوی خی ــه اســت: »ب ــظ گفت ــه حاف ــور ک همان ط
پــرده ای اســت کــه زشــتان بــر خــود مــی کشــند تــا نــه تنهــا زشــتی خــود را پنهان 
کننــد کــه از پــس آن بــر زیبایــان شــلیک کننــد و چنین اســت داســتان ســوته دالن 
ــد و  ــو راه می اندازن ــچ، هیاه ــاس هی ــته. اول براس ــدان شکس ــورده و نمک ــک خ نم
ــاد  ــد و بعــد از رســوایی ناگهــان ی ــر پوشــال جنجال هــای خــود معرکــه می گیرن ب
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»قدردانــی« نشــدن از خودشــان می افتنــد و انگارنــه انــگار کــه مجریــان چــه طــرح 
ــا  ــای ده ه ــه تحلیل ه ــه ب ــه در ادام ــر آن ک ــد و مضحک ت ــی بوده ان ــة کثیف و توطئ
ــیون ها«  ــات فراکس ــارة »اختالف ــدی در ب ــات آخون ــدة وزارت اطالع ــه ش ــار تجرب ب
در درون مجاهدیــن می افتنــد و آدمــی از ایــن همــه وقاحــت و دریدگــی، کــه ســر 
ــا  ــا اینــان در تمــام ســال هایی کــه ب ــد، متحیــر می شــود کــه آی ــه بالهــت می زن ب
ــد نمی دانســته اند  ــان و نمــک« همیــن مقاومــت را خورده ان ــد و »ن مقاومــت بوده ان
کــه مجاهدیــن پولشــان را از کجــا تأمیــن می کننــد؟ و آیــا کــور بــوده و ندیده انــد 
کــه تــک تــک مجاهدیــن از باالتریــن مسئوالن شــان تــا هــواداران دور و نزدیک شــان 
چگونــه در ســرما و گرمــا بــه خیابان هــا و روســتاهای کشــورهای مختلــف رفته انــد 
و بــا چــه رنجــی بــه افشــاگری رژیــم آخونــدی پرداختــه و یــاری مــادی و معنــوی 

ــد؟  ــب کرده ان ــه کشــورها را طل ــای آگاه در کلی ــة وجدان ه هم
ــالیانی  ــام س ــد. در تم ــای »َاخ« نبوده ان ــل کاره ــن قبی ــل ای ــود اه ــه خ ــان ک آقای
ــک روز، در  ــی ی ــد حت ــته بودن ــفره نشس ــک س ــر ی ــر س ــت ب ــا مقاوم ــه ب ــم ک ه
ــده  ــود بری ــان خ ــت از ده ــه مقاوم ــد ک ــاس نکرده ان ــرایط، احس ــخت ترین ش س
اســت تــا مبــادا بــه آقایــان فشــاری وارد شــود و آنهــا در عــوض ســر ســفره حاضــر 
فقــط غــر کمبــود تریبــون بــرای مصاحبــه و ســخنرانی و چــاپ کتابشــان را زده انــد. 
ــوده اســت  ــع مالــی مقاومــت چــه ب ــد کــه مناب ــه راســتی آقایــان نمی دانســته ان ب
ــا، را می کننــد  ــه یکــی کــه ســه ت کــه حــاال تقاضــای وکیــل بی طــرف، آن هــم ن
ــن  ــر ای ــف ب ــه ت ــود؟ به راســتی ک ــن رســیدگی ش ــی مجاهدی ــه حســاب مال ــا ب ت

ــه حرامــی«. ــه معنــای دقیــق کلمــه »نمــک ب همــه ناجوانمــردی و ب
ــناد  ــن اس ــی در همی ــان اندک ــدن خودم ــن ش ــرای روش ــم و ب ــرات بگذری از حض
منتشــرة کمیســیون امنیــت و ضدتروریســم درنــگ کنیــم. آیــا ایــن اســناد فقــط 
نشــان می دهنــد کــه فــالن مبلــغ بــه یــک یــا دو و ســه نفــر پرداخــت شــده اســت؟

هرگــز! ای کاش فقــط همیــن بــود. پــول در مقاومتــی کــه همــه چیــزش را بــا رنــج 
ــادل »خــون«  ــزی مع ــه دســت مــی آورد چی ــش ب و سخت کوشــی اعضــا و هوادارن
اســت. فرامــوش نکنیــم کــه عالالدیــن نوری هــا در کارگاه هــای نجاری شــان 

ــت کمــک شــود.  ــن مقاوم ــه ای ــا دالری ب ــد ت ســوخته اند و جــان داده ان
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ــی کــه به رغــم همــة فشــارهای جســمی  ــان و مردان فرامــوش نکنیــم کــه چــه زن
ــتاده اند  ــرایط ایس ــخت ترین ش ــاعت ها در س ــا و س ــاک روزه ــای دردن و بیماری ه
ــک  ــظ اســتقالل ی ــرای حف ــرد ب ــن، نب ــن حــال مقدس تری و دشــوارترین، و در عی
جنبــش را پیــش برده انــد و محصــول رنــج آنهــا بــه مفتخــواران و مدعیــان پرگــو 
و بــی خاصیتــی مثــل مثلــث »بیــق« داده شــده. ایــن مقاومــت کــه بــه پول هــای 
»طیــب و طاهــر« وزارت اطالعــات تکیــه نداشــته اســت. ایــن مقــدار پــول در واقــع 
ــت و تبعیــد و اگــر  ــر ســنگ فرش های غرب ــوده اســت جــاری ب خــون مجاهدیــن ب
بــه کســی داده شــده اســت بــا ایــن هــدف بــوده تــا از حــق ایــن مقاومت دفــاع کند 
تــا زمانــی هــم کــه کرده انــد بــا بزرگــواری تمــام و بــدون هیچگونــه چشمداشــتی 

آنهــا را شــریک ســفره خــود دانســته اســت. 
غالم همت آن نازنینم

که کار خیر بی روی و ریا کرد
امــا ایــن آتــش را خــود آنــان روشــن کردنــد و حــاال مفنگی هــای لــوده فریــاد »آی 
ــرات  ــه حض ــی ک ــت وقت ــی اس ــیار طبیع ــن بس ــته اند. بنابرای دزد، آی دزد« برداش
جبهــه عــوض کــرده، اردوی مقاومــت را تــرک می کننــد و زبــان توابــان و خائنــان 
می شــوند و خنجــر بــر روی ایــن مقاومــت می کشــند بایــد پاســخگو باشــند. البتــه 
انتظــار »پرنســیب« و پاســخگویی از حضــرات یــک خــوش خیالــی محــض اســت. 
ــف  ــد روی انجــام وظای ــل همیشــه بای ــه مث ــران اســت ک ــت ای ــن مقاوم ــاًل ای متقاب
خــود تأکیــد کنــد و انتشــار ایــن اســناد در واقــع پاســخ بــه یــک وظیفــه بــوده اســت. 

ــزی: ــب تبری ــول صائ به ق
محو نتوان ساختن از صفحة خاطر مرا
مصرع برجستة باغ و بهارم همچو سرو
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یاوه گویــی هــا و فحاشــی های یــک بانــد دریــده و گندیــدة  وزارتــی بعــد از 
موشــکباران لیبرتــی، و اخیــرًا هــم عملیــات تروریســتی داعــش در پاریــس، شــدت 
گرفتــه اســت. به راســتی علــت ایــن تــب وتابهــا چیســت؟ و چــرا ایــن بانــد فاســد 

ــت؟ ــرده اس ــاره ک ــار پ ــن افس ــن چنی ــتی ای ــی فاشیس ــای واقع و به معن
نبایــد تنهــا بــه ایــن بســنده کــرد کــه اینــان فرومایــگان همه چیــز فروختــه هســتند 
کــه در ضدیــت کورشــان بــا مجاهدیــن حتــی کوچکتریــن صبغــة احساســات یــک 
ــن شــویم کــه کارشــان  ــد خشــمگین از ای ــد و نبای انســان را هــم از دســت داده ان
ــوده.  ــداری ب ــان پای ــا گناهش ــه تنه ــت ک ــانی اس ــم کس ــر زخ ــیدن ب ــک پاش نم
ــرای  ــی ب ــدار در لیبرت ــه دالوران پای ــم ک ــنده کنی ــن بس ــه ای ــد ب ــن نبای هم چنی
ــه و  ــوار دررفت ــده و زه ــس بری ــی نف ــل و وص ــه وکی ــازی ب ــان نی آزادی میهن ش

ــد!  شــرف فروختــه ندارن
علــت اصلــی ایــن افسارگســیختگی را بایــد در تحلیــل »اتــاق مبــارزه بــا نفــاق« در 
وزارت اطالعــات )هــم بــه کمــپ لیبرتــی و هــم پاریــس( دانســت. آنهــا هــم حتمــًا 
مفســر و تحلیل گــر دارنــد و شــرایط سیاســی و تعــادل قــوای روز را خــوب، و خیلــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــع جنگ ــی درواق ــد. یعن ــی می کنن ــان، ارزیاب ــیاری کس ــر از بس بهت
دوطــرف بــا تمــام امکانــات خــود بــه میــدان آمده انــد. یــک طــرف مقاومــت اســت 
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ــن  ــدا بزرگتری ــه اســم دیــن و مذهــب و خ ــا کــه ب و طــرف دیگــر هیوالیــی هزارپ
ــراق  ــا« اغ ــن کــه می گوییــم »هــزار پ ــخ را انجــام داده اســت. ای کالشــی های تاری
نیســت. الشــة ســنگین ایــن رژیــم بــر هزار پــا، یعنــی هــزار امــکان، ســوار اســت. 
ــک پایــش  ــام دارد و ی ــورک ن ــه در واشــنگتن و نیوی ــک پایــش البی هــای لو رفت ی
ــول  ــا »پ ــس ب ــه در لس آنجل ــی ک ــران و مبلغان ــان مفس ــا و مجری تلویزیون ه

طیــب و طاهــر« رژیــم ســرپا هســتند. 
یــک پــای دیگــر رژیــم هــم همیــن باندهــای دریــده ای هســتند کــه در مســابقه 
ــت  ــانی، را رعای ــی انس ــه حت ــی ک ــه سیاس ــرز، ن ــدو م ــچ ح ــت هی ــه مقاوم علی
ــی  ــن اراذل و اوباش ــا همی ــن هزارپ ــای از ای ــک پ ــاص ی ــور خ ــه ط ــد. ب نمی کنن
ــی  ــه هرزه درای ــن ب ــابق مجاهدی ــو س ــد! و عض ــم منتق ــه اس ــه ب ــتند ک هس
پرداخته انــد. اینــان دماســنج های خوبــی هســتند تــا از طریــق حرف هــا و 
اطالعــات  وزارت  اصلــی  بــه خــط  پشت پرده شــان  اقدامــات  و  مصاحبه هــا 
برســیم. خــود هرکــدام از آنهــا ارزش سیاســی و اخالقــی چندانــی ندارنــد کــه بــه 
پاســخگویی برآئیــم بلکــه دقــت و ســنجش حرف هایشــان خــط اصلــی و نهفتــة 
ــا  ــر م ــی اگ ــت. یعن ــه آن پرداخ ــد ب ــه بای ــد ک ــال می کن ــات را برم وزارت اطالع
ــا مقاومــت و  می خواهیــم دریابیــم کــه نظــر و خــط وزارت اطالعــات در رابطــه ب
مجاهدیــن در ایــن مرحلــه چیســت یــک راهــش ایــن اســت کــه بــه واق واق هــای 
ــا و  ــه فاشیســتی ترین حرف ه ــم ک ــه کنی ــد فاســدی مراجع ــده بان ــگ ش هماهن

ــت.  ــرده اس ــه ک ــر ارائ ــوادث اخی ــا را از ح تحلیل ه
ــه دروغ و  ــن ب ــه مجاهدی ــد ک ــتدالل می کن ــد و اس ــی می آی ــی کس ــاًل وقت مث
محــض منافــع سیاســی روزشــان حمــالت تروریســتی پاریــس را محکــوم کرده اند، 
ــاره  ــان اش ــا آن ــاد ب ــرورت جه ــار و ض ــورد کف ــرآن در م ــات ق ــه آی ــم ب ــد ه و بع
ــوان  ــده به عن ــه گوین ــم ب ــس ه ــت. هیچ ک ــی نیس ــه سیاس ــک ابل ــد ی می کن
ــن،  ــه مجاهدی ــد ک ــه می دانن ــد. هم ــگاه نمی کن ــغ ن ــرت و بی ــارالتان پ ــک ش ی
طــی ۵۰ســال زندگــی مبارزاتــی خــود، در عیــن اعتقــاد کامــل بــه همــان آیــات، 
هیــچ گاه بــا پیــروان دیگــر مذاهــب و منکــران خــدا و دیــن و حتــی کســانی کــه 

ــد.  ــورد نکرده ان ــن برخ ــته اند، این چنی ــن را کش ــود مجاهدی خ
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ــاتر  ــارت رس ــا به عب ــت. ی ــیادی نیس ــک ش ــا ی ــوع یاوه ه ــن ن ــغ ای ــن تبلی بنابرای
شــیادی نهفتــه در ایــن قبیــل حرف هــا نبایــد مــا را بفریبــد. ایــن، یــک مأموریــت 
ــان  ــنه به خون ــفیهانة تش ــه س ــای البت ــا و کینه جویی ه ــا عقده ه ــه ب ــت ک اس
ــر برداشــت و  ــد و آزاد اســت کــه ه ــه هرکــس می توان ــه شــده اســت. البت آمیخت
ــر مــی توانیــم  ــات آن داشــته باشــد. مــا حداکث ــرآن و آی ــی از مذهــب و ق تحلیل
بــه ایــن قبیــل افــراد بگوییــم »اشــتباه می کنیــد!« در واقــع اگــر کســی خــدا و 
قــرآن را خرافــه و ارتجاعــی بدانــد بــا مــا اختــالف فکــری دارد. نــه مــزدور اســت و 

نــه جنایتــکار و نــه وابســته بــه وزارت اطالعــات. 
ــد  ــاد دارن ــرآن اعتق ــه ق ــن چــون ب ــی شــود مجاهدی ــد مدع ــر کســی بیای ــا اگ ام
ــات  ــردن عملی ــوم ک ــس محک ــر« داده پ ــه الکف ــل »ائم ــه قت ــم ب ــرآن حک و ق
تروریســتی پاریــس صادقانــه نیســت و به خاطــر منافــع سیاســی روز اســت، یــک 
ــواداران  ــف ه ــاًل در طی ــه کســی خــودش قب ــژه آن ک ــزدور اســت. به وی ــن و م خائ
ــده و  ــا را دی ــای آنه ــک آموزش ه ــد و از نزدی ــوده باش ــن ب ــات مجاهدی و ارتباط
ــه  ــت ک ــه گرف ــنید و نتیج ــد ش ــردی را بای ــن ف ــای چنی ــد. حرف ه ــنیده باش ش
یــک پــای وزارت اطالعــات ایــن اســت کــه در لبــاس »ضــد اســالم و ضدمذهــب« 

ــرد.  ــم را مخــدوش ک ــن و رژی ــن مجاهدی ــرز بی م
ــری  ــت ضدبش ــن جنای ــد. ای ــگاه کنی ــی ن ــکباران لیبرت ــه موش ــن ب هم چنی

برانگیخــت.  را  متفاوتــی  البتــه  و  بســیار  عکس العمل هــای 
ــان  ــدردی در می ــر و هم ــی از تأث ــو موج ــک س ــی از ی ــیم بندی کل ــک تقس در ی
ــه در  ــه ن ــادی ک ــراد زی ــا و اف ــود آورد. گروه ه ــه وج ــرافتمند ب ــان ش ــة ایرانی هم
ــه  ــد برانگیخت ــترکی ندارن ــه مش ــن وج ــا مجاهدی ــوژی، ب ــه در ایدئول ــط، و ن خ

ــد.  ــوم کردن ــدی را محک ــت آخون ــری حکوم ــت ضدبش ــدند و جنای ش
تنهــا یــک گــروه کــه ســابقة کینه جویــی اش از مجاهدیــن بــه دهه هــای 
ــه  ــی را جشــن گرفتنــد و ب ــی کــه شــهادت ســردار موســی خیابان گذشــته، زمان
پاســداران تبریــک گفتنــد، می رســد چیــزی گفــت کــه حتــی در بیــن خودشــان 

ــد.  ــم ش ــی ه ــب اعتراض های ــرد و موج ــاد ک ــیار ایج ــة بس ــم دافع ه
امــا روی هم رفتــه احســاس هــم دردی همــة کســانی کــه در برابــر رژیــم آخونــدی 
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موضــع مشــترکی دارنــد قابــل ســتایش و احتــرام برانگیــز بود.
ــرود  ــان مط ــی و خائن ــزدوران وزارت ــه م ــوط ب ــا مرب ــر عکس العمل ه ــف دیگ طی
ــی  ــالح لیبرت ــاع و بی س ــاکنان بی دف ــکباران س ــت موش ــه جنای ــود. از آنجاک ب
ــی هــم  ــزدوران حلقه بگــوش وزارت ــی م ــود حت ــاع ب ــل دف ــان و غیر قاب بســیار عری
ــان و  ــه زب ــد اول ب ــذا بای ــد. ل ــی از آن بپردازن ــت علن ــه حمای ــتند ب نمی توانس
ــکی  ــی اش ــت، حت ــوده اس ــه ای ب ــه کار کار خامن ــد ک ــه بگوین ــد یک جمل در ح
ــه  ــتان...« ب ــا پاکس ــن »ام ــا گفت ــد ب ــد، بع ــی بریزن ــهیدان لیبرت ــرای ش ــم ب ه
مجاهدیــن بپردازنــد و تقصیر هــا را بــه گــردن آنهــا و رهبری شــان بیندازنــد. ایــن 
ــن  ــاًل ای ــه مث ــد ک ــک می کن ــی ش ــه گاه آدم ــود ک ــوا ب ــدازه ای رس ــه ان ــد ب ترفن
حــرف را »آخونــد بطــاط« و »جیــش مختــار« زده اســت یــا مثــاًل ایــرج مصداقــی 

ــد:  ــه توجــه کنی ــک نمون ــه ی ــی. ب و یغمای
ــه  ــد ک ــات( آم ــوان وزارت اطالع ــم )بخ ــای رژی ــکباران در روزنامه ه ــد از موش بع
ــا  ــد و ت ــغال کرده ان ــراق را اش ــاک ع ــن خ ــت مجاهدی ــاط گفته اس ــد بط آخون
زمانــی کــه در عــراق باشــند ایــن قبیــل حمــالت ادامــه خواهــد داشــت. چنــد روز 
نگذشــت کــه ایــرج مصداقی نوشــت: »ادامه حضــور مجاهدیــن در لیبرتــی امکان 

ــرک ایــن کشــور هســتند«.  ــه ت ــر ب ــن ناگزی ــر اســت و نیروهــای مجاهدی ناپذی
ــن  ــراز ای ــه غی ــد؟ ب ــرداری کرده ان ــم کپی ب ــک از روی دســت ه ــه راســتی کدام ی ب
ــوده اســت.  ــات، ب ــم وزارت اطالع ــی، و آن ه ــم یک ــر دو حک ــع صــدور ه ــه منب ک
ــش  ــی ری ــه در کشــورهای غرب ــد بطــاط اســت ک ــان آخون ــی هم ــع مصداق درواق
ــدان ســاخته و اســم خــودش  ــابقة زن ــرای خــود س ــراوات زده و ب را تراشــیده و ک
ــر دو  ــوا ه ــه در محت ــن! وااّل ک ــد مجاهدی ــر و منتق ــال حقوق بش ــته فع را گذاش
ــب  ــر دو در جی ــع ه ــد. مناف ــم ندارن ــا ه ــی ب ــًا تفاوت ــی اســت و مطلق حــرف یک

ــوی هســتند.  ــد عل آخون
ــانی ترین  ــتی ترین و ضدانس ــی، فاشیس ــای وزارت ــای بانده ــان موضعگیری ه درمی
حرف هــا و ادعاهــا را همیــن بانــد دریــده و گندیــده داشــت. مواضعــی کــه البتــه 
ــراوات زده  ــه و الجوردی هــای ک ــی عمام ــن قبیــل آخوندهــای ب ــد ای ــت پلی ماهی

را روشــن کــرد.
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ــاح وزارت  ــتی ترین جن ــته های فاشیس ــا و خواس ــاورای تحلیل ه ــد در م ــن بان  ای
ــة  ــد. جناحــی کــه معتقــد اســت در مرحل اطالعــات فضــای سیاســی را مــی آالی
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــا مجاهدی ــه ب ــات در رابط ــی وزارت اطالع ــی کار اصل فعل
حملــه بــه تشــکیالت آنــان خــط قدیمــی »جــدا کــردن ســر از بدنــه« را تــا آنجــا 

ــود.  ــازمان ش ــی س ــه تالش ــر ب ــه منج ــد ک ــش ببرن به پی
یعنــی وقتــی آن تــواب تشــنه به خــون می گویــد بعــد از موشــکباران مجاهدیــن 
ــازمان  ــالل س ــی انح ــراق یعن ــدن از ع ــارج ش ــوند و خ ــارج ش ــراق خ ــد از ع بای
ــاق«  ــا نف ــارزه ب ــاق مب ــران »ات ــه تحلیل گ ــد متوجــه شــویم ک ــا بای ــن م مجاهدی
ــد.  ــر آب دیده ان ــن نقــش ب ــرای »تالشــی« مجاهدی تمــام کوشــش های خــود را ب
هــم چنیــن ســمت و ســوی تحــوالت ســوریه و عــراق هــم پیــام روشــنی یافته اند. 
در عــراق دســت مالکــی از قــدرت )رســمی( برکنــار شــده و بشــار اســد هــم کــه 
دیــر یــا زود رفتنــی اســت و نهایتــًا »هــادی عامــری« و »حشدالشــعبی« و »ســپاه 
ــد.  ــالس خــود را جمــع کنن ــد جــل و پ ــدر« و ســرادر قاســم ســلیمانی هــم بای ب

ــر »جنبیــد« و »اگــر شــد!« کار را یک ســره کــرد!  ــذا الزم اســت کــه زودت ل
ــه  ــا ب ــک کاتیوش ــی )زدن ۸۰موش ــار نظام ــردن فش ــاال ب ــا ب ــه ب ــت ک ــن اس ای
مســاحت انــدک لیبرتــی بــا هــدف یــک قتل عــام بــزرگ سراســری( یک بــار دیگــر 
مجاهدیــن ســاکن لیبرتــی را مــورد آزمایــش قــرار می دهنــد. ولــی واقعیــت ایــن 
ــه  ــهادت ها مواج ــل ش ــا حداق ــل و ب ــت کام ــا شکس ــی ب ــدام نظام ــه اق ــت ک اس

ــه.  ــد از حمل ــر سیاســی بع ــد و خــط ناگزی ــوی می مان ــد عل ــس آخون شــد. پ
ــای  ــا ویژگی ه ــن ب ــازمان مجاهدی ــردن س ــی ک ــط متالش ــه خ ــت ک ــن اس ای
متناســب روز بــه روی میــز می آیــد. خامنــه ای بــا تمــام قــوا هزارپــای خــود را بــه 
ــا  ــف، ب ــراد مختل ــذا اف ــند. ل ــه دوش کش ــم را ب ــة رژی ــا الش ــی آورد ت ــت درم حرک

ــوند.  ــتاده می ش ــدان فرس ــه می ــف، ب ــای مختل ــزک ه ب
هرکس)یعنــی هــر پــا( بــه زبــان خــود ســخن می گویــد و به انــدازه خــود وجهــی 
ــه آن  ــه ب ــده ای ک ــده گندی ــد دری ــای بان ــد. از ویژگی ه ــه دوش می کش از کار را ب
ــته  ــم«ی داش ــالمی و ضد رژی ــز »ضداس ــزک و پ ــه ب ــت ک ــن اس ــاره کردیم ای اش
ــت.  ــه! اس ــط مربوط ــوی و خ ــد عل ــع آخون ــه نف ــتر ب ــوری بیش ــن ط ــند. ای باش
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ــة  ــه عاطف ــی از هرگون ــه ته ــد، ک ــن بان ــخنگوی همی ــاًل س ــه مث ــت ک ــن اس ای
ــود  ــی می ش ــت، مدع ــهره اس ــن ش ــودن مجاهدی ــون ب ــنه به خ ــه تش ــانی ب انس
ــوی دروغ  ــعود رج ــد و مس ــراق را ندارن ــروج از ع ــد خ ــاًل قص ــن اص ــه مجاهدی ک
ــه  ــوی ب ــعود رج ــته مس ــم خواس ــن به رغ ــته هایی از مجاهدی ــد و دس می گوی

ــد!  ــی رفته ان آلبان
نتیجــة بالفصــل عملــی ایــن کــه موشــکباران بعــدی پاســدار ســلیمانی مشــروع 
اســت و آخونــد بطــاط، یــا یکــی دیگــر، می تواننــد بــاز هــم شــلیک کننــد و آدم 
ــه  ــردن ب ــداوا و ب ــان را از م ــاران و مجروح ــد. بیم ــد و فشــار را بیشــتر کنن بدزدن
ــه  ــی ک ــردن بنگال های ــت ک ــی درس ــائل ابتدای ــد. وس ــروم کنن ــتان مح بیمارس
ــی  ــاکنان لیبرت ــه س ــی ب ــدازة کاف ــه ان ــذا و دارو ب ــد، غ ــده اند را ندهن تخریب ش

رســانده نشــود. 
ــته های  ــی کش ــداد واقع ــد تع ــم می گوی ــرمی! رژی ــه بی ش ــن هم ــگفتا از ای و ش
لیبرتــی بیشــتر اســت از آن چــه کــه اعــالم شــده اســت و دربــه در دنبــال اســامی 
ــوی پلیــدک« هــم روی خانواده هــای مجاهدیــن لیبرتــی  مجروحــان اســت و »بان

ــدان خــود هســتند.  ــران فرزن ــه نگ ــد ک ــه وراجــی می کن شــروع ب
آیا به راستی این دو حرف دو روی یک سکه نیستند؟ 

ــه  ــد و ب ــی می کن ــت هم صدای ــای راس ــد و پ ــاوه ای می باف ــا ی ــپ هزارپ ــای چ پ
ــد.  ــب می کن ــدف را تعقی ــان ه ــری هم ــکل دیگ ش

آن دیگــری هــم بــه بســته بــودن گــوش رهبــری مجاهدیــن می پــردازد و دیگــری 
بــه غیبــت مســعود رجــوی و مضحــک و در عیــن دردنــاک حکایــت آن از ناافتــادة 
شــرف باختــه اســت کــه بــدون توجــه بــه وضعیــت بخیه هــای مختلفــش فریــاد 
برمــی دارد آهــای ایهاالنــاس بگوییــد رهبــر عقیدتــی پاســخگو باشــد! غافــل کــه 
مجاهدیــن بــه ســؤاالت مســتقیم و غیرمســتقیم وزارت اطالعــات پاســخ خــود را 
ــه »اپیالســیون«  ــر اســت ب ــد و ایشــان هــم بهت در جــای دیگــری داده و می دهن

ــردازد. خودش بپ
ــاوه  ــب از ی ــگ مرک ــر هماهن ــک ک ــد ی ــاره ش ــه اش ــور ک ــال همان ط ــه هرح ب
ــی  ــده و همگ ــدا در آم ــه ص ــاره ب ــان یک ب ــان و مزخرف باف ــرایان و زیاده نویس س
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ــد.  ــی آن را گرفته ان ــن و تالش ــازمان مجاهدی ــر« س »وی
ــم  ــار ه ــده و این ب ــه ش ــار تجرب ــه هزارب ــار ک ــه یک ب ــه ن ــه ک ــی پنبه دان خواب

ــد!  ــم دی ــرش را خواهی تعبی
ــن از ســال۵۰ و  ــن شــناخته شــده هســتند. مجاهدی ــرای مجاهدی ــا ب ــن آرزوه ای
ــم  ــاواک و بعد ه ــکنجه گران س ــان و ش ــًا بازجوی ــی« و ایض ــام امنیت ــان »مق از زب
ــنیده اند.  ــیار ش ــن آرزو را بس ــدی ای ــم آخون ــای رژی ــکنجه گران و ایدئولوگ ه ش
ــد علــوی هــم روشــن اســت  ــرای هــر مــزدور ســر درآخــور آخون ــر ب ــاال دیگ و ح
مجاهدیــن بیــدی نیســتند کــه بــه ایــن بادهــا بلرزنــد. نلرزیده انــد و روز بــه روز هــم 

ــتاده اند.  ــا ایس ــة توطئه ه ــر هم ــر در براب ــر و رویان ت تناورت
ــازندگی  ــغول س ــه مش ــی ک ــردان لیبرت ــان و م ــاد زن ــم و ش ــای مصم ــه چهره ه ب
همــان مخروبــه ای هســتند کــه بــه بهــای رنــج و خــون بســیار خودشــان برایشــان 

فراهــم شــده بــود نــگاه کنیــد! 
ــه  ــه تران ــن ویران ــان همی ــد در می ــد. بای ــام دارن ــک پی ــا ی ــن عکس ه ــک ای تک ت
ــن  ــا ارزش تری ــا ب ــده در این ج ــیقی نواخته ش ــده و موس ــه خوانده ش ــد. تران خوان
ــات را  ــط وزارت اطالع ــارة خ ــت صدمین ب ــام شکس ــه پی ــرا ک ــت؛ زی ــا اس هنره
ــد فاســد  ــه ایــن بان ــر ســنگ« ن ــرود میــخ آهنــی ب ــه مصــداق »ن می دهــد. امــا ب
ــد و  ــی فهمن ــاق نم ــا نف ــارزه ب ــاق مب ــان در ات ــاال باالهایش ــه ب ــتی و ن فاشیس

ــد.  ــد فهمی نخواهن
ــار هــم امتحانــش مجانــی اســت.  بنابرایــن تنهــا حــرف مــا ایــن اســت کــه این ب
مــا بــه خــط جدیــد وزارت اطالعــات »بیــا! بیــا!« می گوییــم و یقیــن داریــم کــه 
بازهــم خــواری و ســرافکندگی از آن آخونــد علــوی هــا و نان خورهــای حقیرشــان 

در خــارج کشــور اســت. 
این گوی و این میدان.
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ایرج مصداقی به کجا رسیده است و چه می کند؟
به خوبی می دانند که  را دنبال می کنند  فعالیت های مصداقی  به هر دلیل  کسانی که 
مدتی است در شکل و محتوای نوشته ها و مقاالت اخیر او تغییرات بسیاری صورت 
گرفته است. نوشته های اخیر او از یک سو، هرچه بیشتر، از »حرف سیاسی« تهی شده، 
و به همان میزان فحاشی و تهمت و دروغ افزایش یافته است. این روند پر عفونت و 

چرک حاکی از تقالی دزدی در بن بست گیرکرده است.
و  دروغ گویی ها  و  خالی بندی ها  دیرباز  از  نبود.  امین«ی  »خائن  هیچ گاه  البته  او 
ستاره دار  زمینه  این  در  او  بودند.  او  شناخته شده  ویژگی های  از  پرونده سازی هایش 
میدان علیه مقاومت و مجاهدین و کاًل هر عنصر مقاوم در زندان و بیرون بود و در 
وقاحت و دریدگی در هرزه گویی و فحاشی هایش در هر کالم و نوشته اش تا آنجا باال 
بود که آدمی را، اغلب، حیرت زده می کرد. معهذا باید در نوشته های اخیر او درنگ کرد 

و درباره علل ریشه ای دگرگونی های آنها دقت بیشتری داشت.
واقعیت این است که مصداقی در فاز اخیر تهاجمش دست به کارهایی زده و ادعاهایی 
را مطرح کرده است که بیشتر از آن که جدی یا حتی فحاشی معمول یک یاوه سرای 
قلم به مزد باشد، خواننده را به شک می اندازد که آیا با نویسنده ای مخبط مواجهیم 
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که حتی منافع »خائنانه« خودش را هم تشخیص نمی دهد؟ علم کردن کمدی ـ درام 
»رها و فراز« و رسوایی اتهاماتی که در همین رابطه به تعدادی از اعضای شناخته شده 

شورا و هواداران مقاومت و مجاهدین زد یک نمونه غیرقابل باور بود. 
انسان  تعداد  این  به  را تشخیص دهد، نمی آید  اندکی منافع خود  هیچ مزدوری که 
حی و حاضر چیزهایی را نسبت دهد که یاوه بودنشان نیازی به اثبات ندارند. مثاًل 
زده  اتهام  نداشته،  در فیس بوک  ژورک که مطلقًا حسابی  فریدون  آقای  به  آنجا  در 
و حسن  خزایی  پرویز  آقایان  قبل  سالیان  از  اینترنتی  شناخته شده  اسم  یا  می شود 
و  عکس  جعل  با  یا  می افتد.  راه  به  شانتاژهایی  چنان  و  می شود  مخدوش  حبیبی 
حساب فیس بوکی پهلوان فیالبی و آقای مهدی سامع چنان یاوه هایی سر می دهد. 
بعد هم اصرار پشت اصرار که: »اگر دروغ است چرا تکذیب نمی کنند؟« و در خالل 
همة این یاوه ها هزار و یک گاف فتوشاپی دادن، که برای اهل کار کاماًل شناخته شده 
و قابل تشخیص است. آش به قدری شور است که این سؤال را به جد مطرح می کند با 
چه کسی طرف هستیم؟ بسیار روشن است که نویسنده این یاوه ها، گذشته از حداقل 

شرم،که اندکی شعور هم، عاری است. 
اینترنتی  محرز  کارها جرم  قبیل  این  که  باشد می داند  داشته  اندکی شعور  هرکس 

محسوب می شوند و تک به تک آن ها قابل پیگیری است.
بااین حال مصداقی مصرانه ادامه می دهد. مهرة پاچه ورمالیده وزارت اطالعات یک باره 
به یاد آموزش دادن ما می افتد تا سبک کار سازمان های اطالعاتی را آموزش بدهد! 
یا للعجب چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده که مصداقی، حتمًا یک از صد، ارتباط خود 
را با عناصر اطالعاتی رژیم رو می کند و اقرار می کند که در، کم یا زیاد، مواردی از آنها 
فریب هم خورده است! بازجویی پس داده های زندان های شاه و خمینی به خوبی معنای 

این قبیل ایز گم کردن ها را می دانند.
چنین بلبشو و تشتتی در نوشته ها و عملکرد مصداقی بسیار شبه انگیز است. عده ای 
او را در وضعیت حاد بیماری شیزوفرنی خود ارزیابی کرده اند. عدة دیگری که اتفاقًا 
شناخت بالنسبه درستی هم از او دارند گفته اند که مصداقی در مسیر انحطاط خود 
به جایی رسیده که دستور مافوق خود در دفتر مبارزه با نفاق را بدون حتی خواندن 
درج می کند. هریک از این نظرات حاوی بخش هایی از واقعیت است. اما اگر مصداقی 
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را نه یک فرد، که یک »پروژه«، آن هم از نوع اطالعاتی اش، بدانیم این گونه تحلیل ها 
قانع کننده نیستند.

واقعیت این است که مصداقی یک پروژة وزارت اطالعات با اهداف مشخص بود. شخص 
اطالعات  وزارت  نفاق  با  مبارزه  مقامات  دفتر  از  که  شد  پروژه ای  انجام  عهده دار  او 
طراحی شده بود. از مکالمات نوشته شده توسط خود او در کتاب خاطراتش با »محمد 
توانا«، سربازجوی ویژة وزارت اطالعات، کاماًل روشن می شود که مصداقی با مأموریت 
کردن  مخدوش  و  هواداران  بین  سم پاشی  و  تفرقه اندازی  مقاومت،  صفوف  در  نفوذ 
مرزها و ارزش هایی که بسیاری از شهیدان با تمسک به آنها سر به دار داده اند، به 

خارج کشور اعزام شد.
را  خود  توانست  بود  شده  او  به  مقاومت  سوی  از  که  اعتمادی  از  سوءاستفاده  با  او 
بود که  از همین رهگذر  بزند.  در صفوف هواداران و حتی مجامع حقوق بشری جا 
با دنائت محض از عواطف خانواده شهیدان سر به دار، نسبت به فرزندانشان نهایت 
آنها »خبر«های درونی مقاومت را گرفت و بعد  از  تا توانست  سوءاستفاده را کرد و 
از استفاده اطالعاتی به عنوان دست آورد و اطالعات خودش منتشر کرد. همچنین با 
نوشتن چهارکتابی که اسم »خاطرات« بر آن گذاشت تا توانست دروغ سر هم کرد 
و خاطرات دیگران را دزدید و به نام خود منتشر کرد. او درحالی که رندانه خود را 
و  محبوب  چهره های  داشت  امکان  که  آنجا  تا  می خواند  شدگان«  قتل عام  »صدای 
قهرمانانی را که در زیر سخت ترین شکنجه های ضدبشری قهرمانانه ایستادگی کرده و 

جان باخته بودند، مخدوش کرد. 
این کتاب درواقع بخشی از همان پروژة وزارتی بود که توسط سایر همپالگی های او 
هم طراز »تاریخ بیداری ایرانیان« معرفی شد. انتشار خاطرات زندانیان دیگر نشان داد 
که چه مقدار از ترهات مصداقی بر واقعیت استوار است! و چه مقدار متعلق به دیگران 

است و او با رذالت تمام دزدیده و به اسم خود منتشر کرده است.
نسبت  لجن پراکنی  و  کارشکنی  بر  مبنی  یافت  ویژه ای  مأموریت  مصداقی  ازآن پس 
قاسم سلیمانی  و  مالکی  نیروهای  اشرف چنگ در چنگ  در  قهرمان که  اشرفیان  به 
مقاومت می کردند. اما در اندک مدتی در این زمینه هم به عنصری منفور تبدیل شد 
و همگان دانستند که با روضه خوانی های خود همان کار »توابان« را در زندان انجام 
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می دهد. این بود که مقاومت ایران او را به عنوان یک عنصر مزدور معرفی و مطابق یک 
مادة واحده ارتباط اعضا و هواداران مقاومت با او را به زیان مقاومت ارزیابی کرد.

اما قسمت اصلی »پروژة مصداقی« خوابی بود پنبه دانه که شترهایی مثل روحانی و قصیم 
را صید خود کرد. هدف اصلی شقة شورای ملی مقاومت و انشقاق در میان هواداران بود. 
اما این توطئه نیز با هوشیاری اعضای شورای ملی مقاومت و وفاداری هواداران مقاومت 

درهم شکسته شد و چیزی جز بی آبرویی برای مصداقی و »همراهان« باقی نگذاشت.
ازآن پس مصداقی با ولعی سوزان تر به لجن پراکنی و دروغ پردازی علیه مقاومت پرداخت. 
نوشته های او مملو از قساوت و کینة فاشیستی ترین جناح های وزارت اطالعات بود. 
شتاب انحطاط او به حدی بود که از علم کردن هیچ دروغی، حتی از نوع شاخ دارش، 
نیز مطلقًا ابا نداشت. مثاًل در تیرماه۸۴ در جلو دانشگاه تهران یک مجاهد شجاع عکس 
رهبری مقاومت را بر دست ها گرفت و برافراشت. از این اقدام متهورانه فیلم گرفته شد 
و از سیمای آزادی هم پخش شد. به نظر نمی رسید کسی بتواند به این سند آشکار 
»مارک«ی بزند اما مصداقی مدعی شد که مجاهدین به یک کارگر بی خبر از همه جا 
و درمانده پول هنگفتی داده اند و او بدون این که صاحب عکس را بشناسد عکس رهبر 
مقاومت را باالبرده است. بعدها این مجاهد شجاع که توانسته بود بازجویان خود را 
و  پیوست  آزادی  ارتش  به  کوتاه خود  زندان  از پشت سر گذاشتن مدت  بعد  بفریبد 

دروغ های مصداقی را افشا کرد.
اوج این قبیل دروغ پردازی ها زمانی بود که به صد رزمندة قهرمان که داوطلبانه در 
اشرف باقی مانده بودند تا از اموال مجاهدین حفاظت کنند حمله شد و ۵۲تن از آنها 
به شهادت رسیدند. در این حمله یک خائن، از نوع و جنم مصداقی، به نام »مسعود 

دلیلی« راهنمایی مهاجمان به مقر فرماندهی رزمندگان را به عهده داشت. 
خیانتی دردناک که منجر به شهادت ستارگان درخشانی هم چون خواهران قهرمان 
زهره قائمی و گیتی گیوه چیان و هم چنین برادران مجاهدی هم چون مهدی فتح اهلل نژاد 

و حسین مدنی و ده ها ستارة پرفروغ دیگر شد. 
در پایان این قتل عام قاتالن مزد »دلیلی« خائن را دادند و در همان محل او را کشته و 
صورتش را هم به آتش کشیدند. مصداقی که از انتشار نام همکار و همزاد خود گزیده 
شده بود این بار در نقش یک »ستوان کلمبو«ی ابله وارد میدان شد و مدعی شد که 
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»مجاهدین سناریویی وحشتناک را طراحی می کنند« و بعد از کلی یاوه سرایی مدعی 
شد آن خائن خودفروخته را خود مجاهدین کشته اند. انتشار گزارش پزشک قانونی 

عراقی و تعیین هویت همزاد مصداقی تمامی یاوه های او را برمال کرد. 
به هرحال قصد ما از یادآوری این مسیر طی شده نه ارزیابی کارنامة سیاه مصداقی 
است که اگر صورت گیرد کتابی قطور خواهد بود، اما توجه به روندی که طی شده 
از این که  است نشان می دهد که این شکست های پیاپی و رسوایی های متعدد قبل 
تأثیرات خود را بر روحیه یک »تشنه به خون« متوهم و بیمار قدرت نشان دهد، خبر از 
شکست یک پروژة اطالعاتی می دهد. پروژه ای که یک خائن خودفروخته تمام هستی 

خود را در گرو تحقق آن به حراج گذاشت. 
یعنی مصداقی یک پروژة اطالعاتی بود که وزارت اطالعات طراحی و اجرایی کرد و 
اکنون بعد از چندسال با شکست مفتضحانه و رسوایی تمام به پایان خود رسیده است 
و این بدان معناست که دیگر این مأمور هفت سر اطالعاتی تمام سوز شده و کارایی های 
سابق را ندارد. این را خود مصداقی، بهتر از همه فهمیده و لذا به دست وپا افتاده است. 
در همین چارچوب است که می توان علت »دروغ های دیوانه وار« و »پرونده سازی های 

بدتر از پرونده سازی های وزارت اطالعات« او را ارزیابی کرد. 
او به عنوان یک مأمور »مالباخته« اکنون در آستانة فروپاشی تمام عیار شخصیتی و 
روانی قرارگرفته و درست از همین موضع دست به تهاجم و تقال زده است تا مقداری 

سیاه کاری های خود را سفید کند. 
رو کردن گوشه هایی از ارتباطات با مأموران وزارت اطالعات، اقرار به برخی از اطالعاتی 
در  تمامًا  فریب خوردنش  به  اقرار صریح خودش  و  داده اند  او  به  وزارتی  مأموران  که 

همین راستا صورت گرفته است. 
در پایان به یک سؤال دیگر بپردازیم. 

مصداقی از چه چیز می ترسد که خود این گونه دست به افشای خود زده است؟ 
او خود بهتر از هرکس از اسناد و مدارکی که نزد وزارت اطالعات دارد آگاه است و 
اتفاقًا از افشای همان ها می ترسد. او می داند که وزارت اطالعات قادر است با افشای 
اسناد همکاری ها و ارتباطاتش او را بیش ازپیش تمام سوز کند. او می داند در صورت 
رو شدن اسناد و مدارک بعدی باید توضیح دهد که در سال های اقامتش در خارج 



کاپوها و هاپوها

84

کشور چند نفر را برای اربابانش در وزارت اطالعات »صید« کرده است؟ ارتباطاتش با 
کدام مأموران و سازمان های اطالعاتی بوده و به چند خانواده از شهیدان خیانت کرده 
است. این حداقلی است که یک خائن مخبط باید در پایان خط فروریختن و از هم 

پاشیدن خود رو کند.



سکه های یک تومنی،  اسکناس های صدتومنی 
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»رمز عبور« نام یكي از ده ها نشریه ای است كه توسط عوامل وزارت اطالعات آخوندي 
در ایران منتشر مي شود. جلد دوم شمارة ۲۱)تیر و مرداد۱۳۹۵( این نشریه به دست 
و  اسالمي  انقالب  اسناد  مركز  از  خودش  معرفي  در  نشریه  خود  است.  رسیده  من 

هم چنین از روزنامة كیهان و حسن شایانفر و مهدي رمضاني تشكر كرده است. 
تیتر بزرگ این نشریه »رونمایي از چند سند مهم و تاریخي دربارة سازمان مجاهدین 
خلق در ویژه نامه »رمز عبور« و »۵دهه نبرد با التقاط و ترور« است. بنابراین پیشاپیش 

مي توان فهمید این نشریه »تحقیقي« از چه قماش است و به چه كار آمده است.
در این نشریه مصاحبه هاي متعددي با عناصر اطالعاتي سپاه و وزارت اطالعات دربارة 
جریان مجاهدین از سال هاي۱۳۶۰ به بعد شده و هریك از آنها با دید خود به گوشه اي 

از حوادث و اتفاقات پرداخته اند. 
غرض من پرداختن به مجموعة این نشریه نیست. هرچند كه جا دارد به دقت خوانده 
صورت  مجهول الهویه اي  شخص  با  كه  مي پردازم  مصاحبه اي  به  علي الحساب  شود. 
گرفته كه با عنوان »مسئول بررسي بخش التقاط واحد اطالعات سپاه« معرفي شده است. 
ما  كه  گفته  سخن  بسیار  ایشان  خوش كالمي«  و  نوازي  »مهمان  از  مصاحبه كننده 

درمي گذریم و به نكته اي از حرف هایش مي پردازیم. 
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مصاحبه كننده یك جا از او سؤال مي كند: »برخي ها معتقدند در مسئوالن نظام یك 
دیدگاهي وجود دارد كه سازمان)مجاهدین( كاًل محارب است و همه را از دم باید از 
ریشه زد. اما دیدگاه دیگري هم بود كه مي گفت ما باید به سراغ رأس و مركزیت برویم 
و رأس را بزنیم و به تبع آن شاخ و برگ ها می افتند و تلفات ما هم كمتر مي شود« و 

»مسئول بررسي بخش التقاط واحد اطالعات سپاه« پاسخ مي دهد: 
»یك دیدگاه كاماًل سطحي و ناآگاهانه تا نگاهي كه مي گفت هركسي را از منافقین 
گرفتید توبه و بریدن و این حرف ها معني ندارد همه را بكشید اینها آدم هایي بودند 
كه ماهیت سازمان را می  شناختند ولي خیلي تند بودند. نگاه هاي بینابیني هم وجود 
داشت نگاهي كه مي گفت همه را بكشید نظرشان این نبود كه به رأس ضربه نخورد 
اسكناس  كه  بود  زمین  روي  از  توماني  یك  سكه هاي  سرجمع كردن  قولي  به  ولي 
صدتوماني كمي باالتر را نمي دید. هي شما مي گفتید اسكناس صدتوماني یك كمي 
باالتر افتاده است ولي او سكه هاي یك توماني جمع مي كرد. نه این كه از اسكناس 
صد توماني بدش بیاید و بگوید صد توماني خوب نیست و باید یك توماني بردارم... اما 
دیدي در سپاه بود...كه مي گفت هرچیزي را به دست مي آورید باید فورًا ببینید باالي 

آن چیست« )رمز عبور جلد دوم شماره ۲۱ صفحه ۱۸۶ـ۱۸۷( 
جناب »مسئول« مربوطه به طور آشكاري به تقابل دو خط در مورد مجاهدین در درون 

رژیم اشاره مي كند. اندكي در همین دو خط درنگ كنیم.

دو خط وزارتي علیه مجاهدین
مسئول اطالعاتي رژیم تجربیات زیادي دارد و وقتي صحبت از مجاهدین مي کند با 

كاركشتگي یك اطالعاتي حرفه اي مي گوید: 
»باید فورًا ببینید باالي آن چیست؟« و خود پاسخ داده است: »در سال۷۰ یک تجدیدنظر 
اساسی در روش ها و راه کارهای مبارزه با منافقین داشتیم... به طور کلی )از یک طرف( 
ما به این نتیجه رسیده بودیم که راه کار سازمان در انجام عملیات و ضربه زدن نظامی 
نیست. راه حل انحالل سازمان است... طی سال های گذشته دستگاه امنیتی ما دارای 
این ضعف بود که ما در الیه های داخلی سازمان نفوذی نداشتیم، درنتیجه ما هم به 
نوعی درون خودمان انقالب و تحول ایجاد کردیم که بتوانیم با شرایط جدید سازگار 
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باشیم. چارت را به هم ریختیم و بخش هایی را که نیاز داشتیم طراحی کردیم...« 
حرف هاي مسئول مربوطه را به روز كنیم. صورت مسأله این مي شود كه »دشمن« 
مجاهدیني هستند كه با هجرت بزرگ خود بزرگترین پیروزي سیاسي، ایدئولوژیك و 
تشكیالتي را علیه دشمن خود به دست آورده اند. راه حل نظامي و ضربة نظامي زدن به 
آنها هم بي ثمر بوده و نتیجه عكس داده است. پس هدف باید بشود »انحالل سازمان«. 
و به گفتة مسئول بررسي اداره التقاط براي این كه انحالل صورت بگیرد باید: »در 

سازمان شکاف ایجاد شود«.
یك قدم به جلو برداریم. چگونه مي شود در سازمان شكاف ایجاد كرد؟ به گفته مسئول 
بررسي التقاط، از دو طریق. به كار گرفتن بریده هاي سازمان و سعي در نفوذ در درون 

سازمان. اینجا دیگر شرح وظایف »بریده ها« و »نفوذي«ها روشن مي شود. 
واضح است كه اگر بخواهیم حرف ها و خط هاي مسئول مربوطه را واقعًا به روز كنیم 
نباید انتظار داشته باشیم كه همة به مثابه اركستر بزرگ وزارتي یك صدا باشند و 
یك ساز را بنوازند. مهم »ایجاد شكاف« است. اینجا آقایان، و ایضًا خانم هاي بریده، 
با  یاوه هاي خود را  یا دارند  با وضعیتي كه داشته  آزاد هستند كه هركدام متناسب 
نام ها و ادعاهاي مختلف ارائه دهند. نفوذي ها هم در صف مجاهدین جا ندارند و تجربه 
شكسته خورده اي هستند. بنابراین باید با حفظ چهرة اپوزیسیون، و نقاب ضدرژیم زدن 

و منتقد مجاهدین بودن، سعي در »ایجاد شكاف« كنند.
به این ترتیب باغ وحشي درست مي شود كه همة وحوش مستقر در آن بوزینه و میمون 
نیست. در دو قدمي بوزینه ها، گرازها خانه دارند. در آن سو مارها و افعي هاي سر شده 
یا نیمه هوش. در این باغ وحش، هر »وحش«ي براي خود سفرة معركه اي پهن كرده 
است. یكي از نبود آزادي در سازمان مي نالد، دیگري از طالق هاي اجباري مي گوید، و 

دیگري از »كمبود روابط عاطفي«. 
یكي دوقدم كه جلوتر برویم همه طلبكار كسي هستند كه »فریب چشم او صدفتنه 
در جهان انداخت«. هم او كه سرش به »دنیي و عقبي« فرود نیامده و همیشه بدون 
این  این فتنه ها که در سر ماست« و در  از  هیچ پرده پوشي گفته است: »تبارک اهلل 
افسران  زیرنظر  و  مي شود  تعیین  نفاق  با  مبارزه  اتاق  از  خطوطش  كه  لشگركشي 
ارشدي همچون »مسئول بررسي اداره التقاط« و خدم و حشمي هم چون سبحاني و 
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خدابنده و سلطاني و شاهسوندي و مصداقي هدایت مي شود همة نیزه هاي زهرآگین 
با  بریده اي  تواب و  به سوي قلب رهبري جنبش نشانه گیري مي شود و هر خائن و 
زبان ویژة خودش عقدة دل مي گشاید. هرچند مخرج مشترك همة یاوه هاي آنها یك 
چیز است. اما در این نقطه »سكه هاي یك تومني« و »اسكناس هاي صدتوماني« دست 

به دست هم مي دهند و یك ساز واحد را مي نوازند.
نگاهي به مواضع و عملكردهاي»خائنان« و »توابان« بسیار روشنگر است. البته اهمیت 
پرداختن به آنان نه به خاطر »ارزش« و یا »اهمیت«ي است كه فرد آنها دارند. تجربه 
نشان داده است آنان مفلوك ترین آلت فعلهایي هستند كه دژخیمان بعد از »استفاده« 
مي كنند.  پرتابشان  تاریخ  زباله داني  به  مصرف شده،  دستمالي  از  بي ارزش تر  آنان  از 
بنابراین در برخورد با این قبیل خائنان باید توجه به خط  و خطوطي داشت كه آنها، 
رنگارنگ  عناوین  و  اسامي  تحت  و  مي گیرند  دژخیمان  از  غیرمستقیم،  یا  مستقیم 
عرضه مي كنند. در واقع مهم نیست كه چه، ولو متضاد با یكدیگر، بگویند و حتي مهم 
این نیست كه ریاكارانه از برخي نقاط قوت سازمان هم تعریف و تمجید كنند. مهم 
این است كه به نیات پلید خیمه شب بازاني كه سرنخ عروسك هاي خود را در دست 
دارند توجه كنیم. در همین راستا است كه نگاهي اجمالي به مواضع دو تن از این 

شرف باختگان مصرف شده خالي از فایده نیست. 

