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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.
جبــری بــود کــه آنهــا بــه مــا تحمیــل کــرده بودنــد .بــا
سرکوبشــان ،بــا زندانهــا و اعدامهایشــان و بــا همــة
خدعههــا و نیرنگهایشــان و مــا فقــط یــک انتخــاب
داشــتیم .یــا مــا ،یــا آنهــا .همیــن و بــس.
بــی هیــچ درنــگ و تردیــدی .کوچکتریــن غفلتــی در ایــن
انتخــاب منجــر بــه نابــودی فیزیکــی ،روانــی و از همــه
مهمتــر آرمانــی مــا میشــد .عاقبتــی دردنــاک و فاجعهبــار
کــه یــک فرصــت تاریخــی آزادی را بــرای مــردم و میهــن
بــر بــاد م ـیداد.
نتیجــه هــم روشــن بــود .هضــم شــدن در معــدة بزرگــی کــه
هرچــه از او پرســیده میشــد :هــل امتــات؟
پاســخ مــیداد هــل مــن مزیــد؟ البتــه دشــمنبهمیدان
آمــده بســیار مــکار و غــدار بــود .بــا دریایــی از امکانــات
بهیغمابــرده خلقــی کــه مبــارزة ضدســلطنتی را بــا پیــروزی
پشــت ســر نهــاده بــود.
گذشــته از همــة امکانــات مــادی کــه قابــل مقایســه بــا
تمــام داراییهــا و امکانــات مــا نبــود او برخــاف شــاه،
نقطــه قــوت دیگــری هــم داشــت .بــا ماســک و صورتــک
مذهــب و خــدا بــه میــدان آمــده بــود و از اعتمــاد و عواطــف
عمیــق تودههــای بســیار ،برخــوردار بــود و مــا کــه بودیــم؟
7

کاپوها و هاپوها

در صحنــة تعــادل قــوا بهواقــع تــوان مقابلــه بــا چنیــن
هیوالیــی را نداشــتیم.
ایــن بــود کــه بســیاری انتخــاب این جنــگ را ،خمــر خوردنی
بــا اژدهــا خواندنــد و یــک دیوانگــی بــه دور از عقــل ارزیابــی
کردنــد و در منطــق صــرف نظامــی یــا کالســیک هــم پــر
بیراهــه نمیگفتنــد و حــق هــم داشــتند.
بــه ایــن ترتیــب نبــردی شــروع شــد کــه دشــمن در اوج
قــدرت بــود مــا در پائیــن تریــن نقطــة امکانــات نظامــی و
سیاســی .امــا شــگفتا کــه بهرغــم همــة لطمــات و رنجهــا
و شــکنجها ،هــر لحظــه بــر یقینمــان افــزوده شــد و بــر
طبــل امیــد کوبیدیــم.
به راستی چرا؟
از ســر نخــوت و غــرور بــود کــه از دادن آن همــه جــان
عزیزتــر از جــان دریــغ نمیکردیــم؟
آنچــه کــه بــه مــا دلگرمــی اســتواری م ـیداد بــردار زمــان
بــود .بــه چشــم میدیدیــم کــه هــر لحظــه از قــدرت ایــن
هیــوالی دوزخــی کاســته میشــود و بهعکــس ،بــه مــا کــه در
راســتای درســت تاریــخ حرکــت میکنیــم افــزوده میشــود.
ایــن وضعیــت تــا بدانجــا پیــش رفــت کــه وضوحــش را خــود
دشــمن هــم دیــد.
یعنــی بهخوبــی فهمیــد کــه عقربــة زمــان بــه نفــع او در
حرکــت نیســت.
چارهاندیشــی و مکــر او ایجــاب میکــرد کــه بــه جــای
حرکــت یــک خطــی ،بــا دو مؤلفــه حرکــت کنــد .یعنــی
نیروهــای جدیــدی را بــه مقابلــه مــا بفرســتد .نیروهایــی کــه
البتــه لبــاس پاســداری و لبــادة آخونــدی نداشــتند .کــت و
شــلوار و کــراوات و پاپیــون هــم داشــتند .عناویــن اســتاد
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دانشــگاه و محقــق تاریــخ و خبرنــگار و ژورنالیســت را یــدک
میکشــیدند.
از ایــنرو در تکامــل مرزبنــدی و قطببنــدی بیــن مــا و
رژیــم قشــر و الیــه جدیــدی بــه خدمــت گرفتــه شــدند
کــه اســم بــی آبــروی «آخونــد» و نــام رســوای «پاســدار»
را نداشــتند .مشــخصة بــارز ایــن قشــر جدیــد کینــة عمیقــی
اســت کــه بــه مقاومــت دارنــد .زیــرا کــه بهظاهــر ،ایــن
مقاومــت را مانــع اصلــی آمــال خــود معرفــی میکننــد و
اینگونــه تبلیــغ میکننــد کــه مقاومــت مــا بــوده اســت
کــه رژیــم را بــه گســتاخی و خشــونت کشــانده اســت و
نتیجــه اینکــه بــرای رام کــردن هیــوالی والیــت فقیــه
بایــد مقاومــت مقابــل آن را نابــود کــرد تــا عطــش خونریزی
هیــوال فروبنشــیند و آن زمــان حضــرات ایــن امــکان را
خواهنــد یافــت در یــک صبــح فرحبخــش بهــاری بســیار
لطیــف و بــه دور از خشــونت بــا جناحهایــی از رژیــم
بــه مذاکــره و مصالحــه بنشــینند و بعــد هــم ...مناصــب
و مقامــات حکومتــی یکــی پــس از دیگــری تقدیــم آنــان
شــود .ایــن قشــر جدیدالــوالده در رونــد مبــارزه بــا آخوندهــا
یــک قشــر مشــخص اجتماعــی بــا هدفهــا و خواســتههای
سیاســی و طبقاتــی واحــدی نیســت .طیفــی اســت بــا
فرهنــگ و اعتقــادات متفــاوت و گاه بســیار متضــاد .از جملــه
بریــدگان و واپسنشســتگان از خــود مقاومــت کــه هریــک
بــه تناســب در زمانهــای گذشــته بــذل جــان و مالــی هــم
کــرده بودنــد.
امــا از آنجاکــه ،بهرغــم تمامــی خواســتگاههای مختلفشــان،
در مبــارزه بــا آخوندهــا جهــت پیکانهــا را بــه ســمت
دیگــری منحــرف میکننــد خــواه ناخــواه ســوخت بــاری
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بــرای آنــان علیــه مقاومــت تــدارک میبیننــد و همیــن کافــی
اســت تــا کــه آخوندهــا ،حضــرات را مائدههــای آســمانی و
نیروهــای غیبــی و یــاور خــود بداننــد.
ایــن آقایــان و خانمهــا ،البتــه بســیار گزیــده میشــوند
کــه بــه طرفــداری از رژیــم متهــم شــوند .امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه در تمــام نقــاط ســرفصلی و حســاس بــه شــعار
شــنیع «البتــه خمینــی» پنــاه میبرنــد و زیــر پــای مقاومــت
را خالــی میکننــد و بــه راســتی مگــر همیــن کــم هدی ـهای
اســت بــرای اتاقهــای فکــر وزارت اطالعــات و ســایر نهادهای
امنیتــی رژیــم؟
و بهراســتی کــدام مأمــور وزارت اطالعــات ،با کارت شناســایی
و شــمارة مشــخص ،هســت کــه قــادر باشــد چنیــن گــرد و
خاکــی بکنــد و بــذر یــأسو تردیــد بیفکنــد؟
درهرصــورت در ایــن نبــرد مهیــب و خونیــن و بیرحــم مــا
ســنگینی بــار یــک مبــارزه دیگــر را نیــز بــه دوش داشــتیم.
یعنــی آخوندهــا بــرای انحــراف مــا از نشــانه روی ،جبهههــای
دیگــری بــه راه میانداختنــد و ســربازان پیــاده و ســواره خــود
را بــا لباسهــای بــزک کــرده دیگــری بــه مقابلــه بــا مــا
میفرســتادند.
آقایــان و حتــی خانمهــای مربوطــه در مقابلــه بــا مــا از هیــچ
دنائتــی کوتاهــی نکردند.
بســیاری تهمــت هــا ،کــه حتــی وزارتی هــا و شــکنجهگرهای
آخونــدی نمیتوانســتند بــه مــا بزننــد را ارزانــی مــا کردنــد
و بســیار یــاوه گفتنــد و دروغ افشــاندند و مــا ناگزیــر بــه
پاســخگویی شــدیم.
گفتــم کــه نــام ایــن کتــاب را از ســعدی گرفتــهام .امــا در
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

ای کاش همینطــور میشــد کــه ســعدی آرزو کــرده
اســت .امــا در صــورت خموشــی مــا زفیــر آن بــه قــول
مســیح پیامبــر افعــی زادگان از بلندگوهــای گوناگــون
آیــت اهلل نشانشــان فضــا را پــر میکــرد و فتنههــا بــاال
میگرفــت.
واقعیــت ایــن بــود کــه ایــن جنــگ هــم مثــل جنــگ بــا
آخوندهــا یــک تحمیــل بــه مــا بــود .امــا مــا هیچــگاه از یــاد
نبردیــم کــه ایــن جنــگ وجهــی از جنــگ اصلــی مــا بــا
آخوندهاســت و در تمــام ایــن جنگهــای قلمــی و قدمــی
حتــی یــک مــورد را ســراغ نــدارم کــه شــلیک اول را مــا
کــرده باشــیم.
همیشــه ســعی داشــتهایم کــه حداکثــر خویشــتنداری را
نشــان بدهیــم و آنگاه کــه جــان بــه لبمــان میرســید قلــم
میجوشــید و ناگفتههایــی را برمــا میکردیــم.
امــا هــرگاه کــه نــام از کســی بردهایــم بــاز هــم هــدف
اصلیمــان رژیــم و آخوندهــا و وزارت اطالعــات ملعونــة آن
بــوده اســت.
مــن نیــز در ایــن ســالیان بنابــه وظیفــة آرمانــی و سیاســی
خــودم یــک ســرباز ســادة کوچــک بــودهام کــه تیرهایــی بــه
ســوی دشــمن ضدبشــری شــلیک کــردهام.
مقاالتــی کــه در ایــن مجموعــه گــردآوردهام 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
داشــتهایم یقیــن دارم ک ـه اینهــا خــط وزارت ملعونــه را رلــه
میکننــد و حرفهــای بازجویــان و خــط دهنــدگان امنیتــی
رژیــم را بــا زبانــی هرزهتــر تکــرار میکننــد.
در پایــان شــاید بهمناســبت بــد نباشــد کــه بگویــم برخــی
از مقــاالت ایــن مجموعــه بــا نامهــای دیگــری منتشــر شــده
اســت.
بــرای اولیــن بــار ایــن راز را بازگــو کنــم کــه ســازمان
هیچــگاه نمیخواســت دهانبــه دهــان مــزدوران اطالعاتــی
بشــود بــه همیــن دلیــل اجــازة انتشــار بســیاری از مقــاالت را
بــه مــن نم ـیداد.
در طــی چنــد دهــهای کــه بــا مجاهدیــن بــودهام اعتــراف
میکنــم کــه کاری مخفــی و بــدون اطــاع ســازمان انجــام
ی مســتعار بــرای خــودم برگزیــدهام و برخی
دادهام .یعنــی نامـ 
مقــاالت ایــن مجموعــه را بــه همــان نــام منتشــر کــردهام .از
همــة مجاهدیــن بابــت ایــن کارم عذرخواهــی میکنــم.
همچنیــن خوانندگانــی کــه میخواندنــد و نمیدانســتند
نویســندهاش مــن هســتم بایــد مــرا ببخشــند و طرفــه ایــن
کــه اگــر بــه گفتــار اغلــب بریــدگان و مزدورانــی کــه دربــارة
مــن قضــاوت کردهانــد مــن را متهــم بــه نوشــتن سفارشــی و
دســتوری کردهانــد درحالیکــه قضیــه کامــ ً
ا عکــس بــوده
اســت.
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«من هیچ امیدی به فردای زندگیام ندارم...
ما قربانی درگیری شما با سازمان شدیم»
«احساس میکنم در دنیایی زندگی میکنیم
که در آن مبارزة مسلحانه دیگر جایی ندارد»
«چیزهایی در ذهنم اتفاق افتاده است و
الکی حرف نمیزنم و به لحاظ اعتقادی بریدهام»
(از آخرین گفتگوی مصداقی با سربازجوی اطالعات،
نقل از کتاب خاطرات مصداقی)

انتشار مقاله يا گزارش ،يا هرچه كه بخواهيد اسمش را بگذاريد ،ايرج مصداقي با عنوان
«گزارش »92بسيار روشنگر بود .خيلي چيزها را روشن كرد .چيزهايي كه به هر دليل
مقداري در ابهام بودند .من به همين خاطر يك تشكر جدي به ايرج مصداقي بدهكارم.
حاال ،بعد از انتشار «گزارش  »92از ابهام درآمدهام .به قطعيت و يقين رسيدهام .او را
يك بريدة جبون مينداشت و كارش به يك «مأموريت براي بازجو»يش منتهي شد.
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اما اجازه بدهيد قبل از ورود به بحث مأموريت مصداقي يك پرانتز نسبتًا طوالني باز
كنم و بعد بحث را ادامه دهيم.
شما حتمًا بهروز جاويدتهراني را ميشناسيد .يكي از زندانيان مقاوم و سرشناس در
رژيم آخوندي است .او هيچگاه مجاهد نبوده است اما از آنجا كه انساني شريف است
در مطلبي به نام «حمله تروريستي به کمپ ليبرتي و وظيفة اخالقي و سياسي ما»
شرح داده است كه« :سال ۱۳۹۰به دليل فيلمبرداري از محسن دگمهچي بيمار در
حال احتضار ،من را به همراه صالح کهندل ،فرزاد مددزاده و پيروز منصوري از بند۱۲
زندان رجايي شهر کرج به سلولهاي بند ۲۴۰اوين منتقل نمودند .ما تمام ۳ماه
تابستان را در سلول انفرادي گذرانديم و در ماه دوم يکبار سربازجوي وزارت اطالعات
«علوي» که من را براي بازجويي به اتاق مخصوص برده بود بعد از قريب نيمساعت
سخن گفتن از فرصتهاي ازدست رفته زندگي من و دلسوزيهاي پدرانه! براي جواني
تباه شده من ،انگار فکر تازهاي به ذهنش رسيده گفت:
علوي :بهروز ميخواي بري خارج از کشور؟
من( :چون نزديک آزاديم بود خيلي مشکوک گفتم) من پاسپورت ندارم جناب علوي.
بدون پاسپورت تا شمال هم نميرم.
علوي( :با عجله) پاسپورتم بهت ميديم.
من( :چون فکر کردم ميخواد از شر من تو ايران خالص بشه گفتم) من پول ندارم
که بخوام برم خارج.
علوي :پولم بهت ميديم.
من( :کنجکاوانه پرسيدم) چکار بايد بکنم؟
علوي :هيچي .همين کاري که اين ۱۵سال تو ايران کردي .مبارزت رو بکن( .بعد از
چندثانيه سکوت هر دونفر ،ادامه داد) کنارش دوتا فحشم به سازمان بده»
حاال با طرح يك سؤال برويم بر سر مصداقي.
بهروز جاويدتهراني اينقدر شرف داشت كه دست رد به سينة بازجويش بزند و
مأموريتي از سوي او را قبول نكند و اضافه برآن اين قدر پاكي و شجاعت داشت
كه بيايد همين خواسته بازجويش را بنويسد .اما اگر او ،يا هر زنداني ديگر ،حرف
بازجويش را ميپذيرفت و به خارج ميآمد و همان «کاري که اين ۱۵سال تو ايران»
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كرده بود را ميكرد و در کنارش «دوتا فحشم به سازمان» ميداد به او چه ميگفتيم؟
بدون ترديد ميگفتيم بهدنبال يك مأموريت ازطرف بازجوي وزارتي آمده است.
حاال با موجودي روبه رو هستيم كه تشنه بهخون مسعود رجوي و كينه جوتر از
الجوردي سؤال سياسي و ايدئولوژيك و فلسفياش اين است كه چرا مسعود زنده
است؟ آيا به راستي چنين موجودي قبل از هرچيز و پيش از هر بحثي نبايد پاسخ دهد
كه در راستاي مأموريتش براي «محمد توانا» (بازجويش) چه كرده و چه ميخواهد
بكند؟
بهعقيــده مــن مصداقــي در ادامــة قــولو قــرار بــا بازجويــش بــه مأموريــت آمــده
اســت« .گــزارش »92اوج ايــن مأموريــت اســت؛ و هــدف اطالعاتــي ايــن مأموريــت
را برمــا مــي كنــد.
ه��م ازايــن رو مــن ديگــر بــا مصداقــي اصــ ً
ا بحــث دروغگوييهايــش را نــدارم،
بحــث خاليبنديهايــش را نــدارم ،بحــث حتــي بريدنهــا و انزجارنامــه
نوشــتنهايش را نــدارم ،بحــث حقهبازيهــا و كينهكشــيهايش بــا زندانيــان
مجاهــد را نــدارم ،فقـطو فقــط بــا يــك چيــز او كار دارم آن هــم مأموريــت او اســت.
بــراي خيانتبارتريــن توطئـهاي كــه در مــورد يــك جنبــش ميتــوان مرتكــب شــد.
در زيــر ايــن چتــر اســت كــه مــواردي كــه در بــاال اشــاره كــردم بــا مصداقــي معنــا،
و حتــي هريــك معنــاي واقعــي خــود را ،پيــدا میکننــد .يعنــي مصداقــي قبــل
ازهرچيــز بايــد بــه ايــن ســؤال پاســخ دهــد كــه وقتــي بــه بازجويــش اعتــراف كــرد
«بــه لحــاظ عقيدتــي بريــده اســت» بازجــو از او چــه خواســت؟ و مصداقــي چــه
مأموريتــي را پذيرفــت و ايــن چندســاله در خــارج كشــور ،در راســتاي آن مأموريــت
چــه كــرده اســت؟
اما ازآنجا كه جستجوي ذرهاي صداقت در مصداقي امري عبث و بيهوده است بهتر است
منتظر او نمانيم و اين مهرة « هفت خط و هفت رنگ» وزارتي را كالبد شناسي كنيم
و مروري كوتاه داشته باشيم به طيف رنگين عملكردهاي او در راستاي مأموريتش.
كساني كه گذرشان به زندان و بازجويي افتاده باشد خوب ميدانند كه بازجوها حتي
در سرزمين تحت حاكميتشان ،يعني زندان ،رفتار يكدستي با همه اسيران ندارند .با
يك زنداني خشن و تند برخورد ميكنند و در عينحال و حتي همزمان با زنداني ديگر
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خوشو بش ميكنند .با نفر سوم بسيار مقرراتي و خشك هستند و با نفر چهارم كام ً
ال
منعطف و نرم .اين منطق بازجويان كاركشتهاي مثل محمد توانا و دستپروردگان
اعتقادياش است كه از هر تاكتيكي استفاده كند تا وظيفة خود ،يعني ارتقاي «زنداني
تسليم شده» به يك «فرستاده» را به نحو احسن انجام دهد .حال كسي را درنظر
بگيريد كه خود صراحتًا اعتراف ميكند «به لحاظ اعتقادي بريده است» و موجودي
است له شده در بين دو سنگ آسياب مقاومت و رژيم .بازجوي مربوطه چه خواهد كرد
و «فرستادة» خود را چگونه توجيه خواهد كرد .خود «فرستاده» هم بعد از توجيه،
اول از همه بايد چهرة درهم شكسته خود را الپوشاني كند تا بتواند از سوي ديگر خط
نهايي را به صورت غيرمستقيم پيش ببرد .براي الپوشاني چهرة خود «بهترين دفاع
حمله است» يعني هرچه بتواند به چهرة ديگران خنج بكشد و اوضاع را بياشوبد بهتر
مي تواند در گرد وخاكي كه راه انداخته گم باشد و مصداقي با زيركي طي ساليان بعد
از آزادياش در خارج كشور ،توانسته است با چنين ترفندي از زير بار پاسخ به سؤاالت
اصلي در مورد خودش فرار كند.
اما توطئه به قدري بزرگ است كه مصداقي هيچگاه نميتوانست به تنهايي آن را به
پيش ببرد .اركستري از سوتهدالن مطرود الزم بود كه هريك با عنواني و اسمو رسمي
به ميدان بيايند و سازي را كوك كنند و به رهبري مصداقي و «رحيم مشايي»اش
خط اصلي را پيش ببرند .چنين سوتهدالن حسرتزدهاي به ميدان آمدند و عربدههايي
كشيدند و مي كشند كه بيشتر گوش را آزار مي داد و مي دهد ،تا اين كه اعتراضي را مفهوم كند.
به عبارت ديگر «گزارش »92نیشتري زد به يك غدة عفوني كه طي ساليان خود را به
مقاومت تحميل كرده بود و مقاومت هم به داليلي صدايش در نمي آمد .اما به هرحال
براثر «زحمات بي دريغ» مصداقي و «همنشين»هايش ميدان جنگ مشخص شد و
اكنون ما بهخوبي ميدانيم كه طرح «زدن سر» از آستين كدام مهرههاي سوخته و
نيمسوز شده و آگاهو ناآگاه بيرون مي آيد.
به نظر شما يك تشكر از مصداقي كم نيست؟
به نظر من انبوه مزخرفات و دروغها و تهمتهايي كه در فاصلهاي اندك و پس از
«گزارش »92منتشر شد و البته قبل از هرچيز ماهيت نويسندگان و گويندگانش را
برمال كرد ،كار يك غدة چركين را به سرمنزل نهايياش رساند .ما چقدر بايد قسم
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ميخورديم تا به سادهدالن اثبات كنيم كه يك مشت آدم مسخ و بيگانه شده با هر
ارزش انساني و انقالبي جمع نامتجانسي تشكيل دادهاند كه اگر آنها را هفت روز در
يك ديگ بجوشاني خودشان يك ساعت هم نميتوانند با يكديگر سر كنند و حاال
شاهكار اتاق مربوطه را در «ادارة مبارزه با نفاق» وزارت اطالعات مشاهده كنيد كه
سوتهدالن رانده و مانده را چگونه جمع ،و سر هركدامشان را به سايتي بند كرده است.
با افتادن نقاب مصداقي و همنشينهايش ديگر به هيچيك از اعضاي اين «جمع
شيطاني» تهمت مبارز بودن نمي چسبد .در پرونده اين دونان جز سمپاشي و جاسوسي،
به نام شاعر و روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و محقق و ...چيزي يافت نميشود.
اما آيا به نظر شما دستاورد كمي است كه تك به تك نفرات اين «كيس عفوني» اين
چنين به خودزني افتادهاند؟ و بعد از اين رسوايي ها ،ديگر خواجه حافظ ،حتي در
هند و كلكته ،هم ميداند كه كار از افشاگري گذشته ،بايد با طرح حساب شده «ادارة
مبارزه با نفاق» در افتاد .اجازه دهيد يك مثال بزنم بعد ادامه دهيم:
به ايرج مصداقي ميگويند آقا شما كه خودت را «صداي قتلعام شدگان» مينامي
وقتي در سال 67دسته دسته زندانيان را بهخاطر يك كلمه به دار آويختند تو با چه
مجوزي انزجارنامه نوشتي؟ بيهيچ پردهپوشي ميگويد بله نوشتم .منتها من تنها
ننوشتم ،همه نوشتند ،علي صارمي و جعفر كاظمي هم نوشت!
تازه به اينها هم قناعت نمي كند .پاي گاليله و ژاندارك را هم به ميان مي كشد .شگفتا
از اين همه وقاحت و بيشرمي .پرويز ثابتي(مقام امنيتي ساواك) در كتاب خاطرات
خودش «در دامگه حادثه» هم عينًا همينطور استدالل ميكند .وقتي از او دربارة
شكنجههايي كه در ساواك وجود داشته ميپرسند ،به جاي جواب دادن ،مياليد كه
شكنجه سابقة طوالني دارد و در زمان مصدق خيلي بيشتر از دوره ساواك بود!
مصداقي با آلوده كردن شهيدان بزرگواري مثل علي صارمي و دهها و صدها و
هزاران شهيد مثل او نشان ميدهد كه در منطق همسنخ پرويز ثابتي و بازجويان و
شكنجهگران رسوا است.
يا به اسماعيل يغمايي ميگويند آقا در نامة خودت ،نه يكبار كه چندين بار اعتراف
كردهاي كه طي ساليان چندين بار بريدهاي .همين كافي نيست؟ اق ً
ال دهشاهي
شرمندة نوشته خودت باش! با افتخار ميگويد نخير! اين در مجاهدين است كه بريدن
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يك كلمة لعنتي است .ما قبل از اين هم از شاه بريده بوديم ،از خميني بريده بوديم!
به ايرج شكري ميگويند بابا اين نوشتة ايرج مصداقي توسط وزارت اطالعات در ايران
پخش ميشود ،مثل ساير نوشتههاي انجمن نجات به خانوادة شهدا داده ميشود ،در
زندانها بين زندانيان پخش ميشود ،ميگويد اگر اينطور است چه بهتر!
و آدمي ميماند كه آيا اينها همان آدمهاي سابقي هستند كه ما ميشناختيم؟
بدشان بيايد يا نيايد .جيغ و داد و فرياد بزنند يا نزنند .قسم و آيه بخورند يا نخورند،
كوليبازي و قرشمال بازي در آورند ،يا زيرسبيلي رد كنند .من با صراحت سؤال
ميكنم كه آيا نيازي هست كارت وزارت اطالعات در جيب بغل آقايان باشد؟ كدام
مأمور وزارت اطالعاتي ميتواند اين گونه به لوث كردن و تخريب ارزشها بپردازد و
مرزسرخهاي مبارزه را در ميان ديگران مخدوش كند؟
كدام بازجو و شكنجهگر و خفيهنويسي ميتواند تا اين حد مرز بين جالد و قرباني
را درهم بريزد؟اگر به حضرات است من هيچ تعجب نخواهم كرد كه فردا بنويسند
و بگويند بله كارت وزارت اطالعات هم درجيبمان هست چه اشكالي دارد؟ و من
خواهم گفت اص ً
ال اشكالي ندارد .تا دلتان خواست و در توان داشتيد انزجارنامه
بنويسيد و از مبارزه و انقالب ببريد و براي مأموران وزات اطالعات ،بهخاطر اقدام
بسيار تحسينرانگيزشان در تكثير نوشتة مصداقي ميان زندانيان دستهگل بفرستيد
و از آخوند مصلحي تشكر كنيد .هرچه ميتوانيد دروغ بگوييد و تهمت بزنيد و
هرچه ميخواهيد اسرار يك جنبش را به وزارت اطالعات لو بدهيد ،با هواداران
سازمان و مقاومت در داخل كشور به اسمهاي مختلف رابطه بزنيد و بعد هم در كمال
ناجوانمردي و بيمسئوليتي كاري بكنيد كه دستگير شوند و به روي مباركتان نياوريد.
هرچه توانستيد به اسمهاي مختلف مقاله و كامنت بنويسيد و هرچه توانستيد به
خودتان دسته گل بدهيد و دلخوش باشيد كه چندروزي هم در اين كسوت ميتوانيد
ذلت و تسليم خودتان را در برابر آخوندها بپوشانيد .من اص ً
ال به شما نميگويم «واي
اگر از پس امروز بود فردايي» .با همين امروزتان كار دارم و همين امروز و به خاطر
همين امروز از شما تشكر ميكنم .شما به واقع كار ما را ساده كرديد .واال مگر ساده
بود همنشين لميده در كنار بهارش را ،كه بسياري بهخوبي مي دانستند كيست و چه
نقشي در مأموريت اصلي مصداقي دارد ،اين طور به ميدان كشيد و رسوا كرد؟ البته
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هستند هنوز خوشنشين و همنشينهاي بزدل ديگري كه بهرغم لورفتگي ولي هنوز
جرأت بيرون خزيدن از سوراخشان را ندارند .خوب انتظاري هم نبايد داشت كه همة
كارها را ايرج مصداقي بكند .دير نشده است و ما بايد «ناكردة» خود را ببينيم .خدمتي
كه «گزارش »92كرده است در اين راستا است .البته با مقداري گرد و غبار دارد و
هارت و پورت و فيس و افاده .آدم به صورت طبيعي از اين همه بي تقوايي و بي وفايي
دلشكسته و دلگير مي شود ولي از تألمات فردي كه بگذريم به راستي كار ما ساده
شد .من االن احساس ميكنم با جراحي اين جراحت ،حاال ديگر صفها مشخص شده
است .حاال ديگر اصال اين دغدغه روحي را ندارم كه نكند حقي از كسي ضايع شود.
دستها رو شده است .مدعي «صدايقتل عام شدگان» كه يك ولي فقيه خود خوانده
زندان و زندانيان بود به قدري تو زرد از آب درآمد كه نيازي به توضيح ريز به ريز
ادعاهايش نيست .همينطور در مورد مزخرفات آن «شاعر» و «ناظر» و «شاكر» و آن
«بي عاطفه بداقبال» كه تمامسوز شدند و از اين پس نميتوانند هم از توبره بخورند و
هم از آخور .دستها رو ،مواضع روشن و هدفها كام ً
ال مشخص است.
در اين سو انزجارنامه نوشتن و با گشت الجوردي اين طرف و آن طرف رفتن جرم
است و بايد پاسخ داده شود .بريدن و امتياز به برادر انجمن نجاتي ،چه از طريق
اينترنت و چه با سفر به هند و كلكته جرم است و كينهكشيهاي عقدههاي گذشته
و جعل و تحريف و ميانهبازي روشنفكرانه درآوردن پشيزي خريدار ندارد و آن سو
ضدهمة اينها ،و بسا چيزهاي ديگر كه بعدا لو خواهد رفت ،ارزش است .تا سيه روتر
شود هركه در او غش باشد.
اشاره به يكي دو نمونة تاريخي براي عبرت
كساني كه در جريان مبارزات گروهها و سازمانهاي سياسي بهويژه از سال 1350به
بعد هستند بهخوبي ميدانند كه فرستادن عامل نفوذي در ميان مبارزان و انقالبيون
مسئلة تازهاي نيست .عباس شهرياري مرد هزارچهره ساواك بود كه به كرات در
سازمانهاي مختلف حزب توده و ساير گروههاي ماركسيستي نفوذ كرد و كاري را كرد
كه دهها مأمور ساواك قادر به انجام آن نبودند .ساواك با تجربة موفقي كه در مورد
عباس شهرياري داشت به شكار دستگيرشدگان گروهها و عضوگيري براي «نفوذي»
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كردن آنان اقدام كرد.
گفتهاند كه پرويز ثابتي ،از رؤساي ساواك شاه ،به مسعود بطحايي ،يكي ديگر از
نفوذيهاي ساواك ،گفته بود  «:شما ده نفرید که مأمور نفوذ در عالیترین سطوح ده
هدف مهم هستید» .اشاره به يكي دو نمونه از اين نفوذي ها در زمان شاه اين حسن
را دارد كه به ما هشياري الزم را مي دهد .هشياري در مورد كساني كه با «مأموريت
مشخص» آزاد ميشوند و حتي به خارج كشور ميآيند و به نام زنداني سياسي و چه
و چه به فعاليت ميپردازند.
سيروس نهاوندي يكي از معروفترين نفوذيهاي زمان شاه در ميان گروههاي سياسي
بود .او از فعاالن دانشجويي در كنفدراسيون بود .براي ديدن دورة تعلیمات به كوبا و
آلباني هم سفر كرد .او ابتدا در «سازمان تودة انقالبي» كه مشي مائوئيستي داشت
فعال بود .نهاوندي معتقد بود كه بايد سازمان رهبريكنندة جنبش را در داخل
ايران تشكيل داد و به هميندليل وقتي به ايران رفت سازمان جديدي به نام سازمان
آزاديبخش خلقهاي ايران را بنيان گذاشت .اما توسط ساواك دستگير شد .بعداز
دستگيري در ايران به خدمت ساواك درآمد و سپس با يك طرح بسيار پيچيده كه
مستقيمًا زيرنظر پرويز ثابتي اجرا ميشد از بيمارستان «گريخت» و در بيرون به گروه
خودشان پيوست .در اينجا الزم است يادآوري کنیم كه نفوذيهاي ساواك عمدتًا
زندانيان درهم شكستهاي بودند كه براي آزادي خود تن به مطامع ساواك داده بودند.
هرگز اينگونه نبود كه نفري تا اعالم بريدگي و آمادگي براي همكاري كند توسط
ساواك تحويل گرفته و حلوا حلوا شود .في المثل در طرح فرار سيروس نهاوندي براي
عاديسازي و جلب اعتماد دوستانش در بيرون به دست او شليك ميكنند.
پرويز ثابتي(مقام امنيتي و طراح اصلي فرار نهاوندي) سالهاي بعد اقرار ميكند:
«وقتی نهاوندی را دستگیر کردیم و او حاضر به همکاری شد ،مسئله فرارساختگی
را پیش کشیدیم .اما برای آنکه 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 میبایست دراثر اصابت گلوله آسیب کمتری ببیند و به
عصبها صدمة جدی وارد نشود نشان دهد».
دكتر كوروش الشايي از رهبران ديگر سازمان راه توده كه بعدها توسط خود سيروس
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نهاوندي لورفت و دستگير شد و به مصاحبة تلويزيوني هم تن داد در اينباره گفته
است« :میگفت در نتیجة بیماری او را به بیمارستان شماره ۲ارتش منتقل کردند
و در فرصتی استثنایی از دیوار بیمارستان به بیرون میپرد و در جوی آب میافتد.
همانجا سربازی که در تعقیبش بوده تیراندازی میکند و یکی ازگلولهها به بازویش
اصابت میکند؛ اما موفق به فرار میشود و به منزل یکی از دوستانش میرود تا گلوله
را ازدست اوخارج کند ...من[الشایی] زخم او راکه هنوز تازه بود پانسمان کردم».
به اين ترتيب ساواك موفق ميشود يك نفوذي بسيار «موجه» را در دل برخي از
جريانهاي مبارز آن روزگار بكارد .نهاوندي موفق ميشود با لودادن تعداد زيادي از
كادرهاي فعال كنفدراسيون دانشجويي و حتي گروههاي ديگر ضربات بسيار سنگيني
به نيروهاي مبارز وارد كند.
براي جلوگيري از طوالني شدن كالم به نمونة دوم اشاره ميكنم.
دومين نمونه مسعود بطحايي نام داشت .او از متهمان رديف اول پروندة گروه فلسطين
بود و در محاكمه علني اين گروه در كنار شهيد واالمقام شكراهلل پاك نژاد از مواضع
انقالبي خود دفاع كرد و به حبس ابد محكوم شد .مدتي در تهران و بعد به زندان
برازجان تبعيد شد .او بهعنوان يك زنداني كه در دادگاه علني خود ،از شرافت سياسي
خود دفاع كرده است مورد اعتماد و احترام زندانيان بود .اما متأسفانه در زندان به
همكاري با ساواك كشيده شد .خود بطحايي در علت بريدن خود گفته است« :تحمل
زندان ،آن هم حبس ابد ،را نداشتم .در زندان برازجان بریدم .نقشهای ریختم .شروع
کردم به شعار دادن .زندانبانان کتکم زدند .باز ادامه دادم .آنقدر 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
اینطور میکنی؟ گفتم :میخواستم شما را ببینم و هیچ راه دیگری نداشتم و این
نقشه را ریختم .به او گفتم :من سیاسی نبودم .پاکنژاد ترغیبم کرد و آن دفاعیه را
در دادگاه بیان کردم و قهرمانم کردند .نمیتوانم زندان بکشم و نمیخواهم در زندان
بمانم .میخواهم آزاد شوم و بروم دنبال زندگیام»( .اين جمالت را خوب به خاطر
بسپاريد در سطور آينده به آن خواهيم رسيد).
اما نكتة مهم اين است كه توجه كنيم بهرغم بريدگي مسعود بطحايي اينگونه نيست
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كه ساواك ،ضمن يك انتقاد ازخود ،به ايشان بفرماي آزادي بزند .اتفاقًا درمورد اين
قبيل افراد درهم شكسته ،بازجويان و تئوريسينهاي سازمانهاي اطالعاتي خوب
ميفهمند كه «طعمة» چرب و نرمي به تورشان خورده كه نبايد به سادگي از آن
چشم فروپوشيد .هم از اين رو پرويز ثابتي بعد از شنيدن حرفهاي بطحايي به او
ميگويد« :تو حاال آدم مهمی هستی .نمیتوانیم آزادت کنیم که به دنبال زندگیات
بروی .درعینحال آنقدر مهم شدهای که نمیخواهیم جاسوس یا خبرچین معمولی
شوی .باید چهره و اعتبار سیاسی تو حفظ شود و حتی محبوبتر و مهمتر شوی .در
این مدت آموزش الزم را به تو میدهیم و در فرصت مناسب از زندان فرار میکنی.
ترتیبی میدهیم 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 ميكند:
«مسعود خان! آدمهای بزرگ کارهای بزرگ میکنند .تو باید به جرج حبش خط
فکری بدهی و تئوریسین جناح چپ فلسطینیها بشوی».
(نقل از پاورقی /4 -داستان آن ده نفر :مسعود بطحایی کسی که تحمل زندان را نداشت.
مصاحبه با یکی از دوستان صمیمی مسعود بطحایی ،تیر  ،1382اردیبهشت )1389
به اينترتيب يك درهم شكستة مفلوك طعمة تمام لهشدهاي در دست ساواك ميشود
بدون اين كه آزاد شود .بطحايي از سال 1348كه دستگير شد تا سال 1356كه صليب
سرخ براي بازديد از زندانهاي ايران به تهران سفر كرد در زندان بود و البته در ميان
زندانيان جاسوسي ميكرد .در اين فاصله همة زندانيان سياسي آن زمان ميتوانند
شهادت دهند كه هيچ كس نميتوانست تصور كند كه با يك نفوذي و بريدة ساواكي
روبه هستيم .به هرحال بعد از انقالب بطحايي توسط سازمان چريكهاي فدايي خلق
دستگير شد .آنان او را به كميته انقالب اسالمي آن دوران تحويل دادند و كميتة مزبور
هم بطحايي را آزاد كرد .او به فرانسه رفت و تا پايان زندگي در انزوا مرد.
یک نمونة کوچک از هزار
اما بهکارگرفتن بریدگان و خائنان علیه جنبش منحصر به شاه و شاهپرستان نیست.
شیخ ابلیس در این زمینه بسیار وقیحتر از شاه و ساواک عمل کرده است .شرح این
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مقوله ما را از بحث خود بازمیدارد 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
سال ۱۳۹۵به اتهام موارد امنیتی توسط وزارت اطالعات در کرمانشاه دستگیر میشود.
اتهامات او سنگین بوده است« .جاسوسی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»،
«عضویت در گروه معاند نظام» و کوچکتریناش «تبلیغ علیه نظام» .از چندوچون
بقیة قضایا اطالعی ندارم .اما همینقدر روشن است که خانم جاللی آزاد میشود و
به ترکیه میرود .او گفته است که با ابالغیهای به وکیلش اطالع دادهاند 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 دادهاند .خانم
جاللی گفته است:
«خیلی راحت به من گفتند تو که میتوانی به خارج از کشور سفر کنی .برو و
پروژههای ما را آنجا اداره کن .به من حتی گفتند برو هر طور که دلت میخواهد
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/33481
قضایا به اندازه کافی روشن است و ما در میگذریم تا به مورد خاص خود برسیم.
سرفصل آزادي از زندان و برخي اعترافات مصداقي
غرض از اشاره به آن دو نفوذي ساواك در زندان شاه اين بود كه توجه كنيم در
بررسي عوامل نفوذي نبايد فريب سوابق و ادعاهاي «طرف» را خورد .اين دو نفوذي
ساواكي مشابهتهايي با مصداقي دارند .توجه به اين مقايسه وضعيت يك نفوذي از
نوع «وزارت اطالعات آخوندي» را در مقايسه با نفوذي ساواكي نشان ميدهد.
بنابراين چهرهسازيهاي مصداقي از خودش را به كناري ميگذاريم و به اعترافات خود
او در برخوردش با بازجوي وزارت اطالعات ،محمد توانا ،ميپردازيم.
با توجه به تجربيات قبلي ،مشخص ميشود كه در بازشناسي ماهيت مصداقي اول از
همه نبايد فريب گرد وخاكهاي او را خورد .يعني انبوه آسمان و ريسمان بافتنهاي
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او تا كه خود را يك زنداني شكنجه شده و مقاوم و دوست بسياري از شهيدان جا
بزند بي حكمت نيست .اتفاقًا قضيه را بيشتر بدبو ميكندّ .
وال يك زنداني مقاوم كه
شكنجه شده باشد؛ اگر ريگي به كفش نداشته باشد ،كه نيازي به اين همه دروغبافي
و خودمحوري و منم زدن مهوع ندارد .نگاهي به امثال زندانيان مقاومي كه فروتني
اولين خصلت آنها است بيندازيد تا معناي اين نكته بيشتر روشن شود.
مصداقي در جلد چهارم كتاب نه زيستن 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 بايد آزادي او را تائيد كند ميپردازد.
براي شناخت ماهيت مصداقي و ارزيابي كارها و ادعاهاي بعدياش الزم است كه ابتدا
به اين سرفصل تعيين كننده نگاهي داشته باشيم و بعد در كادر نتيجة بهدست آمده
به قسمتهاي ديگر بپردازيم.
بخشي از اين شاهكار را بازخواني ميكنيم:
اكنون او مردي است در آستانة آزادي .با سوابقي كه به اعتراف خودش در كلية
سرفصلها واداده است .در بازجوييهاي بعد از دستگيرياش نزديكترين دوست ،و
خواهر نزديكترين دوست كه در ضمن نامزد خودش هم بوده است را لو داده و آنها
اعدام شدهاند( .براي شرح مفصلتر اين وادادگي مراجعه شود به مقاله مستند “ايرج
مصداقي تواب جنايتكاري كه از نو بايد شناخت” نوشتة محمدحسين توتونچيان)
در بازجويي هنگام دستگيري چنان ضعفهايي نشان داد كه بهشدت مورد اعتماد
الجوردي قرار گرفته و او را با گروه ضربتش براي دستگيري اينو آن به بيرون
ميفرستاده( .از تمام زندانياني كه در آن سالها در زندان بودهاند بپرسيد چه كساني
اين چنين مورد اعتماد قرار ميگرفتند؟) همچنين در سرفصل قتلعام انزجارنامه را
هم نوشته و هرچند خودش يادش نميآيد چه متني امضا كرده ولي حاال بايد آخرين
برخورد را با سربازجوي وزارت اطالعات(محمد توانا) كه در كار خود بسيار خبره است،
بكند .زيرا اوست كه «اوكي» نهايي آزادي را ميدهد .بنابراين مصداقي ،بنابه نوشتة
خودش ،پيشاپيش حواسش جمع است و حتي يك مقدار بيشتر هم حواسجمعي
دارد .زيرا مصداقي به خوبي ميداند« :بازجويان و مسئوالن زندان از پيشرفتهترين
اصول روانشناسی در کار بازجويی و سرکوب ،استفاده میکردند .نسبت به سالهای
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اوليه دهه ،۶٠به پيشرفتهای شگرفی نائل شده بودند» (تا طلوع انگور صفحه )199
بنابراين مصداقي «طرح» مشخصي را با سربازجو پيش ميبرد.
او ابتدا شرح بسيار آرتيستيك و كشافي از برخورد با سربازجوي اطالعات با خودش
ميدهد .چيزي كه بيشتر به يك فيلم پليسي جاسوسي شبيه است.
در ابتدا نوشته است « :اخباری دريافت کرده بوديم مبنیبر آنکه میخواهند کلية
کسانی را که محکوميتشان در سال هفتاد به پايان میرسد زودتر آزاد کنند( .توجه
شود به زمينهسازي “اخبار دريافتي” و “آزادي زودتر” .در حاليكه واقعيت اين است
كه او با نوشتن انزجارنامه و قولو قرار براي آزادي همان متني را كه فراموش كرده
است را نوشته بود) من نيز يکی از آنان بودم» .مصداقي در اين بخش دست «جاني
دالر» و «ستوان كلمبو» را واقعًا از پشت ميبندد .با شوري زائدالوصف شرح مبسوطي
از ريزهكاريهاي برخورد خودش با محمد توانا را مينويسد .ولي حاال كه ما ميدانيم او
همة آنچه را كه نبايد در هنگام برخورد با آخوند نيري(هنگام قتل عامهاي سال)68
ازدست بدهد از دست داده است .فريب اين شلوغ كاريهاي او را نميخوريم و ميرويم
سر اصل مطلب .بقيه «فيلم» سراسر حادثه را از زبان آرتيست اصلي قضيه بخوانيم« :با
تسلط کامل قدم به اتاق محمد توانا " "٣۴گذاشتم .احساس کردم هر دوی ما پشت
يک ميز شطرنج نشستهايم و آن که با مهرههايش بهتر بازی کند ،امکان کيشو مات
کردن حريف مقابل را خواهد داشت .وقتی با چشمبند روبه روی او نشستم ،احساس
میکردم که از برتری الزم برخوردارم .پيش خودم چندبار تکرار کردم :ماتم نخواهی
کرد! همين» خنده تان نميگيرد؟
«آرتيسته» ما را به سنگر دشمن برده و سكانس بعدي را «اكشن»تر ادامه ميدهد:
«حرکت اول را او آغاز کرد .پيادهای به جلو راند تا واکنشم را بسنجد .بدون مقدمه،
با خواندن نامم ،پرسيد :خب ،ايرج چی فکر میکنی؟ بیدرنگ گفتم :اين روزها
خيلی فکر میکنم ،به آن چه که در طول ده سال گذشته بر ما و شما (توجه شود
چگونه خودش و بازجويش را در يك طرف ميز قرار ميدهد) .به خصوص آنچه در
سال ۶٧بر ما گذشت» به نظر شما يك سربازجوي مارخورده افعي شدة اطالعاتي،
مثل محمد توانا ،با اين حرفهاي آرتيسته! چه حالي ميشود؟ گول ميخورد و يا
بالدرنگ ميفهمد «سوژه ،خودش است»؟
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(لطفًا مراجعه كنيد به اظهارات مسعود بطحايي وقتي به پرويز ثابتي ميگفت طاقت
كشيدن زندان را ندارد)
مصداقي ادامه ميدهد« :احساس کردم روی صندلی جابه جا شد .موضوع به نظرش
جالب آمد» بعد از اين جابه جايي «آرتيسته» نبايد مهلت بدهد .آتشباري شروع
ميشود و به او ميگويد« :هر دوی ما بازنده هستيم .اين بازیای بود که از همان آغاز
برندهای نداشت ،قرار هم نبود که داشته باشد .نه تو و نه من ،هيچ کدام نمیتوانيم
ادعای پيروزی کنيم؛ هر دوی ما ،اما در دو سمت متضاد ،بازندهايم! من و تو زندگی را
باختهايم!» و با اين حرف مصداقي تمام پيامش را به سربازجو ميرساند .الزم نيست
بيشتر از اين به ترهاتش توجه كنيم .روشن است كه آنها براي ايز گم كردن توليد
شدهاند .از اين كه در «موقعيت خطرناکی قرار گرفته بود» تا «دوباره احساس کردم
روی صندلیاش جابه جا میشود» .اما آرتيست متخصص جابه جا كردن بازجو از روي
صندلي نكتة مهمتري را هم نوشته كه ميخوانيم« :احساس کردم به نقطة حساس
زدهام .تالش کردم حلقه محاصرهام را تنگتر كنم» در همة اين به نقطة حساس
زدنها بسياري نكات باريكتر از مويي وجود دارد كه به قول سعدي از زمرة مقوالتي
است كه«عاقالن» ميدانند.
خوب يك نفر سوال كند حاال كه «به نقطه حساس»ش زدي چه گفتي؟
مصداقي پاسخ داده است« :من هيچ اميدی به فردای زندگی ام ندارم .معلوم نيست
تو کی عشقت بکشد که ما را بکشی .مثل دوستانم که در سال ۶٧آنها را کشتيد،
بدون اين که جرم خاصی مرتکب شده باشند .خودت بهتر میدانی که خيلی از آنها
امروز میتوانستند جای من باشند و يا من جای آنها باشم .ما قربانی درگيری شما
با سازمان شديم»
پيام به اندازه كافي روشن است؟ اين اظهارات پيام روشن و التماسهاي تهوعآور براي
به رحم آوردن جالد و گرفتن «اوكي» آزادي است .تازه معلوم نيست چقدرش را هم
نوشته است .ولي ادامه نوشتهاش را ميخوانيم كه بيشتر روشنگر است« :شانس و
تصادف ،ما را به راههای گوناگون کشانده است .خودت میدانی بعضی از آنها روند
آزادی را نيز طی کرده بودند .درست مثل من که در حال طی کردن آن هستم!» بعد
هم فيلسوفانه ادامه داده است:
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«اين را هم اضافه کنم تو نيز بازندهای و چيزی به دست نياوردی! تو هم بهترين
سالهای عمرت را در زندان بودی ،درست مثل من و با يک تفاوت .من به ميل خودم
اينجا نبودم اما تو به انتخاب خودت به زندان آمدی و پابه پای من حبس کشيدی!
خنده دار است .نيست؟ هر دوی ما يک سرنوشت داريم».
اين سياه بازي است و يا دلسوزي براي بازجو؟ اين شيادي اص ً
ال هم خنده دار نيست.
اما اين دردناك است كه مصداقي ما را احمق فرض ميكند .مصداقي باز اعتراف
ميكند كه به بازجوي اش گفته است« :احساس میکنم در دنيايی زندگی میکنيم
که در آن مبارزة مسلحانه ديگر جايی ندارد.
گفت :چطور؟
گفتم مگر نمیبينی آمريکای التين که روزی مهد مبارزة مسلحانه بود ،چه به روزش
آمده .ببين چه بر سرجريان ها و گروههايی که دست به سالح برده بودند ،آمده است.
امروز يکی پس از ديگری سالحشان را بر زمين میگذارند .نظريه پردازان عمدة
مبارزةمسلحانه مانند رژی دبره که زمانی مبارزة مسلحانه را تبليغ و ترويج میکردند
نيز به نفی آن رسيدهاند .ديگر کسی از کارلوس ماريگال و توپاماروها و ...چيزی
نمیشنود» .تازه شانس آوردهايم ،و جاي شكرش باقي است ،كه مصداقي افاضات
خودش را «تهاجم» ميداند و مينويسد« :اگر خودم را به موشمردگي ميزدم شك
ميكرد» .از شارالتانيسم نهفته در اين جمالت آدمي به واقع «كلمه» كم ميآورد.
مصداقي همة مرزسرخها را در نورديده ،به التماس افتاده و دهبار به زبان اشهد خودش
ميگويد موجودي له شده است كه نه به مبارزه اعتقاد دارد و نه اميدي دارد و نه...
بعد هم اسمش را ميگذارد «تهاجم» .چرا؟
براي اين كه نپرسيم وقتي اينها را گفتي او از تو چه خواست؟ و با چه مأموريتي
برعهدة تو با آزاديات موافقت كرد؟
هنگاميكه بطحايي به پرويز ثابتي گفت نميتواند زندان را بكشد ثابتي به او گفت:
«مسعود خان! آدمهای بزرگ کارهای بزرگ میکنند .تو باید به جرج حبش خط
فکری بدهی و تئوریسین جناح چپ فلسطینیها بشوی»
به راستي محمد توانا چه گفته است؟ آيا نميگويد« :ايرج خان آدمهاي بزرگ كارهاي
بزرگ ميكنند .تو بايد به بقيه درس زندان بدهي و تئوريسين حقوق بشر بشوي؟».
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يعني اگر ثابتي از بطحايي ميخواهد تا به جرج حبش درس بياموزد .محمد توانا
هم به راحتي از مصداقي ميخواهد تا «منتقد جدي مجاهدين» بشود و اين همان
مأموريتي است كه سيروس نهاونديها و مسعود بطحاييها و مصداقيها بايد انجام دهند.
مصداقي ،هرچند با شارالتانبازي و بهصورتي ناقص حرفهايش را نوشته اما در اين
نوشتهها صادق بوده است .اعتراف كرده است كه بعد از اين كه انبوهي از شكست
انقالبها در سطح جهاني را براي بازجويش نام برده حرف اصلي را زده است كه:
«در آن موقعيت اگر اسم ديگری هم به ذهنم میرسيد ،رديف میکردم .برايم مهم
نبود ،ولی به او نشان میداد که چيزهايی در ذهنم اتفاق افتاده است و الکی حرف
نمیزنم و به لحاظ اعتقادی بريدهام»
من در اينجا با مصداقي كام ً
ال موافقم و واقعًا قانع هم هستم كه او« به لحاظ اعتقادي»
بريده بوده است و كساني كه بازجويي پس داده باشند و با بازجو سر و كارشان افتاده
باشد به خوبي ميدانند كه بازجو ،آن هم بازجويي مثل محمد توانا ،چقدر در شناخت
طرف مقابلشان دقيق و حساس هستند .به نظر شما اگر محمد توانا اين را تشخيص
نميداد نبايد از وزارت اطالعات و ردة سربازجويي صدبار خلع رده ميشد .اگر يك
بازجو از كسي كه به صراحت اعتراف ميكند «به لحاظ اعتقادي بريده» است به
سادگي بگذرد به او چه خواهيد گفت؟ آن هم كسي كه نه فقط در هنگام قتلعام،
كه از هنگام بازجويي به الجوردي و شركت در گروه ضربت دادستاني الجوردي هم
آزمايش «بريدگي خود را داده است» .محمد توانا خوب ميفهمد كه طرف صحبتش
چقدر پوك و بيخاصيت شده است .لذا حرفي ندارد جز آن كه به اعتراف خود
مصداقي« :به عنوان حسن ختام گفت :خوب مسيری را پيش گرفتهای ،ادامه بده! و
سپس برايم آرزوی موفقيت کرد و گفت :برو منتظر اقدامهای بعدی جهت آزادیات باش».
«اقدامهاي بعدي» تنها يك معنا دارد« :ابالغ مأموريت» يادآوري ميكنم كه علوي،
سربازجوي ديگر وزارت اطالعات به بهروز جاويدتهراني گفت به خارج كشور برود و:
«همين کاري که اين ۱۵سال تو ايران کردي .مبارزهات رو بکن .کنارش دوتا فحشم
به سازمان بده» و جاي ترديد نيست كه مأموريت مصداقي «منتقد جدي مجاهدين»
شدن است .مأموريتي كه البته انجامش طرحو برنامه و سرفصلهايي دارد كه در سطور
آينده به آن خواهيم پرداخت.
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طرحها ،مقدمات و الزامات
«منتقد جدي مجاهدين» شدن البته يك شبه ميسر نيست .فرض بگيريد يك زنداني
به خارج كشور بيايد و بالفاصله يكي از دعاوي امروز مصداقي را عليه مجاهدين بكند.
چه اتفاقي ميافتد؟ بدون ترديد بالفاصله همه ميفهمند كه طرف را وزارت اطالعات
فرستاده است .بنابراين «فرستادة» وزارت اطالعات بايد پروسة طوالني و درازمدتي را
طي كند .مقدماتي دارد و الزاماتي .مصداقي بايد اين مراحل را بدون عجله ،و قدمبه
قدم ،به پيش ببرد .مث ً
ال وقتي به خارج كشور ميآيد زنداني گمنامي است .كسي او را
نميشناسد و درنتيجه به حرفهايش اعتماد زيادي نميشود .بسيار روشن است كه
هر زنداني ،ولو ده سال و حتي بيشتر هم زندان كشيده باشد ،نميتواند بيايد درخارج
كشور مدعي «منتقد جدي مجاهدين» بودن شود و سازمانهاي مختلف را «از عرش
به فرش» بكشد و در اوج تمام خدمات وزارتياش دنبال جاي مسعود رجوي به اينسو
و آنسو سرك بكشد .بنابراين اولين كار در راستاي انجام مأموريت براي بازجو اين
بايد باشد تا مشروعيتي از طرف «مجاهدين» براي خود كسب كند .چگونه؟ بايد به
درون روابط مجاهدين بيايد .با آنها رفتو آمد كند و اول از همه اعتماد آنان را جلب
كند .بعد با آن راه بيفتد برود مراكز و مجامع حقوق بشري و بينالمللي را بشناسد .بعد
راه كارهاي مختلف با آنان را از خود مجاهدين بياموزد .بعد براي خودش سابقههاي
آن چناني بتراشد .بعد خاطراتش را بنويسد .نام خود را به عنوان يك زنداني آگاه به
حوادث زندان به ثبت برساند .بعد از مدتي يواش يواش خود را از مجاهدين دور كند.
بهانهگيري كند و به عدد و رقم و نحوه گزارش نويسي اين و آن بند كند .بعد براي
خودش جا پا باز كند كه به راديو و تلويزیونهاي مختلف برود .مصاحبه راه بيندازد.
بعد ارتباطات مختلف با داخل و خارج برقرار كند .هم نان زنداني سياسي هوادار
مجاهدين را بخورد و هم بهعنوان يك فرد مستقل گوش اين و آن را ببرد و خيلي
كارهاي ديگر كه جاي تشريح يكايكشان اينجا نيست.
اما در اين مسير مشكالتي هست كه مصداقي الجرم بايد به آنها نيز بپردازد .اولين
معضل سابقة خودش است .او بايد چهرة يك زنداني مقاوم را براي خود دست و پا
كند و از آنجا كه در عالم واقع مقاومتي در كار نبوده ،مصداقي راه ديگري ندارد جز
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اين كه هرچه ميتواند زيرآب اين و آن را بزند .بعد حرف خودش را بسراند و درنهايت
خودش را جا بيندازد .يك مثال قضيه را روشن تر ميكند.
مصداقي در كتاب خاطرات خود مدعي شده است كه بعد از قتلعام سال 67مسئول
يكي از بندهاي زندان ميشود .درحاليكه اين مسئله از اساس دروغ است و فقط براي
«چهره سازي» از خودش ساخته شده است و جالب است كه حتي يك زنداني پيدا
نشده تا ادعاي خودساخته او را تائيد كند .پابه پاي اين «چهره سازي» الزم است تا
چهرة ديگران خراب شود .همگي دروغگو و الفزن معرفي شوند .همگي بي اطالعو
كجفهم شوند و تنهاو تنها يكي باشد كه همة اطالعات را دارد و از همة اخبار ده ساله
زندان با خبر است و تمام شهيدان قبل از هرچيز با او دوست بوده و رابطه داشتهاند.
زندگان هم همه يك مشت بي اطالع و كجسليقه و بيسواد (به قول خودش كتاب
نخوان) هستند .او از همة حوادث و وقايع با خبر است و معيار و محك هر اتفاقي و هر
حادثهاي موجود ذي وجودي است به نام «ايرج خان» كه صحت «مسير» آيندهاش
توسط «محمد توانا» تائيد شده و از آنجا كه خودش از «مردان بزرگ» است به قول
پرويز ثابتي بايد «كارهاي بزرگ بكند» يعني همان كاري كه علوي ،بازجوي ديگر
زندان ،از بهروز جاويدتهراني ميخواست« :مبارزت رو بکن .کنارش دوتا فحشم به
سازمان بده» معناي مادي اين حرف اين است كه برو هرچه دلت ميخواهد به رژيم بد
بگو(كي نميدهد؟) برو دربارة شكنجهگران زندان اوين بنويس .هرچه دلت ميخواهد
دربارة شهيداني كه اكنون ديگر زنده نيستند بنويس اما« ...دوتا فحشم به سازمان بده
البته اگر به مسيري كه مصداقي طي كرده نگاه بكنيم خواهيم ديد كه به مرور «دو
تا فحش به سازمان» او غلظت بيشتري گرفت و نهايتًا به «گزارش  »92بالغ شد كه
در دروغ و دغل و فحاشي و دريدگي دست تمام بريده مزدوران تمام سوز شدةوزارت
اطالعات را از پشت بسته است .البته مصداقي نبايد بابت اين مسئله دلخوش باشد كه
نرخش نزد محمد توانا باال رفته است .در واقع وزارت اطالعات مهرهاي مثل مصداقي
را سوزاند و بعد از اين مصداقي هرچه بگويد و بنويسد ،نامش در رديف خائنان لورفته
ثبت شد و به راستي كدام خائني عاقبت بهخير شد كه مصداقي دلخوش باشد؟
اما خوب است قبل از پرداختن به معناي «دو تا فحش به سازمان» به يك تهديد
جدي توجه كرد .با توجه به طرحها ،مقدمات و الزامات مأموريت «فرستادة» محمد
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توانا در ارزيابي و بازخواني و شناخت مصداقي توجه به اين تهديد ضرورت اكيد دارد.
بسياري كه ولو چنددقيقه با او برخورد از نزديك داشتهاند از رفتار فردي مصداقي
گزيده شدهاند ،بسياري از دست دروغها و خاليبنديهاي او كالفه شدهاند ،بسياري
او را يك جاهطلب خودشيفته يافتهاند و بسياري نيز غلظت توهم او نسبت به خودش
را چيزي فراتر از بني صدر تشخيص دادهاند.
هركس نوشتههاي مصداقي را خوانده باشد به خوبي به ميزان كينه او نسبت به
مجاهدين از بندرستة ديگر پي ميبرد .به عدم صداقت او در نقل مطالب و گفتهها و
به جيب خود ريختنهاي خون و مقاومت شهيدان پي ميبرد و در اين باره ميشود به
راستي كتابي قطورتر از 4جلد خاطرات او نوشت .اما قبل از همه اين سيئات و رذائل
بايد او را آن چه كه هست ديد .او قبل از همه اين صفات و خصائل يك «فرستاده»
در راستاي تحقق يك مأموريت است .فراموشي يا درنظر نگرفتن اين ويژگي ما را به
تحليل خصلتي از او مياندازد .چيزي كه اتفاقًا خودش هم زياد بدش نميآيد سر اين
مسائل با ديگران درگير شود .درواقع ميدان جنگ انحرافي او است كه طرف مقابل
را از ماهيت اصلي مصداقي غافل ميكند .بنابراين هرشناخت اخالقي يا خصلتي از
او تشخيص ميدهيم بايد در كادر يك «فرستاده» با مأموريت مشخص بررسي شود.
مث ً
ال اگر يك جا حتي اشتباهي در نوشتهاش ميبينيم ،نبايد به حساب اشتباهي كه
هركس ديگر هم ميتواند مرتكب شود گذاشت .اين دروغ در راستاي مأموريت او
است( .در سطور آينده به نمونههايي از اين مقوله اشاره خواهيم داشت)
اندر معناي «دو تا فحش به سازمان»
فحش دادن به سازمان ،چه دوتا باشد ،چه هزارتا ،بايد يك هدف را تعقيب كند .در
مورد مصداقي همان است كه خودش ميگويد« :از عرش به فرش كشيدن سازمان»
اما چگونه؟ واقعيت اين است كه مجاهدين به اعتبار مقاومت بينظيري كه در زندانها،
و چنگ در چنگ بازجويان و شكنجهگران كردهاند جايي خاص در بين عواطف مردم
و اعتباري بيهمتا در سطح بين المللي به دست آوردهاند .در اين مورد بسيار سخنها
ميتوان گفت و كتابها ميتوان نوشت .آنچنان كه هر معاندي بالفاصله رسوا و
طرد ميشود .حتي خبرگان وزارت اطالعات هم در اين مورد تجربيات بسياري دارند.
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نمونههاي امثال سعيد شاهسوندي را جلو روي خود دارند .بنابراين «آقا ايرج»هاي
خودشان را به اين سادگيها نميسوزانند .از سوي ديگر كوس رسوايي رژيم در مورد
شكنجه و زندانهايش هم عالمگير شده است .نتيجه اين كه «محمد توانا»هاي
وزارت اطالعات اص ً
ال اصراري ندارند تا «فرستاده»هاي خود را سنگ روي يخ كنند.
«آقا ايرج»ها وظيفه خطيري دارند كه بايد مقداري فريبنده باشد و هركسي نتواند
به سادگي آن را تشخيص دهد .اين است كه مخدوش كردن مقاومت و مرزسرخهاي
آن از اهم وظايف«آقا ايرج» ميگردد .مصداقي مأموريت پيدا ميكند تا در قالب يك
دوست و يك «زنداني مقاوم» زيرآب 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 تصويري
درهم شكسته (آن چنان كه خود ميگويد) به خواننده عرضه كند .چند نمونه را مرور
كنيم تا اهميت «مأموريت» «فرستاده» بيشتر روشن شود.
ضديت با انقالب ايدئولوژيك و ذكر يك نمونه
يك بعد جدي از مأموريتهاي مصداقي لوث كردن ارزشهاي مقاومت است .با مرور
گزارشها و شهادتهاي زندانيان مشخص ميشود كه انتشار خبر انقالب ايدئولوژيك
در ميان زندانيان تأثيرات بسيار چشمگيري در ارتقا مقاومت آنان داشته است .هرچند
خبر به صورت بسيار ناقصي به دست زندانيان هوادار مجاهد رسيد ولي همة آنها
را برانگيخت و عزمشان را در رويارويي با شكنجهگران صيقل داد .زندانيان آزاد
شده گزارش دادهاند كه «انقالب ايدئولوژيك» به يك بحث عمومي بين زندانيان
تبديل شده بود .زندانيان با همان اطالعات اندك و با وجود تهديد و فشار دژخيمان،
بهاصطالح «انقالب كردند» و اكثرشان مجاهدين انقالب كرده شده بودند .حتي بحثي
به نام «هويت» در ميان بوده است كه از آن پس زندانيان هوادار مجاهدين بايد هويت
سازماني خود را به صورت علني بيان كنند .در اين زمينه انقالب ايدئولوژيك حقانيت
خود را بهعنوان يك ارزش پايدار انقالبي به ثبت رسانيد .نه تنها به ثبت رسانيد
كه در اندك مدتي سمبلهاي خود را توليد و عرضه كرد .به عنوان مثال «جعفر
هاشمي» يكي از مجاهديني است كه در زندان خبر انقالب ايدئولوژيك را شنيد .او
در برابر شكنجههاي دژخيمان بسيار مقاوم و استوار بود .به صورتي علني و با صراحت
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از مواضع خود دفاع ميكرد .او را هرچه بيشتر شكنجه ميكردند مقاومتر ميشد.
دژخيمان گفته بودند ديگر او را شكنجه نخواهند كرد .زيرا كه تأثير معكوس روي
او دارد و به جاي درهم شكستنش او را مقاومتر ميكند .جعفر در ميان زندانيان به
مقاومت و پايداري معروف بود و احترام همه را برانگيخته بود .شخصيت انقالبي جعفر
طوري بود كه حتي مصداقي دربارهاش نوشته است« :مقاومت جعفر از او فردي مورد
احترام نزد همه حتي زندانبانان ساخته بود».
جعفر مبلغ علني انقالب ايدئولوژيك بود و با نوشتن جزوهاي كه حاوي برخي مباحث
انقالب ايدئولوژيك (از قبيل بحث حداكثر تهاجم) بود موفق ميشود بحث را به بند
خواهران مجاهد در بند زنان منتقل كند .نوشتهاند كه جعفر پس از خوردن جام زهر
توسط خميني در سال 67سر از پنجره بيرون آورده و با صداي بلند فرياد ميكشد:
«مرگ بر خميني ،درود بر رجوي» .به اعتراف خود مصداقي « به تأسی از او ،ديگر
زندانيان مجاهد مشهد نيز به پشت پنجره آمده و شروع به شعار دادن کردند .جابر
يکی از جوان ترين زندانيان را مخاطب قرار داده و از او میخواهد چنان فرياد بزند که
ديوارها و پاسداران شب بلرزند»
او بهمعناي واقعي يك اسطورة مقاومت است كه تحسين هر انساني را برميانگيزد.
جعفر در قتلعام سال 67به اتفاق 12ـ13نفر از همشهريان مشهدي اش به دار آويخته
شد .با اين تفاصيل اگر كسي بخواهد دربارة جعفر چيزي بنويسد چه بايد بكند؟
شرط انقالبي بودن يا حداقل صداقت را داشتن اين است كه قبل از هرچيز سر تعظيم
در برابر او فرود بياورد و سجاياي انقالبي او را تحسين كند .اما ببينيم مصداقي دربارة
او چه مينويسد:
«يكي از بارزترين وجوه مشخصة فرهنگ و خصوصيات ما ايرانيها احساساتي بودن و
تفوق احساس و عاطفه بر عقل و منطقمان است به زباني عاميانه ميتوان گفت :مانند
پيت حلبي به سرعت داغ ميشويم و به تندي سرد ...او(جعفر) در حالي رهنمود و خط
برخورد ميداد كه هيچ اطالعي از كمو كيف بندها و افراد و پروسه قبلي آنها نداشت.
اصوالً تحليل مشخص از شرايط مشخص در ذهن او جايي نداشت او معيارهای جديد
را که نشأت گرفته از انقالب ايدئولوژيك بود ،جايگزين اصولي كه صحت خود را بارها
نشان داده بود كرد»
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ميبينيد كه او را چگونه به پيت حلبي تشبيه ميكند؟ و راستي چرا؟ به يك دليل
ساده .مصداقي از آنچه كه جعفر داشت و خودش نداشت رنج ميبرد .بقيه هم طامات
بافتن است و ببينيم ،كه بعد از اين همه سال ،چگونه جعفر را به خاطر پاي بندي به
انقالب ايدئولوژيك تحقير ميكند:
«در هر بند هركس اول وارد اين پروسه (انقالب ايدئولوژيك) ميشد و پيام «انقالب
ايدئولوژيك» را ميگرفت از سوي او به عنوان «امام» و «پيشواي» بقيه لقب ميگرفت...
به اين ترتيب او در صدد تكثير رهبري و امامت بود .آن چه او در ذهن خود به دنبال
ايجادش بود كپيبرداري سادهانگارانهاي از فرقة اسماعيليه و حسن صباح و فداييان او
بود .او در افكارش لباس حسن صباح را برازندة مسعود رجوي ديده بود و خود را چه
بسا داعي بزرگ او ميدانست ...مشكلي در اين بين باقي ميماند آن بود كه خود جعفر
هيچ رابطة واقعي با مسعود نداشت( جلد 3كتاب به نام تمشكهاي ناآرام صفحه)75
و بعد هم اضافه ميكند« :مسئوالن امنيتی زندان و به ويژه ناصريان که در تدارک
قتلعام زندانيان بودند ،فرصت را مغتنم شمرده ،زمينة اشاعة چنين ديدگاههايی را
فراهم میکردند» يا « شايد همان کسانی که چون پروانه گرد او میگشتند ،اگر در
کنار او قرار میگرفتند نمیتوانستند او را تحمل کنند»
مصداقي علت كينهكشي خود با جعفر هاشمي را در نوشتهاش به روشني توضيح داده
است« :من شخصًا به هيچ وجه با آن چه جعفر مطرح میکرد ،موافق نبودم .نه آنکه
ترديدی در بخش پيشبرد مقاومت و يا باال رفتن موضع زندانيان داشته باشم (که در
آن شرايط همان نيز اصولی نبود) بلکه با مکانيسم آن چه وی از آن به عنوان“انقالب
ايدئولوژيک” نام میبرد ،مخالف بودم .مطرح کردن ضعف های فردی ،از اخالقی
گرفته تا تشکيالتی و سياسی در جمع زندانيان (جمعی که به راحتی میتوانست
عناصر “نفوذی” را در خودجای داده باشد) ،عنوان کردن مسائلی که حتا در بازجويی
از آن ها سخنی به ميان نيامده بود و ...تنها میتوانست يک خودکشی قلمداد شود.
رژيم از روزنة آن میتوانست به درون افراد راه يافته و نقاط ضعفشان را به خوبی
شناسايی کند» مصداقي به چه زباني روشنتر از اين بگويد كه اگر وارد پروسه انقالب
ميشد ،كما اين كه بقيه هواداران شده بودند ،معلوم ميشد كه «پيت حلبي» واقعي
چه كسي است؟ آن وقت چيزهايي رو ميشد كه اص ً
ال با شخصيت دن كشيوتي او
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جور درنميآمد .او بايد مسائلي را توضيح ميداد كه ماهيت درهم شكسته يك «پيت
حلبي» را رو ميكرد .و اال همه ميدانند كسي را كه حساب پاك است از جمع و
حسابرسي و انتقاد چه باك است؟ .ولي مصداقي با بيصداقتي تمام براي مخفي
نگاهداشتن گندهكاريهايي كه كرده بود ،بهخاطر پروندة سياهي كه نزد بازجويان و
شكنجهگران داشت ،و به خاطر اين كه حاضر به پرداخت بها نزد ساير زندانيان نبود،
عدم صداقت خود را تئوريزه ميكند .اما مهمتر از اين كه مصداقي اين ضعفها را
داشته است نوشتن آنها در كتاب خاطرات است .او وظيفه دارد تا مرزهاي مقاومت
و تسليم را مخدوش كند .او ميخواهد القا كند كه مقاومتي در زندان نبوده و اتفاقًا
«پيت حلبي»ها هستند كه قهرمان شدهاند .لذا مينويسد« :بدون شک اگر پروژه قتل
عامها پيش نيامده بود و صورت مسئله برای هميشه پاک نشده بود ،مشکالت زيادی
در روابط زندانيان مجاهد پيش آمده و تأثيرات به شدت مخربی در زندان و مقاومت
باقی میگذاشت كه میتوانست منشاء ضربههای بزرگ و جبران ناپذيری باشد» .اين
عدم صداقت در سالهاي بعد ،هنگامي كه «پيت حلبي» به خارج كشور صادر ميشود،
در راستاي مأموريت يك «فرستاده» ادامه مييابد و خود را بهصورت كينهكشي نسبت
به ساير زندانيان و به خصوص مجاهديني كه به اشرف رفتهاند ،بارز ميكند.
اما بايد اعتراف كرد كه اوج كينة مصداقي نه نسبت به شهيدان و نه حتي فحاشي
نسبت به زندگان آنها است .اين انبان بغض و حقد وقتي در راستاي يك «مأموريت»
قرار ميگيرد به غيظ نسبت به مسعود تبديل ميشود و يكي از اصليترين محورهاي
مأموريت «فرستاده» لوثكردن چهره و نام «مسعود» است .در تمام نوشتههاي
مصداقي ،به ويژه در «گزارش »92اين كينه مثل چاهي از عفونت و چرك فوران
ميكند .وقتي صحبت مصداقي به مسعود ميرسد به معناي واقعي «بي دنده و ترمز»
ميشود .ميبافد و مياليد و هيچ مرزي را رعايت نميكند و طرفه آن كه برخي موارد
هم كه سعي ميكند منطقي و مث ً
ال تحقيقي و مستدل بنويسد دست به دزديهاي
ناشيانهاي ميزند كه گذشته از هرچيز يك مضحكه است.
يكي از «شاه شيخ» كارهاي مصداقي را دربارة شخصيت مسعود رجوي ميآورم و
حديث مفصل خواندن را از اين حديث به عهده خواننده ميگذارم.
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يك قياس معالفارق
در «گزارش »92چندصفحهاي اختصاص به اين دارد كه مشابهتهاي شخصيتي
«تقي شهرام» و «مسعود رجوي» برجسته شود .مصداقي به عنوان يك كشف بديع
و جديد نوشته است« :نه تنها شباهت عجيبي به لحاظ شخصيتي بين شما و تقي
شهرام ديده ميشود بلكه يك دهه بعد از سيطره يافتن او بر مجاهدين ،شما وي و
اقداماتش را الگوي رفتار تشكيالتي خود قرار داديد و از تجربيات او براي پيشبرد
اهدافتان و جا انداختن هژموني رهبري در مجاهدين استفاده كرديد»( .صفحه 119
گزارش .)92
به راستي فكر ميكنيد اين تخم دو زرده مصداقي حاصل كنكاشهاي فكري و ذهني
خودش است؟ كشف عجيب و غريبي كرده است؟
گذشته از صحت و سقم مسأله ،بايد توجه كنيم كه اين فكر يك ايده دزدي شده از
يك «تودهاي بريده» است (واي خداي من تودهاي چيست كه بريدهاش چه بشود) كه
با افتخار و بدون هيچ پرده پوشي درخدمت ساواك خميني به قلمزني مشغول است.
شما حتما نام عبداهلل شهبازي را شنيده يا از همكاريهاي او با وزارت اطالعات
آخوندي اطالع داريد .جنابشان سايتي دارند كه ميتوانيد مراجعه كنيد و به چشم
مشاهده كنيد .محض آشنايي كساني كه احتماالً با اين «زرده مليجه» حزب توده
آشنا نباشند مختصرًا توضيح ميدهم ،او ويراستار بسياري از كتابهاي وزارت اطالعات
است .نمونة معروف اين ويراستاري ،كتاب خاطرات ارتشبد فردوست (رئيس دفتر ويژة
اطالعات محمدرضا شاه پهلوي) است .عبداهلل شهبازي خودش نوشته است به اتفاق
«حسين آقا شريعتمداري»(قلم به مزد خامنهاي در كيهان) طرف اصلي گفتگو و
مباحثه با احسان طبري بوده است و احسان طبري را به «اسالم عزيز» هدايت كرده
است .خود ايشان نوشته است« :در مسلمان شدن طبري سهم بزرگ داشتم .حسين
آقا شريعتمداري نيز بحث ميکرد .جذابيت شخصيت و کالم او مؤثر بود .بحثهاي
نظري را من دنبال ميکردم» اين موجود رسوا ،كه روي دست احسان نراقي به
ساواكي بودن خودش افتخار ميكند ،ضمنًا در سال ،1389يك كتاب تحقيقي در
دست تدوين داشته دربارة «سرويس هاي اطالعاتي و انقالب اسالميايران» يك فصل
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اين كتاب به نام «داستان آن ده نفر» است .موضوع تحقيق درباره ده نفر نفوذي
ساواك در ميان سازمانهاي سياسي زمان شاه است .اين افراد كساني مانند سيروس
نهاوندي و مسعود بطحايي و  ...هستند كه با نفوذ در سازمانهاي سياسي آن دوران
ضربات سنگيني به نيروهاي مبارز و انقالبي وارد كردند(كه در همين نوشته به آنها
اشاره مختصري كردهام) .شهبازي در اين كتاب يك فقره شاهكار «توده آخوندي»
هم مرتكب شده است .يعني در كنار نفوذيهايي نظير نهاوندي و بطحايي« ،تقي
شهرام» و «مسعود رجوي» را هم بر زده است .اما همه ميدانند همرديف قرار دادن
آن خائنان با مسعود رجوي يك فريب شيادانه است كه فقط از پيوند «بيت عظما» و
«حزب توده» برميآيد.
يكي ديگر از شخصيتهاي مورد تحقيق «تقي شهرام» است .شهبازي سالها 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 بهگونه
دیگر طی کرد و بقایای مجاهدین را ،بر شالودههای همان تفکر ،به فرقهای متصلب
بدل نمود .در این فرایند« ،سازمان» به «فرقه» بدل شد با تمامی مختصاتی که از
«فرقه» میشناسیم .بدینسان ،او دومین «انقالب ایدئولوژیک» را در سازمان هدایت
کرد» .حاال مصداقي بلبل زباني ميكند كه «پس از كشته شدن موسي خياباني تكرار
همان پروسة تغيير ايدئولوژي در سال 54و بالمنازع شدن تقي شهرام پس از كشته
شدن رضا رضايي در رأس سازمان است» (صفحه  138نوشتة مصداقي)
به اندازه كافي روشن هست؟ شهبازي با صراحت اعالم ميكند كه با «بيت عظما»
رابطه دارد و خط كارش را از آنجا ميگيرد و بيپرده مينويسد :کسي «به اندازه
من با قلم خود به انقالب و نظام جمهوري اسالمي خدمت» نكرده است( .زمين و
انباشت ثروت :تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز ( )26وبگاه عبداهلل شهبازي)
حاال مصداقي ميخواهد فراتر از شهبازي مأموريتش را براي بازجويش به نحو احسن
تمام كند .اما بهتر است بگويد كه او از روي دست شهبازي نوشته يا شهبازي از روي
دست مصداقي؟ تا آنجا كه من ميدانم شهبازي دزد با چراغ آمدهاي است .يعني
آدم باسواد ،كتاب خوانده و باسوادي است .در حالي كه مصداقي با نثر شلخته و ذهن
آشفته و غيرمتمركز و به راستي بيمارش بايد سالهاي سال شاگردي شهبازي را بكند
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تا شايد راه به ديهي ببرد و براي تغيير ذائقه و مقداري خنده هم كه شده بد نيست
يك خوابنما شدن ديگر مصداقي را عينًا نقل كنم كه خطاب به مسعود رجوي نوشته
است« :به نظر ميرسد شما تحت تأثير شخصيت استالين هم بودهايد و در بحثهاي
دروني مجاهدين از وي به نيكي ياد ميكنيد» (صفحه )76بگذريم ...كه سطر به سطر
نوشتههاي مصداقي مملو است از اين قبيل كشفيات بيبديل.
يك نمونة ديگر از يك توطئه مشترك
لجنپراكني نسبت به شهيدان و حتي زندگان مجاهدين يك اشتباه در نوشتههاي
ايرج و همنشينهايش نيست .آجري است از يك بنا كه قرار است مصداقي و «رحيم
مشايي»اش بسازند .چندسال پيش همنشين بهار ،كه خود از مشكوكان در زندان شاه
بود و آوازة بريدگياش در زندان خميني را هم افراد مختلف ،حتي برادر رژيمياش،
جار زده بودند ،مث ً
ال تحقيقي كرد در مورد مراسم «سپاس اعليحضرت» در 15بهمن
 1355در زندان شاه .همانطور كه ميدانيد بعد از ضربة اپورتونيستي سال 54ساواك
روي عناصر راست و مرتجعي كه از مبارزه بريده بودند كار كرد و باالخره هم در روز
«رفع خطر از ذات همايوني» تعدادي از آنها را ،كه با بازجويان خود به توافق رسيده
بودند ،طي يك مراسم عمومي عفو داد .مأموريت آنها ادامه خط «رسولي» و ساير
بازجويان ساواك بود .آنها وظيفه داشتند تا در بيرون زندان به جاي مبارزه با شاه ،به
مبارزه با مجاهدين بپردازند( درست مثل كاري كه مصداقي دارد ميكند).
در ميان عفوشدگان آخوندهايي از قبيل آخوند كروبي و آيت اهلل انواري و اغلب
سران گروه مؤتلفه مثل عسگراوالدي و ابوالفضل حيدري(كه بعدها با الجوردي از
شكنجهگران اوين شد) و خائنان رسوايي مثل منوچهر سليمي مقدم حضور داشتند.
همنشين بهار فرصت را غنيمت شمرد و زهركينهجوييهاي خود را نسبت به مجاهدين
ريخت .او در اين مقاله مرزهاي دريدگي و بيحيايي را تا به نهايت درنورديد و نام مادر
رضاييها(عزيز) را در رديف اين عده منتشر كرد .تهمت ناجوانمردانه و رذيالنهاي كه
قبل از هرچيز دل همه مجاهدين را به درد آورد .زيرا كه همه ميدانند «عزيز» ،اين
زن شريف و پاكباز،كه مادر همة مجاهدين است ،چه جايگاهي در نزد مجاهدين دارد.
اين كار نفرتانگيز همنشين با واكنش بسيار منفي دوستان و هواداران مجاهدين
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مواجه شد و همنشين خيلي زود متوجه غلطي كه كرده بود شد .لذا با دورويي تمام
سعي كرد فرومايگي خود را ماستمالي كند .اما ايميلها و اظهارات فردي و شخصي او
كه حاوي معذرتخواهي بود ذرهاي بوي صداقت نميداد و به همين دليل اين هيچگاه
مقبول هيچكس قرار نگرفت .اين رذالت همچنين در مورد مجاهد شهيد محمدرضا
سعادتي تكرار شد.
سعادتي كه به «زنداني دو نظام» معروف است از اولين زندانيان سياسي دستگير شده
در زمان آخوندها است .او كه در زمان شاه به ابد محكوم بود چندماه بعد از آزادي
توسط پاسداران خميني ،دستگير شد و زير شكنجه رفت .در زندان به شدت مورد
حقد و كينة الجوردي و كچويي بود و تهمتهاي فراوان به او زدند .اما گزارشهاي
متعدد زندانياني كه بعدها آزاد شدند و همچنين اخباري كه سازمان داشت همگي
حاكي از تأثيرات بسيار سازنده شهيد سعادتي برروي زندانيان بود .عاقبت او بهخاطر
پايمردي و استوارياش با توطئه شخص الجوردي به شهادت رسيد .بعد از شهادت
سعادتي ،الجوردي وصيتنامهاي از او منتشر كرد كه كام ً
ال مشخص بود دستپخت
«دوستان» تودهاياش است .در دستپخت مشترك رفقا و الجوردي ،سعادتي به نفي
مبارزه مسلحانه پرداخته بود .البته در اندك مدتي الجوردي در آرزوي اهريمني خود
شكست خورد و غباري از توطئه بردامن شهيد سعادتي ننشست .اما در ادامه خط
الجوردي براي آلوده كردن نام و راه سعادتي ،مصداقي بعد از چندين سال در جلد
4كتاب خاطرات خودش (صفحه )48نوشت:
«از نظر من وصيتنامه سعادتي كه توسط رژيم انتشار يافت ميتواند واقعي بوده و وي
به هنگام شهادت احتماالً داراي ديدگاهي كه در وصيتنامه مطرح ميكند بوده باشد»
البته مصداقي براي اين ادعاي خائنانه خودش هيچ دليل و مدرك و شاهدي نميآورد
و شگفتتر اين كه خودش در جاي ديگر كتابش (جلد 3به نام تمشكهاي ناآرام
صفحه  )69دربارة اين شهيد واالمقام مينويسد:
«شهيد حسن ناطقي نقل كرده بود در سلول انفرادي  209ليوان پالستيكي قرمز
رنگي را يافته بود كه روي آن جمله زير از سوي سعادتي كنده شده بود'' :هرشالقي
كه به پاي انقالبيون فرود ميآيد به منزله كلنگي است كه گور استبداد را بيشتر حفر
ميكند و پاي آن را امضا كرده بود سيكو''
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مالحظه ميشود كه مصداقي با چه اصراري خط الجوردي را دنبال ميكند و عجيبتر
از مصداقي «رحيم مشايي» او است! كه بعداز گذشت اين همه سال هنوز دست از
كينه كشي نسبت به مجاهدي استوار همچون سعادتي برنميدارد.
بهتازگي همنشين بهار در مقالهاي به نام «وحدت ظرف و مظروف بيتضاد نيست»،
به رابطة شكل و محتوا پرداخته و در نوشتهاي بسيار مفصل بعداز ذكر مثالهاي
متعدد فلسفي و تاريخي ،سعادتي را در كنار بريدگان و تودهايهاي شناخته شده و
خائنان اكثريتي قرار داده و نوشته است« :كژراهه پيش از آن كه در احسان طبري،
حسين روحاني ،محمدرضا سعادتي و عطااهلل نوريان 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 تشكيالت مزبور كار ميكردند) از شايستگي الزم برخوردار نبود» و اين همان
ادامة راه الجوردي است كه اينبار توسط مصداقي و همنشين بهار پيگيري ميشود.
هرچند دربارة اين «رحيم مشايي» خارجهنشين كه به گفتة بسياري از اجاره دادن
خانه به فاحشههاي هلندي ارتزاق ميكند و در تهران خانه ميخرد ،حرف بسيار
است اما بيمناسبت نيست به آخرين «شاهكار» او فقط اشارهاي كنيم و بگذريم .در
ادامة خط لوث كردن مقاومت و از زيرتيغ در بردن خائنان ،همنشين اخيرًا گفتگويي
تلفني با هوشنگ عيسي بيگلو داشته است .ما ،هرچند جاده صافكنهاي اين گفتگو
را به خوبي ميشناسيم ،اما از مذاكرات پشت پرده با پيرمرد خبر نداريم .به مقوالت و
صحبتهايي هم كه در اين گفتگو آمده باز هم كاري نداريم.
تنها به يك فقره توجيه و تئوريزه كردن امر «خيانت» ارجاع ميدهيم كه همنشين با
بيحيايي تمام عرضه مرتكب شده است.
در اين گفتگو صحبت امير فطانت ،خائني كه شهيدان سرفراز خسرو گلسرخي و
كرامت دانشيان را به اعدام داد و خود سالها است گم شده است ،كشيده ميشود و
همنشين به عيسي بيگلو ميگويد« :من ديدهام و خواندهام كه دوستان ارجمندي پاي
فشردهاند براين كه امير فطانت آگاهانه ،مختارانه ،عامدانه عامل ساواك بوده .از قول
پرويز ثابتي هم جسته و گريخته نكاتي هست .اما گاهي فكر ميكنم با آن آشنايي
كه امير فطانت با افرادي كه نام بردم داشت اگر اين جور بود كه او عامل ساواك بود
اص ً
ال نميبايد سياهكلي اتفاق ميافتاد .يعني اگر زبان باز ميكرد خيلي چيزها بايد
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روشن ميشد كه نشد».
مالحظه ميكنيد كه همنشين چگونه به تطهير يك خائن ساواكي ميپردازد .اما طرفه
آن كه در توجيه خيانت به اين نيز بسنده نكرده و به تطهير منفورترين خائن تاريخ،
يعني يهوداي اسخريوطي ،ميرسد .همنشين ميگويد « :داستان او من را به داستان
يهودا ميبرد .يهودا كه در روايت كتاب مقدس همانطور كه ميدانيد باعث ميشود
كه مسيح لو برود .گاهي من فكر ميكنم اون داستان يهودا نيز اما و اگر دارد .چطور
ممكن است يكي از حواريون مسيح كه ازش نيكيها ياد ميكنند آنقدر پست باشد كه
به خاطر سي سكه نقره كه كتاب مقدس ميگويد دوست نازنينش مسيح را به پليس
بشناساند؟ شايد ،شايد يهودا ميهنش را دوست داشته و درست يا نادرست راه و رسم
مسيح را در ضديت با آن ميديده و به همين دليل به اين نتيجه رسيده كه بيايم به
قيمت يهودا شدن به قيمت تف و لعنت دنيا را به خود خريدن اين كار را بكنم.»...
به راستي با كسي كه يهودا را «ميهن دوست» ميداند و معتقد است او به خاطر
ضديت با «راه و رسم» مسيح او را لو داده است ،چه ميتوان گفت؟ وقتي جعفر
هاشميها ميشوند «پيت حلبي» و قاتالن خسرو گلسرخي ها و كرامت دانشيان ها
اين گونه تبرئه ميشوند و «خيانت» و لو دادن اين گونه تئوريزه ميشود آيا نبايد از
ايرج مصداقي ها انتظار داشته باشيم كه در به در دنبال مسعود رجوي باشند و بگويند:
«چرا شما و مريم ...نمانديد تا چنانچه الزم شد “تا آخرين نفر” كشته شويد -صفحه
 185گزارش »92تعارف را كنار بگذاريم .امثال مصداقي و همنشين حاضرند «تف و
لعنت دنيا را به خود» بخرند و مأموريت خود را به نحو احسن انجام دهند .ما پيشاپيش
ضمن نثار «تف و لعنت» خود به «يهودا»هاي جديد درباره موفقيت «مأموريت»شان
از حافظ شيراز مدد ميگيريم كه:
نوميد مشو كه حق رها نكند