سكه یك تومني جدید از زبان یك تواب یك پولي
»اسكناس  و  یك تومني«  »سكة  دوخط  به  مبني  مربوطه«  »مسئول  حرف  اگر 
صدتومني« را به روز كنیم بدون تردید ایرج مصداقي مصداق بارز و واقعي خط سكة یك 
»صاحب كاران  محولة  مأموریت هاي  به  بودنش  »متعهد«  بر  عالوه  او  است.  تومني 
پشت پرده«اش، كه از او یك تواب خودفروش فعال مي سازد، به لحاظ فردي هم با 
غیظي بي مانند سخن مي گوید. این غیظ به قدري است که وقتي از مجاهدین حرف 
مي زند بدیهي ترین حقایق را هم منكر مي شود. به همین دلیل زیبنده ترین توصیف 
به »مسعود رجوي« ختم  او همه چیز  نظر  از  است.  به خون«  تشنه  »تواب  او همان 
مي شود. كاري هم به ربط داشتن و نداشتن حرف هایش ندارد. چماق را مي كشد و 
بدتر از یك قلم كش)بر وزن چاقوكش( آسمان و ریسمان را به هم مي بافد تا به »اما 
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پاكستان« خودش برسد و از آنجا كه بسیار هم بي پرنسیب است از سرهم كردن هیچ 
دروغ و زدن تهمتي ابا ندارد. 

قضیه »فراز و رها«یش رسوایي تكان دهنده اي بود كه حتي صداي دوستان خود او 
را هم درآورد. اما مصداقي »سكة یك تومني« است كه به هیچ وجه كوتاه بیا نیست. او 
یاوه مي بافد كه مسعود رجوي از اول زندگي اش تا به حال یك شالق نخورده است. 
مسعود رجوي كروكي خانة حنیف نژاد را براي ساواكي ها كشیده است، مسعود رجوي 
یك نسل را به مسلخ برده است و مسئولیت تمام این خون هاي ریخته شده با او است، 
و دیكتاتوري وحشیانة مسعود رجوي در سازمان فوق تمام دیكتاتورهاي فرقه اي در 
تاریخ معاصر است. )مضحك این كه اسم خودش را هم به خاطر ارائه چنین اباطیلي 
چشم  به  یاوه ها  این  تمام  در  را  ورشكستگي اش  كه  هم  بعد  »منتقد«!(  مي گذارد 
مي بیند سر خورده و ناامید، افسار پاره مي كند و بي دنده و ترمز حتي به زیرآب زدن 
شهید محمد حنیٰفنژاد مي پردازد. موضع او موضعي است به مراتب فاشیستي تر از تمام 
جناح هاي وزارتي. امروزه حتي هادي غفاري معروف به هادي گلوپاره كن در دفاع از 
رضا  كرده!،  اعدام  كه حنیف نژاد  است  شاه( كسي  هویدا)نخست وزیر  مي گوید:  خود 
رضایي اعدام كرده! اما بخوانید تا ببینید چگونه مي توان در ماوراي »گلوپاره كن« هاي 

حكومتي دربارة حنیف نژاد سخن گفت: 
»وقتی لطف اهلل میثمی می گوید که من و حنیف نژاد می رفتیم سر قبر نواب صفوی، 
این نشان می دهد که آنها تا کجا کج راه می رفتند. این نشان می دهد نگاه نادرست 
حنیف نژاد به تاریخ ایران را، این نشان می دهد رفتن به سر قبر کسی که پدر معنوی 
در  که  نبود  بیخود  بوده،  اینها  همزاد  بود،  همین ها  همراهان  بوده،  جانیان  همین 
را  منصور  كه  کسانی  از  ها  مؤتلفه ای  از  می کردند  سال ۵۹تقدیر  در  حتی  سال ۵۸ 

کشتند به عنوان فرزندان میهن و فالن و فالن«. 
بعد هم با پررویي و صراحت اضافه مي كند: »دوستان باید یک جا با خودمان تعیین تکلیف 
کنیم و باید مسئولیت بپذیریم. دوستان کسی که در دهة۵۰ و دهة چهل میالدی از 
حنیف نژاد بگیرید بیایید تا االن، همه می گویند فرزند زمانه، کدام زمانه؟ کسی که 
از دوران مصدق بیرون آمده، کسی که تجربه تاریخی مصدق را دارد، کسی که نقش 
ارتجاعی روحانیت را دیده چگونه به خودش اجازه می دهد. نقش ارتجاعی روحانیت را 
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در سال۴۲ دیده است خمینی را سمبل روحانیت مبارز بشناسند؟ و به قم رفته با او 
دیدار کنند و برایش سینه زنی کنند، و بعد بگویید که شاه مرتجع است...« 

)گفتگوی میهن تی.وی با مصداقی مرگ رفسنجانی و حواشی آن، تاریخ شفاهی رژیم 
و پروژه دهباشی، شلیک ناو آمریکایی ۲۲دی۹۵-۱۱ژانویه۲۰۱۷(

به راستي هیچ گونه منطقي در این یاوه ها وجود ندارد كه ارزش جواب دادن را داشته 
باشد. اما مصداقي با این كارها كار ندارد. مأمور است و معذور. یك خط را پیش مي برد 
و به همین دلیل هم عالوه براین كه دنبال »سكة یك تومني« است، خودش را هم لو 

مي دهد. او به راستي خائني »یك پولي« است. 
سرنوشت بقیه كوته آستینان از گرد راه رسیده هم همین است. آنها فكر مي كردند كه 
با فحاشي و پراكندن تهمت بي حد و مرز به رهبري جنبش مي توانند وظیفة محولة 
»ایجاد شكاف« در سازمان را بهتر انجام دهند. خام اندیشانه به چنان خوش رقصي هایي 
این بود كه  اثرش بركساني كه دستي در كار سیاست داشتند  تنها  دست زدند كه 

»مسعود رجوي« را نمي توان بالتمامه نفي كرد. 
این خط  زودي  به  ندارد  انسجامي  عمق  در  اطالعات  وزارت  و  رژیم  كه  آنجا   از  اما 
»سكه هاي یك تومني« هم مخالفاني در خود وزارت اطالعات پیدا مي كند. سرو صداي 
قدري  به  حرف هاي »یك تومني«ها  آقا  كه  درمي آید  شكاف«كنندگان  »ایجاد  بقیة 
دافعه دارد كه بهترین تبلیغ براي »رجوي« است! هركس این یاوه ها را ببیند یا بشنود 
دیگر یقین پیدا مي كند كه مسعود رجوي به راستي یك قهرمان پاكباز ملي است. این 

است كه خط دوم یعني خط »اسكناس هاي صدتومني« فعال مي شود. 

خط اسكناس هاي صدتومني با اجراي كفچه مارهاي لورفته 
به اصطالح »صدتومني«ها كه كفچه مارخورده افعي شدگاني با تجربه تر هستند به 
خوبي دریافته اند كه مسعود رجوي كسي نیست كه بشود بالتمامه نفي و یا انكارش 
كرد. او در سازمان و جنبش ملي وزنه اي دارد كه غیرقابل انكار است. این عده به تجربه 
دریافته اند كه »خیال روي او در هر طریق همره« رهروان است و »نسیم موي او پیوند 

جان آگه« هر انقالبي پاكبازي است كه سربه سوداي آزادي سپرده. 
پس براي این »تلفاتمان كمتر شود« و براي این به صورت مؤثرتري »ایجاد شكاف« كنیم 
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اول باید او را »دو پاره كرد«. یك مسعود رجوي تا خرداد۱۳۶۰ و یك مسعود رجوي 
سال هاي بعد. این همان كاري است كه سعید شاهسوندي در گفتگو با همپالگي اش 
به طورمشخص  و  انقالب  مقطع  تا  را  رجوي  مسعود  او  تصور  به  است.  كرده  دنبال 
۳۰خرداد۶۰ نمي  توان منكر شد. نه شجاعتش و نه صداقتش را. نه توانایي رهبري اش 
و نه كارداني و هوشیاري سیاسي اش را. الجرم باید قبل از هرچیز او را به رسمیت 
بعد  و  به حقیقت« شناخته شویم  »متعهد  و  آدمي »منصف«  تا خودمان  بشناسیم 
سرفرصت و درجا و برنامه اي دیگر حرف اصلي را بزنیم! همه كساني كه شاهسوندي را 
مي شناسند و حرف هاي او را شنیده یا خوانده اند مي دانند كه »انتقادات او به مسعود 
رجوي« چیست؟ كساني هم كه نمي دانند مي توانند به كتابي كه به نام »مكاتبات من 
با مسعود رجوي« منتشر كرده و در سایتش هم وجود دارد مراجعه كنند. تمام حرف 
او و »برادران پشت پرده اش« این است كه باالترین و مؤثرترین »ایجاد شكاف«، ایجاد 
تردید به مبارزه و استراتژي مبارزه با خمیني. لذا هرآن چه از ۳۰خرداد به بعد بوده 
عبث است. از نظر شاهسوندي این همان اسكناس صدتوماني است كه در زیرش ده ها 

اسكناس یك توماني خود به خود روي زمین ریخته.
سعید شاهسوندي خائن مطرود و شناخته شده اي است كه به شنیع ترین وضع میدان 
و  شرط ها  به  و  پرداخت،  دژخیم  شاگردي  و  دست بوسي  به  و  كرد  ترك  را  مبارزه 
شروط ها مورد عفو ملوكانه مقام عظما قرار گرفت و به خارج كشور آمد تا در كسوت 
یك فروشندة كتاب یا »خاویار« نقش پدرخواندة خائنان را در خارج كشور بازي كند. 
دربارة او بسیار مي توان گفت. اما به آخرین محصول مشترك او با »همنشین بهار« 

نظري بیندازیم تا عمق ریاكاري منافقانه خائني همچون او را بیشتر دریابیم. 
ظاهر قضیه این است كه این دو »موجود« به بررسي ضربه اپورتونیستي سال۱۳۵۴ 
به سازمان مجاهدین پرداخته اند. اما براي كساني كه هم شاهسوندي و هم »محمد 
جعفري« را مي شناسند روشن است كه آنان دو یابوي باركش گاري خطي ریاكارانه 
از سوي »اداره مبارزه با نفاق« هستند. در پس شیهه هاي این دو یابوي »منطقي« 

عربد ه هایي نهفته است كه روزهاي دیگر به صدا درخواهد آمد. 
سعید شاهسوندي در این مصاحبه تا آنجا كه توانسته براي برادر مجاهد مسعود رجوي 
مایه گذاشته است و نقش بي همتاي او را در بازسازي سازمان و احیاي مجاهدان بعد 
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از ضربة اپورتونیستي متذكر شده است. 
او مجاهدین را میراث داران امیرکبیر مصدق و نافی استثمار معرفي مي كند و با اشاره 
به شدت ضربة اپورتونیستي اشاره می کند که این ضربه باعث گرایشات مختلفی در 
میان مردم و حتی خود مجاهدین می شود. بعد از تك به تك مسئوالن مجاهدین حتی 
سردار موسی خیابانی نام مي برد كه: »این افراد راست نشده بودند ولی دچار تردید 
و دودلی شده بودند«. همپالگي اینجا وارد می شود و می پرسد حتی موسی خیابانی؟ 
ادامه اضافه مي كند: »سوای  و شاهسوندی جواب می دهد حتی موسی خیابانی. در 
یا  فردی  نقطه ضعف  و سوای هر  با مسعود رجوی داشت  اختالفی که می شود  هر 
خصلتی که داشته باشد، این توان را داشت که سازمان مجاهدین را باز تعریف کرد« 
همپالگي سؤال می کند اگر این طور باشد باید نقش آقای رجوی نقش ممتازی باشد! 
و شاهسوندی جواب می دهد »بالتردید و بال شک. ما می توانیم باز تعریف مجاهدین را 
یک خسران بدانیم ولی مستقل از این که ما خودمان در کجا قرار داریم ولی بازسازی 
و احیا مجاهدین بدون نقش مسعود رجوی اساسًا موضوعیتی نداشت و مطلقًا جواب 
نداشت«. زیاد شگفت زده نشوید! این اعترافات را البته مي توان به عنوان اعترافات یك 
خائن در آرشیو نگهداري كرد. اما براي تكمیل آرشیومان بهتر است به جنبه دیگري 
از واقعیت هم توجه كنیم. این وجه واقعیت، این است كه شاهسوندي نزد مجاهدین 
فكر  و هم همپالگي اش،  با بالهت، هم خودش  و  بوده  همیشه یك »شاگرد جالد« 
مي كنند، ما »فراموش كرده و بخشیده ایم« در حالي كه نه مي توان تسلیم زبونانة او را 
در بحبوحة نبرد فراموش كرد، و نه نقش شناسایي و رهنمودهاي او براي ترور شهید 
بزرگوار حقوق بشر كاظم رجوي از یادمان رفته و نه مي توان لودادن هاي مجاهدین 
و همكاري هاي او با جالداني چون سعید حجاریان  را بخشید. تغییر لهجة سوسولي 
رو  روبه  منصف  خائني  با  راستي  به  گوئیا  كه  نمي دهد  فریب  را  كسي  هم  فرنگي، 
هستیم. او چندین بار در همین گفتگو گفته است كه »شخصًا متعهد به حقیقت« است 
و بنابراین: »در آن تاریخ آقای رجوی در آن موضع بوده اند این که آقای رجوی در سیر 
تحوالت بعدی در زمینة سازمانی شخصی و فردی و عقیدتی اش چه تغییراتی کرده نه 
موضوع بحث کنونی ماست و نه می تواند بر موضع آن زمانش خدشه ای وارد کند« و 
»این هیچ نافی این نخواهد بود که نه آقای رجوی بلکه هر شخصیتی در زمان و مکان 
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سکه های یک تومنی، اسکناس های صدتومنی و خائنان یک پولی

موضعگیری هایی که کرده را قدر بدانیم جایگاه مشخص آنها را بدانیم«.
قضیة نقد مجاهدین و شخص برادر مسعود طي سالیان مسئله ای است كه بیشتر از 
هركس خود برادر مسعود، نه یك بار كه صدها بار، استقبال كرده است. حرفي هم كه 
شاهسوندي مي زند در اساس »غلط« نیست. اما وقتي همین كالم درست از زبان یك 
باید درنگ كرد و توطئه هاي  خائن شناخته شده، مثل شاهسوندي، جاري مي شود 

نهفته و پنهان در این كالم را خواند. 
تمامی  »روش  بود:  گفته  مصاحبه  همان  در  التقاط  با  مبارزه  دفتر  بررسي  مسئول 
هم  بزنید،  ضربه  آن ها  به  بیشتر  هرچه  که  است  این  توتالیتر  شبه  جنبش های 
منسجم تر می شوند و هم نیروی بیشتری می توانند جذب کنند و فعالیت آنها تشدید 
می شود، مگر این که سراغ عملیات روانی بروید« و شاهسوندي دارد همین »عملیات« 
براي  تمامًا  كه  شاهسوندي  مشمئز كنندة  تملق هاي  روي  آن  مي كند.  مهندسي  را 
كه  است  دهاني  و  بي چاك  و  درنده  و  ابراز شده خط وحشي  ایز گم كردن  و  فریب 
توسط مصداقي پیش برده مي شود. در واقع شاهسوندي و مصداقي دو روي یك سكه 
هستند و سرنخ هر دوتایشان به یك آخور مي رسد. یكي از تبار سعید حجاریان است 
و دیگري از تخمة محمد توانا. اما ازنظرما و هرآن كس كه درد حضور و وجود رژیم 
ضدبشري آخوندي را روي شانه هایش احساس مي كند دربارة این قبیل خائنان همان 

نظر »دانته« در كمدي الهي خود است. 
دانته در »كمدي الهي« خود به طبقه بندي دوزخ پرداخته و به تناسب جرائم افراد 
جایگاه هاي آنها را در طبقات مختلف جهنم مشخص كرده است. در پائین ترین مراتب 
و بدترین مكان هاي دوزخ نفري به تنهایي نشسته كه هیچ گاه بخشیده نمي شود و 
شایسته بدترین عذاب ها است. او »یهودا« یار خائن مسیح است كه نه تنها میدان 
مبارزه را ترك كرد كه عیساي مسیح را به سكه اي فروخت. به همین قیاس جایگاه 
خائنان خودفروخته در هر جنبشي مشخص است. آنان سیاه كارترین دشمنان خلق و 
مبارزه هستند و تجربه هاي كلیه جنبش هاي آزادیبخش نشان مي دهد بدترین ضربات 

از طریق همین »خائنان« به جنبش وارد شده است.
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ــي از  ــاب یك ــن جن ــت؟ ای ــورده اس ــتان خ ــه گوش ــمي نژاد ب ــیدجواد هاش ــام س ن
مســئوالن شــناخته شــده و بــاالي ادارة كل التقــاط در وزارت اطالعــات مي باشــد او 
ــا عنــوان »دبیــركل هابیلیــان« بــه صــورت گســترده اي علیــه مجاهدیــن  بیشــتر ب
ــاه  ــمي نژاد در ۱۵آذرم ــنیم هاش ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ــد. ب ــت مي كن فعالی
گذشــته گفتگویــی بــا »مؤسســة راهبــردی هابیلیــان« داشــته كــه بســیار خواندنــي 
اســت. او گفتــه اســت رژیــم آخونــدي تاكنــون ســه »جنگ«)ســرنگوني( را پشــت 

ســر گذاشــته اســت. 
ــن  ــات مســلحانة مجاهدی ــران و عــراق«، جنــگ دوم »عملی جنــگ اول »جنــگ ای
ــمي نژاد  ــد. هاش ــي« بوده ان ــاي بین الملل ــوم »تحریم ه ــگ س ــة۶۰«، و جن در ده
ــي  ــگ نیابت ــه آن را جن ــارم«، ك ــگ چه ــون وارد »جن ــم اكن ــد رژی ــد مي كن تأكی

ــت.  ــده اس ــد، ش مي خوان
جنگ چهارم، از نظر هاشمي نژاد، روی ۴پایه زیر استوار است:

ــا  ــن ب ــن، یم ــراق، بحری ــوریه، ع ــه، س ــم در منطق ــای رژی ــا دخالت ه ــه ب ۱(مقابل
ــم  ــتان رژی ــت عربس محوری

۲(تخریــب جامعــة ایــران از داخــل: یعنــي دامــن زدن بــه تضادهــای درونــی و بــاال 
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ــه نارضایتی هــای اجتماعــی و ... بــردن آثــار جــام زهــر برجــام و دامــن زدن ب
۳(شــعله ور کــردن جنــگ مســلحانه در مناطــق مــرزی. هاشــمي نژاد اشــاره مي كنــد 
در همیــن رابطــه اســت كــه »اســتكبار« در جنــوب »خلــق عــرب« را فعــال کــرد و » 
االحوازیــه« خــط لولــه نفــت را منفجر کــرد. در کردســتان، حــزب دمکرات کردســتان 
ــتان هم گروه های  ــت. در بلوچس ــرده اس ــلحانه ک ــگ مس ــالم جن ــال اع ــد از ۲۰س بع
بلــوچ مســلحانه فعال انــد. تالش هــای بســیار زیــادی کرده انــد کــه در ناحیــة 

آذری نشــین ایــران یــک قــوم دیگــری را علیــه کشــور فعــال کننــد...
براســاس ایــن تحلیــل یــك خــط سیاســي خطرنــاك )بــراي ســرنگوني( فعــال شــده 
اســت كــه عمــاًل تــالش مــي كنــد تــا گروه هــاي سیاســي و نظامــي ایــران »تحــت 
ــای  ــالمی ایف ــوری اس ــو جمه ــوان آلترناتی ــن به عن ــری( مجاهدی ــتی )رهب سرپرس

نقــش کننــد«
ــزاری  ــد از برگ ــد: »بع ــود می گوی ــي« خ ــگ نیابت ــح »جن ــمی نژاد در توضی هاش
ــور  ــن مح ــال( ای ــان امس ــس )کهکش ــل در پاری ــا ترکی الفیص ــن ب ــة مجاهدی جلس
به شــدت فعال شــده و رســانه های عربســتان من جملــه العربیــه تقریبــًا روزی 
نیســت کــه اعضــا و فعالیــن ایــن گــروه را بــه شــبکة خــودش دعــوت نکنــد و بــه 
ــن اســت«.  ــت مجاهدی ــرای محوری ــا ب ــالش آنه ــا نشــان از ت ــردازد و اینه ــا نپ آنه
او تأكیــد مــي كنــد كــه: »در پنجــم مهرمــاه۱۳۹۵ شــبکه اســکای نیــوز عربــی هــم 
ــا  ــرد، ی ــه ای ک ــم رجــوی مصاحب ــا مری ــو جمهــوری اســالمی ب ــوان آلترناتی ــا عن ب
ــه اعــدام مجاهدیــن و طــرح آن در شــورای حقــوق  راه انــدازی کمپیــن اعتــراض ب
بشــر و تــالش بــرای ایــن کــه بــه ایــن موضوعــات جنبــة حقــوق بشــری بدهنــد، 
تــا از طریــق ایــران را در مجامــع بین المللــی محکــوم نماینــد... مجاهدیــن بعــد از 
ســقوط صــدام کــه می دانســتند بــه نفعشــان اســت کــه بــه ســمت ایــن خواســت 
ــه  ــری ب ــن یک شــکل علنی ت ــر معاندی ــا دیگ ــا ب ــای آنه ــد،  همکاری ه ــکا برون آمری
خــود گرفــت و لــذا بــا هــر ابــزار و فضایــی کــه بتواننــد ایــن تقابل هــا )بــا رژیــم( را 
تشــدید می کننــد. اینهــا )مجاهدیــن( بــه دنبــال ارتباط گیــری بــا جامعــة بهاییــت، 
ــتی  ــدام تروریس ــور اق ــرب کش ــه در غ ــی ک ــلطنت طلبان و گروهک های ــًا س بعض

انجــام داده انــد بودنــد...«
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ــاي از دســت رفتــه  ــه یــك رؤی در ادامــه تحلیــل ایــن مســئول وزارت اطالعــات ب
اشــاره مي كنــد و در حســرت از دســت دادن یــك »فرصــت تاریخــي« مــي نویســد: 
»نبایــد فرامــوش کنیــم در ابتــدای اشــغال عــراق توســط آمریــکا تصــور ایــن بــود 
ــن  ــا ای ــای تروریســتی هســتند آمریکایی ه ــن در لیســت گروه ه ــه چــون منافقی ک
بســاط را جمــع خواهنــد کرد)امــا( قضیــه برعکــس شــد«. بــه آخریــن جملــه ایــن 
مقــام اطالعاتــي توجــه كنیــد! »قضیــه برعكــس شــد« یعنــي چــه؟ حضــرات انتظــار 
ــرج  ــا دالر خ ــد و میلیارده ــه بودن ــه ریخت ــرح و برنام ــك ط ــزارو ی ــتند و ه داش
كــرده بودنــد تــا بعــد از ۲۰۰۳ بــا حملــه آمریــكا بــه عــراق »بســاط مجاهدیــن« نــه 
ــان عمامــه ســفید  تنهــا در عــراق كــه در تمامــي جهــان »جمــع شــود« عالیجناب
ــاي  ــي ه ــده در ســپاه پاســداران و الب ــاي گردآم ــوان پنبه ه ــه ســیاه و پهل و عمام
ــه مزدهــاي  فــكل كراواتــي خارجــه نشــین شــان، ایضــًا مواجــب بگیــران و قلــم ب
حقیرشــان، ایــن صابــون را بــه شــكم زده بودنــد كــه در مراســم تدفیــن ســازمان 
مجاهدیــن چهــار دســتماله برقصنــد و بــر پیكــر بــه خــون نشســته آنــان پایكوبــي 
كننــد. امــا بــه هردلیــل نشــد آن چه كــه آنــان در رؤیــاي خــود داشــتند. هرجنایتي 
ــه  ــي ن ــد. ول ــي نكردن ــد كوتاه ــداري از دستشــان برآم ــن ســال هاي پای ــم در ای ه

تنهــا آن »بســاط« جمــع نشــد كــه اتفاقــًا »قضیــه بــر عكــس شــد«. 
ــوط  ــط و خط ــه خ ــكا ب ــا ات ــد. ب ــل كردن ــا را تحم ــام رنج ه ــن تم ــي مجاهدی یعن
ــه عالي تریــن مقاومــت تاریــخ ایــران  درســت سیاســي و استراتژیكي شــان دســت ب
زدنــد، و از بــذل هیــچ فــدا و ایثــاري دریــغ نكردنــد و نهایــت ایــن كــه توانســتند بــا 
حفــظ تمامیــت تشــكیالتي خــود را از مهلكــة لیبرتــي نجــات دهنــد و بزرگتریــن 
ــه یمــن  ــان ب ــزرگ آن ــد. هجــرت ب ــم بزنن ــخ خــود را رق ــروزي پنجاه ســاله تاری پی
پایداري شــان و همراهــي یــاران »اشــرف نشان«شــان در اقصــي نقــاط جهــان تحقق 

یافــت و ایــن بــود كــه »قضیــه عكــس« شــد.

معناي نهفته در عكس شدن قضایا!
ــن  ــا مجاهدی ــارزه ب ــات در مب ــص وزارت اطالع ــاب متخص ــل جن ــد تحلی هرچن
ــه معنــاي  ــام را منعكــس مي كنــد امــا بایــد ب گوشــه اي از تحلیــل ایــن وزارت بدن
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نهفتــه در »عكــس شــدن قضیــه« مجاهدیــن توجــه كــرد. معنــاي اولیــه و روشــن 
عكــس شــدن قضیــه همــان اســت كــه اشــاره كردیــم امــا معنــاي نهفتــه در آن از 
درك دیالكتیكــي رابطــة مقاومــت و رژیــم وضــوح بیشــتري پیــدا مــي كنــد. اگــر 
ــرازو  ــك ت ــه ی ــز همچــون دو كف ــل نی ــال هاي قب ــه از س ــن رابط ــه ای ــم ك بپذیری
وجــود داشــته بایــد اذعــان كنیــم كــه وقتــي ایــن تعــادل قــوا عكــس مــي شــود، بــا 

ــم نفــي مي شــود. ــي دیالكتیكــي رژی ــه صورت ــن، ب ــات مجاهدی اثب
وقتــي مجاهدینــي كــه قــرار بــود یــا بــا حمله هــاي نیروهــاي مــزدور مالكــي و یــا در 
موشــك باران هاي متعــدد از بیــن برونــد بــا حفــظ كامــل ســاختار تشــكیالتي و هویــت 

سیاســي و ایدئولوژیــك خــود بــه آلبانــي مــي رســند »قضیــه عكــس« مي شــود. 
ــاه وضعیــت رژیــم و به طــور مشــخص وضعیــت »مقــام  امــا در همیــن فاصلــه كوت
عظمــا« را نــگاه كنیــم. آیــا كســي، حتــي از نزدیكتریــن دوســتان خــوش خدمــت 
ــه باشــد؟ اوضــاع  ــراه نگفت ــدو بی ــه اي ب ــه خامن ــه ب ــدا شــده ك ــه«، پی ــي فقی »ول
ــم  ــا ســیلي ه ــي ب ــر حت ــش دیگ ــه صورت ــدري مفتضــح اســت ك ــه ق ــه ب ولي فقی
ســرخ نمي شــود. مــن فقــط یــك نمونــه از ایــن ســیلي هایي كــه توســط دوســتان 
»خــوش خدمــت« ســابق و الحــق مقــام عظمــا بــه صــورت ایشــان نواختــه شــده را 
نقــل مي كنــم و شــما خــود مي توانیــد حدیــث مفصــل از ایــن مجمــل را بخوانیــد.

حتمــًا نــام »ســازمان مجاهدیــن انقــالب اســالمي« بــه گوشــتان خــورده اســت. ایــن 
ــن تشــكیل  ــا مجاهدی ــت ب ــالب، در ضدی ــان اول انق ــه اصطــالح ســازمان، از هم ب
ــه  ــن ب ــهرت مجاهدی ــابقه و ش ــتفاده از س ــراي اس ــم ب ــش را ه ــي نام ــد و حت ش
ســرقت بــرد. آش در هــم جوشــي بــود از افــراد مختلــف كــه بیــش از هرچیــز بــراي 
قبضــة ســهمي از قــدرت دنــدان تیــز كــرده بودنــد. در ایــن ملغمــة هفــت جــوش 
هــم مرتجعــان راســت و ابلــه بودنــد و هــم شــارالتان هاي بــي اعتقــاد فرصت طلبــي 
هم چــون بهــزاد نبــوي و هــم كله پوك هــاي احمقــي كــه بعدهــا لبــاس پاســداري 
پوشــیدند)مثل محســن رضایــي( و هــم مفت خــوران از فرنــگ رســیده اي هم چــون 
تــاج زاده و واعظــي. نقطــة مشــترك همــه ایــن اراذل داخلــه و خارجــه ضدیــت بــا 
مجاهدیــن بــود و بــه صــورت عملــي و فعــال وارد یــك مبــارزة آشــكار و پنهــان بــا 
مجاهدیــن شــدند. تعــدادي از آنهــا لبــاس پاســداري پوشــیدند و تعــداد بیشــتري 
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ــترین  ــا بیش ــد. آنه ــم در آمدن ــي رژی ــركوبگر و اطالعات ــاي س ــت ارگان ه در خدم
ــد.  ــم كردن ــي رژی ــاي اطالعات ــازماندهي ارگان ه ــكل گیري و س ــه ش ــات را ب خدم
ــاي  ــتقیم ارگان ه ــان مس ــن بازجوی ــن آرمی ــل محس ــا از قبی ــادي از آنه ــداد زی تع
ــق واحــد  ــد معــروف »۲۰۹« را از طری ــد. آنهــا بان ــن بودن ــدان اوی ــي در زن اطالعات
اطالعــات ســپاه، كــه در رقابــت بــا بانــد »دادســتاني« بــه رهبــري الجــوردي بــود، 
ــه اي  ــي گل ــه صورت ــات تشــكیل شــد ب ــه وزارت اطالع ــد هــم ك ــد. بع شــكل دادن
ــه  ــز در پهن ــن جماعــت مفتخــور و مرتجــع كــه هرگ ــه آنجــا منتقــل شــدند. ای ب
اجتماعــي نتوانســتند جایــي بــراي خــود بیابنــد بــه قــدري ورشكســته بودنــد كــه 
ــك  ــوان در ی ــان را مي ت ــام سازمان ش ــود تم ــه ب ــان گفت ــعید حجاری ــك روز س ی
ــه فاشیســتي  ــان روحی ــدك »اعضــا« از چن ــا همــان ان ــوس جمــع كــرد! ام میني ب
ــد  ــد كــه مثــل و ماننــد نداشــتند. جنایت هــا و خیانت هــاي ایــن بان برخــودار بودن
فاســد و قدرت طلــب جــاي بررســي بســیار دارد. آنهــا براثبــات وفــاداري خــود بــه 
ــن ورشكســتگي  ــود ای ــا وج ــد. ب ــي نكرده ان ــي كوتاه ــچ دنائت ــه« از هی »والیت فقی
ــان و  ــن مداح ــي همی ــه حت ــیده ك ــي رس ــه جای ــر ب ــال هاي اخی ــه در س ولي فقی
متملقــان »مقــام عظمــا« هــم صدایشــان در آمــده اســت و بــه صراحــت از اســتبداد 
ــال،  ــه چهل س ــك ب ــداز نزدی ــي، بع ــه تازگ ــد. ب ــخن مي گوین ــه« س »والیت فقی
یادشــان آمــده اســت كــه والیت فقیــه بــا آزادي و دموكراســي نمي خوانــد و بعــد از 
ایــن كــه گذرشــان بــه دباغ خانــة »والیــت« افتــاد یك بــاره زبــان بازكردنــد و كــم و 
بیــش حرف هایــي زدنــد كــه در گذشــته بســا مجاهدیــن و مبــارزان را بــه خاطــر 
ــردي  ــت ف ــن جماع ــه ای ــد. ازجمل ــیده بودن ــه كش ــه صالب ــا ب ــان حرف ه زدن هم
بــه نــام ابوالفضــل قدیانــی کــه تــازه از نــوع خوش خیــم حضــرات اســت و بگویــی 

نگویــی بــا امثــال تــاج زاده هــا تفــاوت دارد. 
او در تاریــخ در ۱۷آذر۹۵ در مصاحبــه بــا تلویزیــون »در تــی. وی« بعــد از صحبــت 
ــي از  ــه یك ــان دوم«، ك ــعید ج ــه »س ــب ب ــي، ملق ــعید طوس ــوایي س ــاره رس درب
آخریــن دســته گل هاي بــه آب داده مقــام عظمــا اســت، بــه »نهادینــه شــدن فســاد 

در رژیــم« پرداختــه و گفتــه اســت: 
»متأســفانه شــکایت و پیگیــری چندیــن ســاله ایــن نوجوانــان مظلــوم و قربانــی آن 
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دیــو پلیــد )ســعید طوســی( کــه قــرآن کریــم را نقــاب نیرنــگ و فریــب خــود کــرده 
بــود به جایــی نرســید چــرا؟ چون کــه او وابســته بــه بیــت و موردحمایــت مســتبد 
و دســتگاه قضــا کــه وابســته و فرمانبــر اســت کــه بــا یــک اشــاره چشــم خــودش را 

بــه روی ایــن جنایــت می بنــدد و حقــوق آن قربانیــان را زیرپــا می گــذارد. 
به نظــر مــن علت العلــل نهادینــه شــدن فســاد، اســتبداد دینــی اســت کــه وجــود 
ــدرت را  ــه هــر قیمــت ق ــه اســت کــه می خواهــد ب ــه آن  هــم والیت فقی دارد و پای

ــد«  ــظ کن ــر حف مادام العم
ــه اش  ــه پای ــي« ك ــتبداد دین ــه »اس ــراف ب ــن اعت ــه ای ــد ك ــه كنی ــگفتا توج ش
ــظ  ــر حف ــادام العم ــدرت را م ــت ق ــه هرقیم ــد ب ــت و مي خواه ــه« اس »والیت فقی
كنــد، از زبــان مخالفــان شــناخته شــده رژیــم جــاري نشــده اســت. فرامــوش نكنیــم 

ــوده اســت.  ــه ب ــد فاشیســتي چ ــن بان ــاي ای ــابقة جنایت ه ــه س ك
ــاد را تشــخیص داده و علیــه  حــاال همیــن حضــرات بوكشــیده و ســمت و ســوي ب

ــوریده اند. ــان دوم«ش ش ــعید ج ــا« و »س »عظم
ــودي و  ــس، از خ ــه هرك ــت ك ــم اس ــدری وخی ــه ق ــا ب ــت عظم ــروزه وضعی ام
غیرخــودي، قبــل یــا بعــد از هربحــث سیاســي، ســیخ و ســنبه اي نثــار كودكــي تــا 
دوران والیــت او مي كنــد و ایــن هیــچ معنایــي نــدارد جــز »عكــس شــدن قضیــه« 
ــن  ــوا بی ــادل ق ــة تع ــي در معادل ــي و اجتماع ــار سیاس ــة اعتب ــدن كف ــن آم و پائی

ــم. ــت و رژی مقاوم
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ابلیس با توله هایش
ــر روز  ــون ه ــه آن ملع ــت ک ــده اس ــس آم ــفان ابلی ــول از کاش ــانه های منق در افس
ــاب  ــن حس ــا ای ــزد. ب ــیطان برمی خی ــاد ش ــم هفت ــر تخ ــزد و از ه ــم می ری تخ
تعــداد توله هــای ابلیــس چقــدر اســت؟ متأســفانه مــا هرچــه گشــتیم آدرســی از 
اداره »ســجلد و احــوال« )لطفــًا دنــدان روی جگــر بگذاریــد قضیــة »ســجلد« و نــه 

ــم.  ــس نیافتی ــار ابلی ــره و تب ــت  تی ــم نوشــت( مخصــوص ثب »ســجل« را خواه
هیــچ ادارة سرشــماری نفــوس تخــم و ترکــه ابلیــس هــم یافــت نشــد کــه بــه مــا 
ــدر  ــه اول ســال چق ــاًل شــش ماه ــد ابلیســیان در مث ــزان زاد و ول ــد می ــار بده آم
ــوان  ــا می ت ــه براســاس آنه ــته اند ک ــی نوش ــان چیزهای ــس شناس ــوده اســت. ابلی ب
تصــوری از رنــگ و شــکل و قیافــه و ریــز و درشــت بــودن آنهــا، کــه هریــک وظایــف 

مشــخص و متنوعــی دارنــد، پیــدا کــرد. 
ــدان  ــی از فرزن ــه یک ــت ک ــده اس ــان آم ــس شناس ــات ابلی ــار و روای ــاًل در اخب مث
ــري و  ــة ایجــاد وسوســه و انحــراف فك ــه وظیف ــی اســت ک ــاس« نام ــس »خن ابلی
ــاب  ــه جن ــس شناســان نوشــته اند ک ــان ابلی ــده دارد. هم ــي انســان ها را به عه عمل
ــد.  ــزل می گزین ــة ســر و ســینة آدمــی من ــر پوســت میخــزد و در ناحی ــاس زی خن
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یکــی دیگــر از فرزنــدان ابلیــس مطــرش، مشــوط یــا شــوط نــام دارد کــه وظیفــه ای 
بســیار ســنگین بــه عهــده دارد. ایــن وظیفــه عبــارت اســت از جعــل اخبــار دروغ 
و خالــی از حقیقــت و انتشــار آن بــه شــكلي كــه بــر ســر زبان هــا و نقــل مجالــس 

باشــد.

بازخوانی زندگی نامة یک »شوط«!
حاال من چرا علم ابلیس شناسی خودم را به رخ شما کشیدم؟ 

ــه  ــام »میهــن تــی.وی« و موجــودی ب ــه ن ــا پدیــده ای ب ــرا کــه چنــدی اســت ب زی
ــوط«  ــاد »ش ــواره ی ــا هم ــدن آنه ــا دی ــده و ب ــه ش ــی« مواج ــعید بهبهان ــام »س ن
علیه اللعنــه افتــاده ام. ایــن فرزنــد خرده پــای ابلیــس به رغــم حقیــر بودنــش ســعی 
بســیار دارد وظیفــة »جعــل اخبــار دروغ و خالــی از حقیقــت« را بــه نحــو احســن 
ــه از وزارت  ــف محول ــان خــود در انجــام وظای ــا همگن انجــام دهــد و در مســابقه ب
ــم  ــی ه ــه خیل ــده اســت ک ــر آم ــیده ای دی ــه دوران رس ــازه ب ــات ت ــه اطالع خبیث

ــرود.  ــا زود ب ــه دارد ت عجل
ــودش  ــارة خ ــر از او درب ــت. یک نف ــت نیس ــری در دس ــود خب ــن موج ــوابق ای از س
پرســیده بــود و او بــه زندگی نامــه ا ی کــه در ســایت میهــن تــی.وی نوشــته اســت 

حوالــه داد. مــا هــم همیــن کار را کردیــم.
ــی  ــی نویس ــاظ فارس ــه لح ــد ب ــه، هرچن ــود ک ــن می ش ــه آن روش ــه ب ــا مراجع ب
ــه هرحــال  ــا، ب ــده ای دارد ام ــه ســجل را ســجلد نوشــتن( مشــکالت عدی )از جمل
ــر قســمت هایی  ــوری ب ــا درنــگ در آن ن ــا ب لنگه کفــش کهنــه ای اســت غنیمــت ت

ــود.  ــده ش ــر مشعشــع ایشــان تابی ــی سراس از زندگ

یک »شوت« یا »شوط«؟
ــاروا  ــام ن ــک اته ــع ی ــد روشــن شــود رف ــورد ایشــان بای ــه در م ــه ای ک ــن نکت اولی
اســت. ســعید بهبهانــی در گذشــته، خــودش را »چالشــگر چــپ« معرفــی می کــرد. 
ــه زندگی نامــه نوشــته شــده توســط خــود بهبهانــی مراجعــه کــردم  ولــی وقتــی ب
بــه راســتی غــرق حیــرت شــدم و فهمیــدم در علــم ابلیس شناســی چقــدر خــام و 
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ــا بیــش از بیســت عــدد ناقابــل  ســاده هســتم. ایشــان در زندگی نامــه خودشــان، ب
غلــط امالیــی و انشــایی، بعــد از شــرح مفصلــی از نحــوة تولــد و خاطــرات کودکــی و 
شــرح جدایــی »مامــان و بابا«یشــان از یکدیگــر در مــورد »چالشــگر چپ« بودنشــان 

توضیــح داده انــد کــه: 
»از ژوئــن ۲۰۰۱تــا ژوئیــه۲۰۰۸ بــا برنامــه چالشــگر چــپ در تلویزیــون رنگارنــگ 
ــه  ــی و ب ــاش ســعی در معرف ــرای مع ــالش ب ــه و ت ــار کار روزان ــکا( در کن )در آمری
چالــش کشــیدن چــپ کــردم. بــه دلیــل آشــنائی کمتــر جامعــه ایرانــی بــا کلمــة 
چــپ در افــکار عمومــی از معنــای چــپ بــه عنــوان معتــرض بــه اوضــاع سیاســی 
موجــود بــه کمونیســت معــروف شــدم. در حالــی کــه جــز درهمــان ایــام جوانــی که 
دو معلــم محبوبــی کــه ذکــری ازشــان رفــت نــه اعتقــادات کمونیســتی داشــته ام، 

نــه درگــروه، انجمــن و یــا حــزب کمونیســتی عضــو بــوده ام«.
 امیــدوارم بــا توضیــح ایشــان متوجــه کنــه مســأله شــده باشــید. در واقــع ایشــان 
»چــپ« نبــوده بلکــه بــا چــپ چالش داشــته اند. بــا ایــن اعتــراف بســیاری از ابهامات 
زندگــی ایشــان برطــرف می شــود. مثــاًل مــا متوجــه شــدیم کــه نســب ایشــان بــه 
شــاهزادگان قاجــار می رســد و پدرشــان از کارگــزاران دکتــر منوچهــر اقبال)نخســت 
ــر  ــه براث ــد ک ــهانی« باش ــان »شهش ــام ایش ــد ن ــع بای ــوده و در واق ــاه( ب ــر ش وزی
ــن  ــده!هم چنین روش ــته ش ــی« نوش ــوال »بهبهان ــجل و اح ــور س ــوادی مأم بی س
ــدری ایشــان » شــیخ المشایخ...شــاخه ذوالریاســتینی«  ــزرگ پ ــه پدرب می شــود ک

بــا لقــب ســنجاق شــده بــه جــوف قبایشــان »مــرات الذاکریــن« بــوده اســت. 
ــدگان، از  ــت حــال خوانن ــه خصــوص رعای ــت، ب ــق وق ــت ضی ــه عل ــا ب در اینجــا م
ــراه  ــد، هم ــس می توانن ــدان ابلی ــگران فرزن ــم. پژوهش ــکات در می گذری ــیاری ن بس
ــردن افاضــات ایشــان،  ــوم ک ــه فارســی جهــت مفه ــاج فارســی ب ــدد دیلم ــک ع ی
خودشــان مســتقیمًا بــه بیوگرافــی منــدرج در ســایت میهــن تــی.وی مراجعــه کنند. 
ــتر  ــه منچس ــی ب ــوان جوان ــته اند در عنف ــان نوش ــود ایش ــه خ ــه ک ــاس آنچ براس
انگلســتان می رونــد. امــا بالفاصلــه در آنجــا با دانشــجویان متشــکل در کنفدراســیون 
ــت  ــن کــه عل ــد. اینجــا ابهــام بســیار مهمــی وجــود دارد. ای ــدا می کنن مشــکل پی
دعــوای ایــن دانشــجوی بیســت ســاله، با مشــتی جــوان متشــکل در »کنفدراســیون 
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ــک  ــت؟ ی ــد چیس ــعار می دادن ــاه ش ــه ش ــه علی ــدز« ک ــتر و لی ــجویی منچس دانش
ــه رفــع ابهــام کمکــی کنــد. نوشــته اند:  جملــه شــاید ب

»“دعــوا”« بــر ســر موضــوع اســتبداد و مســتبد داشــتم و حــرف همیشــه آن بــود 
کــه بایــد بــا اســتبداد مبــارزه کــرد نــه مســتبد«. جملــه مقــداری بــودار اســت کــه 
ــد  ــم بای ــی آن را بگویی ــم خودمان ــرده نوشــته شــده اســت. بخواهی ــه و در پ مؤدبان
ــرد  ــازه از گ ــا ســعید ت ــد و آق ــارزه می کردن ــاه مب ــا ش بنویســیم آن دانشــجویان ب
راه رســیده بــا آنهــا دعــوا داشــته کــه نخیــر اســمی از شــاه نبریــد! »بــا اســتبداد« 
مبــارزه کنیــد! کســانی کــه ســن و ســالی ازشــان گذشــته باشــد و آن ایــام را بــه یاد 
آورنــد خــوب میداننــد ایــن تــز کــه شــاه را کنــار بگذاریــم و بــه »اســتبداد«ی کلــی 
ــم مشــخصة دانشــجویان »بورســیه«ای و حتــی »فرســتاده  و در آســمان ها بپردازی
شــده توســط ســاواک« بــود. مــا البتــه از جنــاب ایشــان می خواهیــم چنانچــه ســند 
ــی ریشــه های  ــه خوب ــرا ب ــد زی ــه کنن ــد ارائ ــورد دارن ــن م ــات ای ــی در اثب و مدرک
ــراز و نشــیب هایی  ــا کــه ف ــا »چــپ« را نشــان می دهــد. م »چالشــگر«ی ایشــان ب
را گذرانــده و انواعــی از توله هــای ابلیــس را بــه چشــم دیده ایــم بــه قــدری بدبیــن 

شــده ایم کــه نســبت بــه ایــن نــوک دادن هــا مقــداری حســاس هســتیم. 