چنين عزيز نگيني به دست اهرمني

يك مورد ديگر در راستاي مأموريت اصلي
با مرور قدم به قدم نوشتههاي مصداقي ،زواياي بيشتري از «مأموريت براي بازجو»
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روشن ميشود .مصداقي در صفحه 3جلد اول كتاب خاطراتش نوشته« :براي من
بسيار مهم بوده است كه در رابطه با كساني كه امكان پاسخگويي ندارند پرده دري
نكرده باشم» در حالي كه يكي از برخوردهاي بسيار ناجوانمردانه مصداقي چه در
كتاب و چه در مقاالت بعدياش نفي مطلق كساني است كه به نحوي يا خاطرهاي از
زندان نقل كردهاند و يا كتاب خاطراتي نوشتهاند .نمونهاش ياوه سرهم كردن درباره
كتابهاي خاطرات محمود رؤيايي است .مصداقي با چنان هيستري و كينهاي درباره
كتابهاي رؤيايي نوشته كه اگر آن را در كادر «مأموريت»ش ارزيابي نكنيم به هيچ
وجه ميزان نفرتش را از 5جلد كتابهاي رؤيايي نميتوانيم بفهميم .او از همان ابتدا
تعيين تكليف ميكند كه چرا كتابهاي رؤيايي 5جلد است؟ و خود پاسخ ميدهد
ميخواهد روي 4جلد كتاب من بلند شود!
ذكر نمونة ديگري خالي از لطف نيست .شايد مصطفي نادري را بشناسيد( .اخيرًا
مقالهاي به نام“پروژه انهدام يك جنبش” دربارة مقاله مصداقي نوشت) او بيش از يازده
سال در زندان خميني بوده است .حدود 5سال از اين مدت را در انفرادي به سر برده
و به خاطر شكنجههايي كه شده است سالهاي بعد و حتي هنوز ،از عواقب آن نظير
درد كليه و ...رنج ميكشد .كساني كه مصطفي را از نزديك ميشناسند گفتهاند كه
او به قدري درد داشت كه حتي از نحوه صحبت كردنش هم معلوم بود چهها كشيده
است .اما اين مجاهد فروتن و بيادعا به ويژه در آن سالهاي ابتدايي به خارج كشور
آمدنش مطلقًا دربارة خودش و وضعيت بيماريهايش صحبت نميكرد .اين بزرگترين
مشكل مصاحبة تلويزيوني با او بود .شنيدهام كه عاقبت بعداز چندين روز سر و كله
زدن با او و ضبط چندين بارة مصاحبه باالخره يكي دو ساعتي نوار از آن در آمده است.
حدس ميزنيد عكس العمل مصداقي بعد از ديدن مصاحبه چه بود؟ آيا خوشحال
شد كه يك شاهد زنده دربارة جنايات آخوندها حرف ميزند؟ يا ...گفته بود «دارند
مصطفي را جلو من علم ميكنند!» مالحظه ميكنيد؟ محور عالم مصداقي است
و مجاهدين حق ندارند بدون اجازه از ولي فقيه خودخوانده زندان با يك مجاهد
مصاحبه كنند .چرا؟ چون دكان آقا بسته ميشود .چون «ايرج خان» مأموريت دارد
خودش بشود «صداي قتلعام شدگان» و همة كساني كه مصداقي را در خارج ديدهاند
ميتوانند شهادت دهند كه اين «مختصر تقاضا» ،از همان روزهاي اول ،مورد اختالف
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او با مجاهدين بود .او ميخواست خود را «صداي قتلعام شدگان» به مجاهدين قالب
كند و آنها جنس بنجل خودشان را ميشناختند .آنها با صراحت ميگفتند و يقين
داشتند كه حرفهاي او مطلقًا بوي «مجاهدي» نميدهد.
اما گذشته از اين كه مصداقي ،در ادامة چهرهسازي براي خودش ،خود را هووي تمام
كساني ميداند كه خاطرهاي از زندان نقل ميكنند ،برخورد شرمآور او با كساني است
كه گزارش رسمي به مقامات حقوق بشري دادهاند.
مصداقي مأموريت دارد تا اعتبار مقاومت را در نزد سازمانهاي حقوقبشري و بينالمللي
مخدوش كند .نمونة اين كار خائنانه را در مطلب مفصلش درباره اشتباهات گزارش
غالمرضا جالل(يكي از مجاهديني كه هم اكنون در ليبرتي است) به گاليندوپل
ميتوان ديد .گذشته از اين كه فالن مورد يا فالن تاريخ درست است يا با دقت نقل
نشده يا هر اشتباه ممكن ديگر ،بايد توجه داشت كه غالمرضا جالل به يك مقام
رسمي حقوقبشري در سازمانملل گزارش داده است .بنابراين رديه نويسي براي او
در واقع زيرآب گزارشهاي حقوقي به مراكز بينالمللي را ميزند و فرق دارد با انتقاد
به يك گزارش منتشر شده در يك سايت كه برخي مواردش ممكن است درست يا
غلط باشد .مضافًا به اين كه اين ادعاها درست در زماني صورت ميگيرد كه نويسنده
در اشرف است و امكان پاسخگويي ندارد و از آنجا كه مصداقي بسيار دروغگو است
قولي را كه در ابتداي كتاب خودش داده فراموش ميكند.
يكي دو نمونه از تحقيقات «گه...هربار»
مصداقي در جلد دوم خاطراتش به نام اندوه ققنوسها (صفحه )356تا آنجاكه توانسته
نسبت به كتاب «قهرمانان در زنجير» راست و دروغ بافته و از جمله به نقل از
صفحات451و 491اين كتاب نوشته است« :گردآوري كنندة كتاب قهرمانان در زنجير
مينويسد« :مجاهد شهيد ...صديقي از مجاهديني بود كه در زندان اوين براي حفظ
اطالعاتش خودكشي كرد» و اضافه كرده است« :در روايت فوق حتي يك كلمه درست
نيز يافت نميشود .محمد صديقي از مجاهدين قديمي بود كه سابقة زندان دوران
شاه را داشت و در زندان به ماركسيسم گرويده و بعد از انقالب از اعضاي راه كارگر
به شمار ميرفت و به همين اتهام نيز دستگير شده بود .برادر وي عليرضا صديقي
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اما از هواداران مجاهدين بود .محمد در بند1گوهردشت در سال  66خودكشي كرد و
موضوع خودكشياش نيز ربطي به حفظ اطالعات مقاومت و ...نداشت.
معلوم نيست چرا تالش ميشود تا به هركسي كه در زندان دست به خودكشي زده
است چهرة قهرمانانه و حماسي داده شود»
براي درك ميزان «صداقت» مصداقي در راستاي مأموريتش ،از آنجا كه كتاب قهرمانان
در زنجير چاپ شده و در دسترس عموم است ،بهتر است بي هيچ توضيحي به صفحه
 491كتاب مراجعه كنيم .در اين صفحه اص ً
ال نامي از محمد صديقي نيست( .اولين
دروغ حتي در نقل مطلب) به صفحة 451مراجعه كنيم .اين صفحه مربوط به فهرست
اعالم كتاب است .در شماره  243آن كه متعلق به صفحة 91كتاب است آمده:
«مجاهد شهيد ...صديقي از مجاهديني بود كه در زندان اوين براي حفظ اطالعاتش
خودكشي كرد» .به صفحة 91برويم ببينيم در خود كتاب چه آمده است :در صفحة86
كتاب دو سند تاريخي دستنوشتههاي زندانيان كه از زندان بيرون آورده شده .كليشة
دستخط خود بچههاي زندان نيز در صفحة 87درج و بعد هم متن نامههاي زندانيان
عينًا تايپ شده است( .در كليشه هم اگر دقت شود كام ً
ال مشخص است) در سند
زندان آمده است :خودكشيها( :علي انصاريون ،خليل رمضاني...،صديقي ،قاسم خلدي)
در كتاب اين مطلب بي كمو كاست عينا نقل شده است.
حاال چند نكته و سوال:
اوالً مصداقي از كجا فهميده كه منظور از صديقي(كه در كتاب نهايت امانت رعايت
شده و در سند دستخط بچههاي زندان حتي اسمي هم برايش ننوشته شده) همان
محمد صديقي است؟
دوم :محمد صديقي اتفاقًا از شهيدان شناخته شده و واالمقام مجاهد است .محمد در
زمان شاه از مجاهدين زنداني بود .بعد از پيروزي انقالب هم در انتشارات طالقاني كار
ميكرد .وقتي هم دستگير شد به علت رابطه خانوداگي با رجايي معدوم و شناختي كه
الجوردي از او داشت به شدت زير شكنجه رفت و كليههايش از كار افتاد و دياليز شد
و به شهادت رسيد .يعني نه تنها «به ماركسيسم نگرويده بود» كه بر مواضع مجاهدي
خود تا به آخر پايدار ماند و شهيد شد( .همسر و برادر محمد هم اكنون در آمريكا
هستند و ميتوانند دقيقتر اين جريان را بگويند)
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حاال برگرديم به نوشتة مصداقي و ببينيم «يك كلمه درست» در نوشته او پيدا
ميشود يا نه؟
روايت مصداقي از محمد صديقي مبني بر تغيير ايدئولوژي او و بعد هم راه كارگري
شدنش مطلقًا غلط است .مصداقي فرد ديگري به نام مسعود صديقي را كه ماركسيست
بوده با محمد صديقي قاطي كرده است .بعد هم گفته است محمد در سال 66در
زندان خودكشي كرد .اين يكي هم جعل است .محمد در همان سال 60زير شكنجه
به شهادت رسيد.
حاال مصداقي با شگفتي مينويسد« :معلوم نيست چرا تالش ميشود تا به هركسي كه
در زندان دست به خودكشي زده است چهرة قهرمانانه و حماسي داده شود».
قضية سياهدانه و «ديدي نگفتم» را كه شنيدهايد! راست راست دروغ ميبافد ،صفحه
را اشتباه آدرس ميدهد ،مطلب را غلط نقل ميكند و آخرش هم مارك خودش را
ميزند و تازه مدعي است كه «يك كلمه درست» در مطلب كتاب قهرمانان در زنجير
نيست .مأموريت يعني اين.
اما اگر تصور شود اين يك اشتباه لپي بوده است كه مصداقي مرتكب شده است زهي
خيال باطل .اين تنها نمونة كوچكي از الطائالت مصداقي در كتابش است.
در اينجا قصد آن نيست كه به كتاب خاطراتش بپردازيم .مشكل ما با مصداقي باالتر
از اينها است كه مث ً
ال پاسخش را بدهيم كه وقتي مينويسد مجاهدين شهيد علي
خليلي و اكبر مالعبدالحسيني عضو تيم حفاظتي موسي خياباني بودهاند بالكل پرت
ميگويد .وقتي مينويسد موسي خياباني در زندان توي گوش محمد كچويي زده است
بالكل دروغ است.
وقتي مينويسد حبيب خبيري در تدارك عمل مسلحانه بوده كه توسط نيروهاي
دادستاني دستگير شده ياوه ميبافد(...بعد از آن هم كشف ميكند حبيب خبيري
اص ً
ال كاپيتان تيم ملي فوتبال نبوده است).
بهراستي از وقاحت اين شخصيت پفكي كه اين گونه الف ميزند و خالي ميبندد
متحير نميشويد؟
اما تأكيد ما براين است كه بيشتر از هرچيز به «مأموريت» «فرستاده» فكر كنيد.
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هدفهاي دوگانه از پاچه گيريها
در وحلة اول بهنظر ميرسد كه اين پاچهگيريها از روي حسادت و رقابت و توهم
است .اين مسئله به قدري در مصداقي حاد و بيمارگونه است كه مث ً
ال بي اعتبار كردن
گزارشهاي مقاومت نزد مقامات بينالمللي هم هيچ قبحي ندارد .اما در وراي اين گرد
و خاكها ،هدف دوم مصداقي مخفي كردن ماهيت اصلي خودش است .مصداقي با
اين پاچهگيري ها نسق ميگيرد تا كسي از او بسياري از سؤاالت را نكند.
چندي پيش يك زنداني همبند مصداقي برايم تعريف كرد كه او به زندانيان آزاد شده
ديگر هم پيام داده:
«اگر كسي عليه من چيزي بنويسد ،يا بگويد ،دهانش را فالن ميكنم».
اين ميزان پاچه ورماليدگي و شارالتانبازي يك مسئله خصلتي نيست .براي اين است
كه يك چيز ديگري پوشيده بماند .و راستي آن چيز كه نبايد رو شود چيست؟
مصداقي اين قدر زيرآب اينو آن را ميزند تا فرصتي باقي نماند كه از او بپرسند چرا
در ماشين گشت ضربت دادستاني نشستهاي؟ و چه كساني را لو دادهاي؟
مصداقي اين قدر الف در غربت ميزند و دروغ و دغل سر هم ميكند تا كسي نپرسد
تو كه به شهادت دوست و دشمن حافظه بسيار خوبي داشته و داري ،چرا وقتي به
خودت ميرسد اينقدر كم حافظه ميشوي؟ و چرا متن انزجار نامهات را از ياد ميبري؟
براي اين كه مديون شارالتانيسم مصداقي نمانيم از جلد سوم خاطرات مصداقي به نام
«تمشك هاي نا آرام»(صفحه  )146نقل ميكنم.
او مدعي است در محاكمات يكدقيقهاي سال 67وقتي با آخوند نيري مواجه ميشود
به سواالت او جوابهاي قاطعي داده و سازمان را محكوم نكرده ،كلمة منافقين را به
كار نبرده و مينويسد« :نميدانم چي شد كه با من به چانهزني پرداختند شايد به
خاطر «سالم» اولي بود ،شايد از آن جايي كه چهارنفر پيش از من يعني محمود زكي
و مصطفي محمدي محب و قاسم سيفان و محمدرضا مهاجري به اعدام محكوم شده
بودند ميخواستند آنتراكتي بدهند»...
مالحظه ميكنيد؟ آخوند نيري چون «آقا» را بسيار مؤدب ديده در محظور قرار گرفته
و به خاطر يك «سالم» ايشان شروع به چانه زني با او كرده است .يا اگر اين دليل
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را مسخره و خندهآور ميبينيد مصداقي پيشاپيش دليل قاطع دوم را جلو رويتان
گذاشته است .آخوند نيري خسته شده و خواسته يك «آنتراكت»ي بدهد و از آقا
گذشته است .خندهتان ميگيرد يا اين ترهات را توهين به شعور خواننده ميبينيد؟
ادامه دهيم.
مصداقي اعتراف ميكند كه «يعنی محمود زکی و مصطفی محمدی محب و قاسم
سيفان و محمدرضا مهاجری» پيشمرگ او شدهاند اما حضرت آقا در عوض برانگيخته
شدن «يک لحظه به ذهن»ش ميزند كه « شايد همه را اعدام نکنند .فکر کردم بهتر
است امتحان کنم و روزنهای را باز بگذارم .رو به نيری گفتم :حاضرم در صورت آزادی
تعهد دهم ديگر فعاليت سياسی نکنم».
حاال صداقت را در مورد نوشتن انزجار نامهاش مالحظه كنيد .مدعي است كه اول
چيزي مينويسد بازجويان قبول نميكنند بعد دوباره صدايش ميكنند و انزجارنامة
مفصلتري مينويسد.
حاال چه مينويسد؟
اينجاست كه فراموشي به سراغ مصداقي ميآيد:
«متن را دقيقًا به ياد نميآورم ،زيرا هيچ تمايلي به حفظ آن نداشتم».
علت آن همه پاچهگيريهاي هيستريك روشن شد؟ علت آن همه قرشمال بازيها و
چاقوكشيهاي قلمي كه آي شما نميخواستيد من زنده بمانم معلوم شد؟
اما اجازه دهيد باز هم جلوتر برويم .حقايق بيشتري روشن ميشود.
درنگ بيشتر در نوشتن انزجارنامه
مصداقي تا آنجا كه توانسته فكر همه چيز را كرده است .انزجارنامه نوشتن ،آن هم در
سرفصلي كه آخوند نيري و بقية حضرات به خاطر يك كلمه دستور قتلعام داشتند
و حكم خميني اين بود كه به هيچكس رحم نكنند ،معناي بسيار روشني دارد .ولي
مصداقي حسبالمعمول پيشاپيش ميدود تا عقب نماند .گرد و خاك راه مياندازد و
تمام قهرماناني را كه به خاطر يك كلمه به شهادت رسيدند به لجن ميكشد .ببينيم چگونه؟
در «گزارش »92براي توجيه انزجارنامه نويسي خودش ،چارهاي ندارد جز آن كه كينهاش
را سر انقالب ايدئولوژيك مجاهدين خراب كند و با دوختن شرق و غرب عالم به هم بنويسد:
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«علي صارمي و محمدعلي حاج آقايي و جعفر كاظمي و ...كه شما بارها بهخاطر
زندهماندنشان امثال آنها را سرزنش كرده بوديد و به خاطر تنندادنشان به انقالب
ايدئولوژيك غرق در جنسيت و ...خوانده بوديدشان با عزمي استوار بر آرمانهايشان
ايستادند و جاودانه شدند .خود شما ميدانيد كه «حجت زماني» و «ولياهلل
فيضمهدوي» هم كه قهرمانانه ايستادگي كردند كمترين ارتباط را با «انقالب
ايدئولوژيك» داشتند يا شناخت عميقي از روابط نداشتند( .صفحة )96اينجا است
كه مصداقي يك بار ديگر از دريدگي پاسدارانة خود آدمي را «كيش مات» ميكند.
اين ميزان بيحيايي را من فقط در آخوندها و بازجويان يافتهام .به راستي مصداقي
نميداند كه علي صارمي را به چه علت دستگير كردند؟ به چه «جرم»ي محكوم به
اعدام شد و سربه دار سپرد؟
كسي كه مصداقي را تا اين حد فرومايه نشناسد اين قبيل حرام لقمهگيهايش را به
حساب توهمات ابلهانه نورسيدهاي به بازار ميداندكه در بالد فرنگ دست خود را براي
خاليبندي باز ديده است .اما همة اينها وقتي قابل تبيين درست هستند كه مصداقي
را «فرستاده»اي در پي يك «مأموريت» ببينيم .در اين زمينه هم نمونههاي متعدد و
تا حد زياد مضحكي را داشتم.
مث ً
ال يك جا خود را با بهشتي همطراز ميكند .جاي ديگر دربارة عزل منتظري از
جانشيني خميني ميگويد در زندان نامهاي به منتظري نوشته و « از اين كه توانسته
بودم سهمي هرچند كوچك در جدا شدن منتظري از خميني داشته باشم به خود
ميباليدم » (جلد 4به نام تا طلوع انگور صفحة)23
جاي ديگر دن كيشوتوار فروريختن اردوگاه شرق را پيش بيني ميكند و در صحبتي
كه با محمد توانا(سربازجوي وزارت اطالعات) داشته آن را با اطمينان بيان كرده و
گفته است« :نگاهي به اردوگاه شرق بياندازيد .بخشي فروريخته به زودي بقيهاش نيز
فروخواهد ريخت» (جلدچهارم خاطرات صفحة)189
جان كالم اين كه توهمات مصداقي را نبايد در سطح يك بيمار رواني ،چند گام فراتر
از «بني صدر» ،ارزيابي كرد .چنين موجود عجيب الخلقهاي ،كه مادر دهر ،در هر سه
چهار قرن ،فقط يكي مثل او را به بشريت عرضه ميكند ،وقتي به زندانيان ميرسد و
ميخواهد درباره خودش حرف بزند كار نيكان را قياس از خود ميگيرد و خود را شانه
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به شانة دالوراني همچون صارمي و كاظمي و حاج آقايي به خورد خواننده ميدهد.
از سوي ديگر خود را با بهشتي و منتطري و محمد توانا مقايسه ميكند .اين دو
مقايسه دو هدف مختلف را دارد .زماني كه خود را شانه به شانه شيرمرداني همچون
صارمي و كاظمي و حاج آقايي قرار ميدهد ،ميخواهد با ملوث كردن آنها ارزشهاي
مقاومت را مخدوش كند .اما در مقايسه با بهشتي و منتظري ميخواهد خود را باال
بكشد ،و در هرصورت فراموش ميكند كه ما فراموش نخواهيم كرد كه علي صارمي در
خاوران بر سرمزار قتلعام شدگان سخنراني كرد و دستگير شد .فراموش نخواهيم كرد
درحاليكه داخل زندان و زير حكم اعدام بود آن نامههاي تكان دهنده و انگيزاننده
را نوشت .بخشي از نامهاي را كه در فرداي ابالغ حكم اعدامش نوشته با هم بخوانيم
تا معلوم شود مدعي «صداي قتلعام شدگان» كه درست در لحظة تعيينكنندة
سرنوشت به آخوند نيري ميگويد « :حاضرم در صورت آزادی تعهد دهم ديگر فعاليت
سياسی نکنم» در كجاي قضيه قرار دارد.
شهيد بزرگوار علي صارمي در اين نامه به خطر كليك خوردن يك قتلعام ديگر اشاره
ميكند و مينويسد« :اينجانب حتي در چارچوب قضا و قانون همين رژيم هم مرتكب
هيچ جرمي نشدهام مگر حضوري ساده براي اداي احترام و فاتحهيي براي زندانيان
قتلعام شده در گورستان جمعي خاوران آن هم در دو سالو اندي قبل.
پرواضح است كه حكم من هيچ مبناي قانوني نداشته و تنها ميخواهند با اعدام
اينجانب مردم وجوانان اين ميهن را مرعوب ساخته و آنها را در پيگيري مطالباتشان
به وحشت اندازند لذا دراين ايام حسيني مناسب ميبينم كه يكبار ديگر از زبان سرور
آزادگان فرياد برآرم كه :اگر آيين محمد و اكنون ميهن ما جز با ريختن خون من و
امثال من به سامان نميرسد پس اي طنابهاي دار مرا دربر بگيريد.
خون من قطعًا از خون نداها و ديگر جوانان كه روزانه بر سنگفرشهاي خيابان
ميريزد رنگينتر نيست و جز بر حقانيت ،جسارت و افتخار ما نميافزايد آن هم در ماه
محرم و به دست شقي ترين آدمها»
حال اين مقدار شهامت و پاكباختگي را مقايسه كنيد با نوشتة خود مصداقي كه:
«من که اينجا هستم ،در کشتار 67با همين دستخط بود که زنده ماندم .البته
خيلي ها هم دستخط دادند اما رژيم جنايتکار به آنها فرصت زندگي دوباره نداد .از
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همين دستخطها دادم که از زندان آزاد شدم .همة ما زندانيان سياسي مجاهد اعم
از آنهايي که در کشتار 67قتلعام شدند و آنهايي که زنده ماندند پذيرفته بوديم که
براي آزادي از زندان «انزجارنامه» امضا کنيم .همة زندانيان سياسي سابقي که امروز
در ردة فرماندهي و شوراي رهبري و کانديداي مسئول اولي مجاهدين هستند بارها از
اين دستخطها دادهاند .تعداديشان به همکاري حتي گسترده با رژيم در زندان هم
تن داده بودند» .مالحظه ميكنيد كه در اين نقطه «همة زندانيان سياسي سابق» كه
«امروز در ردة فرماندهي و شوراي رهبري و كانديداي مسئول اولي مجاهدين هستند»
طرف حساب هستند .با اين افراد تصفيه حساب ميشود .اين خود «مأموريت» است و
صداقت حكم ميكند كه اعتراف كنيم اين وجه از «مأموريت» مصداقي بسيار مشكل
است و هركسي از عهدة آن برنميآيد و در برخورد با فرستاده محمد توانا ،آدمي
شناخت ديگري از سنگپاي قزوين پيدا ميكند.
«گزارش  »92بلوغ يك مأموريت
«گزارش »92نقطه بلوغ يك مأموريت چندينو چندساله است .كسي كه آن را بهدقت
بخواند بهخوبي ميفهمد كه اين بلوغ در اوج يك درماندگي و بن بست كامل رژيم
در مقابله با مقاومت تهيه شده .براي يك لحظه ،خود را در اتاق فكر «مبارزه با نفاق»
وزارت اطالعات فرض كنيم .با كارچرخانهايي مانند محمد توانا ،سعيد شيخان ،و
علوي و باال و پايين آنها.
سؤال اساسي مطرح براي اين عده چيست؟ و چه بايد كرد؟ اين سؤال در سه جبهه
مطرح است .داخل كشور ،اشرف و ليبرتي و خارج كشور .در داخل كشور تنها كاري
كه ميشود كرد و با شدت هم انجام شده سركوب است .دستگيري است و شكنجه و
اعدام .در اين راستا ارگانهاي مختلف كارها و وظايف خود را انجام ميدهند.
اما در اشرف چه؟ واقعيت اين است كه در گذشته با سيصد بلندگو در اطراف اشرف و
بسيج تمامعيار خانوادههاي اشرفيان جنگي تمامعيار به راه بود .از روستاها و شهرهاي
بزرگ و كوچك و به انواع دسيسهها و تحريكها خانوادههايي را به در ورودي اشرف
آورده بودند تا به قول آن مردك خودفروخته «جگر اشرفيها را در آورند و به دندان
بكشند» اما اين كار ديگر نه امكان دارد و نه فايده .درواقع به ته خط رسيده .هيچ
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ترفند ديگري هم مؤثر نبوده است .بنابراين خط ،بايد اعمال فشار از طريق مالكي
باشد .رودررويي به خمپارهباران كردن كمپ ليبرتي و اعمال فشارهاي فوق تصور
از طريق دژخيماني همچون فالح فياض و صادق و مالزم عرعر و دار و دستة مالكي
كشيده شده است .در خارج كشور هم در گذشته بريده مزدوراني بودند از قبيل كريم
حقي و سبحاني و جواد فيروزمند و ...اما آنها در مجامع بينالمللي بي آبروتر از آن
هستند كه كاري بتوانند بكنند .شهادتهاي دروغ آنان در دادگاهها كه جزو اسناد
سري به خورد مردم ميدادند به اندازة كافي از اعتبار افتاده است.
خودشان هم نه تنها هيچ حرف سياسي مقبولي نداشتهاند كه بزنند ،كه حتي
اظهارات رذيالنهشان از قبيل مزخرفات بتول سلطاني و ...هم هيچ آبي براي متصديان
«اتاق مبارزه با نفاق» گرم نكرده است .در عوض اسناد مزدوري و عكسهاي
چاقوكشيهايشان درحاليكه دشنه و قمههاي خونين را در دست دارند به دادگاهها
برده شده و دادگاههاي رسمي هرجا كه پا افتاده آنان را محكوم كردهاند .بنابراين خط
اعزام بريده مزدور هم ديگر كارآيي ندارد .با شكست و رسوايي مطلق روبه رو شده
است .اما «اتاق مبارزه با نفاق» كه نميتواند دست روي دست بگذارد .از اين نقطه
است كه نياز به مهرة جديد كام ً
ال احساس ميشود.
مهرة جديد نميتواند چهرهاي مثل حقي و سبحاني داشته باشد .حتي نميتواند مثل
سعيد شاهسوندي باشد .همچنين يك چهرة بيرون از مجاهدين هم نميتواند باشد .از
اينجاست كه ضرورت وارد شدن مصداقي به صحنه به عنوان كارآترين مهرة وزارتي
مورد پيدا ميكند .البته اگر ميشد او را ،كه سالهاست در آب نمك خوابيده شده،
نسوزاند بهتر ميبود .اما شرايط ب ه گونهاي است كه بايد هرچه زودتر دست به كار شد.
ولو به قيمت سوزندان مهرة هفترنگ و هفتخطي مانند مصداقي تمام شود .درواقع
از اين مجموعه شرايط و اجبارات است كه «گزارش »92راست و ريست ميشود.
بنابراين بايد آن را نه يكبار كه چندينبار و به دقت خواند .تأكيد من اين است كه
يكبار هم بدون توجه به اين كه نويسندة آن كيست خواند و روي تك به تك نكات
آن تأمل كرد .بايد سعي كرد بدون هيچ پيشداوري فهميد حرف تازة آن چيست؟ و
حاوي چه پيامي است .اگر چنين كنيم بعد تازه به اين ميرسيم كه به واقع حتي
يك حرف تازه در نوشته مصداقي وجود ندارد .اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم ،بهغير از
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«انتقاد» در مورد زنده ماندن مسعود رجوي هيچ چيز يافت نميشود« .گزارش»92
مجموعهاي غيرمنسجم و بيسر و ته است كه فقط بر سرگيجة آدمي ميافزايد و
باالخره خواننده ميماند كه حرف حساب نويسنده ،جز اين كه از مسعود رجوي سوال
كرده چرا زنده است ،چيست؟ و «فرستادة» محمد توانا چه حرفي زده كه قبل از او
بريده مزدوراني مثل حامد صرافپور ننوشتهاند .اين بريده مزدور يك سريال مزخرف
دربارة انقالب ايدئولوژيك دروني مجاهدين نوشته است كه هنوز هم روي سايتهاي
خودشان هست .به آن مراجعه كنيد و ببينيد ايرج مصداقي چه حرفي به آن افزوده
است؟ جز اين كه انسجام نسبي آن را هم ندارد .اما من تصديق ميكنم كه حرف
اصلي وزارت اطالعات را نه حامد صرافپورها كه ايرج مصداقي زده است .زيرا كه
مأموريت صرافپورها و مصداقي با يكديگر همسو ولي متفاوت است .مصداقي طي
نامهاش بسيار از سردار موسي خياباني گفته و حتي مدعي است كه با او عهدو پيمان
بسته است .درحاليكه اين تاكتيك «عمروعاص»ي قرآن سر نيزه كردن بسيار لورفته
است .در واقع اين تاكتيك هم چيز تازهاي نيست .خود وزارت اطالعات بختش را در
اين زمينه در سالهاي قبل آزمايش كرده است.
يادتان باشد چندسال پيش گروهي دستساز وزارت اطالعات علم شده بود به نام
«رهروان راه موسي» .بعد هم كام ً
ال لو رفت كه سرنخ اين گروه به وزارت اطالعات
مربوط ميشود .نامهنگاريهاي آنچناني هم كه كار تازهاي نيست .به سايت سعيد
شاهسوندي مراجعه كنيد و «مكاتبات» او را با مسعود رجوي بخوانيد .شاهسوندي هم
در زندان و با كمك سعيد حجاريان ،كرد آن چه را كه بازجويانش ميخواستند .يعني
هنوز جا پايش در پروندة ترور دكتر كاظم رجوي خشك نشده است.
بعد هم سعيد حجاريان (پارتياش در وزارت اطالعات) وساطتش را نزد «عظما» كرد
و بستهبندي شده ،براي مصارف ويژه ،به خارج فرستاده شد .او هم در «مكاتبات»
خودش خبر از بن بست مبارزه مسلحانه و آغاز دوران «مفاهمه» داد.
حاال مصداقي پيشنهاد مناظرة تلويزيوني ميدهد و مينويسد« :من كه از بهشتي بدتر
نيستم»! ما از رندي بني صدرگونة همسنگ كردن خودش با بهشتي ميگذريم ،اما
ناگزيريم اعتراف كنيم به دليل وزن و اعتبار هريك از آنها قضاوت اين كه كداميك
بدتر هستند مشكل است .ولي هر كس دهشاهي حافظه توأم با شرف داشته باشد
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بهسادگي تشخيص ميدهد مصداقي يك قلم بيست و چندسالي از سعيد شاهسوندي
عقبتر است .بقية ترهاتش هم ،مثل اغلب مقاالتش ،دزدي و كپيهبرداري از اين و
آن است .البته با چاشني هميشگي هوچيگري و شارالتانبازي در راستاي همان
«مأموريت» اصلي.
من در ابتداي مطلب از مصداقي به خاطر نوشتن «گزارش »92تشكر كردم.
اين تشكر يك جبران مافات بود .جبراني كه تكميل نخواهد شد مگر كه سخن را با ياد
و نام كسي به پايان رسانيم كه موضوع اصلي «مأموريت» «فرستاده» و نقطةمركزي
توطئه را تشكيل ميدهد .لذا به «فرستادة» محمد توانا و همة محمد تواناها و
گردانندگان اتاق «مبارزه با نفاق» وزارت اطالعات« ،به لحاظ اعتقادي بريدگان» ،به
همةكساني كه «در ضديت با راه و رسم مسيح» از يهودا شدن شرم ندارند و همة
دلسوختگاني كه پايداري اشرفيان تفي است به روي سياهشان ،ميگوييم ،بيهوده به
دنبال مسعود رجوي نباشيد .هروقت او را خواستيد به قلبهاي كساني كه در زندانها
مقاومت ميكنند و آنان كه در برابر جوخهها ايستاده ميميرند ،به پايداران اشرف و
ليبرتي نگاه كنيد ،به آنها كه در خيابانهاي تهران و شهرستانها عكسش را بر در و
ديوار ميزنند مراجعه كنيد .به آنها كه بيش از  600روز در سرما و گرما در ژنو فرياد
ميزنند ،به همة آنها كه خانههايشان را ميفروشند تا در همياري صداي مقاومت را
رساتر كنند نگاه كنيد .مسعود رجوي همان جا است .همين جاست .در قلب و نگاه و
آرزوها و آرمانهاي تك به تك ما.
تو گر خواهي که جاويدان ،جهان يک سر بيارايي
صبا را گو که بردارد زماني بُرقع از رويت
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گرسنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