مبارزه با مستبد یا استبداد؟
ــال های۱۳۵۰  ــان س ــا از هم ــن و فدایی ه ــارزه مجاهدی ــای مب ــی از ویژگی ه یک
ــود. بیشــتر احــزاب و اقطــاب  ــا شــخص شــاه ب ــارزه ب ــر ضــرورت مب تأکیدشــان ب
مــرده و نیم مــرده آن ســال ها جــرأت نــام بــردن از رأس هــرم قــدرت را نداشــتند. 
در نتیجــه انتقــادات و حرف هــای آنهــا اغلــب غــر زدنــی بــود کــه شــاه هــم تحمــل 
ــن و  ــن مجاهدی ــا ای ــه کارشــان نداشــت. ام ــاد کاری ب ــم زی ــرد و ســاواک ه می ک
ــت اعظــم  ــه صــورت قاطــع و روشــن دســت روی فســاد ب ــد کــه ب ــا بودن فدایی ه
ــزاران  ــر کارگ ــدند. از نظ ــل نمی ش ــم تحم ــل ه ــن دلی ــه همی ــتند و ب می گذاش
ســاواک بهتــر بــود روشــنفکران بــه مبــارزه بــا »اســتبداد« بپردازنــد تــا بــا مســتبد 
کــه مصــداق مشــخص و اصلــی اش »شــاه« بــود. یعنــی هیــچ اشــکالی نداشــت کــه 
بــه اســتبداد »پــدر در خانــواده« یــا »ناظــم مدرســه در مدرســه« یــا »رئیــس اداره 
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ــتبد  ــی دور »مس ــم داد ول ــز ه ــد و تی ــعارهای تن ــت و ش ــط کار« پرداخ در محی
ــود  ــا از همــان ابتــدا »ضــد اســتبداد« ب ــای ســعید آق اصلــی« را خــط کشــید. آق
ــد مشــکل داشــت.  ــه شــاه می دادن ــا دانشــجویان کنفدراســیون کــه شــعار علی و ب
حــال خودشــان بایــد بگوینــد کــه ایــن کار را بــه فرمــوده انجــام داده انــد یــا اصــاًل 

طینتشــان همیــن بــوده اســت!
ــا اســتبداد و مســتبد  ــارزه ب ــا قضیــه مب ــم کــه ب ــه نکتــه مهمتــری بپردازی ــا ب  ام
ــش  ــه اش در چال ــد جمل ــل چن ــژه ای دارد. نق ــای وی ــت و معن ــتا اس ــک راس در ی
ــه  ــا ســعید نوشــته اند: »از جمل ــدان ابلیــس بســیار روشــنگر اســت. آق ــا فرزن مــا ب
اتفاقاتــی کــه بــه یــادم مانــده دعــوت بــه انجمــن فراماســون های جدیــد بــه دعــوت 
ــی  ــل بحث هائ ــن محف ــود. در ای ــر ب ــه فوق الذک ــتاد مدرس ــون اس ــتون ویلس وینس
راجــع بــه امــور اجتماعــی و سیاســی مطــرح می شــد«. یعنــی پــای ایــن دانشــجوی 
سفارشــی از ســوی ســاواک کــه وظیفــه داشــت، یــا وظیفــه خــود می دانســت، تــا 
بــا زیــر تیــغ دادن یــک موجــود موهــوم و دلنــگان بیــن زمیــن و آســمان بــه نــام 
»اســتبداد«، شــاه را بــه فراموشــی بســپرد بــه انجمــن فراماســون کشــیده می شــود. 
ــه  ــا پیــش د اوری نســبت ب ــد بــدی بکنیــم و ب البتــه مــا اجــازه نداریــم خیــاالت ب
ــد آن را  ــم و جدی ــوع قدی ــم. ن ــاوت کنی ــی آن قض ــوابق تاریخ ــون« و س »فراماس
ــا دو کالم  ــه ت ــه آنجــا رفت ــه ب ــد ک ــح داده ان ــا ســعید توضی ــم نمی شناســیم. آق ه
ــه  ــا از اســم فراماســون ب ــد. منته ــی و سیاســی« بحــث کن ــور اجتماع ــارة »ام درب
شــدت وحشــت داشــته اند. امــا بــه رغــم ایــن وحشــت همــکاری ادامــه می یابــد و 
درســت در بحبوحــه انقــالب ســال۵۷ بــه تهــران اعــزام می شــوند. بــاز هــم محــض 
ــا  ــراه ب ــنگرانه ای هم ــح روش ــه توضی ــم ک ــت می کنی ــان درخواس ــام از ایش رفع ابه
ســند و مــدرک منتشــر کننــد تــا مبــادا مــا کــه بــه شــدت عالقمنــد بــه ریشــه یابی 
ــاًل  ــم. و مث ــان بکنی ــه ایش ــبت ب ــی نس ــائه ادب ــتیم اس ــس هس ــه ابلی ــم و ترک تخ
مدعــی شــویم درواقــع ایشــان بــه یــک مأموریــت خطرنــاک و حســاس اعــزام شــده 
بودنــد. یــک عــده مغــرض و جنجال آفریــن هــم پیــدا خواهنــد شــد و ذیــل یکــی از 
ــی. وی )مثــل ســخنرانی های مــالل آور محمدرضــا  ــون میهــن ت برنامه هــای تلویزی
روحانــی کــه مســائل حــاد و الینحــل سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی کشــور را 
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ــا مثال هــای ســاده ای از قبیــل زبــان آمــوزی نــوة محترمشــان بــرای شــنوندگان  ب
بــاز می کننــد و مثــل همیشــه یــک ســری فرمــان نظامــی بــا عنــوان رهنمــود بــه 
ــا ســعید یــک نورســیده  ــا آق ــان می دهنــد( کامنــت خواهنــد نوشــت کــه باب جوان
»نیــک پــی« اســت کــه »نســب از دو ســو دارد« و منظــور ناپاکشــان ایــن اســت 
ــن  ــه ای ــا ک ــم عضــو فراماســون! و از آنج ــد و ه ــاواکی بوده ان ــم س ــه ایشــان، ه ک
حرفهــا تمامــًا از زندگینامــه نوشــته شــده توســط خــود ایشــان بیــرون زده مــا البتــه 
ــود  ــذا از خ ــم و ل ــات مســئله بدهی ــا اثب ــده در رد ی ــع کنن ــی قان ــم جواب نمی توانی
ایشــان تقاضــا داریــم کــه بــا ســند و مــدرک و البتــه افتخــار مــا را تعیین تکلیــف کنند. 
بــه هرحــال بــه بازخوانــی زندگــی نامــة آقــا ســعید ادامــه دهیــم شــاید کــه نــکات 

جدیدتــری هــم دســتگیرمان شــود. 
ــزام می شــود در نمایشــگاه  ــه تهــران اع ــی ایشــان ب بنابه نوشــتة خــود ایشــان وقت
بین المللــی تهــران مشــغول بــه کار می گــردد. امــا از شــانس بــد ایشــان ایــن ایــام 
ــا  ــا حوادثــی چــون نمــاز عیــد فطــر و راهپیمایــی مســجد قب مصــادف می شــود ب
ــه انگلســتان  ــاورده و ب ــاب نی ــن ۱۷شــهریور و ایشــان ت ــه خونی ــم جمع ــد ه و بع
ــم حــدس  ــه می توانی ــه قرین ــا ب ــا م ــا ســعید ننوشــته اند ام ــه آق ــد. البت بازمی گردن

بزنیــم علــت، رقــت قلــب بیــش از حــد ایشــان بــوده اســت. 
ادامه را از زبان خود ایشان بخوانیم: 

»در مهرمــاه هــزار ســیصد پنجــاه وهشــت بــه امیــد ایــن کــه بــرای ادامــة تحصیــل 
ــد از انقــالب و  ــات بع ــا اتفاق ــا ب ــران بازگشــتم، ام ــه ای ــروم ب ــکا ب ــه آمری ــم ب بتوان

ماجــرای گروگانگیــری ایــن مهــم حاصــل نشــد«. 
ــان  ــًا ایش ــم. حتم ــران بگذری ــه ای ــت ب ــل و بازگش ــه تحصی ــه ادام ــام رابط از ابه
میخواســته اند هزینــه رفتــن بــه آمریــکا را تأمیــن کننــد. بــه هــر دلیــل ناننوشــته 
ــده  ــری به عه ــف دیگ ــاغل مختل ــان مش ــود و ایش ــدور نمی ش ــز مق ــن کار نی ای
ــی  ــدار برخ ــه دی ــود ب ــاتید خ ــی از اس ــار یک ــاص در کن ــور خ ــرد. به ط می گی
چهره هــا کــه بعــدًا مقاماتــی در جمهــوری اســالمی یافتنــد می شــتابند. خودشــان 
ــالب  ــدرکاران انق ــت ان ــا دس ــان ب ــای ایش ــی مالقات ه ــد: »در تمام ــوم کرده ان مرق
ــذ  ــته و تلم ــرکت جس ــن آن ش ــه مخالفی ــالمی و چ ــوری اس ــن جمه ــه موافقی چ
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ــد جنتــی در کاخ مرمــر،  ــدار بــا احم می کــردم از جملــه ایــن مالقات هــا، دی
ــادق  ــا، ص ــوی خوئینی ه ــی، موس ــالب فرهنگ ــه انق ــوی در کمیت ــدس مصطف مهن
قطــب زاده در زمــان وزارت خارجــه، آیت اهلل قدوســی دادســتان کل انقــالب، آیت اهلل 
سیدحســن قمــی در مشــهد، اســتاد تقــی شــریعتمداری پــدر علــی شــریعتی )توجه 
شــود کــه منظــور از تقــی شــریعتمداری همــان اســتاد محمدتقــی شــریعتی اســت. 
چنیــن بــی توجهی هــای ناقابلــی در کل نوشــته ایشــان تنهــا یــک مــورد نیســت(، 
علــی اصغــر حــاج ســیدجوادی از جنبــش، فریــدون کاظمیــان، عالمــه طباطبائــی، 
مهــدی هــادوی اولیــن دادســتان انقــالب و بســیاری دیگــر بــود« هرچنــد ایشــان 
ــم  ــه بفهمی ــا اصــاًل مشــکل نیســت ک ــرای م ــی ب ــد بنویســند ول ــوش کرده ان فرام
ایــن مالقات هــا در کادر همــان »بحث هائــی راجــع بــه امــور اجتماعــی و سیاســی« 

ــدن اســتاد وینســتون ویلســون می باشــد.  ــی اطــالع نمان جهــت ب
ــه بســیار وجــود دارد کــه  ــن زندگی نام ــز و درشــت در ای ــکات ری ــن دســت ن از ای
ــد و  ــه ســوئد می رون ــه اختصــار اشــاره می کنیــم کــه ایشــان ب مــا درمی گذریــم. ب
خدمــات ارزنــده ای بــه پناهنــدگان می کننــد! و طــی ســالیان، رنــج و تعــب بســیاری 
را متحمــل می شــوند کــه از جملــة آنهــا می تــوان بــه درگذشــت استادشــان اشــاره 
کــرد )ســعید خــان نوشــته »“ایــن مــرگ“ بــه خواســت و مشــیعت یــزدان مقتــدر 
مهربــان« بــوده اســت. و مــا کالفــه می شــویم کــه آیــا از اســاتید مشــغول در میهــن 
ــان در ازای  ــداکار برنامه ش ــر ف ــن مدی ــرای ای ــدا نمی شــود ب ــر پی ــک نف ــی.وی ی ت
ــه مشــیت را  ــذارد ک ــک کالس فارســی بگ ــی چشمداشــت ی ــات ب ــه خدم آن هم
»مشــیعت« ننویســد؟(. باالخــره بعــد از چندســال فــراق، ایشــان موفــق می شــوند 

خودشــان را بــه آمریــکا برســانند. 
ــریاتی  ــد و نش ــرار می کنن ــه برق ــددی رابط ــای متع ــا انجمن ه ــال های اول ب در س
هــم بــا همــکاری ایشــان منتشــر می شــود. مهمتریــن ایــن فعالیت هــا در تلویزیــون 
رنگارنــگ اســت بــا عنــوان »چالشــگر چــپ«. برنامــه ای که از ســال۲۰۰۱ تــا ۲۰۰۸ 
ادامــه داشــته اســت. ایشــان چالشــگری بــا چــپ را بــا توضیحــات بــه انــدازة کافــی 

روشــنگر نوشــته اند کــه مــا اشــاره کرده ایــم و نیــازی بــه تکــرار نیســت. 
ــی  ــد. یعن ــاق می افت ــپتامبر ۲۰۰۸ اتف ــا در س ــن فعالیت ه ــام ای ــرفصل تم ــا س ام
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زمانــی کــه در » ســپتامبر۲۰۰۸ بنابه درخواســت آقــای علیرضــا میبــدی در 
ــه«  ــود ادام ــی خ ــت تلویزیون ــه فعالی ــو ب ــش ن ــة بین ــا برنام ــارس ب ــون پ تلویزی
ــه درازا نمی کشــد.  ــادی ب ــر قضــا ایــن همــکاری هــم مــدت زی می دهــد. دســت ب

ــرا: زی
»متأســفانه مدیریــت ایــن رســانه مــرا تــاب نیــاورد و در وفــای بــه عهــد خویــش 
تقصیــر کــرده ســاعات برنامه هــای اعــالم شــده مــرا بــه دیگــران واگــذار می نمــود 
لــذا عطایــش را بــه لقایــش بخشــیدم« ایــن دلیــل نویســنده مطلقــًا روشــن نیســت. 
مثــاًل ابهــام در ایــن اســت کــه چــرا مدیریــت ایــن رســانه ایشــان را تــاب نمــی آورد! 
ــد؟  ــب می کرده ان ــه طل ــا ایشــان دســتمزدی اضاف ــد؟ ی ــان ناراضــی بوده ان از کارش
یــا برخــی روابــط و مناســبات ایشــان مــورد پســند »مدیریــت« نبــوده اســت؟ امــا 
ــا  ــال۲۰۰۹ »ب ــد در س ــال ها اندوخته ان ــن س ــه در ای ــی ک ــا تجربیات ــعید ب ــا س آق
کمــک برخــی از دوســتان موفــق بــه تأســیس تلویزیــون اینترنتــی میهن« میشــوند. 
بــاز هــم ابهامــی وجــود دارد کــه بهتــر اســت بگذریــم و زیــاد ســخت گیری نکنیــم 
و آن ایــن کــه ایــن »برخــی دوســتان« چــه کســانی بــوده یــا هســتند؟ و آیــا »ســر 
ــال  ــه هرح ــد؟ ب ــتان بوده ان ــن برخــی دوس ــره ای ــم در زم وینســتون ویلســون« ه
ــا  ــه آریزون ــا ب ــن کــه ایشــان از ویرجنی ــا ای ــد ت ــارزات پیگیــر ادامــه مییاب ــن مب ای
منتقــل می شــوند و مرقــوم فرموده انــد که:»تــا بــه امــروز در جهــت اهــداف تعییــن 
شــده ایــن رســانه ســعی در اطــالع رســانی و بررســی امــور اجتماعــی و سیاســی 

ایــران بــزرگ دارم« 

یک نمونه از »اطالع رسانی« میهن تی. وی 
ــر  ــان خــودش آشــنا شــدیم بهت ــی از زب ــا ســعید بهبهان ــدازه ای ب ــا ان حــاال کــه ت
اســت نگاهــی هــم بــه »اطالع رســانی و بررســی امــور اجتماعــی و سیاســی ایــران 

بــزرگ« ایشــان داشــته باشــیم.
یکــی از دوســتان زحمــت کشــیده و صورتــی از یــک هفتــه برنامه هــای ایشــان را 
بــرای مــن فرســتاده اســت. در ایــن نوشــته آمــده اســت: »هفتــة گذشــته مهمتریــن 
ــد از:  ــه عبارتن ــوده اســت ک ــرادی ب ــا اف ــه ب ــی. وی مصاحب ــن ت ــای میه فعالیت ه
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مصداقــی )۳ ســاعت(، یغمایــی )۱.۳۸ ســاعت(، محمدرضــا روحانــی)۱.۳۲ ســاعت( 
ــرز دادرس  ــاعت(، فرام ــادری) ۱.۳۶س ــیامک ن ــاعت(، س ، حشــمت رئیسی)۲.۱۰س
ــه  ــی علی ــا لجن پراکن ــن مصاحبه ه ــم ای ــی و اعظ ــش اصل ــه بخ ــاعت( ک )۱.۴۴ س
مجاهدیــن بــوده اســت. تقریبــًا همــه مطالــب مکتــوب ایــن افــراد در ســایت میهــن 

تــی وی نیــز درج شــده اســت«.
راســتی ایــن ســؤال بــرای شــما مطــرح نمی شــود کــه مجاهدیــن چــه هیــزم تــری 

بــه ایــن شــازده بــی ریشــه و بــی ســواد فروخته انــد؟ 
معنای اطالع رسانی این است؟ 

معنــای »بررســی امــور اجتماعــی و سیاســی« ایــن اســت که نفــوذی ســوخته و بدنامی 
ــد و  ــاز کن ــش را ب ــازی چاک دهان ــا الت ب ــا ب ــاوری ت ــه بی ــه صحن ــی را ب مثــل مصداق
بگویــد آن چــه را کــه الیــق خــودش و رئیســان اش در دفتــر مبــارزه بــا نفــاق اســت؟ 

ــون خــود را در  ــات تلویزی ــن اســت کــه وقــت و امکان ــا معنــای اطالع رســانی ای آی
اختیــار یــک مأمــور روان پریــش قــرار بدهــی کــه معتقــد اســت مجاهدیــن از فــرط 

ــل بســیج شــده و میخواســته اند ایشــان را بکشــند؟  ــا ذی ــکاری از صــدر ت بی
به راستی یاد »شوط و مشوط« توله ابلیس نمی افتید که وظیفه دارد: 

بــا »جعــل اخبــار دروغ و خالــی از حقیقــت و انتشــار آن بــه شــكلي كــه بــر ســر 
ــد. ــرای خــود اســم و رســمی کســب کن ــس باشــد« ب زبان هــا و نقــل مجال

لحظه ای درنگ!
ــا انبوهــی خبــر و حــدس و گمــان مواجــه  ــد کــه وقتــی ب ــه مــا گفته ان همیشــه ب
شــدیم قبــل از تحلیــل و تصمیــم درنــگ کنیــم. در بررســی جریان هایــی از قبیــل 
ــا  ــد راهگش ــی می توان ــؤال اساس ــک س ــدش ی ــای بان ــی.وی و اعض ــن ت ــل میه مث
باشــد. نبایــد بــه دنبــال ســؤاالت انحرافــی و در واقــع بهانــه تراشــی های توله هــای 

ریــز و درشــت ابلیــس وقــت تلــف کنیــم. 
ــن  ــت و مجاهدی ــا مقاوم ــا ب ــی آنه ــرف نهای ــه ح ــت ک ــن اس ــی ای ــؤال اساس س
ــه عــراق رفته ایــم؟ چــرا  ــا مشــکل آنهــا ایــن اســت کــه مثــال چــرا ب چیســت؟ آی
ارتــش آزادیبخــش تشــکیل داده ایــم؟ چــرا مبــارزه مســلحانه را شــروع کرده ایــم؟ 
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ــد؟ چــرا و چــرا و  ــان مجاهــد روســری دارن ــم؟ چــرا زن پولمــان را از کجــا میآوری
ــر...؟ ــای دیگ چراه

خــوب بــه راســتی بهتــر نیســت بگذاریــم ابلیــس بــا تمــام اعــوان و انصــارش هرچــه 
می خواهنــد بــه مــا بــه عنــوان مقاومــت و مجاهدیــن بگوینــد. 

چــرا وقــت خــود را تلــف میکنیــم؟ کل جماعــت »شــوط«های»میهن تــی.وی« را 
ــه نمی شــوند! ــت زبال ــار بزنیــم یــک وان ب

امــا اگــر بــه یــاد بیاوریــم کــه ابلیــس هــرروز تخــم ریــزی می کنــد و از هــر تخمــش 
یــک شــیطان مأمــور بــه مأموریــت زاده می شــود، و اگــر انبــوه رســانه های مشــابه 
تلویزیونــی و اینترنتــی را بــه یــاد آوریــم کــه در لــس آنجلــس و لنــدن در کار تبلیــغ 
ــویم  ــم می ش ــم رژی ــرمایه گذاری عظی ــه س ــتر متوج ــتند، بیش ــی هس و کارچاق کن

بــرای ایــن کــه جلــو قیــام و مقاومــت بپیچــد. 
ــه اصطــالح  ــا ب ــه جــای مســتبد ب ــرای ایــن کــه ب ــی ب ــه فرهنــگ ســعید بهبهان ب
اســتبداد بجنگیــم! بنابرایــن مشــکل رســانه های امثــال »میهــن تــی.وی« را بایــد 
در کادر مبــارزه بــا رژیــم و وزارت اطالعــات مربوطــه و ســایر ارگان هــای اطالعاتــی 
»ابلیــس اصلــی« بررســی کــرد. ســرنخ اصلــی کالف شــلوغ و در هــم برهــم قضیــه 

ــاز می شــود.  ــن نقطــه ب هــم از همی
ــا  ــه م ــه ب ــت ک ــم هس ــی ه ــر دارد. طبیع ــات و نف ــول و امکان ــدی پ ــم آخون رژی
ــول  ــتد. بامب ــا می فرس ــوی م ــوذی ت ــر نف ــد. نف ــه می کن ــذا توطئ ــد. ل ــک بزن پات
سیاســی و امنیتــی بــرای مــا علــم می کنــد. قبــاًل در لیبرتــی و اشــرف اولیــن کاری 
کــه می کــرد موشــک مــی زد. نیروهــای »لشــگر کثیــف« مالکــی را بــه ســروقتمان 
ــل  ــان غاف ــای اصلی م ــا را از کاره ــی م ــة نظام ــا ضرب ــد ب می فرســتاد. االن نمی توان
و منحــرف کنــد. الجــرم تحلیلگــران بیــت عظمــا و اندیشــمندان وزارت اطالعــات 
ــد.  ــیج می کنن ــد و بس ــدان می آین ــه می ــی ب ــازمان های امنیت ــا و س ــایر نهاده و س
امــام جمعه هایشــان را یــک جــور. بســیجی ها و پاســدارانش را یــک جــور. 
ــازان و  ــور. فیلم س ــک ج ــان ی ــای تلویزیونی ش ــدگان برنامه ه ــان و تهیه کنن مجری
هنرپیشه هایشــان یــک جــور. و همــه هــم در ایــن راســتا کــه در شــعار ســرنگونی 

ــر خامنــه ای« خللــی ایجــاد کننــد.  رژیــم و »مــرگ ب
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ــا  ــا و دروغپردازی ه ــه لجن پراکنی ه ــن گون ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای ــیار مه ــه بس نکت
ــد.  ــدا می کنن ــن تری پی ــای روش ــی معن ــی خاص ــی و مکان ــخص زمان در کادر مش
یعنــی شیطان ســازی سیاســت شــناخته شــده رژیــم در رابطــه بــا مجاهدیــن بــوده 
اســت. امــا ایــن قبیــل کارهــای رذیالنــه در شــرایط خــاص قیــام ضریبــی چندبرابــر 
می خــورد و حتــی معنایــی جدیــد پیــدا می کنــد. در شــرایطی کــه هشــت هزار نفــر 
دســتگیر می شــوند و هــر روز خبــر شــهادت یکــی از آنهــا بــا عنــوان »خودکشــی« 
ــز  ــه چی ــنه هم ــای گرس ــا توده ه ــه در خیابان ه ــرایطی ک ــود. در ش ــر می ش منتش
ــن  ــه طنی ــرایطی ک ــد، در ش ــه ای می دهن ــر خامن ــرگ ب ــعار م ــت داده ش از دس
شــعار » اصــالح طلــب، اصــول گــرا، دیگــه تمــام شــد ماجــرا« خــود ابلیــس بــزرگ 
ــر  ــذر تقصی ــم ع ــای عال ــام آخونده ــاکاری تم ــا ری ــد و او ب ــدان می کش ــه می را ب
ــی  ــه وقت ــن ک ــر ای ــت« و مهمت ــی وارد اس ــم »انتقادات ــه او ه ــه ب ــد ک می خواه
ــدان  ــام دن ــت تم ــا صراح ــد و ب ــی می کن ــام معرف ــی قی ــل اصل ــن را عام مجاهدی
تیــز می کنــد بــرای ســرکوب عریانتــر، بهتریــن خدمــت بــه وزارت اطالعــات ایــن 
ــکوک و  ــای مش ــتند و قتل ه ــکنجه گر هس ــن ش ــم مجاهدی ــم کنی ــه عل ــت ک اس
غیــر مشــکوک در اشــرف انجــام شــده و علیرضــا طاهرلــو کــه در حملــه مــزدوران 
ــه شــهادت رســید، چقــدر  ــه اشــرف ب والیت فقیــه و مالکــی، در ۱۹فروردیــن۹۰ ب

ــات. ــل مزخرف ــن قبی توســط شــکنجه گران مجاهــد شــکنجه شــده و ای
ــه بیــت عظمــا از ایــن بیشــتر امــکان دارد؟ در یــک کالم ســر هــم  امدادرســانی ب
کــردن ایــن همــه یــاوه و دروغ تقالهایــی اســت بــرای منحــرف کــردن اصــل قضیــه 

دســتگیر شــدگان و »خودکشــی«های دستگیرشــدگان قیــام. 
ــه  ــم نیســت، در خــارج کشــور ب ــزد ه ــی اجــر و م ــا ب ــه مطمئن ــت، ک ــن خدم ای
صــورت وقیحانه تــری اوج می گیــرد. مگــر ابلیــس ضمانــت داده کــه تخم ریــزی اش 
منحصــر بــه داخــل کشــور باشــد؟ امکانــات رنگارنگــی در فرنگ هســت کــه در داخل 
ــه خدمــت گرفتــه  نیســت. ایــن اســت کــه حتــی ســاواکی های شــکنجه گر هــم ب
می شــوند. مدعــی می شــوند و از مجاهدیــن و مبــارزان طلبــکاری می کننــد. 
ــدان می فرســتند. نفوذی هــای ســوخته و  ــه می ــده التهــای مطبوعاتی شــان را ب گن
مطرودشــان یــک دفعــه کشــف می کننــد کــه مجاهدیــن در جبهــه خلــق نیســتند! 
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اصــاًل مانــع اعتــال و گســترش جنبــش هســتند. 
ــکل  ــک مش ــزار و ی ــا ه ــود ب ــره خ ــی روزم ــن مال ــرای تأمی ــه ب ــی ک مجاهدین
روبه روبــه رو هســتند بــه انبــوه نماینــدگان پارلمــان و کنگــره و ســنا و انجمن هــای 
ــم  ــو چش ــد، جل ــی دارن ــم در آلبان ــی ه ــه تازگ ــد. ب ــول می دهن ــری پ ــوق بش حق
تمــام جهانیــان، از دولــت آلبانــی گرفتــه تــا ســفارت آمریــکا و ســازمان ملــل و...، 
ــیار  ــازند! و بس ــدان می س ــی«، زن ــن »اجی.مجی.الترج ــک دوجی ــدن ی ــا خوان ب
الطائالتــی از ایــن دســت کــه اگــر وقــت و حوصلــه داشــتید بــه یکــی از برنامه هــای 
»میهــن تــی.وی« گــوش دهیــد تــا بهتــر و بیشــتر از دهــان امثــال نفــوذی هــار و 
مطــرود وزارت اطالعــات یــا دیگــر وراج هــای عضــو بانــد ســعید بهبهانــی بشــنوید.

یک نمونة اطالع رسانی از نوع توله های ابلیس
بــد نیســت یــک نمونــه از نــوع اطــالع رســانی را از زبان یک تولــه ابلیــس روان پریش 
ــنیده اید؟  ــادری را ش ــیامک ن ــم س ــم. اس ــرور کنی ــی.وی م ــن ت ــون میه از تلویزی
ایشــان بعــد از کشــف ســاواكي جلیل القــدر و لعنــه اهلل علیــه، پرویــز معتمــد توســط 
مصداقــي، دومیــن کشــف وزارتــی بازیافتــه تــواب تشــنه به خــون و بــاد زده شــده 

توســط ســعید بهبهانــي اســت. 
ــم  ــه ه ــی ب ــان یاوه های ــاخدارش چن ــوع ش ــی از ن ــردن دروغ های ــرهم ک ــا س او ب
ــد؟  ــر فالکتــش بگری ــا ب ــدد ی ــا بخن ــن باب ــه ای ــد ب ــد کــه گاه آدمــی می مان می باف
ــی  ــل و... معرف ــو و قات ــن را شــکنجه گر و بازج ــه نصــف مجاهدی ــا ک ــن ادع ــه ای ب

می کنــد کاری نداریــم. 
بــه ایــن نمونــه توجــه کنیــد کــه گفتــه اســت مجاهدیــن قصــد کشــتن و نابــودی او 
را داشــته اند. بــاز هــم از انبــوه یاوه هایــش در ایــن مــورد کــه بیشــتر کابوس هــای 
ــخص از  ــة مش ــک نمون ــه ی ــم. ب ــت می گذری ــه اس ــای خودفروخت ــک مالیخولی ی
ــم  ــا ه ــوق گنجکش ه ــان حق ــت حافظ ــته اس ــه شایس ــم ک ــش می پردازی یاوه های

بیاینــد علیــه مجاهدیــن اعــالم جــرم کننــد. 
نــادری گفتــه یــا نوشــته متوجــه شــده بــوده اســت کــه مجاهدیــن قصــد نابــودی و 
کشــتن او را داشــته اند. لــذا بــه همــه چیــز آنهــا مشــکوک بــوده اســت. از جملــه 
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ــه  ــد و: »ب ــه او میده ــداری بیســکویت ب ــن مق ــی از مجاهدی ــار یک ــک ب ــه ی این ک
شــوخی گفــت: ایــن را بخــور، ســم تــوش نیســت. بیســکویت در کمــد باقی مانــده 
بــود، مــن اســتفاده نکــردم، آن بیســکویت را بــه گنجشــک های بــاالی درخــت کنــار 
ــر  ــه ه ــی ک ــد. درحال ــدام از آن گنجشــک ها نیامدن ــچ ک ــردا هی ــان دادم. ف بنگالم
روز می آمدنــد، و ســر و صــدای زیــادی هــم داشــتند« و بعــد: »همــان بیســکویت 
را بــرای چــک بــه یکــی از دو قمــری کــه روبــه روی بنــگال مــا بــود، ُخــرد کــردم 
و ریختــم باغچــه. وقتــی خــورد، برخــالف ایــن چندماهــه کــه جفــت بودنــد. دیگــر 
پیدایــش نشــد و تنهــا یــک قمــری در النــه بــود«. بــه ایــن ترتیــب نــادری از یــک 

توطئــه خطرنــاک نجــات مییابــد!
مرحــوم مــادرم، وقتــی مــا شــکموبازی درمی آوردیــم، می گفــت:کارد دســته ســیاه 
ــم!  ــان نفه ــان زب ــن گنجشــکان و قمری ــه ای ــم ب ــا ه ــرود! حــاال م ــه شــکم مان ب ب
ــک  ــدازة ی ــی به ان ــرود. یعن ــان ب ــه شکمش ــیاه ب ــته س ــًا کارد دس ــم واقع می گویی
روان پریــش وزارت نشــان هــم عقــل نداشــتید تــا بیســکویت های اهدایــی مجاهدیــن 

را قبــل از خــوردن چــک کنیــد؟ 
ــا »شــوط«؟ مــن کــه  ــا یــک عــده »شــوت« طــرف هســتیم ی ــا ب به نظــر شــما م
ــا یــک عــده »شــوط شــوت« مواجهیــم. و اال آیــا کســی پیــدا  بــه جــد معتقــدم ب

ــرد؟  ــت بپذی ــوان واقعی ــه عن ــه ایی را ب ــن کابوس ــود چنی می ش
ــی  ــا یغمای ــد ت ــاز می کن ــی.وی راه را ب ــن ت ــانی میه ــر اطالع رس ــة خطی ــا وظیف ام
بگویــد بعــد از مقالــه »شــمه ای از خــروار« فهمیــده کــه حرف هــای نــادری درســت 
اســت. بــه یغمایــی، کــه اخیــرًا کشــف کــرده بــا ســگ ها همخــون اســت و عکــس 
ــش  ــت در فیس بوک ــرده اس ــاب ک ــرادری انتخ ــه ب ــه ب ــگی را ک ــودش و توله س خ
ــان«  ــکان و قمری ــرای »گنجش ــوگ نامه ای ب ــم س ــفارش می کنی ــرده، س ــر ک منتش
ــادش آمــده کــه  ــه ی ــازه ب بســراید. مــزدور دیگــري بعــد از بیســت وپنــج ســال ت
ــض  ــنگین نق ــات س ــره ای از »اتهام ــد نع ــدان را بنویس ــروغ جاوی ــش از ف خاطرات
ــه  ــد. ب ــاوه می باف ــد و ی ــن می کش ــط مجاهدی ــر« توس ــوق بش ــتماتیک حق سیس
ــه  ــز ب ــان« را نی ــم کــه »نقــض حقــوق گنجشــکان و قمری ــه می کنی ایشــان توصی

ــه کنــد.  ــن اضاف لیســت اتهامــات مجاهدی
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محمدرضــا روحانــی هــم می گویــد وقتــی عضــو شــورا بــوده اتاقــش در چندمتــری 
اتــاق مریــم رجــوی بــوده ولــی از ایــن اتفاقــات خبــر نداشــته اســت)توجه شــود بــه 
اســتدالل محکمــی کــه فرموده انــد!(. بــه ایشــان هــم توصیــه می شــود »گنجشــکان 
ــد... و بســیاری دیگــر از  ــان خــود وارد کن ــان« را در لیســت موکلیــن بی زب و قمری
ــای  ــد یاوه ه ــه تأیی ــه ب ــی.وی ک ــن ت ــت میه ــد جماع ــل کشــفیات جدی ــن قبی ای
ــا مــزدوران  ــی کــه در ســال های گذشــته ب ــد. امــا ســعید بهبهان ــادری پرداخته ان ن
پیشــانی ســفیدی همچــون ســبحانی ، بهــزاد علیشــاهی »اطــالع رســانی« و 

ــا ایــن تحفــه جدیــدش برســد؟  ــه کجــا رســید کــه االن ب مصاحبــه می کــرد ب
حــال یــک اطالع رســانی از همیــن  دســت را از خبرگــزاري فارس)16خــرداد1٣9٠( 
به نقــل از پایــگاه اطالع رســاني هابیلیــان مــرور کنیــم تــا بیشــتر و بیشــتر دســتمان 

بیایــد کــه کفگیــر وزارت خبیثــه تــا چــه حــدی بــه تــه دیــگ خــورده. 
ــرف  ــن در اش ــه مجاهدی ــی ب ــای مالک ــیانة نیروه ــم وحش ــارة تهاج ــان درب هابیلی
نوشــته اســت: »منافقیــن کــه قبــل از ورود نیروهــاي عراقــي، تمــام تــدارکات الزم 
ــد،  ــرده بودن ــاده ک ــوب را آم ــنگ و چ ــن و س ــاره آه ــا پ ــرد ت ــالح هاي س را از س
ــراي  ــي ب ــون مصنوع ــتفاده از خ ــد و آن اس ــیده بودن ــم اندیش ــري ه ــد دیگ تمهی
نشــان دادن شــدت جراحــات وارده بــه نیروهایشــان بــود، بــه گونــه اي کــه قبــل از 
آغــاز درگیري هــا، عناصــر منافقیــن خــون گیاهــي از شــیره چغنــدر قرمــز )لبــو( 
ــه  ــه وارده ب ــن ضرب ــا در صــورت کوچکتری ــد ت ــه کردن ــر تهی ــدار۱۰۰۰ لیت ــه مق ب
نیروهایشــان، آنهــا را غــرق درخــون کننــد و پــس از فیلمبــرداري و ارســال بــراي 
شــبکه هاي خارجــي، “عمــق فاجعــه” را بــه تصویــر بکشــند. ایــن تمهیــد منافقیــن 
بــود کــه تعــداد کشــته و زخمي هــاي ایــن فرقــه را در هــر درگیــري بســیار باالتــر 

از آمــار واقعــي آن نشــان مــي داد«.
ــد  ــه ابلیــس. می بینی ــن می شــود کل دو »اطــالع رســانی« دســت پخت دو تول و ای
کــه در محتــوا مطلقــًا بــا هــم فرقــی ندارنــد زیــرا کــه ماهیــت هــر دو یکــی اســت.

ــن  ــا ای ــوان و انصــارش، کم ــی و اع ــل ســعید بهبهان ــن از شــوط هایی از قبی بنابرای
ــیم  ــد بپرس ــت بای ــرا در نهای ــم. زی ــش بگذری ــان و توله های ــایت هابیلی ــه از س ک

ــم؟ ــات رژی ــا وزارت اطالع ــن ی ــران و مجاهدی ــت ای ــده کیســت؟ مقاوم بازن
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نام دیگر ابلیس و عاقبت ابلیسیان
بــه یــاد آوریــم کــه نــام دیگــر ابلیــس، و الجــرم تخــم و ترکــه اش، کــذاب اســت. 
شــیخ عطــار در منطــق الطیــر از قــول خداونــد خطــاب بــه ابلیــس گفتــه اســت:

نام تو کذاب خواهم زد رقم
تا بمانی تا قیامت متهم

ــد.  ــم ندارن ــز جهن ــری ج ــای دیگ ــچ ج ــان هی ــه کذاب ــت ک ــده اس ــن آم هم چنی
ــذب  ــاوه و ک ــز ی ــه ج ــانی« ک ــالع رس ــی »اط ــان مدع ــاب دروغ گوی ــن حس ــا ای ب

نمی پراکننــد جایشــان کجاســت؟ 
ــز و درشــت  ــگ و ری ــای رنگارن ــد! توله ه ــد کن ــد زاد و ول ــس هرچــه می خواه ابلی
ــان  ــدان انس ــخ فرزن ــا تاری ــذارد. ام ــا بگ ــر آنه ــی ب ــای مختلف ــد و نام ه ــد کن تولی
ــر آن ســلطه داشــته باشــد. در قرآن)ســوره  ــس ب ــه ابلی ــدر نشــده ک ــه مق این گون
اســرا آیــه۶۵( خوانده ایــم آنــگاه کــه شــیطان بــه خــدا می گویــد اگــر بــه او فرصــت 
ــد  ــت. خــدا در پاســخش می گوی ــد یاف ــد انســان ســلطه خواه ــر فرزن داده شــود ب
بــرود هرچــه کــه از پیــاده و ســواره دارد را گــرد آورد و توطئــه کنــد و تلویزیــون و 

رســانه راه بینــدازد! 
امــا: »ان عبــادی لیــس لــک علیهــم ســلطان«. )تــو بــر بنــدگان مــن هرگــز تســلط 
نــداری( ایــن قولــی اســت کــه خــدا بــه مــا داده اســت. پــس بگذاریــد ابلیســیان در 
دوزخ کینه ورزی هــای خــود غوطــه بخورنــد کــه داستایوســکی بــه یکــی از ژرفتریــن 
ــی در عشــق ورزیــدن و مــا  تعاریــف دوزخ دســت یافتــه اســت: دوزخ یعنــی ناتوان
اضافــه می کنیــم دوزخ همــان نیهلیســم افسارگســیخته حضــرات اســت کــه مثــل 
ــه  ــگاه ک ــد و آن ــر را نیــش می زنن ــد و همدیگ ــرب در آن می لولن ــار و عق ــرم و م ک
ــم  ــم مواجــه خواهی ــت و چــرک و ری ــی از عفون ــا فوران ــا ب ــد م ــاز می کنن ــان ب ده
بــود کــه نام هــای مختلفــی دارد. یکــی از آن مرداب هــای عفــن »میهــن تــی.وی« 

بــه مدیریــت »ســعید بهبهانــی« اســت.
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درود بر هرکه با من شریک است
در مستِی من از نور، نوِر پروانه   

در شِب این دهلیز!   
محمود درویش 
ــده و امیدســاز اســت و هرچــه  ــرد همیشــه لذتبخــش اســت. همیشــه احیاکنن نب
ــد  ــارز ق ــان مب ــنتر و انس ــم انداز روش ــویم چش ــر ش ــش آن نزدیکت ــه ظهرالعط ب

می شــود.  برافراشــته تر 
ــه«  ــو« و »آگاهان ــانی از »ن ــبات انس ــط و مناس ــه رواب ــت ک ــاکش اس ــن کش در ای
تعریــف و تفســیر می شــوند. پیوندهــای جدیــد انســانی بــه وجــود می آیــد و انســان 
جدیــد خلــق می شــود. در اســطورة معــروف گیــل گمــش آمــده اســت کــه انکیــدو 

همــرزم و رفیــق ســفر گیــل گمــش بــه خاتــون ریشــات می گویــد: 
»مــادر! مــن در نبــرد بــرادر خویــش را یافتــم«.  و انســان بــدون شــرکت فعــال در 
ــا از  ــو متفکــر، اســت. انســانی کــه مبــارزه نمی کنــد ی نبــرد جنــازه ای متعفــن، ول
ــان کــه مبــارزه می کننــد جفــا می کنــد  ــه آن ــر از آن، ب ــا بدت مبــارزه درمــی رود، ی
ــه  ــی اتودینامیــک محکــوم ب ــه صورت ــد و ســد راه شــان می شــود ب و تهمــت می زن
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فنــا و گــم شــدن در زوال اســت.
 گیــل گمــش گفتــه: »رفیــق مــن! مــن در میــان معرکــه کشــته نشــدم، بایســت 
ــه  ــارزه ب ــه نشــاط و ســرزندگی ناشــی از مب ــی ک ــرم«. در حال ــدون افتخــار بمی ب
انســان هویــت می دهــد. ایــن اســت کــه مبــارزه بــرای یــک انســان مبــارز تعریــف 
»هویــت انســانی« او اســت. خــارج از مبــارزه نــه شــادی معنایــی دارد و نــه عشــق. 
ــرد انســان را آرامــش می دهــد درحالیکــه موجــب  نشــاط ناشــی از شــرکت در نب
وحشــت و ذلــت دشــمن اســت و البتــه کــه نبایــد انتظــار داشــته باشــیم دشــمن تــا 
آخریــن دمی کــه پرچمــش فــرو می افتــد و جســم و جانــش در مدفنــی ابــدی بــه 
ــردارد.  گــور ســپرده می شــود دســت از توطئــه و شــانتاژ و شــلیک و حتــی وزوز ب
نــام مجموعــة ایــن دســت و پــا زدن هــا را »تلواســه« بگذاریــم. تلواســه در فرهنــگ 
لغــت بــه »اضطــراب و بــی آرامــی و بــی قــراری و انــدوه« تعریــف شــده و آمده اســت:

زبس تلواسه کاندر جان من بود
تو گفتی مردنم درمان من بود

بهتریــن مصــداق تعریــف تلواســه را در دســت و پازدن هــای رژیــم مشــاهده 
ــی  ــاوری از خــود می پرســیم چــه اتفاق ــا ناب ــا حــدی ب ــه ت ــم. به طــوری ک می کنی
ــه وحشــت و  ــن هم ــتی ای ــه راس ــده اســت؟ ب ــزی چرخی ــه چی ــاده اســت؟ چ افت

ــت؟  ــی از چیس ــا ناش ــا و بی معن ــا معن ــای ب ــراب و تقاله اضط
ــر  ــرگ ب ــعارهای »م ــته و ش ــاه گذش ــای داغ دی م ــد از روزه ــاص بع ــور خ به ط
خامنــه ای« و مــورد خطــاب قــرار دادن »اصــول گــرا و اصــالح طلــب« و اعــالم تمــام 
ــه خوابگــه مورچــگان آب  ــه می چرخــد کــه ب شــدن »ماجــرا« مــدار اوضــاع چگون

افتــاده اســت؟ 
نمی دانــم هیــچ گاه بــه نقاشــی های فرانسیســکو گویــا نقــاش قــرن نوزدهــم 
اســپانیایی نگاهــی انداخته ایــد؟ گویــا مــردی بســیار متناقــض بــود. گاهــی امیــدوار 
ــیده  ــه کش ــی ک ــض در تابلوهای ــن تناق ــد. ای ــرخورده و ناامی ــن بین و گاه س و روش
ــا  ــول« انســانی اســت ب ــول«. »غ ــام »غ ــه ن ــی دارد ب ــاًل تابلوی ــده می شــود. مث دی
هیبتــی مهیــب در میــان تالطمی شــدید در حــال نبــرد بــا امــواج ســهمگین دریــا. 
ــک  ــا دســت و ســر و ســینه ای در ی ــای ژرف ب ــک دری ــده از عمــق ی انســانی برآم
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ــا مشــتی گــره کــرده و بازوانــی ســتبر. آســمان گســترده. ب
در گوشــة ســمت راســت تابلــو اردویــی از مردمــان، بــا انبوهــی بــار وبنــه و حیوانات، 
در حــال فــرار دیــده می شــود. گویــا ایــن تابلــو را در جریــان حمــالت ناپلئــون بــه 
اســپانیا کشــیده اســت و تفاســیر متضــادی از آن شــده. برخــی گفته انــد کــه غــول 
ســمبل روح اســپانیا اســت کــه بــا مشــت های گــره کــرده بــه مقابلــه بــا ناپلئــون 
برخاســته اســت. یــک محقــق هنــر اســپانیا نوشــته اســت کــه ایــن تابلــو بــر اســاس 
یــک شــعر ملــی کشــیده شــده اســت. شــعری کــه مــردم منطقــه پیرنــه اســپانیا 

را به عنــوان غولــی عصیــان کــرده علیــه ظلــم و ســتم متجــاوز نشــان می دهــد. 
مــا به درســتی و یقیــن نمی دانیــم کــه مقصــود گویــا از ایــن نقاشــی بســیار قــوی 
چیســت. امــا مــن هــرگاه کــه بــه آن نــگاه می کنــم ایــن احســاس را پیــدا می کنــم 
ــواج  ــم ام ــان تالط ــه از می ــت ک ــران اس ــق ای ــه« خل ــت و هیمن ــول پرهیب آن »غ
شــورانگیز انقــالب قــد برمی افــرازد و موجــب »اضطــراب و بــی آرامــی و بــی قــراری 

ــردد.  ــز می گ ــدوه« دشــمن خونری و ان
ــه  ــی ب ــم و دقایق ــته رفت ــال گذش ــاه س ــورآفرین دی م ــام ش ــد از قی ــژه بع به وی
»غــول« در حــال ظهــور کــه مــو برتــن دشــمنان ســیخ کــرده اســت خیــره شــدم. 

ــه کــردم: ــار زمزم ــی اختی و ب
که گفته است

من آخرین بازمانده فرزانگان زمینم؟
من آن غول زیبایم که در استوای شب ایستاده است 

غریق زاللی همه آب های جان
و چشم انداز شیطنتش 
خاستگاه ستاره ای است

)احمد شاملو شعر عقوبت(
واقعیــت ایــن اســت کــه غــول قیــام از میــان امــواج پرتالطــم تاریــخ ســر بــرآورده 
ــش  ــعار بنیادین ــه ش ــکوهمند. قیامی ک ــدا ش ــان ابت ــم و از هم ــی عظی ــت. قیام اس
ــیه ها  ــت. از حاش ــرکوب اس ــتم و س ــت س ــق تح ــک خل ــن ی ــق آرزوی دیری تحق
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بگذریــم. از معنــای ارتقــا یــک اعتــراض از گرانــی بــه شــعار »مــرگ بــر خامنــه ای« 
هــم بگذریــم. از ایــن هــم کــه این بــار آتــش از شــهرهای درجــه دو و ســه شــعله ور 
ــهرهای  ــده ش ــان آم ــای زحمتکــش و به ج ــهیدان آن از توده ه ــهید و ش ــد و ش ش
کوچــک و دور افتــاده بودنــد نیــز بگذریــم. حتــی و حتــی از حرف هــای مقــام عظمــا 

هــم کــه مجاهدیــن را عامــل اصلــی قیــام معرفــی کــرد بگذریــم. 
ــای  ــل دســته بندی و شایســته درنگ ه ــا و قاب ــکات بســیار پرمعن ــن ن ــک از ای هری
ــن  ــه ای ــم ب ــگاه کنی ــوادث ن ــن ح ــه ای ــه ب ــی ک ــر نگاه ــا ه ــا ب ــت. ام ــیار اس بس
قطعیــت میرســیم کــه غولــی در حــال ظهــور اســت. غولــی زیبــا کــه در اســتوای 
شــب ایســتاده و چشــم انــداز شــیطنتش خاســت گاه ســتارگان اســت. یعنــی بایــد 
بــه جــای تردیــد و نابــاوری، بــاور و یقیــن و اســتواری بیشــتر را صیقــل داد. زیــرا: 

آن پیک نامور که رسیده از دیار دوست
»آورد حرز جان زخط مشکبار دوست«

 بنابراین باید از مدد بخت کارساز شکر خدا کنیم که: 
»بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست«

ایــن شــکر کــه بــزرگان مــا آن را » عمــل متناســب بعــد از هر پیــروزی و دســتاورد« 
تعریــف کرده انــد معنایــی بســیار ژرف دارد. 

گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند
ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست

ــنی  ــه روش ــم ب ــک بنگری ــه نی ــر ک ــم اگ ــود ه ــة خ ــوال زمان ــاع و اح ــه اوض ب
ــا  درمی یابیــم کــه مســئولیت های مــا به عنــوان یــک مجاهــد، یــا یــک ســازمان، ی

ــت.  ــده اس ــر ش ــت، افزون ت ــک مقاوم ی
در سرآغاز راهی هستیم که تا نبرد نهایی هنوز مانده دو دانگی. 

صمیمانــه و بــی رودربایســتی از خــود ســؤال کنیــم آیــا مــرد میــدان مبــارزه تــا بــه 
ــد  ــا همــه مشــکالت و مصائبــی کــه بای ــا همــه فتنه هــای در پیــش آن، ب آخــر، ب
ــم  ــی تصــورش را نمی توانی ــون حت ــه اکن ــی ک ــه احتماالت ــا هم ــم و ب ــل کنی تحم
بکنیــم، هســتیم یــا نــه؟ اگــر نیســتیم همــان بهتــر کــه ره خــود گیریــم و برویــم و 
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حداقــل ســدی بــرای دیگــران نباشــیم. امــا اگــر هســتیم بایــد کمربندها را ســفت تر 
ــتر و  ــواری های بیش ــتقبال دش ــه اس ــاز ب ــوش ب ــا آغ ــن گام اول ب ــم و از همی کنی

بادهــای فتنــه ای کــه »هــر دو جهــان را بــه هــم زنــد« برویــم. 

اوضاع بحرانی و تمامیت واقعیت
ــی  ــدارد. حت ــک ن ــی ش ــت کس ــه اس ــم ریخت ــه ه ــم ب ــاع رژی ــه اوض ــن ک در ای
ــعید  ــای س ــه حرف ه ــتند. ب ــرف هس ــت معت ــن واقعی ــه ای ــز ب ــان نی خودی هایش
ــان  ــه زب ــرف ب ــد. ط ــه کنی ــی توج ــل قدیان ــه ابوالفض ــاج زاده و نام ــان و ت حجاری
ــی  ــون اساس ــه را وارد قان ــت فقی ــل والی ــم اص ــتباه کردی ــد اش ــهدش می گوی اش
کردیــم. امــا اینهــا همــه واقعیــت نیســتند. حتــی از آنجــا کــه مــورد سواســتفاده 
ــده  ــراه کنن ــه آن گم ــرف ب ــردن ص ــنده ک ــرد بس ــرار می گی ــم ق ــان ه فرصت طلب

هــم هســت. 
ــزرگ اجتماعــی هســتیم و  ــش ب ــک زای ــا کســانی هســتیم کــه دســت اندرکار ی م
بــه خوبــی میدانیــم در ایــن »امــر صعــب و مســتصعب« کوچکتریــن عــدم جدیتــی 
ــی حــس و لمــس  ــه خوب ــده و ب ــا دی ــودی کل جنبــش می شــود. م ــه ناب منجــر ب
ــان  ــف خودم ــاط ضع ــدن نق ــالی و ندی ــای پوش ــاب ارزیابی ه ــه بازت ــم ک می کنی
بیشــتر از آن چــه بــه نفــع جنبــش باشــد ضربــه زننــده اســت و عواقــب ســنگینش 
گریبانگیــر خــود مــا خواهــد شــد. بنابرایــن بایــد بیــش از دشــمن چشــم مان را بــه 
نقــاط قــوت و ضعــف هــر دو طــرف نبــرد بــاز کنیــم. کار مــا ایــن اســت کــه تعــادل 
موجــود را بــه هــم بزنیــم. ایــن معادلــه را تغییــر دهیــم. ایــن رونــد را بچرخانیــم. 
ــوب  ــاکش خ ــالیان کش ــی س ــه ط ــم، ک ــان را بفهمی ــدف خودم ــای ه ــر معن و اگ
فهمیده ایــم، بایــد قبــل از هرچیــز آمــاده پرداختــن هزینــه بــرای برهــم زدن ایــن 

ــیم.  ــدار باش ــدار کج م م

ربودن خاتم سلیمانی و حاکمیت »جن«
امــا در پایــان همــة برآوردهــا و ارزیابی هــا باالخــره بــه ایــن ســؤال می رســیم کــه 
ــه  ــدارد؟ یعنــی درواقــع ســرمایة اصلــی مــا، چــه ب ــم کــه دشــمن ن مــا چــه داری
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صفــت فــرد و چــه بــه صفــت مجاهدیــن و چــه بــه صفــت مقاومــت ایــران، چیســت 
کــه مــا را بــه صــورت ایدئولوژیــک، اســتراتژیک و سیاســی جلــو می انــدازد؟ 

و »ضدســرمایه« دشــمن چیســت؟ ایــن همــان چیــزی اســت کــه پیــروزی یکــی 
ــه  ــت ک ــرمایه اس ــن دو س ــی ای ــه و رویاروی ــد. مقابل ــن می کن ــن را تضمی از طرفی
ــه  ــن مقول ــت ای ــت و جدی ــرد اس ــدی نب ــای بع ــل و تاکتیک ه ــدة مراح تعیین کنن
ــن  ــد و بنابرای ــس می کن ــف آن را ح ــس حری ــر از هرک ــه بهت ــت ک ــا بدان جاس ت

ــت.  ــز روی آن اس متمرک
ــورت  ــه ص ــود ب ــاله خ ــل س ــت چه ــی حاکمی ــم ط ــه رژی ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
متمرکــز و بــی وقفــه ارگان هــای ســرکوب و توطئــه خــود را ســاخته اســت. از ســپاه 

ــی و...  ــی و ضداطالعات ــت و چهار ارگان اطالعات ــیج و بیس ــا بس ت
ــن  ــه راه انداخت ــت »عمــود خیمــه نظــام« از ســازمان دادن و ب ــن در تقوی هم چنی

هیــچ ارگان تبلیغاتــی ویــژه آن دریــغ نکــرده اســت. 
متقاباًل ما در چه وضعیتی هستیم؟ 

توده هــای گرســنه و مــورد ســتم و ســرکوب شــده بــه خیابان هــا آمــده و پتانســیل 
انقالبــی بســیار جوشــانی از خــود نشــان داده انــد. درعــوض همیــن تــودة انقالبــی 
نیــاز بــه ســازماندهی و هدایــت بــا رهبــری شــناخته شــده و شــعارهای متناســب 
ــا  ــروزی ی ــدة پی ــن کنن ــل تعیی ــه عام ــا، ک ــش م ــی جنب ــود اصل ــس کمب دارد. پ
ــه  ــی ب ــال نگاه ــت. ح ــدة آن اس ــری کنن ــازمان رهب ــت، س ــم هس ــت آن ه شکس

ــم.  ــد بکنی ــه موجودن ــازمان هایی ک ــی و س ــای سیاس نیروه
کجــا اســت آن ســازمان شایســته رهبــری کننــده توده هــا؟ و کیســت آن رهبــری 

کــه بتوانــد »عمــود خیمــه« جنبــش قــرار بگیــرد؟
ــک  ــاه ی ــت ش ــه حکوم ــا ک ــه از آنج ــم ک ــلطنتی دیدی ــالب ضدس ــة انق در تجرب
حکومــت پلیســی بــود ســاواک نقــش اصلــی را در ســرکوب و ارعــاب مــردم بــازی 
ــازمان  ــه س ــی، ن ــه جوشــش انقالب ــم آن هم ــردم، به رغ ــة م ــا در جبه ــرد. ام می ک
ــه  ــده ک ــناخته ش ــری ش ــه رهب ــت و ن ــود داش ــده ای وج ــری کنن ــب رهب مناس
شــاخص اصلــی مبــارزه بــا دیکتاتــوری ســلطنتی باشــد. شــاه بــا اعــدام و کشــتن 
ــت  ــه مل ــود را ب ــی خ ــت تاریخ ــن خیان ــا بزرگتری ــن و فدایی ه ــران مجاهدی رهب
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ــا کــه ســنگ بنای  ــن و فدایی ه ــود و ســازمان های پیشــتاز مجاهدی ــران کــرده ب ای
ــر راســت  ــاه کم ــت ش ــب خیان ــوز از عواق ــد هن ــلطنتی بودن ــالب ضدس ــی انق اصل
نکــرده بودنــد و از آنجــا کــه تاریــخ معطــل مــا نمی مانــد خمینــی از همیــن ضعــف 
تاریخــی ســربرآورد و بــه اصطــالح زد و بــرد. نتیجــه اش را هــم طــی ســالیان نکبــت 

ــم.  ــش می بینی ــار حکومت ب
ــر شــاعری روشــنفکری مســئول و هوشــیار  شــادروان احمــد شــاملو، کــه عــالوه ب
ــازرگان  ــه مهنــدس ب ــود، تنهــا چندمــاه بعــد از حاکمیــت خمینــی در نامــه ای ب ب
دربــارة نتیجــة بــه تــاراج رفتــن انقــالب و ســرقت رهبــری بزرگتریــن انقــالب بعــد 

از مشــروطه نوشــت: 
ــد کــه دوســت را دشــمن و دشــمن را دوســت  ــا خــود آورده بودن ــان زهــری ب »آن
جلــوه مــی داد. قهرمانــان جــان برکــف و پاکبــاز خلــق، منافــق و بیگانه پرســت نــام 

گرفتنــد و رســواترین دشــمنان خلــق بــر اریکــه قــدرت نشــانده شــدند«.
ــت.  ــه اس ــاملو گفت ــه ش ــد ک ــم می ش ــد خت ــن ح ــه در همی ــا ای کاش فاجع ام
ــی  ــر را در داســتان ســلیمان نب ــر و در تقدی ــه ناگزی ــاد فاجع ــف ابع ــن توصی بهتری
یافتــه ام. آنــگاه کــه گفته انــد ســلیمان نبــی »خاتــم«ی داشــت کــه هرچــه را اراده 
ــلیمانی  ــم س ــتباه خات ــک اش ــر ی ــد. براث ــاده می ش ــش آم ــال برای ــرده درح می ک
ــر  ــد و از آن پــس دوران حاکمیــت »جــن« ب ــه دســت »جــن«ی تبهــکار می افت ب
ــان  »انــس« شــروع می شــود. در ایــن اســطوره آمــده اســت کــه ســلیمان نبــی زب
ــده  ــید را برمی گردان ــه و خورش ــخن می گفت ــاد س ــا ب ــته، ب ــات را می دانس حیوان
اســت. بــا بســاطی ســحرانگیز ســفر می کــرده و مســافات را در می نوردیــده اســت. 
عــالوه بــر همــة اینهــا بــر مــور و ملــخ بــر جــن و پــری هــم حاکمیت داشــته اســت. 
بــا ربــودن خاتــم ســلیمانی و بــه تخــت نشســتن »جن«تبهــکار دســت برمی گــردد و 
ایــن بــار »جنیــان« هســتند کــه بــه »انســیان« حاکمیــت پیــدا می کننــد. ســلیمان 
ــی از ســوی  ــد و حت ــاور نمی کن ــش را ب ــاد می کشــد کســی حرف ــه فری ــم هرچ ه
ــی  ــن وضعیت ــده می شــود و... در چنی ــای آن دوره مضــروب و ران »حــزب اللهی«ه

ــد؟ ــش می آی ــه پی چ
اگــر ســلیمان نبــی ایــن رســالت را داشــت کــه اصالــت انســان را بــر جــن و پرنــده و 
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چرنــده و آفتــاب و هــرآن چیــز دیگــری کــه خــدا آفریــده مهــر زنــد، جــن به جــای 
ــام  ــو به ن ــرد. ول ــد ک ــد او خواه ــت و ض ــد گف ــد او خواه ــه، ض ــر اریک ــلیمان ب س

عدالــت باشــد یــا هرکلمــة مقــدس و ربــوده شــدة دیگــر. 
ــان  حاکمیــت »جنیــان«، »پریــان«، »دوالپایــان« و »وحــوش« آغــاز می شــود و آن
ــر پیــدا خواهنــد  کــه ســلیمان را از »خاتــم«ش می شناســند نیــز وضعــی عجیب ت
ــن  ــی ای ــم. زمان ــن کنی ــدا و جایگزی ــات را پی ــق روز کلم ــم مصادی ــرد. می توانی ک
مصادیــق گزمه هــا و شــحنه ها و دوســتاقبان ها بودنــد و اکنــون بســیجی و پاســدار 
و ســرباز گمنــام امــام زمــان و پاســدار سیاســی خــارج کشــوری و مــزدور و خفیــه 
ــیار  ــان بس ــه برایم ــتند ک ــوران هس ــل جان ــن قبی ــی و از ای ــکل کراوات ــس ف نوی
ــه هــزار ســم و زهــر و »جن«زدگــی کــه  ــوده ب آشــنایند. آن هــم در جامعــه ای آل
تردیــد و یــأس و بــی اعتمــادی بــه همــه چیــز نتیجــه بالفصــل آن اســت. امــا وقتی 
کــه از در و دیــوار، و آســمان و زمیــن ســنگ فتنــه می بــارد بــاز هــم ایــن حافــظ 
اســت کــه بــه یــاری مــا می شــتابد و در گوش هــای ســنگین شــدة مــا می خوانــد:

نومید مشو که حق رها نکند
چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

آیــا آن چــه کــه در افســانة ســلیمان نبــی مــرور کردیــم کفایــت نمی کنــد تــا بــه 
اهمیــت موضــوع زمانــه خودمــان پــی ببریــم؟

سرمایة اصلی ما
شــناخت ســرمایة اصلــی هرجنبــش ضرورتــی حیاتــی اســت  و در این بــاره می تــوان 
نمونه هــای متعــددی برشــمرد. می تــوان از تجربه هــای تلــخ و دردناکــی یــاد کــرد 
کــه البتــه بهــای خونیــن اش را مــردم و خلق هــا داده انــد. امــا اگــر بــه ایــن تجربــه 
مکــرر عمیقــًا و صادقانــه وفاداریــم و عــزم آن داریــم کــه تمامــی تجربیــات ملــی و 
جهانــی را بــرای پیــروزی بــر دیــو ارتجــاع مذهبــی بــه کار گیریــم از خــود ســؤال 
کنیــم به راســتی در برابــر ایــن همــه ارگان ســازمان یافته ســرکوب و توطئــه رژیــم 
ــا را  ــم و چــه کســی م ــا چــه ســازمانی داری ــری مشــخص و شــناخته اش م و رهب

ــد؟  ــت می کن هدای
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ــه  ــت فقی ــم والی ــس رژی ــت هرک ــرده اس ــالم ک ــا اع ــا و باره ــعود باره ــرادر مس ب
ــد،  ــرار کن ــردم را برق ــور م ــت جمه ــد و حاکمی ــن بزن ــه زمی ــت آن ب را در تمامی
رهبــر اســت. بــه ایــن اصــل پایــه ای و ریشــه ای وفــادار بمانیــم. اگــر هرکــس و هــر 
ــه زمیــن  ــد و آن را ب ــوری مذهبــی دربیافت ــوالی دیکتات ــا هی ســازمانی توانســت ب
بزنــد مــا اخالقــًا و بــه صورتــی انســانی وظیفــه داریــم او را حمایــت و از او تبعیــت 
کنیــم. ایــن بــرای مــا مجاهدیــن یــک اصــل ایدئولوژیــک و یــک آزمایــش بســیار 

ــم.  ــه آن متعهدی ــه ب دشــوار اســت کــه صمیمان
آیــا دیگــران هــم بــه ایــن اصــل وفادارنــد؟ ایــن بــه مــا مربــوط نمی شــود. مــا ایــن 
ــه در  ــتیم ک ــل هس ــراد قائ ــا و اف ــازمان ها و گروه ه ــه س ــرای هم ــر را ب ــق براب ح
میــدان مبــارزه بــا »جــن« حاکــم »ســلیمان« خــود را هــم معرفــی کننــد. تــا آنجــا 
ــوده  ــن ب ــال ها همی ــن س ــان در ای ــود کارم ــوط می ش ــن مرب ــا مجاهدی ــه م ــه ب ک
اســت کــه نقطــه نظــرات خــود را بیــان و منتشــر و »ســلیمان« خودمــان را معرفــی 
ــا  ــر م ــند. اگ ــد نباش ــند و می توانن ــد باش ــه آن معتق ــد ب ــران می توانن ــم. دیگ کنی
ســنگی در جلــو راه آنهــا انداختیــم کــه نتواننــد مبــارزه کننــد البتــه کــه شایســته 
ــه  ــی محاکم ــر دادگاه و میدان ــم در ه ــود و حاضری ــم ب ــیار خواهی ــای بس انتقاده
شــویم. امــا دیگــران هــم بایــد ایــن حــق را بــرای مــا بــه رســمیت بشناســند کــه 
ــو  ــی آلترناتی ــم معرف ــر بگویی ــم صریح ت ــاز ه ــیم. ب ــته باش ــود را داش ــادات خ اعتق
ــا و  ــع کمبوده ــت رف ــی در جه ــة انقالب ــک وظیف ــه ی ــش فی نفس ــری جنب و رهب
نواقــص جنبــش اســت کــه پیــروزی بــر دشــمن ضدبشــری را تضمیــن میکنــد و مــا 
مجاهدیــن کاری بــه جــز ایــن نکرده ایــم. شــاهکار تاریخــی مجاهدیــن همیــن حفظ 
ــای  ــوده اســت. فتنه ه ــت ب ــی مقاوم ــورای مل ــو ش ــان و آلترناتی تشــکیالت خودش
بســیاری را پشــت سرگذاشــته ایم کــه هرکدامشــان کافــی بــود جنبشــی را از بیــخ 
ــا و از  ــم ناجوانمردی ه ــته ایم و ک ــکنی نداش ــم عهدش ــن ک ــد. همچنی ــن برکن و ب
ــم  ــر بخواهی ــا اگ ــم. ام ــه نکرده ای ــان نیمــه راه تجرب ــای رفیق پشــت خنجــر زدن ه
افتخــاری، چــه میهنــی و چــه بــه طــور اخــص مجاهــدی، بــرای مســعود رجــوی 

قائــل شــویم حفــظ آلترناتیــو انقالبــی در برابــر رژیــم اســت. 
ــا در  ــه م ــی ک ــدم آن ســرمایة اصل ــدی معتق ــچ تردی ــدون هی ــن ب ــن رو م از همی
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ــکیالت  ــازمان و تش ــم س ــش داری ــوس حاکمیت ــتگاه منح ــه ای و دس ــر خامن براب
ــت. ــان اس ــت خودم ــری مقاوم ــی رهب ــتاز و معرف ــی پیش انقالب

اما سالیان است که دلباخته ام به مردی
 که اسب را دوست میداشت

عریان و سرکش
و زمانی که می تاخت در دشت های بکر

هیچ لگامی را شایستة اسب نمی شناخت
دلباخته ام به مردی 

که صلیِب بردوش خود را بیشتر از فرزندش بوسیده است

حشرات االرض و وزوزهای نفرت
در ایــن معرکــه عــده ای هــم بــه توصیــة عبیــد زاکانــی در رســالة صــد پنــد عمــل 
ــوادی و  ــرده اســت: »مســخرگی و ق ــز ســفارش ک ــه و طن ــه طعن ــه ب ــد ک می کنن
ــران  ــا فروختــن و کف ــه دنی ــن ب ــه دروغ دادن و دی ــی و عمــاری و گواهــی ب دف زن
نعمــت پیشــه ســازید تــا پیــش بــزرگان عزیــز باشــید و از عمــر برخــوردار گردیــد«. 
ــروع  ــاس ش ــه و اس ــی پای ــای ب ــاد از بهانه جویی ه ــی و فس ــیر انحطاط ــن س ای
ــه  ــغ ب ــود تی ــی خ ــغ جــالد، و حت ــردن تی ــز ک ــه تی ــود ب ــه خ ــود و در ادام می ش
ــود.  ــی می ش ــردن منته ــاره ک ــه پ ــدان را تک ــازران و مجاه ــن، و مب ــت گرفت دس

ــه انســی« کــه حــوادث  ــام »نن ــه ن ــر ســاعدی نمایشــنامه ای دارد ب شــادروان دکت
مربــوط بــه وقایــع انقــالب مشــروطه را بازســازی کــرده اســت. در طی حوادثی پســر 
ــه  ــد و نن ــروطه می رس ــمن مش ــان دش ــی صمدخ ــام فراش باش ــه مق ــی ب ــه انس نن
انســی بــه او می گویــد: »هرجــالدی اول بــا وردســتی شــروع می کنــه، وقتــی آموختــه 

شــد و خــوب وردســتی کــرد اون وقــت خــودش صاحــب ســفره و ســاطور می شــه«.
ســوته دالن نــوع یغمایــی و مصداقــی و روحانــی کــه حداقــل بــه مقــام فراش باشــی 
صمدخــان زمانــه خــود رســیده اند در چندقدمــی صاحــب ســفره و ســاطور شــدن 
ــوران جنــون  ــگاه کنیــد و ف ــه تــک تــک حرف هــا و ادعاهایشــان ن ــد؟ ب ــرار دارن ق
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گاوی یــک حیــوان وحشــی کینه جــوی عنــان از دســت داده را نــگاه کنیــد. 
مــن بارهــا و بارهــا بــه ایــن فکــر کــرده ا م کــه بــه راســتی کســی مثــل مصداقــی کــه 
ــن  ــه مجاهدی ــو نســبت ب ــظ و کینه ج ــه پرغی ــارج کشــور این گون ــن و در خ در عل
ــا را در  ــرادی آنه ــلول های انف ــن و در س ــدان اوی ــر در زن ــا اســت اگ ــری آنه و رهب

ــرد؟  اســارت داشــت چــه می ک
و هرگــز تردیــد نکــرده ام کــه بســا و بســا بیشــتر از بازجویــان ســفاک و خونریــز آنها 
را شــکنجه می کــرد و عــذاب میــد اد. بــرای مــن مصداقــی مصــداق کامــل و تجســم 
عینــی »بهــزاد نظامــی« اســت کــه در خــارج کشــور بــه جــان مجاهدیــن افتــاده 

ــت؟ ــزاد نظامی کیس ــید به ــًا می پرس ــت. حتم اس
ــزاد  ــه به ــت ک ــد گف ــما خواهن ــرای ش ــید ب ــم بپرس ــة۶۰ رژی ــان ده از زندانی

بــود.  »کاپــو«  نظامی یــک 
ــود  ــد ب ــدی داشــت. او معتق ــرای خــودش در قزلحصــار بان ــه ب ــفاک ک ــی س خائن
ــود را  ــای خ ــام حرف ه ــده تم ــکنجه گران آم ــی ش ــر بازجوی ــن از زی ــه مجاهدی ک

ــوند.  ــی ش ــه اطالعات ــد و تخلی ــدان بیاین ــول زن ــد در ط ــد و بای نزده ان
بــه همیــن دلیــل او بســاط شــکنجه گری بســا قســاوت آمیزتــری را در قزلحصــار راه 
ــد داســتان های عجیــب  ــدان بوده ان ــی کــه در آن ســال ها زن ــود. زندانیان انداختــه ب

و غریبــی از جنــون سادیســتی ایــن گــراز وحشــی نقــل میکننــد. 
در کتــاب قهرمانــان در زنجیر)صفحــه۴۰( از قــول یــک زندانــی آمــده اســت بهــزاد 
نظامــی را دیــده اســت کــه بــا یــک دســتبند بــازی می کــرد. در حالــی کــه دســت ها 
ــی در  ــزاد نظام ــه به ــزارش داده ک ــر گ ــی دیگ ــود. زندان ــود ب ــش خون آل و صورت
زمســتان زندانیــان را می بــرد و ابتــدا چنــد ســطل آب یــخ روی شــان می ریخــت و 
بعــد بــا کابــل بــه جانشــان می افتــاد. زندانــی دیگــر می گفــت مــا همیشــه ســعی 
ــکنجه مان  ــان ش ــتر از بازجوی ــون او بیش ــم چ ــی را نبینی ــزاد نظام ــم به می کردی
ــر  ــیر از زی ــن اس ــر مجاهدی ــه او ب ــکنجه هایی ک ــر از ش ــیاری دیگ ــی داد و بس م
ــی  ــای مصداق ــه صحبت ه ــه ب ــرگاه ک ــن ه ــا م ــت. ام ــده روا داش ــی درآم بازجوی
گــوش می کنــم خاطــره یــک زندانــی را بــه یــاد مــی آورم کــه برایــم تعریــف کــرد. 
او گفــت یــک بــار بهــزاد نظامــی را دیده اســت کــه بعــد از شــکنجه مجاهــدی غرقــه 
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خــون، در اتاقــش بــه تنهایــی نشســته، دســت های خونینــش را روبــه روی خــودش 
ــه  ــتم ک ــن هس ــت. مطمئ ــا اس ــا آنه ــرف زدن ب ــغول ح ــذت مش ــا ل ــته و ب گذاش
مصداقــی هــم بعــد از هــر مصاحبــه اش می نشــیند و بــه دســت های خونیــن اش بــا 
ــدارم کــه مصداقــی  ــد ن ــد. تردی ــه خــود احســن می گوی ــذت خیــره می شــود و ب ل
ــاالی دســت بهــزاد نظامــی قــرار می گرفــت. وقتــی  هــم اگــر امکانــی می داشــت ب
ــان الت  ــاًل کارچرخ ــه مث ــود و ب ــدا ش ــده پی ــک درن ــال ی ــه س ــن هم ــد از ای بع

ــد:  ــی.وی بگوی میهن ت
ــم  ــه را ه ــن فرق ــن از ای ــرت م ــزان نف ــد، می ــه رجــوی می دانی ــا فرق ــن را ب »رابطــة م
می دانیــد«. راســتی یــاد نفــرت الجــوردی هــا و بهــزاد نظامی هــا از مجاهدیــن نمی افتید؟

در گذشــته بســیاری کســان کــه ربطــی هــم بــه مجاهدیــن نداشــتند ایــن کاپــوی 
ــه  ــد و از او ب ــی می کردن ــات را تحلیــل روان سیاســی خــارج کشــوری وزارت اطالع
ــاور  ــن ب ــن برای ــد. م ــام می بردن ــدرت ن ــام و ق ــی تشــنة ن ــک مالیخولیای ــوان ی عن
ــا  ــد ام ــته باش ــت، داش ــن دس ــی، از همی ــاری روان ــه بیم ــر آن چ ــه او ه ــودم ک ب
ــتای  ــد در راس ــه می کن ــت و هرچ ــور اس ــک مأم ــو و ی ــک کاپ ــز ی ــل از هرچی قب
ــی او را نفــوذی  ــة قبل ــود کــه در مقال ــه همیــن خاطــر ب ــه اســت. ب ــة محول وظیف
ــگ  ــه بعــد از آن می شــود روی جنون هــای رنگارن ــدم و البت ــام خوان ســوخته و بدن
ــرد.  ــت ک ــم و در عین حــال مضحکــش صحب ــز توه ــون حیرت انگی ــه جن او از جمل
مصداقــی چندیــن بــار و ازجملــه همیــن اواخــر ادعــای عجیــب و غریبــی کــرد کــه 
همــة دوســتان و دشــمنانش را انگشــت به دهــان کــرد. او مدعــی شــد مجاهدیــن 
ــد و براســاس  ــد می شــوند نوشــته ها و ســایت او را چــک می کنن ــه بلن ــا ک صبح ه
ــه  ــت ک ــا اس ــد! و اینج ــری می کنن ــان موضع گی ــی او خودش ــری سیاس موضعگی

ــد!  ــد می آی ــم بن ــت و توه ــت و وقاح ــه باله ــی از این هم ــان آدم زب
ــه  ــابق ک ــان س ــدادی از زندانی ــا تع ــتم ب ــی داش ــه آلبان ــه ب ــفری ک ــن س در آخری
ــر  ــا ذک ــان ب ــه همه ش ــد ک ــاورم نمی ش ــردم و ب ــت ک ــد صحب ــد بودن ــا او هم بن ب
ــن دســت چــه شــناخت عمیقــی از او داشــته اند. یکــی  نمونه هــای متعــددی از ای
از آنهــا گفــت شــادروان شــاملو گفتــه اســت: »ای یــاوه، یــاوه، یــاوه خالیــق« امــا 
اگــر مصداقــی را می دیــد نــه ســه بــار کــه ســیصد بــار می ســرود: »ای یابــو، یابــو، 



137

غول قیام و تلواسه های زهرآگین در العطش نبرد  

ــدنش  ــل از مأمورش ــی قب ــه او حت ــم ک ــی می دان ــه خوب ــن ب ــت«؟ م ــو جماع یاب
ــاد کتــاب »در شــکم هیــوال«  ــوده اســت. ی ــون ب هــم بریــده ای بســیار ترســو و زب
می افتــم. نویســندة ایــن کتــاب یــک آمریکایــی بــه نــام »جــک ابــت« اســت کــه 
۲۴ســال در زنــدان بــوده. او ابتــدا بــه خاطــر جرائــم اجتماعــی دســتگیر می شــود 
ــه یــک انقالبــی سرســخت تبدیــل می گــردد. ابــت  ــدان متحــول شــده و ب و در زن
تجربیــات بســیار ارزشــمندی از مقاومــت و بریدگــی در زنــدان دارد. او ازجملــه در 

فصــل »همبنــدان« کتابــش نوشــته اســت: 
ــا  ــار آنه ــی از کن ــان خوک ــی نگهب ــده ام وقت ــد. دی ــده زیادن ــراد بری ــدان اف »در زن
ــه پتــه می افتنــد  ــه تت ــان ب ــده ام کــه چن ــد آنهــا را دی می گــذرد، یکــه مــی خورن
ــا نیــاز بــه هم خوابگــی  کــه نمی تواننــد حــرف بزننــد. آنهــا را دیــده ام کــه فقــط ب

ــته اند«.  ــردا زیس ــا ف ــروز ت ــفاهی از ام ش
ــم  ــه تهاج ــت ب ــی دس ــه وقت ــت. همیش ــوده اس ــان ب ــه زندانی ــی از این گون مصداق
ــرای پوشــاندن ذلت هــا  ــا ب ــالغ شــده ی ــه او اب ــد ب ــا مأموریــت جدی ــد کــه ی می زن
ــک  ــت در ی ــا شکس ــی ب ــا وقت ــن زبونی ه ــد. ای ــی می کن ــش چماق کش و زلت های
ــه صــورت  ــاره می کنــد و ب مأموریــت اطالعاتــی نفــوذ آمی ختــه می شــود افســار پ

ــد. ــی خــودش را نشــان می ده ــازی اینترنت چاقوکشــی و الت ب
ــته  ــه داش ــرد. توج ــر ک ــت او فک ــد روی مأموری ــه«هایش بای ــش از »تلواس ــا، بی ام
ــی  ــوران اطالعات ــه تمــام مأم ــاه گذشــته الزم اســت ک ــام دی م ــد از قی باشــیم بع
ــال  ــد. امث ــل کنن ــاس آن عم ــوند و براس ــی ش ــی و اجرای ــف« سیاس ــم »بری رژی
مصداقــی هــم بایــد خــط و خطــوط متناســب بــا مرحلــه را بــرای جنــاح مشــخصی 

ــد.  ــش ببرن ــات پی از وزارت اطالع
ایــن اســت کــه در آخریــن چماق کشــی اش بــدون هیــچ مناســبتی مدعــی می شــود 
کــه مجاهدیــن بــا شــیرین عبــادی و نرگــس محمــدی و نســرین ســتوده و پرویــز 
صیــاد و حتــی زنــان کوبانــی دشــمنی دارنــد! از دشــمنی مریــم رجــوی بــا زندانیــان 
ــک  ــد و در ی ــران می گوی ــن در ای ــودن مجاهدی ــه ب ــد! از بی ریش ــاوم می گوی مق

کارخانــه جعــل خبــر دســت بــه تولیــد انبــوه می زنــد.
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ذکر یک نمونه از گذشته
بــد نیســت کــه بــه یــک نمونــه از ایــن جعلیــات مصداقــی در گذشــته هــم اشــاره 
کنــم. در ۲۱تیرمــاه۱۳۸۴ یــک تظاهــرات دانشــجویی در دانشــگاه تهــران صــورت 
ــم  ــر مری ــالکادری از خواه ــن پ ــوادار مجاهدی ــک ه ــرات ی ــت. در آن تظاه گرف
ــه  ــی شــد ک ــر مدع ــن خب ــل ای ــی در تحلی ــرد. مصداق ــد ک ــر ســر دســت بلن را ب
ــی«  ــول هنگفت ــده، پ ــای درمان ــه ج ــر از هم ــی خب ــر ب ــک کارگ ــه ی مجاهدین»ب
داده انــد تــا ایــن کار را انجــام دهــد و حســب المعمول چــه نســبت ها بــه مجاهدیــن 
ــته ای در  ــزی در نوش ــر پروی ــدم امی ــرادر مجاه ــد ب ــدی بع ــد. چن ــه بمان ــداد ک ن
این بــاره نوشــت: » ایــن جانــب )نویســنده ایــن ســطور امیــر پرویــزی( هســتم کــه 
در جریــان تظاهراتــی در تاریــخ ۲۱تیرمــاه ســال۱۳۸۴در مقابــل دانشــگاه تهــران، 
ــام و بــه همیــن  ــاالی ســرم بــردم. بــه همیــن ن عکس هــای رهبــری مقاومــت را ب
جــرم محاکمــه و زندانــی شــدم و پرونــده ام در زنــدان و قضاییــه و اطالعــات رژیــم 
ــام خــودم امیــر پرویــزی ثبــت  ــه ن ــم ب ــا رژی ــه« ب ــر ســر ایــن »محارب آخوندهــا ب
ــق  ــرض و طب ــه ف ــر ب ــت: »اگ ــته اس ــود نوش ــب خ ــه مطل ــت« او در ادام شده اس
خواســته و آرزوی آخوندهــا و خیانتکارانــی مثــل مصداقــی نمونه هایــی مثــل مــن، 
کــه در اشــرف و لیبرتــی زیادنــد، در حملــه موشــکی ۲۱بهمــن۹۱ یــا ۲۵خــرداد۹۲ 
یــا در ۶و۷مــرداد۸۸ یــا در ۱۹فروردیــن۹۰ بــه دســت عوامــل نیــروی تروریســتی 
ــه  ــه شــهادت می رســیدم، چــه داستان ســرایی ها کــه علی ــم ب ــادی رژی ــدس و ای ق
ــاآگاه« و »فریــب خــورده«،  ــان »ن ایــن مقاومــت و رهبــری آن تحــت عنــوان جوان
»کارگــر بیچــاره«، »بی ســواد«، »ســربه نیست شــده« و به عنــوان »مرگ هــای 
ــات از  ــزدوران وزارت اطالع ــره ای و م ــایت های زنجی ــا و س ــکوک« از کتاب ه مش

قمــاش خــودش ســر در مــی آوردم!«
امــا مصداقــی فقــط بــه خاطــر مأموریت هایــی کــه دارد اینگونــه افســار پــاره نکــرده 
اســت. دلیــل دیگــری هــم هســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد. واقعیــت ایــن اســت 
کــه تــک تــک نفــرات بانــد فاســد مصداقــی، یغمایــی، روحانــی) و اخیــرًا ســیامک 

نــادری( را بایــد بــا خاک انــداز جمــع کننــد. 
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ــتند و  ــده هس ــده در بری ــه بری ــی هم ــا روحان ــا محمدرض ــی ت ــماعیل یغمای از اس
مصداقــی بــه عنــوان »گنــده الت« ایــن بانــد فاشیســتی وظیفــه دارد بــرای حفــظ 
»نوچه هــای وامانــده« عربده کشــی و چاقوکشــی کنــد. بــه جواب هــای یغمایــی بــه 
کتــاب »ســمفونی مقاومــت« نوشــته بــرادر بزرگــوارم ســیدی کاشــانی توجــه کنیــد! 
ــت خط  ــد. دس ــوران می کن ــای آن ف ــک واژه ه ــه ت ــک ب ــتیصال از ت ــی و اس بریدگ

ــی اســت!  ــد جعل ــر می شــود و می گوی امضاشــده خــودش را منک
در حالــی آیــا آبرومندانه تــر نبــود اگــر می گفــت بلــه مــن ایــن نامه هــا را نوشــته ام، 
ولــی مثــل شــعرها و ســرودهایی کــه برایتــان گفتــه ام، االن بــه آنهــا معتقد نیســتم؟ 
ــا  ــا او ب ــی. ام ــه از هم گسســتگی و دســتپاچگی روحــی و روان ــن هم ــا از ای و عجب
ــی  ــی فرق ــرج مصداق ــا ای ــرج نظامــی، ی ــا ای ــه از بهــزاد مصداقی)ی وقاحتــی آموخت
ــران!(  ــش در ای ــاًل هواداران ــراز« )مث ــا و ف ــان رســوایی »ره ــه در جری ــد( ک نمی کن
ادمیــن ایــن و آن را جعــل کــرد و بعــد تــازه مدعــی جعــل ســند توســط مجاهدیــن 
هــم شــد، چیــزی را انــکار می کنــد کــه بــه راســتی بــر رســوایی بیشــتر میافزایــد.

ــور و  ــن جان ــه چنی ــگفتی دارد ک ــای ش ــتی ج ــه راس ــا ب ــؤال: آی ــک س ــاال ی و ح
ــند؟ ــته باش ــر« نداش ــن »تنف ــی از مجاهدی جانوران

انتقام جالدان تنها شالق زدن نیست
من، که »شاعری بی مقدار«م می دانم

هستند »آدمفروشان با مقدار«ی
که فرود می آورند 

شالق کلمات خود را
بی رحمانه تر از بی رحمترین بادهای وبایی.

و بهتر می دانم 

در اصطبل های یاوه
از جفت گیری یابوهای بدبوی خوش لگام!

و جالدان و خائنان
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هیچ اسب کهری زاده نخواهد شد!
که راهی به صبح برد

ــرف  ــت ح ــت بســیارش مف ــای مف ــرای حرف ه ــه ب ــردی ک ــز م ــی رقت  انگی آناتوم
نمی زنــد

ــار شــادروان عمــاد رام در نشســت شــورا گفــت کســانی هســتند کــه حــرف  یک ب
مفــت زیــاد می زننــد ولــی هیــچ وقــت مفــت حــرف نمی زننــد. ایــن طنــز شــیرین 
در ســال های بعــد مصداقــی پیــدا کــرد کــه مــن تــا همیــن اواخــر بــاورش نداشــتم. 
محمدرضــا روحانــی از زمــره آنــان اســت. علــت یقیــن کنونــی ام را خواهــم نوشــت.

او بعــد از خودفروشــی سیاســی اش بــه وزارت اطالعــات تنها کارش شــده یاوه ســرایی 
ــک و انتخــاب  ــت سیاســی و ایدئولوژی ــق نفــی هوی ــه مســعود رجــوی، از طری علی

آزادانــه و آگاهانــه تــک بــه تــک مجاهدیــن دیگــر.
ــاط  ــک انحط ــار ی ــة کامل العی ــه نمون ــی های او، ک ــا و فحاش ــی از دروغ ه ــه بخش ب

سیاســی و حتــی اخالقــی اســت، بپردازیــم. 
ــی  ــب. زمان ــن واج ــه مجاهدی ــرای هم ــش ب ــود و احترام ــورا ب ــو ش ــی عض او مدت
ــا او هــم مــراودات  ــه اقتضــای کارم ب ــه شــورا کار می کــردم ب کــه مــن در دبیرخان
ــت می کــردم و االن هــم از  ــب احترامــش را رعای ــم قل مختصــری داشــتم. از صمی
ایــن بابــت پشــیمان نیســتم. فکــر می کنــم بــه وظیفــة اخالقــی و مجاهــدی خــودم 
عمــل کــرده ام. همــان زمــان در مــورد او از ایــن و آن)غیــر مجاهدیــن( حرف هایــی 
ــش  ــا کوش ــت ام ــت اس ــان درس ــتم اغلبش ــه می دانس ــال ک ــنیدم. درعین ح می ش
می کــردم روی روابطــم بــا او تأثیــری نگــذارد. ســعی داشــتم پرگویی هــا و بی راهــه 
بــودن حرف هایــش را تحمــل کنــم و اگــر هــم نکتــه آموزشــی یــا تاریخــی در آنهــا 
یافتــم بی انــدوزم. ایــن اواخــر ، گاهــی او بــا گلــه و شــکایت بــه مــن از ســن و ســال 
ــدا آن را  ــن در ابت ــت. م ــاالی خــود و فرارســیدن موســم بازنشســتگی اش می گف ب
ــم، و  ــه رفتی ــر ک ــا جلوت ــه بیمــاری اش می دانســتم. ام ــوط ب ــم و مرب جــدی نگرفت
»غــر« بازنشســتگی نــه یــک بــار کــه چندیــن بــار تکــرار شــد، بــوی خوبــی از آنهــا 
استشــمام نکــردم. تــا ایــن کــه او بــه صورتــی بســیار زشــت و ناجوانمردانــه عهــد 
شکســت و خیانــت و خودفروشــی کــرد. مــن البتــه اصــاًل خوشــحال نشــدم. بــا طنــز 
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تلخــی گفتــم: »حســن اونــا رضــای مــا را بــرد« منظــورم حســن روحانــی رئیــس 
جمهــور رژیــم بــود و رضــا روحانــی عضــو شــورا. یــادم آمــد کــه مدت هــا قبــل از 
رفــع زحمــت از شــورا در یــک صحبــت خصوصــی بــه خــود او دربــارة رابطــه اش بــا 
مصداقــی و نقــش تفرقه افکنانــه و مأموریــت او بــرای وزارت اطالعــات گفتــه بــودم. 
زیــرا می دانســتم کســی کــه بــا فرومایــه روزگار می بــرد مثــل ایــن اســت بخواهــد: 
»کــز نــی بوریــا شــکر« بخــورد. یــادم می آیــد صراحتــًا بــه او گفتــم مصداقــی بــرای 
انجــام یــک مأموریــت آمــده اســت و او بــا تمســخر بــه شــانه ام زد و گفــت: »صدتــا 
مثــل مصداقــی شــاگرد مــن هســتند حــاال مــن گــول او را بخــورم؟«. دریــغ کــه 
چنــدی نگذشــت و دیدیــم هــم نفــس کفچــه مــاری مثــل مصداقــی شــد. تــازه در 
آن اوایــل طلبــکار هــم بــود کــه اختالفــات بیــن مجاهدین)منظــور بیــن مجاهدیــن 
و مصداقــی اســت!( بــه مــا چــه مربــوط اســت! مجاهدیــن می خواســتند ما)یعنــی 
غیــر مجاهدیــن( بــه نفــع آنهــا موضــع بگیریــم! و حــاال در اثــر همنشــینی بــا همــان 
ــت و  ــز عفون ــد ج ــاز می کن ــه ب ــش را ک ــاک دهان ــی چ ــدم اش« وقت ــاگرد ص »ش

ــوران نمی کنــد. ــم چیــزی ف چــرک و ری
ــار نوشــتم  ــک ب ــد. ی ــگاه کنی ــی.وی ن ــی ســرو تهــش در میهن ت ــای ب ــه حرف ه ب
ــرای ایــن کــه بفهمــم چــه میگویــد، جــدای از درســتی و غلــط  کــه مــن واقعــًا ب
بــودن آنهــا، دقــت کــرده ام و متأســفانه ناامیــد شــده ام و هربــار بــه نتیجــه رســیده ام 
ــت و  ــودن عریضــه و اجــرای مأموری ــی نب ــرای خال ــط ب ــش فق ــرت و پالهای ــه پ ک
دریافــت وجــوه شــرعی مربوطــه اســت و بــس! بــرای ایــن کــه فقــط ادعــا نکــرده 

باشــم یــک نمونــه را مثــال مــی آورم. 
در یکــی از گفتگوهایــش بــا مــردک وزارتــی فراماســونر کارچرخــان میهــن تــی.وی 
دربــارة قیــام اخیــر دی مــاه و آلترناتیوهــا و افــراد مطــرح در آینــدة سیاســی ایــران 
ــا خبــری دروغ از یــک  ــه عنــوان پیــش درآمــد، ب حــرف مــی  زد. اول از همــه، و ب
ســاواکی، کــه حــاال خــود را کارشــناس معرفــی می کنــد و معلــوم نیســت ســرش 
ــارة جاسوســی مجاهدیــن در دم و  ــه چنــد ســرویس اطالعاتــی وصــل اســت، درب ب
دســتگاه رضــا پهلــوی شــروع کــرد و نظــر بســیار خردمندانــه ای داد کــه: »عملــی 
کــه اینها)یعنــی مجاهدیــن( در خانــه رضــا پهلــوی می کننــد بــه خاطــر ایــن نیســت 
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کــه اینهــا را بــه قــدرت نزدیــک بکنــد بــه خاطــر ایــن اســت کــه رضــا پهلــوی را از 
قــدرت دور کنــد!«. بعــد بــا تملقــی مشــمئز کننــده یــادش آمــد کــه: »رضــا پهلــوی 
درس خوانــده اســت. رفتــه اســت سیاســت خوانــده اســت. زنــش حقوقــدان اســت. 
ــد وعقــب گــرد هــم  ــد درجــا زده ان ــی کــه بوده ان ــن( همان جای اینها)یعنــی مجاهدی
کرده انــد« و بالفاصلــه »امــا پاکســتان« خــود را شــروع کــرد و بــا اشــاره بــه مســعود 
ــردم هســتم.  ــن تســلیم نظرم ــد م ــوی( می گوی ــا پهل ــن آقا)رض ــت: »ای رجــوی گف

ولــی این)مســعود رجــوی( می گویــد کــه مــن آقــای مــردم هســتم«. 
بعد هم بحث به این کالم زرین میرسد که:

»مــن هــم می خواهــم از ایــن ســلطنت طلب ها خواهــش کنــم بگویــم کــه از ایــن 
بــه بعــد پادشــاه ایــران زنــان باشــند«!

بعــد از ایــن رهنمــود گهربــار تاریخــی بحــث قیــام و بقیــه مســائل مربوطــه فراموش 
می شــود و روحانــی بــه نقــش زنــان در انقــالب کشــیده می پــردازد: »زنــان اولیــن 
ــم ایســتاده اند.  ــوز ه ــون وکال وایســتادند و هن ــد دم کان ــه آمدن ــد ک ــی بودن نیروی
از ایــن بــه بعــد یــک قانــون اساســی بنویسند)ســعی نکنیــد بفهمیــد چــه کســی 
بنویســد؟ ارد دادن از ویژگی هــای قدیمــی ایشــان اســت( کــه از ایــن بــه بعــد زنــان 

پادشــاه بشــوند.
ــش  ــم خیال ــت( ه ــی اس ــه کس ــورش چ ــت منظ ــوم نیس ــم معل ــاز ه ــا )ب ــن آق ای
ــن همــه  ــش برداشــته می شــود« و باالخــره ای راحــت باشــد مســئولیت از بارگردن
ذکاوت تاریخــی کــه بــا انســجامی حیرت انگیــز بیــان شــده اســت بــه یــک راه حــل 
ــه نظــرم رســید کــه  ــی دارد ب ــک راه حــل خوب ــرد: » ی ــب راه می ب عجیــب و غری
از طریــق شــما از خانــم دیبــا خواهــش کنــم کــه شــما خانــم اهــل هنــر هســتید، 
ــم می شناســید  ــع حســین را ه ــای ربی ــد. آق ــر را می دانی ــر را می شناســید. هن هن
ــی  ــار هســتند و خودشــان را ایران ــی تب ــا ایران ــن اهلل حســین اینه ــای امی پســر آق

وکارهــای مهمی کرده انــد...«.  و می داننــد  می دانســتند 
ســرگردان نشــوید و بی جهــت خــود را خســته نکنیــد کــه بابا بحــث قیــام و آلترناتیو 
چــه شــد؟ امــا ای کاش کار بــه همیــن جــا ختــم می شــد. نقالــی ایشــان بــه »ربیــع 
حســین« می رســد کــه در ســال۱۹۹۳: » یــک نمایشــنامه ای نوشــته بــود کــه عینــًا 
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ــد و... یــک  ــاع کردن ــد و دف ــت را، وکال آمدن ــد زندگــی مــاری آنتوان ــد کردن ً تجدی
ــه )ادب اجــازه نمی دهــد  ــا تملقــی محترمان ــود«. بعــد هــم ب نمایشــنامه مســتند ب
ــدروز  ــرد: »چن ــه کلیســایی می ب ــا را و بحــث را ب ــی آن را بنویســم( م ــه واقع کلم
قبــل هــم دیــدم کــه عــده ای تــوی کلیســایی رفته انــد و درخواســت کرده انــد کــه 
بــرای پادشــاه شــهید بایــد دعــا کنیــد. ایــن پادشــاه در ۲۲۵ســال قبــل بــا گیوتیــن 
اعــدام شــده بــود یعنــی لویــی۱۶ بعــد از ۲۲۵ســال مــردم هنــوز معترضنــد. ایــن 
ــم فــرح پهلوی)باالخــره  ــد. اینهــا را، هــم خان مــردم درکشــور فرانســه حــزب دارن
ــد  ــه نگذاری ــن خرده ریزهــا مت ــاد روی ای ــد و زی ــاز هــم بگذری ــوی؟ ب ــا پهل ــا ی دیب
ــد(، و هــم پسرشــان، هــم  ــن قبیــل فراموشــی ها توجــه کنی ــام سیاســی ای ــه پی ب
عروسشــان اینهــا درس خوانــده هســتند و اینهــا را بلدنــد« و مــا آخــر ســر حیــران 
و ســرگردان ماندیــم کــه راســتی بحــث قیــام بــود و قیــام چــه شــد؟ آیــا باورتــان 
می شــود کــه یــک انســان کــه روزی ادعــای مصدقــی بــودن داشــت ایــن گونــه بــه 

افــالس و چاپلوســی بی افتــد؟ و ایــن اباطیــل را ســر هــم کنــد؟
ــه  ــرم ک ــتم. می پذی ــحال نیس ــاًل خوش ــاط اص ــه انحط ــن هم ــم از ای ــرار می کن تک
ــه  ــتم ک ــان نداش ــت. ایم ــا اس ــوش خیالی ه ــن خ ــن همی ــای م ــی از ضعف ه یک
خالیــق را هــر چــه الیــق! جــای او همــان جــا بــود کــه االن قــرار گرفتــه اســت. 
ــخ مشــروطه بیــان بکنــد.  ــی از تاری ــا ذکــر نمونه های او عــادت داشــت مســائل را ب
یکبــار کــه دربــاره امثــال احســان نراقــی و نقــش او در قتــل شــهید واالمقــام محمــد 
مختــاری صحبــت می کردیــم بــه او گفتــم برخــی روشــنفکران خــود فروختــه بــرای 
ــل از  ــه نق ــم، ب ــد ه ــد. بع ــم برمی آین ــای حاک ــت قدرت ه ــه خدم ــا ب ــام دنی حط
دفاعیــة بــرادر مســعود، برایــش از مســتوفی الممالــک نخســت وزیــر رضاشــاه گفتم. 
ــه خدمــت رضاشــاه در آمــد. امــا در ســال۱۳۰۹ وقتــی  ــود کــه ب او روشــنفکری ب
کــه دوره صدارتــش بــه پایــان رســید حســب المعمول رفتــار »شــاهان و بــزرگان« 
بــه دور انداختــه شــد. او کــه بــه خوبــی می دیــد تفالــه و رانــده و مانــده شــده بــه 
مصــدق پیــام داد »مــن تــا چانــه بــه گل نشســته ام شــما مواظــب باشــید تــا فــرق 
ســر در لجــن فــرو نرویــد«. هــر چنــد قیــاس مــع الفــارق اســت امــا یقیــن دارم 
کــه وزارت مربوطــه و مأمــوران پیشــانی ســفیدی کــه بــرای او بــه خاطــر فحاشــی 
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ــد از اســتفاده های الزم او  ــد بع ــن کــف و دف می زنن ــه مجاهدی ــی علی و لجن پراکن
ــد انداخــت. ــی مصــرف و مشــام آزار دور خواهن ــه ای ب را هم چــون تفال

و چــه تأســف بار اســت شــنیدن یاوه هــای مــردی کــه روزی تقاضــا می کــرد یــک 
ــود  ــه ب ــورد شــهر اشــرف گفت ــی کــه در م ــه خاطــر مزخرف همکارش)الهیجــی( ب
ــپرده و  ــی س ــه فراموش ــرفیان را ب ــای اش ــام آن رنج ه ــاال تم ــود و ح ــه ش محاکم
باالآورده هــای یــک مــزدور روان پریــش را نشــخوار میکنــد. یــک بــار بــه مــن گفــت 
بــا اســماعیل نــوری عــال صحبــت کــرده و بــه او گفتــه تــو پیــر شــده و خرفــت هــم 
شــده ای؟ تمــام سکوالریســم تــو را جمــع کنــی در طــرح جدایــی دیــن از دولــت 
ــگاه از  ــناختم هیچ ــدی می ش ــه خالی بن ــه او را ب ــا ک ــت. از آنج ــده اس ــورا آم ش
ــال  ــه هرح ــا ب ــد. ام ــه باش ــخن گفت ــی س ــن صراحت ــا چنی ــه ب ــردم ک ــاور نک او ب
ــی  ــی او وقت ــه بیشــتر و بیشــتر متأســفم از خرفت ــم ک ــان کن ــم االن کتم نمی توان
ــده شــده اســت.  ــدازه دری ــن ان ــا ای ــاره همســنگران ســابقش ت ــه می شــنوم درب ک
محــور اصلــی هــر صحبــت و حــرف روحانــی االن شــده لجن پراکنــی بــه مســعود 
رجــوی کــه بیــش از ۲۰ســال زندگــی او و خانــواده اش را بدون کمترین چشمداشــت 
تأمیــن کــرده اســت. امــا امــروز »بــه فرمــوده وزارت« او هرحــرف و بحــث دیگــری 
را انحرافــی می دانــد و تکیــه کالم و برگشــت تمــام حرف هایــش بــه مســعود 
اســت. ذکــر یــک نمونــه کافــی اســت. چنــدی قبــل مــن مقالــه ای نوشــتم دربــاره 
کارچرخــان تلویزیــون میهــن تــی وی کــه عــالوه بــر ایــن کــه دانشــجوی بورســیه 
ــوده اســت آدم بی ســوادی هــم اســت به طــوری کــه  ســاواک و عضــو فراماســون ب
ــایی دارد.  ــی و انش ــط امالی ــت غل ــش از بیس ــودش بی ــه خ ــتن زندگی نام در نوش
ــه ایــن کــه کجــای حرف هــای مــن غلــط  ــی به جــای پاســخ دادن ب ســعید بهبهان
بــوده اســت در برنامــه ای کــه میهمانــش روحانــی بــود شــروع بــه فحاشــی کــرد. 
مــرا دیــوث پــدری بــزرگ شــده در شــهرنو و بی ســیرت شــده توســط آمریکایی هــا 
ــا  ــه ام در پاریــس شــد ت ــای آدرس خان ــوع مصداقــی جوی ــازی ن ــا الت ب ــد و ب خوان
بیایــد خدمتــم برســد! بهبهانــی هنــگام فحاشــی چنــان کنتــرل خــود را از دســت 
ــم  ــودش ه ــه خ ــن ک ــا ای ــد، و ب ــت آن ش ــه فضیح ــی متوج ــه روحان ــود ک داده ب

ــود، ســعی کــرد قضیــه را یک جــوری جمــع و جــور کنــد.  ملنــگ ب
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از جملــه گفــت: »مــن خشــم و ناراحتــی شــما را درک می کنــم ولــی عــرض کنــم 
کــه فکــر می کنــم در شــغلی کــه شــما داریــد در معــرض ایــن قبیــل هرزه دری هــا 
ــط  ــش رواب ــد. اساس ــگاه کنی ــو ن ــاس ش ــه اس ــت ک ــر اس ــد و بهت ــرار می گیری ق
ــل  ــا تحمی ــک اینه ــک ت ــه ت ــوی ب ــعود رج ــخص مس ــه ش ــت ک ــه ای اس ظالمان
ــچ اراده ای از  ــتند. هی ــا کاره ای نیس ــد اینه ــت فعل ان ــا آل ــن بیچارهٰ ه ــد. ای می کن

ــد«.  خودشــان ندارن
بعــد هــم بــرای ایــن کــه حــرف خــود را مســتند کنــد بــدون ایــن کــه نــام کســی 
را ببــرد اضافــه کــرد: »مــن عــرض کنــم کــه در همیــن جــا کــه نشســته ام احتمــااًل 
تــوی همیــن اتــاق یکــی از مفاخــر کشــورمان را چنــد روز بعــد از ایــن کــه اســتعفا 
کــردم در اینجــا دیــدم. آمــد بــه مــن گفــت فــالن کــس به هیــچ کــدام اینهــا جواب 
نــده تمــام ایــن کارهــا زیــر ســر مســعود رجــوی اســت و مــن آن حــرف را گــوش 
کــردم. بــه شــما هــم آن توصیــه بــا ارزش را می کنــم همیشــه مخاطبتــان همــان 
آمــر باشــد اینهــا کــه کســی نیســتند« بــا ایــن اعتــراف آن »مفاخــر« گمنــام کشــور 
شــناخته شــد. در واقــع از ســربازان گمنــام وزارت اطالعــات بــوده اســت کــه آمــده 
ضمــن دســت مریــزاد گفتــن بــه اســتعفای ایشــان خــط و خطــوط جدیــد را هــم 
ابــالغ کنــد. روحانــی هــم گــوش بــه فرمــان و حســب الدســتور در ادامــه بهبهانــی را 
بــه نوشــیدن یــک لیــوان آب ســرد دعــوت کــرد تــا فرصــت بــرای نشــانه روی ســوژة 
ــن  ــتید از ای ــی هس ــما عصبان ــم ش ــن می دان ــن م ــرود: »بنابرای ــت ن ــی از دس اصل
آدم همیــن آدم علیــه مــن هــم نوشــته! همیــن اخیــرًا نوشــته بــود کــه فالن کــس 
ــه  ــی ک ــت کتاب های ــه ام هس ــوی کتابخان ــا ت ــن ج ــن همی ــد م ــه ور ور می کن ک
ــم »روشــنفکر  ــرده نوشــته »افتخــار وکال« و نمی دان ــت ک ــن محب ــه م ــا ب ــن آق ای
ــد  متعهــد« آن موقــع رئیــس بهــش دســتور داد آن جــوری نوشــت. حــاال می گوی
ــورد خــودم  ــد«. مــن در م ــت فعل ان ــا آل ــن اینه ــس. بنابرای ــک جــور دیگــه بنوی ی
الزم نمی بینــم بگویــم کــه جنــاب افتخارالــوکال دروغ می گویــد و هیچــگاه در 
تقدیم نامــه کتابــی کــه احیانــًا بــه او داده ا م چنیــن »اتهاماتــی« بــه او نــزده ام. اگــر 
راســت می گویــد می توانــد در همــان میهــن تــی.وی اش نشــان دهــد. از ایــن هــم 
ــم. از  ــد اصــاًل تعجــب نمی کن ــا( را قلم کــش بخوانن ــن )و م ــش م ــه او و همگنان ک
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بــزرگان ادبیــات و فرهنــگ خوانــده ام کــه گابریــل گارســیا مارکــز را هــم بــه خاطــر 
ــدل  ــرم فی ــریک ج ــن و ش ــترو«، »خبرچی ــا »نشــمه کاس ــالب کوب ــت از انق حمای
کاســترو« و »شــریک در تیربــاران و کشــتار« می خواندنــد. حتــی زمانــی هــم کــه 