«حافظ»
		
تازهتریــن «بامبــول» وزارت اطالعــات آخونــدی ،مبنــی بــر کشــف
کالهبرداریهــای مالــی مجاهدیــن ،بــا رســوایی فضاحتبــاری مواجــه
شــد .روحانــی ،یغمایــی و قصیم(موســوم بــه مثلــث ریــق) ،کبادهکشــان
جلــودار صحنــه بودنــد و خیــل رنگارنگــی در پشــتپرده بــرای حضــرات کــف
و دف مــی زد ،و حســباالمر ،بــه وظایــف گرمکــردن تنــور اشــتغال داشــت.
اینکــه صحبــت از «رســوایی فضاحــت بار» میکنیم یــک توصیف بیمصداق نیســت.
بهتریــن دلیـل و گــواه این ســخن به دسـتو پا افتادن و یــاوه بافتنهای بی ســر و ته
حضــرات اســت کــه در قالب مقاالت (اخیرًا اخالقی و خداپســندانه) نوشــته میشــود.
اندکــی دنــدان خشــم بــر جگــر خســته بفشــاریم و فــرازو نشــیبهای ایــن
«بامبــول» را ،بــه اختصــار ،مــرور کنیــم.
بــرای قرائــت بهتــر آنچــه در پشــت صحنــة ســایتها شــاهدش بودیــم بایــد
توجــه کنیــم کــه یکــی از کوش ـشهای جــدی هــر رژیــم دیکتاتــوری پیداکــردن
منابــع تأمینمالــی جنبشهــا اســت تــا بــا مســدود کــردن آن امــکان گســترش
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فعالیتهــای آنهــا را بگیــرد و بــه صــورت اســتراتژیک اســتقالل آنهــا را خدشـهدار کنــد.
آخوندهــا در ایــن زمینــه نــه تنهــا هیــچ دســت کمــی از ســایر رژیمهــای دیکتاتوری
ندارنــد کــه در فریــب و خدعه ســرآمد تمــام آنها هســتند.
پــس علــم کــردن بامبــول جدیــد هــم در چنیــن متنــی آغــاز مــی شــود .شــروع
قضیــه از آنجاســت کــه دادگاه پاریــس حکمــی صــادر میکنــد کــه طــی آن
مقاومــت ایــران و مجاهدیــن از هرگونــه اتهامــی مبنــی بــر کالهبــرداری مالــی
تبرئــه مــی شــوند.
بازنــدة اصلــی ایــن قضیــه ،بــا همــة ســرمایه گــذاری کالنــش ،رژیــم اســت .امــا
همــة مــا میدانیــم کــه آخوندهــا تــا جــان در بــدن دارنــد دســت از کینهکشــی
و توطئهچینــی بــرای مقاومــت برنمــی دارنــد .لــذا اینجــا اســت کــه بــه حکــم
دادگاه اعتــراض کــرده و از زبــان یــک مــرده چندیــن و چندســالة تقاضای اســتیناف
مــی کننــد! ایــن مکــر نیــز بــه خودشــان برمــی گــردد و دادگاه دوبــاره رأی بــه
محکومیــت رژیــم و برائــت مقاومــت مــی دهــد.
درســت در بحبوحــة روزهایــی کــه چنیــن نبــردی جریــان دارد آخوندهــا جبهــة
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
پــول بــه آنهــا وام داده اســت .بعــد ایــن خانــم ،در روابــط درونــی مجاهدیــن بــا
اســماعیل یغمایــی آشــنا مــی شــود .یغمایــی تــا آنجــا کــه میتوانــد بــرای خــودش
خالــی میبنــدد و خــود را «بزرگتریــن شــاعر ایــران بعــد از شــاملو» معرفــی میکند.
باالخــره روابــط خانــم بــا یغمایــی بــه ازدواج آنــان منجــر میشــود .خانــم مزبــور
تقاضــای بازگشــت پولهایــش را میکنــد .مجاهدیــن هــم میپذیرنــد .قســمت
اعظــم پولهــا را بــه او مســترد میکننــد و باقیمانــده را هــم براســاس یــک
توافــق کتبــی بــا پرداخــت ماهیانــه تعیینتکلیــف میکننــد.
ایــن قضیــه از ســالها قبــل فیصلــه یافتــه اســت و در رونــد پرداخــت هــم هیچگونــه
تأخیــر یــا کوتاهــی نشــده اســت .امــا یکبــاره یغمایــی خوابنمــا میشــود .ای داد
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و بیــداد کــه خانــة خانــم انگلیســی دارد حــراج میشــود و عربدهکشــی کــه «مــن
تــا آخریــن نفــس» هســتم و ...از ایــن دســت یاوههــا .کولیبــازی و جــار و جنجــال
بــر روی موضوعــی کــه اگــر هــم صحــت داشــته باشــد مطلقــً بــه مجاهدیــن و
شــورای ملــی مقاومــت ربطــی نــدارد بــاال میگیــرد .از توابــان تشــنه بهخــون
گرفتــه تــا دایــی جــان ناپلئونهــای «فرمانــده» شــدة تیفتبــار ،و ســلیطههای
پاچهورمالیــده و انبــوه «ناشــناس»ان نشســته در اتاقهــای مبــارزه بــا نفــاق وزارت
اطالعــات بســیج میشــوند و هرکــس بــر طبلــی میکوبــد و بــر ســرنایی میدمــد.
هــدف ایــن اســت کــه در میان گــرد و غبــار ناشــی از تهاجمات حضـرات ،پیــروزی مقاومت و
اثبــات شــفافیت روابطو مناســباتش مخــدوش شــده و از نظرها پنهــان بماند.
امــا از آنجــا کــه حضــور یکتنــة یغمایــی در جلــو صحنــه کافــی نیســت ،دوتــن از
ســرداران جدیــد آخونــد علــوی از یمیــن و یســار بــه مــدد یغمایــی برمیخیزنــد.
بــه ایــن ترتیــب مثلثــی از دروغ و دغــل و شــایعهپراکنی تشــکیل میشــود تــا مثـ ً
ا
آقــای دکتــر بفهمنــد چــرا و از کجــا فــان مبلــغ بــه پاتریــک کنــدی داده شــده
اســت! هرچنــد مضحــک و مســخره امــا صــورت قضیــه بــه همیــن انــدازه ابلهانه اســت.
بــه راســتی عهدشــکنی مجاهدیــن در ایــن مقولــه چــه بــوده اســت کــه مشــتی
بریــده و وزارتــی و خائــن لورفتــه بــه میــدان میآینــد و صــای کشــف شارالتانیســم
مجاهدیــن را ســر میدهنــد .آن یکــی دعــوی تــاراج خانــة بــرادرش در ایــران در
ســالهای 1360را میکنــد و آن دیگــری مدعــی غــارت ثــروت ناداشــتهاش میشــود و...
آیــا بهراســتی ذکاوت و بینــش سیاســی فوقالعــادهای میخواهــد تــا بفهمیــم همــة
ایــن هیاهوهــا حلقههــای یــک سلســله «بامبــول» و «توطئــه» و «پروندهســازی»
اســت کــه ســرنخش تمامــً بــه اتــاق مبــارزه بــا نفــاق وزارت اطالعــات ختم میشــود؟
آن شــاعر درمانــده همــواره از ایــن فغــان دارد کــه چــرا بــه او مــارک «وزارت
اطالعاتــی» زدهانــد و مــا اکنــون بــه روشــنی روز ایــن پیونــد را میبینیــم .نیــازی
نیســت تــا کپــی کارت عضویــت وزارت اطالعــات از جیــب حضرتــش درآورده و
منتشــر شــود؛ کــه اگــر آن هــم میشــد دیــوار حاشــا ،کــه قامتــش بــه بلنــدی
وقاحــت اســت ،بــاز هــم بــهکار گرفتــه میشــد .امــا حــال آفتــاب آمــده اســت
خــود دلیــل آفتــاب .چــه دلیلــی قاطعتــر و روشــنگرتر از ایــن کــر هماهنــگ کــه از
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اســتینافخواهی یــک مــرده شــروع میشــود و بــه مردارخــواری مشــتی دون میرســد؟
اطالعیــة روشــنگر کمیســیون امنیــت و ضدتروریســم شــورایملیمقاومت 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 میشــد کــه نشــان مـیداد مدعیــان کالهبرداریهــای مجاهدیــن
خودشــان طــی ســالیانی کــه بــا مقاومــت ایــران بودهانــد چــه مبالغــی را دریافــت
کردهانــد .در واقــع ایــن اســناد پــرده از ریــاکاری مثلــث «ریــق» برمیداشــت.
متقابـ ً
ا برخــورد حضــرات بــا ایــن اســناد بســیار جالــب بــود .آقایــان بالفاصلــه بــه
«تتــه پتــه» افتادنــد و روضهخوانیهــا شــروع شــد.
شــاعر مطــرود کــه بعــد از ایــن همهســال در فرنــگ بــودن هنــوز یــک کوتولــة
سیاســی بــه تمــام معنــا اســت بالفاصلــه بنــد را آب داد و فریــاد بــرآورد کــه مــن
اینقــدر نگرفتـهام و آنقــدر گرفتـهام .گذشــته از عــدد و رقــم ،ایــن مفلــوک قبــول
کــرد کــه طــی ســالیان از طــرف همیــن مقاومــت تأمیــن میشــده اســت.
امــا روحانــی و قصیــم مــار خــورده افعــی شــدهتر هســتند .شــروع بــه فریــاد و
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
ایــن بــود کــه باالخــره ایــن پولهــا را گرفتهایــد یــا نــه؟ یــک کامنتنویــس
برایشــان نوشــته بــود کــه چــرا «جــر» میزنیــد؟ مجاهدیــن ادعایــی کردهانــد
جــواب ایــن ادعــا را بدهیــد .آیــا شــما ایــن پولهــا را گرفتهایــد یــا نــه؟ ایــن کــه
فالنــی اصــرار کــرد و مــا شــغل نــان و آبداری داشــتیم و ایــن کلیــات کــه نشــد
پاســخ مســئله و راســتی کــه اگــر پاکــی و صداقــت مقاومــت ایران نبــود و آن اســناد
منتشــر نمیشــد کســی چــه میدانســت کــه در پــس آن همــه ادعــای ریاکارانــه
چــه گندابــی نهفتــه اســت .حــال ایــن پاکــی و ســامت روابــط را مقایســه کنیــد بــا
«بامبول»هــای ناشــیانة حضــرات و ریاکاریهــای مشــمئزکننده مثلــث «ریــق».
زیــرا کمــک و یــا وام گرفتــن از خانــم خیَــر انگلیســی کــه جــرم نیســت .همــه هــم
میداننــد کــه آن خانــم تنهــا نفــر حامــی خارجــی مقاومــت ایــران هــم نبــوده و
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نیســت .ایــن را مقاومــت ایــران همــواره و بــا افتخــار تمــام اعــام کــرده اســت و اگــر
مســئله امنیتــی و وجــود دشــمنی هــار چــون رژیــم آخونــدی نبــود همــة حامیــان
خــود را بــا ارقــام کمکیشــان منتشــر میکــرد و همیــن االن هــم اســامی تمــام
ایــن انســانهای خیَــر در دفترهــای مربوطــه ثبــت و نــزد انجمنهــای نظارتــی و
ســازمان حفاظتــی کشــورهای مختلــف موجــود اســت.
در ایــن رابطــه مطلقــً چیــز پوشــیدهای وجــود نداشــته و اکنــون هــم وجــود نــدارد.
همچنیــن مدعــی پــول دادن بــه حامیــان سیاســی مقاومــت ،بهویــژه در آمریــکا،
شــدن کار تــازهای نیســت .پیــش از حضــرات جناحهــای رقیــب و البیهــای
رژیــم بــه انــداز ة کافــی بــرای آنهــا پروندهســازی کردهانــد و اگــر ذرهای کار
غیرقانونــی صــورت گرفتــه بــود بیتردیــد در بوقهــای رقبــا و البیهــای رژیــم
آخونــدی دمیــده میشــد .بنابرایــن دســت رژیمآخونــدی ،و مدعیانــی همچــون
مثلث«بیــق» بــه لحــاظ محتوایــی مطلقــً خالــی اســت .بههمیــن دلیــل بهتــر از
هــر زمــان دیگــری میتــوان بــه معنــای عمیــق صــدور حکــم دادگاههــای مختلــف،
در کشــورهای مختلــف ،دربــارة شــفافیت تمــام پروندههــای رژیــم ســاخته پیبــرد.
انتشــار اســنادی کــه گوشــههایی از کمکهــای مــادی مجاهدیــن و شــورای
ملــی مقاومــت را بــه ســه تفنگــدار جلــودار صحنــة ایــن «بامبــول» برمــا میکــرد،
نقطــة اوج ایــن نبــرد بــود .اکنــون دیگــر هرکــس اندکــی شــعور و شــرف ،و ذرهای
درد داشــته باشــد بــر وقاحــت مدعیــان تــف میکنــد .امــا همچنــان کــه نبــرد بــا
رژیــم ادامــه دارد وراجیهــای مثلــث «ریــق» هــم ادامــه دارد.
در آخریــن پــردة ایــن شکســت بیآبــرو کننــده ،بــه نــاگاه گربههــای بیصفــت
و چش ـمدریده ،کــه بــه هیــچ ضابطــة اخالقــی پایبنــد نیســتند« ،عابــد و زاهــد
و مســلمانا» میشــوند و ریاکارانــه بــه موعظههــای اخالقــی روی میآورنــد.
همانطــور کــه حافــظ گفتــه اســت« :بــوی خیــر ز زهــد ریــا نمــی آیــد» .ریــا
پــردهای 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 ســوتهدالن
نمــک خــورده و نمکــدان شکســته .اول براســاس هیــچ ،هیاهــو راه میاندازنــد و
بــر پوشــال جنجالهــای خــود معرکــه میگیرنــد و بعــد از رســوایی ناگهــان یــاد
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«قدردانــی» نشــدن از خودشــان میافتنــد و انگارنــه انــگار کــه مجریــان چــه طــرح
و توطئــة کثیفــی بودهانــد و مضحکتــر آن کــه در ادامــه بــه تحلیلهــای دههــا
بــار تجربــه شــدة وزارت اطالعــات آخونــدی در بــارة «اختالفــات فراکســیونها»
در درون مجاهدیــن میافتنــد و آدمــی از ایــن همــه وقاحــت و دریدگــی ،کــه ســر
بــه بالهــت میزنــد ،متحیــر میشــود کــه آیــا اینــان در تمــام ســالهایی کــه بــا
مقاومــت بودهانــد و «نــان و نمــک» همیــن مقاومــت را خوردهانــد نمیدانســتهاند
کــه مجاهدیــن پولشــان را از کجــا تأمیــن میکننــد؟ و آیــا کــور بــوده و ندیدهانــد
کــه تــک تــک مجاهدیــن از باالتریــن مسئوالنشــان تــا هــواداران دور و نزدیکشــان
چگونــه در ســرما و گرمــا بــه خیابانهــا و روســتاهای کشــورهای مختلــف رفتهانــد
و بــا چــه رنجــی بــه افشــاگری رژیــم آخونــدی پرداختــه و یــاری مــادی و معنــوی
همــة وجدانهــای آگاه در کلیــه کشــورها را طلــب کردهانــد؟
آقایــان کــه خــود اهــل ایــن قبیــل کارهــای «اَخ» نبودهانــد .در تمــام ســالیانی
هــم کــه بــا مقاومــت بــر ســر یــک ســفره نشســته بودنــد حتــی یــک روز ،در
ســختترین شــرایط ،احســاس نکردهانــد کــه مقاومــت از دهــان خــود بریــده
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 زدهانــد.
بــه راســتی آقایــان نمیدانســته انــد کــه منابــع مالــی مقاومــت چــه بــوده اســت
کــه حــاال تقاضــای وکیــل بیطــرف ،آن هــم نــه یکــی کــه ســه تــا ،را میکننــد
تــا بــه حســاب مالــی مجاهدیــن رســیدگی شــود؟ بهراســتی کــه تــف بــر ایــن
همــه ناجوانمــردی و بــه معنــای دقیــق کلمــه «نمــک بــه حرامــی».
از حضــرات بگذریــم و بــرای روشــن شــدن خودمــان اندکــی در همیــن اســناد
منتشــرة کمیســیون امنیــت و ضدتروریســم درنــگ کنیــم .آیــا ایــن اســناد فقــط
نشــان میدهنــد کــه فــان 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
و سختکوشــی اعضــا و هوادارنــش بــه دســت م ـیآورد چیــزی معــادل «خــون»
اســت .فرامــوش نکنیــم کــه عالالدیــن نوریهــا در کارگاههــای نجاریشــان
ســوختهاند و جــان دادهانــد تــا دالری بــه ایــن مقاومــت کمــک شــود.
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فرامــوش نکنیــم کــه چــه زنــان و مردانــی کــه بهرغــم همــة فشــارهای جســمی
و بیماریهــای دردنــاک روزهــا و ســاعتها در ســختترین شــرایط ایســتادهاند
و دشــوارترین ،و در عیــن حــال مقدستریــن ،نبــرد بــرای حفــظ اســتقالل یــک
جنبــش را پیــش بردهانــد و محصــول رنــج آنهــا بــه مفتخــواران و مدعیــان پرگــو
و بــی خاصیتــی مثــل مثلــث «بیــق» داده شــده .ایــن مقاومــت کــه بــه پولهــای
«طیــب و طاهــر» وزارت اطالعــات تکیــه نداشــته اســت .ایــن مقــدار پــول در واقــع
خــون مجاهدیــن بــوده اســت جــاری بــر ســنگفرشهای غربــت و تبعیــد و اگــر
بــه کســی داده شــده اســت بــا ایــن هــدف بــوده تــا از حــق ایــن مقاومت دفــاع کند
تــا زمانــی هــم کــه کردهانــد 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 مفنگیهــای لــوده فریــاد «آی
دزد ،آی دزد» برداشــتهاند .بنابرایــن بســیار طبیعــی اســت وقتــی کــه حضــرات
جبهــه عــوض کــرده ،اردوی مقاومــت را تــرک میکننــد و زبــان توابــان و خائنــان
میشــوند و خنجــر بــر روی ایــن مقاومــت میکشــند بایــد پاســخگو باشــند .البتــه
انتظــار «پرنســیب» و پاســخگویی از حضــرات یــک خــوش خیالــی محــض اســت.
متقابــ ً
ا ایــن مقاومــت ایــران اســت کــه مثــل همیشــه بایــد روی انجــام وظایــف
خــود تأکیــد کنــد و انتشــار ایــن اســناد در واقــع پاســخ بــه یــک وظیفــه بــوده اســت.
بهقــول صائــب تبریــزی:
محو نتوان ساختن از صفحة خاطر مرا

مصرع برجستة باغ و بهارم همچو سرو
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یاوهگویــی هــا و فحاشــیهای یــک بانــد دریــده و گندیــد ة وزارتــی بعــد از
موشــکباران لیبرتــی ،و اخیـرًا هــم عملیــات تروریســتی داعــش در پاریــس ،شــدت
گرفتــه اســت .بهراســتی علــت ایــن تــب وتابهــا چیســت؟ و چــرا ایــن بانــد فاســد
و بهمعنــای واقعــی فاشیســتی ایــن چنیــن افســار پــاره کــرده اســت؟
نبایــد تنهــا بــه ایــن بســنده کــرد کــه اینــان فرومایــگان همهچیــز فروختــه هســتند
کــه در ضدیــت کورشــان بــا مجاهدیــن حتــی کوچکتریــن صبغــة احساســات یــک
انســان را هــم از دســت دادهانــد و نبایــد خشــمگین از ایــن شــویم کــه کارشــان
نمــک پاشــیدن بــر زخــم کســانی اســت کــه تنهــا گناهشــان پایــداری بــوده.
همچنیــن نبایــد بــه ایــن بســنده کنیــم کــه دالوران پایــدار در لیبرتــی بــرای
آزادی میهنشــان نیــازی بــه وکیــل و وصــی نفــس بریــده و زهــوار دررفتــه و
شــرف فروختــه ندارنــد!
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 حتمــً
مفســر و تحلیلگــر دارنــد و شــرایط سیاســی و تعــادل قــوای روز را خــوب ،و خیلــی
بهتــر از بســیاری کســان ،ارزیابــی میکننــد .یعنــی درواقــع جنگــی اســت کــه
دوطــرف بــا تمــام امکانــات خــود بــه میــدان آمدهانــد .یــک طــرف مقاومــت اســت
69

کاپوها و هاپوها

و طــرف دیگــر هیوالیــی هزارپــا کــه بــه اســم دیــن و مذهــب و خ ــدا بزرگتری ــن
کالش ـیهای تاری ــخ را انج ــام داده اس ــت .ای ــن ک ــه م یگویی ــم «ه ــزار پ ــا» اغ ـراق
نیس ــت .الش ــة س ــنگین ای ــن رژی ــم ب ــر هزارپ ــا ،یعن ــی ه ــزار ام ــکان ،س ــوار اس ــت.
ی ــک پای ــش الب یه ــای ل ورفت ــه در واش ــنگتن و نیوی ــورک ن ــام دارد و ی ــک پای ــش
تلویزیونهــا و مجریــان مفســران و مبلغانــی کــه در ل سآنجلــس بــا «پــول
طی ــب و طاه ــر» رژی ــم س ــرپا هس ــتند.
ی ــک پ ــای دیگ ــر رژی ــم ه ــم همی ــن بانده ــای دری ــدهای هس ــتند ک ــه در مس ــابقه
علیــه مقاومــت هیــچ حــدو مــرز ،نــه سیاســی کــه حتــی انســانی ،را رعایــت
نم یکننــد .بــه طــور خــاص یــک پــای از ایــن هزارپــا همیــن اراذل و اوباشــی
هســتند کــه بــه اســم منتقــد! و عضــو ســابق مجاهدیــن بــه هرزهدرایــی
پرداخت هانــد .اینــان دماســن جهای خوبــی هســتند تــا از طریــق حرفهــا و
مصاحب ههــا و اقدامــات پش تپردهشــان بــه خــط اصلــی وزارت اطالعــات
برس ــیم .خ ــود هرک ــدام از آنه ــا ارزش سیاس ــی و اخالق ــی چندان ــی ندارن ــد ک ــه ب ــه
پاس ــخگویی برآئی ــم بلک ــه دق ــت و س ــنجش حرفهایش ــان خ ــط اصل ــی و نهفت ــة
وزارت اطالعــات را برمــا م یکنــد کــه بایــد بــه آن پرداخــت .یعنــی اگــر مــا
م یخواهی ــم دریابی ــم ک ــه نظ ــر و خ ــط وزارت اطالع ــات در رابط ــه ب ــا مقاوم ــت و
مجاهدی ــن در ای ــن مرحل ــه چیس ــت ی ــک راه ــش ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه واق واقه ــای
هماهن ــگ ش ــده بان ــد فاس ــدی م راجع ــه کنی ــم ک ــه فاشیس ــت یترین حرفه ــا و
تحلی لهــا را از حــوادث اخیــر ارائــه کــرده اســت.
مثــ ً
ا وقتــی کســی م یآیــد و اســتدالل م یکنــد کــه مجاهدیــن بــه دروغ و
مح ــض مناف ــع سیاس ــی روزش ــان حم ــات تروریس ــتی پاری ــس را محک ــوم کردهاند،
و بعــد هــم بــه آیــات قــرآن در مــورد کفــار و ضــرورت جهــاد بــا آنــان اشــاره
م یکنــد یــک ابلــه سیاســی نیســت .هی چکــس هــم بــه گوینــده ب هعنــوان
یــک شــارالتان پــرتو بیــغ نــگاه نم یکنــد .همــه م یداننــد کــه مجاهدیــن،
ط ــی 50س ــال زندگ ــی مبارزات ــی خ ــود ،در عی ــن اعتق ــاد کام ــل ب ــه هم ــان آی ــات،
هی ـچگاه ب ــا پی ــروان دیگ ــر مذاه ــب و منک ـران خ ــدا و دی ــن و حت ــی کس ــانی ک ــه
خــود مجاهدیــن را کشــت هاند ،ای نچنیــن برخــورد نکردهانــد.
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بناب رای ــن تبلی ــغ ای ــن ن ــوع یاوهه ــا ی ــک ش ــیادی نیس ــت .ی ــا ب هعب ــارت رس ــاتر
ش ــیادی نهفت ــه درای ــن قبی ــل حرفه ــا نبای ــد م ــا را بفریب ــد .ای ــن ،ی ــک مأموری ــت
اســت کــه بــا عقدههــا و کین هجوی یهــای البتــه ســفیهانة تشــنه ب هخونــان
آمیخت ــه ش ــده اس ــت .البت ــه هرک ــس م یتوان ــد و آزاد اس ــت ک ــه ه ــر برداش ــت و
تحلیل ــی از مذه ــب و ق ــرآن و آی ــات آن داش ــته باش ــد .م ــا حداکث ــر م ــی توانی ــم
ب ــه ای ــن قبی ــل اف ـراد بگویی ــم «اش ــتباه م یکنی ــد!» در واق ــع اگ ــر کس ــی خ ــدا و
ق ــرآن را خ راف ــه و ارتجاع ــی بدان ــد ب ــا م ــا اخت ــاف فک ــری دارد .ن ــه م ــزدور اس ــت و
ن ــه جنایت ــکار و ن ــه وابس ــته ب ــه وزارت اطالع ــات.
ام ــا اگ ــر کس ــی بیای ــد مدع ــی ش ــود مجاهدی ــن چ ــون ب ــه ق ــرآن اعتق ــاد دارن ــد
و قــرآن حکــم بــه قتــل «ائمــه الکفــر» داده پــس محکــوم کــردن عملیــات
تروریس ــتی پاری ــس صادقان ــه نیس ــت و ب هخاط ــر مناف ــع سیاس ــی روز اس ــت ،ی ــک
خائ ــن و م ــزدور اس ــت .ب هوی ــژه آنک ــه کس ــی خ ــودش قب ـ ً
ا در طی ــف ه ــواداران
و ارتباطــات مجاهدیــن بــوده باشــد و از نزدیــک آموزشهــای آنهــا را دیــده و
ش ــنیده باش ــد .حرفه ــای چنی ــن ف ــردی را بای ــد ش ــنید و نتیج ــه گرف ــت ک ــه
ی ــک پ ــای وزارت اطالع ــات ای ــن اس ــت ک ــه در لب ــاس «ض ــد اس ــام و ضدمذه ــب»
م ــرز بی ــن مجاهدی ــن و رژی ــم را مخ ــدوش ک ــرد.
ه مچنیــن بــه موشــکباران لیبرتــی نــگاه کنیــد .ایــن جنایــت ضدبشــری
عک سالعم لهــای بســیار و البتــه متفاوتــی را ب رانگیخــت.
در ی ــک تقس ــی مبندی کل ــی از ی ــک س ــو موج ــی از تأث ــر و هم ــدردی در می ــان
همــة ای رانیــان شــرافتمند بــه وجــود آورد .گروههــا و افــراد زیــادی کــه نــه در
خــط ،و نــه در ایدئولــوژی ،بــا مجاهدیــن وجــه مشــترکی ندارنــد ب رانگیختــه
ش ــدند و جنای ــت ضدبش ــری حکوم ــت آخون ــدی را محک ــوم کردن ــد.
تنهــا یــک گــروه کــه ســابقة کین هجویــیاش از مجاهدیــن بــه ده ههــای
گذش ــته ،زمان ــی ک ــه ش ــهادت س ــردار موس ــی خیابان ــی را جش ــن گرفتن ــد و ب ــه
پاس ــداران تبری ــک گفتن ــد ،م یرس ــد چی ــزی گف ــت ک ــه حت ــی در بی ــن خودش ــان
ه ــم دافع ــة بس ــیار ایج ــاد ک ــرد و موج ــب اعت راضهای ــی ه ــم ش ــد.
ام ــا روی ه مرفت ــه احس ــاس ه ـمدردی هم ــة کس ــانی ک ــه در ب راب ــر رژی ــم آخون ــدی
71