مــرد دربــاره اش نوشــتند: 
ــاعران و  ــندگان ش ــا نویس ــه بس ــا چ ــی دیکتاتوری ه ــوران حام ــن جان »کریه تری
هنرمندان انــد«. بــا ایــن حســاب مــن افتخــار می کنــم کــه شــاگرد کوچــک عالمــه 
دهخــدا هســتم کــه از نظــر شــمایان »قلــم کــش« و »مدیحــه ســرا«ی مصــدق بــود 

و دربــاره رهبــر جنبــش ملــی گفتــه اســت: 
ای مردم آزاده کجایید؟ کجایید؟

آزادگی افسرد بیایید، بیایید
در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید
مقصود از آزاده شمایید، شمایید

گیرید همه از دل و جان راه مصدق
زین راه در آیید اگر مرد خدایید

یعنی درباره مسعود گفته ام:
شعرم را برای تو می خوانم

تا همگان بدانند، تا همگان بدانند 
آن کس که در تو مرد،

آن کس که برای تو زیست
نمی خواست تا که بمیرد در چاهکی بو گرفته

نمی خواست بوسه زن تیغ خونین هیچ دشنه ای باشد
نمیخواست پوچی تنهاییهای خود را

در پینکی دودآلود چرسی
زیر زل آفتاب سرگردانی رقم بزند

امــا حــاال شــما بگوئیــد کــه بــه ســاز کــدام پیشــانی ســفید لورفتــه می رقصیــد؟ و 
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»قلــم بــه مــزد و زبــان بــه مــزد« کــدام مقــام شــده اید کــه ایــن چنیــن بــا حقــدو 
ــا  ــو خانواده ه ــوی ت ــای رج ــد: »آق ــعود می گوئی ــرادر مس ــاره ب ــی در ب نمک نشناس
را منحــل کــردی، اســمش را گذاشــتی انقــالب. بچه هــای کــم ســن ســال را بــردی 
ــه جنــگ کشــاندی. خانواده هــا را منحــل کــردی. اجــازه نمی دهــی کــه همیــن  ب
االن خانواده هــا بیاینــد بچه هایشــان را، بچــه هــا چیــه؟ پیرمردهایــی کــه ۵۰ســال 
اســت ۴۰ســال کــه ببیننــد پــدر و مــادر و خواهــر و بــرادر بیایــد و ببینــد. دیگــر 

ــد؟«  ــد؟ چــرا درس نمی گیری ــد کــه نکردی ــد می کردی چــه کاری شــما بای
وقتــی شــنیدم کــه او همــه مــا مجاهدیــن را »آلــت فعــل«ی بــی اراده و مغزشــویی 
شــده خوانــده اســت، در حالــی کــه خــودش به خوبــی می دانــد ایــن چنیــن نبــوده 
و نیســت، یقیــن پیــدا کــردم کــه کار از جــای دیگــری آب می خــورد. فهمیــدم او 
ــه حضــرات  ــی، و ایضــًا بقی ــن حــرف مفــت روحان ــا ای ــد«. ب »مفــت حــرف نمی زن
بانــد مصداقــی، تمامیــت شــعور مــا در یــک انتخــاب ایدئولوژیــک و سیاســی ســلب 
می شــود. هرکــس می توانــد بــا انتخــاب مــا مخالــف باشــد. امــا مــن و مــا را فاقــد 

اراده و شــعور در انتخابمــان دانســتن یــک رذالــت اطالعاتــی اســت.
بدتریــن و زشــت ترین توهیــن بــه مــن و مــا فحاشــی های امثــال بهبهانــی نیســت. 
حتــی عربده کشــی ها و الت بازی هــای مصداقــی نیســت. بدتریــن توهیــن بــه یــک 
مجاهــد نفــی هویــت ایدئولوژیــک و سیاســی و انتخــاب آزادانــه او اســت. امــا عــالوه 
بــر ایــن، ایــن حرفهــا را توهیــن بــه همــه شــاعران و هنرمندانــی میدانــم کــه چه در 
ســطح ملــی و چــه در ســطح جهانــی آگاهانــه انتخــاب کردنــد و گام در راه آزادی 

دند.  ز
ــن شــعری کــه حکــم وصیت نامــه اش را  شــاعر شــهید خســرو گلســرخی در آخری
دارد نوشــته بــود: »مــن کــور نیســتم/ بایــد تــو را بســتایم/... بایــد کــه خــاک مــن 
ــن«.  ــق م ــت عش ــن اس ــرم/ ای ــم/ می می ــکار می کن ــردد/ پی ــا گ ــن بن ــون م از خ
ــی کــه در دوزخ  ــا چنیــن انســانیتی و چنیــن انســانی در دســتگاه امثــال روحان آی
ــه  ــد ک ــد بگوین ــا بای ــی دارد؟ آنه ــوزند جای ــود می س ــی خ ــی آرمان ــم و ب نیهلیس

ــد. ــی بوده ان ــه کس ــرای چ ــه س ــرخی ها مدیح گلس
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ختم کالم و پاسخ ما
بــه نظــر می رســد کــه غــول قیــام بدجــوری حضــرات را بــه دســت و پــا انداختــه 
اســت. بــرای همیــن هــم ایــن بانــد فاشیســتی در شــلیک بــی محابــا بــه مجاهدیــن 
و شــخص بــرادر مســعود هیــچ حــد ومــرزی بــرای خــود قائــل نیســت. وراجی هــا 
و تهمــت پراکنی هــای آنهــا بــه صــورت یــک ســمفونی عربــده و نفــرت بــا صــدای 
ــعی  ــد س ــت. هرچن ــد داش ــم خواه ــه ه ــه ادام ــه دارد و البت ــی ادام ــوش خراش گ
می کننــد بــا هماهنگــی حــرف واحــدی را بزننــد. امــا ســعدی بــه مــا آموختــه اســت:

تا سگان را وجوه پیدا نیست
مشفق و مهربان یکدیگرند

لقمه ای در میانشان انداز
که تهی گاه خود بدرند

ــی و  ــد فاشیســتی مصداق ــازی های بان ــات و سندس ــف و جعلی ــه اراجی ــخ ب در پاس
یغمایــی و روحانــی مــا دســتورالعمل شــهید واالمقــام نهضــت ملــی دکتــر حســین 
فاطمــی را آویــزه گــوش داریــم. آن گاه کــه در اولیــن ســرمقالة باختــر امــروز خــود 
نوشــت: »مــا هتاکــی نمی کنیــم ازجــاده عفــاف و نزاکــت قــدم بیــرون نمی گذاریــم 
ولــی بــا بــی باکــی حملــه می کنیــم، بــدون تــرس ســتیز می زنیــم ، پــرده از روی 
حقایــق برمی گیریــم و رشــید در ایــن میــدان بــازی می کنیــم. البتــه ذکــر حقایــق 
ــی چــه  ــا دشــمن می ســازد ول ــا م ــع اشــخاص تمــاس دارد و جمعــی را ب ــا مناف ب
می تــوان کــرد؟ ایــن شــغلی اســت کــه بــا رغبــت اختیــار و وظیفــه ای اســت کــه 
بــه ناچــار بایــد انجــام کنیــم«. پــس بــا یقیــن تمــام می گوییــم اکنــون کــه غــول 
ــش  ــه غ ــان ک ــوند آن کس ــیه روی ش ــا س ــت ت ــر و دور نیس ــربرآورده دی ــام س قی

داشــته اند.
کلماتشان،

این الشه های گندیدة گورزاد،

 ارزانی طویله هایشان!
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ــی گذشــت و تمــام شــد.  ــه خیــر و خوب ــه ســوئد ب ســفر ماله کش خنــدان نظــام ب
ایــن کــه از »خیــر و خوشــی« می گویــم نــه فکــر کنیــد کــه دارم طعنــه می زنــم. 
ــان آزاده ای کــه در  ــران و همــة ایرانی ــرای مقاومــت ای ــع ســفر ایشــان ب ــه!  به واق ن

ــود.  ــی ب ــر و خوش ــو از خی ــته اند ممل ــش داش ــش نق ــواکردن ماله ک رس
ــجام  ــم و انس ــا نظ ــده و ب ــره کنن ــیار خی ــجاعت بس ــا ش ــت ب ــواداران مقاوم ه
ــش  ــی ماله ک ــد. یعن ــه کردن ــل مواج ــا شکســت کام ــف را ب ــفر ظری چشــم گیر، س

ــوار.  ــده خ ــش زن ــه ماله ک ــد ب ــل ش ــدان تبدی خن
رژیــم آخونــدی بــا ســفر ظریــف بــه اروپــا قصــد داشــت وانمــود کنــد کــه به رغــم 
ــد و  ــافرت می کن ــا مس ــه اروپ ــه ب ــا او آزادان ــت تحریم ه ــن او در لیس ــرار گرفت ق
روابــط رژیــم بــا اروپاییــان تغییــری نکــرده اســت. امــا از قضــا ســرکنجبین صفــرا 
می افزایــد! رســوایی شکســت حقارت بــار ماله کش خنــدان آن چنــان باال گرفــت 
ــراض معترضــان، صــدای  ــار اعت ــی اخب ــاب گســتردة بین الملل ــر بازت ــالوه ب ــه ع ک

بســیاری از نماینــدگان پارلمــان ســوئد هــم در آمــد. 
ــم  ــه خان ــن ک ــه ای ــد و نتیج ــت ش ــد برعل ــم مزی ــا ه ــات آنج ــراض مطبوع اعت
وزیرخارجــه ســوئد بــا شــرمندگی در برابــر خبرنــگاران گفــت هیچ کــس از ظریــف 
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دعــوت نکــرده اســت! و او خــودش بــرای دیدارهایــی راهــی اســتکهلم شــده اســت! 
واکنــش ماله کش خنــدان گویــای واقعیــت روشــن تری اســت. ایــن ذلــت و 
مســکنت آن چنــان بــر وی گــران آمــد کــه در مصاحبــة تلویزیونــی از فــرط غیــظ 
ــه  ــن را ب ــد و مجاهدی ــد ش ــخوار« بلن ــد اژه ای »گوش ــت آخون ــض روی دس و بغ
»زنده خــواری« تهدیــد کــرد. قبــول داریــد کــه ایــن خــوی حیوانــی »زنده خــوار«ی 
اصــاًل بــا صورتــک بگــو و بخنــد ماله کــش، به ویــژه هنــگام قــدم زدن بــا جــان کــری 
در خیابان هــای ژنــو، جــور در نمی آیــد؟ حتمــًا کــه در زیــر اتفاقاتــی افتــاده اســت. 
خــوب هــر آن کــس کــه  اندکــی شــعور سیاســی هــم داشــته باشــد می فهمــد  این ســفر 
خفت بــار بــرای رژیــم یــک شکســت، و یــک پیــروزی بالتردیــد بــرای مقاومــت بــود. 

ــا  ــه  آن م ــی ب ــه بی توجه ــه  اســت ک ــی نهفت ــر از موی ــه باریک ت ــا در اینجــا نکت ام
ــت  ــد. اهمی ــل می کن ــروزی و شکســت غاف ــن پی ــل ای ــل درســت و کام را از تحلی
ــداران  ــپاه پاس ــون س ــه  اکن ــن اســت ک ــم در ای ــت و شکســت رژی ــروزی مقاوم پی
ــواری  ــت زنده خ ــی عل ــد. یعن ــرار گرفته ان ــا ق ــت تحریم ه ــف در لیس ــود ظری و خ
ــار  ــن ب ــو بمیــری« ای ــاوت »ت ــن اســت کــه، متوجــه تف ــا ای ــک معن ــه ی ــف ب ظری
ــه صــدا  ــو بمیری« هــای گذشــته شــده. زنــگ خطــر همیــن جاســت کــه ب ــا »ت ب
ــت  ــی دورة پرفضیح ــن تاریخ ــان یافت ــا پای ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــده. واقعی در آم
ــن  ــده ایم. در همی ــا ش ــا آخونده ــارزه ب ــدی از مب ــة جدی ــا وارد مرحل ــات م مماش
راســتا لیســت گذاری ســپاه پاســداران و امثــال ظریــف گامــی بســیار مؤثــر در ایــن 

مســیر اســت.
توجــه بــه  ایــن واقعیــت مــا را بــه واقعیــت دیگــری می رســاند. این بــار عالوه بــرآن 
ــا  ــم معن ــدی ه ــم آخون ــانه ای رژی ــی و رس ــان اینترنت ــدان، قمه کش ماله کش خن
ــه دورة  ــده اند ک ــم ش ــا چیزفه ــد. آنه ــت کرده ان ــان را دریاف ــژه خودش ــام وی و پی
طالیــی خرغلــت زدن در پول هــای بــادآورده رژیــم گذشــته. یعنــی نه تنهــا 
ــزک و  ــت ب ــاط جماع ــه بس ــت، بلک ــخص اس ــم مش ــمی رژی ــات رس ــف مقام تکلی
ــد  ــدارد و حضــرات بای ــی ن ــر ثبات ــم در خارج کشــور هــم دیگ ــدگان رژی دوزک کنن
ــا صــدای  فکــری به حــال خــود کننــد. ایــن حــق تمــام ایرانیــان آزاده  اســت کــه ب
بلنــد بخواهنــد عوامــل اطالعاتــی و رســانه های وابســته رژیــم و عناصــر مــزدور، در 
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ــا هــر رنــگ و اتیکــت، بایــد اخــراج شــوند.  هــر لبــاس و ب
بــه همیــن ســیاق افشــاگری در مــورد آخوندهــا و روابــط وطن فروشان شــان 
ــاوت  ــت. تف ــرده  اس ــدا ک ــری پی ــون عمیق ت ــم مضم ــات ه ــت مماش ــت سیاس تح
ــا افشــاگری های گذشــته در همیــن اســت.  افشــاگری های امــروزه مقاومــت هــم ب
اگــر بــه شــعارهای داده شــده معترضــان دقــت کــرده باشــیم یــک نکتــه جدیــد، بــه 
نشــانة طــرح یــک خواســت قدیمــی، در میــان شــعارها دیــده می شــد. چیــزی کــه 
بــه  آن اصطالحــًا »جــاروی شــغاالن« گفتــه می شــود. مرحلــة جدیــد هــم ماله کشــان 
داخلــی را رســوا کــرده و هــم آتشــی بــه قلــب دکان هــای عوام فریبــی در خارجــه 
ــه ای  ــتی کارنام ــرف و میهن دوس ــش ش ــه در آزمای ــی ک ــت. دکان های ــه  اس  انداخت
ســیاه دارنــد و تحت نام هــای مختلــف مفســران و محققــان یــا رســانه های عمومــی 
ــاعة   ــم و اش ــات رژی ــغ ثب ــت و تبلی ــه مقاوم ــی علی ــز سمپاس ــد ج کاری نکرده ان

مانــدگاری آخوندهــا.
ــه  ــم بی تجرب ــی رژی ــای اطالعات ــم و مخصوصــًا بانده ــه رژی ــه روشــن اســت ک البت
ــان  ــالیان حاکمیت ش ــی س ــه ط ــتند ک ــی هس ــگ و هفت خط های ــتند. هفت رن نیس
ــه ای هســتند. یعنــی  ــا تجرب ــا توانســته اند مــار خــورده و حــاال کفچه  افعی هــای ب ت
نیــاز وزارت ملعونــة  اطالعــات تنهــا بــه دکان هایــی نیســت کــه مســتقیم از رژیــم 
دفــاع می کننــد. کارآیــی بیشــتر وقتــی اســت کــه دکان هایــی راه  انداختــه شــوند بــا 
تابلوهــای عــوام فریبانــة مختلــف بایــد گاهــی نــق و نوقــی هــم کــرد و مثــاًل ســنگ 

انتقــاد، آن هــم بــه جناح هــا و افــراد خودســر)!( را هــم بــه ســینه زد. 
ــزی کــرد و شــعار ســرنگونی را هــم چاشــنی حرف هــای  ــد ناپرهی گاهــی هــم بای

ــرد.  ــان ک اصلی ش
ــت  ــی مقاوم ــًا نف ــم که اتفاق ــوار« رژی ــت »زنده خ ــه ماهی ــا ن ــی آنه ــرف  اصل ح
سرســختی اســت کــه طــی ســالیان تــن بــه هیــچ نــوع سازشــی نــداده  اســت. همــه 
می دانیــم کــه برخــی از ایــن کفچه مارهــا در عیــن ایــن کــه ســر در یــک یــا چنــد 
ــال  ــط وخ ــوش خ ــد و خ ــگ کرده ان ــان را رن ــان خودش ــد چن ــی دارن ــور وزارت آخ
ــا  ــد ب ــه نکن ــد ک ــه شــك می افت ــده ب ــا خوانن ــا شــنونده ی ــده ی ــه بینن شــده اند ک

یــک فــرد یــا رســانة ضدرژیمــی روبــه رو اســت.
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اما ای دریغ که به قول سعدی:
دیو اگر صومعه داري كند اندر ملكوت

همچو ابلیس همان طینت ماضي دارد
کارت هــای رنگارنــگ رژیــم در دکان هــای مختلــف به گونه هــای مختلــف، بــا 
ــفر  ــه در س ــت ک ــل اس ــن دلی ــوند. به همی ــه می ش ــه، عرض ــت ماضی ــان طین هم
ــد و  ــدان می آین ــه می ــی ب ــی وزارت ــان قلم ــم، چاقوکش ــش رژی ــت ماله ک پرفضیح
هریــک حرفــی و تحلیلــی ارائــه می کننــد. تــا اینجــای قضیــه چیــز تــازه ای نیســت. 
ــه قــول عبیــد در رســالة دلگشــا: »امــرد بــی درم نمی خســبد«. ایــن موجــودات  ب
ــد.  ــت دارن ــای گردن کلف ــای آخونده ــا پامنبری ه ــیاری ب ــی بس ــباهت محتوای ش
ــتقیم و  ــه را، مس ــات مربوط ــر روز، وجوه ــی ه ــا گاه ــاه، ی ــه هرم ــا ک ــن معن به ای
ــت از  ــده صحب ــن ع ــرای ای ــد. ب ــان می کنن ــرای فرم ــت و اج ــتقیم،  دریاف غیرمس
ــاوه  ــا کلمــات ی ــا آخونده ــدی ب ــم و ضــرورت مرزبن ــه ای و حرمــت  قل شــرف حرف
ــگ کالس  ــرای کینگ کن ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای ــت مانن ــت. درس ــوردی اس ــی م و ب
ــد.  ــم می زنن ــی همة بســاط را به ه ــم زدن ــود. در چشــم به ه ــته ش ــر گذاش کامپیوت
بــا مأمــوران شناخه شــدة وزارت اطالعــات، بــه  طمــع ولیمــه ای حقیــر، می نشــینند 
ــوده  ــاواک فال ــت های س ــان گش ــا فرمانده ــد، ب ــرا می کنن ــترک اج ــة مش و برنام
ــر  ــید، س ــا نشناس ــید ی ــما بشناس ــه ش ــم ک ــی ه ــس و ناکس ــا هرک ــد،  ب می خورن
ــک روز از  ــد. ی ــه بگذارن ــمش را چ ــه  اس ــت ک ــم نیس ــًا مه ــد و مطلق ــر دارن و س
ــوند  ــر می ش ــن« و روز دیگ ــد مجاهدی ــوند »منتق ــوند و می ش ــدار می ش ــواب بی خ
ــده و »تنهــا  »فعــال حقــوق بشــر« و روز دیگــر به عنــوان یــک ولی فقیــه خودخوان
ــا  ــه گوی ــد ک ــورد می کنن ــوری برخ ــال۶۷« ط ــام س ــل قتل ع ــناس بی بدی کارش
هیــچ مجاهــدی حــق نــدارد از قتل عــام یارانــش بگویــد و ایــن عطــش یاوه ســرایی 
ــا آن جــا فــوران می کنــد کــه هیــچ نهــاد حقوق بشــری هــم نبایــد  و دروغ بافــی ت
ــم در  ــات  رژی ــای جنای ــدان و افش ــع زن ــام و وقای ــورد قتل ع ــق در م ــرای تحقی ب
ــد  ــن« خواه ــش »ننگی ــد گزارش ــر بیای ــد که اگ ــن بیای ــراغ مجاهدی ــا س زندان ه
ــط دکان داران  ــیانه ای، توس ــای وحش ــت و تازه ــاهد تاخ ــه ش ــت ک ــن اس ــود! ای ب
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عوام فریــب و چاقوکشــان الت و هــرزه، هســتیم کــه در واقــع بازتــاب همــان خــوی 
ــت  ــن جماع ــا اســت. ای ــب و مســت آخونده ــدان ل ــده خــواری« ماله کــش خن »زن
هوچــی و تبهــکار هــر روز معرکــه ای به پــا می کننــد. در چارســوق اینترنــت چنــان 
ــرس.  ــه نگــو و نپ ــد ک ــی در می آورن ــد و الت بازی های ــن می کوبن ــه زمی ــی ب قمه های
ــه  ــت ب ــد رحم ــه ص ــند ک ــی می کش ــود و عربده های ــا می ش ــی به پ ــان غوغای چن
ــن  ــة ای ــه هم ــا اســت ک ــاال مضحــک اینج ــن و گوهردشــت. ح ــتان اوی شالق بدس
ــی  ــدازة یــک گون ــای سیاســت روز به ان ــم در دنی حضــرات را در یــک جــوال بریزی
ــاد  ــد ی ــگاه می کن ــان ن ــو خالی ش ــای ت ــی به ادعاه ــد و آدم وقت ــن وزن ندارن په
ــده   ــوی آم ــر اول مثن ــه در دفت ــد ک ــرگ کاه می افت ــر ب ــت مگــس نشســته ب حکای
ــول  ــر ب ــه ب ــد ک ــرگ کاه می گوی ــر ب ــته ب ــی نشس ــخن از مگس ــوی س ــت. مول اس
ــده  اســت و در  ــوردی خوان ــم دریان ــرد عل ــر می ک ــه فک ــود و مغروران خــری روان ب

ــد: ــتیرانی می کن ــا کش دری
آن مگس بر برگ کاه و بول خر

همچو کشتیبان همی افراشت سر
گفت من دریا و کشتی خوانده ام

مدتی در فکر آن می مانده ام
صاحب تأویل باطل چون مگس

وهم او بول خر و تصویر خس
ــول  ــر ب ــرگ کاه و روان ب ــر ب ــا و جنجــال و تبهــکاری مگس هــای نشســته ب تقاله

ــد؟  ــی ندیده ای ــده وزارت ــزک ش ــانه های ب ــتیرانی در رس ــای کش ــا ادعاه ــر را ب خ

زوزه های دکان دارهای موازی با ماله کشان 
زوزه هــای خــارج از عــرف ایــن قبیــل موجــودات، هرچنــد تهــوع آور ولــی، مضحــک 
ــه قبایــی منــدرس و  اســت. ترکیبــی اســت نامــوزون و چهل تکــه ای کــه بیشــتر ب
ــود  ــوس ش ــان ملم ــه حرف م ــن ک ــرای ای ــباهت دارد. ب ــده ش ــه دوزی ش وصلة پین
ــیانه و  ــی ناش ــه صورت ــه ب ــا ک ــه دکانداری ه ــن نمون ــی از ای ــه یک ــت ب ــر اس بهت
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ــم. ــاره کنی ــد اش ــل می کن ــش عم ــوایی ماله ک ــا رس ــوازی ب ــه م ابلهان
ــی آن را  ــاد زری اصفهان ــی.وی را شــنیده اید. زنده ی ــون میهــن ت ــام تلویزی ــًا ن حتم
ــای ســاخته و  ــان دکان ه ــه در می ــرا ک ــد. زی ــز« می نامی ــی همــه چی ــون ب »تلویزی
پرداختــه رژیــم، بــه واقــع بــزک شــده ای مهــوع اســت. دکان دار آن فــردی بــه نــام 
ســعید بهبهانــی اســت کــه در معرفــی خــودش نوشــته زمــان شــاه بورســیه گرفتــه 
ــه  ــد« رابط ــیون های جدی ــن »فراماس ــا انجم ــا ب ــه و در آنج ــتان رفت ــه  انگلس و ب
داشــته و اســتادش فــردی بــه نــام وینســتون ویلســون بوده اســت. در مراحــل بعــد 
ــر شــاه در  ــرگ ب ــه هــم ســر شــعار م ــا دانشــجویان کنفدراســیون همــان منطق ب
ــالب  ــد از انق ــت. بع ــاه بوده اس ــد ضدش ــال ها ض ــان س ــاب از هم ــن جن ــاده. ای افت
ــد و یــک  ــران می زن ــود ســری به ای ــه بیــرون خزیــده ب هــم کــه هــر موشــی از الن
چنــد بعــد بــه یکــی از کشــورهای اروپایــی مــی رود و بــاز هــم بــه نوشــتةخودش تــا 

»بــه پناهنــدگان کمــک کنــد«! 
طــرف رویــش نشــده کــه صریــح بنویســد که اســتخدام دولــت مربوطــه بــوده  اســت. 
ــانه و آن  ــن رس ــاگردی در ای ــی خانه ش ــی آورد. مدت ــکا درم ــر از آمری ــم س ــد ه بع
ــورد. و  ــگ می خ ــت رن ــای هف ــی زاده«ه ــری از »پول ــان چاک ــد و ن ــانه می کن رس
یــک دفعــه مــا بــا شــازده پســری روبــه رو می شــویم که اســمش می شــود »ســعید 
بهبهانــی« و طنــز تلــخ زمانــه را بنگریــد کــه مجاهدیــن، یعنــی همــان کســان کــه 
 از اول بنیانگذاری شــان بــا شــعار مــرگ بــر شــاه در زیــر شــکنجه و تیــغ و دشــنة  
ــی بتــه حســاب دموکراســی  ــد به ایــن موجــود ب ــد حــاال بای شــاه و ســاواک بوده ان
ــد،  ــاه می بینن ــد! به هرحــال وقتــی کــه خمینــی را در م و دیکتاتوری شــان را بدهن
و زمانــی کــه رفســنجانی و خاتمــی مــدره می شــوند و زمانــی کــه بــرای الجــوردی 
»بنیــاد فرهنگــی« راه می اندازنــد، حســاب چنیــن تحفه هایــی هــم روشــن اســت. 
ــال  ــر ح ــد. به ه ــرا می خوانن ــان اپ ــچ برایت ــه هی ــا ک ــا ابوعط ــر باالیی ه ــن س در ای
ــودش  ــد خ ــی بع ــد ول ــی می کن ــپ« معرف ــگر چ ــودش را »چالش ــان اول خ ایش
ــری  ــم مج ــد ه ــوده! بع ــپ ب ــا چ ــش ب ــورش چال ــه منظ ــد ک ــام می کن رفع ابه
تلویزیــون میهــن تــی.وی می شــود کــه  اگــر بــه فهرســت برنامه هایــش نــگاه کنیــد 
ــن و مقاومــت  ــا مجاهدی ــت ب ــه جــز ضدی متوجــه می شــوید کــه هیــچ رســالتی ب
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نــدارد. یعنــی همــان کــه عبیــد زاکانــی گفتــه بــود. در یــک کالم دکان دار حقیــری 
کــه نــه  از ســواد و معرفــت بویــی بــرده و نــه  از شــرف حرفــه ای. لومپنــی کــه بــا 
ــی  ــادش مــی رود کــه در پشــت دوربیــن یــک رســانة همگان ــن انتقــاد ی کوچکتری
ــاز  ــازی و عربده کشــی ب ــی اش یعنــی چــارواداری و الت ب ــه شــغل اصل نشســته و ب
ــات  ــواع حیوان ــه  ان ــت ک ــرداب اس ــک م ــع ی ــی او درواق ــردد. دکان عوام فریب می گ
ــای  ــی پ ــود. ول ــت می ش ــف، در آن یاف ــای مختل ــا وضعیت ه ــرده، ب ــرده و نیم م م
اصلــی برنامه هــای او یــک کاپــوی مخبــط اســت کــه بــه تشــنه به خونــی مجاهدیــن 

ــت.  ــهره  اس ــدی ش ــی و خالی بن و دروغ گوی
برنامه هــای ۴ســاعته وراجی هــای او کــه سراســر تهمــت و فحش هــای چــاروداری 

نســبت بــه همــه  اســت به راســتی خســته کننده و تهــوع آور اســت. 
ــا هــم کــه چفــت می شــوند یــک رســانة هرمافرودیــت تشــکیل  ایــن دو همــزاد ب
می شــود کــه بــه  اجــرای کامــل خودگویــی و خودخنــدی دســت می زننــد. 
ــح  ــورد توضی ــن م ــر در ای ــتر و صریح ت ــه بیش ــت ک ــن اس ــع از ای ــت کالم مان عف
ــی  ــا موجودات ــو و کرم ه ــد زال ــی مانن ــه حیوانات ــم ک ــادآوری می کن ــط ی ــم. فق بده
هســتند کــه بــرای تولیــد مثــل هربــار هویــت خودشــان را عــوض می کننــد. برخــی 

ــد.  ــیت می دهن ــر جنس ــه تغیی ــر از ۳۰ثانی ــت در کمت ــن دس ــر از ای دیگ
ازایــن نظــر زوج هرمافرودیــت بهبهانــی و مصداقــی خودشــان می گوینــد و خودشــان 
ــد  ــد و گاه  آن می گوی ــک می رقص ــرد و آن ی ــرب می گی ــن ض ــد. گاه  ای می خندن
و ایــن یــک می رقصــد. رقاصی هــای ایــن زوج بی هنــر یــک گربــه رقصانــی 
تکــراری و بی محتــوا را بــه وجــود مــی آورد. گربــه رقصانــی زوج هرمافرودیــت البتــه 
ــداران در لیســت  ــپاه پاس ــذاری س ــد از نامگ ــردن در فضــای بع ــم ک ــز گ ــرای ای ب
ــت  ــت و درس ــد اس ــکا، مفی ــه  امری ــی وزرات خارج ــتی خارج ــازمان های تروریس س
در همیــن جاســت کــه ســعید بهبهانــی از تــرس پیگــرد قانونــی و اخــراج، اعــالم 
ــن  ــه ای ــی در توجی ــد. ول ــح می ده ــوخته را ترجی ــای س ــا پارتنره ــه ب قطع رابط

ــد:  ــد و می گوی ــو می ده ــم ل ــا را ه ــی چیزه ــر برخ ــه ناگزی ــی ب بی وفای
»علــت ایــن كــه مــن بــا او]حشــمت رئیســی[ قطع رابطــه كــردم ایــن بــود كــه در 
ــي  ــه منبع ــت از روي چ ــي نمي گف ــد ول ــي را از رو مي خوان ــش مطالب مصاحبه های
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ــب از  ــدم كــه مطال ــم. آخــرش فهمی ــم را نمي گوی ــد. مي گفــت مــن منابع مي خوان
منابــع ســپاه و رژیــم بــود كــه مي خوانــد. او مواضعــش تمامــًا از منابــع روس بــود 
كــه  از كانــال ســپاه مي آمــد. مــن وقتــي ایــن مســأله را متوجــه شــدم رابطــه بــا او 

را قطــع كــردم« )۳اردیبهشــت۹۸(

یک فقره از مغازله های یک رسانة هرمافرودیت
ــه  ــد و ب ــر بگذاری ــدان روی جگ ــداری دن ــد مق ــید و بتوانی ــته باش ــت داش ــر وق اگ
تولیــدات ایــن رســانة هرمافرودیــت گــوش کنیــد متوجــه می شــوید کــه در مغازلــة 
کثافــت و نجاســت یکــی می گویــد و دیگــری به بــه و چه چــه را می انــدازد. 
پرداختــن بــه بســاط خودفروشــی رســوای آنهــا البتــه فرصــت بیشــتری می طلبــد. 

ــم.  ــای آن می پردازی ــی ازآخرین ه ــه یک ــه موضــوع ســخن ب ــا ب ــا بن ــا م ام
ــه ای تحت عنــوان تفســیر و تحلیــل  ــه مغازل ــور ابلــه ب در ۳۱مــرداد۹۸ ایــن دو جان
ــرای  ــد. ب ــت، می پردازن ــواداران مقاوم ــرات ه ــوئد و تظاه ــه س ــش ب ــفر ماله ک س
ــط و  ــوی مخب ــک کاپ ــوان ی ــی به عن ــت مصداق ــی و فالک ــان دادن اوج درماندگ نش
ــن  ــه  آخری ــل وزارت، ب ــط اصطب ــت خ ــی هف ــواد ول ــان بی س ــک رأس گربه رقص ی

ــم.  محصــول مشترکشــان توجــه کنی
بعــد از لیســت گذاری ســپاه و جانورانــی مثــل ظریــف وظیفــة  رســانه های 
ــا وظیفه شــان اجــرای  ــه تنه ــی ک ــا فکل کراواتی های ــات ی ســردر آخور وزارت  اطالع

ــر مربوطــه  اســت چیســت؟  اوام
ــن نیســتند  ویژگــی قضیــه  این اســت کــه منبــع انتشــار خبــر هــم خــود مجاهدی
تــا حضــرات بیاینــد یــاوه ببافنــد کــه مجاهدیــن دروغ گفتــه یــا اغــراق کرده انــد. 
رســانه های شــناخته شــده بین المللــی عکــس و فیلــم گرفتــه و خبرهــا و 
ــکل  ــداری مش ــرات مق ــرای حض ــن کار ب ــد. بنابرای ــره کرده ان ــا را مخاب گزارش ه

شــده  اســت! 
اگــر خبــر فعالیت هــای کانون هــای شورشــی باشــد به رغــم عکس هــا و فیلم هایــی 
کــه بــه روشــنی گــواه هســتند، می شــد آن را بــه دروغ و صحنه ســازی تعبیــر کــرد. 
دروغ هــم کــه حنــاق نیســت تــا گلــوی آقایــان و ایضــًا خانم هــا را بگیــرد. لــذا ایــن 
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یکــی مصیبتــی اســت کــه بایــد یــک جــور دیگــر ماســتمالی اش کــرد. ایــن اســت 
ــا  ــا کــرم ی ــه عنــوان مــادر، خــرج ســفره را می چینــد ت ــو ب ــا زال کــه یــک کــرم ی
زالــوی دوم، یعنــی کاپــوی مخبــط، بــه زبــان بیایــد و محصــول مشترکشــان بشــود 

یــک برنامــة تلویزیونــی ســراپا دروغ و تهمــت. 
بهبهانــی بــا ژســت بــی طرفــی! و سرشــار از غــرض و مــرض کامــل، اجــرای فرمــان 

می کنــد و از قــول یــک ایمیــل ناشــناس نقــل می کنــد کــه: 
»دســتگاه... رجــوی بــا توجــه بــه تظاهــرات ایرانیــان ســاکن ســوئد علیــه ظریــف 
ــتقیم  ــم غیرمس ــی ه ــت و بی.بی.س ــودش ریخ ــه خ ــه کیس ــات را ب ــة اعتراض هم
ــر  ــن خب ــه  ای ــرای پیش زمین ــدم کــه ب ــه  آن اشــاره کــرده  اســت، مــن حتــی دی ب
ــال  ــن از س ــرات مجاهدی ــس تظاه ــد عک ــزار می کنن ــی برگ ــان تظاهرات ــه  ایرانی ک
ــه  آنجــا  ــوط ب ــورک کــه بنفــش داشــتند مرب ــم در نیوی ۲۰۰۹و۲۰۱۰ فکــر می کن
آن را گذاشــتند روی صفحه شــان، می پرســد کــه  ایــن دســتگاه همــة اعتراضــات را 
بــه کیســه خــودش ریخــت و بی.بی.ســی هــم غیرمســتقیم آن را پخــش کــرده، آیــا 
در آینــده  ایــن فرقــه حاصــل همــه زحمــات مــردم علیــه رژیــم را بــه نفــع خــود درو 

نخواهــد کــرد؟ توضیــح بدهید«.)میهــن تــی.وی ۳۱مــرداد۹۸(
آیــا بایــد تردیــد کــرد کــه  ایــن قبیــل رذالت هــا رابطــة مســتقیم بــا جیــره مواجــب 

ماهیانــه و حتــی روزانــه زالــو یــا کــرم اول هرمافرودیــت دارد؟ 
حــاال ببینیــم کاپــوی مخبــط کــه درضمــن ایــن توهــم را هــم دارد کــه  آســمان 
ــد  ــه داده ان ــان هدی ــا زمینی ــه م ــک تحفــة بی ماننــدی مثــل او را ب ــاره شــده و ی پ
ــه  ــوی دوم را چگون ــرم و زال ــش ک ــد و نق ــی می زن ــه گالب ــرة  کار چ ــوان خب به عن

ــد.  ــازی می کن ب
مخبــط الســلطنة ابلــه، اول یــک مقــداری روضــه می خوانــد کــه بلــه همــة گروه هــا 
ــه  اوج وقاحــت  ــد! و... و بعــد تحلیلــی می کنــد کــه ن ــه جیــب خودشــان می ریزن ب

کــه مــاورای بالهــت اســت، می بافــد:  
ــدت  ــه ش ــوی ب ــة رج ــه فرق ــی ک ــور از آنجای ــل کش ــی از داخ ــتگاه  امنیت »دس
منفــور اســت تمــام تالشــهایی کــه در داخــل صــورت می گیــرد، از جنبــش۹۶ تــا 
ــم  ــه می گوی ــن را ک ــته، ای ــش را داش ــن نق ــوی کمتری ــة رج ــه فرق ــش۸۸ ک جنب
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مســتند می کنــم... در داخــل کشــور ایــن دغــل کاری را دســتگاه  امنیتــی می کنــد 
کــه بتوانــد ســرکوب کنــد، بــه خاطــر نفــرت عمومــی کــه از فرقــه رجــوی اســت را 

دامــن بزنــد«. 
ــم  ــی را به اس ــرکات اعتراض ــة ح ــات هم ــه وزارت اطالع ــت ک ــن اس ــان کالم ای ج

ــد! ــرکوب کن ــد س ــا بتوان ــد ت ــی می کن ــن معرف مجاهدی
معنــای بالفصــل ایــن زیاده خــوری کاپــوی مخبــط ایــن اســت کــه  اگــر ســرکوبی 
هســت تقصیــر مجاهدیــن اســت. مقصــر اصلــی زندانهــا و اعدامهــا و شــکنجه ها نــه 

جــالدان و غارتگــران، کــه مجاهدیــن هســتند. 
هرچــه بخواهــد ونــگ بزنــد کــه نــه  ایــن منظــور نبــوده صراحــت مطلــب شــعری 
ــتی در کار  ــه دس ــان ک ــة  آن ــد. هم ــاعر باش ــی بطــن ش ــش ف ــه  المعنای نیســت ک
ــعدی  ــل س ــیخ اج ــاد ش ــت. ی ــه بوده اس ــور چ ــه منظ ــوند ک ــه می ش ــد متوج دارن

ــی کــه بگویــد عاقــالن داننــد!  خال
كلماتشان

این الشه هاي گندیدة گورزاد
 ارزاني طویله هایشان! 

ما سرفراز از بي مقداري خود

به شقیقة شقاوت شلیك  می كنیم.
امــا مخبــط مــا روی ســنگ پای قزویــن را هــم ســفید کــرده  اســت. بــرای ایــن کــه 
ــل  ــک کام ــد هرمافروتی ــد و تولی ــل باش ــرم اول و دوم تکمی ــول مشــترک ک محص

ــد:   ــه می باف ــردد در ادام گ
ــا  ــد و کم ــزی را می بین ــن چی ــم آدم چنی ــی را ه ــطح بین الملل ــفانه در س »متأس
ایــن کــه گویــی فقــط فرقــة رجــوی تظاهــرات علیــه ورود ظریــف در ســوئد بــوده 
 اســت. نــه همــة ایرانیــان از همــة جریانــات سیاســی کــه حتــی وابســتگی سیاســی 
ندارنــد، شــکل مســتقل هســتند و یــا قبــاًل در جریانــی بوده انــد، شــرکت داشــتند. 
شــما می توانیــد تصاویــر را نــگاه کنیــد شــکل آنهــا را نــگاه کنیــد کــه فقــط یــک 
گــروه سیاســی باشــد، مــن گــزارش بی.بی.ســی را ندیــده ام اگــر هــر کســی ایــن کار 
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را کــرده باشــد در ادامــة همــان سیاســت رژیــم اســت و دغل کارانــه  اســت و بایــد 
ــات سیاســی باشــد چــه  از طــرف رســانه ها  در خــارج کشــور چــه  از طــرف جریان

باشــد بایــد پرهیــز کــرد...«. 
به روشــني حرفــش بــا بي. بي. ســي ایــن اســت كــه چــرا همــان چندلحظــه 
ــان دادي  ــن نش ــرات مجاهدی ــایرین از تظاه ــداد س ــه در ع ــم ك ــه اي را ه و صحن
ــره ای را  ــاه کبی ــه گن ــن چ ــت مجاهدی ــوم نیس ــن معل ــردي؟ همچنی ــور نك سانس
ــا  ــه قــول کــرم ی ــد؟ و کجــا، ب مرتکــب شــده اند و حــق چــه معترضــی را خورده ان

ــد؟  ــان ریخته ان ــه« خودش ــه کیس ــات را ب ــة اعتراض ــوی اول، »هم زال
ــة  ــراج یومی ــان ح ــه در جری ــد ک ــواب بدهن ــد ج ــانی می توانن ــط کس ــن را فق ای
شرفشــان، حیــا را خــورده و آبــرو را قــی کرده انــد و چــه بــاک کــه بــار دیگــر لیســه 
ــفید  ــانی س ــری پیش ــه مج ــن نقط ــد. در ای ــان بزنن ــاطور دژخیم ــنه و س ــر دش ب
رســانة  هرمافرودیــت میکروفــن را بــه دســت کاپــوی تشــنه به خــون می ســپارد تــا 

اصــل حــرف را بزنــد:  
»مــردم فریــب مجاهدیــن را نخوریــدآ، فریــب حقه بازی هــای مریــم رجــوی 
ــه صــورت  ــم ب ــد ه ــد« بع ــوی را نخوری ــم رج ــاده ای مری ــب ده م ــدآ. فری رانخوری
درنــده ای دریــده، بــا همــان خصلــت زنده خــواری ماله کــش، بــه ده مــاده 
ــه: »مســعود  ــی آورد ک ــان م ــه ده ــف ب ــردازد و ک ــم می پ ــر مری پیشــنهادی خواه
ــد«  ــیاد حقه بازن ــا ش ــد، اینه ــوی دروغ می گوی ــم رج ــد، مری ــوی دروغ می گوی رج
ــي،  ــان وزارت ــزد ارباب ــرخ خــودش ن ــردن ن ــاال ب ــراي ب ــدي، ب ــا خالي بن ــم ب ــد ه بع
ــتور داده  او و  ــاورد، دس ــم او را بی ــه  اس ــن ك ــدون ای ــوي، ب ــعود رج ــد مس مي گوی

ــن هســتند« را بكشــند! ــد مجاهدی ــه منتق »همــه كســاني ك
نتیجــة پیونــد مهــوع دو زالــو )مصداقــي- بهبهانــي( کــه کاری جــز مکیــدن خــون 

ــی.  ــد می شــود ۴ســاعت برنامــه تولیــد تلویزیون ندارن
 حــاال روشــن شــد کــه بــه واقــع بــا چــه بانــد هفت خــط و حقه بــاز و پرونده ســازی 
روبــه رو هســتیم؟ و روشــن شــد کــه  آقایــان بعــد از لیســت گذاری ســپاه و امثــال 
ــد و چــه رســالت دشــواری  ــوران می لرزن ماله کــش خنــدان چــرا مثــل برخــی جان
ــش  ــده  از پی ــن ش ــب تعیی ــره مواج ــرای جی ــا ب ــا تنه ــد؟ آنه ــده گرفته ان را به عه



کاپوها و هاپوها

162

ــد.  ــالش نمی کنن ت
ــان را  ــاله خودش ــد  س ــای چن ــارالتان بازی ه ــن ش ــوی الرحم ــان ب ــع خودش به واق
شــنیده اند. وقتــی کــه نســیم انقــالب بــوزد بــر مرداب هــای پــر از گنــد و الشــه  اســت 

ــکند! که بخش

سخن آخر: سرطان نظام و بساط رسانه های پیش ساخته
در پایــان ایــن ســخن بــد نیســت بــه نکتــة عبرت انگیــز دیگــری هــم توجــه کنیــم. 
آخونــد حجتی کرمانــی، بعــد از ایــن همــه ســال و دریــای عظیــم خونــی کــه بیــن 
ــاز بیــدار  مــردم ایــران و رژیــم آخونــدی بــه وجــود آمــده، بــه تازگــی از خــواب  ن

شــده و در گفتگــو بــا اعتمــاد گفتــه:  
»معتقــدم کــه نظــام مبتــال بــه بیمــاری شــدید ســرطان اســت و ســرطان ســراپای 
انقــالب را گرفتــه  اســت، از ســقوط فرهنگــی و اخالقــی و شــیوع ریــاکاری و شــرک 
ــات و دشــمنی های  ــا اختالف ــاق و دروغ و مفاســد اقتصــادی ت و ظاهرســازی و نف
داخلــی تــا مســائل خارجــی. انقــالب احتیــاج بــه یــک شــیمی درمانی همه جانبــه دارد«. 
ــرطان« و  ــل »س ــی از قبی ــه واژه های ــر ب ــار دیگ ــم یکب ــا می کن ــده تقاض از خوانن

ــد. ــت کن ــی« دق ــیمی درمان »ش
اگــر بــاز هــم در صحــت حرف هــای حجتی کرمانــی شــک داریــد به امثــال 

ــد.  ــگاه کنی ــی ن ــی و مصداق بهبهان
ــان ناشــدنی نظــام هســتند و مراحــل  ــع یکــی از ســرطان های درم ــه واق ــان ب این
بیماری شــان هــم تــا بدانجــا پیــش رفتــه کــه هیــچ شــیمی درمانــی کــم و زیــادی 

هــم جوابگــو نیســت. 
بایــد حرف هــای حجتی کرمانــی را در مــورد ســرطانی کــه رژیــم را گرفتــه جــدی 

بگیریــم. بــه دســت و قلــم و نــگاه و مغــز اینــان نــگاه کنیــم. 
آن کپک سبزی که بر قلب آنها روئیده سرطانی است درمان ناشدنی. 

چــرا کــه  ایــن جماعــت جــز نفرت پراکنــی و لیســیدن تیغــة جــالد کاری نکرده انــد 
و محکومــان منفــوری هســتند کــه جــزام و ســرطان تمــام قلــب و مغــز و دستشــان 

را فــرا گرفتــه. 
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خائنان! با خنازیري از لعنت بر گلو
و تفالة قانقاریایي بر دل

از زقوم حسادت ها و حقارت ها مي نوشند
و در انبانه هاي حسرت خود

جذام و برص را پنهان كرده اند





سیاست های جدید وزارت اطالعات و مأموریت 
ویژةیک مول مخبط اطالعاتی )ایرج مصداقی( 
در سه اپیزود
۱۷اردیبهشت۱۳۹۹
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اپیزود اول: قیام و پس از قیام
بت را
بامعنای آرزوی گمشده
نباید شکست
باید گریخت از جنبل هزار رنگ جادو
و بتخانه را ویران کرد

- بــه گفتــة یــک مــول بی آبــروی اطالعاتــی مثــل ایــرج مصداقــی توجــه کنیــم:
»ازنظــر مــن فرقــة رجــوی در جبهــة خلــق و جبهــة مــردم قــرار نــدارد«. بــرای 
شــناخت ایــن مــول اطالعاتــی نیــازی بــه کارت عضویــت اســت؟ نیــازی به ســند 
و مــدرک بیشــتر هســت؟ از ایــن ســو بنگریــم و بپرســیم یــک مأمــور رســمی 
اطالعاتــی رژیــم چــه می کنــد کــه ایــن مــول بی چــاک و دهــان نکــرده اســت؟

ــیار  ــه بس ــت ک ــی خیان ــتند...زخم یهودای ــان ها هس ــن انس ــان ضعیف تری - خائن
هــم دردنــاک اســت در نهــاد و روح هــر خائــن بیشــتر از هرجــای دیگــر خــودش 
ــد کــه چقــدر  ــر از هــر کــس دیگــر می دان ــن بهت را نشــان می دهــد. یــک خائ

حقیــر اســت.
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وقتی کــه هــرزه مرســی مثــل مصداقــی اعــالم می کنــد: »ازنظــر مــن فرقــة رجــوی 
در جبهــة خلــق و جبهــة مــردم قــرار نــدارد« ۱و »یکــی از بزرگ تریــن جنایتــکاران 
علیــه بشــریت مســعود رجــوی اســت« حداکثــر پرداختــش را بــه وزارت اطالعــات 
کــرده اســت. البتــه هیــچ مســئول امنیتــی نظــام هــم توقــع نــدارد کــه او قســمت 
دوم ایــن حــرف را بزنــد. آن قســمت ایــن اســت کــه وقتــی مجاهدیــن در جبهــة 
ــق را تشــکیل  ــدی اســت کــه جبهــة خل ــد آخون ــر نظــام پلی ــق نباشــند ناگزی خل
ــتقر در وزارت  ــاق مس ــا نف ــارزة ب ــاق مب ــای ات ــئوالن و پدرخوانده ه ــد. مس می ده
ملعونــه بــا لومپن هــای نــوع الجــوردی و حــاج داوود رحمانــی فــرق دارنــد. اغلــب 
آنهــا کت وشــلوار پوشــیده و عطــرزده و بــا یکــی دو ســند تحصیلــی بــه زیــر بغــل، 
ــب  ــه کس ــزان تجرب ــن می ــالیان ای ــی س ــد و ط ــی دارن ــدر ذکاوت ضدانقالب این ق
ــوز  ــد او را تمام س ــرف را بزن ــة ح ــد هم ــی بخواهن ــر از مصداق ــه اگ ــد ک کرده ان
ــوق  ــال حق ــنده« و »فع ــوان »نویس ــود به عن ــد ب ــادر نخواه ــر ق ــد؛ و او دیگ کرده ان
بشــری و فعــال سیاســی« و هــزارو یــک عنــوان پرطمطــراق دیگــر بــه میــدان بیایــد 
و وظایــف محولــة مربوطــه را انجــام دهــد. آنهــا به خوبــی می داننــد کــه بیشــترین 
کارآیــی مصداقــی به عنــوان یــک »مــول« اطالعاتــی همیــن اســت کــه مــرز بیــن 
خلــق و ضدخلــق را مخــدوش کنــد؛ و البتــه بایــد تصدیــق کــرد کــه ایــن میــزان 
ــی  ــت مصداق ــوب اس ــیار مطل ــا بس ــرای پدرخوانده ه ــی ب ــی و تخم حرام حرامزادگ
ــول و  ــه م ــوده و روی هم ــود رب ــی خ ــان اطالعات ــبقت از همگن ــوی س ــع گ به واق

ــت. ــفید کرده اس ــر را س ــی دیگ ــای اطالعات حرام زاده ه
ــه ای  امــروزه برهمــگان روشن شــده اســت که صــورت مســأله سیاســی ایــران معادل
ــرار  ــن ق ــرش مجاهدی ــرف دیگ ــدی و یک ط ــم آخون ــش رژی ــه یک طرف ــت ک اس
ــا  ــا و نیروه ــراد و گروه ه ــل اف ــت و تمای ــارج از خواس ــت خ ــک واقعی ــن ی دارد. ای
اســت. پیشــاپیش هــم روشــن باشــد کــه می تــوان بــه مجاهدیــن یــا شــورای ملــی 
مقاومــت انتقــاد کــرد. مــا مجاهدیــن هــم هیچ وقــت خــود را موجــودات آســمانی 
ــا  ــی ب ــرد و حت ــاد ک ــود انتق ــته ایم. می ش ــتی ندانس ــی و کاس ــه کم ــرا از هرگون مب

ــا از  ــا و همه ج ــا در اینج ــی.وی ۲۵اردیبهشــت۹۸. نقل قول ه ــن ت ــام میه ــه ن ــی ب ــال وزارت ــک کان ــو در ی 1-  گفتگ
گفتگــو در همیــن فاضــالب اطالعــات آخونــدی اســت. اگــر رفرانــس دیگــری داشــته باشــد جداگانــه ذکــر می شــود.
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کلمــات تندوتیــز انتقــادات را بیــان کــرد؛ امــا خصومــت بــا مجاهدیــن و مخــدوش 
کــردن جبهــة خلــق و ضدخلــق فقــط و فقــط کار مأمــوران و پادوهــای اطالعاتــی 

رژیــم اســت.
بخوانیم این »هرزه مرس اطالعاتی« در ادامه چه می گوید: 

ــدارد و  ــرار ن ــردم ق ــة م ــت و در جبه ــع ضدمردمی س ــه درواق ــن فرق ــتگاه ای »دس
می بایســتی افشــا بشــه، طــرد بشــه« و همچنیــن بــا وقاحتــی بی ماننــد می گویــد:  
»یــک مــوی گندیــدة ایــن بابــا ابوبکــر بغــداد مــی ارزه بــه صدتــا مســعود رجــوی« 

)۱۱اردیبهشــت۹۸(
ــش  ــال پی ــه ۷س ــت ک ــی اس ــد کس ــوری می کن ــه زیاده خ ــه این گون ــی ک کس
ــه تمامیــت  ــق علی ــن خل ــارزات مجاهدی ــًا از مب ــود: »مــن عمیق ــه نوشــته ب مزوران
ــر  ــه ه ــاعدت ب ــی و مس ــرده و از همراه ــت ک ــالمی حمای ــوری اس ــی جمه نظام
ــم  ــغ نخواه ــد دری ــالش کن ــم ت ــن رژی ــرای ســرنگونی و اســقاط ای ــه ب ــی ک نیروی
ــا در  ــت و ایســتادگی نســل م ــزارش ۹۲ صفحــه۶( و »درخشــش مقاوم ــرد« )گ ک
ــخ و  ــوب تاری ــرای همیشــه محب ــن را ب ــا مجاهدی ــود ت ــی ب ســال های۶۰ و ۶۱ کاف

ــا(.  ــد« )همانج ــد کن ــان می تپ ــرای میهن م ــه ب ــی ک ــه قلوب هم
البتــه مــا همان زمــان کــه ایــن موذیگری هــا را می کــرد می دانســتیم کــه 
ــت اســت.  ــاران مقاوم ــا و ی ــب م ــم فری ــی رژی ــوی اطالعات ــن یاب ــی ای ــدف اصل ه
ــد و  ــا بزن ــارزان ج ــارزه و مب ــق و مب ــوف خل ــود را در صف ــاز خ ــد ب ــا یک چن ت
ــه  ــود این ک ــح ب ــان واض ــن رو برایم ــد. از همی ــام ده ــود را انج ــوذ خ ــالت نف رس
ــان  ــت. او در آن زم ــش نیس ــاوه ای بی ــتم ی ــن هس ــد مجاهدی ــن منتق ــد م می گوی
کــه آن چیزهــا را می نوشــت یــک وظیفــة خــاص و مشــخص را دنبــال می کــرد و 

می نویســد:  اکنون کــه 
ــا  ــت« ی ــی س ــاک و ضدمردم ــیار خطرن ــیار بس ــه ای بس ــک فرق ــوی ی ــه رج »فرق
ــرد« وظیفــة دیگــری  »رژیــم اســالمی بیشــترین اســتفاده را از فرقــة رجــوی می ب
و  پاچه ورمالیدگی هــا  و  ابلهانــه  کودنی هــای  بــا  مصداقــی  دارد.  به عهــده  را 
چاقوکشــی های هفتگــی اش در تلویزیــون هرمافردویــک خــود ســعی می کنــد کــه 
ــم  ــی می دانی ــا به خوب ــا م ــدازد؛ ام ــی بین ــریع و عکس العمل ــش س ــه واکن ــا را ب م
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درنــگ در حرف هــای او، نــه به اعتبــار قــدر و وزن ناداشــتة سیاســی کــه به اعتبــار 
ــور  ــی همان ط ــایان توجه اســت؛ یعن ــات ش ــناخت خــط و خطــوط وزارت اطالع ش
ــور و  ــد. او مأم ــرد دی ــک ف ــوان ی ــد به عن ــی را نبای ــم مصداق ــا گفته ای ــه باره ک
معــرف یــک جریــان اطالعاتــی مشــخص اســت و بحــث مــا در مــورد او نــه سیاســی 

کــه دقیقــًا و تمامــًا اطالعاتــی اســت.
ــه جــای درنــگ و تأمــل اســت کــه چــرا مصداقــی ناگهــان خواهــر  به عنــوان نمون
ــت،  ــی ماس ــران زندان ــن خواه ــی از مقاوم تری ــه یک ــفایی را ک ــره ش ــد زه مجاه
ــار دروغ و  ــه رگب ــش ب ــر و برادران ــادر و خواه ــدر و م ــهادت پ ــد از ش ــه بع ۴ده
اتهــام می بنــدد کــه ماننــد خــودش نــادم و تــواب بــوده و در نمــاز جمعــه شــرکت 
ــی  ــه کس ــود چ ــه س ــت و ب ــته کیس ــط و خواس ــن خ ــرا؟ ای ــًا چ ــرده؟ واقع می ک

ــود: ــه ب ــه گفت ــد ک ــی نمی افتی ــزار قبان ــای ن ــعر زیب ــاد ش اســت؟ ی
دوستان!

من زخمی هستم که هرگز
سلطه خنجر را نپذیرفت

ــد سیاســی و  ــات و خطــوط جدی ــه وزارت اطالع ــی ب ــه اندک ــا دارد ک ــن ج بنابرای
امنیتــی آن بعــد از قیــام دی و آبــان۹۸ بپردازیــم و در ایــن کادر مأموریــت مصداقــی 

را بررســی کنیــم.

اشاره ای به قیام ۹۸ و خطوط جدید نهادهای امنیتی رژیم
قیــام گســترده و مردمــی دی و آبــان مــاه گذشــته )۹۸( بــه تصدیــق همــة کســانی 
کــه دســت اندرکار اوضــاع و احــوال سیاســی و اســتراتژیک میهن مــان هســتند یــک 
قیــام ســرفصلی بــود. هــم حاکمــان تکیــه  بــه قــدرت زده و هــم انــواع اپوزیســیون 
ــران  ــاص س ــور خ ــته ایم. به ط ــرفصل گذش ــک س ــه از ی ــد ک ــی دریافته ان حکومت
ــر بایــد در  ــه ناگزی ــد کــه ب حکومتــی حتــی بیشــتر از بســیاری دیگــران فهمیده ان
تمــام خــط و خطــوط سیاســی و امنیتــی خــود تجدیدنظر کننــد؛ و براســاس تحلیل 
ــه ای و  ــت های مرحل ــی سیاس ــوای واقع ــادل ق ــا و تع ــی نیروه ــد از صف آرای جدی
درازمــدت و حتــی رهنمودهــای اجرایــی خــود را تــازه کننــد. ایــن ارزیابــی شــامل 
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پاســخ دادن بــه وضعیــت مــردم، خودشــان و دشــمن مقابلشــان اســت.
محتــوای اصلــی قیــام۹۸ چــه بــود؟ مــردم نــه یک بــار و نــه یک جــا کــه در اغلــب 
نقــاط بــا صراحــت اعــالم کردنــد: »نــه شــاه می خواهیــم، نــه رهبــر«! ایــن شــعار 
بــه عبارتــی همــان شــعار »نــه شــاه و نــه شــیخ« مقاومــت ایــران از دهه هــای قبــل 
ــه و  ــام والیت فقی ــل نظ ــی کام ــدگان نف ــی تظاهرکنن ــتة اصل ــی خواس ــت؛ یعن اس
مرزبنــدی بــا ارتجــاع ســلطنتی بــود. جاافتــادن ایــن شــعار گامــی کیفــی در ارتقــاء 

مبــارزات مردمــی علیــه اســتبداد دینــی بــود.
از ســوی دیگــر »نخبــگان نظــام« و کســانی کــه هنــوز ســودای بقــای ایــن نظــام 
اهریمنــی را در ســر دارنــد بســیار و بهتــر از بســیاری بــه ایــن واقعیــت اســتراتژیک 
ــظ نظــام  ــه حف ــرای کســانی ک ــی ب ــی و حیات ــز اصل ــن خــط قرم ــد؛ بنابرای آگاه ان
ــد  ــه ب ــه والیت فقی ــه کســی ب ــن نیســت ک ــر ای ــد دیگ ــات می دانن را اوجــب واجب
بگویــد یــا نگویــد. مــرز ســرخ توهیــن یــا انتقــاد بــه والیت فقیــه متعلــق بــه دوران 
ــاج زاده  ــنهاد ت ــه پیش ــه ب ــرای نمون ــت. ب ــام اس ــر نظ ــوایی های اخی ــل از رس قب
ــت  ــوده و دس ــات ب ــکنجه و اطالع ــام ش ــذاران نظ ــته اش از بنیان گ ــه دارو دس ک
ــت  ــوده اس ــن خاک آل ــدان ای ــارزان و مجاه ــیاری از مب ــون بس ــه خ ــان ب همه ش
ــش  ــه و تبدیل ــه« والیت فقی ــی »محترمان ــای پیشــنهاد او در نف ــم. معن توجــه کنی
بــه ریاســت جمهــوری نظــام و آن هــم از نــوع مــدت دارش یــک از صــد اســت. آش 
ــا  ــود مقام عظم ــه خ ــور شــده ک ــدری ش ــه به ق ــی ولی فقی ــا و بی آبروی بی اعتباری ه
هــم در ســخنرانی زمــان انتخابــات اخیــر بــه منفوریــت خــودش اعتــراف کــرد. در 
کلیپ هــا و گفتگوهــای مــردم کوچــه و بــازار هــم بــا صراحــت تمــام بــاال تــا پائیــن 
ایــن رژیــم را یکــی می کننــد. پــس ازنظــر آخونــد علــوی یــا طائــب یــا متخصصــان 
ــا  ــی ب ــن کار رویاروی ــان، اصلی تری ــاج زاده و حجاری ــوع ت ــی نظــام، از ن ــکل کراوات ف
ــد و  ــر رخ می نمای ــه روز معتبرت ــه روزب ــت ک ــی اس ــام و مقاومت ــدی قی ــه بع مرحل
ــرای نظــام ایــن ســازمان  ــد. در یــک کالم تهدیــد اصلــی ب محبوب تــر نقــش می یاب

و رهبــری ایــن مقاومــت اســت.
هم چنــان کــه روزنامةجمهــوری اســالمی یک بــار در دعواهــای درونــی رژیــم 
ــتگاه های  ــط دس ــوی توس ــا پهل ــلطنت و رض ــرگ س ــتفاده از ب ــروژة اس ــو داد، پ ل
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ــم  ــم ه ــای رژی ــا و جناح ه ــی مهره ه ــراض برخ ــورد اعت ــی، م ــی و امنیت اطالعات
اســت؛ و کــم نیســتند جنــاح و افــرادی کــه آن را »خســارت بار« و موجــب غفلــت 
ــا  ــد. آنه ــر« می دانن ــت بی خط ــر »کبری ــی در براب ــر اصل ــم از خط ــای رژی نیروه
ــدن  ــار آم ــونت و کن ــز از خش ــه پرهی ــًا ب ــاهزاده« دائم ــه »ش ــد درحالی ک می گوین
ــای  ــل »کانون ه ــر طب ــی ب ــوی پیاپ ــعود رج ــد، مس ــیج فرامی خوان ــپاه و بس ــا س ب
شورشــی« می کوبــد و مریــم رجــوی هــم بــا »گســتاخی« بــه هــر مناســبتی پیــام 

ــد. ــرنگونی می کن ــت س ــد و صحب می ده

یک نمونة گویا
ــی مربوطــه اش را  ــم و چــه نهادهــای اطالعات یکــی دیگــر از دالیلــی کــه چــه رژی
ــا  ــت های آنه ــت ها و شکس ــد بن بس ــد وادار می کن ــت های جدی ــاذ سیاس ــه اتخ ب
ــا دشــمن اصلی شــان اســت.  و در اینجــا سیاســت های اطالعاتی شــان، در رابطــه ب
ــه  ــة گســترده و مفصلــی اســت کــه بایــد به طــور جداگان هرچنــد ایــن خــود مقول
ــه  ــتیم ک ــه آن هس ــاره ب ــر از اش ــی ناگزی ــود ول ــه ش ــه آن پرداخت ــروح تر ب و مش
سیاســت گذشــتة نهادهــای اطالعاتــی رژیــم بــر دوپایــة شــیطان ســازی و تروریســم 
اســتوار بــود. واقعیــت ایــن اســت کــه تروریســم جزئــی از موجودیــت رژیــم آخوندی 
اســت و از همــان روزهــای اول حاکمیتــش ایــن خــط را عمــل و اجــرا کــرده اســت؛ 
و به یقیــن تــا روزی هــم کــه موجــودی بــه نــام جمهــوری اســالمی وجــود داشــته 
ــم در  باشــد دســت از آن برنخواهــد داشــت. شــرح ترورهــای خــارج کشــوری رژی
ــا روز ســرنگونی  ــی ت ــد؛ یعن ــزه نمی گنجــد و همــگان از آن اطــالع دارن ــن وجی ای
ــز  ــن نی ــا ای ــود؛ ام ــا ب ــات تروریســتی آنه ــیار اقدام ــد هوش ــم بای ــردمداران رژی س
واقعیــت دارد کــه در ســال های اخیــر اقدامــات تروریســتی رژیــم در خــارج کشــور 
ــن شکســت ها، شکســت  ــات جــدی مواجــه شــده اســت. ســرآمد همــه ای ــا ضرب ب
ــات تروریســتش  ــس و دســتگیری دیپلم ــت پاری ــزرگ ویلپن ــاع ب ــار در اجتم انفج
بــود. بعــدازآن هــم تروریســت هایش یکــی پــس از دیگــری در کشــورهای مختلــف 
ــو رفتــه و دســتگیر شــده اند. در کشــورهایی نظیــر دانمــارک و هلنــد و آلمــان و  ل
ــا همان طــور  ــم شناســایی و دســتگیر شــده اند؛ ام ــی رژی ــکا مأمــوران اطالعات آمری
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ــا  ــن بی آبرویی ه ــا ای ــم ب ــه رژی ــت ک ــه گرف ــد نتیج ــز نبای ــد هرگ ــاره ش ــه اش ک
ــه  ــی ک ــی دارد. وقایع ــودش برم ــتی خ ــت تروریس ــت از سیاس ــوایی ها دس و رس
ــه اخــراج ســفیر رژیــم از ســوی دولــت آلبانــی  در آلبانــی اتفــاق افتــاد و منجــر ب
بــود گــواه ایــن اســت کــه بایــد منتظــر توطئه هــای جدیــد آخوندهــا در سیاســت 
ــان  ــی در آلم ــت داعش ــتگیری ۵تروریس ــود. دس ــان ب ــارج کشوری ش ــم خ تروریس
ــد  ــرده بودن ــفر ک ــم س ــی ه ــه آلبان ــم ب ــر مری ــرور خواه ــرای ت ــان ب ــه دو نفرش ک

آخریــن مــورد شکســت رژیــم در اقدامــات تروریســتی خــودش اســت.
ــان  ــه از مخالف ــود ک ــأله ب ــن مس ــغ ای ــم تبلی ــط رژی ــازی خ ــة شیطان س در زمین
ــی  ــان و حت ــة ایرانی ــه هم ــن را ب ــد؛ و ای ــه ده ــیطانی ارائ ــرة ش ــک چه ــود ی خ
ــو  ــه چنان چــه ســرنگون شــود آلترناتی ــد ک ــاء کن ــع خارجــی الق کشــورهای ذینف
ــس  ــد. پ ــد آم ــدتر روی کار خواه ــر و فاس ــن تر و بی رحم ت ــب خش ــدی به مرات بع
ــه  ــن داد و ب ــش، ت ــا و کمبودهای ــة ضعف ه ــا هم ــم، ب ــن رژی ــه همی ــت ب بهتراس
ــف  ــن خــط به انحــاء مختل ــراد دیگــر اعتمــادی نکــرد. ای نیروهــا و ســازمان ها و اف
ــم  ــران عل ــه ای ــر تجزی ــار خط ــت. یک ب ــده اس ــغ ش ــف تبلی ــای مختل ــه بیان ه و ب
ــن  ــف دام ــای مختل ــده ای از ملیت ه ــم عقب مان ــه ناسیونالیس ــار ب ــود، یک ب می ش
ــال های  ــش س ــه حنای ــی ک ــا و نفس ــم بی ن ــار روی شوینیس ــود و یک ب زده می ش
ــان  ــی همچن ــز اصل ــا تمرک ــد؛ ام ــرمایه گذاری می کنن ــه س ــت رنگ باخت ــال اس س
ــا  ــا ب ــام عظم ــه مق ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــن اســت. نبای ــدن مجاهدی روی خطــر آم
صراحــت اعــالم کــرده اســت بایــد تمــام فشــارها متوجــه ایــن »گروهــک 
ــا  ــاک ی ــتة نای ــل دارو دس ــه از قبی ــای لورفت ــود. البی ه ــاله« ش ــج  س پنجاه وپن
مدافعــان بی شــرم و حیــای آخوندهــا و حتــی بســیاری از ســاواکی های بی وطــن و 
شــکنجه گران دیــروز کــه از صدقه ســر جنایــات آخوندهــا دم درآورده و بــه میــدان 
ــتر  ــک ارکس ــوازی در ی ــم دادن و هم ن ــت ه ــا دست به دس ــه ب ــا بلک ــد ت آمده ان
درب و داغــان و ورشکســته اثبــات کننــد »فرقــة رجــوی یــک فرقــه ای بســیار بســیار 
ــازی های  ــوه فیلم س ــا به انب ــت در اینج ــد نیس ــت«. ب ــد مردمی س ــاک و ض خطرن
ــت ســرنگونی خــود  ــردم از عاقب ــن و ترســاندن م ــع شــر مجاهدی ــرای دف ــم ب رژی
یــادآوری کنیــم. شــاهد انبــوه ســاختن فیلم هــای ســینمایی بســیار بــا هزینه هــای 
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سرســام آوری هســتیم کــه توســط به اصطــالح فیلم ســازان و هنرپیشــگان بســیجی 
و مــزدور علیــه مجاهدیــن ســاخته می شــود تــا توپخانــة اطالعاتــی رژیــم در همــة 
جبهه هــای داخلــی و خارجــی جبــران مافــات کنــد. چنــدی پیــش در یــک برنامــة 

ــه پرداختــه شــد.  ــه ایــن مقول تلویزیونــی کــه از ســیمای آزادی پخــش شــد ب
در ایــن برنامــه آمــاری ارائــه گردیــد کــه مــن عینــًا نقــل می کنــم »رژیــم آخونــدی 
از ســال۱۳۶۴ تاکنــون ۱۹۸فیلــم، مســتند و ســریال سفارشــی علیــه مجاهدیــن و 
مقاومــت ایــران ســاخته اســت. مجمــوع ایــن تعــداد فیلــم و مســتندهای سفارشــی 
رژیــم علیــه مجاهدیــن ۱۰۷۴برنامــه می شــود. از ایــن ۱۹۸فیلــم و مســتند ۵فقــره 
در دهــة۶۰، ۳فقــره در دهــة۷۰، ۹فقــره در دهــة۸۰ و ۱۸۱ فقــره در دهــة۹۰ تولیــد 
ــژة  ــای وی ــد »برنامه ه ــام آور بای ــار سرس ــن آم ــه به ای ــت«. البت ــده  اس و پخش ش
تلویزیونــی بــه مناســبت های مختلــف ازجملــه عملیــات فــروغ جاویــدان، ســالگرد 

تأســیس ســازمان مجاهدیــن، ســالگرد ۳۰ خــرداد و...، برنامــه« را افــزود.
میــزان ایــن تبلیغــات زهرآگیــن به واقــع غیرقابل تصــور اســت؛ امــا ازقضــا 
این طــور کــه شــواهد نشــان می دهــد ســرکنگبین صفــرا فــزوده اســت؛ یعنــی در 
ذهــن کســانی کــه این گونــه مــورد بمبــاران تبلیغاتــی هســتند ایــن ســؤال مطــرح 
می شــود کــه اگــر مجاهدیــن این چنیــن خبیــث و ســرکوبگر و ضدمردمــی هســتند 

چگونــه اســت کــه طــی ایــن ســالیان بــر دوامشــان افــزوده شــده اســت؟ 
چگونــه اســت کــه آنهــا به رغــم فشــارهای نظامــی و حمله هــای موشــکی و 
بمبــاران کــه هرکدامــش ســازمانی را متالشــی می کــرد تــاب آورده انــد؟ و چگونــه 
اســت باوجــود آن همــه گله هــای بســیجی و نیروهــای مــزدور آنهــا تــکان نخوردنــد 
ــلح  ــاع و غیرمس ــاکنان بی دف ــه س ــیانه ب ــای وحش ــه حمله ه ــت ک ــه اس و چگون
اشــرف گرفتــه و محاصره هــای غذایــی و دارویــی و هرفشــار ضدانســانی دیگــر آنهــا 

ــت؟  ــرده اس ــر ک را مصمم ت
واقعیــت ایــن اســت کــه مجاهدیــن توانســته اند بــا پایداری هــای شــگفت و 
ــزدوران  ــازی های م ــا و شیطان س ــه ها و ترفنده ــام نقش ــود تم ــه خ ــه پرهزین البت
اطالعاتــی و پدرخوانده هــای در پشت پرده شــان را بــا شکســت روبــه رو کننــد. 
به ویــژه بعــد از انتقــال یکپارچــة آنــان بــه آلبانــی، بــا حفــظ تمامیــت تشــکیالتی 
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و ســاختار ســازمانی خــود، از دام جهیده انــد و بــا اســتقرار در یــک مــکان متمرکــز 
در آلبانــی امــکان موشــک باران مــزدوران »حــاج قاســم« و جمیــع دلســوزان نظــام 
ــت  ــده اس ــاع آن ش ــت؛ و اوض ــده اس ــیده ش ــت کش ــه شکس ــام ب ــوایی تم ــا رس ب
ــان  ــده و فرم ــای شورشــی« کوبی ــل کانون ه ــر طب ــی ب ــه »مســعود رجــوی پیاپ ک
ــدی داده درســت اســت  ــدازی نظــام می دهــد! بشــارتی کــه گان به اغتشــاش و بران
ــما  ــا ش ــد ب ــد بع ــما می خندن ــه ش ــد ب ــد بع ــده می گیرن ــمارا نادی ــدا ش ــه: »ابت ک

ــد شــد« ــروز خواهی ــگاه شــما پی ــد آن ــارزه می کنن مب
ــی  ــت بی چــون و چــرای سیاســی و اجتماع ــر واقعی ــه ب ــا ک ــن ارزیابی ه حاصــل ای

بــر چــه چیــزی اســتوار اســت چیســت؟ 
بازهــم بــرای  اجتنــاب  از  اطالــه کالم کافــی اســت بــه قســمت هایی از یــک پســت  
ــه«     ــام  »دموکرات هــای کوتول ــه   ن اینترنتــی معلــم زندانــی هاشــم   خواســتار    ب

بسنده کنیم:               
»در ایــن ۴۰ســال جمهــوری اســالمی تمــام احــزاب و ســازمان ها را بــا یــک انگــی 
ــد و  ــا نتواننــد نفــس کشــند. جبهــة ملــی را مرت ــود کــرد ت از میــدان خــارج و ناب
ــدای  ــد “در ابت ــرال خواندن ــا و... را لیب ــران و جام ــت ای ــزب مل ــت آزادی و ح نهض
ــق  ــی خل ــای فدای ــازمان چریک ه ــود’’ س ــر ب ــر فحشــی بدت ــرال از ه ــالب، لیب انق
ــی،  ــای خمین ــة آق ــه به گفت ــق ک ــق را مناف ــن خل ــازمان مجاهدی ــر و س و... را کاف
منافقیــن از کفــار هــم بدترنــد؛ امــا ســازمان مجاهدیــن خلــق بــا منافــق خوانــدن 
ــدی  ــر مه ــای دکت ــر می شــد. آق ــم قوی ت ــه روز ه ــه و روز ب ــرون نرفت ــدان بی از می
خزعلــی کــه از اردوگاه اصولگراهــا بیــرون آمــده، افشــا کــرد کــه “در همــان ابتــدای 
ــا عملیــات ایذایــی و  انقــالب در حــزب جمهــوری اســالمی نقشــه کشــیدند کــه ب
اذیــت و آزار و کشــتار اعضــا، ســازمان مجاهدیــن خلــق را وادار بــه مبــارزه مســلحانه 
کــرده تــا بتواننــد آنهــا را ســرکوب کننــد’’. همان طــور که اطــالع داریــم مأمــوران 
ــی ســینا در مشــهد  ــه بیمارســتان روان ــان۹۷ ب ــای خواســتار را در آب ــی آق اطالعات
ــه ســراغ  ــم ب ــد. در همین جــا دونفــر از مأمــوران اطالعاتــی رژی تبعیــد کــرده بودن
ــو  ــد و “از مــن خواســتند کــه چــون ســازمان مجاهدیــن خلــق از ت ایشــان می رون
حمایــت کرده انــد، بایــد علیــه آنهــا بیانیــه بدهــی و خــط قرمــز مــا رهبــری هــم 
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نیســت بلکــه ســازمان مجاهدیــن خلــق اســت”. خواســتار تــن بــه ایــن کار نمی دهــد. 
او ســپس ادامــه می دهــد: “در اردیبهشــت۹۷ کــه مأمــوران اطالعــات بــه باغــم آمدنــد، 
از مــن پرســیدند کــه چــرا بــا شــاهزاده رضــا پهلــوی همــکاری نمی کنــی؟! می خواهــی 
الن شــماره موبایــل شــاهزاده را بگیریــم کــه بــا او صحبــت کنــی؟!... .’’ و اضافــه می کند 
“حکومــت تــالش می کنــد کــه مبارزیــن را بــه اردوگاه ســلطنت طلب ها ســوق دهــد و 

همین طــور افــراد نفــوذی بســیاری نیــز بــه داخــل آنهــا فرســتاده اســت”«.
هاشــم خواســتار در پایــان نوشــته خــود دســت روی نکتــه بســیار بااهمیتــی می گذارد 
ــان و  ــازماندهی آن ــدرت س ــی و ق ــن و توانای ــارزات مجاهدی ــتایش از مب ــن س و ضم

تــالش رژیــم بــرای منحــرف کــردن مســیر اصلــی مبــارزات مردمــی  می گویــد:
»حکومــت تــالش می کنــد... افــراد نفــوذی بســیاری نیــز بــه داخــل آنهــا فرســتاده 
تــا ضمــن حمایــت از شــاهزاده و فحاشــی بــه رژیــم، بــه ســازمان مجاهدیــن خلــق 
نیــز فحــش بدهنــد؛ یعنــی بــه جــای تضــاد بــا جمهــوری اســالمی، تضــاد اصلــی 
را بــا ســازمان مجاهدیــن خلــق بوجــود بیاورنــد. حتــی بــرای ایــن کــه ایــن افــراد 
اعتبــار کســب کننــد چــه بســا کــه چنــد صباحــی هــم بــه زنــدان رفتــه تــا بعــد از 
آزادی بــا نــام و نشــانی کــه پیــدا می کنــد و از حاشــیه امــن برخــوردار می شــوند، 

بتواننــد بــا وجهــة بهتــری مأموریتشــان را انجــام دهنــد«.

اپیزود دوم: هزارپا با هزارپا و پاانداز
با پلکی که بر هم نهاد

و لبخند رضایتش را جالدان دیدند
آری به پلک زدنی

از خون خواهی به خون خواری غلتید
ــم  ــی رژی ــئوالن امنیت ــد مس ــرخ های جدی ــرز س ــت ها و م ــن سیاس ــد از تعیی بع
ــه  ــن زمین ــد. در ای ــی کنن ــد را اجرای ــه خطــوط جدی ــی هســتند ک ــد بازوان نیازمن
ــداز دارد و  ــا و پاان ــی هزارپ ــت؛ یعن ــود اس ــای زهرآل ــک هزارپ ــدی ی ــم آخون رژی
طیــف رنگارنگــی از انــواع مــزدوران را بــه خدمــت گرفتــه اســت. از بــه راه انداختــن 
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ــه ای از  ــنفکران خودفروخت ــن روش ــت گرفت ــه خدم ــا ب ــاک ت ــل نای ــی مث البی های
جنــم احســان نراقــی، از توده ای هــای همیشــه حاضــر بــه یــراق بــرای خدمــت بــه 
دســتگاه شــکنجه و ســرکوب مثــل عبــداهلل شــهبازی، تــا اســتخوان انداختــن جلــو 
ــی،  ــد قوچان ــل محم ــانه ای مث ــت اندرکاران رس ــگاران و دس ــالح روزنامه ن به اصط
ــا  ــی ت ــناس زندان ــده و ناش ــان شناخته ش ــان و خائن ــن جاسوس ــت گرفت از به خدم
ســاختن چهره هــای جعلــی بــرای نفــوذ در ســازمان ها و رخنــه بــه صفــوف مقاومــت.

ــه به طــور  ــوری اســت ک ــای دیکتات ــة حکومت ه ــن خواســته و عمــل هم ــه ای البت
خــاص روشــنفکران را بــه خدمــت بگیرنــد و دســتگاه های اطالعاتــی خــود را تقویــت 
ــا  ــل توده ای ه ــش بی بدی ــت و نق ــق گذاش ــا روی ح ــد پ ــل نبای ــد. فی المث کنن
ــه  ــن زمین ــوده در ای ــت. حــزب ت ــده گرف ــردن ســاواک نادی را در ســاختن و برپاک
ــد در  ــن رون ــوده اســت. ای ــان رب ــایر خائن ــت را از س ــدال خیان ــع همیشــه م به واق
زمــان حکومــت آخوندهــا نیــز بــا غلظــت و شــدت بیشــتری ادامــه یافــت. همچنیــن 
در زمــان شــاه پرویــز نیکخــواه از معروف تریــن نمونه هــای مخالفانــی بــود کــه بــه 
ســاواک بلــه گفــت و شــغل و مقامــی یافــت. نیکخــواه بــا صراحــت کامــل گفتــه بود 
کــه بایــد نخســت وزیر مملکــت شــود. البتــه ایــن بایــد را از کجــا و کــدام تبییــن 
درآورده بــود نگفتــه بــود؛ امــا تمــام کســانی کــه بــا او در زنــدان آشــنا بودنــد بــه 
ــد. تعفــن  ــا چــه موجــود جاه طلــب و متکبــری مواجــه بودن ــد کــه ب ــاد می آوردن ی
ــر روی زمیــن نه تنهــا خــودش کــه همــه  ــادن او ب توهــم پاره شــدن آســمان و افت
ــه اتهــام  ــود. به هرحــال روشــنفکری کــه روزی ب اطرافیانــش را نیــز خفــه کــرده ب
ــار  ــی خفت ب ــا ندامت ــود ب ــرای کشــتن شــاه محاکمــه و محکــوم شــده ب ــه ب توطئ
ــام جعفریــان درآورد کــه از  ــه ن ســر از ســاواک و وردســتی یــک تــوده ای ســابق ب

کارچرخانــان تلویزیــون و دســتگاه تبلیغاتــی ســاواک بــود. 
شــاید بــه مناســبت بــد نباشــد کــه بــه یــک نمونــه از عملکــرد ایــن قبیــل خائنــان 
ــن و  ــا مجاهدی ــدان ب ــت زن ــاه حاکمی ــة پنج ــال های اول ده ــاره کنیم. در س اش
ــان  ــری جری ــردار، رهب ــعود و س ــرادر مس ــو ب ــران از یک س ــود. در ته ــا ب فدایی ه
مجاهدیــن را داشــتند و از فدایی هــا شــهید بیــژن جزنــی هدایــت جریــان فدایی هــا 
ــخصیت  ــژن از او ش ــص بی ــای اخ ــا و توانایی ه ــت. صالحیت ه ــده داش ــه عه را ب
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کاریســماتیکی ســاخته بــود کــه اغلــب قریــب بــه   اتفــاق مارکسیســت های زنــدان 
ــه دالیــل مختلفــی کــه جــای بحثــش اینجــا نیســت در  را جــذب می کــرد؛ امــا ب
ســال ۵۲ـ۵۳ یــک جریــان به شــدت ضــد بیــژن در میــان مارکسیســت ها راه افتــاد. 
ــت  ــد و او در پش ــک کردن ــه را تحری ــی نیمه دیوان ــک زندان ــی ی ــه حت به طوری ک
میله هــای بنــد۶ زنــدان قصــر بــه فحاشــی علنــی بــه بیــژن پرداخــت. آن طــور کــه 
شــنیدم در ایــن زمــان تنهــا ۶نفــر از مارکسیســت های بنــد وفــادار بــه بیــژن باقــی 
ماندنــد. هریــک از مخالفــان بیــژن هــم به ظاهــر دلیلــی سیاســی و عقیدتــی بــرای 
ــا  ــرای م ــچ گاه ب ــت هیســتریک هی ــه ضدی ــتند. ریشــه و منشــأ این هم ــود داش خ
روشــن نبــود؛ و فقــط ســال های بعــد، یعنــی بعــد از پیــروزی انقــالب ضدســلطنتی، 
بــود کــه شــنیدیم یکــی از ســران جریــان ضــد بیــژن بــه نــام مســعود بطحایــی یک 
نفــوذی ســاواکی در میــان آنهــا بــوده اســت. بطحایــی از پرونــده فلســطین بــود و 
در کنــار شــهید واالمقــام شــکراهلل پاک نــژاد در یــک دادگاه علنــی محاکمــه و بــه 
ابــد محکــوم شــده بــود. شــرح خیانــت و حرف هــای او را پرویــز ثابتــی در کتــاب 
»در دامگــه حادثــه« نوشــته اســت؛ و آنجــا بــود کــه بــا تلخ کامــی بســیار فهمیــدم 
ســاواک بــرای ایزولــه کــردن و از میــدان به درکــردن رهبرانــی کــه بــه معنــای واقعــی 

ــرده اســت. ــی به کارب ــا و حیله های ــد چــه ترفنده ــاک بوده ان ــی و پ انقالب
امــا مــا در اینجــا مشــخصًا بــا چیــزی مواجــه هســتیم کــه آقــای هاشــم خواســتار 
ــه  ــه آن اشــاره کــرد: »حکومــت تــالش می کنــد... افــراد نفــوذی بســیاری نیــز ب ب

داخــل آنهــا )مبــارزان و مجاهــدان( بفرســتد«. 
ــا  ــی را ب ــا جمهــوری اســالمی، تضــاد اصل ــا »به جــای تضــاد ب ــه چــه منظــور؟ ت ب
ســازمان مجاهدیــن خلــق« جــا بینــدازد. به همیــن دلیــل متقابــاًل وظیفــة مــا و هــر 
مبــارز دیگــری ایــن خواهــد بــود کــه در برابــر ایــن نفــوذ ســد ببنــدد. نفوذی هــای 
ــتند.  ــداز هس ــای خانمان بران ــر از ویروس ه ــب خطرناک ت ــدی به مرات ــم آخون رژی
ــتند.  ــا هس ــا زندان ه ــل نفوذی ه ــن قبی ــد ای ــع صی ــیع ترین منب ــن و وس بهتری
ــتیم.  ــه رو هس ــری روب ــکار و توطئه گ ــم م ــه رژی ــا چ ــه ب ــیم ک ــته باش ــه داش توج
رژیمی کــه در درنده خویــی و رذالــت دســت همــة رژیم هــای دیکتاتــوری و 

ــت.  ــته اس ــت بس ــز را از پش خون ری
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در رژیــم گذشــته ســاواک دام هــای بســیار می گســترد تــا زندانــی مخالــف پاســیو 
و ناامیــد شــود. یــا بــا درگیــر کــردن او بــه مســائل اقتصــادی و معیشــتی او از دور 
ــدی از هیــچ مــردة سیاســی و الشــة  ــم آخون ــد؛ امــا رژی مبــارزه خارجشــان گردان
ــه در  ــدان و چ ــه در زن ــا را چ ــیار آنه ــای بس ــا ترفنده ــذرد؛ و ب ــن درنمی گ متعف
بیــرون از زنــدان و حتــی چــه در خــارج کشــور، بــه جــان زندانیــان و مبــارزان دیگــر 
ــه  ــاک ب ــده ای بســیار دردن ــا پدی ــدی ب ــدان آخون ــدازد. ایــن اســت کــه در زن می ان
نــام »کاپو«هــا مواجهیــم. کاپوهــا خائنانــی هســتند در خدمــت شــکنجه گران کــه 
ــا قســاوت  ــا ب ــد. آنه ــو می دهن ــد، ل ــان را شــکنجه می کنن در داخــل بندهــا زندانی

ــته اند.  ــی کمربس ــارز و انقالب ــازمان مب ــرد و س ــدام ف ــدی به انه بی ح
بــه معنــای واقعــی کلمــه آنهــا مول هــا و حــرام زادگان و حرام لقمه هــای اطالعاتــی 
ــترده  ــیار گس ــود بس ــته خ ــات گذش ــا و تجربی ــار آگاهی ه ــه به اعتب ــتند ک هس
ــاًل  ــا مث ــه ی ــمی اطالعاتی وزارت ملعون ــور رس ــچ مأم ــه هی ــد. آن چنان ک کارمی کنن

ــد.  ــد بکن ــال آن نمی توان ــات ســپاه و امث ضداطالع
مول هــای اطالعاتــی وظیفــه اصلی شــان نفــوذ اســت و مخــدوش کــردن مرزهــا؛ و 
ــر اســت. حــال  ــر باشــد مقرب ت ــر و زهرآلوده ت ــت هــر ســگی درنده ت در درگاه والی
بــه گفتــة یــک مــول بی آبــروی اطالعاتــی مثــل ایــرج مصداقــی توجــه کنیــم کــه 
در ابتــدای ایــن نوشــته نقــل کردیــم: »ازنظــر مــن فرقــه رجــوی در جبهــة خلــق 
و جبهــة مــردم قــرار نــدارد«. بــرای شــناخت ایــن مــول اطالعاتــی نیــازی بــه کارت 
ــه ســند و مــدرک بیشــتر هســت؟ از این ســو بنگریــم و  عضویــت اســت؟ نیــازی ب
ــی  ــول ب ــن م ــد که ای ــه می کن ــم چ ــمی اطالعاتی رژی ــور رس ــک مأم ــیم ی بپرس

ــت؟ ــان نکرده اس ــاک و ده چ

اپیزود سوم: مصداقی یک نمونه مول مخبط اطالعاتی
خائنان! با خنازیری از لعنت بر گلو

و تفاله قانقاریایی بر دل
از زقوم حسادت ها و حقارت ها می نوشند
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و در انبانه های حسرت خود
جذام و برص را پنهان کرده اند

ــی  ــی مدع ــوک و میان ته ــخصیت پ ــب و ش ــای عجیب وغری ــا ادعاه ــی ب مصداق
ــه  ــت ب ــه راس ــا در منتهاالی ــن۸۷(؛ ام ــت )۳بهم ــده اس ــپ« آم ــه از »چ ــت ک اس
کاسه لیســی فاشیســم ســلطنتی و مداحــی از رضــا پهلــوی و حتــی هویــدا و از آن 

ــده اســت. ــدی درآم ــت آخون ــت حکوم ــر در خدم باالت
پس اول ببینیم با چه »موجودی« روبه رو هستیم؟

ــی او را  ــد کــه ماهیــت اصل ــه دو تهدی ــد ب ــی بای ــوع تحلیل ــا قبــل از ورود به هرن ام
ــم.  ــه کنی ــد توج ــدوش می کن مخ

اول این که او را فرد نبینیم و تحلیل فردی از او نکنیم. 
دوم این کــه او را در ردیــف روشــنفکران خائــن کــه به هردلیــل دارای وزنــی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــرده پای ــر و خ ــول حقی ــم. او م ــی نکنی ــد، ارزیاب ــی بوده ان سیاس

ــژه اســت. ــت وی ــا مأموری ــور ب ــک مأم ــدم اول ی ق
ــا  ــا بدان ج ــخصیتش ت ــه ش ــت ک ــم اس ــر مه ــن نظ ــا از ای ــن تهدیده ــه به ای توج
مهــوع و غیرقابل تحمــل اســت کــه گاه آدمــی را بــه گمــان می انــدازد کــه بــا یــک 
ــالن  ــدارد و ف ــی ن ــادل روان ــاره اش نوشــته اند تع ــی مواجــه اســت. در ب ــار روان بیم
عقــده را دارد و بیمــاری روانــی اش چنیــن اســت و چنــان؛ امــا او یــک خودفروختــه 
اســت کــه بــا مأموریــت مشــخص اطالعاتــی حــرف می زنــد و نقــش یــک کاپــوی 
ــازی  ــن و هوادارانشــان ب ــت و مجاهدی ــرای مقاوم شــکنجه گر خــارج کشــوری را ب
ــن  ــد، ای ــارز می کن ــودش ب ــی از خ ــاری روان ــک بیم ــای ی ــر نموده ــد. اگ می کن
همــان حالت هایــی اســت کــه در بســیاری مــوارد شــکنجه گــران و مــزدوران نیــز 
ــس از  ــی پ ــان یک ــه مأموریت هایش ــوص وقتی ک ــوند. به خص ــار می ش ــه آن دچ ب

ــا شکســت مواجــه می شــود. ــری ب دیگ
ــاج داوود  ــل ح ــه ای مث ــکنجه گران شقاوت پیش ــر ش ــم مگ ــؤال می کن ــا س همین ج
رحمانــی و بقیــه دژخیمــان آخونــدی بــه لحــاظ روانــی آدم هــای ســالمی  بوده انــد؟ 
ــا  ــوده و هســتند؛ ام ــی ب ــردی و طبقات ــن ف ــای چرکی ــو از عقده ه ــا ممل ــة آنه هم
وقتــی مــا از الجــوردی، یــا هرجــالد دیگــری، صحبــت می کنیــم اول ازهمــه دســت 
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ــت  ــن اس ــالدی ممک ــر ج ــم. ه ــی او نمی گذاری ــای روان ــا و بیماری ه روی عقده ه
هــزارو یــک بیمــاری روانــی هــم داشــته باشــد بنابرایــن مصداقــی نیــز قبــل از هــر 
چیــز مأمــور اســت و دارد یــک خــط مشــخص را پیــش می بــرد. خطــی کــه به واقــع 
تشــنه به خــون مســعود رجــوی و همــة مجاهدیــن »ســر موضــع« اســت. خطــی کــه 
ــب  ــد و مخاط ــال کن ــوث و پایم ــام را ل ــهیدان قتل ع ــون ش ــد خ ــع می خواه به واق
ــرح  ــاه و ف ــدة ش ــوی گندی ــک م ــط ی ــه نه فق ــاند ک ــن نتیجــه برس ــه ای خــود را ب
بســا بهتــر از تمــام جنبــش مقاومــت و مجاهدیــن اســت بلکــه مجاهدیــن بدتــر از 
رژیــم والیت فقیــه هســتند. نتیجتــًا رژیــم صدبــار بهتــر و پذیرفتنی تــر از آنهاســت. 
چراکــه رژیــم در حاکمیــت مرتکــب ایــن جنایت هــا شــده امــا مجاهدیــن در حالــت 
»گروهــک« بــر رژیــم ســبق برده انــد. به صراحــت می گویــد کــه »بهشــت مســعود 
رجــوی صدبــار بدتــر از جهنــم ســاواک« اســت )۳ اردیبهشــت۹۹ گفتگــو در همــان 
ــک  ــی(. این چنیــن پاچه لیســی ســاواک شــاه دســت اداواطــوار ی فاضــالب اطالعات
ــی آن  ــاه معن ــان ش ــی زم ــان سیاس ــم زندانی ــر می کن ــت؟ فک ــاواکی نیس ــة س تول
ــم  ــاًل ه ــارو قب ــم ی ــه می دانی ــد. به خصوص ک ــاس می کنن ــوب احس ــی خ را خیل
گفتــه بــود کــه یــک مــوی گندیــدة علیاحضــرت و طبعــًا ســاواک شاهنشــاهی را بــر 

ــم رجــوی ترجیــح می دهــد. مری
ــه دالیــل مختلــف ســعی دارد کــه خــود را در کنــار شــخصیت ها و  او همچنیــن ب

ــد. ــراد شناخته شــده سیاســی جــا بزن اف
 بهتریــن شــاهد مثــال او همــان قضیــة مگــس نشســته بــر بــول خــر اســت کــه در 

مثنــوی آمــده اســت و مــن در یــک مقالــه بــه آن اشــاره کرده بــودم. 
مولــوی در دفتــر اول مثنــوی خــود از مگســی ســخن می گویــد کــه بــر بــرگ کاه 

نشســته بــود و توهــم کشــتیبانی داشــت:
آن مگس بر برگ کاه و بول خر

هم چو کشتیبان همی افراشت سر
گفت من دریا و کشتی خوانده ام

مدتی در فکر آن مانده ام
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صاحب تأویل باطل چون مگس
وهم او بول خر و تصویر خس

به عنــوان کســی کــه از ســال های۱۳۶۱ تــا همیــن االن دســت اندرکار مقولــة 
زنــدان و شــکنجه در رژیــم آخونــدی بــوده و به عنــوان کســی کــه صدهــا گــزارش از 
وضعیــت زندان هــا و زندانیــان خوانــده و بــا انــواع خائنــان آشــنا هســتم می گویــم 
ــه  ــی را خــورد. ب ــای مصداق ــا و خالی بندی ه ــب چاقوکشــی ها و عربده ه ــد فری نبای
تجربــه دریافتــه ام کــه خائنــان ضعیف تریــن انســان ها هســتند؛ یعنــی یــک خائــن 
بــه خاطــر این کــه قــوی بــوده نبریــده و بــه خیانــت کشــیده نشــده اســت؛ یعنــی 

ــر اســت. ــی ضعیف ت ــم، به صــورت کیف ــن نشــده ه ــِی خائ ــن زندان از ضعیف تری
ایــن زخــم، زخــم یهودایــی خیانــت کــه بســیار هــم دردنــاک اســت در نهــاد و روح 
ــن بهتــر  ــن بیشــتر از هرجــای دیگــر خــودش را نشــان می دهــد. یــک خائ هرخائ
ــه  ــد کــه چقــدر حقیــر اســت؛ و اتفاقــًا کینــة او نســبت ب از هرکــس دیگــر می دان
ــن نشــده، از  ــده و خائ ــی نبری ــان مقاومــت و حتــی زندانیــان شــرافتمند ول قهرمان
ــاب  ــی در کت ــود مصداق ــان خ ــی را از زب ــن زبون ــود. ای ــروع می ش ــه ش ــن نقط ای
ــا  خاطــرات خــودش بخوانیــم. او به صــورت کامــاًل جــدی و واقعــی بــه محمــد توان
بازجــوی متخصصــش کــه بایــد حکــم آزادی اش را امضــا می کــرد گفتــه بــود: »مــن 
هیــچ امیــدی بــه فــردای زندگــی ام نــدارم... مــا قربانــی درگیــری شــما بــا ســازمان 
شــدیم... احســاس می کنــم در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه در آن مبــارزه 
مســلحانه دیگــر جایــی نــدارد... چیزهایــی در ذهنــم اتفــاق افتــاده اســت و الکــی 
ــی از  ــدی مصداق ــات بع ــده ام« توجیه ــادی بری ــاظ اعتق ــه لح ــم و ب ــرف نمی زن ح
ــه  ــن ب ــه ت ــت ک ــته اس ــک درهم شکس ــای ی ــدان تالش ه ــان آزادی اش از زن جری

ــرار گرفته اســت. ــی خــود ق ــورد تشــویق بازجــوی اطالعات ــت داده و م خیان
ــد و  ــت خــود زده ان ــزه کــردن خیان ــه تئوری ــی دســت ب ــم مصداق ــی از جن بریدگان
به صراحــت هــم نوشــته اند. یــار غــار مصداقــی کــه پــای نوشــته های خــود 
ــه تطهیــر  ــا بدانجــا پیــش رفتــه کــه حتــی ب »همنشــین بهــار« امضــا می کنــد ت
منفورتریــن خائــن تاریــخ، یهــودای اســخریوطی، یعنــی کســی کــه مســیح پیامبــر 
را بــه خاطــر ســی ســکه لــو داد، پرداختــه و نوشــته اســت: »شــاید یهــودا میهنــش 
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ــا آن  ــا نادرســت راه و رســم مســیح را در ضدیــت ب را دوســت داشــته و درســت ی
ــودا  ــه قیمــت یه ــم ب ــه بیای ــن نتیجــه رســیده ک ــل به ای ــن دلی ــده و به همی می دی
ــم...«  ــن کار را بکن ــدن ای ــه خــود خری ــا را ب ــت دنی ــف و لعن ــه قیمــت ت شــدن ب
میــزان بریدگــی و فالکــت را مالحظــه می کنیــد. حضــرات حاضرنــد بــرای »آزادی« 
خــود حتــی جامــة میهن پرســتی بــه تــن یهــودا کننــد؛ امــا واقعیــت را جــک آبــت 
در کتــاب شــکم هیــوال به خوبــی تشــریح کــرده اســت. جــک آبــت کــه خــود مــدت 
۲۴ســال در زنــدان بــوده و تجربیاتــش را در کتــاب مختصــر و بســیار تــکان دهنــده »در 

شــکم هیــوال« نوشــته اســت بــا اشــاره بــه وضــع ایــن قبیــل افــراد می نویســد:
»در زنــدان افــراد بریــده زیادنــد دیــده ام وقتــی نگهبــان خوکــی از کنــار آنهــا می گــذرد، 
ــد  ــه نمی توانن ــد ک ــه می افتن ــه تته پت ــان ب ــه چن ــده ام ک ــا را دی ــد. آنه ــه می خورن یک
حــرف بزننــد. آنهــا را دیــده ام کــه فقــط بــا نیــاز به هــم خوابگــی شــفاهی از امــروز تــا 

ــته اند.  ــردا زیس ف
ــرده اســت  ــان خــوار و ذلیلشــان ک ــا چن ــه خشــونت قضای ــا کســانی هســتند ک اینه
ــونت  ــر از خش ــد. اگ ــام می دهن ــم انج ــونت بار را ه ــل خش ــز عم ــرکاری به ج ــه  ه ک

نمی ترســیدند، انســانیت خــود را از دســت نمی دادنــد«.
ــد مجاهدیــن  البتــه کاپــوی مــا در ابتــدای مســیر انحطــاط و ذلــت خــود نمی توان
را یــک گــروه بســیار خطرنــاک و در جبهــة ضدخلــق بنامــد و بــا صراحــت طینــت 
ذلیــل و یهودایــی خــودش را بــروز بدهــد. لــذا فریبکارانــه می نویســد: »در صــورت 