کاپوها و هاپوها

موض ــع مش ــترکی دارن ــد قاب ــل س ــتایش و احت ـرام ب رانگی ــز بود.
طیــف دیگــر عک سالعم لهــا م ربــوط بــه مــزدوران وزارتــی و خائنــان مطــرود
بــود .از آنجاکــه جنایــت موشــکباران ســاکنان ب یدفــاع و ب یســاح لیبرتــی
بس ــیار عری ــان و غی رقاب ــل دف ــاع ب ــود حت ــی م ــزدوران حلق هبگ ــوش وزارت ــی ه ــم
نم یتوانســتند بــه حمایــت علنــی از آن بپردازنــد .لــذا بایــد اول بــه زبــان و
در حــد ی کجمل ــه بگوین ــد ک ــه کار کار خامن ـهای ب ــوده اس ــت ،حت ــی اش ــکی
هــم بــرای شــهیدان لیبرتــی بریزنــد ،بعــد بــا گفتــن «امــا پاکســتان »...بــه
مجاهدی ــن بپردازن ــد و تقصی ره ــا را ب ــه گ ــردن آنه ــا و رهبریش ــان بیندازن ــد .ای ــن
ترفن ــد ب ــه ان ــدازهای رس ــوا ب ــود ک ــه گاه آدم ــی ش ــک م یکن ــد ک ــه مث ـ ً
ا ای ــن
ح ــرف را «آخون ــد بط ــاط» و «جی ــش مخت ــار» زده اس ــت ی ــا مث ـ ً
ا ای ــرج مصداق ــی
و یغمای ــی .ب ــه ی ــک نمون ــه توج ــه کنی ــد:
بعــد از موشــکباران در روزنام ههــای رژیــم (بخــوان وزارت اطالعــات) آمــد کــه
آخونــد بطــاط گفت هاســت مجاهدیــن خــاک عــراق را اشــغال کردهانــد و تــا
زمان ــی ک ــه در ع ـراق باش ــند ای ــن قبی ــل حم ــات ادام ــه خواه ــد داش ــت .چن ــد روز
نگذش ــت ک ــه ای ــرج مصداقی نوش ــت« :ادامه حض ــور مجاهدی ــن در لیبرت ــی امکان
ناپذی ــر اس ــت و نیروه ــای مجاهدی ــن ناگزی ــر ب ــه ت ــرک ای ــن کش ــور هس ــتند».
ب ــه راس ــتی کدامی ــک از روی دس ــت ه ــم کپ یب ــرداری کردهان ــد؟ ب ــه غی ـراز ای ــن
ک ــه منب ــع ص ــدور ه ــر دو حک ــم یک ــی ،و آن ه ــم وزارت اطالع ــات ،ب ــوده اس ــت.
درواق ــع مصداق ــی هم ــان آخون ــد بط ــاط اس ــت ک ــه در کش ــورهای غ رب ــی ری ــش
را ت راش ــیده و ک ـراوات زده و ب ـرای خ ــود س ــابقة زن ــدان س ــاخته و اس ــم خ ــودش
را گذاشــته فعــال حقوقبشــر و منتقــد مجاهدیــن! ّ
وال کــه در محتــوا هــر دو
ح ــرف یک ــی اس ــت و مطلق ــً تفاوت ــی ب ــا ه ــم ندارن ــد .مناف ــع ه ــر دو در جی ــب
آخون ــد عل ــوی هس ــتند.
درمی ــان موضعگیریه ــای بانده ــای وزارت ــی ،فاشیس ــت یترین و ضدانس ــان یترین
حرفه ــا و ادعاه ــا را همی ــن بان ــد دری ــده و گندی ــده داش ــت .مواضع ــی ک ــه البت ــه
ماهی ــت پلی ــد ای ــن قبی ــل آخونده ــای ب ــی عمام ــه و الجوردیه ــای ک ـراوات زده
را روش ــن ک ــرد.
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ایــن بانــد در مــاورای تحلی لهــا و خواســت ههای فاشیســت یترین جنــاح وزارت
اطالع ــات فض ــای سیاس ــی را م ــی آالی ــد .جناح ــی ک ــه معتق ــد اس ــت در مرحل ــة
فعل ــی کار اصل ــی وزارت اطالع ــات در رابط ــه ب ــا مجاهدی ــن ای ــن اس ــت ک ــه ب ــا
حمل ــه ب ــه تش ــکیالت آن ــان خ ــط قدیم ــی «ج ــدا ک ــردن س ــر از بدن ــه» را ت ــا آنج ــا
ب هپی ــش ببرن ــد ک ــه منج ــر ب ــه تالش ــی س ــازمان ش ــود.
یعن ــی وقت ــی آن ت ــواب تش ــنه ب هخ ــون م یگوی ــد بع ــد از موش ــکباران مجاهدی ــن
بایــد از عــراق خــارج شــوند و خــارج شــدن از عــراق یعنــی انحــال ســازمان
مجاهدی ــن م ــا بای ــد متوج ــه ش ــویم ک ــه تحلی لگ ـران «ات ــاق مب ــارزه ب ــا نف ــاق»
تم ــام کوش ـشهای خ ــود را ب ـرای «تالش ــی» مجاهدی ــن نق ــش ب ــر آب دیدهان ــد.
ه ــم چنی ــن س ــمت و س ــوی تح ــوالت س ــوریه و ع ـراق ه ــم پی ــام روش ــنی یافت هاند.
در ع ـراق دس ــت مالک ــی از ق ــدرت (رس ــمی) برکن ــار ش ــده و بش ــار اس ــد ه ــم ک ــه
دی ــر ی ــا زود رفتن ــی اس ــت و نهایت ــً «ه ــادی عام ــری» و «حشدالش ــعبی» و «س ــپاه
ب ــدر» و س ـرادر قاس ــم س ــلیمانی ه ــم بای ــد ج ـلو پ ــاس خ ــود را جم ــع کنن ــد.
ل ــذا الزم اس ــت ک ــه زودت ــر «جنبی ــد» و «اگ ــر ش ــد!» کار را ی کس ــره ک ــرد!
ایــن اســت کــه بــا بــاال بــردن فشــار نظامــی (زدن 80موشــک کاتیوشــا بــه
مس ــاحت ان ــدک لیبرت ــی ب ــا ه ــدف ی ــک قت لع ــام ب ــزرگ س راس ــری) ی کب ــار دیگ ــر
مجاهدی ــن س ــاکن لیبرت ــی را م ــورد آزمای ــش ق ـرار م یدهن ــد .ول ــی واقعی ــت ای ــن
اس ــت ک ــه اق ــدام نظام ــی ب ــا شکس ــت کام ــل و ب ــا حداق ــل ش ــهادتها مواج ــه
ش ــد .پ ــس آخون ــد عل ــوی م یمان ــد و خ ــط ناگزی ــر سیاس ــی بع ــد از حمل ــه.
ایــن اســت کــه خــط متالشــی کــردن ســازمان مجاهدیــن بــا ویژگ یهــای
متناس ــب روز ب ــه روی می ــز م یآی ــد .خامن ـهای ب ــا تم ــام ق ــوا هزارپ ــای خ ــود را ب ــه
حرک ــت درم ـیآورد ت ــا الش ــة رژی ــم را ب ــه دوش کش ــند .ل ــذا اف ـراد مختل ــف ،ب ــا
بــزک هــای مختلــف ،بــه میــدان فرســتاده م یشــوند.
هرکس(یعن ــی ه ــر پ ــا) ب ــه زب ــان خ ــود س ــخن م یگوی ــد و ب هان ــدازه خ ــود وجه ــی
از کار را ب ــه دوش م یکش ــد .از ویژگ یه ــای بان ــد دری ــده گندی ــدهای ک ــه ب ــه آن
اشــارهکردیم ایــن اســت کــه بــزکو پــز «ضداســامی و ض درژیــم»ی داشــته
باشــند .ایــن طــوری بیشــتر بــه نفــع آخونــد علــوی و خــط م ربوطــه! اســت.
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ایــن اســت کــه مثــ ً
ا ســخنگوی همیــن بانــد ،کــه تهــی از هرگونــه عاطفــة
انســانی بــه تشــنه ب هخــون بــودن مجاهدیــن شــهره اســت ،مدعــی م یشــود
کــه مجاهدیــن اصــ ً
ا قصــد خــروج از عــراق را ندارنــد و مســعود رجــوی دروغ
م یگویــد و دســت ههایی از مجاهدیــن ب هرغــم خواســته مســعود رجــوی بــه
آلبانــی رفت هانــد!
نتیج ــة بالفص ــل عمل ــی ای ــن ک ــه موش ــکباران بع ــدی پاس ــدار س ــلیمانی مش ــروع
اس ــت و آخون ــد بط ــاط ،ی ــا یک ــی دیگ ــر ،م یتوانن ــد ب ــاز ه ــم ش ــلیک کنن ــد و آدم
بدزدن ــد و فش ــار را بیش ــتر کنن ــد .بیم ــاران و مجروح ــان را از م ــداوا و ب ــردن ب ــه
بیمارســتان محــروم کننــد .وســائل ابتدایــی درســت کــردن بنگالهایــی کــه
تخری بشــدهاند را ندهنــد ،غــذا و دارو بــه انــدازة کافــی بــه ســاکنان لیبرتــی
رس ــانده نش ــود.
و شــگفتا از ایــن همــه ب یشــرمی! رژیــم م یگویــد تعــداد واقعــی کشــت ههای
لیبرت ــی بیش ــتر اس ــت از آنچ ــه ک ــه اع ــام ش ــده اس ــت و درب ــه در دنب ــال اس ــامی
مجروح ــان اس ــت و «بان ــوی پلی ــدک» ه ــم روی خانوادهه ــای مجاهدی ــن لیبرت ــی
ش ــروع ب ــه وراج ــی م یکن ــد ک ــه نگ ـران فرزن ــدان خ ــود هس ــتند.
آیا ب هراستی این دو حرف دو روی یک سکه نیستند؟
پــای چــپ هزارپــا یــاوهای م یبافــد و پــای راســت ه مصدایــی م یکنــد و بــه
شــکل دیگــری همــان هــدف را تعقیــب م یکنــد.
آن دیگ ــری ه ــم ب ــه بس ــته ب ــودن گ ــوش رهب ــری مجاهدی ــن م یپ ــردازد و دیگ ــری
ب ــه غیب ــت مس ــعود رج ــوی و مضح ــک و در عی ــن دردن ــاک حکای ــت آن از ناافت ــادة
ش ــرف باخت ــه اس ــت ک ــه ب ــدون توج ــه ب ــه وضعی ــت بخی هه ــای مختلف ــش فری ــاد
برم ـیدارد آه ــای ایهاالن ــاس بگویی ــد رهب ــر عقیدت ــی پاس ــخگو باش ــد! غاف ــل ک ــه
مجاهدی ــن ب ــه س ــؤاالت مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم وزارت اطالع ــات پاس ــخ خ ــود را
در ج ــای دیگ ــری داده و م یدهن ــد و ایش ــان ه ــم بهت ــر اس ــت ب ــه «اپیالس ــیون»
خودش بپــردازد.
بــه هرحــال همانطــور کــه اشــاره شــد یــک کــر هماهنــگ مرکــب از یــاوه
ســرایان و زیادهنویســان و مزخرفبافــان ی کبــاره بــه صــدا درآمــده و همگــی
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«ویــر» ســازمان مجاهدیــن و تالشــی آن را گرفت هانــد.
خوابــی پنب هدانــه کــه نــه ی کبــار کــه هزاربــار تج ربــه شــده و ای نبــار هــم
تعبیــرش را خواهیــم دیــد!
ای ــن آرزوه ــا ب ـرای مجاهدی ــن ش ــناخته ش ــده هس ــتند .مجاهدی ــن از س ــال 50و
از زب ــان «مق ــام امنیت ــی» و ایض ــً بازجوی ــان و ش ــکنج هگ ران س ــاواک و بع ده ــم
شــکنج هگ ران و ایدئولوگهــای رژیــم آخونــدی ایــن آرزو را بســیار شــنیدهاند.
و ح ــاال دیگ ــر بــرای هــر مــزدور ســر درآخــور آخونــد علــوی هــم روشــن اســت
مجاهدیــن بیــدی نیســتند کــه بــه ایــن بادهــا بلرزنــد .نلرزیدهانــد و روزبــه روز هــم
تناورتــر و رویانتــر در برابــر همــة توطئههــا ایســتادهاند.
بــه چهرههــای مصمــم و شــاد زنــان و مــردان لیبرتــی کــه مشــغول ســازندگی
همــان مخروب ـهای هســتند کــه بــه بهــای رن ـجو خــون بســیار خودشــان برایشــان
فراهــم شــده بــود نــگاه کنیــد!
تکتــک ایــن عکسهــا یــک پیــام دارنــد .بایــد در میــان همیــن ویرانــه ترانــه
خوانــد .ترانــه خواندهشــده و موســیقی نواختهشــده در اینجــا بــا ارزشتریــن
هنرهــا اســت؛ زیــرا کــه پیــام شکســت صدمی نبــارة خــط وزارت اطالعــات را
م یده ــد .ام ــا ب ــه مص ــداق «ن ــرود می ــخ آهن ــی ب ــر س ــنگ» ن ــه ای ــن بان ــد فاس ــد
فاشیســتی و نــه بــاال باالهایشــان در اتــاق مبــارزه بــا نفــاق نمــی فهمنــد و
نخواهنــد فهمیــد.
بناب رای ــن تنه ــا ح ــرف م ــا ای ــن اس ــت ک ــه ای نب ــار ه ــم امتحان ــش مجان ــی اس ــت.
م ــا ب ــه خ ــط جدی ــد وزارت اطالع ــات «بی ــا! بی ــا!» م یگویی ــم و یقی ــن داری ــم ک ــه
بازه ــم خ ــواری و س ـرافکندگی از آن آخون ــد عل ــوی ه ــا و نانخوره ــای حقیرش ــان
در خ ــارج کش ــور اس ــت.
این گوی و این میدان.
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ایرج مصداقی به کجا رسیده است و چه میکند؟
کسانی که بههر دلیل فعالیتهای مصداقی را دنبال میکنند بهخوبی میدانند که
مدتی است در شکل و محتوای نوشتهها و مقاالت اخیر او تغییرات بسیاری صورت
گرفته است .نوشتههای اخیر او از یکسو ،هرچه بیشتر ،از «حرف سیاسی» تهی شده،
و به همان میزان فحاشی و تهمت و دروغ افزایشیافته است .این روند پر عفونت و
چرک حاکی از تقالی دزدی در بنبست گیرکرده است.
او البته هیچگاه «خائن امین»ی نبود .از دیرباز خالیبندیها و دروغگوییها و
پروندهسازیهایش از ویژگیهای شناختهشده او بودند .او در این زمینه ستارهدار
میدان علیه مقاومت و مجاهدین و ک ً
ال هر عنصر مقاوم در زندان و بیرون بود و در
وقاحت و دریدگی در هرزهگویی و فحاشیهایش در هر کالم و نوشتهاش تا آنجا باال
بود که آدمی را ،اغلب ،حیرتزده میکرد .معهذا باید در نوشتههای اخیر او درنگ کرد
و درباره علل ریشهای دگرگونیهای آنها دقت بیشتری داشت.
واقعیت این است که مصداقی در فاز اخیر تهاجمش دستبهکارهایی زده و ادعاهایی
را مطرح کرده است که بیشتر از آنکه جدی یا حتی فحاشی معمول یک یاوهسرای
قلم به مزد باشد ،خواننده را به شک میاندازد که آیا با نویسندهای مخبط مواجهیم
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که حتی منافع «خائنانه» خودش را هم تشخیص نمیدهد؟ علم کردن کمدیـ درام
«رها و فراز» و رسوایی اتهاماتی که در همینرابطه به تعدادی از اعضای شناختهشده
شورا و هواداران مقاومت و مجاهدین زد یک نمونه غیرقابلباور بود.
هیچ مزدوری که اندکی منافع خود را تشخیص دهد ،نمیآید به این تعداد انسان
حی و حاضر چیزهایی را نسبت دهد که یاوه بودنشان نیازی به اثبات ندارند .مث ً
ال
در آنجا به آقای فریدون ژورک که مطلقًا حسابی در فیسبوک نداشته ،اتهام زده
میشود یا اسم شناختهشده اینترنتی از سالیان قبل آقایان پرویز خزایی و حسن
حبیبی مخدوش میشود و چنان شانتاژهایی به راه میافتد .یا با جعل عکس و
حساب فیسبوکی پهلوان فیالبی و آقای مهدی سامع چنان یاوههایی سر میدهد.
بعد هم اصرار پشت اصرار که« :اگر دروغ است چرا تکذیب نمیکنند؟» و در خالل
همة این یاوهها هزار و یک گاف فتوشاپی دادن ،که برای اهل کار کام ً
ال شناختهشده
و قابلتشخیص است .آش بهقدری شور است که این سؤال را به جد مطرح میکند با
چه کسی طرف هستیم؟ بسیار روشن است که نویسنده این یاوهها ،گذشته از حداقل
شرم،که اندکی شعور هم ،عاری است.
هرکس اندکی شعور داشته باشد میداند که این قبیل کارها جرم محرز اینترنتی
محسوب میشوند و تکبهتک آنها قابلپیگیری است.
بااینحال مصداقی مصرانه ادامه میدهد .مهرة پاچهورمالیده وزارت اطالعات یکباره
به یاد آموزش دادن ما میافتد تا سبککار سازمانهای اطالعاتی را آموزش بدهد!
یاللعجب چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده که مصداقی ،حتمًا یک از صد ،ارتباط خود
را با عناصر اطالعاتی رژیم رو میکند و اقرار میکند که در ،کم یا زیاد ،مواردی از آنها
فریب هم خورده است! بازجویی پسدادههای زندانهای شاه و خمینی بهخوبی معنای
این قبیل ایز گم کردنها را میدانند.
چنین بلبشو و تشتتی در نوشتهها و عملکرد مصداقی بسیار شبه انگیز است .عدهای
او را در وضعیت حاد بیماری شیزوفرنی خود ارزیابی کردهاند .عدة دیگری که اتفاقًا
شناخت بالنسبه درستی هم از او دارند گفتهاند که مصداقی در مسیر انحطاط خود
بهجایی رسیده که دستور مافوق خود در دفتر مبارزه با نفاق را بدون حتی خواندن
درج میکند .هریک از این نظرات حاوی بخشهایی از واقعیت است .اما اگر مصداقی
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را نه یک فرد ،که یک «پروژه» ،آنهم از نوع اطالعاتیاش ،بدانیم اینگونه تحلیلها
قانعکننده نیستند.
واقعیت این است که مصداقی یک پروژة وزارت اطالعات با اهداف مشخص بود .شخص
او عهدهدار انجام پروژهای شد که از دفتر مقامات مبارزه با نفاق وزارت اطالعات
طراحیشده بود .از مکالمات نوشتهشده توسط خود او در کتاب خاطراتش با «محمد
توانا» ،سربازجوی ویژة وزارت اطالعات ،کام ً
ال روشن میشود که مصداقی با مأموریت
نفوذ در صفوف مقاومت ،تفرقهاندازی و سمپاشی بین هواداران و مخدوش کردن
مرزها و ارزشهایی که بسیاری از شهیدان با تمسک به آنها سر به دار دادهاند ،به
خارج کشور اعزام شد.
او با سوءاستفاده از اعتمادی که از سوی مقاومت به او شده بود توانست خود را
در صفوف هواداران و حتی مجامع حقوق بشری جا بزند .از همین رهگذر بود که
با دنائت محض از عواطف خانواده شهیدان سر به دار ،نسبت به فرزندانشان نهایت
سوءاستفاده را کرد و تا توانست از آنها «خبر»های درونی مقاومت را گرفت و بعد
از استفاده اطالعاتی بهعنوان دستآورد 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 درحالیکه رندانه خود را
«صدای قتلعام شدگان» میخواند تا آنجا که امکان داشت چهرههای محبوب و
قهرمانانی را که در زیر سختترین شکنجههای ضدبشری قهرمانانه ایستادگی کرده و
جانباخته بودند ،مخدوش کرد.
این کتاب درواقع بخشی از همان پروژة وزارتی بود که توسط سایر همپالگیهای او
همطراز «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.
ازآنپس مصداقی مأموریت ویژهای یافت مبنی بر کارشکنی و لجنپراکنی نسبت
به اشرفیان قهرمان که در اشرف چنگدر چنگ نیروهای مالکی و قاسم سلیمانی
مقاومت میکردند .اما در اندک مدتی در این زمینه هم به عنصری منفور تبدیل شد
و همگان دانستند که با روضهخوانیهای خود همان کار «توابان» را در زندان انجام
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میدهد .این بود که مقاومت ایران او را بهعنوان یک عنصر مزدور معرفی و مطابق یک
مادةواحده ارتباط اعضا و هواداران مقاومت با او را به زیان مقاومت ارزیابی کرد.
اما قسمت اصلی «پروژة مصداقی» خوابی بود پنبهدانه 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
درهمشکسته شد و چیزی جز بیآبرویی برای مصداقی و «همراهان» باقی نگذاشت.
ازآنپس مصداقی با ولعی سوزانتر به لجنپراکنی و دروغپردازی علیه مقاومت پرداخت.
نوشتههای او مملو از قساوت و کینة فاشیستیترین جناحهای وزارت اطالعات بود.
شتاب انحطاط او به حدی بود که از علم کردن هیچ دروغی ،حتی از نوع شاخدارش،
نیز مطلقًا ابا نداشت .مث ً
ال در تیرماه ۸۴در جلو دانشگاه تهران یک مجاهد شجاع عکس
رهبری مقاومت را بر دستها گرفت و برافراشت .از این اقدام متهورانه فیلم گرفته شد
و از سیمای آزادی هم پخش شد .به نظر نمیرسید کسی بتواند به این سند آشکار
«مارک»ی بزند اما مصداقی مدعی شد که مجاهدین به یک کارگر بیخبر از همهجا
و درمانده پول هنگفتی دادهاند و او بدون اینکه صاحب عکس را بشناسد عکس رهبر
مقاومت را باالبرده است .بعدها این مجاهد شجاع که توانسته بود بازجویان خود را
بفریبد بعد از پشتسر گذاشتن مدت زندان کوتاه خود به ارتش آزادی پیوست و
دروغهای مصداقی را افشا کرد.
اوج این قبیل دروغپردازیها زمانی بود که به صد رزمندة قهرمان که داوطلبانه در
اشرف باقیمانده 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 همچون خواهران قهرمان
زهره قائمی و گیتی گیوهچیان و همچنین برادران مجاهدی همچون مهدی فتحاهللنژاد
و حسین مدنی و دهها ستارة پرفروغ دیگر شد.
در پایان این قتلعام 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 اینبار در نقش یک «ستوان کلمبو»ی ابله وارد میدان شد و مدعی شد که
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«مجاهدین سناریویی وحشتناک را طراحی میکنند» و بعد از کلی یاوهسرایی مدعی
شد آن خائن خودفروخته را خود مجاهدین کشتهاند .انتشار گزارش پزشک قانونی
عراقی و تعیین هویت همزاد مصداقی تمامی یاوههای او را برمال کرد.
بههرحال 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
است نشان میدهد که این شکستهای پیاپی و رسواییهای متعدد قبل از اینکه
تأثیرات خود را بر روحیه یک «تشنه بهخون» متوهم و بیمار قدرت نشان دهد ،خبر از
شکست یک پروژة اطالعاتی میدهد .پروژهای 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 هفتسر اطالعاتی تمام سوز شده و کاراییهای
سابق را ندارد .این را خود مصداقی ،بهتر از همه فهمیده و لذا به دستوپا افتاده است.
در همین چارچوب است که میتوان علت «دروغهای دیوانهوار» و «پروندهسازیهای
بدتر از پروندهسازیهای وزارت اطالعات» او را ارزیابی کرد.
او بهعنوان یک مأمور «مالباخته» اکنون در آستانة فروپاشی تمامعیار شخصیتی و
روانی قرارگرفته و درست از همین موضع دست به تهاجم و تقال زده است تا مقداری
سیاهکاریهای خود را سفید کند.
رو کردن گوشههایی از ارتباطات با مأموران وزارت اطالعات ،اقرار به برخی از اطالعاتی
که مأموران وزارتی به او دادهاند و اقرار صریح خودش به فریبخوردنش تمامًا در
همین راستا صورت گرفته است.
در پایان به یک سؤال دیگر بپردازیم.
مصداقی از چه چیز میترسد که خود اینگونه 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 همانها میترسد .او میداند که وزارت اطالعات قادر است با افشای
اسناد همکاریها و ارتباطاتش او را بیشازپیش تمام سوز کند .او میداند در صورت
رو شدن اسناد و مدارک بعدی باید توضیح دهد که در سالهای اقامتش در خارج
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کشور چند نفر را برای اربابانش در وزارت اطالعات «صید» کرده است؟ ارتباطاتش با
کدام مأموران و سازمانهای 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.
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«رمز عبور» نام يكي از دهها نشریهای است كه توسط عوامل وزارت اطالعات آخوندي
در ايران منتشر ميشود .جلد دوم شمارة (21تير و مرداد )1395اين نشريه به دست
من رسيده است .خود نشريه در معرفي خودش از مركز اسناد انقالب اسالمي و
همچنين از روزنامة كيهان و حسن شايانفر و مهدي رمضاني تشكر كرده است.
تيتر بزرگ اين نشريه «رونمايي از چند سند مهم و تاريخي دربارة سازمان مجاهدين
خلق در ويژهنامه «رمز عبور» و «5دهه نبرد با التقاط و ترور» است .بنابراين پيشاپيش
ميتوان فهميد اين نشريه «تحقيقي» از چه قماش است و به چهكار آمده است.
در اين نشريه مصاحبههاي متعددي با عناصر اطالعاتي سپاه و وزارت اطالعات دربارة
جريان مجاهدين از سالهاي 1360به بعد شده و هريك از آنها با ديد خود به گوشهاي
از حوادث و اتفاقات پرداختهاند.
غرض من پرداختن به مجموعة اين نشريه نيست .هرچند كه جا دارد به دقت خوانده
شود .عليالحساب به مصاحبهاي ميپردازم كه با شخص مجهولالهويهاي صورت
گرفته كه با عنوان «مسئول بررسي بخش التقاط واحد اطالعات سپاه» معرفي شده است.
مصاحبهكننده از «مهمان نوازي و خوشكالمي» ايشان بسيار سخن گفته كه ما
درميگذريم و به نكتهاي از حرفهايش ميپردازيم.
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مصاحبهكننده يك جا از او سؤال مي كند« :برخيها معتقدند در مسئوالن نظام يك
ديدگاهي وجود دارد كه سازمان(مجاهدين) ك ً
ال محارب است و همه را از دم بايد از
ريشه زد .اما ديدگاه ديگري هم بود كه ميگفت ما بايد به سراغ رأس و مركزيت برويم
و رأس را بزنيم و به تبع آن شاخو برگها میافتند و تلفات ما هم كمتر ميشود» و
«مسئول بررسي بخش التقاط واحد اطالعات سپاه» پاسخ ميدهد:
«يك ديدگاه كام ً
ال سطحي و ناآگاهانه تا نگاهي كه ميگفت هركسي را از منافقين
گرفتيد توبه و بريدن و اين حرفها معني ندارد همه را بكشيد اينها آدمهايي بودند
كه ماهيت سازمان را میشناختند ولي خيلي تند بودند .نگاههاي بينابيني هم وجود
داشت نگاهي كه ميگفت همه را بكشيد نظرشان اين نبود كه به رأس ضربه نخورد
ولي به قولي سرجمعكردن سكههاي يك توماني از روي زمين بود كه اسكناس
صدتوماني كمي باالتر را نمي ديد .هي شما ميگفتيد اسكناس صدتوماني يك كمي
باالتر افتاده است ولي او سكههاي يك توماني جمع ميكرد .نه اين كه از اسكناس
صدتوماني بدش بيايد و بگويد صدتوماني خوب نيست و بايد يك توماني بردارم ...اما
ديدي در سپاه بود...كه ميگفت هرچيزي را به دست ميآوريد بايد فورًا ببينيد باالي
آن چيست» (رمز عبور جلد دوم شماره  21صفحه 186ـ)187
جناب «مسئول» مربوطه بهطور آشكاري به تقابل دو خط در مورد مجاهدين در درون
رژيم اشاره ميكند .اندكي در همين دو خط درنگ كنيم.
دو خط وزارتي عليه مجاهدين
مسئول اطالعاتي رژيم تجربيات زيادي دارد و وقتي صحبت از مجاهدين ميکند با
كاركشتگي يك اطالعاتي حرفهاي ميگويد:
«بايد فورًا ببينيد باالي آن چيست؟» و خود پاسخ داده است« :در سال 70یک تجدیدنظر
اساسی در روشها و راهکارهای مبارزه با منافقین داشتیم ...بهطور کلی (از یکطرف)
ما به این نتیجه رسیده بودیم که راه کار سازمان در انجام عملیات و ضربهزدن نظامی
نیست .راه حل انحالل سازمان است ...طی سالهای گذشته دستگاه امنیتی ما دارای
این ضعف بود که ما در الیههای 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 بخشهایی را که نیاز داشتیم طراحی کردیم»...
حرفهاي مسئول مربوطه را به روز كنيم .صورت مسأله اين مي شود كه «دشمن»
مجاهديني هستند كه با هجرت بزرگ خود بزرگترين پيروزي سياسي ،ايدئولوژيك و
تشكيالتي را عليه دشمن خود به دست آوردهاند .راهحل نظامي و ضربةنظامي زدن به
آنها هم بيثمر بوده و نتيجه عكس داده است .پس هدف بايد بشود «انحالل سازمان».
و به گفتة مسئول بررسي اداره التقاط براي اين كه انحالل صورت بگيرد بايد« :در
سازمان شکاف ایجاد شود».
يكقدم به جلو برداريم .چگونه ميشود در سازمان شكاف ايجاد كرد؟ به گفته مسئول
بررسي التقاط ،از دو طريق .به كار گرفتن بريدههاي سازمان و سعي در نفوذ در درون
سازمان .اينجا ديگر شرح وظايف «بريدهها» و «نفوذي»ها روشن ميشود.
واضح است كه اگر بخواهيم حرفها و خطهاي مسئول مربوطه را واقعًا بهروز كنيم
نبايد انتظار داشته باشيم كه همة به مثابه اركستر بزرگ وزارتي يك صدا باشند و
يك ساز را بنوازند .مهم «ايجاد شكاف» است .اينجا آقايان ،و ايضًا خانمهاي بريده،
آزاد هستند كه هركدام متناسب با وضعيتي كه داشته يا دارند ياوههاي خود را با
نامها و ادعاهاي مختلف ارائه دهند .نفوذيها هم در صف مجاهدين جا ندارند و تجربه
شكستهخوردهاي هستند .بنابراين بايد با حفظ چهرة اپوزيسيون ،و نقاب ضدرژيم زدن
و منتقد مجاهدين بودن ،سعي در «ايجاد شكاف» كنند.
بهاين ترتيب باغوحشي درست ميشود كه همة وحوش مستقر در آن بوزينه و ميمون
نيست .در دو قدمي بوزينه ها ،گرازها خانه دارند .در آن سو مارها و افعيهاي سر شده
يا نيمه هوش .در اين باغوحش ،هر «وحش»ي براي خود سفرة معركهاي پهن كرده
است .يكي از نبود آزادي در سازمان مينالد ،ديگري از طالقهاي اجباري ميگويد ،و
ديگري از «كمبود روابط عاطفي».
يكي دوقدم كه جلوتر برويم همه طلبكار كسي هستند كه «فريب چشم او صدفتنه
در جهان انداخت» .هم او كه سرش به «دنيي و عقبي» فرود نيامده و هميشه بدون
هيچ پردهپوشي گفته است« :تبارکاهلل از اين فتنهها که در سر ماست» و در اين
لشگركشي كه خطوطش از اتاق مبارزه با نفاق تعيين ميشود و زيرنظر افسران
ارشدي همچون «مسئول بررسي اداره التقاط» و خدم و حشمي همچون سبحاني و
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خدابنده و سلطاني و شاهسوندي و مصداقي هدايت ميشود همة نيزههاي زهرآگين
به سوي قلب رهبري جنبش نشانهگيري ميشود و هر خائن و تواب و بريدهاي با
زبان ويژة خودش عقدة دل ميگشايد .هرچند مخرج مشترك همة ياوههاي آنها يك
چيز است .اما در اين نقطه «سكههاي يكتومني» و «اسكناسهاي صدتوماني» دست
بهدست هم ميدهند و يك ساز واحد را مينوازند.
نگاهي به مواضع و عملكردهاي«خائنان» و «توابان» بسيار روشنگر است .البته اهميت
پرداختن به آنان نه به خاطر «ارزش» و يا «اهميت»ي است كه فرد آنها دارند .تجربه
نشان داده است آنان مفلوكترين آلت فعلهايي هستند كه دژخيمان بعد از «استفاده»
از آنان بيارزشتر از دستمالي مصرفشده ،به زبالهداني تاريخ پرتابشان ميكنند.
ط و خطوطي داشت كه آنها،
بنابراين در برخورد با اين قبيل خائنان بايد توجه به خ 
مستقيم يا غيرمستقيم ،از دژخيمان ميگيرند و تحت اسامي و عناوين رنگارنگ
عرضه ميكنند .در واقع مهم نيست كه چه ،ولو متضاد با يكديگر ،بگويند و حتي مهم
اين نيست كه رياكارانه از برخي نقاط قوت سازمان هم تعريف و تمجيد كنند .مهم
اين است كه به نيات پليد خيمه شببازاني كه سرنخ عروسكهاي خود را در دست
دارند توجه كنيم .در همين راستا است كه نگاهي اجمالي به مواضع دو تن از اين
شرفباختگان مصرف شده خالي از فايده نيست.
سكه يك تومني جديد از زبان يك تواب يك پولي
اگر حرف «مسئول مربوطه» مبني به دوخط «سكة يكتومني» و «اسكناس
صدتومني» را بهروز كنيم بدون ترديد ايرج مصداقي مصداق بارز و واقعي خط سكةيك
تومني است .او عالوه بر «متعهد» بودنش به مأموريتهاي محولة «صاحبكاران
پشتپرده»اش ،كه از او يك تواب خودفروش فعال ميسازد ،به لحاظ فردي هم با
غيظي بيمانند سخن ميگويد .اين غيظ به قدري است که وقتي از مجاهدين حرف
ميزند بديهيترين حقايق را هم منكر ميشود .به هميندليل زيبندهترين توصيف
او همان «تواب تشنه بهخون» است .از نظر او همهچيز به «مسعود رجوي» ختم
ميشود .كاري هم به ربطداشتن و نداشتن حرفهايش ندارد .چماق را ميكشد و
بدتر از يك قلمكش(بر وزن چاقوكش) آسمان و ريسمان را به هم ميبافد تا به «اما
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پاكستان» خودش برسد و از آنجا كه بسيار هم بيپرنسيب است از سرهم كردن هيچ
دروغ و زدن تهمتي ابا ندارد.
قضيه «فراز و رها»يش رسوايي تكان دهندهاي بود كه حتي صداي دوستان خود او
را هم درآورد .اما مصداقي «سكة يكتومني» است كه به هيچوجه كوتاه بيا نيست .او
ياوه ميبافد كه مسعود رجوي از اول زندگياش تا به حال يك شالق نخورده است.
مسعود رجوي كروكي خانة حنيف نژاد را براي ساواكيها كشيده است ،مسعود رجوي
يك نسل را به مسلخ برده است و مسئوليت تمام اين خونهاي ريختهشده با او است،
و ديكتاتوري وحشيانة مسعود رجوي در سازمان فوق تمام ديكتاتورهاي فرقهاي در
تاريخ معاصر است( .مضحك اين كه اسم خودش را هم بهخاطر ارائه چنين اباطيلي
ميگذارد «منتقد»!) بعد هم كه ورشكستگياش را در تمام اين ياوهها به چشم
ميبيند سر خورده و نااميد ،افسار پاره ميكند و بيدنده و ترمز حتي به زيرآب زدن
شهيد محمد ٰ
حنيفنژاد ميپردازد .موضع او موضعي است به مراتب فاشيستيتر از تمام
جناحهاي وزارتي .امروزه حتي هادي غفاري معروف به هادي گلوپارهكن در دفاع از
خود ميگويد :هويدا(نخستوزير شاه) كسي است كه حنيفنژاد اعدام كرده! ،رضا
رضايي اعدام كرده! اما بخوانيد تا ببينيد چگونه ميتوان در ماوراي «گلوپارهكن»هاي
حكومتي دربارة حنيفنژاد سخن گفت:
«وقتی لطفاهلل میثمی میگوید که من و حنیفنژاد میرفتیم سر قبر نواب صفوی،
این نشان میدهد که آنها تا کجا کج راه میرفتند .این نشان میدهد نگاه نادرست
حنیفنژاد به تاریخ ایران را ،این نشان میدهد رفتن به سر قبر کسی که پدر معنوی
همین جانیان بوده ،همراهان همینها بود ،همزاد اینها بوده ،بیخود نبود که در
سال 58حتی در سال59تقدیر میکردند از مؤتلفهای ها از کسانی كه منصور را
کشتند به عنوان فرزندان میهن و فالن و فالن».
بعد هم با پررويي و صراحت اضافه ميكند« :دوستان باید یکجا با خودمان تعیینتکلیف
کنیم و باید مسئولیت بپذیریم .دوستان کسی که در دهة 50و دهة چهل میالدی از
حنیفنژاد بگیرید بیایید تا االن ،همه میگویند 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 میدهد .نقش ارتجاعی روحانیت را
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در سال 42دیده است خمینی را سمبل روحانیت مبارز بشناسند؟ و به قم رفته با او
دیدار کنند و برایش سینهزنی 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 22دی11-95ژانویه)2017
بهراستي هيچگونه منطقي در اين ياوهها وجود ندارد كه ارزش جوابدادن را داشته
باشد .اما مصداقي با اين كارها كار ندارد .مأمور است و معذور .يك خط را پيش ميبرد
و به هميندليل هم عالوه براينكه دنبال «سكة يكتومني» است ،خودش را هم لو
ميدهد .او به راستي خائني «يكپولي» است.
سرنوشت بقيه كوتهآستينان از گرد راه رسيده هم همين است .آنها فكر ميكردند كه
با فحاشي و پراكندن تهمت بيحد و مرز به رهبري جنبش ميتوانند وظيفة محولة
«ايجاد شكاف» در سازمان را بهتر انجام دهند .خامانديشانه به چنان خوشرقصيهايي
دست زدند كه تنها اثرش بركساني كه دستي در كار سياست داشتند اين بود كه
«مسعود رجوي» را نميتوان بالتمامه نفي كرد.
اما از آنجا كه رژيم و وزارت اطالعات در عمق انسجامي ندارد به زودي اين خط
«سكههاي يكتومني» هم مخالفاني در خود وزارت اطالعات پيدا ميكند .سرو صداي
بقية «ايجاد شكاف»كنندگان درميآيد كه آقا حرفهاي«يكتومني»ها به قدري
دافعه دارد كه بهترين تبليغ براي «رجوي» است! هركس اين ياوهها را ببيند يا بشنود
ديگر يقين پيدا ميكند كه مسعود رجوي به راستي يك قهرمان پاكباز ملي است .اين
است كه خط دوم يعني خط «اسكناسهاي صدتومني» فعال ميشود.
خط اسكناسهاي صدتومني با اجراي كفچهمارهاي لورفته
به اصطالح «صدتومني»ها كه كفچه مارخورده افعي شدگاني با تجربهتر هستند به
خوبي دريافتهاند كه مسعود رجوي كسي نيست كه بشود بالتمامه نفي و يا انكارش
كرد .او در سازمان و جنبشملي وزنهاي دارد كه غيرقابل انكار است .اين عده به تجربه
دريافتهاند كه «خيال روي او در هر طريق همره» رهروان است و «نسيم موي او پيوند
جان آگه» هر انقالبي پاكبازي است كه سربه سوداي آزادي سپرده.
پس براي اين «تلفاتمان كمتر شود» و براي اين به صورت مؤثرتري «ايجاد شكاف» كنيم
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اول بايد او را «دو پاره كرد» .يك مسعود رجوي تا خرداد 1360و يك مسعود رجوي
سالهاي بعد .اين همانكاري است كه سعيد شاهسوندي در گفتگو با همپالگياش
دنبال كرده است .به تصور او مسعود رجوي را تا مقطع انقالب و بهطورمشخص
30خرداد 60نمي توان منكر شد .نه شجاعتش و نه صداقتش را .نه توانايي رهبرياش
و نه كارداني و هوشياري سياسياش را .الجرم بايد قبل از هرچيز او را به رسميت
بشناسيم تا خودمان آدمي «منصف» و «متعهد به حقيقت» شناخته شويم و بعد
سرفرصت و درجا و برنامهاي ديگر حرف اصلي را بزنيم! همه كساني كه شاهسوندي را
مي شناسند و حرفهاي او را شنيده يا خواندهاند ميدانند كه «انتقادات او به مسعود
رجوي» چيست؟ كساني هم كه نميدانند ميتوانند به كتابي كه به نام «مكاتبات من
با مسعود رجوي» منتشر كرده و در سايتش هم وجود دارد مراجعه كنند .تمام حرف
او و «برادران پشتپردهاش» اين است كه باالترين و مؤثرترين «ايجاد شكاف» ،ايجاد
ترديد به مبارزه و استراتژي مبارزه با خميني .لذا هرآن چه از 30خرداد به بعد بوده
عبث است .از نظر شاهسوندي اين همان اسكناس صدتوماني است كه در زيرش دهها
اسكناس يكتوماني خود به خود روي زمين ريخته.
سعيد شاهسوندي خائن مطرود و شناختهشدهاي است كه به شنيع ترين وضع ميدان
مبارزه را ترك كرد و به دستبوسي و شاگردي دژخيم پرداخت ،و به شرطها و
شروطها مورد عفو ملوكانه مقام عظما قرار گرفت و به خارج كشور آمد تا در كسوت
يك فروشندة كتاب يا «خاويار» نقش پدرخواندة خائنان را در خارج كشور بازي كند.
دربارة او بسيار ميتوان گفت .اما به آخرين محصول مشترك او با «همنشين بهار»
نظري بيندازيم تا عمق رياكاري منافقانه خائني همچون او را بيشتر دريابيم.
ظاهر قضيه اين است كه اين دو «موجود» به بررسي ضربه اپورتونيستي سال1354
به سازمان مجاهدين پرداختهاند .اما براي كساني كه هم شاهسوندي و هم «محمد
جعفري» را ميشناسند روشن است كه آنان دو يابوي باركش گاري خطي رياكارانه
از سوي «اداره مبارزه با نفاق» هستند .در پس شیهههاي اين دو يابوي «منطقي»
عرب دههايي نهفته است كه روزهاي ديگر به صدا درخواهد آمد.
سعيد شاهسوندي در اين مصاحبه تا آنجا كه توانسته براي برادر مجاهد مسعود رجوي
مايه گذاشته است و نقش بيهمتاي او را در بازسازي سازمان و احياي مجاهدان بعد
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از ضربة اپورتونيستي متذكر شده است.
او مجاهدین را میراثداران امیرکبیر مصدق و نافی استثمار معرفي ميكند و با اشاره
به شدت ضربةاپورتونيستي اشاره میکند که اين ضربه باعث گرایشات مختلفی در
میان مردم و حتی خود مجاهدین میشود .بعد از تكبه تك مسئوالن مجاهدين حتی
سردار موسی خیابانی نام مي برد كه« :این افراد راست نشده بودند ولی دچار تردید
و دودلی شده بودند» .همپالگي اینجا وارد میشود و میپرسد حتی موسی خیابانی؟
و شاهسوندی جواب میدهد حتی موسی خیابانی .در ادامه اضافه ميكند« :سوای
هر اختالفی که میشود با مسعود رجوی داشت و سوای هر نقطه ضعف فردی یا
خصلتی که داشته باشد ،این توان را داشت که سازمان مجاهدین را باز تعریف کرد»
همپالگي سؤال میکند اگر این طور باشد باید نقش آقای رجوی نقش ممتازی باشد!
و شاهسوندی جواب میدهد «بالتردید و بال شک .ما میتوانیم 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» .زياد شگفتزده نشويد! اين اعترافات را البته ميتوان به عنوان اعترافات يك
خائن در آرشيو نگهداري كرد .اما براي تكميل آرشيومان بهتر است به جنبه ديگري
از واقعيت هم توجه كنيم .اين وجه واقعيت ،اين است كه شاهسوندي نزد مجاهدين
هميشه يك «شاگرد جالد» بوده و با بالهت ،هم خودش و هم همپالگياش ،فكر
ميكنند ،ما «فراموش كرده و بخشيدهايم» در حالي كه نه ميتوان تسليم زبونانة او را
در بحبوحة نبرد فراموش كرد ،و نه نقش شناسايي و رهنمودهاي او براي ترور شهيد
بزرگوار حقوق بشر كاظم رجوي از يادمان رفته و نه ميتوان لودادنهاي مجاهدين
و همكاريهاي او با جالداني چون سعيد حجاريان را بخشيد .تغيير لهجة سوسولي
فرنگي ،هم كسي را فريب نميدهد كه گوئيا به راستي با خائني منصف روبه رو
هستيم .او چندينبار در همين گفتگو گفته است كه «شخصًا متعهد به حقيقت» است
و بنابراين« :در آن تاریخ آقای رجوی در آن موضع بودهاند این که آقای رجوی در سیر
تحوالت بعدی در زمینة سازمانی شخصی و فردی و عقیدتیاش چه تغییراتی کرده نه
موضوع بحث کنونی ماست و نه میتواند بر موضع آن زمانش خدشهای وارد کند» و
«این هیچ نافی این نخواهد بود که نه آقای رجوی بلکه هر شخصیتی در زمان و مکان
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موضعگیریهایی که کرده را قدر بدانیم جایگاه مشخص آنها را بدانیم».
قضية نقد مجاهدين و شخص برادر مسعود طي ساليان مسئلهای است كه بيشتر از
هركس خود برادر مسعود ،نه يكبار كه صدها بار ،استقبال كرده است .حرفي هم كه
شاهسوندي مي زند در اساس «غلط» نيست .اما وقتي همين كالم درست از زبان يك
خائن شناخته شده ،مثل شاهسوندي ،جاري ميشود بايد درنگ كرد و توطئههاي
نهفته و پنهان در اين كالم را خواند.
مسئول بررسي دفتر مبارزه با التقاط در همان مصاحبه گفته بود« :روش تمامی
جنبشهای شبه توتالیتر این است که هرچه بیشتر به آنها ضربه بزنید ،هم
منسجمتر میشوند و هم نیروی بیشتری میتوانند جذب کنند و فعالیت آنها تشدید
میشود ،مگر اینکه سراغ عملیات روانی بروید» و شاهسوندي دارد همين «عمليات»
را مهندسي ميكند .آن روي تملقهاي مشمئزكنندة شاهسوندي كه تمامًا براي
فريب و ايز گمكردن ابراز شده خط وحشي و درنده و بيچاك و دهاني است كه
توسط مصداقي پيشبرده ميشود .در واقع شاهسوندي و مصداقي دو روي يك سكه
هستند و سرنخ هر دوتايشان به يك آخور ميرسد .يكي از تبار سعيد حجاريان است
و ديگري از تخمة محمد توانا .اما ازنظرما و هرآنكس كه درد حضور و وجود رژيم
ضدبشري آخوندي را روي شانههايش احساس ميكند دربارة اينقبيل خائنان همان
نظر «دانته» در كمدي الهي خود است.
دانته در «كمدي الهي» خود به طبقهبندي دوزخ پرداخته و به تناسب جرائم افراد
جايگاههاي آنها را در طبقات مختلف جهنم مشخص كرده است .در پائينترين مراتب
و بدترين مكانهاي دوزخ نفري به تنهايي نشسته كه هيچگاه بخشيده نميشود و
شايسته بدترين عذابها است .او «يهودا» يار خائن مسيح است كه نه تنها ميدان
مبارزه را ترك كرد كه عيساي مسيح را به سكهاي فروخت .به همين قياس جايگاه
خائنان خودفروخته در هر جنبشي مشخص است .آنان سياهكارترين دشمنان خلق و
مبارزه هستند و تجربههاي كليه جنبشهاي آزاديبخش نشان ميدهد بدترين ضربات
از طريق همين «خائنان» به جنبش وارد شده است.

95

جنگ چهارم جناب هاشمینژاد و معنای عکس
شدن قضایا
۱۹بهمن۱۳۹۵

نــام ســيدجواد هاشــمينژاد بــه گوشــتان خــورده اســت؟ ايــن جنــاب يكــي از
مســئوالن شــناخته شــده و بــاالي ادارة كل التقــاط در وزارت اطالعــات ميباشــد او
بيشــتر بــا عنــوان «دبيــركل هابيليــان» بــه صــورت گســتردهاي عليــه مجاهديــن
فعاليــت ميكنــد .بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم هاشــمينژاد در 15آذرمــاه
گذشــته گفتگویــی بــا «مؤسســة راهبــردی هابیلیــان» داشــته كــه بســيار خواندنــي
اســت .او گفتــه اســت رژيــم آخونــدي تاكنــون ســه «جنگ»(ســرنگوني) را پشــت
ســر گذاشــته اســت.
جنــگ اول «جنــگ ايــران و عــراق» ،جنــگ دوم «عمليــات مســلحانة مجاهديــن
در دهــة ،»۶۰و جنــگ ســوم «تحريمهــاي بينالمللــي» بودهانــد .هاشــمينژاد
تأكيــد ميكنــد رژيــم اكنــون وارد «جنــگ چهــارم» ،كــه آن را جنــگ نيابتــي
ميخوانــد ،شــده اســت.
جنگ چهارم ،از نظر هاشمينژاد ،روی 4پایه زیر استوار است:
)1مقابلــه بــا دخالتهــای رژیــم در منطقــه ،ســوریه ،عــراق ،بحریــن ،یمــن بــا
محوریــت عربســتان رژیــم
)2تخریــب جامعــة ایــران از داخــل :يعنــي دامـنزدن بــه تضادهــای درونــی و بــاال
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بــردن آثــار جــام زهــر برجــام و دامــن زدن بــه نارضایتیهــای اجتماعــی و ...
)3شــعلهور کــردن جنــگ مســلحانه در مناطــق مــرزی .هاشــمينژاد اشــاره ميكنــد
در هميــن رابطــه اســت كــه «اســتكبار» در جنــوب «خلــق عــرب» را فعــال کــرد و «
االحوازیــه» خــط لولــه نفــت را منفجر کــرد .در کردســتان ،حــزب دمکرات کردســتان
بعــد از 20ســال اعــام جنــگ مســلحانه کــرده اســت .در بلوچســتانهمگروههای
بلــوچ مســلحانه فعالانــد .تالشهــای بســیار زیــادی کردهانــد کــه در ناحیــة
آذرینشــین ایــران یــک قــوم دیگــری را علیــه کشــور فعــال کننــد...
براســاس ايــن تحليــل يــك خــط سياســي خطرنــاك (بــراي ســرنگوني) فعــال شــده
اســت كــه عمـ ً
ا تــاش مــي كنــد تــا گروههــاي سياســي و نظامــي ايــران «تحــت
سرپرســتی (رهبــری) مجاهدیــن بهعنــوان آلترناتیــو جمهــوری اســامی ایفــای
نقــش کننــد»
هاشــمینژاد در توضیــح «جنــگ نيابتــي» خــود میگویــد« :بعــد از برگــزاری
جلســة مجاهدیــن بــا ترکیالفیصــل در پاریــس (کهکشــان امســال) ایــن محــور
بهشــدت فعالشــده و رســانههای عربســتان منجملــه العربیــه تقریبــً روزی
نیســت کــه اعضــا و فعالیــن ایــن گــروه را بــه شــبکة خــودش دعــوت نکنــد و بــه
آنهــا نپــردازد و اینهــا نشــان از تــاش آنهــا بــرای محوریــت مجاهدیــن اســت».
او تأكيــد مــي كنــد كــه« :در پنجــم مهرمــاه 1395شــبکه اســکای نیــوز عربــی هــم
بــا عنــوان آلترناتیــو جمهــوری اســامی بــا مریــم رجــوی مصاحب ـهای کــرد ،یــا
راهانــدازی کمپیــن اعتــراض بــه اعــدام مجاهدیــن و طــرح آن در شــورای حقــوق
بشــر و تــاش بــرای ایــن کــه بــه ایــن موضوعــات جنبــة حقــوق بشــری بدهنــد،
تــا از طریــق ایــران را در مجامــع بینالمللــی محکــوم نماینــد ...مجاهدیــن بعــد از
ســقوط صــدام کــه میدانســتند بــه نفعشــان اســت کــه بــه ســمت ایــن خواســت
آمریــکا برونــد ،همکاریهــای آنهــا بــا دیگــر معاندیــن یکشــکل علنیتــری بــه
خــود گرفــت و لــذا بــا هــر ابــزار و فضایــی کــه بتواننــد ایــن تقابلهــا (بــا رژیــم) را
تشــدید میکننــد .اینهــا (مجاهدیــن) بــه دنبــال ارتباطگیــری بــا جامعــة بهاییــت،
بعضــً ســلطنتطلبان و گروهکهایــی کــه در غــرب کشــور اقــدام تروریســتی
انجــام دادهانــد بودنــد»...
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در ادامــه تحليــل ايــن مســئول وزارت اطالعــات بــه يــك رؤيــاي از دســت رفتــه
اشــاره ميكنــد و در حســرت از دســت دادن يــك «فرصــت تاريخــي» مــي نويســد:
«نبایــد فرامــوش کنیــم در ابتــدای اشــغال عــراق توســط آمریــکا تصــور ایــن بــود
کــه چــون منافقیــن در لیســت گروههــای تروریســتی هســتند آمریکاییهــا ایــن
بســاط را جمــع خواهنــد کرد(امــا) قضیــه برعکــس شــد» .بــه آخريــن جملــه ايــن
مقــام اطالعاتــي توجــه كنيــد! «قضيــه برعكــس شــد» يعنــي چــه؟ حضــرات انتظــار
داشــتند و هــزارو يــك طــرح و برنامــه ريختــه بودنــد و ميلياردهــا دالر خــرج
كــرده بودنــد تــا بعــد از  2003بــا حملــه آمريــكا بــه عــراق «بســاط مجاهديــن» نــه
تنهــا در عــراق كــه در تمامــي جهــان «جمــع شــود» عاليجنابــان عمامــه ســفيد
و عمامــه ســياه و پهلــوان پنبههــاي گردآمــده در ســپاه پاســداران و البــي هــاي
فــكل كراواتــي خارجــه نشــين شــان ،ايضــً مواجــب بگيــران و قلــم بــه مزدهــاي
حقيرشــان ،ايــن صابــون را بــه شــكم زده بودنــد كــه در مراســم تدفيــن ســازمان
مجاهديــن چهــار دســتماله برقصنــد و بــر پيكــر بــه خــون نشســته آنــان پايكوبــي
كننــد .امــا بــه هردليــل نشــد آن چه كــه آنــان در رؤيــاي خــود داشــتند .هرجنايتي
هــم در ايــن ســالهاي پايــداري از دستشــان برآمــد كوتاهــي نكردنــد .ولــي نــه
تنهــا آن «بســاط» جمــع نشــد كــه اتفاقــً «قضيــه بــر عكــس شــد».
يعنــي مجاهديــن تمــام رنجهــا را تحمــل كردنــد .بــا اتــكا بــه خــط و خطــوط
درســت سياســي و استراتژيكيشــان دســت بــه عاليتريــن مقاومــت تاريــخ ايــران
زدنــد ،و از بــذل هيــچ فــدا و ايثــاري دريــغ نكردنــد و نهايــت ايــن كــه توانســتند بــا
حفــظ تماميــت تشــكيالتي خــود را از مهلكــة ليبرتــي نجــات دهنــد و بزرگتريــن
پيــروزي پنجاهســاله تاريــخ خــود را رقــم بزننــد .هجــرت بــزرگ آنــان بــه يمــن
پايداريشــان و همراهــي يــاران «اشــرف نشان»شــان در اقصــي نقــاط جهــان تحقق
يافــت و ايــن بــود كــه «قضيــه عكــس» شــد.
معناي نهفته در عكسشدن قضايا!
هرچنــد تحليــل جنــاب متخصــص وزارت اطالعــات در مبــارزه بــا مجاهديــن
گوش ـهاي از تحليــل ايــن وزارت بدنــام را منعكــس ميكنــد امــا بايــد بــه معنــاي
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نهفتــه در «عكــس شــدن قضيــه» مجاهديــن توجــه كــرد .معنــاي اوليــه و روشــن
عكــس شــدن قضيــه همــان اســت كــه اشــاره كرديــم امــا معنــاي نهفتــه در آن از
درك ديالكتيكــي رابطــة مقاومــت و رژيــم وضــوح بيشــتري پيــدا مــي كنــد .اگــر
بپذيريــم كــه ايــن رابطــه از ســالهاي قبــل نيــز همچــون دو كفــه يــك تــرازو
وجــود داشــته بايــد اذعــان كنيــم كــه وقتــي ايــن تعــادل قــوا عكــس مــي شــود ،بــا
اثبــات مجاهديــن ،بــه صورتــي ديالكتيكــي رژيــم نفــي ميشــود.
وقتــي مجاهدينــي كــه قــرار بــود يــا بــا حملههــاي نيروهــاي مــزدور مالكــي و يــا در
موشـكبارانهاي متعــدد از بيــن برونــد بــا حفــظ كامــل ســاختار تشــكيالتي و هويــت
سياســي و ايدئولوژيــك خــود بــه آلبانــي مــي رســند «قضيــه عكــس» ميشــود.
امــا در هميــن فاصلــه كوتــاه وضعيــت رژيــم و بهطــور مشــخص وضعيــت «مقــام
عظمــا» را نــگاه كنيــم .آيــا كســي ،حتــي از نزديكتريــن دوســتان خــوش خدمــت
«ولــي فقيــه» ،پيــدا شــده كــه بــه خامنــهاي بــدو بيــراه نگفتــه باشــد؟ اوضــاع
وليفقيــه بــه قــدري مفتضــح اســت كــه صورتــش ديگــر حتــي بــا ســيلي هــم
ســرخ نميشــود .مــن فقــط يــك نمونــه از ايــن ســيليهايي كــه توســط دوســتان
«خــوش خدمــت» ســابق و الحــق مقــام عظمــا بــه صــورت ايشــان نواختــه شــده را
نقــل ميكنــم و شــما خــود ميتوانيــد حديــث مفصــل از ايــن مجمــل را بخوانيــد.
حتمــً نــام «ســازمان مجاهديــن انقــاب اســامي» بــه گوشــتان خــورده اســت .ايــن
بــه اصطــاح ســازمان ،از همــان اول انقــاب ،در ضديــت بــا مجاهديــن تشــكيل
شــد و حتــي نامــش را هــم بــراي اســتفاده از ســابقه و شــهرت مجاهديــن بــه
ســرقت بــرد .آش در هــم جوشــي بــود از افــراد مختلــف كــه بيــش از هرچيــز بــراي
قبضــة ســهمي از قــدرت دنــدان تيــز كــرده بودنــد .در ايــن ملغمــة هفــت جــوش
هــم مرتجعــان راســت و ابلــه بودنــد و هــم شــارالتانهاي بــي اعتقــاد فرصتطلبــي
همچــون بهــزاد نبــوي و هــم كلهپوكهــاي احمقــي كــه بعدهــا لبــاس پاســداري
پوشــيدند(مثل محســن رضايــي) و هــم مفتخــوران از فرنــگ رســيدهاي همچــون
تــاجزاده و واعظــي .نقطــة مشــترك همــه ايــن اراذل داخلــه و خارجــه ضديــت بــا
مجاهديــن بــود و بــه صــورت عملــي و فعــال وارد يــك مبــارزة آشــكار و پنهــان بــا
مجاهديــن شــدند .تعــدادي از آنهــا لبــاس پاســداري پوشــيدند و تعــداد بيشــتري
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در خدمــت ارگانهــاي ســركوبگر و اطالعاتــي رژيــم در آمدنــد .آنهــا بيشــترين
خدمــات را بــه شــكلگيري و ســازماندهي ارگانهــاي اطالعاتــي رژيــم كردنــد.
تعــداد زيــادي از آنهــا از قبيــل محســن آرميــن بازجويــان مســتقيم ارگانهــاي
اطالعاتــي در زنــدان اويــن بودنــد .آنهــا بانــد معــروف « »209را از طريــق واحــد
اطالعــات ســپاه ،كــه در رقابــت بــا بانــد «دادســتاني» بــه رهبــري الجــوردي بــود،
شــكل دادنــد .بعــد هــم كــه وزارت اطالعــات تشــكيل شــد بــه صورتــي گل ـهاي
بــه آنجــا منتقــل شــدند .ايــن جماعــت مفتخــور و مرتجــع كــه هرگــز در پهنــه
اجتماعــي نتوانســتند جايــي بــراي خــود بيابنــد بــه قــدري ورشكســته بودنــد كــه
يــك روز ســعيد حجاريــان گفتــه بــود تمــام سازمانشــان را ميتــوان در يــك
مينيبــوس جمــع كــرد! امــا همــان انــدك «اعضــا» از چنــان روحيــه فاشيســتي
برخــودار بودنــد كــه مثــل و ماننــد نداشــتند .جنايتهــا و خيانتهــاي ايــن بانــد
فاســد و قدرتطلــب جــاي بررســي بســيار دارد .آنهــا براثبــات وفــاداري خــود بــه
«واليتفقيــه» از هيــچ دنائتــي كوتاهــي نكردهانــد .بــا وجــود ايــن ورشكســتگي
وليفقيــه در ســالهاي اخيــر بــه جايــي رســيده كــه حتــي هميــن مداحــان و
متملقــان «مقــام عظمــا» هــم صدايشــان در آمــده اســت و بــه صراحــت از اســتبداد
«واليتفقيــه» ســخن ميگوينــد .بــه تازگــي ،بعــداز نزديــك بــه چهلســال،
يادشــان آمــده اســت كــه واليتفقيــه بــا آزادي و دموكراســي نميخوانــد و بعــد از
ايــن كــه گذرشــان بــه دباغخانــة «واليــت» افتــاد يكبــاره زبــان بازكردنــد و كـمو
بيــش حرفهايــي زدنــد كــه در گذشــته بســا مجاهديــن و مبــارزان را بــه خاطــر
زدن همــان حرفهــا بــه صالبــه كشــيده بودنــد .ازجملــه ايــن جماعــت فــردي
بــه نــام ابوالفضــل قدیانــی کــه تــازه از نــوع خوشخیــم حضــرات اســت و بگویــی
نگویــی بــا امثــال تــاج زادههــا تفــاوت دارد.
او در تاريــخ در 17آذر 95در مصاحبــه بــا تلويزيــون «در تــی .وی» بعــد از صحبــت
دربــاره رســوايي ســعيد طوســي ،ملقــب بــه «ســعید جــان دوم» ،كــه يكــي از
آخريــن دســتهگلهاي 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 بهجایــی نرســید چــرا؟ چونکــه 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 میبنــدد و حقــوق آن قربانیــان را زیرپــا میگــذارد.
بهنظــر مــن علتالعلــل نهادینــه شــدن فســاد ،اســتبداد دینــی اســت کــه وجــود
ن هــم والیتفقیــه اســت کــه میخواهــد بــه هــر قیمــت قــدرت را
دارد و پایــه آ 
مادامالعمــر حفــظ کنــد»
شــگفتا توجــه كنيــد كــه ايــن اعتــراف بــه «اســتبداد دينــي» كــه پايــهاش
«واليتفقيــه» اســت و ميخواهــد بــه هرقيمــت قــدرت را مــادام العمــر حفــظ
كنــد ،از زبــان مخالفــان شــناخته شــده رژيــم جــاري نشــده اســت .فرامــوش نكنيــم
كــه ســابقة جنايتهــاي ايــن بانــد فاشيســتي چــه بــوده اســت.
حــاال هميــن حضــرات بوكشــيده و ســمتو ســوي بــاد را تشــخيص داده و عليــه
«عظمــا» و «ســعيد جــان دوم»ش شــوريدهاند.
امــروزه وضعيــت عظمــا بــه قــدری وخيــم اســت كــه هركــس ،از خــودي و
غيرخــودي ،قبــل يــا بعــد از هربحــث سياســي ،ســيخو ســنبهاي نثــار كودكــي تــا
دوران واليــت او ميكنــد و ايــن هيــچ معنايــي نــدارد جــز «عكــس شــدن قضيــه»
و پائيــن آمــدن كفــة اعتبــار سياســي و اجتماعــي در معادلــة تعــادل قــوا بيــن
مقاومــت و رژيــم.
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ابلیس با تولههایش
در افســانههای منقــول از کاشــفان ابلیــس آمــده اســت کــه آن ملعــون هــر روز
تخــم میریــزد و از هــر تخــم هفتــاد شــیطان برمیخیــزد .بــا ایــن حســاب
تعــداد تولههــای ابلیــس چقــدر اســت؟ متأســفانه مــا هرچــه گشــتیم آدرســی از
اداره «ســجلد و احــوال» (لطفــً دنــدان روی جگــر بگذاریــد قضیــة «ســجلد» و نــه
«ســجل» را خواهــم نوشــت) مخصــوص ثبــت تیــرهو تبــار ابلیــس نیافتیــم.
هیــچ ادارة سرشــماری نفــوس تخ ـمو ترکــه ابلیــس هــم یافــت نشــد کــه بــه مــا
آمــار بدهــد میــزان زاد و ولــد ابلیســیان در مثــ ً
ا شــش ماهــه اول ســال چقــدر
بــوده اســت .ابلیــس شناســان چیزهایــی نوشــتهاند کــه براســاس آنهــا میتــوان
تصــوری از رنــگ و شــکل و قیافــه و ریــز و درشــت بــودن آنهــا ،کــه هریــک وظایــف
مشــخص و متنوعــی دارنــد ،پیــدا کــرد.
مثــ ً
ا در اخبــار و روایــات ابلیــس شناســان آمــده اســت کــه یکــی از فرزنــدان
ابلیــس «خنــاس» نامــی اســت کــه وظيفــة ايجــاد وسوســه و انحــراف فكــري و
عملــي انســانها را بهعهــده دارد .همــان ابلیــس شناســان نوشــتهاند کــه جنــاب
خنــاس زیــر پوســت میخــزد و در ناحیــة ســر و ســینة آدمــی منــزل میگزینــد.
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یکــی دیگــر از فرزنــدان ابلیــس مطــرش ،مشــوط یــا شــوط نــام دارد کــه وظیفـهای
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 زبانهــا و نقــل مجالــس
باشــد.
بازخوانی زندگینامة یک «شوط»!
حاال من چرا علم ابلیسشناسی خودم را به رخ شما کشیدم؟
زیــرا کــه چنــدی اســت بــا پدیــدهای بــه نــام «میهــن تــی.وی» و موجــودی بــه
نــام «ســعید بهبهانــی» مواجــه شــده و بــا دیــدن آنهــا همــواره یــاد «شــوط»
علیهاللعنــه افتــادهام .ایــن فرزنــد خردهپــای ابلیــس بهرغــم حقیــر بودنــش ســعی
بســیار دارد وظیفــة «جعــل اخبــار دروغ و خالــی از حقیقــت» را بــه نحــو احســن
انجــام دهــد و در مســابقه بــا همگنــان خــود در انجــام وظایــف محولــه از وزارت
خبیثــه اطالعــات تــازه بــه دوران رســیدهای دیــر آمــده اســت کــه خیلــی هــم
عجلــه دارد تــا زود بــرود.
از ســوابق ایــن موجــود خبــری در دســت نیســت .یکنفــر از او دربــارة خــودش
پرســیده بــود و او بــه زندگینام ـهای کــه در ســایت میهــن تــی.وی نوشــته اســت
حوالــه داد .مــا هــم همیــن کار را کردیــم.
بــا مراجعــه بــه آن روشــن میشــود کــه ،هرچنــد بــه لحــاظ فارســی نویســی
(از جملــه ســجل را ســجلد نوشــتن) مشــکالت عدیــدهای دارد امــا ،بــه هرحــال
لنگهکفــش کهن ـهای اســت غنیمــت تــا بــا درنــگ در آن نــوری بــر قســمتهایی
از زندگــی سراســر مشعشــع ایشــان تابیــده شــود.
یک «شوت» یا «شوط»؟
اولیــن نکت ـهای کــه در مــورد ایشــان بایــد روشــن شــود رفــع یــک اتهــام نــاروا
اســت .ســعید بهبهانــی در گذشــته ،خــودش را «چالشــگر چــپ» معرفــی میکــرد.
ولــی وقتــی بــه زندگینامــه نوشــته شــده توســط خــود بهبهانــی مراجعــه کــردم
بــه راســتی غــرق حیــرت شــدم و فهمیــدم در علــم ابلیسشناســی چقــدر خــام و
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ســاده هســتم .ایشــان در زندگینامــه خودشــان ،بــا بیــش از بیســت عــدد ناقابــل
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 دادهانــد کــه:
«از ژوئــن ۲۰۰۱تــا ژوئیــه ۲۰۰۸بــا برنامــه چالشــگر چــپ در تلویزیــون رنگارنــگ
(در آمریــکا) در کنــار کار روزانــه و تــاش بــرای معــاش ســعی در معرفــی و بــه
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 داشــتهام،
نــه درگــروه ،انجمــن و یــا حــزب کمونیســتی عضــو بــودهام».
امیــدوارم بــا توضیــح ایشــان متوجــه کنــه مســأله شــده باشــید .در واقــع ایشــان
«چــپ» نبــوده بلکــه بــا چــپ چالش داشــتهاند .بــا ایــن اعتــراف بســیاری از ابهامات
زندگــی ایشــان برطــرف میشــود .مث ـ ً
ا مــا متوجــه شــدیم کــه نســب ایشــان بــه
شــاهزادگان قاجــار میرســد و پدرشــان از کارگــزاران دکتــر منوچهــر اقبال(نخســت
وزیــر شــاه) بــوده و در واقــع بایــد نــام ایشــان «شهشــهانی» باشــد کــه براثــر
بیســوادی مأمــور ســجل و احــوال «بهبهانــی» نوشــته شــده!همچنین روشــن
میشــود کــه پدربــزرگ پــدری ایشــان « شــيخ المشایخ...شــاخه ذوالریاســتینی»
بــا لقــب ســنجاق شــده بــه جــوف قبایشــان «مــرات الذاکریــن» بــوده اســت.
در اینجــا مــا بــه علــت ضیــق وقــت ،بــه خصــوص رعایــت حــال خواننــدگان ،از
بســیاری نــکات در میگذریــم .پژوهشــگران فرزنــدان ابلیــس میتواننــد ،همــراه
یــک عــدد دیلمــاج فارســی بــه فارســی جهــت مفهــوم کــردن افاضــات ایشــان،
خودشــان مســتقیمًا بــه بیوگرافــی منــدرج در ســایت میهــن تــی.وی مراجعــه کنند.
براســاس آنچــه کــه خــود ایشــان نوشــتهاند در عنفــوان جوانــی بــه منچســتر
انگلســتان میرونــد .امــا بالفاصلــه در آنجــا با دانشــجویان متشــکل در کنفدراســیون
مشــکل پیــدا میکننــد .اینجــا ابهــام بســیار مهمــی وجــود دارد .ایــن کــه علــت
دعــوای ایــن دانشــجوی بیســت ســاله ،با مشــتی جــوان متشــکل در «کنفدراســیون
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دانشــجویی منچســتر و لیــدز» کــه علیــه شــاه شــعار میدادنــد چیســت؟ یــک
جملــه شــاید بــه رفــع ابهــام کمکــی کنــد .نوشــتهاند:
«“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
مؤدبانــه و در پــرده نوشــته شــده اســت .بخواهیــم خودمانــی آن را بگوییــم بایــد
بنویســیم آن دانشــجویان بــا شــاه مبــارزه میکردنــد و آقــا ســعید تــازه از گــرد
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
و در آســمانها بپردازیــم مشــخصة دانشــجویان «بورســیه»ای و حتــی «فرســتاده
شــده توســط ســاواک» بــود .مــا البتــه از جنــاب ایشــان میخواهیــم چنانچــه ســند
و مدرکــی در اثبــات ایــن مــورد دارنــد ارائــه کننــد زیــرا بــه خوبــی ریشــههای
«چالشــگر»ی ایشــان بــا «چــپ» را نشــان میدهــد .مــا کــه فــراز و نشــیبهایی
را گذرانــده و انواعــی از تولههــای ابلیــس را بــه چشــم دیدهایــم بــه قــدری بدبیــن
شــدهایم کــه نســبت بــه ایــن نــوک دادنهــا مقــداری حســاس هســتیم.
مبارزه با مستبد یا استبداد؟
یکــی از ویژگیهــای مبــارزه مجاهدیــن و فداییهــا از همــان ســالهای۱۳۵۰
تأکیدشــان بــر ضــرورت مبــارزه بــا شــخص شــاه بــود .بیشــتر احــزاب و اقطــاب
مــرده و نیممــرده آن ســالها جــرأت نــام بــردن از رأس هــرم قــدرت را نداشــتند.
در نتیجــه انتقــادات و حرفهــای آنهــا اغلــب غــر زدنــی بــود کــه شــاه هــم تحمــل
میکــرد و ســاواک هــم زیــاد کاری بــه کارشــان نداشــت .امــا ایــن مجاهدیــن و
فداییهــا بودنــد کــه بــه صــورت قاطــع و روشــن دســت روی فســاد بــت اعظــم
میگذاشــتند و بــه همیــن دلیــل هــم تحمــل نمیشــدند .از نظــر کارگــزاران
ســاواک بهتــر بــود روشــنفکران بــه مبــارزه بــا «اســتبداد» بپردازنــد تــا بــا مســتبد
کــه مصــداق مشــخص و اصلـیاش «شــاه» بــود .یعنــی هیــچ اشــکالی نداشــت کــه
بــه اســتبداد «پــدر در خانــواده» یــا «ناظــم مدرســه در مدرســه» یــا «رئیــس اداره
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در محیــط کار» پرداخــت و شــعارهای تنــد و تیــز هــم داد ولــی دور «مســتبد
اصلــی» را خــط کشــید .آقــای ســعید آقــا از همــان ابتــدا «ضــد اســتبداد» بــود
و بــا دانشــجویان کنفدراســیون کــه شــعار علیــه شــاه میدادنــد مشــکل داشــت.
حــال خودشــان بایــد بگوینــد کــه ایــن کار را بــه فرمــوده انجــام دادهانــد یــا اصـ ً
ا
طینتشــان همیــن بــوده اســت!
امــا بــه نکتــه مهمتــری بپردازیــم کــه بــا قضیــه مبــارزه بــا اســتبداد و مســتبد
در یــک راســتا اســت و معنــای ویــژهای دارد .نقــل چنــد جملــهاش در چالــش
مــا بــا فرزنــدان ابلیــس بســیار روشــنگر اســت .آقــا ســعید نوشــتهاند« :از جملــه
اتفاقاتــی کــه بــه یــادم مانــده دعــوت بــه انجمــن فراماســونهای جدیــد بــه دعــوت
وینســتون ویلســون اســتاد مدرســه فوقالذکــر بــود .در ایــن محفــل بحثهائــی
راجــع بــه امــور اجتماعــی و سیاســی مطــرح میشــد» .یعنــی پــای ایــن دانشــجوی
سفارشــی از ســوی ســاواک کــه وظیفــه داشــت ،یــا وظیفــه خــود میدانســت ،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 میشــود.
شداوری نســبت بــه
البتــه مــا اجــازه نداریــم خیــاالت بــد بــدی بکنیــم و بــا پی ـ 
«فراماســون» و ســوابق تاریخــی آن قضــاوت کنیــم .نــوع قدیــم و جدیــد آن را
هــم نمیشناســیم .آقــا ســعید توضیــح دادهانــد کــه بــه آنجــا رفتــه تــا دو کالم
دربــارة «امــور اجتماعــی و سیاســی» بحــث کنــد .منتهــا از اســم فراماســون بــه
شــدت وحشــت داشــتهاند .امــا بــه رغــم ایــن وحشــت همــکاری ادامــه مییابــد و
درســت در بحبوحــه انقــاب ســال ۵۷بــه تهــران اعــزام میشــوند .بــاز هــم محــض
رفعابهــام از ایشــان درخواســت میکنیــم کــه توضیــح روشــنگرانهای همــراه بــا
ســند و مــدرک منتشــر کننــد تــا مبــادا مــا کــه بــه شــدت عالقمنــد بــه ریشـهیابی
تخــم و ترکــه ابلیــس هســتیم اســائه ادبــی نســبت بــه ایشــان بکنیــم .و مثــ ً
ا
مدعــی شــویم درواقــع ایشــان بــه یــک مأموریــت خطرنــاک و حســاس اعــزام شــده
بودنــد .یــک عــده مغــرض و جنجالآفریــن هــم پیــدا خواهنــد شــد و ذیــل یکــی از
برنامههــای تلویزیــون میهــن تــی .وی (مثــل ســخنرانیهای مــالآور محمدرضــا
روحانــی کــه مســائل حــاد و الینحــل سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی کشــور را
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بــا مثالهــای ســادهای از قبیــل زبــان آمــوزی نــوة محترمشــان بــرای شــنوندگان
بــاز میکننــد و مثــل همیشــه یــک ســری فرمــان نظامــی بــا عنــوان رهنمــود بــه
جوانــان میدهنــد) کامنــت خواهنــد نوشــت کــه بابــا آقــا ســعید یــک نورســیده
«نیــک پــی» اســت کــه «نســب از دو ســو دارد» و منظــور ناپاکشــان ایــن اســت
کــه ایشــان ،هــم ســاواکی بودهانــد و هــم عضــو فراماســون! و از آنجــا کــه ایــن
حرفهــا تمامــً از زندگینامــه نوشــته شــده توســط خــود ایشــان بیــرون زده مــا البتــه
نمیتوانیــم جوابــی قانــع کننــده در رد یــا اثبــات مســئله بدهیــم و لــذا از خــود
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.
بنابهنوشــتة خــود ایشــان وقتــی ایشــان بــه تهــران اعــزام میشــود در نمایشــگاه
بینالمللــی تهــران مشــغول بــه کار میگــردد .امــا از شــانس بــد ایشــان ایــن ایــام
مصــادف میشــود بــا حوادثــی چــون نمــاز عیــد فطــر و راهپیمایــی مســجد قبــا
و بعــد هــم جمعــه خونیــن ۱۷شــهریور و ایشــان تــاب نیــاورده و بــه انگلســتان
بازمیگردنــد .البتــه آقــا ســعید ننوشــتهاند امــا مــا بــه قرینــه میتوانیــم حــدس
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
بتوانــم بــه آمریــکا بــروم بــه ایــران بازگشــتم ،امــا بــا اتفاقــات بعــد از انقــاب و
ماجــرای گروگانگیــری ایــن مهــم حاصــل نشــد».
از ابهــام رابطــه ادامــه تحصیــل و بازگشــت بــه ایــران بگذریــم .حتمــً ایشــان
میخواســتهاند هزینــه رفتــن بــه آمریــکا را تأمیــن کننــد .بــه هــر دلیــل ناننوشــته
ایــن کار نیــز مقــدور نمیشــود و ایشــان مشــاغل مختلــف دیگــری بهعهــده
میگیــرد .بهطــور خــاص در کنــار یکــی از اســاتید خــود بــه دیــدار برخــی
چهرههــا کــه بع ـدًا مقاماتــی در جمهــوری اســامی یافتنــد میشــتابند .خودشــان
مرقــوم کردهانــد« :در تمامــی مالقاتهــای ایشــان بــا دســت انــدرکاران انقــاب
چــه موافقیــن جمهــوری اســامی و چــه مخالفیــن آن شــرکت جســته و تلمــذ
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میکــردم از جملــه ایــن مالقاتهــا ،دیــدار بــا احمــد جنتــی در کاخ مرمــر،
مهنــدس مصطفــوی در کمیتــه انقــاب فرهنگــی ،موســوی خوئینیهــا ،صــادق
قطـبزاده در زمــان وزارت خارجــه ،آیت اهلل قدوســی دادســتان کل انقــاب ،آیتاهلل
سیدحســن قمــی در مشــهد ،اســتاد تقــی شــریعتمداری پــدر علــی شــریعتی (توجه
شــود کــه منظــور از تقــی شــریعتمداری همــان اســتاد محمدتقــی شــریعتی اســت.
چنیــن بــی توجهیهــای ناقابلــی در کل نوشــته ایشــان تنهــا یــک مــورد نیســت)،
علــی اصغــر حــاج ســیدجوادی از جنبــش ،فریــدون کاظمیــان ،عالمــه طباطبائــی،
مهــدی هــادوی اولیــن دادســتان انقــاب و بســیاری دیگــر بــود» هرچنــد ایشــان
فرامــوش کردهانــد بنویســند ولــی بــرای مــا اصــ ً
ا مشــکل نیســت کــه بفهمیــم
ایــن مالقاتهــا در کادر همــان «بحثهائــی راجــع بــه امــور اجتماعــی و سیاســی»
جهــت بــی اطــاع نمانــدن اســتاد وینســتون ویلســون میباشــد.
از ایــن دســت نــکات ریــز و درشــت در ایــن زندگینامــه بســیار وجــود دارد کــه
مــا درمیگذریــم .بــه اختصــار اشــاره میکنیــم کــه ایشــان بــه ســوئد میرونــد و
خدمــات ارزنــدهای بــه پناهنــدگان میکننــد! و طــی ســالیان ،رنــج و تعــب بســیاری
را متحمــل میشــوند کــه از جملــة آنهــا میتــوان بــه درگذشــت استادشــان اشــاره
کــرد (ســعید خــان نوشــته «“ایــن مــرگ“ بــه خواســت و مشــیعت یــزدان مقتــدر
مهربــان» بــوده اســت .و مــا کالفــه میشــویم کــه آیــا از اســاتید مشــغول در میهــن
تــی.وی یــک نفــر پیــدا نمیشــود بــرای ایــن مدیــر فــداکار برنامهشــان در ازای
آن همــه خدمــات بــی چشمداشــت یــک کالس فارســی بگــذارد کــه مشــیت را
«مشــیعت» ننویســد؟) .باالخــره بعــد از چندســال فــراق ،ایشــان موفــق میشــوند
خودشــان را بــه آمریــکا برســانند.
در ســالهای اول بــا انجمنهــای متعــددی رابطــه برقــرار میکننــد و نشــریاتی
هــم بــا همــکاری ایشــان منتشــر میشــود .مهمتریــن ایــن فعالیتهــا در تلویزیــون
رنگارنــگ اســت بــا عنــوان «چالشــگر چــپ» .برنامـهای که از ســال ۲۰۰۱تــا ۲۰۰۸
ادامــه داشــته اســت .ایشــان چالشــگری بــا چــپ را بــا توضیحــات بــه انــدازة کافــی
روشــنگر نوشــتهاند کــه مــا اشــاره کردهایــم و نیــازی بــه تکــرار نیســت.
امــا ســرفصل تمــام ایــن فعالیتهــا در ســپتامبر  ۲۰۰۸اتفــاق میافتــد .یعنــی
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زمانــی کــه در « ســپتامبر ۲۰۰۸بنابهدرخواســت آقــای علیرضــا میبــدی در
تلویزیــون پــارس بــا برنامــة بینــش نــو بــه فعالیــت تلویزیونــی خــود ادامــه»
میدهــد .دســت بــر قضــا ایــن همــکاری هــم مــدت زیــادی بــه درازا نمیکشــد.
زیــرا:
«متأســفانه مدیریــت ایــن رســانه مــرا تــاب نیــاورد و در وفــای بــه عهــد خویــش
تقصیــر کــرده ســاعات برنامههــای اعــام شــده مــرا بــه دیگــران واگــذار مینمــود
لــذا عطایــش را بــه لقایــش بخشــیدم» ایــن دلیــل نویســنده مطلقــً روشــن نیســت.
مثـ ً
ا ابهــام در ایــن اســت کــه چــرا مدیریــت ایــن رســانه ایشــان را تــاب نمـیآورد!
از کارشــان ناراضــی بودهانــد؟ یــا ایشــان دســتمزدی اضافــه طلــب میکردهانــد؟
یــا برخــی روابــط و مناســبات ایشــان مــورد پســند «مدیریــت» نبــوده اســت؟ امــا
آقــا ســعید بــا تجربیاتــی کــه در ایــن ســالها اندوختهانــد در ســال« ۲۰۰۹بــا
کمــک برخــی از دوســتان موفــق بــه تأســیس تلویزیــون اینترنتــی میهن» میشــوند.
بــاز هــم ابهامــی وجــود دارد کــه بهتــر اســت بگذریــم و زیــاد ســختگیری نکنیــم
و آن ایــن کــه ایــن «برخــی دوســتان» چــه کســانی بــوده یــا هســتند؟ و آیــا «ســر
وینســتون ویلســون» هــم در زمــره ایــن برخــی دوســتان بودهانــد؟ بــه هرحــال
ایــن مبــارزات پیگیــر ادامــه مییابــد تــا ایــن کــه ایشــان از ویرجنیــا بــه آریزونــا
منتقــل میشــوند و مرقــوم فرمودهانــد که«:تــا بــه امــروز در جهــت اهــداف تعییــن
شــده ایــن رســانه ســعی در اطــاع رســانی و بررســی امــور اجتماعــی و سیاســی
ایــران بــزرگ دارم»
یک نمونه از «اطالعرسانی» میهن تی .وی
حــاال کــه تــا انــدازهای بــا ســعید بهبهانــی از زبــان خــودش آشــنا شــدیم بهتــر
اســت نگاهــی هــم بــه «اطالعرســانی و بررســی امــور اجتماعــی و سیاســی ایــران
بــزرگ» ایشــان داشــته باشــیم.
یکــی از دوســتان زحمــت کشــیده و صورتــی از یــک هفتــه برنامههــای ایشــان را
بــرای مــن فرســتاده اســت .در ایــن نوشــته آمــده اســت« :هفتــة گذشــته مهمتریــن
فعالیتهــای میهــن تــی .وی مصاحبــه بــا افــرادی بــوده اســت کــه عبارتنــد از:
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مصداقــی ( ۳ســاعت) ،یغمایــی ( ۱.۳۸ســاعت) ،محمدرضــا روحانــی( ۱.۳۲ســاعت)
 ،حشــمت رئیسی(۲.۱۰ســاعت) ،ســیامک نــادری( ۱.۳۶ســاعت) ،فرامــرز دادرس
( ۱.۴۴ســاعت) کــه بخــش اصلــی و اعظــم ایــن مصاحبههــا لجنپراکنــی علیــه
مجاهدیــن بــوده اســت .تقریبــً همــه مطالــب مکتــوب ایــن افــراد در ســایت میهــن
تــی وی نیــز درج شــده اســت».
راســتی ایــن ســؤال بــرای شــما مطــرح نمیشــود کــه مجاهدیــن چــه هیــزم تــری
بــه ایــن شــازده بــی ریشــه و بــی ســواد فروختهانــد؟
معنای اطالع رسانی این است؟
معنــای «بررســی امــور اجتماعــی و سیاســی» ایــن اســت که نفــوذی ســوخته و بدنامی
مثــل مصداقــی را بــه صحنــه بیــاوری تــا بــا التبــازی چاکدهانــش را بــاز کنــد و
بگویــد آن چــه را کــه الیــق خــودش و رئیســاناش در دفتــر مبــارزه بــا نفــاق اســت؟
آیــا معنــای اطالعرســانی ایــن اســت کــه وقــت و امکانــات تلویزيــون خــود را در
اختیــار یــک مأمــور روانپریــش قــرار بدهــی کــه معتقــد اســت مجاهدیــن از فــرط
بیــکاری از صــدر تــا ذیــل بســیج شــده و میخواســتهاند ایشــان را بکشــند؟
به راستی یاد «شوط و مشوط» توله ابلیس نمیافتید که وظیفه دارد:
بــا «جعــل اخبــار دروغ و خالــی از حقیقــت و انتشــار آن بــه شــكلي كــه بــر ســر
زبانهــا و نقــل مجالــس باشــد» بــرای خــود اســم و رســمی کســب کنــد.
لحظهای درنگ!
همیشــه بــه مــا گفتهانــد کــه وقتــی بــا انبوهــی خبــر و حــدس و گمــان مواجــه
شــدیم قبــل از تحلیــل و تصمیــم درنــگ کنیــم .در بررســی جریانهایــی از قبیــل
مثــل میهــن تــی.وی و اعضــای بانــدش یــک ســؤال اساســی میتوانــد راهگشــا
باشــد .نبایــد بــه دنبــال ســؤاالت انحرافــی و در واقــع بهانــه تراش ـیهای تولههــای
ریــز و درشــت ابلیــس وقــت تلــف کنیــم.
ســؤال اساســی ایــن اســت کــه حــرف نهایــی آنهــا بــا مقاومــت و مجاهدیــن
چیســت؟ آیــا مشــکل آنهــا ایــن اســت کــه مثــا چــرا بــه عــراق رفتهایــم؟ چــرا
ارتــش آزادیبخــش تشــکیل دادهایــم؟ چــرا مبــارزه مســلحانه را شــروع کردهایــم؟
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پولمــان را از کجــا میآوریــم؟ چــرا زنــان مجاهــد روســری دارنــد؟ چــرا و چــرا و
چراهــای دیگــر...؟
خــوب بــه راســتی بهتــر نیســت بگذاریــم ابلیــس بــا تمــام اعــوان و انصــارش هرچــه
میخواهنــد بــه مــا بــه عنــوان مقاومــت و مجاهدیــن بگوینــد.
چــرا وقــت خــود را تلــف میکنیــم؟ کل جماعــت «شــوط»های«میهن تــی.وی» را
بــار بزنیــم یــک وانــت زبالــه نمیشــوند!
امــا اگــر بــه یــاد بیاوریــم کــه ابلیــس هــرروز تخــم ریــزی میکنــد و از هــر تخمــش
یــک شــیطان مأمــور بــه مأموریــت زاده میشــود ،و اگــر انبــوه رســانههای مشــابه
تلویزیونــی و اینترنتــی را بــه یــاد آوریــم کــه در لــس آنجلــس و لنــدن در کار تبلیــغ
و کارچاقکنــی هســتند ،بیشــتر متوجــه ســرمایهگذاری عظیــم رژیــم میشــویم
بــرای ایــن کــه جلــو قیــام و مقاومــت بپیچــد.
بــه فرهنــگ ســعید بهبهانــی بــرای ایــن کــه بــه جــای مســتبد بــا بــه اصطــاح
اســتبداد بجنگیــم! بنابرایــن مشــکل رســانههای امثــال «میهــن تــی.وی» را بایــد
در کادر مبــارزه بــا رژیــم و وزارت اطالعــات مربوطــه و ســایر ارگانهــای اطالعاتــی
«ابلیــس اصلــی» بررســی کــرد .ســرنخ اصلــی کالف شــلوغ و در هــم برهــم قضیــه
هــم از همیــن نقطــه بــاز میشــود.
رژیــم آخونــدی پــول و امکانــات و نفــر دارد .طبیعــی هــم هســت کــه بــه مــا
پاتــک بزنــد .لــذا توطئــه میکنــد .نفــر نفــوذی تــوی مــا میفرســتد .بامبــول
سیاســی و امنیتــی بــرای مــا علــم میکنــد .قبـ ً
ا در لیبرتــی و اشــرف اولیــن کاری
کــه میکــرد موشــک مـیزد .نیروهــای «لشــگر کثیــف» مالکــی را بــه ســروقتمان
میفرســتاد .االن نمیتوانــد بــا ضربــة نظامــی مــا را از کارهــای اصلیمــان غافــل
و منحــرف کنــد .الجــرم تحلیلگــران بیــت عظمــا و اندیشــمندان وزارت اطالعــات
و ســایر نهادهــا و ســازمانهای امنیتــی بــه میــدان میآینــد و بســیج میکننــد.
امــام جمعههایشــان را یــک جــور .بســیجیها و پاســدارانش را یــک جــور.
مجریــان و تهیهکننــدگان برنامههــای تلویزیونیشــان یــک جــور .فیلمســازان و
هنرپیشههایشــان یــک جــور .و همــه هــم در ایــن راســتا کــه در شــعار ســرنگونی
رژیــم و «مــرگ بــر خامن ـهای» خللــی ایجــاد کننــد.
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نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه ایــن گونــه لجنپراکنیهــا و دروغپردازیهــا
در کادر مشــخص زمانــی و مکانــی خاصــی معنــای روشــنتری پیــدا میکننــد.
یعنــی شیطانســازی سیاســت شــناخته شــده رژیــم در رابطــه بــا مجاهدیــن بــوده
اســت .امــا ایــن قبیــل کارهــای رذیالنــه در شــرایط خــاص قیــام ضریبــی چندبرابــر
میخــورد و حتــی معنایــی جدیــد پیــدا میکنــد .در شــرایطی کــه هشـتهزار نفــر
دســتگیر میشــوند و هــر روز خبــر شــهادت یکــی از آنهــا بــا عنــوان «خودکشــی»
منتشــر میشــود .در شــرایطی کــه در خیابانهــا تودههــای گرســنه همــه چیــز
از دســت داده شــعار مــرگ بــر خامنــهای میدهنــد ،در شــرایطی کــه طنیــن
شــعار « اصــاح طلــب ،اصــول گــرا ،دیگــه تمــام شــد ماجــرا» خــود ابلیــس بــزرگ
را بــه میــدان میکشــد و او بــا ریــاکاری تمــام آخوندهــای عالــم عــذر تقصیــر
میخواهــد کــه بــه او هــم «انتقاداتــی وارد اســت» و مهمتــر ایــن کــه وقتــی
مجاهدیــن را عامــل اصلــی قیــام معرفــی میکنــد و بــا صراحــت تمــام دنــدان
تیــز میکنــد بــرای ســرکوب عریانتــر ،بهتریــن خدمــت بــه وزارت اطالعــات ایــن
اســت کــه علــم کنیــم مجاهدیــن شــکنجهگر هســتند و قتلهــای مشــکوک و
غیــر مشــکوک در اشــرف انجــام شــده و علیرضــا طاهرلــو کــه در حملــه مــزدوران
والیتفقیــه و مالکــی ،در ۱۹فروردیــن ۹۰بــه اشــرف بــه شــهادت رســید ،چقــدر
توســط شــکنجهگران مجاهــد شــکنجه شــده و ایــن قبیــل مزخرفــات.
امدادرســانی بــه بیــت عظمــا از ایــن بیشــتر امــکان دارد؟ در یــک کالم ســر هــم
کــردن ایــن همــه یــاوه و دروغ تقالهایــی اســت بــرای منحــرف کــردن اصــل قضیــه
دســتگیر شــدگان و «خودکشــی»های دستگیرشــدگان قیــام.
ایــن خدمــت ،کــه مطمئنــا بــی اجــر و مــزد هــم نیســت ،در خــارج کشــور بــه
صــورت وقیحانهتــری اوج میگیــرد .مگــر ابلیــس ضمانــت داده کــه تخمریــزیاش
منحصــر بــه داخــل کشــور باشــد؟ امکانــات رنگارنگــی در فرنگ هســت کــه در داخل
نیســت .ایــن اســت کــه حتــی ســاواکیهای شــکنجهگر هــم بــه خدمــت گرفتــه
میشــوند .مدعــی میشــوند و از مجاهدیــن و مبــارزان طلبــکاری میکننــد.
گنــده التهــای مطبوعاتیشــان را بــه میــدان میفرســتند .نفوذیهــای ســوخته و
مطرودشــان یــک دفعــه کشــف میکننــد کــه مجاهدیــن در جبهــه خلــق نیســتند!
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اصـ ً
ا مانــع اعتــا و گســترش جنبــش هســتند.
مجاهدینــی کــه بــرای تأمیــن مالــی روزمــره خــود بــا هــزار و یــک مشــکل
روبهروبــه رو هســتند بــه انبــوه نماینــدگان پارلمــان و کنگــره و ســنا و انجمنهــای
حقــوق بشــری پــول میدهنــد .بــه تازگــی هــم در آلبانــی دارنــد ،جلــو چشــم
تمــام جهانیــان ،از دولــت آلبانــی گرفتــه تــا ســفارت آمریــکا و ســازمان ملــل و،...
بــا خوانــدن یــک دوجیــن «اجی.مجی.الترجــی» ،زنــدان میســازند! و بســیار
الطائالتــی از ایــن دســت کــه اگــر وقــت و حوصلــه داشــتید بــه یکــی از برنامههــای
«میهــن تــی.وی» گــوش دهیــد تــا بهتــر و بیشــتر از دهــان امثــال نفــوذی هــار و
مطــرود وزارت اطالعــات یــا دیگــر وراجهــای عضــو بانــد ســعید بهبهانــی بشــنوید.
یک نمونة اطالعرسانی از نوع تولههای ابلیس
بــد نیســت یــک نمونــه از نــوع اطــاع رســانی را از زبان یک تولــه ابلیــس روانپریش
از تلویزیــون میهــن تــی.وی مــرور کنیــم .اســم ســیامک نــادری را شــنیدهاید؟
ایشــان بعــد از کشــف ســاواكي جليلالقــدر و لعنـهاهلل علیــه ،پرويــز معتمــد توســط
مصداقــي ،دومیــن کشــف وزارتــی بازیافتــه تــواب تشــنه بهخــون و بــاد زده شــده
توســط ســعيد بهبهانــي اســت.
او بــا ســرهم کــردن دروغهایــی از نــوع شــاخدارش چنــان یاوههایــی بــه هــم
میبافــد کــه گاه آدمــی میمانــد بــه ایــن بابــا بخنــدد یــا بــر فالکتــش بگریــد؟
بــه ایــن ادعــا کــه نصــف مجاهدیــن را شــکنجهگر و بازجــو و قاتــل و ...معرفــی
میکنــد کاری نداریــم.
بــه ایــن نمونــه توجــه کنیــد کــه گفتــه اســت مجاهدیــن قصــد کشــتن و نابــودی او
را داشــتهاند .بــاز هــم از انبــوه یاوههایــش در ایــن مــورد کــه بیشــتر کابوسهــای
یــک مالیخولیــای خودفروختــه اســت میگذریــم .بــه یــک نمونــة مشــخص از
یاوههایــش میپردازیــم کــه شایســته اســت حافظــان حقــوق گنجکشهــا هــم
بیاینــد علیــه مجاهدیــن اعــام جــرم کننــد.
نــادری گفتــه یــا نوشــته متوجــه شــده بــوده اســت کــه مجاهدیــن قصــد نابــودی و
کشــتن او را داشــتهاند .لــذا بــه همــه چیــز آنهــا مشــکوک بــوده اســت .از جملــه
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اینکــه یــک بــار یکــی از مجاهدیــن مقــداری بیســکویت بــه او میدهــد و« :بــه
شــوخی گفــت :ایــن را بخــور ،ســم تــوش نیســت .بیســکویت در کمــد باقیمانــده
بــود ،مــن اســتفاده نکــردم ،آن بیســکویت را بــه گنجشـکهای بــاالی درخــت کنــار
بنگالمــان دادم .فــردا هیــچ کــدام از آن گنجشــکها نیامدنــد .درحالــی کــه هــر
روز میآمدنــد ،و ســر و صــدای زیــادی هــم داشــتند» و بعــد« :همــان بیســکویت
را بــرای چــک بــه یکــی از دو قمــری کــه روبــه روی بنــگال مــا بــودُ ،خــرد کــردم
و ریختــم باغچــه .وقتــی خــورد ،برخــاف 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 درمیآوردیــم ،میگفــت:کارد دســته ســیاه
بــه شــکممان بــرود! حــاال مــا هــم بــه ایــن گنجشــکان و قمریــان زبــان نفهــم!
میگوییــم واقعــً کارد دســته ســیاه بــه شکمشــان بــرود .یعنــی بهانــدازة یــک
روانپریــش وزارتنشــان هــم عقــل نداشــتید تــا بیســکویتهای اهدایــی مجاهدیــن
را قبــل از خــوردن چــک کنیــد؟
بهنظــر شــما مــا بــا یــک عــده «شــوت» طــرف هســتیم یــا «شــوط»؟ مــن کــه
بــه جــد معتقــدم بــا یــک عــده «شــوط شــوت» مواجهیــم .و اال آیــا کســی پیــدا
میشــود چنیــن کابوســهایی را بــه عنــوان واقعیــت بپذیــرد؟
امــا وظیفــة خطیــر اطالعرســانی میهــن تــی.وی راه را بــاز میکنــد تــا یغمایــی
بگویــد بعــد از مقالــه «شــمهای از خــروار» فهمیــده کــه حرفهــای نــادری درســت
اســت .بــه یغمایــی ،کــه اخیـرًا کشــف کــرده بــا سـگها همخــون اســت و عکــس
خــودش و تولهســگی را کــه بــه بــرادری انتخــاب کــرده اســت در فیسبوکــش
منتشــر کــرده ،ســفارش میکنیــم ســوگنامهای بــرای «گنجشــکان و قمریــان»
بســراید .مــزدور ديگــري بعــد از بیســت وپنــج ســال تــازه بــه یــادش آمــده کــه
خاطراتــش از فــروغ جاویــدان را بنویســد نعــرهای از «اتهامــات ســنگین نقــض
سیســتماتیک حقــوق بشــر» توســط مجاهدیــن میکشــد و یــاوه میبافــد .بــه
ایشــان توصیــه میکنیــم کــه «نقــض حقــوق گنجشــکان و قمریــان» را نیــز بــه
لیســت اتهامــات مجاهدیــن اضافــه کنــد.
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محمدرضــا روحانــی هــم میگویــد وقتــی عضــو شــورا بــوده اتاقــش در چندمتــری
اتــاق مریــم رجــوی بــوده ولــی از ایــن اتفاقــات خبــر نداشــته اســت(توجه شــود بــه
اســتدالل محکمــی کــه فرمودهانــد!) .بــه ایشــان هــم توصیــه میشــود «گنجشــکان
و قمریــان» را در لیســت موکلیــن بیزبــان خــود وارد کنــد ...و بســیاری دیگــر از
ایــن قبیــل کشــفیات جدیــد جماعــت میهــن تــی.وی کــه بــه تأییــد یاوههــای
نــادری پرداختهانــد .امــا ســعید بهبهانــی کــه در ســالهای گذشــته بــا مــزدوران
پیشــانی ســفیدی همچــون ســبحانی  ،بهــزاد علیشــاهی «اطــاع رســانی» و
مصاحبــه میکــرد بــه کجــا رســید کــه االن بــا ایــن تحفــه جدیــدش برســد؟
حــال یــک اطالع رســانی از همیــندســت را از خبرگــزاري فارس(16خــرداد)1390
بهنقــل از پايــگاه اطالعرســاني هابيليــان مــرور کنیــم تــا بیشــتر و بیشــتر دســتمان
بیایــد کــه کفگیــر وزارت خبیثــه تــا چــه حــدی بــه تــه دیــگ خــورده.
هابیلیــان دربــارة تهاجــم وحشــیانة نیروهــای مالکــی بــه مجاهدیــن در اشــرف
نوشــته اســت« :منافقيــن کــه قبــل از ورود نيروهــاي عراقــي ،تمــام تــدارکات الزم
را از ســاحهاي ســرد تــا پــاره آهــن و ســنگ و چــوب را آمــاده کــرده بودنــد،
تمهيــد ديگــري هــم انديشــيده بودنــد و آن اســتفاده از خــون مصنوعــي بــراي
نشــاندادن شــدت جراحــات وارده بــه نيروهايشــان بــود ،بــه گون ـهاي کــه قبــل از
آغــاز درگيريهــا ،عناصــر منافقيــن خــون گياهــي از شــيره چغنــدر قرمــز (لبــو)
بــه مقــدار ۱۰۰۰ليتــر تهيــه کردنــد تــا در صــورت کوچکتريــن ضربــه وارده بــه
نيروهايشــان ،آنهــا را غــرق درخــون کننــد و پــس از فيلمبــرداري و ارســال بــراي
شــبکههاي خارجــي“ ،عمــق فاجعــه” را بــه تصويــر بکشــند .ايــن تمهيــد منافقيــن
بــود کــه تعــداد کشــته و زخميهــاي ايــن فرقــه را در هــر درگيــري بســيار باالتــر
از آمــار واقعــي آن نشــان م ـيداد».
و ایــن میشــود کل دو «اطــاع رســانی» دس ـتپخت دو تولــه ابلیــس .میبینیــد
کــه در محتــوا مطلقــً بــا هــم فرقــی ندارنــد زیــرا کــه ماهیــت هــر دو یکــی اســت.
بنابرایــن از شــوطهایی از قبیــل ســعید بهبهانــی و اعــوان و انصــارش ،کمــا ایــن
کــه از ســایت هابیلیــان و تولههایــش بگذریــم .زیــرا در نهایــت بایــد بپرســیم
بازنــده کیســت؟ مقاومــت ایــران و مجاهدیــن یــا وزارت اطالعــات رژیــم؟
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نام دیگر ابلیس و عاقبت ابلیسیان
بــه یــاد آوریــم کــه نــام دیگــر ابلیــس ،و الجــرم تخــم و ترک ـهاش ،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

همچنیــن آمــده اســت کــه کذابــان هیــچ جــای دیگــری جــز جهنــم ندارنــد.
بــا ایــن حســاب دروغگویــان مدعــی «اطــاع رســانی» کــه جــز یــاوه و کــذب
نمیپراکننــد جایشــان کجاســت؟
ابلیــس هرچــه میخواهــد زاد و ولــد کنــد! تولههــای رنگارنــگ و ریــز و درشــت
تولیــد کنــد و نامهــای مختلفــی بــر آنهــا بگــذارد .امــا تاریــخ فرزنــدان انســان
اینگونــه مقــدر نشــده کــه ابلیــس بــر آن ســلطه داشــته باشــد .در قرآن(ســوره
اســرا آیــه )۶۵خواندهایــم آنــگاه کــه شــیطان بــه خــدا میگویــد اگــر بــه او فرصــت
داده شــود بــر فرزنــد انســان ســلطه خواهــد یافــت .خــدا در پاســخش میگویــد
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 کینهورزیهــای خــود غوطــه بخورنــد کــه داستایوســکی بــه یکــی از ژرفتریــن
تعاریــف دوزخ دســت یافتــه اســت :دوزخ یعنــی ناتوانــی در عشــق ورزیــدن و مــا
اضافــه میکنیــم دوزخ همــان نیهلیســم افسارگســیخته حضــرات اســت کــه مثــل
کــرم و مــار و عقــرب در آن میلولنــد و همدیگــر را نیــش میزننــد و آنــگاه کــه
دهــان بــاز میکننــد مــا بــا فورانــی از عفونــت و چــرک و ریــم مواجــه خواهیــم
بــود کــه نامهــای مختلفــی دارد .یکــی از آن مردابهــای عفــن «میهــن تــی.وی»
بــه مدیریــت «ســعید بهبهانــی» اســت.
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درود بر هرکه با من شریک است

		

مستی من از نور ،نو ِر پروانه
در
ِ

		

شب این دهلیز!
در ِ

محمود درویش
نبــرد همیشــه لذتبخــش اســت .همیشــه احیاکننــده و امیدســاز اســت و هرچــه
بــه ظهرالعطــش آن نزدیکتــر شــویم چشــمانداز روشــنتر و انســان مبــارز قــد
برافراشــتهتر میشــود.
در ایــن کشــاکش اســت کــه روابــط و مناســبات انســانی از «نــو» و «آگاهانــه»
تعریــف و تفســیر میشــوند .پیوندهــای جدیــد انســانی بــه وجــود میآیــد و انســان
جدیــد خلــق میشــود .در اســطورة معــروف گیــل گمــش آمــده اســت کــه انکیــدو
همــرزم و رفیــق ســفر گیــل گمــش بــه خاتــون ریشــات میگویــد:
«مــادر! مــن در نبــرد بــرادر خویــش را یافتــم» .و انســان بــدون شــرکت فعــال در
نبــرد جنــازهای متعفــن ،ولــو متفکــر ،اســت .انســانی کــه مبــارزه نمیکنــد یــا از
مبــارزه درم ـیرود ،یــا بدتــر از آن ،بــه آنــان کــه مبــارزه میکننــد جفــا میکنــد
و تهمــت میزنــد و ســد راهشــان میشــود بــه صورتــی اتودینامیــک محکــوم بــه
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فنــا و گــم شــدن در زوال اســت.
گیــل گمــش گفتــه« :رفیــق مــن! مــن در میــان معرکــه کشــته نشــدم ،بایســت
بــدون افتخــار بمیــرم» .در حالــی کــه نشــاط و ســرزندگی ناشــی از مبــارزه بــه
انســان هویــت میدهــد .ایــن اســت کــه مبــارزه بــرای یــک انســان مبــارز تعریــف
«هویــت انســانی» او اســت .خــارج از مبــارزه نــه شــادی معنایــی دارد و نــه عشــق.
نشــاط ناشــی از شــرکت در نبــرد انســان را آرامــش میدهــد درحالیکــه موجــب
وحشــت و ذلــت دشــمن اســت و البتــه کــه نبایــد انتظــار داشــته باشــیم دشــمن تــا
آخریــن دمیکــه پرچمــش فــرو میافتــد و جســم و جانــش در مدفنــی ابــدی بــه
گــور ســپرده میشــود دســت از توطئــه و شــانتاژ و شــلیک و حتــی وزوز بــردارد.
نــام مجموعــة ایــن دس ـتو پــا زدنهــا 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 دســتو پازدنهــای رژیــم مشــاهده
میکنیــم .بهطــوری کــه تــا حــدی بــا نابــاوری از خــود میپرســیم چــه اتفاقــی
افتــاده اســت؟ چــه چیــزی چرخیــده اســت؟ بــه راســتی ایــن همــه وحشــت و
اضطــراب و تقالهــای بــا معنــا و بیمعنــا ناشــی از چیســت؟
بهطــور خــاص بعــد از روزهــای داغ دیمــاه گذشــته و شــعارهای «مــرگ بــر
خامنـهای» و مــورد خطــاب قــرار دادن «اصــول گــرا و اصــاح طلــب» و اعــام تمــام
شــدن «ماجــرا» مــدار اوضــاع چگونــه میچرخــد کــه بــه خوابگــه مورچــگان آب
افتــاده اســت؟
نمیدانــم هیــچگاه بــه نقاشــیهای فرانسیســکو گویــا نقــاش قــرن نوزدهــم
اســپانیایی نگاهــی انداختهایــد؟ گویــا مــردی بســیار متناقــض بــود .گاهــی امیــدوار
و روشــنبین و گاه ســرخورده و ناامیــد .ایــن تناقــض در تابلوهایــی کــه کشــیده
دیــده میشــود .مثــ ً
ا تابلویــی دارد بــه نــام «غــول»« .غــول» انســانی اســت بــا
هیبتــی مهیــب در میــان تالطمیشــدید در حــال نبــرد بــا امــواج ســهمگین دریــا.
انســانی برآمــده از عمــق یــک دریــای ژرف بــا دســت و ســر و ســینهای در یــک
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آســمان گســترده .بــا مشــتی گــره کــرده و بازوانــی ســتبر.
در گوشــة ســمت راســت تابلــو اردویــی از مردمــان ،بــا انبوهــی بــار وبنــه و حیوانات،
در حــال فــرار دیــده میشــود .گویــا ایــن تابلــو را در جریــان حمــات ناپلئــون بــه
اســپانیا کشــیده اســت و تفاســیر متضــادی از آن شــده .برخــی گفتهانــد کــه غــول
ســمبل روح اســپانیا اســت کــه بــا مش ـتهای 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 بهعنــوان غولــی عصیــان کــرده علیــه ظلــم و ســتم متجــاوز نشــان میدهــد.
مــا بهدرســتی و یقیــن نمیدانیــم کــه مقصــود گویــا از ایــن نقاشــی بســیار قــوی
چیســت .امــا مــن هــرگاه کــه بــه آن نــگاه میکنــم ایــن احســاس را پیــدا میکنــم
آن «غــول پرهیبــت و هیمنــه» خلــق ایــران اســت کــه از میــان تالطــم امــواج
شــورانگیز انقــاب قــد برمیافــرازد و موجــب «اضطــراب و بــی آرامـیو بــی قــراری
و انــدوه» دشــمن خونریــز میگــردد.
بهویــژه بعــد از قیــام شــورآفرین دیمــاه ســال گذشــته رفتــم و دقایقــی بــه
«غــول» در حــال ظهــور کــه مــو برتــن دشــمنان ســیخ کــرده اســت خیــره شــدم.
و بــی اختیــار زمزمــه کــردم:
که گفته است
من آخرین بازمانده فرزانگان زمینم؟

من آن غول زیبایم که در استوای شب ایستاده است
غریق زاللی همه آبهای جان
و چشم انداز شیطنتش
خاستگاه ستارهای است

(احمد شاملو شعر عقوبت)
واقعیــت ایــن اســت کــه غــول قیــام از میــان امــواج پرتالطــم تاریــخ ســر بــرآورده
اســت .قیامــی عظیــم و از همــان ابتــدا شــکوهمند .قیامیکــه شــعار بنیادینــش
تحقــق آرزوی دیریــن یــک خلــق تحــت ســتم و ســرکوب اســت .از حاشــیهها
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بگذریــم .از معنــای ارتقــا یــک اعتــراض از گرانــی بــه شــعار «مــرگ بــر خامنـهای»
هــم بگذریــم .از ایــن هــم کــه اینبــار آتــش از شــهرهای درجــه دو و ســه شــعلهور
شــد و شــهید و شــهیدان آن از تودههــای زحمتکــش و بهجــان آمــده شــهرهای
کوچــک و دورافتــاده بودنــد نیــز بگذریــم .حتــی و حتــی از حرفهــای مقــام عظمــا
هــم کــه مجاهدیــن را عامــل اصلــی قیــام معرفــی کــرد بگذریــم.
هریــک از ایــن نــکات بســیار پرمعنــا و قابــل دســتهبندی و شایســته درنگهــای
بســیار اســت .امــا بــا هــر نگاهــی کــه بــه ایــن حــوادث نــگاه کنیــم بــه ایــن
قطعیــت میرســیم کــه غولــی در حــال ظهــور اســت .غولــی زیبــا کــه در اســتوای
شــب ایســتاده و چشــم انــداز شــیطنتش خاسـتگاه 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 کردهانــد معنایــی بســیار ژرف دارد.
گر باد فتنه هر دو جهان را به هم زند
ما و چراغ چشم و ره انتظار دوست

بــه اوضــاع و احــوال زمانــة خــود هــم اگــر کــه نیــک بنگریــم بــه روشــنی
درمییابیــم کــه مســئولیتهای مــا بهعنــوان یــک مجاهــد ،یــا یــک ســازمان ،یــا
یــک مقاومــت ،افزونتــر شــده اســت.
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
آخــر ،بــا همــه فتنههــای در پیــش آن ،بــا همــه مشــکالت و مصائبــی کــه بایــد
تحمــل کنیــم و بــا همــه احتماالتــی کــه اکنــون حتــی تصــورش را نمیتوانیــم
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 ســفتتر
کنیــم و از همیــن گام اول بــا آغــوش بــاز بــه اســتقبال دشــواریهای بیشــتر و
بادهــای فتنـهای کــه «هــر دو جهــان را بــه هــم زنــد» برویــم.
اوضاع بحرانی و تمامیت واقعیت
در ایــن کــه اوضــاع رژیــم بــه هــم ریختــه اســت کســی شــک نــدارد .حتــی
خودیهایشــان نیــز بــه ایــن واقعیــت معتــرف هســتند .بــه حرفهــای ســعید
حجاریــان و تــاج زاده و نامــه ابوالفضــل قدیانــی توجــه کنیــد .طــرف بــه زبــان
اشــهدش میگویــد اشــتباه کردیــم اصــل والیــت فقیــه را وارد قانــون اساســی
کردیــم .امــا اینهــا همــه واقعیــت نیســتند .حتــی از آنجــا کــه مــورد سواســتفاده
فرصتطلبــان هــم قــرار میگیــرد بســنده کــردن صــرف بــه آن گمــراه کننــده
هــم هســت.
مــا کســانی هســتیم کــه دس ـتاندرکار یــک زایــش بــزرگ اجتماعــی هســتیم و
بــه خوبــی میدانیــم در ایــن «امــر صعــب و مســتصعب» کوچکتریــن عــدم جدیتــی
منجــر بــه نابــودی کل جنبــش میشــود .مــا دیــده و بــه خوبــی حــس و لمــس
میکنیــم کــه بازتــاب ارزیابیهــای پوشــالی و ندیــدن نقــاط ضعــف خودمــان
بیشــتر از آن چــه بــه نفــع جنبــش باشــد ضربــه زننــده اســت و عواقــب ســنگینش
گریبانگیــر خــود مــا خواهــد شــد .بنابرایــن بایــد بیــش از دشــمن چشـممان 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.
و اگــر معنــای هــدف خودمــان را بفهمیــم ،کــه طــی ســالیان کشــاکش خــوب
فهمیدهایــم ،بایــد قبــل از هرچیــز آمــاده پرداختــن هزینــه بــرای برهــم زدن ایــن
مــدار کجمــدار باشــیم.
ربودن خاتم سلیمانی و حاکمیت «جن»
امــا در پایــان همــة برآوردهــا و ارزیابیهــا باالخــره بــه ایــن ســؤال میرســیم کــه
مــا چــه داریــم کــه دشــمن نــدارد؟ یعنــی درواقــع ســرمایة اصلــی مــا ،چــه بــه
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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 میانــدازد؟
و «ضدســرمایه» دشــمن چیســت؟ ایــن همــان چیــزی اســت کــه پیــروزی یکــی
از طرفیــن را تضمیــن میکنــد .مقابلــه و رویارویــی ایــن دو ســرمایه اســت کــه
تعیینکننــدة مراحــل و تاکتیکهــای بعــدی نبــرد اســت و جدیــت ایــن مقولــه
تــا بدانجاســت کــه بهتــر از هرکــس حریــف آن را حــس میکنــد و بنابرایــن
متمرکــز روی آن اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه رژیــم طــی حاکمیــت چهــل ســاله خــود بــه صــورت
متمرکــز و بــی وقفــه ارگانهــای ســرکوب و توطئــه خــود را ســاخته اســت .از ســپاه
تــا بســیج و بیســتوچهار ارگان اطالعاتــی و ضداطالعاتــی و...
همچنیــن در تقویــت «عمــود خیمــه نظــام» از ســازمان دادن و بــه راه انداختــن
هیــچ ارگان تبلیغاتــی ویــژه آن دریــغ نکــرده اســت.
متقاب ً
ال ما در چه وضعیتی هستیم؟
تودههــای گرســنه و مــورد ســتم و ســرکوب شــده بــه خیابانهــا آمــده و پتانســیل
انقالبــی بســیار جوشــانی از خــود نشــان دادهانــد .درعــوض همیــن تــودة انقالبــی
نیــاز بــه ســازماندهی و هدایــت بــا رهبــری شــناخته شــده و شــعارهای متناســب
دارد .پــس کمبــود اصلــی جنبــش مــا ،کــه عامــل تعییــن کننــدة پیــروزی یــا
شکســت آن هــم هســت ،ســازمان رهبــری کننــدة آن اســت .حــال نگاهــی بــه
نیروهــای سیاســی و ســازمانهایی کــه موجودنــد بکنیــم.
کجــا اســت آن ســازمان شایســته رهبــری کننــده تودههــا؟ و کیســت آن رهبــری
کــه بتوانــد «عمــود خیمــه» جنبــش قــرار بگیــرد؟
در تجربــة انقــاب ضدســلطنتی دیدیــم کــه از آنجــا کــه حکومــت شــاه یــک
حکومــت پلیســی بــود ســاواک نقــش اصلــی را در ســرکوب و ارعــاب مــردم بــازی
میکــرد .امــا در جبهــة مــردم ،بهرغــم آن همــه جوشــش انقالبــی ،نــه ســازمان
مناســب رهبــری کننــدهای وجــود داشــت و نــه رهبــری شــناخته شــده کــه
شــاخص اصلــی مبــارزه بــا دیکتاتــوری ســلطنتی باشــد .شــاه بــا اعــدام و کشــتن
رهبــران مجاهدیــن و فداییهــا بزرگتریــن خیانــت تاریخــی خــود را بــه ملــت
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ایــران کــرده بــود و ســازمانهای پیشــتاز مجاهدیــن و فداییهــا کــه ســنگبنای
اصلــی انقــاب ضدســلطنتی بودنــد هنــوز از عواقــب خیانــت شــاه کمــر راســت
نکــرده بودنــد و از آنجــا کــه تاریــخ معطــل مــا نمیمانــد خمینــی از همیــن ضعــف
تاریخــی ســربرآورد و بــه اصطــاح زد و بــرد .نتیجـهاش را هــم طــی ســالیان نکبــت
بــار حکومتــش میبینیــم.
شــادروان احمــد شــاملو ،کــه عــاوه بــر شــاعری روشــنفکری مســئول و هوشــیار
بــود ،تنهــا چندمــاه بعــد از حاکمیــت خمینــی در نام ـهای بــه مهنــدس بــازرگان
دربــارة نتیجــة بــه تــاراج رفتــن انقــاب و ســرقت رهبــری بزرگتریــن انقــاب بعــد
از مشــروطه نوشــت:
«آنــان زهــری بــا خــود آورده بودنــد کــه دوســت را دشــمن و دشــمن را دوســت
جلــوه مـیداد .قهرمانــان جــان برکــف و پاکبــاز خلــق ،منافــق و بیگانهپرســت نــام
گرفتنــد و رســواترین دشــمنان خلــق بــر اریکــه قــدرت نشــانده شــدند».
امــا ای کاش فاجعــه در همیــن حــد ختــم میشــد کــه شــاملو گفتــه اســت.
بهتریــن توصیــف ابعــاد فاجعــه ناگزیــر و در تقدیــر را در داســتان ســلیمان نبــی
یافتـهام .آنــگاه کــه گفتهانــد ســلیمان نبــی «خاتــم»ی داشــت کــه هرچــه را اراده
میکــرده درحــال برایــش آمــاده میشــد .براثــر یــک اشــتباه خاتــم ســلیمانی
بــه دســت «جــن»ی تبهــکار میافتــد و از آن پــس دوران حاکمیــت «جــن» بــر
«انــس» شــروع میشــود .در ایــن اســطوره آمــده اســت کــه ســلیمان نبــی زبــان
حیوانــات را میدانســته ،بــا بــاد ســخن میگفتــه و خورشــید را برمیگردانــده
اســت .بــا بســاطی ســحرانگیز ســفر میکــرده و مســافات را در مینوردیــده اســت.
عــاوه 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 برمیگــردد و
ایــن بــار «جنیــان» هســتند کــه بــه «انســیان» حاکمیــت پیــدا میکننــد .ســلیمان
هــم هرچــه فریــاد میکشــد کســی حرفــش را بــاور نمیکنــد و حتــی از ســوی
«حــزب اللهی»هــای آن دوره مضــروب و رانــده میشــود و ...در چنیــن وضعیتــی
چــه پیــش میآیــد؟
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 بهجــای
ســلیمان بــر اریکــه ،ضــد او خواهــد گفــت و ضــد او خواهــد کــرد .ولــو بهنــام
عدالــت باشــد یــا هرکلمــة مقــدس و ربــوده شــدة دیگــر.
حاکمیــت «جنیــان»« ،پریــان»« ،دوالپایــان» و «وحــوش» آغــاز میشــود و آنــان
کــه ســلیمان را از «خاتــم»ش میشناســند نیــز وضعــی عجیبتــر پیــدا خواهنــد
کــرد .میتوانیــم مصادیــق روز کلمــات را پیــدا و جایگزیــن کنیــم .زمانــی ایــن
مصادیــق گزمههــا و شــحنهها و دوســتاقبانها بودنــد و اکنــون بســیجی و پاســدار
و ســرباز گمنــام امــام زمــان و پاســدار سیاســی خــارج کشــوری و مــزدور و خفیــه
نویــس فــکل کراواتــی و از ایــن قبیــل جانــوران هســتند کــه برایمــان بســیار
آشــنایند .آن هــم در جامع ـهای آلــوده بــه هــزار ســم و زهــر و «جن»زدگــی کــه
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 میبــارد بــاز هــم ایــن حافــظ
اســت کــه بــه یــاری مــا میشــتابد و در گوشهــای ســنگین شــدة مــا میخوانــد:
نومید مشو که حق رها نکند

چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

آیــا آنچــه کــه در افســانة ســلیمان نبــی مــرور کردیــم کفایــت نمیکنــد تــا بــه
اهمیــت موضــوع زمانــه خودمــان پــی ببریــم؟
سرمایة اصلی ما
شــناخت ســرمایة اصلــی هرجنبــش ضرورتــی حیاتــی اســتو در اینبــاره میتــوان
نمونههــای متعــددی برشــمرد .میتــوان از تجربههــای تلــخ و دردناکــی یــاد کــرد
کــه البتــه بهــای خونیـناش را مــردم و خلقهــا دادهانــد .امــا اگــر بــه ایــن تجربــه
مکــرر عمیقــً 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 بهراســتی در برابــر ایــن همــه ارگان ســازمانیافته ســرکوب و توطئــه رژیــم
و رهبــری مشــخص و شــناختهاش مــا چــه ســازمانی داریــم و چــه کســی مــا را
هدایــت میکنــد؟
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بــرادر مســعود بارهــا و بارهــا اعــام کــرده اســت هرکــس رژیــم والیــت فقیــه
را در تمامیــت آن بــه زمیــن بزنــد و حاکمیــت جمهــور مــردم را برقــرار کنــد،
رهبــر اســت .بــه ایــن اصــل پایـهای و ریشـهای وفــادار بمانیــم .اگــر هرکــس و هــر
ســازمانی توانســت بــا هیــوالی دیکتاتــوری مذهبــی دربیافتــد و آن را بــه زمیــن
بزنــد مــا اخالقــً 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
دشــوار اســت کــه صمیمانــه بــه آن متعهدیــم.
آیــا دیگــران هــم بــه ایــن اصــل وفادارنــد؟ ایــن بــه مــا مربــوط نمیشــود .مــا ایــن
حــق برابــر را بــرای همــه ســازمانها و گروههــا و افــراد قائــل هســتیم کــه در
میــدان مبــارزه بــا «جــن» حاکــم «ســلیمان» خــود را هــم معرفــی کننــد .تــا آنجــا
کــه بــه مــا مجاهدیــن مربــوط میشــود کارمــان در ایــن ســالها همیــن بــوده
اســت کــه نقطــه نظــرات خــود را بیــان و منتشــر و «ســلیمان» خودمــان را معرفــی
کنیــم .دیگــران میتواننــد بــه آن معتقــد باشــند و میتواننــد نباشــند .اگــر مــا
ســنگی در جلــو راه آنهــا انداختیــم کــه نتواننــد مبــارزه کننــد البتــه کــه شایســته
انتقادهــای بســیار خواهیــم بــود و حاضریــم در هــر دادگاه و میدانــی محاکمــه
شــویم .امــا دیگــران هــم بایــد ایــن حــق را بــرای مــا بــه رســمیت بشناســند کــه
اعتقــادات خــود را داشــته باشــیم .بــاز هــم صریحتــر بگوییــم معرفــی آلترناتیــو
و رهبــری جنبــش فینفســه یــک وظیفــة انقالبــی در جهــت رفــع کمبودهــا و
نواقــص جنبــش اســت کــه پیــروزی بــر دشــمن ضدبشــری را تضمیــن میکنــد و مــا
مجاهدیــن کاری بــه جــز ایــن نکردهایــم .شــاهکار تاریخــی مجاهدیــن همیــن حفظ
تشــکیالت خودشــان و آلترناتیــو شــورای ملــی مقاومــت بــوده اســت .فتنههــای
بســیاری را پشــت سرگذاشــتهایم کــه هرکدامشــان کافــی بــود جنبشــی را از بیــخ
و بــن برکنــد .همچنیــن کــم عهدشــکنی نداشــتهایم و کــم ناجوانمردیهــا و از
پشــت خنجــر زدنهــای رفیقــان نیمــه راه تجربــه نکردهایــم .امــا اگــر بخواهیــم
افتخــاری ،چــه میهنــی و چــه بــه طــور اخــص مجاهــدی ،بــرای مســعود رجــوی
قائــل شــویم حفــظ آلترناتیــو انقالبــی در برابــر رژیــم اســت.
از همیــن رو مــن بــدون هیــچ تردیــدی معتقــدم آن ســرمایة اصلــی کــه مــا در
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برابــر خامنــهای و دســتگاه منحــوس حاکمیتــش داریــم ســازمان و تشــکیالت
انقالبــی پیشــتاز و معرفــی رهبــری مقاومــت خودمــان اســت.
اما سالیان است که دلباختهام به مردی
که اسب را دوست میداشت
عریان و سرکش
و زمانی که میتاخت در دشتهای بکر
هیچ لگامی را شایستة اسب نمیشناخت
دلباختهام به مردی
صلیب بردوش خود را بیشتر از فرزندش بوسیده است
که
ِ