تغییــر رژیــم مجاهدیــن یکــی از بازیگــران اصلــی خواهنــد بــود«

دروغ گویی، الف زنی و دریدگی ویژگی اختصاصی کاپوی خارج کشوری
ــت.  ــی اس ــول اطالعات ــک م ــت ی ــط کار و مأموری ــی خ ــی و دروغ پراکن دروغ گوی
به طورخــاص در خــارج کشــور وقتی کــه کاپوهــای سیاســی میــدان پیــدا می کننــد 
ــچ و  ــو از هی ــک کاپ ــن. ی ــا دروغ گفت ــن و بی محاب ــز دروغ گفت ــد ج ــی ندارن راه
ــک دروغ کــه سلســله ای دروغ  ــه ی ــاوه ای ن ــای ی ــر مبن ــوچ کوهــی می ســازد و ب پ
ــن تهاجــم طــوری صــورت می گیــرد کــه  ــل می دهــد. ای ــاری تحوی به صــورت رگب
ــی  ــرد. هــدف اصل ــرار می گی ــاران ق ــی از خاکســتر مســموم یــک بمب آدمــی در تل
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دروغ گویی هــا، پراکنــدن تخــم شــک و تردیــد بیــن عناصــر مبــارز و تفرقه افکنــی 
بیــن آنــان اســت. در ایــن زمینــه مصداقــی، به مثابــه یــک کاپــوی مخبــط، دســت 
همگنــان خــود را از پشــت بســته اســت. فقــط بــه چنــد نمونــه از دروغ هــای آشــکار 

ــم. ــاره می کن او اش
ــه  ــی ک ــت عموم ــن در نشس ــة مجاهدی ــاب به هم ــعود خط ــرادر مس ــار ب ـ یک ب
ــدر هــم کــه  ــان غــره نشــوید. شــما هرق ــه خودت ــد گفــت: »ب چندهــزار نفــر بودن
فــداکاری کــرده باشــید و شــهید داده باشــید بــذرش را امــام حســین کــه مظهــر 
ــا )به طــور تاریخــی( ابوالفضــل  ــده دســتة م ــه اســت پاشــیده و فرمان ــدای مطلق ف

عبــاس اســت«. 
ایــن مضمــون بارهــا تکــرار شــده و در نوارهایــی کــه بــه مناســبت عاشــورا و مــاه 
محــرم از تلویزیــون پخــش می شــود هــم آمــده اســت. حــاال ببینیــد مصداقــی ایــن 

کالم انقالبــی و فروتنانــه را چگونــه تحریــف کــرده:  
ــه  ــی ک ــرد، آن زمان ــت می ک ــود و صحب ــش ب ــوی ارت ــه ت ــم وقتی ک ــودش ه »خ
ــل  ــت ابوالفض ــا...، می گف ــتند و اینه ــش را داش ــود اون ارت ــرف ب ــالح در اش به اصط
عبــاس، علمــدار لشــگر حســین بــن علــی، فرمانــدة لشــگر حســین بــن علــی اگــر 

االن تــو ارتــش آزادی بخــش بــود فرمانــده دســته بــود... . 
ــد کــه  ــاال بگوی ــده دســته ها را ببــرد ب ــن می خواســت فرمان این کــه فکــر کنیــد ای
ــده دســته ها  ــود؛ یعنــی کــه فرمان ــده دســته ب ــود، االن فرمان اون اگــر در ارتــش ب
ــن  ــه حســین ب ــد ک ــه! می خواســت بگوی ــاال هســتند. ن ــاال ب ــده و آن ب ــی گن خیل
ــی ناخــن کوچکــة مــن اســت.  ــن عل ــی ناخــن کوچکــة مــن اســت. حســین ب عل

فرمانــده لشــگر اونهــا فرمانــده دســتة مــن اســت« )۳مــرداد۹۸(. 
آیا تعفن فاضالب اطالعاتی نظام مشام هر انسان باشرفی را نمی آزارد؟

یــن در حالــی اســت کــه زیــارت بــرادر مســعود در قتلــگاه امــام حســین در کربال در 
ســی وچند ســال گذشــته بــدون مبالغــه صدهــا و صدهــا بــار از ســیمای مقاومــت و 
ــام  ــه ام ــد به خصــوص آنجــا کــه رو ب از ســیمای آزادی پخش شــده و همــه دیده ان

ــد: حســین می گوی
من مرده بدم ز زندگانم کردی
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می ترسیدم که گم شوم در ره تو
اکنون نشوم گم که نشانم کردی
من ذره بدم ز کوه بیشم کردی

درمانده بدم از همه پیشم کردی
درمان دل خراب و ریشم کردی

سرمستک و دستک زن خویشم کردی...
ــا  ــعود ب ــرادر مس ــدن ب ــدام نش ــازی اع ــرای شبیه س ــند ب ــل س ــر جع ــة دیگ نمون
خــودش یعنــی بــر اســاس توبــه و ندامــت و همــکاری بــا دشــمن اســت. ســندی کــه 
بــا یــک نــگاه می تــوان دریافــت ســاواک آخوندهــا ســاخته و بــه دســت مصداقــی 
ــا  ــه صده ــت ک ــم در حالی س ــن ه ــود. ای ــب وکارش بش ــق کس ــث رون ــا باع داده ت
زندانــی مجاهــد و صدهــا زندانــی سیاســی دیگــر از اویــن تــا کمیتــه و زنــدان قصــر 
ــد و شــکنجه ها و فشــارهای  ــرادر مســعود بوده ان ــا ب ــدان ب در طــول ۷ســال ونیم زن
طاقت فرســای روی او را شــاهد بوده انــد. آن قــدر کــه وقتــی او را ســرانجام در 
اردیبهشــت۵۴ از کمیتــه بــه اویــن برگرداندنــد حتــی موســی )ســردار خیابانــی( و 
قاســم )مجاهــد کبیــر محمدعلــی جابــرزاده( می گفتنــد کــه در لحظــات اول از فــرط 
الغــری و وضعیــت نــزار جســمی مســعود را نشــناختند. صدهــا زندانــی غیرمجاهــد 
ــه در آن ســال ها در  ــی اســت ک ــا چیزهای ــد. اینه ــالیان شــاهد بودن ــم در آن س ه

زنــدان شــاه مــن خــودم بــه چشــم دیــده و بــه گــوش شــنیده ام...
ـ جعــل خبــر یکــی از انــواع دروغ هایــی اســت کــه کاپــوی هفت رنــگ و هفت خــط 
در آن به غایــت اســتاد اســت. نمونــة بــارزش جعــل خبــر دروغ در مــورد وضعیــت 
خائنــی منفــور بــه نــام مســعود دلیلــی داخــل اســت. ایــن خائــن خودفروختــه در 
۱۰شــهریور۹۲ نیروهــای مهاجــم مالکــی به اشــرف را راهنمایــی کــرد و بــا اســتفاده 
ــرد.  ــدان در اشــرف ب ــی مجاه ــر فرمانده ــه مق ــا را ب ــه داشــت آنه ــی ک از اطالعات
ــلح  ــاع و غیرمس ــاکنان بی دف ــام س ــه قتل ع ــت ب ــام دس ــقاوت تم ــا ش ــالن ب قات
اشــرف کــه فقــط بــرای محافظــت از امــوال مجاهــدان در آنجــا باقــی مانــده بودنــد 
ــای  ــزد راهنم ــز م ــان نی ــاندند. در پای ــهادت رس ــه ش ــان را ب ــر از آن ــد و ۵۲نف زدن
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ــا  ــدش را ره ــوزاندند و جس ــش را س ــل او صورت ــس از قت ــد و پ ــان را دادن خائنش
کردنــد و رفتنــد تــا بعــدًا بــا امثــال همیــن مصداقــی آن را بــه گــردن مجاهدیــن 
بیندازنــد. ازایــن رو رژیــم مدعــی شــد کــه قتــل دلیلــی یــک تصفیه حســاب درونــی 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــت ح ــان و دس ــه زب ــی به مثاب ــپس مصداق ــت. س ــوده اس ب
بــه میــدان آمــد و مدعــی شــد کــه مســعود دلیلــی، مثــل ســعید امامــی کــه بــه 
ــت  ــده اس ــوی کشته ش ــعود رج ــتور مس ــه دس ــد، ب ــته ش ــه ای کش ــتور خامن دس
)گــزارش۹۳ صفحــه ۱۴۳تــا۱۵۰(؛ یعنــی بهتریــن هدیــه را بــرای مخــدوش کــردن 
یــک قتل عــام وحشــیانة ضدبشــری فراهــم کــرد و مدعــی شــد کــه بــا تحقیقاتــی 
ــاکنان  ــی از س ــوان یک ــت او به عن ــی به هوی ــات عراق ــده مقام ــه از DNA او ش ک
ــد  ــات کن ــه اثب ــرای این ک ــم ب ــناریوی رژی ــک کالم س ــد. در ی ــی برده ان ــرف پ اش
کشــتن مســعود دلیلــی یــک تصفیه حســاب درونــی بــوده اســت تبلیــغ شــد؛ امــا 
ــورا در  ــم ش ــت و ضدتروریس ــیون امنی ــه کمیس ــراق ک ــی ع ــک قانون ــناد پزش اس
اطالعیــه ای منتشــر کــرد نشــان داد کــه مســعود دلیلــی همــان خائنــی اســت کــه 
ــن  ــود. ای ــرده ب ــلیم ک ــی تس ــای عراق ــه نیروه ــود را ب ــده و خ ــل بری ــا قب مدت ه

ــت.  ــر را برانگیخ ــای دیگ ــین کاپوه ــی تحس ــول اطالعات ــی م خوش رقص
گرداننــدة انجمــن نجــات در تهــران، مــزدور ابراهیــم خدابنــده کــه علنــًا بــه خدمــت 
ــرای مصداقــی »افشــاگری« او را  ــر خــود ب وزارت اطالعــات درآمــده در نامــة تقدی

ــة خــود از ایشــان قدردانــی می کنــم«! ــه نوب تبریــک گفــت و نوشــت: »ب
در یــک نمونــة دیگــر از خبرســازی های خائنانــة مصداقــی، اربابــش در وزارت 
ــزدوری  ــه در م ــود ک ــده ب ــه ش ــتباه احمقان ــره اش ــک فق ــب ی ــات مرتک اطالع
ــل  ــی مقاب ــر۸۴ تظاهرات ــت. در ۲۱تی ــی نمی گذاش ــدی باق ــای تردی ــی ج مصداق
ــا  ــن ب ــوادار مجاهدی ــک ه ــرات ی ــن تظاه ــد. در ای ــزار ش ــران برگ ــگاه ته دانش
شــجاعت پــالکاردی را بــاال بــرد کــه عکــس رهبــری مقاومــت بــر آن نصــب شــده 
بــود. فیلمــش هــم گرفته شــده و بــه دســت ســیمای مقاومــت رســید و پخــش هــم 
شــد. کاپــوی دریــده دهــان بالفاصلــه بــه میــدان شــتافت و به اصطــالح مــچ خبــر 
ــه یــک کارگــر بی خبــر  ــن ب ــن را گرفــت و افشــا کــرد کــه مجاهدی دروغ مجاهدی
از همــه جــای درمانــده پــول هنگفتــی داده انــد تــا عکــس رهبــری را در تظاهــرات 
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دانشــگاه بلنــد کنــد! امــا چنــدی بعــد بــرادر مجاهــدی بــه نــام امیــر پرویــزی خــود 
ــه در  ــه چگون ــرد ک ــا ک ــی افش ــة تلویزیون ــک مصاحب ــاند و در ی ــرفیان رس را به اش
ــوده خــود را  ــدان ب ــی کــه زن ــن عملیــات شــجاعانه دستگیرشــده و بعــد از مدت ای
ــا آنچــه در  بــه اشــرف رســانده اســت. تصویــر او در فیلــم تظاهــرات و تطبیقــش ب
تلویزیــون نشــان داده می شــد صحــت حرف هــای او را تأییــد می کــرد. نکتــه 
جالــب ایــن بــود کــه امیــر پرویــزی می گفــت نکاتــی را کــه مصداقــی علــم کــرده 
اســت عینــًا همــان نکاتــی اســت کــه در بازجویی هایــش بــرای محمــل ســازی های 
ــی  ــع مصداق ــی منب ــت؛ یعن ــه اس ــکنجه گفت ــر ش ــات زی ــدادن اطالع ــول و ن معم
همــان بازجویــان اطالعاتــی هســتند. حــاال ســؤال ایــن می شــود کــه مصداقــی چــه 

ــی دارد؟  ــان اطالعات ــا بازجوی رابطــه ای ب
اما مگر مصداقی از رو می رود؟ مگر کارخانه دروغ سازی او تعطیل می شود؟

ــرادر مســعود و  تازه تریــن دســته گل مــول اطالعاتــی مــا انتشــار عکــس مالقــات ب
بنی صــدر بــا احمــد بــن بــال بــود. ایــن یابــو علفــی کــه از هــول حلیــم بــه دیــگ 
افتــاده اســت عکــس همســر بــن بــال در کنــار بــرادر مســعود ایســتاده را به جــای 
ــر  ــد خواه ــه بع ــا هفت ــد؛ ام ــرایی می کن ــد و یاوه س ــا می زن ــدر ج ــروزه بنی ص فی
مجاهــد منصــوره گالســتان عکــس کامــل آن مالقــات را منتشــر می کنــد و واقعیــت 

ــود. ــوم می ش معل
ــهید  ــام ش ــه پی ــد ک ــی ش ــخافت مدع ــا س ــی ب ــر مصداق ــه دیگ ــک نمون - در ی
ــعود را،  ــارة مس ــاس داوری درب ــد عب ــرادر مجاه ــه ب ــن ب ــعید محس ــذار س بنیان گ
ــد.  ــر کرده ان ــال۵۹ منتش ــام را س ــن پی ــود که ای ــی می ش ــد و مدع دروغ می خوان
ــام  ــن پی ــالیان از ای ــی در آن س ــدان زندان ــة مجاه ــه هم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــاره هــم ســالیان از ماهــواره  ــی دراین ب ــد و صحبت هــای ســردار خیابان مطلــع بودن

پخــش شــده اســت.
ــیدی  ــا س ــی باب ــه وقت ــد ک ــع داری ــفید توق ــرف باختة پیشانی س ــن ش ــاال از ای - ح
کاشــانی عزیــز کــه تمــام وجــودش صداقــت بــود و پاکباختگــی کتــاب »ســمفونی 

ــه!  هرگــز!  ــد؟ ن ــد تحســینش کن مقاومــت« را می نویســد بیای
ــا  ــان را ره ــا قالده هایش ــد ت ــت آموز کرده ان ــوارد دس ــن م ــرای همی ــا را ب مول ه
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کننــد و آنهــا بالینــد کــه:  »در همیــن چنــدروز اخیــر یــک کتابــی را بیــرون دادنــد 
ــام نویســندة او مثــاًل آقــای محمــد ســیدی کاشــانی اســت علیــه اســماعیل  ــه ن ب
ــیدی  ــای س ــت. اون آق ــة آدم هاس ــی هم ــقوط اخالق ــان دهندة س ــی. نش وفایغمای
کاشــانی بــا بالهــت در ســن ۸۰ ســالگی، نزدیــک بــه ۸۰ســالگی بــا بالهــت می آیــد 
و مدعــی می شــود کــه بــه توصیــة مــن اســماعیل وفایغمایــی واســه اش شــعر هــم 
گفتــه. خنــده دار اســت! انــگار کــه شــما بــه مــن توصیــه کنیــد کــه بنــده بشــوم 

شــاعر« )۱فروردیــن۹۷(
زنده یاد زری اصفهانی در برابر این همه دریدگی برافروخته شد و نوشت:

»عجــب، عجــب، عجبــا! برداشــته اید بــه تمــام اعتقــادات یــک انســان کــه حــدود 
ــم  ــر و ادب و قل ــگ و هن ــدان جن ــارزه و می ــدان و مب ۵۰ســال از عمــرش را در زن
ــد.  ــن کرده ای ــن توهی ــکل ممک ــت ترین ش ــن و زش ــه بدتری ــت ب ــرده اس ــرف ک ص
ــدی و  ــک و مردرن ــائبه و کل ــا دروغ و ش ــت را ب ــته اس ــاور داش ــه او ب ــه ک هرچ
ــش  ــتان او و هم رزمان ــه دوس ــد. ب ــال کرده ای ــوب و لجن م ــازی لگدک ــارالتان ب ش
ــا را  ــت ترین تهمت ه ــتند زش ــز هس ــش عزی ــه برای ــی ک ــنگرانش و آن های و هم س
بســته اید. داســتان های هــزار و یک شــبی هارون الرشــیدی درســت کرده ایــد و 
در بوق هــای آخوندهــا و رجاله هــا و کوتوله هــا کرده ایــد؛ و حــاال وقتــی آن انســان 
زخمــی از میــدان جنــگ برگشــته برمی گــردد کــه جوابــی بــه آن همــه پلشــتی و 
زشــتی و بیمــاری و ســرطان روحــی شــماها بدهــد. او نبــوده اســت. یکــی دیگــر 
بــوده اســت. کســی برایــش نوشــته اســت. نــه او آدم خوبــی بــود؛ و آدم خوبــی یعنی 
کســی کــه بنشــیند و هرچــه جفنگیــات شــماها روزانــه می گوئیــد و می نویســید را 
قــورت بدهــد و از شــدت خوبــی و مهربانــی و ســادگی و صفــا، قیــس هــم نزنــد؟؟ 
ــی  ــی و از این همــه خال ــًا از این همــه منطــق از این همــه پرروی عجــب عجــب واقع
شــدن از همــه پرنســیب های انســانی... نــه آنهــا دروغ نمی گوینــد؛ و خودتــان هــم 

ــن۹۷( ــد«.! )زری اصفهانی-۷فروردی ــوب می دانی خ
 - نمونــة دیگــر کــه ایــن مــزدور صدهــا بــار تکــرار کــرده پــول گرفتــن مجاهدیــن 
ــخصی را  ــط مش ــرس خ ــرزه م ــه ه ــن زمین ــت. در ای ــعودی اس ــتان س از عربس
ــن خودشــان  ــه مجاهدی ــد ک ــول کن ــدی قب ــِی آخون ــر اطالعات ــد. اگ ــال می کن دنب
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ــن صــورت یکــی از ســتون های منتســب  ــد در ای ــن می کنن هزینه هایشــان را تأمی
ــتان  ــل و عربس ــم بین المل ــی و صهیونیس ــتکبار جهان ــه اس ــن ب ــردن مجاهدی ک

ســعودی و ... فرومی ریــزد.
و مگر این نمونه ها تمامی دارد؟ ...

ــر  ــکان رهب ــا و م ــدش آور ج ــه و چن ــت وقیحان ــی به غای ــا ردیاب ــه ام ــر از هم بدت
مقاومتــی اســت کــه والیت فقیــه بــه خونــش تشــنه اســت. آیــا ایــن ردیابــی بــرای 

تــرور و کشــتن یــک مأموریــت اطالعاتــی و امنیتــی نیســت؟ 
هــر آدمــی کــه ذره ای وجــدان داشــته باشــد چــه رســد بــه کســی کــه زندانــی ایــن 
ــک  ــط از ی ــن کار فق ــه ای ــد ک ــد و می فهم ــن می بین ــل روز روش ــد مث ــم باش رژی
ــوش  ــه فرام ــند و ن ــه می بخش ــن را ن ــن ای ــد. مجاهدی ــی برمی آی ــالد جان ــه ج بچ

ــی... ــود فردای ــروز ب ــس ام ــد. وای اگــر از پ می کنن
این جهان پرآفتاب و نور ماه
او بهشته سر فروبرده به چاه

که اگر حق ست پس کو روشنی
سر زچه بردار و بنگر ای دنی

تو درون چاه رفتستی زکاخ
چه گنه دارد جهان های فراخ

الف زنی در غربت
ــی و هــم  ــه لحــاظ شــرف مبارزات ــن مــول اطالعاتــی دســتش، هــم ب ازآنجاکــه ای
ــزک و دوزک  ــد ب ــت بای ــه مأموری ــا ب ــی اســت. بن ــوای سیاســی خال به لحــاظ محت
کنــد و بــا ســرخاب و ســفیدآب خــود را بیارایــد و قلنبــه بگویــد و خالــی ببنــدد تــا 
خــود را در محافــل و بیــن امثــال خــودش جاســازی کنــد. به طــور خــاص الف زنــی 

یکــی از ویژگی هــای اصلــی ایــن موجــود پلیــد اســت. 
ــارت او اســت،  ــی تج ــرمایه اصل ــه س ــدان ک ــود در زن ــرای خ ــد ب ــه او بای اول ازهم
ســابقه ای بتراشــد و خــود را »کســی« معرفــی کنــد. بــرای همیــن مدعــی می شــود 
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کــه مســئول بنــد بــرادران در زنــدان بــوده اســت. ادعــای مســخره و مضحکــی کــه 
ــته اســت:   ــش نوش ــته اســت. او در خاطرات ــه صحــت نداش به هیچ وج

»از فروردیــن ۶۸ کلیــه زندانیــان زنــده مانــده گوهردشــت و بندهــای اویــن را بــه 
ــا  ــالن ۴و ۶ جابه ج ــان س ــی زندانی ــدک زمان ــس از ان ــد. پ ــل کردن ــالن ۴ منتق س
شــدند مــن از طــرف زندانیــان در هــر دو ســالن مزبــور مســئول بنــد بــودم« )جلــد۴ 
ــا ارائــه چهــرة یــک زندانــی مقــاوم و مســئول از خــود  صفحــه ۱۹۸( می خواهــد ب
کــه در جریــان »مســائل« زندانیــان بــوده بنویســد: »مــن از قبــل در بنــد مســئول 
منتخــب بنــد از ســوی بچه هــا بــودم و بالطبــع بیشــتر بچه هــا مسائلشــان را بامــن 
ــان نیــز جــا افتــادم و  ــا زندانبان حل وفصــل می کردنــد« »کم کــم مــن در ارتبــاط ب

مــرا بــه رســمیت شــناختند«.
مــن کــه خــودم تجــارب زنــدان شــاه را دارم تقریبــًا بــا تمــام زندانیــان در دســترس 
کــه بــا او همبنــد بوده انــد صحبــت کــرده ام. همــه بــدون درنــگ بــا لبخنــد تمســخر 
ــان گفــت مصداقــی کــه چنیــن ادعایــی  ــد. یــک نفــر از آن ــه مــن جــواب داده ان ب
ــد.  ــاب کرده ان ــد انتخ ــئول بن ــوان مس ــه او را به عن ــرد ک ــام بب ــانی را ن را دارد کس
محمــود رؤیایــی کــه بیشــترین ارتباطــات را بــا مصداقــی در زنــدان و بعــد از زنــدان 
ــت  ــه عل ــی ب ــال۶۷ مصداق ــام س ــد از قتل ع ــه بع ــرد ک ــف ک ــم تعری ــته برای داش
موضــع ننگینــش و هم چنیــن شــخصیت غیرقابل تحملــش، از طــرف بچه هــا 
مطــرود بــود. هیچ کــس تــاب تحمــل او را نداشــت و او بــرای این کــه خــود را بیــن 
مــا جــا کنــد پیشــنهاد داد تــا مســئولیت ســرویس بهداشــتی را بــه او بدهیــم. مــا 
ــزوای بیش ازحــد به طــرف پاســداران کشــیده نشــود  ــر ان ــه خاطــر این کــه او براث ب
موافقــت کردیــم؛ امــا کاپــوی خالی بنــد رژیــم در خــارج کشــور الف مســئولیت بنــد 
ــا  ــت و مقام ه ــل پس ــن قبی ــیدن ای ــه تراش ــد؛ و البت ــد را می زن ــرادران مجاه کل ب
بــرای خــود تنهــا در ایــن مــورد نبــوده اســت. ســیل ایــن الف زنی هــا ادامــه دارد. 
ازجملــه در ۱۵مــرداد۹۸ در مقالــه ای بــه نــام »مــن و متهمــان ترورهــای هســته ای- 
ــد: »مــن کســی هســتم کــه هــم در  ــی ســی« می گوی ــی ب ــه گــزارش ب نگاهــی ب
تظاهرات هــای قبــل از ســی خــرداد ۶۰ مجاهدیــن، بــه ویــژه تظاهرات هــای 
خــرداد مــاه ۶۰ شــرکت داشــتم و هــم تنهــا فــرد زنــده ای هســتم کــه در ۵رشــته 
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ــد  ــوار می باری ــون از درودی ــه خ ــر ۶۰ ک ــهریور و مه ــن در ش ــرات مجاهدی تظاه
حضــور داشــته اســت. همچنیــن در خانه هــای تیمــی مجاهدیــن حضورداشــته ام«؛ 
ــرات  ــده تظاه ــرد زن ــا ف ــًا او تنه ــه واقع ــرت زده می شــود ک ــی به راســتی حی و آدم
ــه او  ــه ک ــن حضورداشــته؟ هم ــه تیمــی مجاهدی ــر۶۰ اســت؟ او در چــه خان ۵مه
ــوادار دور و  ــک ه ــه ی ــرده ک ــراف ک ــرات اعت ــم به ک ــودش ه ــند و خ را می شناس

غیرتشــکیالتی مجاهدیــن بــوده اســت.
او در گــزارش۹۳ خــود را »یکــی از اعضــای ســتاد ســازمان های بین المللــی 
مجاهدیــن در هیأت هــای ایــن ســازمان در مجامــع بین المللــی« معرفــی می کنــد 
ــون  ــد: »مــن ســال ها در کمیســیون حقوق بشــر حضــور داشــتم« )تلویزی و می گوی
ــترین  ــردم بیش ــا کار ک ــان اروپ ــال ها در پارلم ــن س ــر۹۸( و »م ــزاده ۲۶تی نوری
حمایت هــا را در پارلمــان اروپــا گرفتــم. تنهــا بــودم قطعنامــه بــه تصویــب رســاندم 
در ارتبــاط بــا شــورای ملــی مقاومــت بــود. نــه این کــه سرویســی به مــن داده باشــند 
ــر و  ــیون حقوق بش ــا در کمیس ــان اینه ــده کارچرخ ــردم« و »بن ــودم می ک ــه، خ ن
ــی کار در پارلمــان  سوکمیســیون حقوق بشــر در »آی. ال. او« در ســازمان بین الملل
ــی را  ــازمان های بین الملل ــا س ــاط ب ــا در ارتب ــاالنة اینه ــه س ــودم« و »برنام ــا ب اروپ
ــی  ــای جهان ــم را در راهروه ــن موی ــن ای ــن: »م ــر از ای ــتم« و باالت ــده می نوش بن
ســفید کــرده ام. تــوی کمیســیون حقوق بشــر و... اگــر اینجــا نشســته ام و دارم بــرای 
ــا  ــدم ب ــد را دی ــاق بیفت ــد اتف ــه می خواه ــه ک ــر آنچ ــم ه ــت می کن ــما صحب ش
بزرگ ترین هــا نشســته ام. جامعــه بین المللــی در طــول ۴۱ســال در کنــار مــا 
نبــود«. )همــان فاضــالب اطالعاتــی ۲۲تیــر ۹۸( »ایــن )کتــاب( راجــع بــه حقــوق 
بشــره ســال ها در حقــوق بشــر کار کــرده ام در کمیســیون حقــوق بشــر و... ســالیان 
ســال کار کــردم... اگــر کســی بخواهــد راجــع بــه حقــوق کار در ایــران تــز بنویســه 

ایــن را بایــد بخوانــد« )۹خــرداد ۹۸( 
مصداقــی علنــًا می گویــد کــه گــزارش اول جفــری رابرتســون )حقوقــدان برجســته 
انگلیســی و قاضــی ســابق دادگاه بین المللــی جنایــات جنگــی در ســیرالئون کــه در 
ســطح جهانــی شناخته شــده و معتبــر اســت( را او نوشــته اســت! یــا اگــر بخواهیــم 
ــی  ــای مصداق ــا و هدایت ه ــت رهنموده ــون تح ــری رابرتس ــم جف ــف بدهی تخفی
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بــوده کــه گــزارش خــود را نوشــته اســت.
واقعیــت امــا ایــن اســت کــه در ســال های اولــی کــه ایــرج مصداقــی بــه خــارج آمده 
و هنــوز ماهیــت و مأموریتــش برمــال نشــده بــود در کارهــای حقوق بشــری ســازمان 
ــین  ــهید حس ــد ش ــط مجاه ــاهد از او توس ــی ش ــک زندان ــوان ی ــه به عن در خارج
ــن  ــًا او ای ــد. قطع ــتفاده می ش ــری اس ــزاد نظی ــق به ــد خل ــپس مجاه ــی و س مدن
صحنــه را بــه یــاد دارد کــه وقتــی مجاهدیــن او را بــه دیــدار کاپیتــورن گزارشــگر 
ــنیده هایش از  ــة ش ــد از هم ــورن بع ــد، کاپیت ــران بردن ــارة ای ــژة حقوق بشــر درب وی
مصداقــی فقــط یــک ســؤال کــرد و پرســید تــو چــرا زنــده مانــدی و اعــدام نشــدی؟

مصداقی ناگزیر گفت که انزجار نامه نوشتم.
 اگر این را نمی گفت در نزد کاپیتورن برگ سوخته می شد.

ــی در  ــئولیت های مصداق ــوع مس ــه مجم ــت ک ــن گف ــری به م ــزاد نظی ــرادرم به ب
ــوده  ــا ب ــرای مالقات ه ــازی ب ــدارک و مالط س ــیو م ــای حقوق بشــری آرش فعالیت ه
اســت. هرازگاهــی هــم بــه او مرخصــی می داده انــد یــک مــاه یــک مــاه بــرود ســوئد 
ــه چــه  ــن را ب ــزد مجاهدی ــی کار کــردن ن ــم مصداق ــا ببینی ــزد زن و بچــه اش! ام ن

دکانــی بــرای رونــق کســب وکارش تبدیــل کــرده اســت.
ــات  ــدر زحم ــری ق ــزرگ حقوق بش ــع ب ــا و مراج ــه دنی ــرد ک ــوان ک ــه ت ــا چ ام
بی شــائبه ایــن مــول متوهــم و خالی بنــد را نمی شناســد و بعضــًا او را در دقیقةنــود 

ــم:  ــه اش را بخوانی ــد. نمون ــذف می کنن ــا ح در پروژه ه
ــوده  ــزب ت ــه ح ــع ب ــه ای راج ــی ویژه نام ــن بی.بی.س ــش همی ــال پی ــد س »چن
می خواســتند منتشــر کننــد از مــن هــم یــک تحقیــق خواســتند مــن جامع تریــن 
تحقیــق در مــورد حــزب تــوده و کشته شــدگان به خصــوص۶۷ را کارکــردم... ولــی 
ــال  ــد م ــگ را ببندن ــتند جن ــه می خواس ــه ک ــن لحظ ــد... در آخری ــتفاده نکردن اس
مــن را کنــار زدنــد« )۶تیــر۹۸( و دردمنــدی آنجاســت کــه هیچ کــس هــم پشــیزی 
ــل نیســت و حتــی کتاب هایــش، یعنــی مجموعــة الطائالتــی کــه ســر  برایــش قائ
ــت.  ــده اس ــتش مان ــرده و روی دس ــته و بادک ــداری نداش ــچ خری ــرده، هی ــم ک ه
ــه  ــرد این هم ــا را نمی خ ــی اینه ــد: »کس ــه می گوی ــودش چ ــد خ ــه کنی مالحظ
ــد از  ــتفاده می کنن ــا اس ــن کتاب ه ــه از ای ــتانی ک ــیده ام. دوس ــر آن زحمت کش س
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ــار گالیــه می کنــد  ــار کــه چندیــن ب انگشــتان دســت تجــاوز نمی کننــد« نــه یک ب
ــود  ــت دانل ــد روی اینترن ــد رفتن ــن را نخریدن ــاب م ــه کت ــاال یک دان ــا ح ــه »ت ک
کردنــد... حتــی خــود عفــو بین الملــل هــم کــه حــاال ایــن کتــاب را اســتفاده کــرده 
در گــزارش اخیــرش بازهــم از مــن نخریدنــد«)۱۲دی۹۷( یــا »دوســتانی کــه از ایــن 
کتاب هــا اســتفاده می کننــد از انگشــتان دســت تجــاوز نمی کننــد. بــدون حمایــت 
ــن  ــی ای ــم. ول ــکر می کن ــتان تش ــت. از دوس ــر اس ــا امکان ناپذی ــتیبانی از آنه و پش
ــا را از  ــه کتاب ه ــم ک ــم می خواه ــانند. از هم میهنان ــران را نمی پوش ــة دیگ وظیف

مــن بخرنــد« )۳بهمــن۹۷(
کســی کــه بــرای خریــد یــک جلــد کتابــش ایــن میــزان گزیــده و درمانــده شــده را 
در یــک کفــه بگذاریــد و ادعاهــای عجیب وغریبــش را در کفــة دیگــر تــا بــه معنــای 
ــات  ــورد توهم ــم. در م ــی اش را بفهمی ــاًل سیاس ــای مث ــار او و حرف ه ــی اعتب واقع
فوق تصــور ایــن یابــو علفــی کــه بــرای خریــد یاوه هایــش این قــدر التمــاس 
می کنــد ذکــر چنــد نمونــه خالــی از لطــف نیســت؛ امــا بــه جــد از خواننــده تقاضــا 

ــرد. ــده خــود را بگی ــو خن ــم جل می کن
- ایــن مخبــط نوشــته اســت کــه در ســال۶۹ـ۷۰ بــه بازجویــش گفته اســت:  »نگاهی 
بــه اردوگاه شــرق بیاندازیــد بخشــی فروریختــه بــه زودی بقیــه اش نیــز فروخواهــد 
ریخــت« و دســت برقضــا ایــن پیشــگویی پیامبرانــه در همــان ســال)۱۹۹۱( درســت 
ــرگ کاه نشســته  ــد۴ خاطــرات صفحــه ۱۸۹( مگــس روی ب ــد! )جل از آب درمی آی

کــه ادعــای علــم کشــتیرانی داشــت. 
در جــای دیگــر فرمــوده اســت در عالــم سیاســت در مــورد ایــران ترامــپ و اســرائیل 
دیــر رســیده اند و او بــوده کــه از ســال های قبــل همیــن خــط را پیشــنهاد 
مــی داده اســت. بخوانیــم: »مــن تــو خیابون هــای تهــران شــعار مــرگ بــر خمینــی 
مــی دادم. بــا جــون هــم مــی دادم. ترامــپ، اســرائیل یــا هــر کــس دیگــر اگــر شــعار 
علیــه جمهــوری اســالمی میده اونــه کــه دیــر اومــده مــن ۴۱ســاله تــو ایــن مســیر 
ــه  ــن هم ــیده اند!« بعدازای ــازه رس ــا ت ــد! اون ــر اومده ان ــه دی ــان ک ــتم! اون هسس
درافشــانی بعــد هــم خــود را در طــراز ترامــپ و اســرائیل قــرار می دهــد کــه: »تــازه 
چقــدر صداقــت دارنــد! کســی نمی دانــد تــا کجــا می رونــد! کســی نمی دانــد کجــا 
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از خــر شــیطون پاییــن می آینــد، کســی نمی دانــد کجــا ســازش می کننــد، کســی 
ــم  ــپ و اســرائیل ه ــر ترام ــی اگ ــد« ول ــد کســی نمی دان ــار می آین ــد کجــا کن نمی دان

کوتــاه آمدنــد کــه مهــم نیســتند. مهــم ایــن اســت کــه یابــوی مخبــط کوتــاه نیایــد! 
ــاه نمیــام.  ــد کوت ــا تــو گــور هــم بگذارن ــم ت بخوانیــم و بخندیــم: »امــا مــن می دان

ــد ســازش نمی کنــم«. )۲۲خــرداد۹۸(  ــو گــور هــم بگذارن ــا ت ت
ــر  ــک احمــق اســت... شــما فک ــم ی ــون ه ــه: »بولت ــد اســت ک ایضــًا ایشــان معتق

ــرداد۹۸(  ــه...؟« )۸خ ــل کل ــی عق ــون خیل ــد بولت می کنی
ــم  ــد و او را ه ــاه نمی آی ــم کوت ــس ه ــی از مارک ــاق حت ــلتاق و پلت ــه ش در هنگام
ــذارد: »)چــپ و مارکسیســت ها( مشــکلش در مارکــس اســت. ...  ــب نمی گ بی نصی
ــش  ــر اســت. پیش بینی های ــی خــودش تخیلی ت مارکــس از هــر سوسیالیســم تخیل
دربــاره انقــالب جهانــی درســت از آب درنیامــد. هیــچ کجایــی تئوری هایــش 

ــدارد«.  ــان ن ــش در جه ــی تئوری های ــچ جای ــد. چــون هی درســت نیام
بــا ایــن حســاب و از ایــن مغــز معیــوب مخبــط بعیــد اســت کــه بخوانیــد ســازمان 

مجاهدیــن هــم خــط و خطــوط سیاســی اش را بــا او تعییــن می کنــد؟ 
ــت؛ و  ــوی اس ــه رج ــتگاه او و فرق ــوی و دس ــعود رج ــارت مس ــن حق ــم:  »ای بخوانی
درواقــع ایــن ســازمان اســت کــه حتــی خــط و خطــوط سیاســی اش را صبــح بلنــد 

ــد«.  ــن می کن ــن تعیی ــا م ــود ب می ش
تــازه خــدا رحــم کــرده کــه ایــن یابــوی افسارگســیخته بــه قــول خــودش شــاخ بــه 
ــا  ــم ت ــر می آوردی ــش دکت ــخ برای ــره مری ــااًل از ک ــد احتم ــه بای ــب نشــده وگرن جی
ــر بــول خــر  ــر بــرگ کاه و کشــتیرانی ب چیزفهــم شــود کــه مگس هــای نشســته ب
ــل  ــن قبی ــرف۳، به ای ــش، در اش ــش آزادیبخ ــای ارت ــد! بچه ه ــه نمی کنن ــا ک چه ه

ــد »نشــاط در صــف«! ــا می گوین چیزه

ــا خدابنــده مأمــور تمام ســوز شــده  علــت همنشــینی و ظاهــر شــدن ب
در تلویزیــون اینترنشــنال

ــرز  ــیب و بی م ــودش بی پرنس ــا خ ــی، نه تنه ــل مصداق ــی، مث ــول اطالعات ــک م ی
ــه اش مخــدوش کــردن مرزبندی هاســت.  اســت کــه  اتفاقــًا در صــدر وظایــف محول
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به طــور خــاص اگــر شــهوت اســم و رســم هــم داشــته باشــد و کشــته مــرده آنتــن و 
مصاحبــه هــم باشــد. عطــش شــهرت و خودنمایــی روی آنتــن در مصداقــی به واقــع 
تهــوع آور اســت. ایــن جنــون در مصداقــی بــه حــدی اســت کــه علنــًا و باصراحــت و 
وقاحــت بــه زبــان هــم مــی آورد. بــا عفــو بین الملــل و گزارشــگرانش درافتــاده کــه 
»چــرا بــا مــن صحبــت نکــردی« از بی.بی.ســی و صــدای آمریــکا و بقیــة رســانه ها 
هــم طلبــکار اســت کــه چــرا بــا فالنــی مصاحبــه کردیــد و بــا مــن نکردیــد؛ و تــا 
ــم  ــم ه ــانه های رژی ــریات و رس ــا نش ــه ب ــی از این ک ــه حت ــی رود ک ــش م ــا پی آنج
ــی اصــل  ــار شــاللوند، از دوســتان خــود مصداق ــدارد. مخت ــی ن ــد ابای ــه کن مصاحب
حــرف را زده اســت. او در ۱۴تیــر۹۷ گفتــه اســت:  »بارهــا از زبــان ایــرج مصداقــی 
ــه جمهــوری جنایتــکاران حاضــر  ــا هــر رســانه ای حتــی مربــوط ب شــنیده ام کــه ب

اســت به طــور زنــده صحبــت کنــد بــه شــرطی کــه سانســور نشــود«. 
بســیار روشــن اســت کــه ایــن شــرط، پوشــال و خــر رنگ کــن اســت. یــک مصاحبه 
را در رادیــو یــا تلویزیونــی مثــل یــک دســته علف جلــو پــوز او بگیریــد شــش معلــق 

می زنــد و شــش دفعــه دســتتان را می بوســد.
ــون  ــد در تلویزی ــده نمی بای ــه ش ــم ک ــر ه ــظ ظاه ــرای حف ــی ب ــه حت بااین هم
ــده  ــور تمــام ســوز شــده اطالعــات آخوندهــا گردانن ــده مأم ــا خدابن اینترنشــنال ب
اینترلینــک و پاچه لیــس قاســم ســلیمانی هم کاســه و ظاهــر می شــد؛ امــا 
این کــه ایــن دو حیــوان درســت در روز گردهمایــی بــزرگ مقاومــت ۹تیــر۹۷ بــرای 
لجن پراکنــی علیــه مقاومــت ایــران باهــم بــه یــک گاری بســته شــدند، بی حکمــت 
ــه  ــی زبان ک ــای فارس ــودش در تلویزیون ه ــای خ ــق نفوذی ه ــم از طری ــود. رژی نب
تعدادشــان هــم کــم نیســت ترتیبــی داده بــود کــه هــر دو آنهــا بــه فرمــوده وزارت 
ــه اظهارنظــر  ــه ب ــا بالفاصل ــد ت ــت نشســته بودن ــار انفجــار بمــب در ویلپن در انتظ
ــان کــه اطالعــات آخوندهــا  ــد و همچن ــون مربوطــه بپردازن و فضاســازی در تلویزی
بعــدًا ادعــا کــرد بگوینــد مجاهدیــن خودشــان بمب گــذاری کردنــد. آخــر بــه قــول 
خمینــی اینهــا همیشــه عــادت دارنــد کــه خودشــان خودشــان را بکشــند و شــکنجه 

کننــد و بــه گــردن رژیــم بیندازنــد!
برنامه ریــزی اطالعــات آخوندهــا بــرای بمب گــذاری در ویلپنــت بــه ایــن دو جانــور 
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منحصــر نمی شــد. دبیرخانــه شــورای ملــی مقاومــت اطالعیــه اول آذر۱۳۹۸ دســت 
آخونــد حســام الدین آشــنا را هــم رو و اعــالم کــرد. حســام الدین آشــنا رئیــس مرکــز 
بررســی های اســتراتژیک و مشــاور سیاســی روحانــی و معــاون ســابق وزارت بدنــام 
ــات اســت. او در  ــر ســابق اطالع ــادی وزی ــی دری نجف آب ــاد قربانعل ــات... دام اطالع
دادگاه ویــژه روحانیــت نقــش فعالــی در ســرکوب روحانیــون و طــالب مخالــف رژیــم 
ــدی  ــون آخون ــو و تلویزی ــر رادی ــارت ب ــورای نظ ــی در ش ــده روحان ــته و نماین داش
ــز و  ــا رم ــی ب ــه در ۲۹خــرداد۱۳۹۷ در توییت ــان دژخیمــی اســت ک اســت. او هم
کنایــه مقاومــت ایــران و شــخص خانــم رجــوی را بــه تــرور تهدیــد کــرد و نوشــت: 
ــوش  ــم فرام ــروز را ه ــرای نیم ــتند ماج ــتان داغ هس ــال تابس ــه دنب ــه ب ــا ک »آنه
نکننــد« در اطالعیــه شــورا آمــده اســت: »نیمــروز اســم فیلمــی اســت کــه توســط 
ســپاه پاســداران در ارتبــاط بــا ۱۹بهمــن ســال۱۳۶۰ و شــهادت اشــرف رجــوی و 
موســی خیابانــی ســاخته شــده اســت. روز ۳۰خــرداد۱۳۹۷ شــبکه های اجتماعــی و 
رســانه های رژیــم توییــت حســام الدین آشــنا را ”رمــز شــروع عملیــات“ و ”یــک کــد 
ــه  ــد. آن چنان ک ــف کردن ــه رمزگشــایی اش کار هرکســی نیســت“ توصی ــی ک امنیت
بعــدًا روشــن شــد ایــن توییــت اشــاره بــه یــک توطئــه بــزرگ تروریســتی بــود کــه 
ــزرگ ایرانیــان در ویلپنــت  ــود ۱۰روز بعــد در ۹تیــر۱۳۹۷ در گردهمایــی ب قــرار ب
بــا حضــور خانــم مریــم رجــوی بــه اجــرا در بیایــد. فاشیســم دینــی حاکــم بــرای 
ــه در  ــود ک ــرده ب ــزی ک ــتارجمعی برنامه ری ــک کش ــی و ی ــن گردهمای ــار ای انفج
ــات  ــک دیپلم ــه ی ــت ازجمل ــد و ۴تروریس ــی ش ــف و خنث ــل کش ــن مراح آخری
ــد«. ــر می برن ــک به س ــدان در بلژی ــان در زن ــتگیر و از آن زم ــم دس تروریســت رژی

ــا  ــه هرکــس ب ــود ک ــه حــدی ب ــزدور ب از طــرف دیگــر فضاحــت همنشــینی دو م
ــه  ــرای هــر مدعــی سیاســی، ب ــن کار، ب ــد ای ــن شــم سیاســی می فهمی کوچک تری
معنــای یــک اســترپتیز سیاســی اســت. خاصــه این کــه بعــد هــم براثــر یــک گاف 
مســئول تلویزیــون تمــام ریــاکاری مصداقــی لــو رفــت؛ زیــرا کــه در طــول برنامــه 
ــه در  ــدارد. درحالی ک ــده ن ــه خدابن ــا کاری ب ــه گوی ــود ک ــوری ب ــی ط ــز مصداق پ
پایــان نشــان داده می شــد کــه ایــن دو پســرعموی ناتنــی تــا چه انــدازه بــا یکدیگــر 
مهرباننــد و درواقــع هرچنــد گاهــی گوشــت همدیگــر را می خورنــد امــا اســتخوان 
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ــت  ــه عل ــد ک ــرح ش ــؤال مط ــن س ــتی ای ــد؛ و به راس ــز دور نمی ریزن ــم را هرگ ه
ــده کیســت و همیشــه  ــی می دانســت کــه خدابن ــن کار چــه بوده اســت؟ مصداق ای
از او به عنــوان »کســانی کــه همســو بــا رژیــم هســتند و از طــرف اطالعــات رژیــم 
ــت  ــی نمی دانس ــان کس ــا در آن زم ــرد؛ ام ــاد می ک ــوند« ی ــت می ش ــم حمای ه
ــزرگ  ــی ب ــل گردهمای ــار در مح ــرای توطئه انفج ــود ب ــی خ ــم در طراح ــه رژی ک
مجاهدیــن در ویلپنــت بــه طــور همزمــان یــک برنامــه تلویزیونــی هــم ترتیــب داده 
تــا خبــر انفجــار را درجــا و بــه صــورت مســتقیم پخــش بکنــد. اگــر توطئــه بــه بــار 
ــز  ــه عروتی ــم ب ــات رژی ــوی گاری اطالع ــن دو یاب ــه ای ــود ک ــت ب می نشســت آن وق
می افتادنــد و چــه علم شــنگه ای کــه بــه پــا نمی کردنــد؛ امــا بــا دســتگیری 
تروریســت ها و لــو رفتــن نقــش رژیــم در ایــن عمــل تروریســتی مصداقــی 
ــه در کینه کشــی  ــش ک ــم قزی«های ــی از »ع ــه یک ــد. به طوری ک ــور ش بدجــوری ب
ــد و  ــدا درآم ــه ص ــدارد ب ــی ن ــود مصداق ــت کمی از خ ــن دس ــه مجاهدی ــبت ب نس
ــنال در  ــون اینترنش ــداز تلویزی ــم ان ــر در چش ــی در مصاحبة اخی ــت: »مصداق نوش
ــا او  ــه ســئواالت پاســخ داد؛ و در انتهــا هــم ب کنــار مســعود خدابنــده نشســت و ب
ــر  ــن... ب ــت م ــوم اســت. صحب ــن محک ــر م ــن ازنظ ــرد. ای ــش ک ســالم و خوش وب
ــوده  ــراق ب ــه رســمی خودش مشــاور مالکــی در ع ــه بنابه گفت ســر کســی اســت ک
ــم جمهــوری اســالمی  ــا انجمــن ســاخته رژی ــران رفت وآمــد دارد و ب ــه ای اســت، ب
همــکاری می کنــد. ... بــرای مــن بســیار تأســف آور بــود کــه در طــول برنامــه آقــای 
ــن  ــد و ای ــده برنمی گردان ــوی خدابن ــه به س ــه هیچوج ــود را ب ــی روی خ مصداق
ــام  ــه تم ــا برنام ــی ت ــه دارد ول ــه او دافع ــبت ب ــه نس ــد ک ــی می کن ــت را تداع حال
ــود  ــد، روی خ ــر کار نمی کنن ــا دیگ ــه دوربین ه ــت ک ــن اس ــور ای ــود و تص می ش
ــش  ــالم و خوش وب ــا او س ــده ب ــال خن ــد و در ح ــده برمی گردان ــوی خدابن را به س
ــه  ــود )عاطف ــوک آور ب ــیار ش ــن بس ــرای م ــه ای ب ــورد دوگان ــن برخ ــد! چنی می کن

ــال ـ۱۴تیر۹۷(. اقب
من وقتی این اعتراض را دیدم بی اختیار این شعر سعدی به یادم آمد که:

تا سگان را وجوه پیدا نیست
مشفق و مهربان یکدیگرند
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لقمه ای در میانشان انداز
که تهیگاه خود بدرند

از برای استخوان
مصداقــی گاه پاچــه بــی. بــی. ســی و رادیــو آمریــکا و بقیــه رســانه ها را می گیــرد 
ــچ  ــم هی ــا ه ــر رنگ ه ــن تغیی ــت ای ــردازد. عل ــا می پ ــی از همان ه ــه مداح و گاه ب
ــتخوانی  ــا اس ــد. آی ــا نکرده ان ــد ی ــه کرده ان ــا او مصاحب ــا ب ــه آی ــز این ک ــت ج نیس
جلویــش انداخته انــد یــا نــه؟ دعوایــش بــر ســر ایــن اســت کــه او را »آدم« حســاب 

ــت. ــار اس ــی بی اعتب ــا قازورات ــد ی کرده ان
پــز مصداقــی در ایــن رســانه ها بــا هتاکی هایــش در طویلــه »ســر ســعید بهبهانــی« 

کــه خــود مولــی هفت ســر اســت قابل توجــه اســت. 
در رســانه هایی مثــل بی.بی.ســی و ایــران اینترنشــنال و صــدای آمریــکا و ... بیشــتر 
ــی کــه جفــت هرمافردویــک خــود را  یــک فــکل کراواتــی محقــق اســت امــا زمان
ــه  ــد و هرچ ــاز می کن ــداب ب ــت و گن ــی از عفون ــل چاهک ــان را مث ــد ده می یاب

ــد.  ــوی می گوی ــعود رج ــخص مس ــت و ش ــه مقاوم ــد علی می توان
زوج  کنــار  در  مصداقــی،  نکبــت  از  پــر  زبــان  و  فحاشــی ها  و  هرزه درایی هــا 
هرمافرودیــک خــود، همیشــه مــرا بــه یــاد »هوشــنگ عقابــی« می انــدازد. هوشــنگ 
عقابــی از افســران ضداطالعــات شــهربانی بــود کــه در کمیتــه ضدخرابــکاری زمــان 
ــان و  ــه ســایر بازجوی ــود ک ــح ب ــده و وقی ــدری دری ــرد. او به ق ــی می ک شــاه بازجوی
ــب او کلمــه  ــه لق ــوط« )البت ــد »هوشــنگ مل ســاواکی ها اســمش را گذاشــته بودن
دیگــری بــود کــه مــن بــرای رعایــت عفــت کالم معادلــش را گذاشــته ام. زندانیــان 
زمــان شــاه می داننــد مــن چــه می گویــم( او در ابتــدای بازجویی هایــش از 
ــد  ــرد. بع ــاز می ک ــی آغ ــای چاله میدان ــن فحش ه ــا رکیک تری ــدگان ب دستگیرش
ــه  ــد دامن ــته می ش ــردن خس ــکنجه ک ــرد و او از ش ــت می ک ــی مقاوم ــه زندان ک
فحاشــی اش بــه ســازمان و محمــد حنیــف می رســید کــه »ایــن چیزهــا را بــه مــا 
ــی  ــای چاله میدان ــان فحش ه ــت هم ــه می یاف ــت ادام ــر مقاوم ــاز اگ ــاد داده«؛ و ب ی
نثــار دکتــر مصــدق و میــرزا کوچــک خــان و بعــد هــم ســتارخان می شــد؛ و مدتــی 
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ــه امــام حســین و حضــرت علــی و حضــرت محمــد داده می شــد  بعــد فحش هــا ب
و عاقبــت هوشــنگ ملــوط درمانــده هرچــه فحــش التــی و لومپنــی را داشــت بــه 
خــدا مــی داد کــه  اصــاًل چــرا چنیــن موجوداتــی را خلــق کــرده اســت. مصداقــی 
ــنگ  ــی هوش ــت و دریدگ ــه در وقاح ــد و البت ــی می کن ــیر را ط ــن مس ــز همی نی
ملــوط بایــد بیایــد پیــش او آمــوزش ببیند.تــا آنجــا کــه بــه رجــوی و مــا مجاهدیــن 
مربــوط می شــود از انبیــا خــود در کتــاب مقــدس آموخته ایــم: »خوشــحال باشــید 
ــق  ــانند و به ناح ــا می رس ــد و جف ــت می کنن ــما اهان ــه ش ــن ب ــر م ــه خاط ــر ب اگ

ــنیده ایم: ــعدی ش ــان س ــد« و از زب ــما می زنن ــه ش ــی ب ــه افترای هرگون
گر خردمند از اوباش جفای بیند

تا دل خویش نیرزد و در هم نشود
سنگ بی قیمت اگر کاسه زرین شکند

قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

کاسه لیسی های تهوع آور برای نفوذ در ولی نعمت جدید
ــارزات  ــًا از مب ــه »عمیق ــزارش۹۲ و ۹۳ را می نوشــت ک ــی گ ــه مصداق ــان ک آن زم
ــد،  ــت« می کن ــالمی حمای ــوری اس ــام جمه ــت نظ ــه تمامی ــق علی ــن خل مجاهدی
هنــوز پــردة ریــا دریــده نشــده بــود هنــوز دســتور از مرکــز نیامــده بــود تــا صراحتــًا 
ــن  ــن از ای ــرت م ــزان نف ــد، می ــة رجــوی می دانی ــا فرق ــن را ب بنویســد: »رابطــة م
فرقــه را هــم می دانیــد« امــا چنــد ســالی نگذشــت کــه مصداقــی بازهــم بــه فرمــودة 
اطالعــات بــه کشــفیات سیاســی بســیار بدیعــی رســید. ازجملــه این کــه: »شــاه فــرد 
ــران  ــخ ای ــاه در تاری ــا ش ــاه و محمدرض ــات رضاش ــا »خدم ــود« و ی میهن پرســت ب
ــرازو  ــک ت ــذاری روی ی ــاه را می گ ــا ش ــات محمدرض ــی اقدام ــت... وقت ستودنی س
اشــتباهاتش را یــک تــرازو بــاز اقداماتــش ســنگینی می کنــد«. ولــی البتــه »او هــم 
اشــتباهات خــاص خــودش را داشــت اشــتباهات شــاه منجــر بــه انقــالب ۵۷ شــد«. 
)۱۲تیــر۹۸( حتــی هویــدا، نخســت وزیر شــاه هــم »یــک چهــره مردم دوســت بــود 
ــه کشــف و  ــا البت ــران می ســوخت«)۲۰فروردین۹۹(. اینه ــردم ای ــرای م ــش ب و دل
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شــهود نیســت فقــط فرمــوده وزارت اطالعــات و جزیــی از سیاســت وزارت در مطــرح 
کــردن ســلطنت بــرای آلترناتیــو تراشــی درمقابــل مجاهدیــن اســت.

ــده باشــد از خــود می پرســد پــس آن همــه  ــخ خوان ــاب تاری ــا کت هرانســانی چهارت
ــا  ــانه؟ و آی ــود و افس ــود؟ دروغ ب ــه ب ــاه چ ــان ش ــکنجه ها در زم ــتارها و ش کش
به راســتی مــا ملتــی بــی حافظــه هســتیم کــه از یــاد ببریــم قاتــل دکتــر فاطمی هــا 
می توانــد  چگونــه  جزنی هــا  و  احمدزاده هــا  و  حنیف نژادهــا  و  کریمپورهــا  و 
ــی،  ــاری کاپوی ــی انحص ــان ویژگ ــت هم ــه عل ــی ب ــد؟ مصداق ــت« باش »میهن پرس
ــا  ــکر خوری ه ــن ش ــازه بعدازای ــی آورد و ت ــم نم ــت، ک ــی و وقاح ــی دریدگ یعن

ــیال دمکراتم« ــی ام، سوس ــری مصدق ــاظ فک ــه لح ــن ب ــد:  »م می گوی
ــری  ــامورتی بازی دیگ ــق و ش ــیال دمکرات در کله معل ــی سوس ــن مصدق ــا همی ام
می گویــد: »اگــر می گوییــد کــه مــن کــدام چهره هــا را در خــارج از کشــور 
می پذیــرم مــن رضــا پهلــوی را از همــه اینهــا ترجیــح می دهــم. مــن رضــا پهلــوی 

ــم...«. ــح می ده ــتش ترجی ــت راس ــا راس ــش ت ــپ چپ را از چ
ــدا  ــه پی ــغ ادام ــی دری ــی ب ــق دســتورالعمل وزارت ــی هــای ســلطنتی طب مجیزگوی

ــد: مــی کنــد. مصداقــی مــی گوی
»شرم آور است دشمنی کردن با رضا پهلوی«

- »رضــا پهلــوی دارد شــعار مــردم ایــران را تکــرار می کنــد... مگــر او چــه می گویــد؟ 
ــه االن درداخــل شــاهد آن هســتیم  ــزی ک ــی، همــان چی ــی مدن ــد نافرمان می گوی
تظاهرات هــا، برداشــتن روســری و...اینهــا باعــث ســقوط نظــام خواهــد شــد. اینهــا 

را رضــا پهلــوی می گویــد و کجایــش غلــط اســت؟« )۳۱مــرداد۹۷(
ــا  ــم ب - مــول مخبــط ســپس در یــک معلــق زدن دیگــر می گویــد البتــه »مــن ژن
پادشــاهی نمی خوانــد. دوســتان عزیــز مــن مخالــف پادشــاهی هســتم، امــا مخالــف 

رضــا پهلــوی نیســتم«.
ــا در  ــن باره ــه: »م ــت ک ــری اس ــن نتیجه گی ــرای ای ــم ب ــا ه ــن حرف ه ــه ای هم
برنامــه ام گفتــم یــک مــوی گنــده فــرح پهلــوی مــی ارزد بــه صــد تــا مریــم رجــوی 
و اشــرف دهقانــی« )۳اســفند۹۷( آستان بوســی مصداقــی در اینجــا به واقــع 
مشــمئزکننده اســت؛ مثــاًل عکســی منتشــر شــد کــه نفــری داشــت دســت رضــا 
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پهلــوی را می بوســد. ســروصدایی شــد و رســوایی به قــدری بــاال گرفــت کــه عــده ای 
آن را یــک جعــل فتوشــاپی خواندنــد؛ امــا مصداقــی بــه فریــاد »آقــا رضــا« رســید و 
اول ازهمــه آن را تأییــد کــرد: »در این کــه ایــن اتفــاق افتــاده بــود شــکی نیســت...«. 
بعــد در نقــش وکیــل مدافــع رضــا پهلــوی گفــت:  »در فضــای مجــازی از او ســؤال 
کردنــد و جوابــش را هــم داده اســت... رضــا پهلــوی از ایــن کارهــا خوشــش نمی آیــد 

چــون مــن از نزدیــک دیــده ام«.
 البتــه مصداقــی نمی گویــد کــه از کــدام نزدیــک ولــی تیغ هــای خــاردار یــک مــول 
ــه  ــه پاچ ــروع ب ــد و ش ــو می ده ــوذ دارد او را ل ــژه نف ــت وی ــه مأموری ــی ک اطالعات
ــن  ــوی بزرگ تری ــواداران رضــا پهل ــد:  »ه ــوی می کن ــواداران رضــا پهل ــن از ه گرفت
ــردی  ــوی ف ــا پهل ــارج کشــور. رض ــوی هســتند به خصــوص خ ــا پهل دشــمنان رض
ــه  اســت کــه فاصلــة عمیقــی بیــن خــودش و هوادارانــش دارد« در جــای دیگــر ب
ــیار  ــه بس ــا ازآنجاک ــرد؛ ام ــم ک ــاره خواهی ــاره اش ــا دوب ــغ پراکنی ه ــل تی ــن قبی ای
هفت خــط اســت عــادت کــرده جایــی نخوابــد کــه آب از زیــرش رد شــود. بالفاصلــه 
ــه  ــازه ب ــا عقــدة یــک ت ســهم ایــن مداحی هــا و تحریف هــا را می خواهــد؛ یعنــی ب
ــت  ــه ثب ــی ب ــخصیت های سیاس ــف ش ــودش را در ردی ــی خ ــیدة هرجای دوران رس

ــم:  ــدی بخندی ــه این همــه عقــده و رن ــم و ب برســاند. بخوانی
»در همیــن تیرمــاه۱۳۸۸ یــک برنامــه ای تــوی شــهرداری پاریــس داشــتیم. مــن 
ــت  ــن پش ــوی و... م ــا پهل ــه رض ــی ازجمل ــای سیاس ــری چهره ه ــک س ــودم و ی ب
ایســتاده بودیــم و صحبــت می کردیــم دیــدم رضــا پهلــوی آمــد بــا تک تــک آدم هــا 
کــه آمــد دســت مــی داد و خــودش را معرفــی می کــرد و اســمش را می گفــت. مــن 
ســیزده ســال پیــش یــک صحبتــی بــا صــدای آمریــکا داشــتم در مــورد ســازمان 
ــت  ــی داش ــش تازگ ــود و برای ــده ب ــش آم ــوی خوش ــا پهل ــی کار و... رض بین الملل
خــودش زنــگ زد و بــا مــن صحبــت کــرد« تــا اینجــا بــده بســتان مصداقــی بــا رضــا 

پهلــوی انجــام شــده اســت. 
ــای  ــری چهره ه ــک س ــار »ی ــی، در کن ــال ۸۸ مصداق ــه از س ــم ک ــا فهمیده ای م
سیاســی« بــا او رابطــه داشــته و رضــا پهلــوی بــه او زنــگ زده و باهــم گفتگوهایــی 
ــی و  ــزان زبون ــن می ــرای ای ــی ب ــی مصداق ــتدالل سیاس ــا اس ــته اند؛ ام ــم داش ه
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ــا  ــارزه ب ــه در مب ــی ک ــام آزادیخواهان ــون تم ــه روی خ ــتن ب ــا گذاش ــت و پ فالک
اســتبداد وابســته ســلطنتی جــان باختنــد چیســت؟ ایــن وظیفــه و مأموریــت ویــژه 
ــد باهــم  ــس بای ــم. پ ــو نداری ــد: »آلترناتی ــی آخوندهاســت. او می گوی ــول اطالعات م
کارکنیــم از رضــا پهلــوی گرفتــه تــا نیروهــای چــپ تــا ملی گرایــان، صحنــه ایــن 
ــن  ــا همی ــد م ــد آدم بیاوری ــخ نمی توانی ــره مری ــد. از ک ــد می بینی ــه داری ــت ک اس
ــی  ــه راه همگرای ــت ک ــر اس ــس بهت ــم پ ــر را می بینی ــم همدیگ ــه داری ــتیم ک هس
ــم«.  ــه بدهی ــود ارائ ــه در لحظــه موع ــزی را داشــته باشــیم ک ــاز بشــود و یک چی ب
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه:  »رضــا پهلــوی وارث شــاه و رضاشــاه اســت کــه کارهــای 

ــد« )۳بهمــن۹۷( ــی کردن مثبت

واقعیت و مأموریت
ــه  ــه البت ــیال دمکرات ک ــی و سوس ــت پخت مصدق ــپ دس ــوش چ در آش هفت ج
یــک مــوی شــاه کــه ســهل اســت یــک مــوی زن و بچــه و نــوه و نبیــره اش را هــم 
ــت  ــه اســت، هــدف همــان انجــام یــک مأموری ــی نهفت ــه عالمــی نمی دهــد هدف ب
ــتار آن  ــم خواس ــه هاش ــت ک ــات اس ــط وزارت اطالع ــردن خ ــش ب ــخص و پی مش
ــدان شــیخ  ــاش کــرده و دارد بهــای ســنگین آن را در زن ــن صــورت ف ــه بهتری را ب
ــا آنجــا پیــش مــی رود کــه  می پــردازد. ولــی مصداقــی در انجــام ایــن مأموریــت ت
شــاهزاده خــودش خوبســت! امــا اطرافیــان بــد هســتند درســت ماننــد خــود شــاه!!

لــذا دل ســوخته تر از هــر دایــه ای دلواپــس رضــا پهلــوی می شــود کــه »چــه خونــی 
ــه  ــد:  »ی ــفارش می کن ــش س ــه هواداران ــد« و ب ــم می کنن ــوی ه ــا پهل ــه دل رض ب
خــورده از خــود رضــا پهلــوی یــاد بگیریــد« )۲۱ آذر۹۷( ایــن شــارالتان بازی ها کار 

نیروهــای هــوادار او اســت! ایــن بــه دوراز رضــا پهلــوی اســت. 
تنهــا نیــروی سیاســی کــه هوادارهایــش متفــاوت از رهبــر اســت ســلطنت طلب ها 
ــی کــه  ــا نیروهای ــوی ب ــرح پهل ــوی و ف ــه عمیــق بیــن رضــا پهل هســتند. یک فاصل
ــی کــه رضــا  ــدم جاهای ــد متفــاوت اســت و مــن دی ــداری از او را دارن ادعــای طرف
پهلــوی بــوده چطــوری از دســت اینهــا فــرار می کــرده اســت« )۱۲تیــر۹۸( خــوب 

ــد کــه یــک نقــص اصلــی را در دســتگاه گل پســر پیــدا کنیــم. می مان
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بــه دیالــوگ مســخره بهبهانــی و مصداقــی به مثابــه معرکه گیــر و بچه مرشــد 
توجــه کنیــد. مصداقــی ریشــه تمــام نابســامانی های رضــا پهلــوی را کشــف کــرده 
ــه  اســت: »مــن همــه ایــن مشــکالت را در رضــا پهلــوی می بینــم. رضــا پهلــوی ب
ــد  ــود«. بچه مرش ــد وارد ش ــای او بای ــه زمینه ه ــاور در هم ــاز دارد، مش ــاور نی مش
اینجــا وارد می شــود و دم تــکان می دهــد و ریــش می جنبانــد کــه: »کســانی 
ماننــد شــهریار آهــی و پســر ذکاء الملــک فروغــی قــرار بــود بــه او آمــوزش بدهنــد. 
ــد و  ــش کنی ــد کمک ــن فرمودن ــه م ــرت ب ــر اعلیحض ــت در مص ــی گف ــر ودیع دکت
درســش بدهیــد. ولــی گــوش نکــرد ولــش کــردم«؛ و مصداقــی تصحیــح می کنــد 
ــز دیگــری اســت« )۳اردیبهشــت۹۸(.  ــی مشــاور چی ــد ول ــم بودن کــه: »اینهــا معل
ــه چــه زبانــی  ــوع مصداقــی باشــد! دیگــر ب منظــورش ایــن اســت کــه مشــاور از ن
ــه ات! ۵۰ درصــداش کــه حــل اســت  ــه خان ــه بچــه شــاه گفــت مــرا ببــر ب بایــد ب
مانــده اســت کــه رضــا و مــادرش هــم راضــی شــوند! فقــط یــک مشــکل کوچــک 
ــرده و  ــرش را ک ــی فک ــل از مصداق ــه وزارت قب ــن اســت ک ــد و آن ای ــی می مان باق
بــه انــدازة کافــی عوامــل شــیخ را در اطــراف بچــه شــاه کاشــته اســت. آن قــدر کــه 
ــرای قاســم  ــده و ب ــه خــط آم ــم ب ــی ه ــز ثابت اردشــیر زاهــدی و ســردژخیم پروی

ســلیمانی غش وریســه می رونــد!
بااین همــه مصداقــی بــه مطربــی ادامــه می دهــد: »مــن اگــر مشــاور رضــا پهلــوی 
بــودم مــن اگــر بــا او نزدیــک بــودم بــه او می گفتــم آقــای عزیــز االن وظیفــة شــما 

ایــن اســت کــه یــک اطالعیــه بدهیــد« تمــام!  
ــد  ــه بای ــادرش رفت ــه م ــه اش ب ــی عقب ــد مصداق ــه از دی ــه البت ــر ک ــی شاه پس یعن
بدتریــن دشــمنان خــود، یعنــی هوادارانــش، را کنــار بزنــد؛ و مصداقــی را به عنــوان 
مشــاور انتخــاب کنــد و بعــد بایــد یــک اطالعیــه بدهنــد. محتــوای اطالعیــه چــه 
باشــد؟ ایــن را دیگــر شاه پســر خــودش روشــن کــرده. فراخوانــدن بخــش عظیمــی 
ــه  ــاط هســتند! اینجاســت ک ــا ایشــان در ارتب ــه ب از نیروهــای بســیج و پاســدار ک
ــه وزارت، دریافــت شــد ...! ــه ســیاق پیام هــای بی ســیمی گفــت: از وزارت ب بایــد ب

دلیلــش را هــم کــه چیــزی جــز طــرح و برنامــه علیــه مجاهدیــن و مقاومــت نیســت 
ــر  ــک نف ــد: »ی ــرده و می گوی ــراف ک ــورت اعت ــن ص ــه بهتری ــودش ب ــی خ مصداق
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گفتــه بــود کــه شــما رضــا پهلــوی را ترجیــح می دهــی؟ خــوب معلــوم اســت پــس 
چــکار کنــم مریــم رجــوی را بیــاورم؟ معلــوم اســت کــه رضــا پهلــوی را صدبــار بــه 
مریــم رجــوی ترجیــح می دهــم. یــا مســعود رجــوی را بگویــم صدبــار مــن ترجیــح 
ــراف  ــوان اعت ــر می ت ــن صریح ت ــا از ای ــوی را« )۲۱آذر۹۷( آی ــا پهل ــم رض می ده

کــرد؟ 
مــول اطالعاتــی مــا نــه مســأله اش رضــا پهلوی اســت و نــه ملت ایــران و نه هیــچ چیز 
ــرای  ــو بی چون وچ ــن آلترناتی ــه مجاهدی ــد ک ــوب می دان ــیار خ ــوب و بس ــر. خ دیگ

رژیــم آخونــدی هســتند و او مأموریــت دارد تــا همیــن را مخــدوش کنــد.
ــک  ــا ی ــا ب ــه نه تنه ــود ک ــن می ش ــی روش ــع مصداق ــنیدن مواض ــدن و ش ــا خوان ب
ــت  ــر به خدم ــور حاض ــک مأم ــا ی ــه ب ــتیم ک ــه رو هس ــته روب ــن درهم شکس خائ
ــی.  ــای امنیت ــی نهاده ــای اطالعات ــی از مول ه ــم. یک ــا مواجهی ــی آخونده اطالعات
ــم  ــازه ای ه ــز ت ــد چی ــرده و می کنن ــان ک ــا زندانی ــی ب ــای امنیت ــه نهاده کاری ک
ــة  ــات نمون ــدگان وزارت اطالع ــی از دستگیرش ــش یک ــدی پی ــن چن ــت. همی نیس
ــروم از  ــجوی مح ــی و دانش ــال مدن ــی، فع ــه جالل ــرد. فرزان ــان ک ــابهی را بی مش
ــوران  ــات امنیتــی از ســوی مأم ــا اتهام تحصیــل کــه در ســال ۱۳۹۵ اســت کــه ب
ــوران  ــاره پیشــنهاد همــکاری مأم ــات کرمانشــاه بازداشــت شــد. او درب اداره اطالع
اداره اطالعــات کرمانشــاه گفــت: »خیلــی راحــت بــه مــن گفتنــد تــو کــه می توانــی 
بــه خــارج از کشــور ســفر کنــی. بــرو و پروژه هــای مــا را آنجــا اداره کــن. بــه مــن 
ــم  ــا ه ــه م ــن. ب ــی ک ــد زندگ ــت می خواه ــه دل ــور ک ــر ط ــرو ه ــد ب ــی گفتن حت
ــه  ــا مــا همــکاری بکــن. ب ــده امــا ب ــه جمهــوری اســالمی فحــش ب ــده، ب فحــش ب

ــد« ــح پیشــنهاد دادن ــی صری ــه و خیل ــن شــکل وقیحان ای
)https://iranwire. com/fa/jinac/۳۳۴۸۱( 

این یکــی از ده هــا و صدهــا پیشــنهادهای مأمــوران اطالعاتــی بــه زندانیــان و 
دستگیرشــدگان اســت.

بسیار بسیار خطرناک
مأموریــت مصداقــی مقابلــه بــا چیــزی بــه قــول خــودش »بســیار بســیار خطرنــاک« 
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ــرای رژیــم اســت. مأموریــت او ایــن اســت: »فرقــه رجــوی یــک فرقــه ای بســیار  ب
بســیار خطرنــاک و ضــد مردمــی ســت.

 ازنظــر مــن فرقــه رجــوی در جبهــة خلــق و جبهــة مــردم قــرار نــدارد« رجــوی هــم 
از بزرگ تریــن جنایتــکاران ضدبشــری اســت! 

تمــام مأموریــت در همیــن مختصــر خالصــه می شــود. در راســتای ایــن مأموریــت 
اســت مصداقــی بــه مجیزگویــی از بچــة شــاه می پــردازد و واقعیاتــی از مجاهدیــن 
ــورد  ــاًل در م ــود؛ مث ــر می ش ــان آورده، منک ــر زب ــم ب ــه ای ه ــی خامن ــه حت را ک
تظاهــرات مــردم و شــعار بــه نفــع رضــا پهلــوی بااینکــه خــود رژیــم اعــالم کــرد کــه 
ایــن کار، کار مأمــوران اطالعــات بــوده مصداقــی کــف بــه دهــان مــی آورد کــه: »بــا 
ــران  ــه در ای ــی ک ــن( می نویســند آنهای ــی )مجاهدی ــا پرروی ــا وقاحــت ب وقاحــت! ب
ــد می دهنــد  ــه نفــع رضــا پهلــوی شــعار دادن ــا ب شــعار رضاشــاه روحــت شــاد و ی

ــد« )۳دی ۹۷( ــن شــعارها را می دهن ــی هســتند ای ــا امنیت اینه
ــس  ــه پ ــد ک ــؤال می کردن ــت س ــد: »مل ــم می گوی ــه ای ه ــرف خامن ــه ح در توجی
ایــن فرقــه رجــوی کجاســت؟ خامنــه ای آمــد و گفــت، او یــک مثلــث درســت کــرد 
ــی،  ــتکبار جهان ــرائیل و اس ــرب و اس ــاد و غ ــکا و موس ــش آمری ــت یک طرف و گف
ــع  ــه نف ــط ب ــعارها فق ــد:  »ش ــه می کن ــت« و اضاف ــوی اس ــه رج ــرف فرق یک ط
ــه نفــع پهلــوی  ــه نفــع رضــا پهلــوی و فقــط و فقــط ب یک طــرف، فقــط و فقــط ب
ــس  ــوی، پ ــا پهل ــر رض ــا، درود ب ــن مایه ه ــوی همی ــتان هایی ت ــاه و داس و رضاش
بنابرایــن فقــط و فقــط بــه نفــع این هاســت بــه نفــع فرقــه رجــوی هیچــی نبــود«.

از فــرط پرگویــی گاه دم خــروس مأموریــت بدجــور بیــرون می زنــد. چــون واقعــًا هــر 
ــن و مســعود رجــوی ختــم می شــود.  ــه مجاهدی ــی از هرکجــا باالخــره ب پرت وپالی
انــگار کــه گرداننــده تئاتــر وزارتــی پیاپــی بــا ایماواشــاره در ابتــدا و در وســط و در 
انتهــای هــر ســوژه ای بــه بازیگــر می فهمانــد کــه برگــرد بــه ســوژه اصلــی! ازایــن رو 
چــه بــا ربــط و چــه بی ربــط، همــه حرف هــای مصداقــی بــه مجاهدیــن و مســعود 
ــط  ــه توس ــتاد ک ــرا اس ــل میت ــورد قت ــی در م ــاًل وقت ــود؛ مث ــم می ش ــوی خت رج
محمــد نجفــی بــه قتــل رســید صحبــت می کنــد و به طــور غیرمســتقیم بــه دفــاع 
ــه او می چســبیده و از بقیــه در میــان  از او برمی خیــزد کــه »کمتــر فســاد مالــی ب
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بوده اســت«.  خوش نام تــر  رژیمی هــا 
ــه درکــردن  ــرای از میــدان ب ــد( ب به ایــن نتیجــه می رســد کــه: »)شــیعیان معتقدن
ــد  ــش معتق ــیعه به ــن را ش ــد. ای ــد بزنی ــا را می توانی ــن بهتان ه ــان بدتری رقیب ت
اســت و انــواع و اقســام فــرق شــیعه بهــش معتقدنــد؛ و در میــان گروه هــای ایرانــی 
ــرداد۹۸(  ــد« )۹خ ــرا می کن ــل اج ــاور داره و در عم ــن ب ــم به ای ــوی ه ــه رج فرق

ــد؟ ــا می بینی ــگ کاپوه ــت را در فرهن ــاع از حقیق ــای دف معن

مأموریت چیست؟
روشــن اســت کــه ایــن یــک هذیان گویــی بــی چارچــوب و بــی سمت وســو نیســت. 
یــک خــط اســت. یــک مأموریــت اســت. خــودش اســم مأموریتــش را »از عــرش بــه 

فــرش کشــاندن مجاهدیــن« نــام نهاده اســت.
در ایــن مأموریــت بایــد اثبــات شــود مجاهدیــن هیــچ پایــگاه اجتماعــی در میــان 

مــردم ندارنــد. در درون خودشــان هــم بــا بحــران مواجــه هســتند. 
او می گویــد: »مریــم رجــوی اونجــا )آلبانــی( کنگــر خــورده و لنگــر انداختــه بخاطــر 
بحــران تشــکیالت اســت. مریــم رجــوی یک بــار رفت وبرگشــت چــرا؟ چــون مســعود 
رجــوی کــه نیســت کــه نشــانش بدهنــد. نیســت کــه صدایــش را بگذارنــد، مــرده 
ــد بحــران تشــکیالتی اســت در  ــه عرضــه می کردن ــر داشــت ک ــدارد، اگ ــی ن حیات

اونجــا«. )۳۰فروردیــن۹۶(
در ایــن مأموریــت بایــد اثبــات شــود: »فرقــه رجــوی به عنــوان یکــی از بدنام تریــن 
ســازمان های سیاســی امــروز ایــران کــه مــورد نفــرت عمومــی اســت؛ و »در ایــران 
ــردم  ــه م ــروی. از هجومی ک ــب ب ــب عق ــد عق ــری بای ــن را می ب ــم مجاهدی ــا اس ت

ــن۹۸( ــد« )۲۸فروردی می آورن
و درنتیجــه: »مجاهدیــن دارای هیــچ پایگاهــی درداخــل به عنــوان نیــروی جایگزیــن 
ــب  ــردازد؛ و در قال ــای نقــش می پ ــه ایف ــه »ســر ســعید«، ب نیستند«.اینجاســت ک
یــک ســؤال آرتیســتیک ســعی می کنــد کاپــوی آمــاده انفجــار را بــه رقــص درآورد. 
ایــن اســت کــه پیرانه ســر می پرســد: »پیــش از انقــالب هــم مــردم به حــق 
آخوندهــا را مســخره می کردنــد و همــه می گفتیــم آخونــد دوزاری، ولــی ورق کــه 
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ــا همــه  ــه رجــوی ب ــروز فرق ــد. وقتــی ام ــاه دیدن ــردم در م برگشــت خمینــی را م
ــردا در داخــل کشــور  دافعه هــا در برلیــن تظاهــرات قابل توجــه برگــزار می کنــد. ف
می توانــد صحنــه را از دســت مــردم بگیــرد. آیــا این همــه نگرانــی کــه فــردا همــه 
زحمــات بــه جیــب رجــوی بــرود بازهــم بــه نظــر شــما واقعــی نیســت؟« شــگفتا 
ــد  ــد می کن ــز بلن ــردان کارت قرم ــا کارگ ــیاری. ام ــمندی و هوش ــه هوش از این هم
ــی  ــا نیســت! ول ــدرت رســیدن آنه ــه ق ــکان ب ــد: »ام ــه می گوی ــی بالفاصل و مصداق
خــب وظیفــه مــا چیــه؟ وظیفــه مــا همیــن روشــنگری اســت! وظیفــه مــا )ایــن 

اســت کــه( همیــن را بگیــم و بگیــم و بگیــم و بگیــم...
بله همان داستان خود گویی و خود خندی است!

ــا  ــای آن ب ــی و تفاله ه ــاع مذهب ــا ارتج ــرد ب ــف درنب ــی دو ص ــب رودرروی به این ترتی
ــش رخ  ــان بیش ازپی ــیهدان و اسیرانش ــه ش ــا هم ــدان ب ــان و مجاه ــه آزادیخواه هم
می نمایــد. چیــزی کــه شــادروان احمــد شــاملو بــه زیبایــی ترســیمش کــرده اســت:

هرچند
نابه کارانی هستند آن سو

چیره دستانی در حرفه »کت بسته به مقتل بردن«
و دلیرانی دریادل این سو

چرب دستانی در صنعتِ  »زیبا مردن«
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ــام »قاضــی حــداد«، یــک نفــوذی تمام ســوز شــده  ــه ن بعــد از مــرگ دژخیمــی ب
ــام ایــرج مصداقــی ادعــا کــرده اســت کــه مجاهدیــن »اطالعــات منــدرج در  ــه ن ب
ــام خــود منتشــر  ــه ن ــد و ب ــه ســرقت می برن ــه قاضــی حــداد را ب ــه ام راجــع ب مقال
ــه  ــن ب ــته های م ــز از نوش ــان را نی ــامی آن ــان و اس ــای جانی ــد. عکس ه ــی کنن م

ــام خــود منتشــر میکننــد«. ــه ن ســرقت مــی برنــد و ب
ــم  ــورد دژخی ــر در م ــای زی ــم، فاکت ه ــوران رژی ــای مأم ــرای اطــالع از تاکتیک ه ب

ــوی( قابل توجــه اســت: حــداد )حســن زارع دهن
ــارات  ــط انتش ــرداد۱۳۷۸ توس ــه در م ــی ک ــان سیاس ــام زندانی ــاب قتل ع ۱-در کت
ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران منتشــر شــده  اســت در فصــل »اســامی تعــدادی 
ــام »قاضــی حــداد«، یــک نفــوذی تمام ســوز شــده  ــه ن بعــد از مــرگ دژخیمــی ب
ــام ایــرج مصداقــی ادعــا کــرده اســت کــه مجاهدیــن »اطالعــات منــدرج در  ــه ن ب
ــام خــود منتشــر  ــه ن ــد و ب ــه ســرقت می برن ــه قاضــی حــداد را ب ــه ام راجــع ب مقال
ــه  ــن ب ــته های م ــز از نوش ــان را نی ــامی آن ــان و اس ــای جانی ــد. عکس ه ــی کنن م

ــد«. ــام خــود منتشــر می کنن ــه ن ــد و ب ــی برن ســرقت م
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ــم  ــورد دژخی ــر در م ــای زی ــم، فاکت ه ــوران رژی ــای مأم ــرای اطــالع از تاکتیک ه ب
ــوی( قابل توجــه اســت: حــداد )حســن زارع دهن

ــارات  ــط انتش ــرداد۱۳۷۸ توس ــه در م ــی ک ــان سیاس ــام زندانی ــاب قتل ع ۱-در کت

ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران منتشــر شــده  اســت در فصــل »اســامی تعــدادی 
ــر  ــه۲۳۱ نف ــام« در صفح ــان قتل ع ــران در جری ــکنجه گ ــت اندرکاران و ش از دس
شــماره۴۳ نوشــته شــده اســت: »۴۳ـ حــداد: دادیــار زنــدان و از شــکنجه گــران و 

عوامــل ســرکوب در اویــن«.
۲- در صفحــه۲۸۶ همیــن کتــاب در گــزارش یــک خواهــر مجاهــد زندانــی نوشــته 
شــده اســت: »عــالوه بــر نیــری و اشــراقی و زمانــی، حــداد، دادیــار زنــدان، مجتبــی 
ــد. وزارت  ــا بودن ــت اعدام ه ــت پش ــا جدی ــدان، ب ــر زن ــین زاده، مدی ــی و حس حلوای

ــود«. ــی اعدام هــای بیشــتری ب اطالعــات در پ
ــهریور۱۳۸۵  ــخ ۱۸ش ــه تاری ــت ب ــی مقاوم ــورای مل ــة ش ــة دبیرخان ۳-در اطالعی
کــه بــه پیــام صوتــی مجاهــد خلــق »ولــی اهلل فیــض مهــدوی« قبــل از شــهادتش 
ــالگی  ــن ۲۲س ــت: »در س ــه اس ــودش گفت ــدای خ ــا ص ــی اهلل ب ــاص دارد، ول اختص
ــن  ــازمان مجاهدی ــه س ــتن ب ــر پیوس ــات به خاط ــن وزارت اطالع ــت مأموری به دس
خلــق و اقــدام علیــه امنیــت کشــور دســتگیر شــدم... مــدت ۵۴۶روز در ســلول های 
ــی و شــدیدترین شــکنجه های فیزیکــی و  ــات تحــت بازجوی ــرادی وزارت اطالع انف
روحــی قــرار گرفتــم. تنهــا چیزهایــی کــه همیشــه و همه جــا بــا مــن بــود، دســت 
ــور کافــی  ــود و در یــک ســلول ۴متــری کــه ن بنــد و پابنــد و چشــم بند مشــکی ب
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هــم نداشــت به ســر بــردم... بعضــی از شــب ها مأمــوران وزارت اطالعــات و بازجوهــا 
ــد و  ــلولم می بردن ــارج از س ــه خ ــه محوط ــد و ب ــدار می کردن ــواب بی ــن را از خ م
ــن را  ــه م ــک گلول ــلیک ی ــا ش ــو و ب ــت را بگ ــن تقاضای ــد آخری ــن می گفتن ــه م ب
می ترســاندند، مــن فکــر می کــردم گلولــه بــه مــن اصابــت کــرده و مدتــی شــوکه 
ــد... در  ــلولم بازمی گرداندن ــه س ــد و ب ــن را می گرفتن ــت م ــاره دس ــا دوب ــودم ام ب
ســال۱۳۸۲ در شــعبه۲۶ بیــدادگاه انقــالب تهــران فقــط در یــک جلســه دادگاه کــه 
مدتــش هــم بســیار انــدک بــود، به ریاســت قاضــی حــداد بــه اعــدام محکــوم شــدم. 
در همــان جلســه، همــة اتهاماتــی کــه به مــن وارد شــده بــود را صریحــًا رد کــردم 
و بــا صــدای بلنــد فریــاد زدم کــه دادگاه رژیــم را بــه رســمیت نمی شناســم چراکــه 

ــی!  ــه هیئت منصفه ای ــته ن ــن در دادگاه حضورداش ــرف م ــی از ط ــه وکیل ن
در همــان روز به علــت اعتراضــم بــه قاضــی دادگاه، بــه زنــدان دیزل آبــاد کرمانشــاه 
ــداری  ــه نگه ــرایط ممکن ــن ش ــدان در بدتری ــاه در آن زن ــدم و چندم ــل ش منتق
ــل شــدم و  ــران منتق ــن ته ــدان اوی ــه زن ــه ب ــود ک می شــدم. اواخــر ســال۱۳۸۲ ب
ــا االن مســتمر  ــل شــدم. از آن روز ت ــدان گوهردشــت منتق ــه زن ــاه ب ــد از چندم بع
مــورد آمــاج و حملــه مختلــف من جملــه زندانیــان خطرنــاک، بــه تحریــک 
ــات  ــل امکان ــا حداق ــرایط ب ــخت ترین ش ــم و در س ــرار گرفت ــدان، ق ــئولین زن مس

زندگــی می کنــم«.
۴- در اطالعیــة دبیرخانــة شــورای ملــی مقاومــت ایــران بــه تاریــخ ۲۸مــرداد۱۳۸۶ 
ــت“ از  ــژة امنی ــه تشــکیل ”دادســرای وی ــران نســبت ب ــت ای ــده اســت: »مقاوم آم
ســوی رژیــم آخونــدی هشــدار می دهــد و آن را نشــانی از اهــداف شــوم مالیــان برای 
ــر  ــای اخی ــی در ماه ه ــای مردم ــان خیزش ه ــه در جری ــد ک ــی می دان ــدام جوانان اع
ــردژخیم  ــل از س ــه نق ــی ب ــای حکومت ــش روزنامه ه ــد روزپی ــده اند. چن دستگیرش
محمــد زارع دهنــوی معــروف بــه قاضــی حــداد، معــاون امنیــت دادســتان عمومــی 
رژیــم آخونــدی در تهــران، از طــرح جنایتکارانــه تشــکیل ”دادســرای ویــژه امنیــت“ 

خبــر دادنــد«.
۵- نشــریة مجاهــد شــماره۸۶۸ به تاریــخ ۱۹شــهریور۸۶ در بزرگداشــت نخســتین 
ســالگرد شــهادت مجاهــد قهرمــان ولــی اهلل فیض مهــدوی توســط زندانیان سیاســی، 
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ــه  ــد ک ــرج یاد می کن ــدان گوهردشــت ک ــان سیاســی در زن ــی از زندانی ــه یک از نام
ــید  ــهادت رس ــه ش ــانی ب ــتور کس ــدوی به دس ــض مه ــی اهلل فی ــت: »ول ــته اس نوش
کــه قبــل از آن در ســال۱۳۶۷ هــزاران زندانــی سیاســی را بــه جوخه هــای 
ــای  ــری در روزنامه ه ــا انتشــار خب ــدی ب ــم آخون ــد. دادگاه رژی ــدام ســپرده بودن اع
کثیراالنتشــار، حکــم ولــی اهلل فیــض مهــدوی را از اعــدام بــه ابــد تقلیــل داده بــود؛ 
امــا دوبــاره توســط یکــی از ســفاکان و جــالدان رژیــم، حســن زارع دهنــوی معــروف 
بــه قاضــی حــداد، ایــن حکــم مجــددًا بــه اعــدام تغییــر یافــت و طــی نامه یــی بــه 

زنــدان گوهردشــت ابــالغ گردیــد«.
ــد  ــریه مجاه ــا نش ــان۱۳۸۶، ت ــخ ۲۸آب ــه تاری ــماره۸۷۹ ب ــد ش ــریة مجاه ۶- نش
ــخ ۲۲خــرداد۱۳۸۷ سلســله مقــاالت مــن )حمیــد اســدیان( را  شــماره۹۱۳ به تاری
بــا نــام مســتعار کاظــم مصطفــوی در مــورد شــکنجه و شــکنجه گر منتشــر می کــرد 
کــه البتــه ناتمــام مانــد. ایــن مجموعــه در بهــار۱۳۸۸ در یــک کتــاب جداگانــه بــه 
ــر  ــه منتش ــا در ۴۷۰صفح ــاد رضایی ه ــط بنی ــکنجه گر« توس ــکنجه و ش ــام »ش ن

شده اســت.

 عکس نشریه شماره۸۷۹ و۹۱۳- از مقاله شکنجه وآمال خلیفه خمینی سلسله نوشته  های کاظم مصطفوی

برکرسی داوری، از تخمه بدسگال الجوردی 
در ایــن کتــاب، مــن بــه زندگــی و عملکــرد دژخیــم حــداد پرداختــه و او را معرفــی 

کــرده بــودم کــه ذیــاًل خواهیــد خوانــد.
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ایــن اولیــن دزدی مصداقــی نیســت. آخرینــش هــم نخواهــد بــود. او درس »آی دزد، 
ــی  ــدی به خوب ــات آخون ــپس وزارت اطالع ــوردی و س ــب الج آی دزد« را در مکت
فراگرفتــه اســت. کســانی کــه بــا نوشــته های او آشــنایی دارنــد به خوبــی می فهمنــد 
ــا  ــد ی ــه می کن ــودش ارائ ــف خ ــوان کش ــته اش به عن ــر نوش ــه در ه ــی ک اطالعات
ــه او  ــوق حکومتــی ب ــا مســتقیمًا توســط مأمــوران ماف ــن وآن اســت و ی دزدی از ای

ــود. ــانده می ش رس
ــه »مصــداق آشــکار جعــل و دروغ علیــه مجاهدیــن« از امیــر  در ایــن زمینــه مقال
ــیار  ــده، بس ــر ش ــت منتش ــایت های مقاوم ــاه۱۳۹۲ در س ــه در تیرم ــزی ک پروی
روشــنگر اســت. ضمــن اینکــه قاضــی محاکمه کننــده امیــر پرویــزی نیــز دژخیــم 
ــوده و او را تهدیــد می کنــد کــه آویزانــت می کنــد  حســن زارع دهنــوی )حــداد( ب

از فصل دهم کتاب شکنجه و شکنجه گر
از دهــه۱۳۶۰ تاکنــون نــام قاضــی حــداد )حاج حســن زارع دهنــوی( بــرای زندانیان 
سیاســی طنینــی وحشــت آور دارد. نامــی در کنــار الجــوردی و از چهره هــای 
مخــوف کشــتار و شــکنجه زندانیــان. شــهوت کشــتار در ایــن قاضــی دســت پرورده 
ــی  ــه بیمــار روان ــز ب ــن همــکاران خــود نی ــه در بی ــه حــدی اســت ک الجــوردی ب
ــی  ــای فله ی ــدارد حکم ه ــادت ن ــداد ع ــی ح ــت. قاض ــهور اس ــودن( مش ــی ب )موج

خــود را بــه متهمــان ابــالغ کنــد.

حداد دانشــجوی رشــته حقوق دانشــگاه ملــی بود و از همــان دانشــگاه فارغ التحصیل 
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شــد. او کارش را در دادســتانی تحــت ریاســت الجــوردی، در دهــه۶۰ آغــاز کــرد؛ 
ــی در  ــان سیاس ــام زندانی ــی قتل ع ــاران اصل ــه دادی ــد ازجمل ــال های بع و در س
ــدام  ــدد اع ــکام متع ــدور اح ــکنجه گری و ص ــود. ش ــال۶۷ ب ــیاه س ــی س نسل کش
ــی و  ــل فســاد مال ــه دلی ــال قاضــی حــداد »ب ــت. در این س ــه یاف ــا ســال۶۸ ادام ت
اخالقــی« کــه البتــه چندوچونــش هرگــز فــاش نشــد، از اویــن بــه »ســتاد اجرایــی 
فرمــان حضــرت امــام« منتقــل شــد و بــه بررســی امــالک مصــادره پرداخــت. آنجــا 
ــه  ــش، اخــراج و ب ــا و دزدی های ــادی از اختالس ه ــدار زی ــد از رو شــدن مق ــم بع ه
ــعبه۲۶  ــت ش ــی ریاس ــداد برکرس ــی ح ــرد. قاض ــکان ک ــالب نقل م ــای انق دادگاه ه

ــه داد.  ــرزش ادام ــای بی م ــم اعدام ه ــه صــدور حک ــه زد و ب ــا تکی ــن دادگاه ه ای
ــه  ــه ب ــا توج ــه اســت: »ب ــا گفت ــی ایرن ــزاری حکومت ــا خبرگ ــو ب ــود او در گفتگ خ
ــود و  ــرح ب ــی مط ــای امنیت ــر پرونده ه ــالب اکث ــعبه۲۶ دادگاه انق ــه در ش این ک
بــا جریان هــای  امنیتــی را آموختــه و  نیــز فعالیــت روی پرونده هــای  مــن 
ضدانقــالب و گروه هــای سیاســی آشــنا بــودم، علیرغــم این کــه مســئولیت ســخت 
ــان  ــورد زندانی ــه بی رحمــی در م ــا ب ــم«. او نه تنه ــود، آن را پذیرفت ــی ب و پراضطراب
ــرای  ــه ب ــر ولی فقی ــای مؤث ــی از مهره ه ــه یک ــت ک ــهور اس ــارزه مش ــد و مب مجاه
ــت و  ــا قاطعی ــد. او ب ــاب می آی ــم به حس ــر رژی ــای دیگ ــاب های بانده تصفیه حس
ــان درون حکومــت را منکــوب و از حقــوق اجتماعــی و  شــقاوت، بســیاری از مخالف
حتــی کار در دســتگاه های دولتــی محــروم کــرده اســت. بــا امضــا و تصمیــم حــداد 

ــده اند. ــی تعطیل ش ــریات حکومت ــیاری از نش ــه بس ــت ک اس
حکم هــای ســنگین اعدامــی کــه حــداد صــادر می کــرد، ابتــدا در مــورد قاچاقچیــان 
مــواد مخــدر و اجنــاس عتیقــه بــود؛ امــا باتوجــه بــه گفتــة اکبــر گنجــی کــه نوشــته 
ــت وزارت  ــور در دس ــدر در کش ــواد مخ ــل م ــده حم ــی و عم ــت اصل ــود »ترانزی ب
اطالعــات اســت« بســیاری معتقدنــد کــه ایــن شــدت عمــل، بیشــتر بــرای حــذف 

رقیبــان وزارت اطالعــات بــوده اســت.
درهرصورت این اقدامات، به زودی ماهیت اصلی خود را نشان داد. 

قاضــی حــداد پرونــدة دانشــجویان معتــرض در ۱۸تیــر۷۸ و تظاهــرات آنــان را بــه 
دســت گرفــت و چنــان احــکام ســنگینی صــادر کــرد کــه فغــان همــه از دســتش 
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ــی در  ــای مهم ــه پرونده ه ــیدگی ب ــه رس ــود ک ــال ها ب ــن س ــت. در ای ــاال گرف ب
ــران،  ــت آزادی ای ــد نهض ــی مانن ــکل ها و جریان های ــای تش ــا فعالیت ه ــاط ب ارتب
ــة  ــران، جبه ــی ای ــة مل ــا، جبه ــی مذهبی ه ــالف مل ــارز، ائت جنبــش مســلمانان مب
متحــد دانشــجویی، جبهــة دمکراتیــک ایــران، دفتــر تحکیــم وحــدت، حــزب ملــت 
ایــران، ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران، جنــداهلل، انجمــن پادشــاهی ایــران و غیــره 

بــر عهــدة او بــود.
ــدة  ــداهلل، پرون ــروه جن ــای گ ــام اعض ــه قتل ع ــمت ب ــن س ــداد در ای ــی ح قاض
دانشــجویان آزادیخــواه و برابــری طلــب، ســرکوب فعــاالن جنبــش زنــان، ســندیکای 
کارگــران شــرکت واحــد، صــدور حکــم اعــدام اعضــای حــزب حیــات آزاد کردســتان 

و صدهــا احضــار و بازداشــت فعــاالن مدنــی مبــادرت کــرد.
در ۱۹تیــر۸۵ حــداد از ســوی قاضــی ســعید مرتضــوی، دادســتان عمومــی و انقــالب 
ــی و انقــالب تهــران منصــوب شــد.  ــت امنیــت دادســرای عموم ــه معاون ــران، ب ته
ــی، جاسوســی،  ــع حــداد گفــت: »مســائل امنیت ســعید مرتضــوی در مراســم تودی
ــای دشــمنان  ــه توطئه ه ــی از جمل ــم زدن نظــام و آســایش عموم ــدازی و بره بران
اســت کــه بایــد بــا قاطعیــت با ایــن جرایــم برخــورد کــرد. ... کشــورهای اســتعمارگر 
ــالح  ــا از س ــر، تنه ــورد نظ ــور م ــک کش ــردن ی ــن ب ــرای از بی ــر ب ــال حاض در ح
ــی و  ــن جاسوس ــیوه های نوی ــه ش ــه ب ــد بلک ــتفاده نمی کنن ــی اس ــات جنگ و مهم

ــوند«. ــل می ش ــز متوس ــدازی نی بران
ســعید مرتضــوی اظهــار امیــدواری کــرده اســت کــه: »معاونــت امنیــت دادســرای 
تهــران بتوانــد در حفــظ نظــم و امنیــت اجتماعــی و مقابلــه بــا توطئه هــای 
دشــمنان بــا کمــک معــاون جدیــد خــود )حــداد( کــه ســابقة درخشــانی در ایــن 
امــر دارد، عملکــرد مطلوبــی را ارایــه دهــد« و »قضــات معاونــت امنیــت تهــران بایــد 
ــزی  ــا برنامه ری ــد مجرمیــن امنیتــی آشــنا شــده و ب ــا شــیوه های مختلــف و جدی ب
و جمــع آوری ســوابق آنــان و بــا همــکاری وزارت اطالعــات و ســایر ارگان هــا جلــوی 

ــر۸۵( ــی ایلنا_تی ــزاری حکومت ــد« )خبرگ ــی شــدن توطئه هایشــان را بگیرن عمل
قاضــی حــداد یــک ســال بعــد در ۲۱تیــر۸۶ در گفتگــو بــا خبرگــزاری ایرنــا دربــاره 
ــا  ــتگاه های دنی ــن بازداش ــی از بهتری ــن یک ــدان اوی ــد۲۰۹ زن ــت: »بن ــد۲۰۹ گف بن
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اســت، برخــی زندانیــان بــه مــا می گوینــد تــا آنهــا را بــه ایــن بنــد زنــدان منتقــل 
کنیــم. بنــد۹ بــه هیــچ  نــوان بــا زندان هــای دیگــر قابــل مقایســه نیســت، ایــن بنــد 

بــه صــورت کامــاًل مجهــز نگهــداری میشــود.
درمــورد ســلول انفــرادی هــم آن طــور کــه گفتــه شــد، واقعــًا اینطــور نیســت، در 
برخــی مــوارد بــه دســتور قاضــی، متهمیــن امنیتــی در ســوئیت های مجهــز بــرای 

مدتــی محــدود نگهــداری میشــوند«. 
بــرای درک درســت ادعــای قاضــی حــداد بــد نیســت بــه یــک نمونــه اشــاره کنیم. 
ــداد  ــی ح ــم قاض ــا حک ــی ب ــرکوبگر انتظام ــای س ــر۷۸ نیروه ــام تی ــان قی در جری
ــام میثــم لطفــی مراجعــه کــرده و او را دســتگیر  ــه ن ــه یــک دانشــجوی فعــال ب ب
ــرای گرفتــن اعترافــات آن چنانــی، در ســوله های  ــد. شــکنجه های وحشــیانه ب کردن
ــود  ــن شــکنجه ها ب ــن همی ــد و در حی ــروع ش ــن و قزل حصــار، ش ــزک و اوی کهری
ــواد  ــاق م ــالح و قاچ ــل س ــف و حم ــه عن ــاوز ب ــه »تج ــتند ب ــه از او می خواس ک
مخــدر و اخــالل در نظــم عمومــی« اعتــراف کنــد. قاضــی حــداد نــام او را در لیســت 
ــرار داد و حکــم اعــدام آنهــا را صــادر کــرد. رســوایی  ــاش« ق ۷نفــر از »اراذل و اوب
ایــن اقدامــات ضدانســانی تــا بدانجــا بــاال گرفــت کــه باالخــره مجبــور شــدند پــس 
ــا پرداخــت  ــات، اورا ب ــورد از اتهام ــک م ــی ی ــدون احــراز حت ــا شــکنجه، ب از ماه ه

۵۰میلیــون تومــان وثیقــه آزاد کننــد.