حشرات االرض و وزوزهای نفرت
در ایــن معرکــه عــدهای هــم بــه توصیــة عبیــد زاکانــی در رســالة صــد پنــد عمــل
میکننــد کــه بــه طعنــه و طنــز ســفارش کــرده اســت« :مســخرگی و قــوادی و
دفزنــی و عمــاری و گواهــی بــه دروغ دادن و دیــن بــه دنیــا فروختــن و کفــران
نعمــت پیشــه ســازید تــا پیــش بــزرگان عزیــز باشــید و از عمــر برخــوردار گردیــد».
ایــن ســیر انحطاطــی و فســاد از بهانهجوییهــای بــی پایــه و اســاس شــروع
میشــود و در ادامــه خــود بــه تیــز کــردن تیــغ جــاد ،و حتــی خــود تیــغ بــه
دســت گرفتــن ،و مبــازران و مجاهــدان را تکــه پــاره کــردن منتهــی میشــود.
شــادروان دکتــر ســاعدی نمایشــنامهای دارد بــه نــام «ننــه انســی» کــه حــوادث
مربــوط بــه وقایــع انقــاب مشــروطه را بازســازی کــرده اســت .در طی حوادثی پســر
ننــه انســی بــه مقــام فراشباشــی صمدخــان دشــمن مشــروطه میرســد و ننــه
انســی بــه او میگویــد« :هرجــادی اول بــا وردســتی شــروع میکنــه ،وقتــی آموختــه
شــد و خــوب وردســتی کــرد اون وقــت خــودش صاحــب ســفره و ســاطور میشــه».
ســوتهدالن نــوع یغمایــی و مصداقــی و روحانــی کــه حداقــل بــه مقــام فراشباشــی
صمدخــان زمانــه خــود رســیدهاند در چندقدمــی صاحــب ســفره و ســاطور شــدن
قــرار دارنــد؟ بــه تــک تــک حرفهــا و ادعاهایشــان نــگاه کنیــد و فــوران جنــون
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گاوی یــک حیــوان وحشــی کینهجــوی عنــان از دســت داده را نــگاه کنیــد.
مــن بارهــا و بارهــا بــه ایــن فکــر کــردهام کــه بــه راســتی کســی مثــل مصداقــی کــه
در علــن و در خــارج کشــور اینگونــه پرغیــظ و کینهجــو نســبت بــه مجاهدیــن
و رهبــری آنهــا اســت اگــر در زنــدان اویــن و در ســلولهای انفــرادی آنهــا را در
اســارت داشــت چــه میکــرد؟
و هرگــز تردیــد نکــردهام کــه بســا و بســا بیشــتر از بازجویــان ســفاک و خونریــز آنها
را شــکنجه میکــرد و عــذاب میـداد .بــرای مــن مصداقــی مصــداق کامــل و تجســم
عینــی «بهــزاد نظامــی» اســت کــه در خــارج کشــور بــه جــان مجاهدیــن افتــاده
اســت .حتمــً میپرســید بهــزاد نظامیکیســت؟
از زندانیــان دهــة ۶۰رژیــم بپرســید بــرای شــما خواهنــد گفــت کــه بهــزاد
نظامییــک «کاپــو» بــود.
خائنــی ســفاک کــه بــرای خــودش در قزلحصــار بانــدی داشــت .او معتقــد بــود
کــه مجاهدیــن از زیــر بازجویــی شــکنجهگران آمــده تمــام حرفهــای خــود را
نزدهانــد و بایــد در طــول زنــدان بیاینــد و تخلیــه اطالعاتــی شــوند.
بــه همیــن دلیــل او بســاط شــکنجهگری بســا قســاوت آمیزتــری را در قزلحصــار راه
انداختــه بــود .زندانیانــی کــه در آن ســالها زنــدان بودهانــد داســتانهای عجیــب
و غریبــی از جنــون سادیســتی ایــن گــراز وحشــی نقــل میکننــد.
در کتــاب قهرمانــان در زنجیر(صفحــه )۴۰از قــول یــک زندانــی آمــده اســت بهــزاد
نظامــی را دیــده اســت کــه بــا یــک دســتبند بــازی میکــرد .در حالــی کــه دسـتها
و صورتــش خونآلــود بــود .زندانــی دیگــر گــزارش داده کــه بهــزاد نظامــی در
زمســتان زندانیــان را میبــرد و ابتــدا چنــد ســطل آب یــخ رویشــان میریخــت و
بعــد بــا کابــل بــه جانشــان میافتــاد .زندانــی دیگــر میگفــت مــا همیشــه ســعی
میکردیــم بهــزاد نظامــی را نبینیــم چــون او بیشــتر از بازجویــان شــکنجهمان
مــیداد و بســیاری دیگــر از شــکنجههایی کــه او بــر مجاهدیــن اســیر از زیــر
بازجویــی درآمــده روا داشــت .امــا مــن هــرگاه کــه بــه صحبتهــای مصداقــی
گــوش میکنــم خاطــره یــک زندانــی را بــه یــاد مـیآورم کــه برایــم تعریــف کــرد.
او گفــت یــک بــار بهــزاد نظامــی را دیدهاســت کــه بعــد از شــکنجه مجاهــدی غرقــه
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خــون ،در اتاقــش بــه تنهایــی نشســته ،دسـتهای خونینــش را روبــه روی خــودش
گذاشــته و بــا لــذت مشــغول حــرف زدن بــا آنهــا اســت .مطمئــن هســتم کــه
مصداقــی هــم بعــد از هــر مصاحبـهاش مینشــیند و بــه دسـتهای خونیـناش بــا
لــذت خیــره میشــود و بــه خــود احســن میگویــد .تردیــد نــدارم کــه مصداقــی
هــم اگــر امکانــی میداشــت بــاالی دســت بهــزاد نظامــی قــرار میگرفــت .وقتــی
بعــد از ایــن همــه ســال یــک درنــده پیــدا شــود و بــه مثــ ً
ا کارچرخــان الت
میهنتــی.وی بگویــد:
«رابطــة مــن را بــا فرقــه رجــوی میدانیــد ،میــزان نفــرت مــن از ایــن فرقــه را هــم
میدانیــد» .راســتی یــاد نفــرت الجــوردی هــا و بهــزاد نظامیهــا از مجاهدیــن نمیافتید؟
در گذشــته بســیاری کســان کــه ربطــی هــم بــه مجاهدیــن نداشــتند ایــن کاپــوی
سیاســی خــارج کشــوری وزارت اطالعــات را تحلیــل روانــی میکردنــد و از او بــه
عنــوان یــک مالیخولیایــی تشــنة نــام و قــدرت نــام میبردنــد .مــن برایــن بــاور
بــودم کــه او هــر آن چــه بیمــاری روانــی ،از همیــن دســت ،داشــته باشــد امــا
قبــل از هرچیــز یــک کاپــو و یــک مأمــور اســت و هرچــه میکنــد در راســتای
وظیفــة محولــه اســت .بــه همیــن خاطــر بــود کــه در مقالــة قبلــی او را نفــوذی
ســوخته و بدنــام خوانــدم و البتــه بعــد از آن میشــود روی جنونهــای رنگارنــگ
او از جملــه جنــون حیرتانگیــز توهــم و در عینحــال مضحکــش صحبــت کــرد.
مصداقــی چندیــن بــار و ازجملــه همیــن اواخــر ادعــای عجیــب و غریبــی کــرد کــه
همــة دوســتان و دشــمنانش را انگشــت بهدهــان کــرد .او مدعــی شــد مجاهدیــن
صبحهــا کــه بلنــد میشــوند نوشــتهها و ســایت او را چــک میکننــد و براســاس
موضعگیــری سیاســی او خودشــان موضعگیــری میکننــد! و اینجــا اســت کــه
زبــان آدمــی از اینهمــه بالهــت و وقاحــت و توهــم بنــد میآیــد!
در آخریــن ســفری کــه بــه آلبانــی داشــتم بــا تعــدادی از زندانیــان ســابق کــه
بــا او همبنــد بودنــد صحبــت کــردم و بــاورم نمیشــد کــه همهشــان بــا ذکــر
نمونههــای متعــددی از ایــن دســت چــه شــناخت عمیقــی از او داشــتهاند .یکــی
از آنهــا گفــت شــادروان شــاملو گفتــه اســت« :ای یــاوه ،یــاوه ،یــاوه خالیــق» امــا
اگــر مصداقــی را میدیــد نــه ســه بــار کــه ســیصد بــار میســرود« :ای یابــو ،یابــو،
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یابــو جماعــت»؟ مــن بــه خوبــی میدانــم کــه او حتــی قبــل از مأمورشــدنش
هــم بریــدهای بســیار ترســو و زبــون بــوده اســت .یــاد کتــاب «در شــکم هیــوال»
میافتــم .نویســندة ایــن کتــاب یــک آمریکایــی بــه نــام «جــک ابــت» اســت کــه
۲۴ســال در زنــدان بــوده .او ابتــدا بــه خاطــر جرائــم اجتماعــی دســتگیر میشــود
و در زنــدان متحــول شــده و بــه یــک انقالبــی سرســخت تبدیــل میگــردد .ابــت
تجربیــات بســیار ارزشــمندی از مقاومــت و بریدگــی در زنــدان دارد .او ازجملــه در
فصــل «همبنــدان» کتابــش نوشــته اســت:
«در زنــدان افــراد بریــده زیادنــد .دیــدهام وقتــی نگهبــان خوکــی از کنــار آنهــا
میگــذرد ،یکــه مــی خورنــد آنهــا را دیــدهام کــه چنــان بــه تتــه پتــه میافتنــد
کــه نمیتواننــد حــرف بزننــد .آنهــا را دیــدهام کــه فقــط بــا نیــاز بــه همخوابگــی
شــفاهی از امــروز تــا فــردا زیســتهاند».
مصداقــی از اینگونــه زندانیــان بــوده اســت .همیشــه وقتــی دســت بــه تهاجــم
میزنــد کــه یــا مأموریــت جدیــد بــه او ابــاغ شــده یــا بــرای پوشــاندن ذلتهــا
و زلتهایــش چماقکشــی میکنــد .ایــن زبونیهــا وقتــی بــا شکســت در یــک
مأموریــت اطالعاتــی نفــوذ آمیختــه میشــود افســار پــاره میکنــد و بــه صــورت
چاقوکشــی و التبــازی اینترنتــی خــودش را نشــان میدهــد.
امــا ،بیــش از «تلواســه»هایش بایــد روی مأموریــت او فکــر کــرد .توجــه داشــته
باشــیم بعــد از قیــام دی مــاه گذشــته الزم اســت کــه تمــام مأمــوران اطالعاتــی
رژیــم «بریــف» سیاســی و اجرایــی شــوند و براســاس آن عمــل کننــد .امثــال
مصداقــی هــم بایــد خــط و خطــوط متناســب بــا مرحلــه را بــرای جنــاح مشــخصی
از وزارت اطالعــات پیــش ببرنــد.
ایــن اســت کــه در آخریــن چماقکشـیاش بــدون هیــچ مناســبتی مدعــی میشــود
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
مقــاوم میگویــد! از بیریشــه بــودن مجاهدیــن در ایــران میگویــد و در یــک
کارخانــه جعــل خبــر دســت بــه تولیــد انبــوه میزنــد.
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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 ۲۱تیرمــاه ۱۳۸۴یــک تظاهــرات دانشــجویی در دانشــگاه تهــران صــورت
گرفــت .در آن تظاهــرات یــک هــوادار مجاهدیــن پــاکادری از خواهــر مریــم
را بــر ســر دســت بلنــد کــرد .مصداقــی در تحلیــل ایــن خبــر مدعــی شــد کــه
مجاهدین«بــه یــک کارگــر بــی خبــر از همــه جــای درمانــده ،پــول هنگفتــی»
دادهانــد تــا ایــن کار را انجــام دهــد و حسـبالمعمول چــه نســبتها بــه مجاهدیــن
نــداد کــه بمانــد .چنــدی بعــد بــرادر مجاهــدم امیــر پرویــزی در نوشــتهای در
اینبــاره نوشــت « :ایــن جانــب (نویســنده ایــن ســطور امیــر پرویــزی) هســتم کــه
در جریــان تظاهراتــی در تاریــخ ۲۱تیرمــاه ســال۱۳۸۴در مقابــل دانشــگاه تهــران،
عکسهــای رهبــری مقاومــت را بــاالی ســرم بــردم .بــه همیــن نــام و بــه همیــن
جــرم محاکمــه و زندانــی شــدم و پرونــدهام در زنــدان و قضاییــه و اطالعــات رژیــم
آخوندهــا بــر ســر ایــن «محاربــه» بــا رژیــم بــه نــام خــودم امیــر پرویــزی ثبــت
شدهاســت» او در ادامــه مطلــب خــود نوشــته اســت« :اگــر بــه فــرض و طبــق
خواســته و آرزوی آخوندهــا و خیانتکارانــی مثــل مصداقــی نمونههایــی مثــل مــن،
کــه در اشــرف و لیبرتــی زیادنــد ،در حملــه موشــکی ۲۱بهمــن ۹۱یــا ۲۵خــرداد۹۲
یــا در ۶و۷مــرداد ۸۸یــا در ۱۹فروردیــن ۹۰بــه دســت عوامــل نیــروی تروریســتی
قــدس و ایــادی رژیــم بــه شــهادت میرســیدم ،چــه داستانســراییها کــه علیــه
ایــن مقاومــت و رهبــری آن تحــت عنــوان جوانــان «نــاآگاه» و «فریــب خــورده»،
«کارگــر بیچــاره»« ،بیســواد»« ،ســربه نیستشــده» و بهعنــوان «مرگهــای
مشــکوک» از کتابهــا و ســایتهای زنجیــرهای و مــزدوران وزارت اطالعــات از
قمــاش خــودش ســر در م ـیآوردم!»
امــا مصداقــی فقــط بــه خاطــر مأموریتهایــی 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 اخیـرًا ســیامک
نــادری) را بایــد بــا خاکانــداز جمــع کننــد.
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از اســماعیل یغمایــی تــا محمدرضــا روحانــی همــه بریــده در بریــده هســتند و
مصداقــی بــه عنــوان «گنــده الت» ایــن بانــد فاشیســتی وظیفــه دارد بــرای حفــظ
«نوچههــای وامانــده» عربدهکشــی و چاقوکشــی کنــد .بــه جوابهــای یغمایــی بــه
کتــاب «ســمفونی مقاومــت» نوشــته بــرادر بزرگــوارم ســیدی کاشــانی توجــه کنیــد!
بریدگــی و اســتیصال از تــک بــه تــک واژههــای آن فــوران میکنــد .دســتخط
امضاشــده خــودش را منکــر میشــود و میگویــد جعلــی اســت!
در حالــی آیــا آبرومندانهتــر نبــود اگــر میگفــت بلــه مــن ایــن نامههــا را نوشــتهام،
ولــی مثــل شــعرها و ســرودهایی کــه برایتــان گفتـهام ،االن بــه آنهــا معتقد نیســتم؟
و عجبــا از ایــن همــه از همگسســتگی و دســتپاچگی روحــی و روانــی .امــا او بــا
وقاحتــی آموختــه از بهــزاد مصداقی(یــا ایــرج نظامــی ،یــا ایــرج مصداقــی فرقــی
نمیکنــد) کــه در جریــان رســوایی «رهــا و فــراز» (مثــ ً
ا هوادارانــش در ایــران!)
ادمیــن ایــن و آن را جعــل کــرد و بعــد تــازه مدعــی جعــل ســند توســط مجاهدیــن
هــم شــد ،چیــزی را انــکار میکنــد کــه بــه راســتی بــر رســوایی بیشــتر میافزایــد.
و حــاال یــک ســؤال :آیــا بــه راســتی جــای شــگفتی دارد کــه چنیــن جانــور و
جانورانــی از مجاهدیــن «تنفــر» نداشــته باشــند؟
انتقام جالدان تنها شالق زدن نیست

من ،که «شاعری بی مقدار»م میدانم
هستند «آدمفروشان با مقدار»ی
که فرود میآورند
شالق کلمات خود را
بی رحمانهتر از بی رحمترین بادهای وبایی.
و بهتر میدانم
در اصطبلهای یاوه
از جفتگیری یابوهای بدبوی خوشلگام!
و جالدان و خائنان
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هیچ اسب کهری زاده نخواهد شد!
که راهی به صبح برد

آناتومــی رقتانگیــز مــردی کــه بــرای حرفهــای مفــت بســیارش مفــت حــرف
نمیزنــد
یکبــار شــادروان عمــاد رام در نشســت شــورا گفــت کســانی هســتند کــه حــرف
مفــت زیــاد میزننــد ولــی هیــچ وقــت مفــت حــرف نمیزننــد .ایــن طنــز شــیرین
در ســالهای بعــد مصداقــی پیــدا کــرد کــه مــن تــا همیــن اواخــر بــاورش نداشــتم.
محمدرضــا روحانــی از زمــره آنــان اســت .علــت یقیــن کنونـیام را خواهــم نوشــت.
او بعــد از خودفروشــی سیاسـیاش بــه وزارت اطالعــات تنها کارش شــده یاوهســرایی
علیــه مســعود رجــوی ،از طریــق نفــی هویــت سیاســی و ایدئولوژیــک و انتخــاب
آزادانــه و آگاهانــه تــک بــه تــک مجاهدیــن دیگــر.
بــه بخشــی از دروغهــا و فحاشــیهای او ،کــه نمونــة کاملالعیــار یــک انحطــاط
سیاســی و حتــی اخالقــی اســت ،بپردازیــم.
او مدتــی عضــو شــورا بــود و احترامــش بــرای همــه مجاهدیــن واجــب .زمانــی
کــه مــن در دبیرخانــه شــورا کار میکــردم بــه اقتضــای کارم بــا او هــم مــراودات
مختصــری داشــتم .از صمیــم قلــب احترامــش را رعایــت میکــردم و االن هــم از
ایــن بابــت پشــیمان نیســتم .فکــر میکنــم بــه وظیفــة اخالقــی و مجاهــدی خــودم
عمــل کــردهام .همــان زمــان در مــورد او از ایــن و آن(غیــر مجاهدیــن) حرفهایــی
میشــنیدم .درعینحــال کــه میدانســتم اغلبشــان درســت اســت امــا کوشــش
میکــردم روی روابطــم بــا او تأثیــری نگــذارد .ســعی داشــتم پرگوییهــا و بیراهــه
بــودن حرفهایــش را تحمــل کنــم و اگــر هــم نکتــه آموزشــی یــا تاریخــی در آنهــا
یافتــم بیانــدوزم .ایــن اواخــر  ،گاهــی او بــا گلــه و شــکایت بــه مــن از ســن و ســال
بــاالی خــود و فرارســیدن موســم بازنشســتگیاش میگفــت .مــن در ابتــدا آن را
جــدی نگرفتــم و مربــوط بــه بیمــاریاش میدانســتم .امــا جلوتــر کــه رفتیــم ،و
«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 اصـ ً
ا 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 مدتهــا قبــل از
رفــع زحمــت از شــورا در یــک صحبــت خصوصــی بــه خــود او دربــارة رابطـهاش بــا
مصداقــی و نقــش تفرقهافکنانــه و مأموریــت او بــرای وزارت اطالعــات گفتــه بــودم.
زیــرا میدانســتم کســی کــه بــا فرومایــه روزگار میبــرد مثــل ایــن اســت بخواهــد:
«کــز نــی بوریــا شــکر» بخــورد .یــادم میآیــد صراحتــً بــه او گفتــم مصداقــی بــرای
انجــام یــک مأموریــت آمــده اســت و او بــا تمســخر بــه شــانهام 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 میخواســتند ما(یعنــی
غیــر مجاهدیــن) بــه نفــع آنهــا موضــع بگیریــم! و حــاال در اثــر همنشــینی بــا همــان
«شــاگرد صــدماش» وقتــی چــاک دهانــش را کــه بــاز میکنــد جــز عفونــت و
چــرک و ریــم چیــزی فــوران نمیکنــد.
بــه حرفهــای بــی ســرو تهــش در میهنتــی.وی نــگاه کنیــد .یــک بــار نوشــتم
کــه مــن واقعــً بــرای ایــن کــه بفهمــم چــه میگویــد ،جــدای از درســتی و غلــط
بــودن آنهــا ،دقــت کــردهام و متأســفانه ناامیــد شــدهام و هربــار بــه نتیجــه رســیدهام
کــه پــرت و پالهایــش فقــط بــرای خالــی نبــودن عریضــه و اجــرای مأموریــت و
دریافــت وجــوه شــرعی مربوطــه اســت و بــس! بــرای ایــن کــه فقــط ادعــا نکــرده
باشــم یــک نمونــه را مثــال م ـیآورم.
در یکــی از گفتگوهایــش بــا مــردک وزارتــی فراماســونر کارچرخــان میهــن تــی.وی
دربــارة قیــام اخیــر دیمــاه و آلترناتیوهــا و افــراد مطــرح در آینــدة سیاســی ایــران
حــرف مــیزد .اول از همــه ،و بــه عنــوان پیــش درآمــد ،بــا خبــری دروغ از یــک
ســاواکی ،کــه حــاال خــود را کارشــناس معرفــی میکنــد و معلــوم نیســت ســرش
بــه چنــد ســرویس اطالعاتــی وصــل اســت ،دربــارة جاسوســی مجاهدیــن در دمو
دســتگاه رضــا پهلــوی شــروع کــرد و نظــر بســیار خردمندان ـهای داد کــه« :عملــی
کــه اینها(یعنــی مجاهدیــن) در خانــه رضــا پهلــوی میکننــد 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.
اینها(یعنــی مجاهدیــن) همانجایــی کــه بودهانــد درجــا زدهانــد وعقــب گــرد هــم
کردهانــد» و بالفاصلــه «امــا پاکســتان» خــود را شــروع کــرد و بــا اشــاره بــه مســعود
رجــوی گفــت« :ایــن آقا(رضــا پهلــوی) میگویــد مــن تســلیم نظرمــردم هســتم.
ولــی این(مســعود رجــوی) میگویــد کــه مــن آقــای مــردم هســتم».
بعد هم بحث به این کالم زرین میرسد که:
«مــن هــم میخواهــم از ایــن ســلطنتطلبها 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
میشــود و روحانــی بــه نقــش زنــان در انقــاب کشــیده میپــردازد« :زنــان اولیــن
نیرویــی بودنــد کــه آمدنــد دم کانــون وکال وایســتادند و هنــوز هــم ایســتادهاند.
از ایــن بــه بعــد یــک قانــون اساســی بنویسند(ســعی نکنیــد بفهمیــد چــه کســی
بنویســد؟ ارد دادن از ویژگیهــای قدیمــی ایشــان اســت) کــه از ایــن بــه بعــد زنــان
پادشــاه بشــوند.
ایــن آقــا (بــاز هــم معلــوم نیســت منظــورش چــه کســی اســت) هــم خیالــش
راحــت باشــد مســئولیت از بارگردنــش برداشــته میشــود» و باالخــره ایــن همــه
ذکاوت تاریخــی کــه بــا انســجامی حیرتانگیــز بیــان شــده اســت بــه یــک راه حــل
عجیــب و غریــب راه میبــرد « :یــک راه حــل خوبــی دارد بــه نظــرم رســید کــه
از طریــق شــما از خانــم دیبــا خواهــش کنــم کــه شــما خانــم اهــل هنــر هســتید،
هنــر را میشناســید .هنــر را میدانیــد .آقــای ربیــع حســین را هــم میشناســید
پســر آقــای امیــن اهلل حســین اینهــا ایرانــی تبــار هســتند و خودشــان را ایرانــی
میدانســتند و میداننــد وکارهــای مهمیکردهانــد.»...
ســرگردان نشــوید و بیجهــت خــود را خســته نکنیــد کــه بابا بحــث قیــام و آلترناتیو
چــه شــد؟ امــا ای کاش کار بــه همیــن جــا ختــم میشــد .نقالــی ایشــان بــه «ربیــع
حســین» میرســد کــه در ســال « :۱۹۹۳یــک نمایشــنامهای نوشــته بــود کــه عینــً
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ً تجدیــد کردنــد زندگــی مــاری آنتوانــت را ،وکال آمدنــد و دفــاع کردنــد و ...یــک
نمایشــنامه مســتند بــود» .بعــد هــم بــا تملقــی محترمانــه (ادب اجــازه نمیدهــد
کلمــه واقعــی آن را بنویســم) مــا را و بحــث را بــه کلیســایی میبــرد« :چنــدروز
قبــل هــم دیــدم کــه عــدهای تــوی کلیســایی رفتهانــد و درخواســت کردهانــد کــه
بــرای پادشــاه شــهید بایــد دعــا کنیــد .ایــن پادشــاه در ۲۲۵ســال قبــل بــا گیوتیــن
اعــدام شــده بــود یعنــی لویــی ۱۶بعــد از ۲۲۵ســال مــردم هنــوز معترضنــد .ایــن
مــردم درکشــور فرانســه حــزب دارنــد .اینهــا را ،هــم خانــم فــرح پهلوی(باالخــره
دیبــا یــا پهلــوی؟ بــاز هــم بگذریــد و زیــاد روی ایــن خردهریزهــا متــه نگذاریــد
بــه پیــام سیاســی ایــن قبیــل فراموش ـیها توجــه کنیــد) ،و هــم پسرشــان ،هــم
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
میشــود کــه یــک انســان کــه روزی ادعــای مصدقــی بــودن داشــت ایــن گونــه بــه
افــاس و چاپلوســی بیافتــد؟ و ایــن اباطیــل را ســر هــم کنــد؟
تکــرار میکنــم از ایــن همــه انحطــاط اصــ ً
ا خوشــحال نیســتم .میپذیــرم کــه
یکــی از ضعفهــای مــن همیــن خــوش خیالیهــا اســت .ایمــان نداشــتم کــه
خالیــق را هــر چــه الیــق! جــای او همــان جــا بــود کــه االن قــرار گرفتــه اســت.
او عــادت داشــت مســائل را بــا ذکــر نمونههایــی از تاریــخ مشــروطه بیــان بکنــد.
یکبــار کــه دربــاره امثــال احســان نراقــی و نقــش او در قتــل شــهید واالمقــام محمــد
مختــاری صحبــت میکردیــم بــه او گفتــم برخــی روشــنفکران خــود فروختــه بــرای
حطــام دنیــا بــه خدمــت قدرتهــای حاکــم برمیآینــد .بعــد هــم ،بــه نقــل از
دفاعیــة بــرادر مســعود ،برایــش از مســتوفی الممالــک نخســت وزیــر رضاشــاه گفتم.
او روشــنفکری بــود کــه بــه خدمــت رضاشــاه در آمــد .امــا در ســال ۱۳۰۹وقتــی
کــه دوره صدارتــش بــه پایــان رســید حس ـبالمعمول رفتــار «شــاهان و بــزرگان»
بــه دور انداختــه شــد .او کــه بــه خوبــی میدیــد تفالــه و رانــده و مانــده شــده بــه
مصــدق پیــام داد «مــن تــا چانــه بــه گل نشســتهام 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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و لجنپراکنــی علیــه مجاهدیــن کــف و دف میزننــد بعــد از اســتفادههای الزم او
را همچــون تفال ـهای بــی مصــرف و مشــام آزار دور خواهنــد انداخــت.
و چــه تأس ـفبار اســت شــنیدن یاوههــای مــردی کــه روزی تقاضــا میکــرد یــک
همکارش(الهیجــی) بــه خاطــر مزخرفــی کــه در مــورد شــهر اشــرف گفتــه بــود
محاکمــه شــود و حــاال تمــام آن رنجهــای اشــرفیان را بــه فراموشــی ســپرده و
باالآوردههــای یــک مــزدور روانپریــش را نشــخوار میکنــد .یــک بــار بــه مــن گفــت
بــا اســماعیل نــوری عــا صحبــت کــرده و بــه او گفتــه تــو پیــر شــده و خرفــت هــم
شــدهای؟ تمــام سکوالریســم تــو را جمــع کنــی در طــرح جدایــی دیــن از دولــت
شــورا آمــده اســت .از آنجــا کــه او را بــه خالیبنــدی میشــناختم هیچــگاه از
او بــاور نکــردم کــه بــا چنیــن صراحتــی ســخن گفتــه باشــد .امــا بــه هرحــال
نمیتوانــم االن کتمــان کنــم کــه بیشــتر و بیشــتر متأســفم از خرفتــی او وقتــی
کــه میشــنوم دربــاره همســنگران ســابقش تــا ایــن انــدازه دریــده شــده اســت.
محــور اصلــی هــر صحبــت و حــرف روحانــی االن شــده لجنپراکنــی بــه مســعود
رجــوی کــه بیــش از ۲۰ســال زندگــی او و خانــوادهاش را بدون کمترین چشمداشــت
تأمیــن کــرده اســت .امــا امــروز «بــه فرمــوده وزارت» او هرحــرفو بحــث دیگــری
را انحرافــی میدانــد و تکیــه کالم و برگشــت تمــام حرفهایــش بــه مســعود
اســت .ذکــر یــک نمونــه کافــی اســت .چنــدی قبــل مــن مقالـهای نوشــتم دربــاره
کارچرخــان تلویزیــون میهــن تــی وی کــه عــاوه بــر ایــن کــه دانشــجوی بورســیه
ســاواک و عضــو فراماســون بــوده اســت آدم بیســوادی هــم اســت بهطــوری کــه
در نوشــتن زندگینامــه خــودش بیــش از بیســت غلــط امالیــی و انشــایی دارد.
ســعید بهبهانــی بهجــای پاســخ دادن بــه ایــن کــه کجــای حرفهــای مــن غلــط
بــوده اســت در برنام ـهای کــه میهمانــش روحانــی بــود شــروع بــه فحاشــی کــرد.
مــرا دیــوث پــدری بــزرگ شــده در شــهرنو و بیســیرت شــده توســط آمریکاییهــا
خوانــد و بــا التبــازی نــوع مصداقــی جویــای آدرس خان ـهام در پاریــس شــد تــا
بیایــد خدمتــم برســد! بهبهانــی هنــگام فحاشــی چنــان کنتــرل خــود را از دســت
داده بــود کــه روحانــی متوجــه فضیحــت آن شــد ،و بــا ایــن کــه خــودش هــم
ملنــگ بــود ،ســعی کــرد قضیــه را یکجــوری جمــع وجــور کنــد.
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از جملــه گفــت« :مــن خشــم و ناراحتــی شــما را درک میکنــم ولــی عــرض کنــم
کــه فکــر میکنــم در شــغلی کــه شــما داریــد در معــرض ایــن قبیــل هرزهدریهــا
قــرار میگیریــد و بهتــر اســت کــه اســاس شــو نــگاه کنیــد .اساســش روابــط
ظالمانــهای اســت کــه شــخص مســعود رجــوی بــه تــک تــک اینهــا تحمیــل
میکنــد .ایــن بیچارهٰهــا آلــت فعلانــد اینهــا کارهای نیســتند .هیــچ ارادهای از
خودشــان ندارنــد».
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 نشســتهام احتمــاالً
تــوی همیــن اتــاق یکــی از مفاخــر کشــورمان را چنــد روز بعــد از ایــن کــه اســتعفا
کــردم در اینجــا دیــدم .آمــد بــه مــن گفــت فــان 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 میکنــم 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
ابــاغ کنــد .روحانــی هــم گــوش بــه فرمــان و حســب الدســتور در ادامــه بهبهانــی را
بــه نوشــیدن یــک لیــوان آب ســرد دعــوت کــرد تــا فرصــت بــرای نشــانهروی ســوژة
اصلــی از دســت نــرود« :بنابرایــن مــن میدانــم شــما عصبانــی هســتید از ایــن
آدم همیــن آدم علیــه مــن هــم نوشــته! همیــن اخیـرًا نوشــته بــود کــه فالنکــس
کــه ور ور میکنــد مــن همیــن جــا تــوی کتابخانــهام هســت کتابهایــی کــه
ایــن آقــا بــه مــن محبــت کــرده نوشــته «افتخــار وکال» و نمیدانــم «روشــنفکر
متعهــد» آن موقــع رئیــس بهــش دســتور داد آن جــوری نوشــت .حــاال میگویــد
یــک جــور دیگــه بنویــس .بنابرایــن اینهــا آلــت فعلانــد» .مــن در مــورد خــودم
الزم نمیبینــم بگویــم کــه جنــاب افتخارالــوکال دروغ میگویــد و هیچــگاه در
تقدیمنامــه کتابــی کــه احیانــً بــه او دادهام چنیــن «اتهاماتــی» بــه او نــزدهام .اگــر
راســت میگویــد میتوانــد در همــان میهــن تــی.ویاش نشــان دهــد .از ایــن هــم
کــه او و همگنانــش مــن (و مــا) را قلمکــش بخواننــد اصــ ً
ا تعجــب نمیکنــم .از
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بــزرگان ادبیــات و فرهنــگ خوانــدهام کــه گابریــل گارســیا مارکــز را هــم بــه خاطــر
حمایــت از انقــاب کوبــا «نشــمه کاســترو»« ،خبرچیــن و شــریک جــرم فیــدل
کاســترو» و «شــریک در تیربــاران و کشــتار» میخواندنــد .حتــی زمانــی هــم کــه
مــرد دربــارهاش نوشــتند:
«کریهتریــن جانــوران حامــی دیکتاتوریهــا چــه بســا نویســندگان شــاعران و
هنرمندانانــد» .بــا ایــن حســاب مــن افتخــار میکنــم 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 گفتهام:
شعرم را برای تو میخوانم

تا همگان بدانند ،تا همگان بدانند
آن کس که در تو مرد،
آن کس که برای تو زیست
نمیخواست تا که بمیرد در چاهکی بو گرفته
نمیخواست بوسهزن تیغ خونین هیچ دشنهای 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 میرقصیــد؟ و
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«قلــم بــه مــزد و زبــان بــه مــزد» کــدام مقــام شــدهاید کــه ایــن چنیــن بــا حقــدو
نمکنشناســی در بــاره بــرادر مســعود میگوئیــد« :آقــای رجــوی تــو خانوادههــا
را منحــل کــردی ،اســمش را گذاشــتی انقــاب .بچههــای کــم ســن ســال را بــردی
بــه جنــگ کشــاندی .خانوادههــا را منحــل کــردی .اجــازه نمیدهــی کــه همیــن
االن خانوادههــا بیاینــد بچههایشــان را ،بچــه هــا چیــه؟ پیرمردهایــی کــه ۵۰ســال
اســت ۴۰ســال کــه ببیننــد پــدر و مــادر و خواهــر و بــرادر بیایــد و ببینــد .دیگــر
چــه کاری شــما بایــد میکردیــد کــه نکردیــد؟ چــرا درس نمیگیریــد؟»
وقتــی شــنیدم کــه او همــه مــا مجاهدیــن را «آلــت فعــل»ی بــی اراده و مغزشــویی
شــده خوانــده اســت ،در حالــی کــه خــودش بهخوبــی میدانــد ایــن چنیــن نبــوده
و نیســت ،یقیــن پیــدا کــردم کــه کار از جــای دیگــری آب میخــورد .فهمیــدم او
«مفــت حــرف نمیزنــد» .بــا ایــن حــرف مفــت روحانــی ،و ایضــً بقیــه حضــرات
بانــد مصداقــی ،تمامیــت شــعور مــا در یــک انتخــاب ایدئولوژیــک و سیاســی ســلب
میشــود .هرکــس میتوانــد بــا انتخــاب مــا مخالــف باشــد .امــا مــن و مــا را فاقــد
اراده و شــعور در انتخابمــان دانســتن یــک رذالــت اطالعاتــی اســت.
بدتریــن و زش ـتترین توهیــن بــه مــن و مــا فحاش ـیهای امثــال بهبهانــی نیســت.
حتــی عربدهکش ـیها و الت بازیهــای مصداقــی نیســت .بدتریــن توهیــن بــه یــک
مجاهــد نفــی هویــت ایدئولوژیــک و سیاســی و انتخــاب آزادانــه او اســت .امــا عــاوه
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
زدند.
شــاعر شــهید خســرو گلســرخی در آخریــن شــعری کــه حکــم وصیتنام ـهاش را
دارد نوشــته بــود« :مــن کــور نیســتم /بایــد تــو را بســتایم .../بایــد کــه خــاک مــن
از خــون مــن بنــا گــردد /پیــکار میکنــم /میمیــرم /ایــن اســت عشــق مــن».
آیــا چنیــن انســانیتی و چنیــن انســانی در دســتگاه امثــال روحانــی کــه در دوزخ
نیهلیســم و بــی آرمانــی خــود میســوزند جایــی دارد؟ آنهــا بایــد بگوینــد کــه
گلســرخیها مدیحــه ســرای چــه کســی بودهانــد.
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ختم کالم و پاسخ ما
بــه نظــر میرســد 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 .وراجیهــا
و تهمــت پراکنیهــای آنهــا بــه صــورت یــک ســمفونی عربــده و نفــرت بــا صــدای
گــوش خراشــی ادامــه دارد و البتــه ادامــه هــم خواهــد داشــت .هرچنــد ســعی
میکننــد بــا هماهنگــی حــرف واحــدی را بزننــد .امــا ســعدی بــه مــا آموختــه اســت:
تا سگان را وجوه پیدا نیست
مشفق و مهربان یکدیگرند
لقمهای در میانشان انداز
که تهیگاه خود بدرند

در پاســخ بــه اراجیــف و جعلیــات و سندســازیهای بانــد فاشیســتی مصداقــی و
یغمایــی و روحانــی مــا دســتورالعمل شــهید واالمقــام نهضــت ملــی دکتــر حســین
فاطمــی را آویــزه گــوش داریــم .آنگاه کــه در اولیــن ســرمقالة باختــر امــروز خــود
نوشــت« :مــا هتاکــی نمیکنیــم ازجــاده عفــاف و نزاکــت قــدم بیــرون نمیگذاریــم
ولــی بــا بــی باکــی حملــه میکنیــم ،بــدون تــرس ســتیز میزنیــم  ،پــرده از روی
حقایــق برمیگیریــم و رشــید در ایــن میــدان بــازی میکنیــم .البتــه ذکــر حقایــق
بــا منافــع اشــخاص تمــاس دارد و جمعــی را بــا مــا دشــمن میســازد ولــی چــه
میتــوان کــرد؟ ایــن شــغلی اســت کــه بــا رغبــت اختیــار و وظیف ـهای اســت کــه
بــه ناچــار بایــد انجــام کنیــم» .پــس بــا یقیــن تمــام میگوییــم اکنــون کــه غــول
قیــام ســربرآورده دیــر و دور نیســت تــا ســیه روی شــوند آن کســان کــه غــش
داشــتهاند.
کلماتشان،

این الشههای گندیدة گورزاد،
ارزانی طویلههایشان!
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ســفر مالهکشخنــدان نظــام بــه ســوئد بــه خیــر و خوبــی گذشــت و تمــام شــد.
ایــن کــه از «خیــر و خوشــی» میگویــم نــه فکــر کنیــد کــه دارم طعنــه میزنــم.
نــه! بهواقــع ســفر ایشــان بــرای مقاومــت ایــران و همــة ایرانیــان آزادهای کــه در
رســواکردن مالهکــش نقــش داشــتهاند مملــو از خیــر و خوشــی بــود.
هــواداران مقاومــت بــا شــجاعت بســیار خیــره کننــده و بــا نظــم و انســجام
چشــمگیر ،ســفر ظریــف را بــا شکســت کامــل مواجــه کردنــد .یعنــی مالهکــش
خنــدان تبدیــل شــد بــه مالهکــش زنــده خــوار.
رژیــم آخونــدی بــا ســفر ظریــف بــه اروپــا قصــد داشــت وانمــود کنــد کــه بهرغــم
قــرار گرفتــن او در لیســت تحریمهــا او آزادانــه بــه اروپــا مســافرت میکنــد و
روابــط رژیــم بــا اروپاییــان تغییــری نکــرده اســت .امــا از قضــا ســرکنجبین صفــرا
میافزایــد! رســوایی شکســت حقارتبــار مالهکشخنــدان آنچنــان باالگرفــت
کــه عــاوه بــر بازتــاب گســتردة بینالمللــی اخبــار اعتــراض معترضــان ،صــدای
بســیاری از نماینــدگان پارلمــان ســوئد هــم در آمــد.
اعتــراض مطبوعــات آنجــا هــم مزیــد برعلــت شــد و نتیجــه ایــن کــه خانــم
وزیرخارجــه ســوئد بــا شــرمندگی در برابــر خبرنــگاران گفــت هیچکــس از ظریــف
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دعــوت نکــرده اســت! و او خــودش بــرای دیدارهایــی راهــی اســتکهلم شــده اســت!
واکنــش مالهکشخنــدان گویــای واقعیــت روشــنتری اســت .ایــن ذلــت و
مســکنت آنچنــان بــر وی گــران آمــد کــه در مصاحبــة تلویزیونــی از فــرط غیــظ
و بغــض روی دســت آخونــد اژهای «گوشــخوار» بلنــد شــد و مجاهدیــن را بــه
«زندهخــواری» تهدیــد کــرد .قبــول داریــد کــه ایــن خــوی حیوانــی «زندهخــوار»ی
اصـ ً
ا بــا صورتــک بگــو و بخنــد مالهکــش ،بهویــژه هنــگام قــدمزدن بــا جــان کــری
در خیابانهــای ژنــو ،جــور در نمیآیــد؟ حتمــً کــه در زیــر اتفاقاتــی افتــاده اســت.
خــوب هــر آن کــس کــهاندکــی شــعور سیاســی هــم داشــته باشــد میفهمــداین ســفر
خفتبــار بــرای رژیــم یــک شکســت ،و یــک پیــروزی بالتردیــد بــرای مقاومــت بــود.
امــا در اینجــا نکتــه باریکتــر از مویــی نهفتــهاســت کــه بیتوجهــی بــه آن مــا
را از تحلیــل درســت و کامــل ایــن پیــروزی و شکســت غافــل میکنــد .اهمیــت
پیــروزی مقاومــت و شکســت رژیــم در ایــن اســت کــ ه اکنــون ســپاه پاســداران
و خــود ظریــف در لیســت تحریمهــا قــرار گرفتهانــد .یعنــی علــت زندهخــواری
ظریــف بــه یــک معنــا ایــن اســت کــه ،متوجــه تفــاوت «تــو بمیــری» ایــن بــار
بــا «تــو بمیری»هــای گذشــته شــده .زنــگ خطــر همیــن جاســت کــه بــه صــدا
در آمــده .واقعیــت ایــن اســت کــه بــا پایــان یافتــن تاریخــی دورة پرفضیحــت
مماشــات مــا وارد مرحلــة جدیــدی از مبــارزه بــا آخوندهــا شــدهایم .در همیــن
راســتا لیسـتگذاری ســپاه پاســداران و امثــال ظریــف گامــی بســیار مؤثــر در ایــن
مســیر اســت.
توجــه بــهایــن واقعیــت مــا را بــه واقعیــت دیگــری میرســاند .اینبــار عالوهبــرآن
مالهکشخنــدان ،قمهکشــان اینترنتــی و رســانهای رژیــم آخونــدی هــم معنــا
و پیــام ویــژه خودشــان را دریافــت کردهانــد .آنهــا چیزفهــم شــدهاند کــه دورة
طالیــی خرغلــت زدن در پولهــای بــادآورده رژیــم گذشــته .یعنــی نهتنهــا
تکلیــف مقامــات رســمی رژیــم مشــخص اســت ،بلکــه بســاط جماعــت بــزک و
دوزککننــدگان رژیــم در خارجکشــور هــم دیگــر ثباتــی نــدارد و حضــرات بایــد
فکــری بهحــال خــود کننــد .ایــن حــق تمــام ایرانیــانآزاد ه اســت کــه بــا صــدای
بلنــد بخواهنــد عوامــل اطالعاتــی و رســانههای وابســته رژیــم و عناصــر مــزدور ،در
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هــر لبــاس و بــا هــر رنــگ و اتیکــت ،بایــد اخــراج شــوند.
بــه همیــن ســیاق افشــاگری در مــورد آخوندهــا و روابــط وطنفروشانشــان
تحــت سیاســت مماشــات هــم مضمــون عمیقتــری پیــدا کــرده اســت .تفــاوت
افشــاگریهای امــروزه مقاومــت هــم بــا افشــاگریهای گذشــته در همیــن اســت.
اگــر بــه شــعارهای داده شــده معترضــان دقــت کــرده باشــیم یــک نکتــه جدیــد ،بــه
نشــانة طــرح یــک خواســت قدیمــی ،در میــان شــعارها دیــده میشــد .چیــزی کــه
بــهآن اصطالحــً «جــاروی شــغاالن» گفتــه میشــود .مرحلــة جدیــد هــم مالهکشــان
داخلــی را رســوا کــرده و هــم آتشــی بــه قلــب دکانهــای عوامفریبــی در خارجــه
انداختــهاســت .دکانهایــی کــه در آزمایــش شــرف و میهندوســتی کارنامــهای
ســیاه دارنــد و تحتنامهــای مختلــف مفســران و محققــان یــا رســانههای عمومــی
کاری نکردهانــد جــز سمپاســی علیــه مقاومــت و تبلیــغ ثبــات رژیــم و اشــاعة
مانــدگاری آخوندهــا.
البتــه روشــن اســت کــه رژیــم و مخصوصــً باندهــای اطالعاتــی رژیــم بیتجربــه
نیســتند .هفترنــگ و هفتخطهایــی هســتند کــه طــی ســالیان حاکمیتشــان
تــا توانســتهاند مــار خــورده و حــاال کفچهافعیهــای بــا تجرب ـهای هســتند .یعنــی
نیــاز وزارت ملعونــةاطالعــات تنهــا بــه دکانهایــی نیســت کــه مســتقیم از رژیــم
دفــاع میکننــد .کارآیــی بیشــتر وقتــی اســت کــه دکانهایــی را ه انداختــه شــوند بــا
تابلوهــای عــوام فریبانــة مختلــف بایــد گاهــی نــق و نوقــی هــم کــرد و مثـ ً
ا ســنگ
انتقــاد ،آن هــم بــه جناحهــا و افــراد خودســر(!) را هــم بــه ســینه زد.
گاهــی هــم بایــد ناپرهیــزی کــرد و شــعار ســرنگونی را هــم چاشــنی حرفهــای
اصلیشــان کــرد.
حــرف اصلــی آنهــا نــه ماهیــت «زندهخــوار» رژیــم کهاتفاقــً نفــی مقاومــت
سرســختی اســت کــه طــی ســالیان تــن بــه هیــچ نــوع سازشــی نــدادهاســت .همــه
میدانیــم کــه برخــی از ایــن کفچهمارهــا در عیــن ایــن کــه ســر در یــک یــا چنــد
آخــور وزارتــی دارنــد چنــان خودشــان را رنــگ کردهانــد و خــوش خــط وخــال
شــدهاند کــه بیننــده یــا شــنونده یــا خواننــده بــه شــك میافتــد کــه نکنــد بــا
یــک فــرد یــا رســانة ضدرژیمــی روبــه رو اســت.
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اما ای دریغ که به قول سعدی:

ديو اگر صومعه داري كند اندر ملكوت

همچو ابليس همان طينت ماضي دارد

کارتهــای رنگارنــگ رژیــم در دکانهــای مختلــف بهگونههــای مختلــف ،بــا
همــان طینــت ماضیــه ،عرضــه میشــوند .بههمیــن دلیــل اســت کــه در ســفر
پرفضیحــت مالهکــش رژیــم ،چاقوکشــان قلمــی وزارتــی بــه میــدان میآینــد و
هریــک حرفــی و تحلیلــی ارائــه میکننــد .تــا اینجــای قضیــه چیــز تــازهای نیســت.
بــه قــول عبیــد در رســالة دلگشــا« :امــرد بــی درم نمیخســبد» .ایــن موجــودات
شــباهت محتوایــی بســیاری بــا پامنبریهــای آخوندهــای گردنکلفــت دارنــد.
بهایــن معنــا کــه هرمــاه ،یــا گاهــی هــر روز ،وجوهــات مربوطــه را ،مســتقیم و
غیرمســتقیم ،دریافــت و اجــرای فرمــان میکننــد .بــرای ایــن عــده صحبــت از
شــرف حرف ـهای و حرم ـت قلــم و ضــرورت مرزبنــدی بــا آخوندهــا کلمــات یــاوه
و بــی مــوردی اســت .درســت ماننــد ایــن اســت کــه بــرای کینگکنــگ کالس
کامپیوتــر گذاشــته شــود .در چشــم بههــم زدنــی همةبســاط را بههــم میزننــد.
بــا مأمــوران شناخهشــدة وزارت اطالعــات ،بـه طمــع ولیمـهای حقیــر ،مینشــینند
و برنامــة مشــترک اجــرا میکننــد ،بــا فرماندهــان گشــتهای ســاواک فالــوده
میخورنــد ،بــا هرکــس و ناکســی هــم کــه شــما بشناســید یــا نشناســید ،ســر
و ســر دارنــد و مطلقــً مهــم نیســت کــهاســمش را چــه بگذارنــد .یــک روز از
خــواب بیــدار میشــوند و میشــوند «منتقــد مجاهدیــن» و روز دیگــر میشــوند
«فعــال حقــوق بشــر» و روز دیگــر بهعنــوان یــک ولیفقیــه خودخوانــده و «تنهــا
کارشــناس بیبدیــل قتلعــام ســال »۶۷طــوری برخــورد میکننــد کــه گویــا
هیــچ مجاهــدی حــق نــدارد از قتلعــام یارانــش بگویــد و ایــن عطــش یاوهســرایی
و دروغبافــی تــا آن جــا فــوران میکنــد کــه هیــچ نهــاد حقوقبشــری هــم نبایــد
ت رژیــم در
بــرای تحقیــق در مــورد قتلعــام و وقایــع زنــدان و افشــای جنایــا 
زندانهــا ســراغ مجاهدیــن بیایــد کهاگــر بیایــد گزارشــش «ننگیــن» خواهــد
بــود! ایــن اســت کــه شــاهد تاخــتو تازهــای وحشــیانهای ،توســط دکانداران
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عوامفریــب و چاقوکشــان الت و هــرزه ،هســتیم کــه در واقــع بازتــاب همــان خــوی
«زنــده خــواری» مالهکــش خنــدان لــبو مســت آخوندهــا اســت .ایــن جماعــت
هوچــی و تبهــکار هــر روز معرک ـهای بهپــا میکننــد .در چارســوق اینترنــت چنــان
قمههایــی بــه زمیــن میکوبنــد و التبازیهایــی درمیآورنــد کــه نگــو و نپــرس.
چنــان غوغایــی بهپــا میشــود و عربدههایــی میکشــند کــه صــد رحمــت بــه
شالقبدســتان اویــن و گوهردشــت .حــاال مضحــک اینجــا اســت کــه همــة ایــن
حضــرات را در یــک جــوال بریزیــم در دنیــای سیاســت روز بهانــدازة یــک گونــی
پهــن وزن ندارنــد و آدم وقتــی بهادعاهــای تــو خالیشــان نــگاه میکنــد یــاد
حکایــت مگــس نشســته بــر بــرگ کاه میافتــد کــه در دفتــر اول مثنــوی آمــده
اســت .مولــوی ســخن از مگســی نشســته بــر بــرگ کاه میگویــد کــه بــر بــول
خــری روان بــود و مغرورانــه فکــر میکــرد علــم دریانــوردی خوانــدهاســت و در
دریــا کشــتیرانی میکنــد:
آن مگس بر برگ کاه و بول خر

همچو کشتیبان همی افراشت سر
گفت من دریا و کشتی خواندهام
مدتی در فکر آن میماندهام
صاحب تأویل باطل چون مگس
وهم او بول خر و تصویر خس

تقالهــا و جنجــال و تبهــکاری مگسهــای نشســته بــر بــرگ کاه و روان بــر بــول
خــر را بــا ادعاهــای کشــتیرانی در رســانههای بــزک شــده وزارتــی ندیدهایــد؟
زوزههای دکاندارهای موازی با مالهکشان
زوزههــای خــارج از عــرف ایــن قبیــل موجــودات ،هرچنــد تهــوعآور ولــی ،مضحــک
اســت .ترکیبــی اســت نامــوزون و چهلتک ـهای کــه بیشــتر بــه قبایــی منــدرس و
وصلةپینــهدوزی شــده شــباهت دارد .بــرای ایــن کــه حرفمــان ملمــوس شــود
بهتــر اســت بــه یکــی از ایــن نمونــه دکانداریهــا کــه بــه صورتــی ناشــیانه و
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ابلهانــه مــوازی بــا رســوایی مالهکــش عمــل میکنــد اشــاره کنیــم.
حتمــً نــام تلویزیــون میهــن تــی.وی را شــنیدهاید .زندهیــاد زری اصفهانــی آن را
«تلویزیــون بــی همــه چیــز» مینامیــد .زیــرا کــه در میــان دکانهــای ســاختهو
پرداختــه رژیــم ،بــه واقــع بــزک شــدهای مهــوع اســت .دکاندار آن فــردی بــه نــام
ســعید بهبهانــی اســت کــه در معرفــی خــودش نوشــته زمــان شــاه بورســیه گرفتــه
و بــهانگلســتان رفتــه و در آنجــا بــا انجمــن «فراماســیونهای جدیــد» رابطــه
داشــته و اســتادش فــردی بــه نــام وینســتون ویلســون بودهاســت .در مراحــل بعــد
بــا دانشــجویان کنفدراســیون همــان منطقــه هــم ســر شــعار مــرگ بــر شــاه در
افتــاده .ایــن جنــاب از همــان ســالها ضــد ضدشــاه بودهاســت .بعــد از انقــاب
هــم کــه هــر موشــی از النــه بیــرون خزیــده بــود ســری بهایــران میزنــد و یــک
چنــد بعــد بــه یکــی از کشــورهای اروپایــی مـیرود و بــاز هــم بــه نوشــتةخودش تــا
«بــه پناهنــدگان کمــک کنــد»!
طــرف رویــش نشــده کــه صریــح بنویســد کهاســتخدام دولــت مربوطــه بــودهاســت.
بعــد هــم ســر از آمریــکا درمــیآورد .مدتــی خانهشــاگردی در ایــن رســانه و آن
رســانه میکنــد و نــان چاکــری از «پولــی زاده»هــای هفــت رنــگ میخــورد .و
یــک دفعــه مــا بــا شــازده پســری روبــه رو میشــویم کهاســمش میشــود «ســعید
بهبهانــی» و طنــز تلــخ زمانــه را بنگریــد کــه مجاهدیــن ،یعنــی همــان کســان کــه
از اول بنیانگذاریشــان بــا شــعار مــرگ بــر شــاه در زیــر شــکنجه و تیــغ و دشــنة
شــاه و ســاواک بودهانــد حــاال بایــد بهایــن موجــود بــی بتــه حســاب دموکراســی
و دیکتاتوریشــان را بدهنــد! بههرحــال وقتــی کــه خمینــی را در مــاه میبیننــد،
و زمانــی کــه رفســنجانی و خاتمــی مــدره میشــوند و زمانــی کــه بــرای الجــوردی
«بنیــاد فرهنگــی» راه میاندازنــد ،حســاب چنیــن تحفههایــی هــم روشــن اســت.
در ایــن ســر باالییهــا ابوعطــا کــه هیــچ برایتــان اپــرا میخواننــد .بههــر حــال
ایشــان اول خــودش را «چالشــگر چــپ» معرفــی میکنــد ولــی بعــد خــودش
رفعابهــام میکنــد کــه منظــورش چالــش بــا چــپ بــوده! بعــد هــم مجــری
تلویزیــون میهــن تــی.وی میشــود کـ ه اگــر بــه فهرســت برنامههایــش نــگاه کنیــد
متوجــه میشــوید کــه هیــچ رســالتی بــه جــز ضدیــت بــا مجاهدیــن و مقاومــت
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نــدارد .یعنــی همــان کــه عبیــد زاکانــی گفتــه بــود .در یــک کالم دکاندار حقیــری
کــه نــهاز ســواد و معرفــت بویــی بــرده و نــهاز شــرف حرف ـهای .لومپنــی کــه بــا
کوچکتریــن انتقــاد یــادش م ـیرود کــه در پشــت دوربیــن یــک رســانة همگانــی
نشســته و بــه شــغل اصل ـیاش یعنــی چــارواداری و التبــازی و عربدهکشــی بــاز
میگــردد .دکان عوامفریبــی او درواقــع یــک مــرداب اســت کــهانــواع حیوانــات
مــرده و نیممــرده ،بــا وضعیتهــای مختلــف ،در آن یافــت میشــود .ولــی پــای
اصلــی برنامههــای او یــک کاپــوی مخبــط اســت کــه بــه تشــنه بهخونــی مجاهدیــن
و دروغگویــی و خالیبنــدی شــهره اســت.
برنامههــای ۴ســاعته وراجیهــای او کــه سراســر تهمــت و فحشهــای چــاروداری
نســبت بــه همــهاســت بهراســتی خســتهکننده و تهــوعآور اســت.
ایــن دو همــزاد بــا هــم کــه چفــت میشــوند یــک رســانة هرمافرودیــت تشــکیل
میشــود کــه بــهاجــرای کامــل خودگویــی و خودخنــدی دســت میزننــد.
عفــتکالم مانــع از ایــن اســت کــه بیشــتر و صریحتــر در ایــن مــورد توضیــح
بدهــم .فقــط یــادآوری میکنــم کــه حیواناتــی ماننــد زالــو و کرمهــا موجوداتــی
هســتند کــه بــرای تولیــد مثــل هربــار هویــت خودشــان را عــوض میکننــد .برخــی
دیگــر از ایــن دســت در کمتــر از ۳۰ثانیــه تغییــر جنســیت میدهنــد.
ازایــن نظــر زوج هرمافرودیــت بهبهانــی و مصداقــی خودشــان میگوینــد و خودشــان
میخندنــد .گاهایــن ضــرب میگیــرد و آن یــک میرقصــد و گاه آن میگویــد
و ایــن یــک میرقصــد .رقاصیهــای ایــن زوج بیهنــر یــک گربــه رقصانــی
تکــراری و بیمحتــوا را بــه وجــود مـیآورد .گربــه رقصانــی زوج هرمافرودیــت البتــه
بــرای ایــز گــم کــردن در فضــای بعــد از نامگــذاری ســپاه پاســداران در لیســت
ســازمانهای تروریســتی خارجــی وزراتخارجــهامریــکا ،مفیــد اســت و درســت
در همیــن جاســت کــه ســعید بهبهانــی از تــرس پیگــرد قانونــی و اخــراج ،اعــام
قطعرابطــه بــا پارتنرهــای ســوخته را ترجیــح میدهــد .ولــی در توجیــه ایــن
بیوفایــی بــه ناگزیــر برخــی چیزهــا را هــم لــو میدهــد و میگویــد:
«علــت ايــن كــه مــن بــا او[حشــمت رئیســی] قطعرابطــه كــردم ايــن بــود كــه در
مصاحبههايــش مطالبــي را از رو ميخوانــد ولــي نميگفــت از روي چــه منبعــي
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ميخوانــد .ميگفــت مــن منابعــم را نميگويــم .آخــرش فهميــدم كــه مطالــب از
منابــع ســپاه و رژيــم بــود كــه ميخوانــد .او مواضعــش تمامــً از منابــع روس بــود
كــهاز كانــال ســپاه ميآمــد .مــن وقتــي ايــن مســأله را متوجــه شــدم رابطــه بــا او
را قطــع كــردم» (۳اردیبهشــت)۹۸
یک فقره از مغازلههای یک رسانة هرمافرودیت
اگــر وقــت داشــته باشــید و بتوانیــد مقــداری دنــدان روی جگــر بگذاریــد و بــه
تولیــدات ایــن رســانة هرمافرودیــت گــوش کنیــد متوجــه میشــوید کــه در مغازلــة
کثافــت و نجاســت یکــی میگویــد و دیگــری بهبــه و چهچــه را میانــدازد.
پرداختــن بــه بســاط خودفروشــی رســوای آنهــا البتــه فرصــت بیشــتری میطلبــد.
امــا مــا بنــا بــه موضــوع ســخن بــه یکــی ازآخرینهــای آن میپردازیــم.
در ۳۱مــرداد ۹۸ایــن دو جانــور ابلــه بــه مغازل ـهای تحتعنــوان تفســیر و تحلیــل
ســفر مالهکــش بــه ســوئد و تظاهــرات هــواداران مقاومــت ،میپردازنــد .بــرای
نشــاندادن اوج درماندگــی و فالکــت مصداقــی بهعنــوان یــک کاپــوی مخبــط و
یــک رأس گربهرقصــان بیســواد ولــی هفــت خــط اصطبــلوزارت ،بــه آخریــن
محصــول مشترکشــان توجــه کنیــم.
بعــد از لیســتگذاری ســپاه و جانورانــی مثــل ظریــف وظیفــة رســانههای
ســردرآخور وزارت اطالعــات یــا فکلکراواتیهایــی کــه تنهــا وظیفهشــان اجــرای
اوامــر مربوطــهاســت چیســت؟
ویژگــی قضیــهایناســت کــه منبــع انتشــار خبــر هــم خــود مجاهدیــن نیســتند
تــا حضــرات بیاینــد یــاوه ببافنــد کــه مجاهدیــن دروغ گفتــه یــا اغــراق کردهانــد.
رســانههای شــناخته شــده بینالمللــی عکــس و فیلــم گرفتــه و خبرهــا و
گزارشهــا را مخابــره کردهانــد .بنابرایــن کار بــرای حضــرات مقــداری مشــکل
شــدهاســت!
اگــر خبــر فعالیتهــای کانونهــای شورشــی باشــد بهرغــم عکسهــا و فیلمهایــی
کــه بــه روشــنی گــواه هســتند ،میشــد آن را بــه دروغ و صحنهســازی تعبیــر کــرد.
دروغ هــم کــه حنــاق نیســت تــا گلــوی آقایــان و ایضــً خانمهــا را بگیــرد .لــذا ایــن
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یکــی مصیبتــی اســت کــه بایــد یــک جــور دیگــر ماســتمالیاش کــرد .ایــن اســت
کــه یــک کــرم یــا زالــو بــه عنــوان مــادر ،خــرج ســفره را میچینــد تــا کــرم یــا
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
میکنــد و از قــول یــک ایمیــل ناشــناس نقــل میکنــد کــه:
«دســتگاه ...رجــوی بــا توجــه بــه تظاهــرات ایرانیــان ســاکن ســوئد علیــه ظریــف
همــة اعتراضــات را بــه کیســه خــودش ریخــت و بی.بی.ســی هــم غیرمســتقیم
ب ـ ه آن اشــاره کــردهاســت ،مــن حتــی دیــدم کــه بــرای پیشزمینــهایــن خبــر
کــ ه ایرانیــان تظاهراتــی برگــزار میکننــد عکــس تظاهــرات مجاهدیــن از ســال
2009و 2010فکــر میکنــم در نیویــورک کــه بنفــش داشــتند مربــوط ب ـ ه آنجــا
آن را گذاشــتند روی صفحهشــان ،میپرســد ک ـ ه ایــن دســتگاه همــة اعتراضــات را
بــه کیســه خــودش ریخــت و بی.بی.ســی هــم غیرمســتقیم آن را پخــش کــرده ،آیــا
در آینــد ه ایــن فرقــه حاصــل همــه زحمــات مــردم علیــه رژیــم را بــه نفــع خــود درو
نخواهــد کــرد؟ توضیــح بدهید»(.میهــن تــی.وی ۳۱مــرداد)۹۸
آیــا بایــد تردیــد کــرد کــهایــن قبیــل رذالتهــا 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 ک ـه آســمان
پــاره شــده و یــک تحفــة بیماننــدی مثــل او را بــه مــا زمینیــان هدیــه دادهانــد
بهعنــوان خبــر ة کار چــه گالبــی میزنــد و نقــش کــرم و زالــوی دوم را چگونــه
بــازی میکنــد.
مخبــط الســلطنة ابلــه ،اول یــک مقــداری روضــه میخوانــد کــه بلــه همــة گروههــا
بــه جیــب خودشــان میریزنــد! و ...و بعــد تحلیلــی میکنــد کــه نــهاوج وقاحــت
کــه مــاورای بالهــت اســت ،میبافــد:
«دســتگاهامنیتــی از داخــل کشــور از آنجایــی کــه فرقــة رجــوی بــه شــدت
منفــور اســت تمــام تالشــهایی کــه در داخــل صــورت میگیــرد ،از جنبــش 96تــا
جنبــش 88کــه فرقــة رجــوی کمتریــن نقــش را داشــته ،ایــن را کــه میگویــم
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مســتند میکنــم ...در داخــل کشــور ایــن دغ ـلکاری را دســتگا ه امنیتــی میکنــد
کــه بتوانــد ســرکوب کنــد ،بــه خاطــر نفــرت عمومــی کـهاز فرقــه رجــوی اســت را
دامــن بزنــد».
جــان کالم ایــن اســت کــه وزارت اطالعــات همــة حــرکات اعتراضــی را بهاســم
مجاهدیــن معرفــی میکنــد تــا بتوانــد ســرکوب کنــد!
معنــای بالفصــل ایــن زیادهخــوری کاپــوی مخبــط ایــن اســت کــهاگــر ســرکوبی
هســت تقصیــر مجاهدیــن اســت .مقصــر اصلــی زندانهــا و اعدامهــا و شــکنجهها نــه
جــادان و غارتگــران ،کــه مجاهدیــن هســتند.
هرچــه بخواهــد ونــگ بزنــد کــه نــهایــن منظــور نبــوده صراحــت مطلــب شــعری
نیســت کــهالمعنایــش فــی بطــن شــاعر باشــد .همــ ة آنــان کــه دســتی در کار
دارنــد متوجــه میشــوند کــه منظــور چــه بودهاســت .یــاد شــیخ اجــل ســعدی
خالــی کــه بگویــد عاقــان داننــد!
كلماتشان

اين الشههاي گنديدة گورزاد
ارزاني طويلههايشان!
ما سرفراز از بي مقداري خود
به شقيقة شقاوت شليكمیكنيم.

امــا مخبــط مــا روی ســنگپای قزویــن را هــم ســفید کــردهاســت .بــرای ایــن کــه
محصــول مشــترک کــرم اول و دوم تکمیــل باشــد و تولیــد هرمافروتیــک کامــل
گــردد در ادامــه میبافــد:
«متأســفانه در ســطح بینالمللــی را هــم آدم چنیــن چیــزی را میبینــد و کمــا
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 قبـ ً
ا در جریانــی بودهانــد ،شــرکت داشــتند.
شــما میتوانیــد تصاویــر را نــگاه کنیــد شــکل آنهــا را نــگاه کنیــد کــه فقــط یــک
گــروه سیاســی باشــد ،مــن گــزارش بی.بی.ســی را ندیــدهام اگــر هــر کســی ایــن کار
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را کــرده باشــد در ادامــة همــان سیاســت رژیــم اســت و دغلکارانــهاســت و بایــد
در خــارج کشــور چــهاز طــرف جریانــات سیاســی باشــد چــهاز طــرف رســانهها
باشــد بایــد پرهیــز کــرد.»...
بهروشــني حرفــش بــا بي.بي.ســي ايــن اســت كــه چــرا همــان چندلحظــه
و صحنــهاي را هــم كــه در عــداد ســايرين از تظاهــرات مجاهديــن نشــان دادي
سانســور نكــردي؟ همچنيــن معلــوم نيســت مجاهدیــن چــه گنــاه کبیــرهای را
مرتکــب شــدهاند و حــق چــه معترضــی را خوردهانــد؟ و کجــا ،بــه قــول کــرم یــا
زالــوی اول« ،همــة اعتراضــات را بــه کیســه» خودشــان ریختهانــد؟
ایــن را فقــط کســانی میتواننــد جــواب بدهنــد کــه در جریــان حــراج یومیــة
شرفشــان ،حیــا را خــورده و آبــرو را قــی کردهانــد و چــه بــاک کــه بــار دیگــر لیســه
بــر دشــنه و ســاطور دژخیمــان بزننــد .در ایــن نقطــه مجــری پیشــانی ســفید
رســان ة هرمافرودیــت میکروفــن را بــه دســت کاپــوی تشــنه بهخــون میســپارد تــا
اصــل حــرف را بزنــد:
«مــردم فریــب مجاهدیــن را نخوریــدآ ،فریــب حقهبازیهــای مریــم رجــوی
رانخوریــدآ .فریــب ده مــادهای مریــم رجــوی را نخوریــد» بعــد هــم بــه صــورت
درنــدهای دریــده ،بــا همــان خصلــت زندهخــواری مالهکــش ،بــه ده مــاده
پیشــنهادی خواهــر مریــم میپــردازد و کــف بــه دهــان مــیآورد کــه« :مســعود
رجــوی دروغ میگویــد ،مریــم رجــوی دروغ میگویــد ،اینهــا شــیاد حقهبازنــد»
بعــد هــم بــا خاليبنــدي ،بــراي بــاال بــردن نــرخ خــودش نــزد اربابــان وزارتــي،
ميگويــد مســعود رجــوي ،بــدون ايــن كــهاســم او را بيــاورد ،دســتور دادهاو و
«همــه كســاني كــه منتقــد مجاهديــن هســتند» را بكشــند!
نتیجــة پيونــد مهــوع دو زالــو (مصداقــي -بهبهانــي) کــه کاری جــز مکیــدن خــون
ندارنــد میشــود ۴ســاعت برنامــه تولیــد تلویزیونــی.
حــاال روشــن شــد کــه بــه واقــع بــا چــه بانــد هفتخــط و حقهبــاز و پروندهســازی
روبــه رو هســتیم؟ و روشــن شــد ک ـه آقایــان بعــد از لیس ـتگذاری ســپاه و امثــال
مالهکــش خنــدان چــرا مثــل برخــی جانــوران میلرزنــد و چــه رســالت دشــواری
را بهعهــده گرفتهانــد؟ آنهــا تنهــا بــرای جیــره مواجــب تعییــن شــدهاز پیــش
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تــاش نمیکننــد.
بهواقــع خودشــان بــوی الرحمــن شــارالتان بازیهــای چنــدســاله خودشــان را
شــنیدهاند .وقتــی کــه نســیم انقــاب بــوزد بــر مردابهــای پــر از گنــد و الشــهاســت
که بخشــکند!
سخن آخر :سرطان نظام و بساط رسانههای پیشساخته
در پایــان ایــن ســخن بــد نیســت بــه نکتــة عبرتانگیــز دیگــری هــم توجــه کنیــم.
آخونــد حجتیکرمانــی ،بعــد از ایــن همــه ســال و دریــای عظیــم خونــی کــه بیــن
ب نــاز بیــدار
مــردم ایــران و رژیــم آخونــدی بــه وجــود آمــده ،بــه تازگــی از خــوا 
شــده و در گفتگــو بــا اعتمــاد گفتــه:
«معتقــدم کــه نظــام مبتــا بــه بیمــاری شــدید ســرطان اســت و ســرطان ســراپای
انقــاب را گرفتــهاســت ،از ســقوط فرهنگــی و اخالقــی و شــیوع ریــاکاری و شــرک
و ظاهرســازی و نفــاق و دروغ و مفاســد اقتصــادی تــا اختالفــات و دشــمنیهای
داخلــی تــا مســائل خارجــی .انقــاب احتیــاج بــه یــک شــیمیدرمانی همهجانبــه دارد».
از خواننــده تقاضــا میکنــم یکبــار دیگــر بــه واژههایــی از قبیــل «ســرطان» و
«شــیمی درمانــی» دقــت کنــد.
اگــر بــاز هــم در صحــت حرفهــای حجتیکرمانــی شــک داریــد بهامثــال
بهبهانــی و مصداقــی نــگاه کنیــد.
اینــان بــه واقــع یکــی از ســرطانهای درمــان ناشــدنی نظــام هســتند و مراحــل
بیماریشــان هــم تــا بدانجــا پیــش رفتــه کــه هیــچ شــیمی درمانــی کــم و زیــادی
هــم جوابگــو نیســت.
بایــد حرفهــای حجتیکرمانــی 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 کــهایــن جماعــت جــز نفرتپراکنــی و لیســیدن تیغــة جــاد کاری نکردهانــد
و محکومــان منفــوری هســتند کــه جــزام و ســرطان تمــام قلــب و مغــز و دستشــان
را فــرا گرفتــه.
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خائنان! با خنازيري از لعنت بر گلو
و تفالة قانقاريايي بر دل
از زقوم حسادتها و حقارتها مينوشند
و در انبانههاي حسرت خود
جذام و برص را پنهان كردهاند
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ویژةیک مول مخبط اطالعاتی (ایرج مصداقی)
در سه اپیزود
۱۷اردیبهشت۱۳۹۹

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 بیآبــروی 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 میکنــد کــه ایــن مــول بیچــاک و دهــان نکــرده اســت؟
 خائنــان ضعیفتریــن انســانها هســتند...زخم یهودایــی خیانــت کــه بســیارهــم دردنــاک اســت در نهــاد و روح هــر خائــن بیشــتر از هرجــای دیگــر خــودش
را نشــان میدهــد .یــک خائــن بهتــر از هــر کــس دیگــر میدانــد کــه چقــدر
حقیــر اســت.
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وقتیکــه هــرزه مرســی مثــل مصداقــی اعــام میکنــد« :ازنظــر مــن فرقــة رجــوی
در جبهــة خلــق و جبهــة مــردم قــرار نــدارد» 1و «یکــی از بزرگتریــن 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
خلــق نباشــند ناگزیــر نظــام پلیــد آخونــدی اســت کــه جبهــة خلــق را تشــکیل
میدهــد .مســئوالن و پدرخواندههــای اتــاق مبــارزة بــا نفــاق مســتقر در وزارت
ملعونــه بــا لومپنهــای نــوع الجــوردی و حــاج داوود رحمانــی فــرق دارنــد .اغلــب
آنهــا کتوشــلوار پوشــیده و عطــرزده و بــا یکــی دو ســند تحصیلــی بــه زیــر بغــل،
اینقــدر ذکاوت ضدانقالبــی دارنــد و طــی ســالیان ایــن میــزان تجربــه کســب
کردهانــد کــه اگــر از مصداقــی بخواهنــد همــة حــرف را بزنــد او را تمامســوز
کردهانــد؛ و او دیگــر قــادر نخواهــد بــود بهعنــوان «نویســنده» و «فعــال حقــوق
بشــری و فعــال سیاســی» و هــزارو یــک عنــوان پرطمطــراق دیگــر بــه میــدان بیایــد
و وظایــف محولــة مربوطــه را انجــام دهــد .آنهــا بهخوبــی میداننــد کــه بیشــترین
کارآیــی مصداقــی بهعنــوان یــک «مــول» اطالعاتــی همیــن اســت کــه مــرز بیــن
خلــق و ضدخلــق را مخــدوش کنــد؛ و البتــه بایــد تصدیــق کــرد کــه ایــن میــزان
حرامزادگــی و تخمحرامــی بــرای پدرخواندههــا بســیار مطلــوب اســت مصداقــی
بهواقــع گــوی ســبقت از همگنــان اطالعاتــی خــود ربــوده و روی همــه مــول و
حرامزادههــای اطالعاتــی دیگــر را ســفید کردهاســت.
امــروزه برهمــگان روشنشــده اس ـتکه صــورت مســأله سیاســی ایــران معادل ـهای
اســت کــه یکطرفــش رژیــم آخونــدی و یکطــرف دیگــرش مجاهدیــن قــرار
دارد .ایــن یــک واقعیــت خــارج از خواســت و تمایــل افــراد و گروههــا و نیروهــا
اســت .پیشــاپیش هــم روشــن باشــد کــه میتــوان بــه مجاهدیــن یــا شــورای ملــی
مقاومــت انتقــاد کــرد .مــا مجاهدیــن هــم هیچوقــت خــود را موجــودات آســمانی
مبــرا از هرگونــه کمــیو کاســتی ندانســتهایم .میشــود انتقــاد کــرد و حتــی بــا
 -1گفتگــو در یــک کانــال وزارتــی بــه نــام میهــن تــی.وی ۲۵اردیبهشــت .۹۸نقلقولهــا در اینجــا و همهجــا از
گفتگــو در همیــن فاضــاب اطالعــات آخونــدی اســت .اگــر رفرانــس دیگــری داشــته باشــد جداگانــه ذکــر میشــود.
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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 میگوید:
«دســتگاه ایــن فرقــه درواقــع ضدمردمیســت و در جبهــة مــردم قــرار نــدارد و
میبایســتی افشــا بشــه ،طــرد بشــه» و همچنیــن بــا وقاحتــی بیماننــد میگویــد:
«یــک مــوی گندیــدة ایــن بابــا ابوبکــر بغــداد مـیارزه بــه صدتــا مســعود رجــوی»
(۱۱اردیبهشــت)۹۸
کســی کــه اینگونــه زیادهخــوری میکنــد کســی اســت کــه ۷ســال پیــش
مزورانــه نوشــته بــود« :مــن عمیقــً از مبــارزات مجاهدیــن خلــق علیــه تمامیــت
نظامــی جمهــوری اســامی حمایــت کــرده و از همراهــی و مســاعدت بــه هــر
نیرویــی کــه بــرای ســرنگونی و اســقاط ایــن رژیــم تــاش کنــد دریــغ نخواهــم
کــرد» (گــزارش  ۹۲صفحــه )۶و «درخشــش مقاومــت و ایســتادگی نســل مــا در
ســالهای ۶۰و  ۶۱کافــی بــود تــا مجاهدیــن را بــرای همیشــه محبــوب تاریــخ و
همــه قلوبــی کــه بــرای میهنمــان میتپــد کنــد» (همانجــا).
البتــه مــا همانزمــان کــه ایــن موذیگریهــا را میکــرد میدانســتیم کــه
هــدف اصلــی ایــن یابــوی اطالعاتــی رژیــم فریــب مــا و یــاران مقاومــت اســت.
تــا یکچنــد بــاز خــود را در صفــوف خلــق و مبــارزه و مبــارزان جــا بزنــد و
رســالت نفــوذ خــود را انجــام دهــد .از همیــن رو برایمــان واضــح بــود اینکــه
میگویــد مــن منتقــد مجاهدیــن هســتم یــاوهای بیــش نیســت .او در آن زمــان
کــه آن چیزهــا را مینوشــت یــک وظیفــة خــاص و مشــخص را دنبــال میکــرد و
اکنونکــه مینویســد:
«فرقــه رجــوی یــک فرقــهای بســیار بســیار خطرنــاک و ضدمردمــی ســت» یــا
«رژیــم اســامی بیشــترین اســتفاده را از فرقــة رجــوی میبــرد» وظیفــة دیگــری
را بهعهــده دارد .مصداقــی بــا کودنیهــای ابلهانــه و پاچهورمالیدگیهــا و
چاقوکش ـیهای هفتگ ـیاش در تلویزیــون هرمافردویــک خــود ســعی میکنــد کــه
مــا را بــه واکنــش ســریع و عکسالعملــی بینــدازد؛ امــا مــا بهخوبــی میدانیــم
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درنــگ در حرفهــای او ،نــه بهاعتبــار قــدر و وزن ناداشــتة سیاســی کــه بهاعتبــار
شــناخت خــط و خطــوط وزارت اطالعــات شــایان توجهاســت؛ یعنــی همانطــور
کــه بارهــا گفتهایــم مصداقــی را نبایــد بهعنــوان یــک فــرد دیــد .او مأمــور و
معــرف یــک جریــان اطالعاتــی مشــخص اســت و بحــث مــا در مــورد او نــه سیاســی
کــه دقیقــً و تمامــً اطالعاتــی اســت.
بهعنــوان نمونــه جــای درنــگ و تأمــل اســت کــه چــرا مصداقــی ناگهــان خواهــر
مجاهــد زهــره شــفایی را کــه یکــی از مقاومتریــن خواهــران زندانــی ماســت،
۴دهــه بعــد از شــهادت پــدر و مــادر و خواهــر و برادرانــش بــه رگبــار دروغ و
اتهــام میبنــدد کــه ماننــد خــودش نــادم و تــواب بــوده و در نمــاز جمعــه شــرکت
میکــرده؟ واقعــً چــرا؟ ایــن خــط و خواســته کیســت و بــه ســود چــه کســی
اســت؟ یــاد شــعر زیبــای نــزار قبانــی نمیافتیــد کــه گفتــه بــود:
دوستان!
من زخمی هستم که هرگز

سلطه خنجر را نپذیرفت

بنابرایــن جــا دارد کــه اندکــی بــه وزارت اطالعــات و خطــوط جدیــد سیاســی و
امنیتــی آن بعــد از قیــام دی و آبــان ۹۸بپردازیــم و در ایــن کادر مأموریــت مصداقــی
را بررســی کنیــم.
اشارهای به قیام  ۹۸و خطوط جدید نهادهای امنیتی رژیم
قیــام گســترده و مردمــی دی و آبــان مــاه گذشــته ( )۹۸بــه تصدیــق همــة کســانی
کــه دسـتاندرکار اوضــاعو احــوال سیاســی و اســتراتژیک میهنمــان هســتند یــک
قیــام ســرفصلی بــود .هــم حاکمــان تکیـ ه بــه قــدرت زده و هــم انــواع اپوزیســیون
حکومتــی دریافتهانــد کــه از یــک ســرفصل گذشــتهایم .بهطــور خــاص ســران
حکومتــی حتــی بیشــتر از بســیاری دیگــران فهمیدهانــد کــه بــه ناگزیــر بایــد در
تمــام خــط و خطــوط سیاســی و امنیتــی خــود تجدیدنظر کننــد؛ و براســاس تحلیل
جدیــد از صفآرایــی نیروهــا و تعــادل قــوای واقعــی سیاســتهای مرحلــهای و
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 قیــام ۹۸چــه بــود؟ مــردم نــه یکبــار و نــه یکجــا کــه در اغلــب
نقــاط بــا صراحــت اعــام کردنــد« :نــه شــاه میخواهیــم ،نــه رهبــر»! ایــن شــعار
بــه عبارتــی همــان شــعار «نــه شــاه و نــه شــیخ» مقاومــت ایــران از دهههــای قبــل
اســت؛ یعنــی خواســتة اصلــی تظاهرکننــدگان نفــی کامــل نظــام والیتفقیــه و
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
آگاهانــد؛ بنابرایــن خــط قرمــز اصلــی و حیاتــی بــرای کســانی کــه حفــظ نظــام
را اوجــب واجبــات میداننــد دیگــر ایــن نیســت کــه کســی بــه والیتفقیــه بــد
بگویــد یــا نگویــد .مــرز ســرخ توهیــن یــا انتقــاد بــه والیتفقیــه متعلــق بــه دوران
قبــل از رســواییهای اخیــر نظــام اســت .بــرای نمونــه بــه پیشــنهاد تــاجزاده
کــه دارو دســتهاش از بنیانگــذاران نظــام شــکنجه و اطالعــات بــوده و دســت
همهشــان بــه خــون بســیاری از مبــارزان و مجاهــدان ایــن خاکآلــوده اســت
توجــه کنیــم .معنــای پیشــنهاد او در نفــی «محترمانــه» والیتفقیــه و تبدیلــش
بــه ریاســت جمهــوری نظــام و آنهــم از نــوع مــدتدارش یــک از صــد اســت .آش
بیاعتباریهــا و بیآبرویــی ولیفقیــه بهقــدری شــور شــده کــه خــود مقامعظمــا
هــم در ســخنرانی زمــان انتخابــات اخیــر بــه منفوریــت خــودش اعتــراف کــرد .در
کلیپهــا و گفتگوهــای مــردم کوچــه و بــازار هــم بــا صراحــت تمــام بــاال تــا پائیــن
ایــن رژیــم را یکــی میکننــد .پــس ازنظــر آخونــد علــوی یــا طائــب یــا متخصصــان
فــکل کراواتــی نظــام ،از نــوع تــاجزاده و حجاریــان ،اصلیتریــن کار رویارویــی بــا
مرحلــه بعــدی قیــام و مقاومتــی اســت کــه روزبــهروز معتبرتــر رخ مینمایــد و
محبوبتــر نقــش مییابــد .در ی ـککالم تهدیــد اصلــی بــرای نظــام ایــن ســازمان
و رهبــری ایــن مقاومــت اســت.
همچنــان کــه روزنامةجمهــوری اســامی یکبــار در دعواهــای درونــی رژیــم
لــو داد ،پــروژة اســتفاده از بــرگ ســلطنت و رضــا پهلــوی توســط دســتگاههای
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اطالعاتــی و امنیتــی ،مــورد اعتــراض برخــی مهرههــا و جناحهــای رژیــم هــم
اســت؛ و کــم نیســتند جنــاح و افــرادی کــه آن را «خســارتبار» و موجــب غفلــت
نیروهــای رژیــم از خطــر اصلــی در برابــر «کبریــت بیخطــر» میداننــد .آنهــا
میگوینــد درحالیکــه «شــاهزاده» دائمــً بــه پرهیــز از خشــونت و کنــار آمــدن
بــا ســپاه و بســیج فرامیخوانــد ،مســعود رجــوی پیاپــی بــر طبــل «کانونهــای
شورشــی» میکوبــد و مریــم رجــوی هــم بــا «گســتاخی» بــه هــر مناســبتی پیــام
میدهــد و صحبــت ســرنگونی میکنــد.
یک نمونة گویا
یکــی دیگــر از دالیلــی کــه چــه رژیــم و چــه نهادهــای اطالعاتــی مربوط ـهاش را
بــه اتخــاذ سیاســتهای جدیــد وادار میکنــد بنبســتها و شکســتهای آنهــا
و در اینجــا سیاس ـتهای اطالعاتیشــان ،در رابطــه بــا دشــمن اصلیشــان اســت.
هرچنــد ایــن خــود مقولــة گســترده و مفصلــی اســت کــه بایــد بهطــور جداگانــه
و مشــروحتر بــه آن پرداختــه شــود ولــی ناگزیــر از اشــاره بــه آن هســتیم کــه
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 بهیقیــن تــا روزی هــم کــه موجــودی بــه نــام جمهــوری اســامی وجــود داشــته
باشــد دســت از آن برنخواهــد داشــت .شــرح ترورهــای خــارج کشــوری رژیــم در
ایــن وجیــزه نمیگنجــد و همــگان از آن اطــاع دارنــد؛ یعنــی تــا روز ســرنگونی
ســردمداران رژیــم بایــد هوشــیار اقدامــات تروریســتی آنهــا بــود؛ امــا ایــن نیــز
واقعیــت دارد کــه در ســالهای اخیــر اقدامــات تروریســتی رژیــم در خــارج کشــور
بــا ضربــات جــدی مواجــه شــده اســت .ســرآمد همــه ایــن شکس ـتها ،شکســت
انفجــار در اجتمــاع بــزرگ ویلپنــت پاریــس و دســتگیری دیپلمــات تروریســتش
بــود .بعــدازآن هــم تروریسـتهایش یکــی پــس از دیگــری در کشــورهای مختلــف
لــو رفتــه و دســتگیر شــدهاند .در کشــورهایی نظیــر دانمــارک و هلنــد و آلمــان و
آمریــکا مأمــوران اطالعاتــی رژیــم شناســایی و دســتگیر شــدهاند؛ امــا همانطــور
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کــه اشــاره شــد هرگــز نبایــد نتیجــه گرفــت کــه رژیــم بــا ایــن بیآبروییهــا
و رســواییها دســت از سیاســت تروریســتی خــودش برمــیدارد .وقایعــی کــه
در آلبانــی اتفــاق افتــاد و منجــر بــه اخــراج ســفیر رژیــم از ســوی دولــت آلبانــی
بــود گــواه ایــن اســت کــه بایــد منتظــر توطئههــای جدیــد آخوندهــا در سیاســت
تروریســم خــارج کشوریشــان بــود .دســتگیری ۵تروریســت داعشــی در آلمــان
کــه دو نفرشــان بــرای تــرور خواهــر مریــم بــه آلبانــی هــم ســفر کــرده بودنــد
آخریــن مــورد شکســت رژیــم در اقدامــات تروریســتی خــودش اســت.
در زمینــة شیطانســازی خــط رژیــم تبلیــغ ایــن مســأله بــود کــه از مخالفــان
خــود یــک چهــرة شــیطانی ارائــه دهــد؛ و ایــن را بــه همــة ایرانیــان و حتــی
کشــورهای ذینفــع خارجــی القــاء کنــد کــه چنانچــه ســرنگون شــود آلترناتیــو
بعــدی بهمراتــب خشــنتر و بیرحمتــر و فاســدتر روی کار خواهــد آمــد .پــس
بهتراســت بــه همیــن رژیــم ،بــا همــة ضعفهــا و کمبودهایــش ،تــن داد و بــه
نیروهــا و ســازمانها و افــراد دیگــر اعتمــادی نکــرد .ایــن خــط بهانحــاء مختلــف
و بــه بیانهــای مختلــف تبلیــغ شــده اســت .یکبــار خطــر تجزیــه ایــران علــم
میشــود ،یکبــار بــه ناسیونالیســم عقبمانــدهای از ملیتهــای مختلــف دامــن
زده میشــود و یکبــار روی شوینیســم بینــا و نفســی کــه حنایــش ســالهای
ســال اســت رنگباختــه ســرمایهگذاری میکننــد؛ امــا تمرکــز اصلــی همچنــان
روی خطــر آمــدن مجاهدیــن اســت .نبایــد فرامــوش کــرد کــه مقــام عظمــا بــا
صراحــت اعــام کــرده اســت بایــد تمــام فشــارها متوجــه ایــن «گروهــک
پنجاهوپنــج ســاله» شــود .البیهــای لورفتــه از قبیــل دارو دســتة نایــاک یــا
مدافعــان بیشــرمو حیــای آخوندهــا و حتــی بســیاری از ســاواکیهای بیوطــن و
شــکنجهگران دیــروز کــه از صدقهســر جنایــات آخوندهــا دم درآورده و بــه میــدان
آمدهانــد تــا بلکــه بــا دستبهدســت هــم دادن و همنــوازی در یــک ارکســتر
دربو داغــان و ورشکســته اثبــات کننــد «فرقــة رجــوی یــک فرقـهای بســیار بســیار
خطرنــاک و ضــد مردمیســت» .بــد نیســت در اینجــا بهانبــوه فیلمســازیهای
رژیــم بــرای دفــع شــر مجاهدیــن و ترســاندن مــردم از عاقبــت ســرنگونی خــود
یــادآوری کنیــم .شــاهد انبــوه ســاختن فیلمهــای ســینمایی بســیار بــا هزینههــای
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سرســامآوری هســتیم کــه توســط بهاصطــاح فیلمســازان و هنرپیشــگان بســیجی
و مــزدور علیــه مجاهدیــن ســاخته میشــود تــا توپخانــة اطالعاتــی رژیــم در همــة
جبهههــای داخلــی و خارجــی جبــران مافــات کنــد .چنــدی پیــش در یــک برنامــة
تلویزیونــی کــه از ســیمای آزادی پخــش شــد بــه ایــن مقولــه پرداختــه شــد.
در ایــن برنامــه آمــاری ارائــه گردیــد کــه مــن عینــً نقــل میکنــم «رژیــم آخونــدی
از ســال ۱۳۶۴تاکنــون ۱۹۸فیلــم ،مســتند و ســریال سفارشــی علیــه مجاهدیــن و
مقاومــت ایــران ســاخته اســت .مجمــوع ایــن تعــداد فیلــم و مســتندهای سفارشــی
رژیــم علیــه مجاهدیــن ۱۰۷۴برنامــه میشــود .از ایــن ۱۹۸فیلــم و مســتند ۵فقــره
در دهــة۳ ،۶۰فقــره در دهــة۹ ،۷۰فقــره در دهــة ۸۰و  ۱۸۱فقــره در دهــة ۹۰تولیــد
و پخششــدهاســت» .البتــه بهایــن آمــار سرســامآور بایــد «برنامههــای ویــژة
تلویزیونــی بــه مناســبتهای مختلــف ازجملــه عملیــات فــروغ جاویــدان ،ســالگرد
تأســیس ســازمان مجاهدیــن ،ســالگرد  ۳۰خــرداد و ،...برنامــه» را افــزود.
میــزان ایــن تبلیغــات زهرآگیــن بهواقــع غیرقابلتصــور اســت؛ امــا ازقضــا
اینطــور کــه شــواهد نشــان میدهــد ســرکنگبین صفــرا فــزوده اســت؛ یعنــی در
ذهــن کســانی کــه اینگونــه مــورد بمبــاران تبلیغاتــی هســتند ایــن ســؤال مطــرح
میشــود کــه اگــر مجاهدیــن اینچنیــن خبیــث و ســرکوبگر و ضدمردمــی هســتند
چگونــه اســت کــه طــی ایــن ســالیان بــر دوامشــان افــزوده شــده اســت؟
چگونــه اســت کــه آنهــا بهرغــم فشــارهای نظامــی و حملههــای موشــکی و
بمبــاران کــه هرکدامــش ســازمانی را متالشــی میکــرد تــاب آوردهانــد؟ و چگونــه
اســت باوجــود آنهمــه گلههــای بســیجی و نیروهــای مــزدور آنهــا تــکان نخوردنــد
و چگونــه اســت کــه حملههــای وحشــیانه بــه ســاکنان بیدفــاع و غیرمســلح
اشــرف گرفتــه و محاصرههــای غذایــی و دارویــی و هرفشــار ضدانســانی دیگــر آنهــا
را مصممتــر کــرده اســت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه مجاهدیــن توانســتهاند بــا پایداریهــای شــگفت و
البتــه پرهزینــه خــود تمــام نقشــهها و ترفندهــا و شیطانســازیهای مــزدوران
اطالعاتــی و پدرخواندههــای در پشتپردهشــان را بــا شکســت روبــهرو کننــد.
بهویــژه بعــد از انتقــال یکپارچــة آنــان بــه آلبانــی ،بــا حفــظ تمامیــت تشــکیالتی
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و ســاختار ســازمانی خــود ،از دام جهیدهانــد و بــا اســتقرار در یــک مــکان متمرکــز
در آلبانــی امــکان موشـکباران مــزدوران «حــاج قاســم» و جمیــع دلســوزان نظــام
بــا رســوایی تمــام بــه شکســت کشــیده شــده اســت؛ و اوضــاع آن شــده اســت
کــه «مســعود رجــوی پیاپــی بــر طبــل کانونهــای شورشــی» کوبیــده و فرمــان
بهاغتشــاش و برانــدازی نظــام میدهــد! بشــارتی کــه گانــدی داده درســت اســت
کــه« :ابتــدا شــمارا نادیــده میگیرنــد بعــد بــه شــما میخندنــد بعــد بــا شــما
مبــارزه میکننــد آنــگاه شــما پیــروز خواهیــد شــد»
حاصــل ایــن ارزیابیهــا کــه بــر واقعیــت بیچــونو چــرای سیاســی و اجتماعــی
بــر چــه چیــزی اســتوار اســت چیســت؟
بازهــم بــرای اجتنــاب از اطالــه کالم کافــی اســت بــه قســمتهایی از یــک پســت
اینترنتــی معلــم زندانــی هاشــم خواســتار بــه نــام «دموکراتهــای کوتولــه»
بسنده کنیم	:
«در ایــن ۴۰ســال جمهــوری اســامی تمــام احــزاب و ســازمانها را بــا یــک انگــی
از میــدان خــارج و نابــود کــرد تــا نتواننــد نفــس کشــند .جبهــة ملــی را مرتــد و
نهضــت آزادی و حــزب ملــت ایــران و جامــا و ...را لیبــرال خواندنــد “در ابتــدای
انقــاب ،لیبــرال از هــر فحشــی بدتــر بــود’’ ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق
و ...را کافــر و ســازمان مجاهدیــن خلــق را منافــق کــه بهگفتــة آقــای خمینــی،
منافقیــن از کفــار هــم بدترنــد؛ امــا ســازمان مجاهدیــن خلــق بــا منافــق خوانــدن
از میــدان بیــرون نرفتــه و روز بــهروز هــم قویتــر میشــد .آقــای دکتــر مهــدی
خزعلــی کــه از اردوگاه اصولگراهــا بیــرون آمــده ،افشــا کــرد کــه “در همــان ابتــدای
انقــاب در حــزب جمهــوری اســامی نقشــه کشــیدند کــه بــا عملیــات ایذایــی و
اذیــت و آزار و کشــتار اعضــا ،ســازمان مجاهدیــن خلــق را وادار بــه مبــارزه مســلحانه
کــرده تــا بتواننــد آنهــا را ســرکوب کننــد’’ .همانطــور کهاطــاع داریــم مأمــوران
اطالعاتــی آقــای خواســتار را در آبــان ۹۷بــه بیمارســتان روانــی ســینا در مشــهد
تبعیــد کــرده بودنــد .در همینجــا دونفــر از مأمــوران اطالعاتــی رژیــم بــه ســراغ
ایشــان میرونــد و “از مــن خواســتند کــه چــون ســازمان مجاهدیــن خلــق از تــو
حمایــت کردهانــد ،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 نمیدهــد.
او ســپس ادامــه میدهــد“ :در اردیبهشــت ۹۷کــه مأمــوران اطالعــات بــه باغــم آمدنــد،
از مــن پرســیدند کــه چــرا بــا شــاهزاده رضــا پهلــوی همــکاری نمیکنــی؟! میخواهــی
اآلن شــماره موبایــل شــاهزاده را بگیریــم کــه بــا او صحبــت کنــی؟! ’’. ...و اضافــه میکند
“حکومــت تــاش میکنــد کــه مبارزیــن را بــه اردوگاه ســلطنتطلبها ســوق دهــد و
همینطــور افــراد نفــوذی بســیاری نیــز بــه داخــل آنهــا فرســتاده اســت”».
هاشــم خواســتار در پایــان نوشــته خــود دســت روی نکتــه بســیار بااهمیتــی میگذارد
و ضمــن ســتایش از مبــارزات مجاهدیــن و توانایــی و قــدرت ســازماندهی آنــان و
تــاش رژیــم بــرای منحــرف کــردن مســیر اصلــی مبــارزات مردمــیمیگویــد:
«حکومــت تــاش میکنــد ...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 اســامی ،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 میکنــد و از حاشــیه امــن برخــوردار میشــوند،
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 خونخواهی به خونخواری غلتید

بعــد از تعییــن سیاســتها و مــرز ســرخهای جدیــد مســئوالن امنیتــی رژیــم
نیازمنــد بازوانــی هســتند کــه خطــوط جدیــد را اجرایــی کننــد .در ایــن زمینــه
رژیــم آخونــدی یــک هزارپــای زهرآلــود اســت؛ یعنــی هزارپــا و پاانــداز دارد و
طیــف رنگارنگــی از انــواع مــزدوران را بــه خدمــت گرفتــه اســت .از بــه راهانداختــن
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البیهایــی مثــل نایــاک تــا بــه خدمــت گرفتــن روشــنفکران خودفروختــهای از
جنــم احســان نراقــی ،از تودهایهــای همیشــه حاضــر بــه یــراق بــرای خدمــت بــه
دســتگاه شــکنجه و ســرکوب مثــل عبــداهلل شــهبازی ،تــا اســتخوان انداختــن جلــو
بهاصطــاح روزنامهنــگاران و دســتاندرکاران رســانهای مثــل محمــد قوچانــی،
از بهخدمــت گرفتــن جاسوســان و خائنــان شناختهشــده و ناشــناس زندانــی تــا
ســاختن چهرههــای جعلــی بــرای نفــوذ در ســازمانها و رخنــه بــه صفــوف مقاومــت.
البتــه ایــن خواســته و عمــل همــة حکومتهــای دیکتاتــوری اســت کــه بهطــور
خــاص روشــنفکران را بــه خدمــت بگیرنــد و دســتگاههای اطالعاتــی خــود را تقویــت
کننــد .فیالمثــل نبایــد پــا روی حــق گذاشــت و نقــش بیبدیــل تودهایهــا
را در ســاختن و برپاکــردن ســاواک نادیــده گرفــت .حــزب تــوده در ایــن زمینــه
بهواقــع همیشــه مــدال خیانــت را از ســایر خائنــان ربــوده اســت .ایــن رونــد در
زمــان حکومــت آخوندهــا نیــز بــا غلظــت و شــدت بیشــتری ادامــه یافــت .همچنیــن
در زمــان شــاه پرویــز نیکخــواه از معروفتریــن نمونههــای مخالفانــی بــود کــه بــه
ســاواک بلــه گفــت و شــغل و مقامــی یافــت .نیکخــواه بــا صراحــت کامــل گفتــه بود
کــه بایــد نخس ـتوزیر 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
یــاد میآوردنــد کــه بــا چــه موجــود جاهطلــب و متکبــری مواجــه بودنــد .تعفــن
توهــم پارهشــدن آســمان و افتــادن او بــر روی زمیــن نهتنهــا خــودش کــه همــه
اطرافیانــش را نیــز خفــه کــرده بــود .بههرحــال روشــنفکری کــه روزی بــه اتهــام
توطئــه بــرای کشــتن شــاه محاکمــه و محکــوم شــده بــود بــا ندامتــی خفتبــار
ســر از ســاواک و وردســتی یــک تــودهای ســابق بــه نــام جعفریــان درآورد کــه از
کارچرخانــان تلویزیــون و دســتگاه تبلیغاتــی ســاواک بــود.
شــاید بــه مناســبت بــد نباشــد کــه بــه یــک نمونــه از عملکــرد ایــن قبیــل خائنــان
اشــارهکنیم .در ســالهای اول دهــة پنجــاه حاکمیــت زنــدان بــا مجاهدیــن و
فداییهــا بــود .در تهــران از یکســو بــرادر مســعود و ســردار ،رهبــری جریــان
مجاهدیــن را داشــتند و از فداییهــا شــهید بیــژن جزنــی هدایــت جریــان فداییهــا
را بــه عهــده داشــت .صالحیتهــا و تواناییهــای اخــص بیــژن از او شــخصیت
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کاریســماتیکی ســاخته بــود کــه اغلــب قریــب ب ـهاتفــاق مارکسیس ـتهای زنــدان
را جــذب میکــرد؛ امــا بــه دالیــل مختلفــی کــه جــای بحثــش اینجــا نیســت در
ســال ۵۲ـ ۵۳یــک جریــان بهشــدت ضــد بیــژن در میــان مارکسیسـتها راه افتــاد.
بهطوریکــه حتــی یــک زندانــی نیمهدیوانــه را تحریــک کردنــد و او در پشــت
میلههــای بنــد ۶زنــدان قصــر بــه فحاشــی علنــی بــه بیــژن پرداخــت .آنطــور کــه
شــنیدم در ایــن زمــان تنهــا ۶نفــر از مارکسیسـتهای بنــد وفــادار بــه بیــژن باقــی
ماندنــد .هریــک از مخالفــان بیــژن هــم بهظاهــر دلیلــی سیاســی و عقیدتــی بــرای
خــود داشــتند .ریشــه و منشــأ اینهمــه ضدیــت هیســتریک هیــچگاه بــرای مــا
روشــن نبــود؛ و فقــط ســالهای بعــد ،یعنــی بعــد از پیــروزی انقــاب 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 پاکنــژاد در یــک دادگاه علنــی محاکمــه و بــه
ابــد محکــوم شــده بــود .شــرح خیانــت و حرفهــای او را پرویــز ثابتــی در کتــاب
«در دامگــه حادثــه» نوشــته اســت؛ و آنجــا بــود کــه بــا تلخکامــی بســیار فهمیــدم
ســاواک بــرای ایزولــه کــردن و از میــدان بهدرکــردن رهبرانــی کــه بــه معنــای واقعــی
انقالبــی و پــاک بودهانــد چــه ترفندهــا و حیلههایــی بهکاربــرده اســت.
امــا مــا در اینجــا مشــخصًا بــا چیــزی مواجــه هســتیم کــه آقــای هاشــم خواســتار
بــه آن اشــاره کــرد« :حکومــت تــاش میکنــد ...افــراد نفــوذی بســیاری نیــز بــه
داخــل آنهــا (مبــارزان و مجاهــدان) بفرســتد».
بــه چــه منظــور؟ تــا «بهجــای تضــاد بــا جمهــوری اســامی ،تضــاد اصلــی را بــا
ســازمان مجاهدیــن خلــق» جــا بینــدازد .بههمیــن دلیــل متقابـ ً
ا وظیفــة مــا و هــر
مبــارز دیگــری ایــن خواهــد بــود کــه در برابــر ایــن نفــوذ ســد ببنــدد .نفوذیهــای
رژیــم آخونــدی بهمراتــب خطرناکتــر از ویروسهــای خانمانبرانــداز هســتند.
بهتریــن و وســیعترین منبــع صیــد ایــن قبیــل نفوذیهــا زندانهــا هســتند.
توجــه داشــته باشــیم کــه بــا چــه رژیــم مــکار و توطئهگــری روبــهرو هســتیم.
رژیمیکــه در درندهخویــی و رذالــت دســت همــة رژیمهــای دیکتاتــوری و
خونریــز را از پشــت بســته اســت.
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در رژیــم گذشــته ســاواک دامهــای بســیار میگســترد تــا زندانــی مخالــف پاســیو
و ناامیــد شــود .یــا بــا درگیــر کــردن او بــه مســائل اقتصــادی و معیشــتی او از دور
مبــارزه خارجشــان گردانــد؛ امــا رژیــم آخونــدی از هیــچ مــردة سیاســی و الشــة
متعفــن درنمیگــذرد؛ و بــا ترفندهــای بســیار آنهــا را چــه در زنــدان و چــه در
بیــرون از زنــدان و حتــی چــه در خــارج کشــور ،بــه جــان زندانیــان و مبــارزان دیگــر
میانــدازد .ایــن اســت کــه در زنــدان آخونــدی بــا پدیــدهای بســیار دردنــاک بــه
نــام «کاپو»هــا مواجهیــم .کاپوهــا خائنانــی هســتند در خدمــت شــکنجهگران کــه
در داخــل بندهــا زندانیــان را شــکنجه میکننــد ،لــو میدهنــد .آنهــا بــا قســاوت
بیحــدی بهانهــدام فــرد و ســازمان مبــارز و انقالبــی کمربســتهاند.
بــه معنــای واقعــی کلمــه آنهــا مولهــا و حــرام زادگان و حراملقمههــای اطالعاتــی
هســتند کــه بهاعتبــار آگاهیهــا و تجربیــات گذشــته خــود بســیار گســترده
کارمیکننــد .آنچنانکــه هیــچ مأمــور رســمیاطالعاتی وزارت ملعونــه یــا مثــ ً
ا
ضداطالعــات ســپاه و امثــال آن نمیتوانــد بکنــد.
مولهــای اطالعاتــی وظیفــه اصلیشــان نفــوذ اســت و مخــدوش کــردن مرزهــا؛ و
در درگاه والیــت هــر ســگی درندهتــر و زهرآلودهتــر باشــد مقربتــر اســت .حــال
بــه گفتــة یــک مــول بیآبــروی 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
عضویــت اســت؟ نیــازی بــه ســند و مــدرک بیشــتر هســت؟ از اینســو بنگریــم و
بپرســیم یــک مأمــور رســمیاطالعاتی رژیــم چــه میکنــد کهایــن مــول بــی
چــاک و دهــان نکردهاســت؟
اپیزود سوم :مصداقی یک نمونه مول مخبط اطالعاتی
خائنان! با خنازیری از لعنت بر گلو
و تفاله قانقاریایی بر دل
از زقوم حسادتها و حقارتها مینوشند
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و در انبانههای حسرت خود
جذام و برص را پنهان کردهاند

مصداقــی بــا ادعاهــای عجیبوغریــب و شــخصیت پــوک و میانتهــی مدعــی
اســت کــه از «چــپ» آمــده اســت (۳بهمــن)۸۷؛ امــا در منتهاالیــه راســت بــه
کاسهلیســی فاشیســم ســلطنتی و مداحــی از رضــا پهلــوی و حتــی هویــدا و از آن
باالتــر در خدمــت حکومــت آخونــدی درآمــده اســت.
پس اول ببینیم با چه «موجودی» روبهرو هستیم؟
امــا قبــل از ورود بههرنــوع تحلیلــی بایــد بــه دو تهدیــد کــه ماهیــت اصلــی او را
مخــدوش میکنــد توجــه کنیــم.
اول اینکه او را فرد نبینیم و تحلیل فردی از او نکنیم.
دوم اینکــه او را در ردیــف روشــنفکران خائــن کــه بههردلیــل دارای وزنــی
سیاســی بودهانــد ،ارزیابــی نکنیــم .او مــول حقیــر و خــرده پایــی اســت کــه در
قــدم اول یــک مأمــور بــا مأموریــت ویــژه اســت.
توجــه بهایــن تهدیدهــا از ایــن نظــر مهــم اســت کــه شــخصیتش تــا بدانجــا
مهــوع و غیرقابلتحمــل اســت کــه گاه آدمــی را بــه گمــان میانــدازد کــه بــا یــک
بیمــار روانــی مواجــه اســت .در بــارهاش نوشــتهاند تعــادل روانــی نــدارد و فــان
عقــده را دارد و بیمــاری روانـیاش چنیــن اســت و چنــان؛ امــا او یــک خودفروختــه
اســت کــه بــا مأموریــت مشــخص اطالعاتــی حــرف میزنــد و نقــش یــک کاپــوی
شــکنجهگر خــارج کشــوری را بــرای مقاومــت و مجاهدیــن و هوادارانشــان بــازی
میکنــد .اگــر نمودهــای یــک بیمــاری روانــی از خــودش بــارز میکنــد ،ایــن
همــان حالتهایــی اســت کــه در بســیاری مــوارد شــکنجه گــران و مــزدوران نیــز
بــه آن دچــار میشــوند .بهخصــوص وقتیکــه مأموریتهایشــان یکــی پــس از
دیگــری بــا شکســت مواجــه میشــود.
همینجــا ســؤال میکنــم مگــر شــکنجهگران شقاوتپیشــهای مثــل حــاج داوود
رحمانــی و بقیــه دژخیمــان آخونــدی بــه لحــاظ روانــی آدمهــای ســالمیبودهانــد؟
همــة آنهــا مملــو از عقدههــای چرکیــن فــردی و طبقاتــی بــوده و هســتند؛ امــا
وقتــی مــا از الجــوردی ،یــا هرجــاد دیگــری ،صحبــت میکنیــم اولازهمــه دســت
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روی عقدههــا و بیماریهــای روانــی او نمیگذاریــم .هــر جــادی ممکــن اســت
هــزارو یــک بیمــاری روانــی هــم داشــته باشــد بنابرایــن مصداقــی نیــز قبــل از هــر
چیــز مأمــور اســت و دارد یــک خــط مشــخص را پیــش میبــرد .خطــی کــه بهواقــع
تشــنه بهخــون مســعود رجــوی و همــة مجاهدیــن «ســر موضــع» اســت .خطــی کــه
بهواقــع میخواهــد خــون شــهیدان قتلعــام را لــوث و پایمــال کنــد و مخاطــب
خــود را بــه ایــن نتیجــه برســاند کــه نهفقــط یــک مــوی گندیــدة شــاه و فــرح
بســا بهتــر از تمــام جنبــش مقاومــت و مجاهدیــن اســت بلکــه مجاهدیــن بدتــر از
رژیــم والیتفقیــه هســتند .نتیجتــً رژیــم صدبــار بهتــر و پذیرفتنیتــر از آنهاســت.
چراکــه رژیــم در حاکمیــت مرتکــب ایــن جنایتهــا شــده امــا مجاهدیــن در حالــت
«گروهــک» بــر رژیــم ســبق بردهانــد .بهصراحــت میگویــد کــه «بهشــت مســعود
رجــوی صدبــار بدتــر از جهنــم ســاواک» اســت ( ۳اردیبهشــت ۹۹گفتگــو در همــان
فاضــاب اطالعاتــی) .اینچنیــن پاچهلیســی ســاواک شــاه دســت اداواطــوار یــک
تولــة ســاواکی نیســت؟ فکــر میکنــم زندانیــان سیاســی زمــان شــاه معنــی آن
را خیلــی خــوب احســاس میکننــد .بهخصوصکــه میدانیــم یــارو قبــ ً
ا هــم
گفتــه بــود کــه یــک مــوی گندیــدة علیاحضــرت و طبعــً ســاواک شاهنشــاهی را بــر
مریــم رجــوی ترجیــح میدهــد.
او همچنیــن بــه دالیــل مختلــف ســعی دارد کــه خــود را در کنــار شــخصیتها و
افــراد شناختهشــده سیاســی جــا بزنــد.
بهتریــن شــاهد مثــال او همــان قضیــة مگــس نشســته بــر بــول خــر اســت کــه در
مثنــوی آمــده اســت و مــن در یــک مقالــه بــه آن اشــارهکرده بــودم.
مولــوی در دفتــر اول مثنــوی خــود از مگســی ســخن میگویــد کــه بــر بــرگ کاه
نشســته بــود و توهــم کشــتیبانی داشــت:
آن مگس بر برگ کاه و بول خر

همچو کشتیبان همیافراشت سر
گفت من دریا و کشتی خواندهام
مدتی در فکر آن ماندهام
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صاحب تأویل باطل چون مگس
وهم او بول خر و تصویر خس

بهعنــوان کســی کــه از ســالهای ۱۳۶۱تــا همیــناالن دســتاندرکار مقولــة
زنــدان و شــکنجه در رژیــم آخونــدی بــوده و بهعنــوان کســی کــه صدهــا گــزارش از
وضعیــت زندانهــا و زندانیــان خوانــده و بــا انــواع خائنــان آشــنا هســتم میگویــم
نبایــد فریــب چاقوکشــیها و عربدههــا و خالیبندیهــای مصداقــی را خــورد .بــه
تجربــه دریافت ـهام کــه خائنــان ضعیفتریــن انســانها هســتند؛ یعنــی یــک خائــن
بــه خاطــر اینکــه قــوی بــوده نبریــده و بــه خیانــت کشــیده نشــده اســت؛ یعنــی
زندانــی خائــن نشــده هــم ،بهصــورت کیفــی ضعیفتــر اســت.
از ضعیفتریــن
ِ
ایــن زخــم ،زخــم یهودایــی خیانــت کــه بســیار هــم دردنــاک اســت در نهــاد و روح
هرخائــن بیشــتر از هرجــای دیگــر خــودش را نشــان میدهــد .یــک خائــن بهتــر
از هرکــس دیگــر میدانــد کــه چقــدر حقیــر اســت؛ و اتفاقــً کینــة او نســبت بــه
قهرمانــان مقاومــت و حتــی زندانیــان شــرافتمند ولــی نبریــده و خائــن نشــده ،از
ایــن نقطــه شــروع میشــود .ایــن زبونــی را از زبــان خــود مصداقــی در کتــاب
خاطــرات خــودش بخوانیــم .او بهصــورت کام ـ ً
ا جــدی و واقعــی بــه محمــد توانــا
بازجــوی متخصصــش کــه بایــد حکــم آزادیاش را امضــا میکــرد گفتــه بــود« :مــن
هیــچ امیــدی بــه فــردای زندگـیام نــدارم ...مــا قربانــی درگیــری شــما بــا ســازمان
شــدیم ...احســاس میکنــم در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه در آن مبــارزه
مســلحانه دیگــر جایــی نــدارد ...چیزهایــی در ذهنــم اتفــاق افتــاده اســت و الکــی
حــرف نمیزنــم و بــه لحــاظ اعتقــادی بریــدهام» توجیهــات بعــدی مصداقــی از
جریــان آزادیاش از زنــدان تالشهــای یــک درهمشکســته اســت کــه تــن بــه
خیانــت داده و مــورد تشــویق بازجــوی اطالعاتــی خــود قــرار گرفتهاســت.
بریدگانــی از جنــم مصداقــی دســت بــه تئوریــزه کــردن خیانــت خــود زدهانــد و
بهصراحــت هــم نوشــتهاند .یــار غــار مصداقــی کــه پــای نوشــتههای خــود
«همنشــین بهــار» امضــا میکنــد تــا بدانجــا پیــش رفتــه کــه حتــی بــه تطهیــر
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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را دوســت داشــته و درســت یــا نادرســت راه و رســم مســیح را در ضدیــت بــا آن
میدیــده و بههمیــن دلیــل بهایــن نتیجــه رســیده کــه بیایــم بــه قیمــت یهــودا
شــدن بــه قیمــت تــف و لعنــت دنیــا را بــه خــود خریــدن ایــن کار را بکنــم»...
میــزان بریدگــی و فالکــت را مالحظــه میکنیــد .حضــرات حاضرنــد بــرای «آزادی»
خــود حتــی جامــة میهنپرســتی بــه تــن یهــودا کننــد؛ امــا واقعیــت را جــک آبــت
در کتــاب شــکم هیــوال بهخوبــی 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 مینویســد:
«در زنــدان افــراد بریــده زیادنــد دیــدهام وقتــی نگهبــان خوکــی از کنــار آنهــا میگــذرد،
یکــه میخورنــد .آنهــا را دیــدهام کــه چنــان بــه تتهپتــه میافتنــد کــه نمیتواننــد
حــرف بزننــد .آنهــا را دیــدهام کــه فقــط بــا نیــاز بههــم خوابگــی شــفاهی از امــروز تــا
فــردا زیســتهاند.
اینهــا کســانی هســتند کــه خشــونت قضایــا چنــان خــوار و ذلیلشــان کــرده اســت
کــههــرکاری بهجــز عمــل خشــونتبار را هــم انجــام میدهنــد .اگــر از خشــونت
نمیترســیدند ،انســانیت خــود را از دســت نمیدادنــد».
البتــه کاپــوی مــا در ابتــدای مســیر انحطــاط و ذلــت خــود نمیتوانــد مجاهدیــن
را یــک گــروه بســیار خطرنــاک و در جبهــة ضدخلــق بنامــد و بــا صراحــت طینــت
ذلیــل و یهودایــی خــودش را بــروز بدهــد .لــذا فریبکارانــه مینویســد« :در صــورت
تغییــر رژیــم مجاهدیــن یکــی از بازیگــران اصلــی خواهنــد بــود»
دروغگویی ،الفزنی و دریدگی ویژگی اختصاصی کاپوی خارج کشوری
دروغگویــی و دروغپراکنــی خــط کار و مأموریــت یــک مــول اطالعاتــی اســت.
بهطورخــاص در خــارج کشــور وقتیکــه کاپوهــای سیاســی میــدان پیــدا میکننــد
راهــی ندارنــد جــز دروغ گفتــن و بیمحابــا دروغ گفتــن .یــک کاپــو از هیــچو
پــوچ کوهــی میســازد و بــر مبنــای یــاوهای نــه یــک دروغ کــه سلســلهای دروغ
بهصــورت رگبــاری تحویــل میدهــد .ایــن تهاجــم طــوری صــورت میگیــرد کــه
آدمــی در تلــی از خاکســتر مســموم یــک بمبــاران قــرار میگیــرد .هــدف اصلــی
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دروغگوییهــا ،پراکنــدن تخــم شــک و تردیــد بیــن عناصــر مبــارز و تفرقهافکنــی
بیــن آنــان اســت .در ایــن زمینــه مصداقــی ،بهمثابــه یــک کاپــوی مخبــط ،دســت
همگنــان خــود را از پشــت بســته اســت .فقــط بــه چنــد نمونــه از دروغهــای آشــکار
او اشــاره میکنــم.
ـ یکبــار بــرادر مســعود خطــاب بههمــة مجاهدیــن در نشســت عمومــی کــه
چندهــزار نفــر بودنــد گفــت« :بــه خودتــان غــره نشــوید .شــما هرقــدر هــم کــه
فــداکاری کــرده باشــید و شــهید داده باشــید بــذرش را امــام حســین کــه مظهــر
فــدای مطلقــه اســت پاشــیده و فرمانــده دســتة مــا (بهطــور تاریخــی) ابوالفضــل
عبــاس اســت».
ایــن مضمــون بارهــا تکــرار شــده و در نوارهایــی کــه بــه مناســبت عاشــورا و مــاه
محــرم از تلویزیــون پخــش میشــود هــم آمــده اســت .حــاال ببینیــد مصداقــی ایــن
کالم انقالبــی و فروتنانــه را چگونــه تحریــف کــرده:
«خــودش هــم وقتیکــه تــوی ارتــش بــود و صحبــت میکــرد ،آن زمانــی کــه
بهاصطــاح در اشــرف بــود اون ارتــش را داشــتند و اینهــا ،...میگفــت ابوالفضــل
عبــاس ،علمــدار لشــگر حســین بــن علــی ،فرمانــدة لشــگر حســین بــن علــی اگــر
االن تــو ارتــش آزادیبخــش بــود فرمانــده دســته بــود. ...
اینکــه فکــر کنیــد ایــن میخواســت فرمانــده دســتهها را ببــرد بــاال بگویــد کــه
اون اگــر در ارتــش بــود ،االن فرمانــده دســته بــود؛ یعنــی کــه فرمانــده دســتهها
خیلــی گنــده و آن بــاال بــاال هســتند .نــه! میخواســت بگویــد کــه حســین بــن
علــی ناخــن کوچکــة مــن اســت .حســین بــن علــی ناخــن کوچکــة مــن اســت.
فرمانــده لشــگر اونهــا فرمانــده دســتة مــن اســت» (۳مــرداد.)۹۸
آیا تعفن فاضالب اطالعاتی نظام مشام هر انسان باشرفی را نمیآزارد؟
یــن در حالــی اســت کــه زیــارت بــرادر مســعود در قتلــگاه امــام حســین در کربال در
سـیوچند ســال گذشــته بــدون مبالغــه صدهــا و صدهــا بــار از ســیمای مقاومــت و
از ســیمای آزادی پخششــده و همــه دیدهانــد بهخصــوص آنجــا کــه رو بــه امــام
حســین میگویــد:
من مرده بدم ز زندگانم کردی
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میترسیدم 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...

نمونــة دیگــر جعــل ســند بــرای شبیهســازی اعــدام نشــدن بــرادر مســعود بــا
خــودش یعنــی بــر اســاس توبـهو ندامــت و همــکاری بــا دشــمن اســت .ســندی کــه
بــا یــک نــگاه میتــوان دریافــت ســاواک آخوندهــا ســاخته و بــه دســت مصداقــی
داده تــا باعــث رونــق کســبوکارش بشــود .ایــن هــم در حالیســت کــه صدهــا
زندانــی مجاهــد و صدهــا زندانــی سیاســی دیگــر از اویــن تــا کمیتــه و زنــدان قصــر
در طــول ۷ســالونیم زنــدان بــا بــرادر مســعود بودهانــد و شــکنجهها و فشــارهای
طاقتفرســای روی او را شــاهد بودهانــد .آنقــدر کــه وقتــی او را ســرانجام در
اردیبهشــت ۵۴از کمیتــه بــه اویــن برگرداندنــد حتــی موســی (ســردار خیابانــی) و
قاســم (مجاهــد کبیــر محمدعلــی جابــرزاده) میگفتنــد کــه در لحظــات اول از فــرط
الغــری و وضعیــت نــزار جســمی مســعود را نشــناختند .صدهــا زندانــی غیرمجاهــد
هــم در آن ســالیان شــاهد بودنــد .اینهــا چیزهایــی اســت کــه در آن ســالها در
زنــدان شــاه مــن خــودم بــه چشــم دیــده و بــه گــوش شــنیدهام...
ـ جعــل خبــر یکــی از انــواع دروغهایــی اســت کــه کاپــوی هفترنــگ و هفتخــط
در آن بهغایــت اســتاد اســت .نمونــة بــارزش جعــل خبــر دروغ در مــورد وضعیــت
خائنــی منفــور بــه نــام مســعود دلیلــی داخــل اســت .ایــن خائــن خودفروختــه در
۱۰شــهریور ۹۲نیروهــای مهاجــم مالکــی بهاشــرف را راهنمایــی کــرد و بــا اســتفاده
از اطالعاتــی کــه داشــت آنهــا را بــه مقــر فرماندهــی مجاهــدان در اشــرف بــرد.
قاتــان بــا شــقاوت تمــام دســت بــه قتلعــام ســاکنان بیدفــاع و غیرمســلح
اشــرف کــه فقــط بــرای محافظــت از امــوال مجاهــدان در آنجــا باقــی مانــده بودنــد
زدنــد و ۵۲نفــر از آنــان را بــه شــهادت رســاندند .در پایــان نیــز مــزد راهنمــای
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خائنشــان را دادنــد و پــس از قتــل او صورتــش را ســوزاندند و جســدش را رهــا
کردنــد و رفتنــد تــا بع ـدًا بــا امثــال همیــن مصداقــی آن را بــه گــردن مجاهدیــن
بیندازنــد .ازایـنرو رژیــم مدعــی شــد کــه قتــل دلیلــی یــک تصفیهحســاب درونــی
بــوده اســت .ســپس مصداقــی بهمثابــه زبــان و دســت حــاج قاســم ســلیمانی
بــه میــدان آمــد و مدعــی شــد کــه مســعود دلیلــی ،مثــل ســعید امامــی کــه بــه
دســتور خامنــهای کشــته شــد ،بــه دســتور مســعود رجــوی کشتهشــده اســت
(گــزارش ۹۳صفحــه ۱۴۳تــا)۱۵۰؛ یعنــی بهتریــن هدیــه را بــرای مخــدوش کــردن
یــک قتلعــام وحشــیانة ضدبشــری فراهــم کــرد و مدعــی شــد کــه بــا تحقیقاتــی
کــهاز  DNAاو شــده مقامــات عراقــی بههویــت او بهعنــوان یکــی از ســاکنان
اشــرف پــی بردهانــد .در یــککالم ســناریوی رژیــم بــرای اینکــه اثبــات کنــد
کشــتن مســعود دلیلــی یــک تصفیهحســاب درونــی بــوده اســت تبلیــغ شــد؛ امــا
اســناد پزشــک قانونــی عــراق کــه کمیســیون امنیــت و ضدتروریســم شــورا در
اطالعیـهای منتشــر کــرد نشــان داد کــه مســعود دلیلــی همــان خائنــی اســت کــه
مدتهــا قبــل بریــده و خــود را بــه نیروهــای عراقــی تســلیم کــرده بــود .ایــن
خوشرقصــی مــول اطالعاتــی تحســین کاپوهــای دیگــر را برانگیخــت.
گرداننــدة انجمــن نجــات در تهــران ،مــزدور ابراهیــم خدابنــده کــه علنــً بــه خدمــت
وزارت اطالعــات درآمــده در نامــة تقدیــر خــود بــرای مصداقــی «افشــاگری» او را
تبریــک گفــت و نوشــت« :بــه نوبــة خــود از ایشــان قدردانــی میکنــم»!
در یــک نمونــة دیگــر از خبرســازیهای خائنانــة مصداقــی ،اربابــش در وزارت
اطالعــات مرتکــب یــک فقــره اشــتباه احمقانــه شــده بــود کــه در مــزدوری
مصداقــی جــای تردیــدی باقــی نمیگذاشــت .در ۲۱تیــر ۸۴تظاهراتــی مقابــل
دانشــگاه تهــران برگــزار شــد .در ایــن تظاهــرات یــک هــوادار مجاهدیــن بــا
شــجاعت پــاکاردی را بــاال بــرد کــه عکــس رهبــری مقاومــت بــر آن نصــب شــده
بــود .فیلمــش هــم گرفتهشــده و بــه دســت ســیمای مقاومــت رســید و پخــش هــم
شــد .کاپــوی دریــده دهــان بالفاصلــه بــه میــدان شــتافت و بهاصطــاح مــچ خبــر
دروغ مجاهدیــن را گرفــت و افشــا کــرد کــه مجاهدیــن بــه یــک کارگــر بیخبــر
از همــه جــای درمانــده پــول هنگفتــی دادهانــد تــا عکــس رهبــری را در تظاهــرات
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دانشــگاه بلنــد کنــد! امــا چنــدی بعــد بــرادر مجاهــدی بــه نــام امیــر پرویــزی خــود
را بهاشــرفیان رســاند و در یــک مصاحبــة تلویزیونــی افشــا کــرد کــه چگونــه در
ایــن عملیــات شــجاعانه دستگیرشــده و بعــد از مدتــی کــه زنــدان بــوده خــود را
بــه اشــرف رســانده اســت .تصویــر او در فیلــم تظاهــرات و تطبیقــش بــا آنچــه در
تلویزیــون نشــان داده میشــد صحــت حرفهــای او را تأییــد میکــرد .نکتــه
جالــب ایــن بــود کــه امیــر پرویــزی میگفــت نکاتــی را کــه مصداقــی علــم کــرده
اســت عینــً همــان نکاتــی اســت کــه در بازجوییهایــش بــرای محمــل ســازیهای
معمــول و نــدادن اطالعــات زیــر شــکنجه گفتــه اســت؛ یعنــی منبــع مصداقــی
همــان بازجویــان اطالعاتــی هســتند .حــاال ســؤال ایــن میشــود کــه مصداقــی چــه
رابط ـهای بــا بازجویــان اطالعاتــی دارد؟
اما مگر مصداقی از رو میرود؟ مگر کارخانه دروغ سازی او تعطیل میشود؟
تازهتریــن دســتهگل مــول اطالعاتــی مــا انتشــار عکــس مالقــات بــرادر مســعود و
بنیصــدر بــا احمــد بــن بــا بــود .ایــن یابــو علفــی کــه از هــول حلیــم بــه دیــگ
افتــاده اســت عکــس همســر بــن بــا در کنــار بــرادر مســعود ایســتاده را بهجــای
فیــروزه بنیصــدر جــا میزنــد و یاوهســرایی میکنــد؛ امــا هفتــه بعــد خواهــر
مجاهــد منصــوره گالســتان عکــس کامــل آن مالقــات را منتشــر میکنــد و واقعیــت
معلــوم میشــود.
 در یــک نمونــه دیگــر مصداقــی بــا ســخافت مدعــی شــد کــه پیــام شــهیدبنیانگــذار ســعید محســن بــه بــرادر مجاهــد عبــاس داوری دربــارة مســعود را،
دروغ میخوانــد و مدعــی میشــود کهایــن پیــام را ســال ۵۹منتشــر کردهانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه همــة مجاهــدان زندانــی در آن ســالیان از ایــن پیــام
مطلــع بودنــد و صحبتهــای ســردار خیابانــی دراینبــاره هــم ســالیان از ماهــواره
پخــش شــده اســت.
 حــاال از ایــن شــرفباختة پیشانیســفید توقــع داریــد کــه وقتــی بابــا ســیدیکاشــانی عزیــز کــه تمــام وجــودش صداقــت بــود و پاکباختگــی کتــاب «ســمفونی
مقاومــت» را مینویســد بیایــد تحســینش کنــد؟ نــه! هرگــز!
مولهــا را بــرای همیــن مــوارد دســتآموز کردهانــد تــا قالدههایشــان را رهــا
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کننــد و آنهــا بالینــد کــه« :در همیــن چنــدروز اخیــر یــک کتابــی را بیــرون دادنــد
بــه نــام نویســندة او مث ـ ً
ا آقــای محمــد ســیدی کاشــانی اســت علیــه اســماعیل
وفایغمایــی .نشــاندهندة ســقوط اخالقــی همــة آدمهاســت .اون آقــای ســیدی
کاشــانی بــا بالهــت در ســن  ۸۰ســالگی ،نزدیــک بــه ۸۰ســالگی بــا بالهــت میآیــد
و مدعــی میشــود کــه بــه توصیــة مــن اســماعیل وفایغمایــی واسـهاش شــعر هــم
گفتــه .خنــدهدار اســت! انــگار کــه شــما بــه مــن توصیــه کنیــد کــه بنــده بشــوم
شــاعر» (۱فروردیــن)۹۷
زندهیاد زری اصفهانی در برابر اینهمه دریدگی برافروخته شد و نوشت:
«عجــب ،عجــب ،عجبــا! برداشــتهاید بــه تمــام اعتقــادات یــک انســان کــه حــدود
۵۰ســال از عمــرش را در زنــدان و مبــارزه و میــدان جنــگ و هنــر و ادب و قلــم
صــرف کــرده اســت بــه بدتریــن و زشــتترین شــکل ممکــن توهیــن کردهایــد.
هرچــه کــه او بــاور داشــته اســت را بــا دروغ و شــائبه و کلــک و مردرنــدی و
شــارالتان بــازی لگدکــوب و لجنمــال کردهایــد .بــه دوســتان او و همرزمانــش
و همســنگرانش و آنهایــی کــه برایــش عزیــز هســتند زشــتترین تهمتهــا را
بســتهاید .داســتانهای هــزار و یکشــبی هارونالرشــیدی درســت کردهایــد و
در بوقهــای آخوندهــا و رجالههــا و کوتولههــا کردهایــد؛ و حــاال وقتــی آن انســان
زخمــی از میــدان جنــگ برگشــته برمیگــردد کــه جوابــی بــه آنهمــه 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 میگوئیــد و مینویســید را
قــورت بدهــد و از شــدت خوبــی و مهربانــی و ســادگی و صفــا ،قیــس هــم نزنــد؟؟
عجــب عجــب واقعــً از اینهمــه منطــق از اینهمــه پررویــی و از اینهمــه خالــی
شــدن از همــه پرنســیبهای انســانی ...نــه آنهــا دروغ نمیگوینــد؛ و خودتــان هــم
خــوب میدانیــد»( !.زری اصفهانی۷-فروردیــن)۹۷
 نمونــة دیگــر کــه ایــن مــزدور صدهــا بــار تکــرار کــرده پــول گرفتــن مجاهدیــناز عربســتان ســعودی اســت .در ایــن زمینــه هــرزه مــرس خــط مشــخصی را
ـی آخونــدی قبــول کنــد کــه مجاهدیــن خودشــان
دنبــال میکنــد .اگــر اطالعاتـ ِ
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هزینههایشــان را تأمیــن میکننــد در ایــن صــورت یکــی از ســتونهای منتســب
کــردن مجاهدیــن بــه اســتکبار جهانــی و صهیونیســم بینالملــل و عربســتان
ســعودی و  ...فرومیریــزد.
و مگر این نمونهها تمامی دارد؟ ...
بدتــر از همــه امــا ردیابــی بهغایــت وقیحانــه و چنــدشآور جــا و مــکان رهبــر
مقاومتــی اســت کــه والیتفقیــه بــه خونــش تشــنه اســت .آیــا ایــن ردیابــی بــرای
تــرور و کشــتن یــک مأموریــت اطالعاتــی و امنیتــی نیســت؟
هــر آدمــی کــه ذرهای وجــدان داشــته باشــد چــه رســد بــه کســی کــه زندانــی ایــن
رژیــم باشــد مثــل روز روشــن میبینــد و میفهمــد کــه ایــن کار فقــط از یــک
بچــه جــاد جانــی برمیآیــد .مجاهدیــن ایــن را نــه میبخشــند و نــه فرامــوش
میکننــد .وای اگــر از پــس امــروز بــود فردایــی...
این جهان پرآفتاب و نور ماه

او بهشته سر فروبرده به چاه
که اگر حقست پس کو روشنی
سر زچه بردار و بنگر ای دنی
تو درون چاه رفتستی زکاخ
چه گنه دارد جهانهای فراخ

الفزنی در غربت
ازآنجاکــه ایــن مــول اطالعاتــی دســتش ،هــم بــه لحــاظ شــرف مبارزاتــی و هــم
بهلحــاظ محتــوای سیاســی خالــی اســت .بنــا بــه مأموریــت بایــد بــزک و دوزک
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 .بهطــور خــاص الفزنــی
یکــی از ویژگیهــای اصلــی ایــن موجــود پلیــد اســت.
اولازهمــه او بایــد بــرای خــود در زنــدان کــه ســرمایه اصلــی تجــارت او اســت،
ســابقهای بتراشــد و خــود را «کســی» معرفــی کنــد .بــرای همیــن مدعــی میشــود
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کــه مســئول بنــد بــرادران در زنــدان بــوده اســت .ادعــای مســخره و مضحکــی کــه
بههیچوجــه صحــت نداشــته اســت .او در خاطراتــش نوشــته اســت:
«از فروردیــن  ۶۸کلیــه زندانیــان زنــده مانــده گوهردشــت و بندهــای اویــن را بــه
ســالن  ۴منتقــل کردنــد .پــس از انــدک زمانــی زندانیــان ســالن ۴و  ۶جابهجــا
شــدند مــن از طــرف زندانیــان در هــر دو ســالن مزبــور مســئول بنــد بــودم» (جلــد۴
صفحــه  )۱۹۸میخواهــد بــا ارائــه چهــرة یــک زندانــی مقــاوم و مســئول از خــود
کــه در جریــان «مســائل» زندانیــان بــوده بنویســد« :مــن از قبــل در بنــد مســئول
منتخــب بنــد از ســوی بچههــا بــودم و بالطبــع بیشــتر بچههــا مسائلشــان را بامــن
حلوفصــل میکردنــد» «کمکــم مــن در ارتبــاط بــا زندانبانــان نیــز جــا افتــادم و
مــرا بــه رســمیت شــناختند».
مــن کــه خــودم تجــارب زنــدان شــاه را دارم تقریبــً بــا تمــام زندانیــان در دســترس
کــه بــا او همبنــد بودهانــد صحبــت کــردهام .همــه بــدون درنــگ بــا لبخنــد تمســخر
بــه مــن جــواب دادهانــد .یــک نفــر از آنــان گفــت مصداقــی کــه چنیــن ادعایــی
را دارد کســانی را نــام ببــرد کــه او را بهعنــوان مســئول بنــد انتخــاب کردهانــد.
محمــود رؤیایــی کــه بیشــترین ارتباطــات را بــا مصداقــی در زنــدان و بعــد از زنــدان
داشــته برایــم تعریــف کــرد کــه بعــد از قتلعــام ســال ۶۷مصداقــی بــه علــت
موضــع ننگینــش و همچنیــن شــخصیت غیرقابلتحملــش ،از طــرف بچههــا
مطــرود بــود .هیچکــس تــاب تحمــل او را نداشــت و او بــرای اینکــه خــود را بیــن
مــا جــا کنــد پیشــنهاد داد تــا مســئولیت ســرویس بهداشــتی را بــه او بدهیــم .مــا
بــه خاطــر اینکــه او براثــر انــزوای بیشازحــد بهطــرف پاســداران کشــیده نشــود
موافقــت کردیــم؛ امــا کاپــوی خالیبنــد رژیــم در خــارج کشــور الف مســئولیت بنــد
کل بــرادران مجاهــد را میزنــد؛ و البتــه تراشــیدن ایــن قبیــل پســت و مقامهــا
بــرای خــود تنهــا در ایــن مــورد نبــوده اســت .ســیل ایــن الفزنیهــا ادامــه دارد.
ازجملــه در ۱۵مــرداد ۹۸در مقالـهای بــه نــام «مــن و متهمــان ترورهــای هســتهای-
نگاهــی بــه گــزارش بــی بــی ســی» میگویــد« :مــن کســی هســتم کــه هــم در
تظاهراتهــای قبــل از ســی خــرداد  ۶۰مجاهدیــن ،بــه ویــژه تظاهراتهــای
خــرداد مــاه  ۶۰شــرکت داشــتم و هــم تنهــا فــرد زنــدهای هســتم کــه در ۵رشــته
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تظاهــرات مجاهدیــن در شــهریور و مهــر  ۶۰کــه خــون از درودیــوار میباریــد
حضــور داشــته اســت .همچنیــن در خانههــای تیمــی مجاهدیــن حضورداشــتهام»؛
و آدمــی بهراســتی حیــرتزده میشــود کــه واقعــً او تنهــا فــرد زنــده تظاهــرات
۵مهــر ۶۰اســت؟ او در چــه خانــه تیمــی مجاهدیــن حضورداشــته؟ همــه کــه او
را میشناســند و خــودش هــم بهکــرات اعتــراف کــرده کــه یــک هــوادار دور و
غیرتشــکیالتی مجاهدیــن بــوده اســت.
او در گــزارش ۹۳خــود را «یکــی از اعضــای ســتاد ســازمانهای بینالمللــی
مجاهدیــن در هیأتهــای ایــن ســازمان در مجامــع بینالمللــی» معرفــی میکنــد
و میگویــد« :مــن ســالها در کمیســیون حقوقبشــر حضــور داشــتم» (تلویزیــون
نوریــزاده ۲۶تیــر )۹۸و «مــن ســالها در پارلمــان اروپــا کار کــردم بیشــترین
حمایتهــا را در پارلمــان اروپــا گرفتــم .تنهــا بــودم قطعنامــه بــه تصویــب رســاندم
در ارتبــاط بــا شــورای ملــی مقاومــت بــود .نــه اینکــه سرویســی به مــن داده باشــند
نــه ،خــودم میکــردم» و «بنــده کارچرخــان اینهــا در کمیســیون حقوقبشــر و
سوکمیســیون حقوقبشــر در «آی .ال .او» در ســازمان بینالمللــی کار در پارلمــان
اروپــا بــودم» و «برنامــه ســاالنة اینهــا در ارتبــاط بــا ســازمانهای بینالمللــی را
بنــده مینوشــتم» و باالتــر از ایــن« :مــن ایــن مویــم را در راهروهــای جهانــی
ســفید کــردهام .تــوی کمیســیون حقوقبشــر و ...اگــر اینجــا نشســتهام و دارم بــرای
شــما صحبــت میکنــم هــر آنچــه کــه میخواهــد اتفــاق بیفتــد را دیــدم بــا
بزرگترینهــا نشســتهام .جامعــه بینالمللــی در طــول ۴۱ســال در کنــار مــا
نبــود»( .همــان فاضــاب اطالعاتــی ۲۲تیــر « )۹۸ایــن (کتــاب) راجــع بــه حقــوق
بشــره ســالها در حقــوق بشــر کار کــردهام 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 علنــً میگویــد کــه گــزارش اول جفــری رابرتســون (حقوقــدان برجســته
انگلیســی و قاضــی ســابق دادگاه بینالمللــی جنایــات جنگــی در ســیرالئون کــه در
ســطح جهانــی شناختهشــده و معتبــر اســت) را او نوشــته اســت! یــا اگــر بخواهیــم
تخفیــف بدهیــم جفــری رابرتســون تحــت رهنمودهــا و هدایتهــای مصداقــی
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بــوده کــه گــزارش خــود را نوشــته اســت.
واقعیــت امــا ایــن اســت کــه در ســالهای اولــی کــه ایــرج مصداقــی بــه خــارج آمده
و هنــوز ماهیــت و مأموریتــش برمــا نشــده بــود در کارهــای حقوقبشــری ســازمان
در خارجــه بهعنــوان یــک زندانــی شــاهد از او توســط مجاهــد شــهید حســین
مدنــی و ســپس مجاهــد خلــق بهــزاد نظیــری اســتفاده میشــد .قطعــً او ایــن
صحنــه را بــه یــاد دارد کــه وقتــی مجاهدیــن او را بــه دیــدار کاپیتــورن گزارشــگر
ویــژة حقوقبشــر دربــارة ایــران بردنــد ،کاپیتــورن بعــد از همــة شــنیدههایش از
مصداقــی فقــط یــک ســؤال کــرد و پرســید تــو چــرا زنــده مانــدی و اعــدام نشــدی؟
مصداقی ناگزیر گفت که انزجار نامه نوشتم.
اگر این را نمیگفت در نزد کاپیتورن برگ سوخته میشد.
بــرادرم بهــزاد نظیــری بهمــن گفــت کــه مجمــوع مســئولیتهای مصداقــی در
فعالیتهــای حقوقبشــری آرشــیو مــدارک و مالطســازی بــرای مالقاتهــا بــوده
اســت .هرازگاهــی هــم بــه او مرخصــی میدادهانــد یــک مــاه یــک مــاه بــرود ســوئد
نــزد زن و بچ ـهاش! امــا ببینیــم مصداقــی کار کــردن نــزد مجاهدیــن را بــه چــه
دکانــی بــرای رونــق کس ـبوکارش تبدیــل کــرده اســت.
امــا چــه تــوان کــرد کــه دنیــا و مراجــع بــزرگ حقوقبشــری قــدر زحمــات
بیشــائبه ایــن مــول متوهــم و خالیبنــد را نمیشناســد و بعضــً او را در دقیقةنــود
در پروژههــا حــذف میکننــد .نمونــهاش را بخوانیــم:
«چنــد ســال پیــش همیــن بی.بی.ســی ویژهنامــهای راجــع بــه حــزب تــوده
میخواســتند منتشــر کننــد از مــن هــم یــک تحقیــق خواســتند مــن جامعتریــن
تحقیــق در مــورد حــزب تــوده و کشتهشــدگان بهخصــوص ۶۷را کارکــردم ...ولــی
اســتفاده نکردنــد ...در آخریــن لحظــه کــه میخواســتند جنــگ را ببندنــد مــال
مــن را کنــار زدنــد» (۶تیــر )۹۸و دردمنــدی آنجاســت کــه هیچکــس هــم پشــیزی
برایــش قائــل نیســت و حتــی کتابهایــش ،یعنــی مجموعــة الطائالتــی کــه ســر
هــم کــرده ،هیــچ خریــداری نداشــته و بادکــرده و روی دســتش مانــده اســت.
مالحظــه کنیــد خــودش چــه میگویــد« :کســی اینهــا را نمیخــرد اینهمــه
ســر آن زحمتکشــیدهام .دوســتانی کــه از ایــن کتابهــا اســتفاده میکننــد از
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انگشــتان دســت تجــاوز نمیکننــد» نــه یکبــار کــه چندیــن بــار گالیــه میکنــد
کــه «تــا حــاال یکدانــه کتــاب مــن را نخریدنــد رفتنــد روی اینترنــت دانلــود
کردنــد ...حتــی خــود عفــو بینالملــل هــم کــه حــاال ایــن کتــاب را اســتفاده کــرده
در گــزارش اخیــرش بازهــم از مــن نخریدنــد»(۱۲دی )۹۷یــا «دوســتانی کــه از ایــن
کتابهــا اســتفاده میکننــد از انگشــتان دســت تجــاوز نمیکننــد .بــدون حمایــت
و پشــتیبانی از آنهــا امکانناپذیــر اســت .از دوســتان تشــکر میکنــم .ولــی ایــن
وظیفــة دیگــران را نمیپوشــانند .از هممیهنانــم میخواهــم کــه کتابهــا را از
مــن بخرنــد» (۳بهمــن)۹۷
کســی کــه بــرای خریــد یــک جلــد کتابــش ایــن میــزان گزیــده و درمانــده شــده را
در یــک کفــه بگذاریــد و ادعاهــای عجیبوغریبــش را در کفــة دیگــر تــا بــه معنــای
واقعــی اعتبــار او و حرفهــای مثــ ً
ا سیاســیاش را بفهمیــم .در مــورد توهمــات
فوقتصــور ایــن یابــو علفــی کــه بــرای خریــد یاوههایــش اینقــدر التمــاس
میکنــد ذکــر چنــد نمونــه خالــی از لطــف نیســت؛ امــا بــه جــد از خواننــده تقاضــا
میکنــم جلــو خنــده خــود را بگیــرد.
 ایــن مخبــط نوشــته اســت کــه در ســال۶۹ـ ۷۰بــه بازجویــش گفتهاســت« :نگاهیب ـهاردوگاه شــرق بیاندازیــد بخشــی فروریختــه بــه زودی بقی ـهاش نیــز فروخواهــد
ریخــت» و دســت برقضــا ایــن پیشــگویی پیامبرانــه در همــان ســال( )۱۹۹۱درســت
از آب درمیآیــد! (جلــد ۴خاطــرات صفحــه  )۱۸۹مگــس روی بــرگ کاه نشســته
کــه ادعــای علــم کشــتیرانی داشــت.
در جــای دیگــر فرمــوده اســت در عالــم سیاســت در مــورد ایــران ترامــپ و اســرائیل
دیــر رســیدهاند و او بــوده کــه از ســالهای قبــل همیــن خــط را پیشــنهاد
مـیداده اســت .بخوانیــم« :مــن تــو خیابونهــای تهــران شــعار مــرگ بــر خمینــی
مـیدادم .بــا جــون هــم مـیدادم .ترامــپ ،اســرائیل یــا هــر کــس دیگــر اگــر شــعار
علیــه جمهــوری اســامیمیده اونــه کــه دیــر اومــده مــن ۴۱ســاله تــو ایــن مســیر
هسســتم! اونــان کــه دیــر اومدهانــد! اونــا تــازه رســیدهاند!» بعدازایــن همــه
درافشــانی بعــد هــم خــود را در طــراز ترامــپ و اســرائیل قــرار میدهــد کــه« :تــازه
چقــدر صداقــت دارنــد! کســی نمیدانــد تــا کجــا میرونــد! کســی نمیدانــد کجــا
193

کاپوها و هاپوها

از خــر شــیطون پاییــن میآینــد ،کســی نمیدانــد کجــا ســازش میکننــد ،کســی
نمیدانــد کجــا کنــار میآینــد کســی نمیدانــد» ولــی اگــر ترامــپ و اســرائیل هــم
کوتــاه آمدنــد کــه مهــم نیســتند .مهــم ایــن اســت کــه یابــوی مخبــط کوتــاه نیایــد!
بخوانیــم و بخندیــم« :امــا مــن میدانــم تــا تــو گــور هــم بگذارنــد کوتــاه نمیــام.
تــا تــو گــور هــم بگذارنــد ســازش نمیکنــم»۲۲( .خــرداد)۹۸
ایضــً ایشــان معتقــد اســت کــه« :بولتــون هــم یــک احمــق اســت ...شــما فکــر
میکنیــد بولتــون خیلــی عقــل کلــه...؟» (۸خــرداد)۹۸
در هنگامــه شــلتاق و پلتــاق حتــی از مارکــس هــم کوتــاه نمیآیــد و او را هــم
بینصیــب نمیگــذارد(« :چــپ و مارکسیســتها) مشــکلش در مارکــس اســت... .
مارکــس از هــر سوسیالیســم تخیلــی خــودش تخیلیتــر اســت .پیشبینیهایــش
دربــاره انقــاب جهانــی درســت از آب درنیامــد .هیــچ کجایــی تئوریهایــش
درســت نیامــد .چــون هیــچ جایــی تئوریهایــش در جهــان نــدارد».
بــا ایــن حســاب و از ایــن مغــز معیــوب مخبــط بعیــد اســت کــه بخوانیــد ســازمان
مجاهدیــن هــم خــط و خطــوط سیاس ـیاش را بــا او تعییــن میکنــد؟
بخوانیــم« :ایــن حقــارت مســعود رجــوی و دســتگاه او و فرقــه رجــوی اســت؛ و
درواقــع ایــن ســازمان اســت کــه حتــی خــط و خطــوط سیاسـیاش را صبــح بلنــد
میشــود بــا مــن تعییــن میکنــد».
تــازه خــدا رحــم کــرده کــه ایــن یابــوی افسارگســیخته بــه قــول خــودش شــاخ بــه
جیــب نشــده وگرنــه بایــد احتمــاالً از کــره مریــخ برایــش دکتــر میآوردیــم تــا
چیزفهــم شــود کــه مگسهــای نشســته بــر بــرگ کاه و کشــتیرانی بــر بــول خــر
چههــا کــه نمیکننــد! بچههــای ارتــش آزادیبخــش ،در اشــرف ،۳بهایــن قبیــل
چیزهــا میگوینــد «نشــاط در صــف»!
علــت همنشــینی و ظاهــر شــدن بــا خدابنــده مأمــور تمامســوز شــده
در تلویزیــون اینترنشــنال
یــک مــول اطالعاتــی ،مثــل مصداقــی ،نهتنهــا خــودش بیپرنســیب و بیمــرز
اســت کــهاتفاقــً در صــدر وظایــف محول ـهاش مخــدوش کــردن مرزبندیهاســت.
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بهطــور خــاص اگــر شــهوت اسـمو رســم هــم داشــته باشــد و کشــته مــرده آنتــن و
مصاحبــه هــم باشــد .عطــش شــهرت و خودنمایــی روی آنتــن در مصداقــی بهواقــع
تهــوعآور اســت .ایــن جنــون در مصداقــی بــه حــدی اســت کــه علنــً و باصراحــت و
وقاحــت بــه زبــان هــم مـیآورد .بــا عفــو بینالملــل و گزارشــگرانش درافتــاده کــه
«چــرا بــا مــن صحبــت نکــردی» از بی.بی.ســی و صــدای آمریــکا و بقیــة رســانهها
هــم طلبــکار اســت کــه چــرا بــا فالنــی مصاحبــه کردیــد و بــا مــن نکردیــد؛ و تــا
آنجــا پیــش مــیرود کــه حتــی از اینکــه بــا نشــریات و رســانههای رژیــم هــم
مصاحبــه کنــد ابایــی نــدارد .مختــار شــالوند ،از دوســتان خــود مصداقــی اصــل
حــرف را زده اســت .او در ۱۴تیــر ۹۷گفتــه اســت« :بارهــا از زبــان ایــرج مصداقــی
شــنیدهام کــه بــا هــر رســانهای حتــی مربــوط بــه جمهــوری جنایتــکاران حاضــر
اســت بهطــور 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 دســتهعلف جلــو پــوز او بگیریــد شــش معلــق
میزنــد و شــش دفعــه دســتتان را میبوســد.
بااینهمــه حتــی بــرای حفــظ ظاهــر هــم کــه شــده نمیبایــد در تلویزیــون
اینترنشــنال بــا خدابنــده مأمــور تمــام ســوز شــده اطالعــات آخوندهــا گرداننــده
اینترلینــک و پاچهلیــس قاســم ســلیمانی همکاســه و ظاهــر میشــد؛ امــا
اینکــه ایــن دو حیــوان درســت در روز گردهمایــی بــزرگ مقاومــت ۹تیــر ۹۷بــرای
لجنپراکنــی علیــه مقاومــت ایــران باهــم بــه یــک گاری بســته شــدند ،بیحکمــت
نبــود .رژیــم از طریــق نفوذیهــای خــودش در تلویزیونهــای فارســیزبان کــه
تعدادشــان هــم کــم نیســت ترتیبــی داده بــود کــه هــر دو آنهــا بــه فرمــوده وزارت
در انتظــار انفجــار بمــب در ویلپنــت نشســته بودنــد تــا بالفاصلــه بــه اظهارنظــر
و فضاســازی در تلویزیــون مربوطــه بپردازنــد و همچنــان کــه اطالعــات آخوندهــا
بعـدًا ادعــا کــرد بگوینــد مجاهدیــن خودشــان بمبگــذاری کردنــد .آخــر بــه قــول
خمینــی اینهــا همیشــه عــادت دارنــد کــه خودشــان خودشــان را بکشــند و شــکنجه
کننــد و بــه گــردن رژیــم بیندازنــد!
برنامهریــزی اطالعــات آخوندهــا بــرای بمبگــذاری در ویلپنــت بــه ایــن دو جانــور
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منحصــر نمیشــد .دبیرخانــه شــورای ملــی مقاومــت اطالعیــه اول آذر ۱۳۹۸دســت
آخونــد حســامالدین آشــنا را هــم رو و اعــام کــرد .حســامالدین آشــنا رئیــس مرکــز
بررس ـیهای اســتراتژیک و مشــاور سیاســی روحانــی و معــاون ســابق وزارت بدنــام
اطالعــات ...دامــاد قربانعلــی دری نجفآبــادی وزیــر ســابق اطالعــات اســت .او در
دادگاه ویــژه روحانیــت نقــش فعالــی در ســرکوب روحانیــون و طــاب مخالــف رژیــم
داشــته و نماینــده روحانــی در شــورای نظــارت بــر رادیــو و تلویزیــون آخونــدی
اســت .او همــان دژخیمــی اســت کــه در ۲۹خــرداد ۱۳۹۷در توییتــی بــا رمــز و
کنایــه مقاومــت ایــران و شــخص خانــم رجــوی را بــه تــرور تهدیــد کــرد و نوشــت:
«آنهــا کــه بــه دنبــال تابســتان داغ هســتند ماجــرای نیمــروز را هــم فرامــوش
نکننــد» در اطالعیــه شــورا آمــده اســت« :نیمــروز اســم فیلمــی اســت کــه توســط
ســپاه پاســداران در ارتبــاط بــا ۱۹بهمــن ســال ۱۳۶۰و شــهادت اشــرف رجــوی و
موســی خیابانــی ســاخته شــده اســت .روز ۳۰خــرداد ۱۳۹۷شــبکههای اجتماعــی و
رســانههای رژیــم توییــت حســامالدین آشــنا را ”رمــز شــروع عملیــات“ و ”یــک کــد
امنیتــی کــه رمزگشــاییاش کار هرکســی نیســت“ توصیــف کردنــد .آنچنانکــه
بعـدًا روشــن شــد ایــن توییــت اشــاره بــه یــک توطئــه بــزرگ تروریســتی بــود کــه
قــرار بــود ۱۰روز بعــد در ۹تیــر ۱۳۹۷در گردهمایــی بــزرگ ایرانیــان در ویلپنــت
بــا حضــور خانــم مریــم رجــوی بــه اجــرا در بیایــد .فاشیســم دینــی حاکــم بــرای
انفجــار ایــن گردهمایــی و یــک کشــتارجمعی برنامهریــزی کــرده بــود کــه در
آخریــن مراحــل کشــف و خنثــی شــد و ۴تروریســت ازجملــه یــک دیپلمــات
تروریســت رژیــم دســتگیر و از آن زمــان در زنــدان در بلژیــک بهســر میبرنــد».
از طــرف دیگــر فضاحــت همنشــینی دو مــزدور بــه حــدی بــود کــه هرکــس بــا
کوچکتریــن شــم سیاســی میفهمیــد ایــن کار ،بــرای هــر مدعــی سیاســی ،بــه
معنــای یــک اســترپتیز سیاســی اســت .خاصــه اینکــه بعــد هــم براثــر یــک گاف
مســئول تلویزیــون تمــام ریــاکاری مصداقــی لــو رفــت؛ زیــرا کــه در طــول برنامــه
پــز مصداقــی طــوری بــود کــه گویــا کاری بــه خدابنــده نــدارد .درحالیکــه در
پایــان نشــان داده میشــد کــه ایــن دو پســرعموی ناتنــی تــا چهانــدازه بــا یکدیگــر
مهرباننــد و درواقــع هرچنــد گاهــی گوشــت همدیگــر را میخورنــد امــا اســتخوان
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هــم را هرگــز دور نمیریزنــد؛ و بهراســتی ایــن ســؤال مطــرح شــد کــه علــت
ایــن کار چــه بودهاســت؟ مصداقــی میدانســت کــه خدابنــده کیســت و همیشــه
از او بهعنــوان «کســانی کــه همســو بــا رژیــم هســتند و از طــرف اطالعــات رژیــم
هــم حمایــت میشــوند» یــاد میکــرد؛ امــا در آن زمــان کســی نمیدانســت
کــه رژیــم در طراحــی خــود بــرای توطئهانفجــار در محــل گردهمایــی بــزرگ
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
مینشســت آنوقــت بــود کــه ایــن دو یابــوی گاری اطالعــات رژیــم بــه عروتیــز
میافتادنــد و چــه علمشــنگهای کــه بــه پــا نمیکردنــد؛ امــا بــا دســتگیری
تروریســتها و لــو رفتــن نقــش رژیــم در ایــن عمــل تروریســتی مصداقــی
بدجــوری بــور شــد .بهطوریکــه یکــی از «عــم قزی»هایــش کــه در کینهکشــی
نســبت بــه مجاهدیــن دســتکمی از خــود مصداقــی نــدارد بــه صــدا درآمــد و
نوشــت« :مصداقــی در مصاحبةاخیــر در چشــم انــداز تلویزیــون اینترنشــنال در
کنــار مســعود خدابنــده نشســت و بــه ســئواالت پاســخ داد؛ و در انتهــا هــم بــا او
ســام و خوشوبــش کــرد .ایــن ازنظــر مــن محکــوم اســت .صحبــت مــن ...بــر
ســر کســی اســت کــه بنابهگفتــه رســمیخودش مشــاور مالکــی در عــراق بــوده
اســت ،بــه ایــران رفتوآمــد دارد و بــا انجمــن ســاخته رژیــم جمهــوری اســامی
همــکاری میکنــد ... .بــرای مــن بســیار تأسـفآور بــود کــه در طــول برنامــه آقــای
مصداقــی روی خــود را بــه هیچوجــه بهســوی خدابنــده برنمیگردانــد و ایــن
حالــت را تداعــی میکنــد کــه نســبت بــه او دافعــه دارد ولــی تــا برنامــه تمــام
میشــود و تصــور ایــن اســت کــه دوربینهــا دیگــر کار نمیکننــد ،روی خــود
را بهســوی خدابنــده برمیگردانــد و در حــال خنــده بــا او ســام و خوشوبــش
میکنــد! چنیــن برخــورد دوگانــهای بــرای مــن بســیار شــوکآور بــود (عاطفــه
اقبــال ـ۱۴تیر.)۹۷
من وقتی این اعتراض را دیدم بیاختیار این شعر سعدی به یادم آمد که:
تا سگان را وجوه پیدا نیست
مشفق و مهربان یکدیگرند
197

کاپوها و هاپوها

لقمهای در میانشان انداز
که تهیگاه خود بدرند
از برای استخوان

مصداقــی گاه پاچــه بــی .بــی .ســی و رادیــو آمریــکا و بقیــه رســانهها را میگیــرد
و گاه بــه مداحــی از همانهــا میپــردازد .علــت ایــن تغییــر رنگهــا هــم هیــچ
نیســت جــز اینکــه آیــا بــا او مصاحبــه کردهانــد یــا نکردهانــد .آیــا اســتخوانی
جلویــش انداختهانــد یــا نــه؟ دعوایــش بــر ســر ایــن اســت کــه او را «آدم» حســاب
کردهانــد یــا قازوراتــی بیاعتبــار اســت.
پــز مصداقــی در ایــن رســانهها بــا هتاکیهایــش در طویلــه «ســر ســعید بهبهانــی»
کــه خــود مولــی هفتســر اســت قابلتوجــه اســت.
در رســانههایی مثــل بی.بی.ســی و ایــران اینترنشــنال و صــدای آمریــکا و  ...بیشــتر
یــک فــکل کراواتــی محقــق اســت امــا زمانــی کــه جفــت هرمافردویــک خــود را
مییابــد دهــان را مثــل چاهکــی از عفونــت و گنــداب بــاز میکنــد و هرچــه
میتوانــد علیــه مقاومــت و شــخص مســعود رجــوی میگویــد.
هرزهدراییهــا و فحاشــیها و زبــان پــر از نکبــت مصداقــی ،در کنــار زوج
هرمافرودیــک خــود ،همیشــه مــرا بــه یــاد «هوشــنگ عقابــی» میانــدازد .هوشــنگ
عقابــی از افســران ضداطالعــات شــهربانی بــود کــه در کمیتــه ضدخرابــکاری زمــان
شــاه بازجویــی میکــرد .او بهقــدری دریــده و وقیــح بــود کــه ســایر بازجویــان و
ســاواکیها اســمش را گذاشــته بودنــد «هوشــنگ ملــوط» (البتــه لقــب او کلمــه
دیگــری بــود کــه مــن بــرای رعایــت عفــت کالم معادلــش را گذاشــتهام .زندانیــان
زمــان شــاه میداننــد مــن چــه میگویــم) او در ابتــدای بازجوییهایــش از
دستگیرشــدگان بــا رکیکتریــن فحشهــای چالهمیدانــی آغــاز میکــرد .بعــد
کــه زندانــی مقاومــت میکــرد و او از شــکنجه کــردن خســته میشــد دامنــه
فحاش ـیاش بــه ســازمان و محمــد حنیــف میرســید کــه «ایــن چیزهــا را بــه مــا
یــاد داده»؛ و بــاز اگــر مقاومــت ادامــه مییافــت همــان فحشهــای چالهمیدانــی
نثــار دکتــر مصــدق و میــرزا کوچــک خــان و بعــد هــم ســتارخان میشــد؛ و مدتــی
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بعــد فحشهــا بــه امــام حســین و حضــرت علــی و حضــرت محمــد داده میشــد
و عاقبــت هوشــنگ ملــوط درمانــده هرچــه فحــش التــی و لومپنــی را داشــت بــه
خــدا م ـیداد کــهاص ـ ً
ا چــرا چنیــن موجوداتــی را خلــق کــرده اســت .مصداقــی
نیــز همیــن مســیر را طــی میکنــد و البتــه در وقاحــت و دریدگــی هوشــنگ
ملــوط بایــد بیایــد پیــش او آمــوزش ببیند.تــا آنجــا کــه بــه رجــوی و مــا مجاهدیــن
مربــوط میشــود از انبیــا خــود در کتــاب مقــدس آموختهایــم« :خوشــحال باشــید
اگــر بــه خاطــر مــن بــه شــما اهانــت میکننــد و جفــا میرســانند و بهناحــق
هرگونــه افترایــی بــه شــما میزننــد» و از زبــان ســعدی شــنیدهایم:
گر خردمند از اوباش جفای بیند

تا دل خویش نیرزد و در هم نشود
سنگ بیقیمت اگر کاسه زرین شکند
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

کاسهلیسیهای تهوعآور برای نفوذ در ولینعمت جدید
آن زمــان کــه مصداقــی گــزارش ۹۲و  ۹۳را مینوشــت کــه «عمیقــً از مبــارزات
مجاهدیــن خلــق علیــه تمامیــت نظــام جمهــوری اســامی حمایــت» میکنــد،
هنــوز پــردة ریــا دریــده نشــده بــود هنــوز دســتور از مرکــز نیامــده بــود تــا صراحتــً
بنویســد« :رابطــة مــن را بــا فرقــة رجــوی میدانیــد ،میــزان نفــرت مــن از ایــن
فرقــه را هــم میدانیــد» امــا چنــد ســالی نگذشــت کــه مصداقــی بازهــم بــه فرمــودة
اطالعــات بــه کشــفیات سیاســی بســیار بدیعــی رســید .ازجملــه اینکــه« :شــاه فــرد
میهنپرســت بــود» و یــا «خدمــات رضاشــاه و محمدرضــا شــاه در تاریــخ ایــران
ستودنیســت ...وقتــی اقدامــات محمدرضــا شــاه را میگــذاری روی یــک تــرازو
اشــتباهاتش را یــک تــرازو بــاز اقداماتــش ســنگینی میکنــد» .ولــی البتــه «او هــم
اشــتباهات خــاص خــودش را داشــت اشــتباهات شــاه منجــر بــه انقــاب  ۵۷شــد».
(۱۲تیــر )۹۸حتــی هویــدا ،نخس ـتوزیر شــاه هــم «یــک چهــره مردمدوســت بــود
و دلــش بــرای مــردم ایــران میســوخت»(۲۰فروردین .)۹۹اینهــا البتــه کشــف و
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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.
هرانســانی چهارتــا کتــاب تاریــخ خوانــده باشــد از خــود میپرســد پــس آنهمــه
کشــتارها و شــکنجهها در زمــان شــاه چــه بــود؟ دروغ بــود و افســانه؟ و آیــا
بهراســتی مــا ملتــی بــی حافظــه هســتیم کــه از یــاد ببریــم قاتــل دکتــر فاطمیهــا
و کریمپورهــا و حنیفنژادهــا و احمدزادههــا و جزنیهــا چگونــه میتوانــد
«میهنپرســت» باشــد؟ مصداقــی بــه علــت همــان ویژگــی انحصــاری کاپویــی،
یعنــی دریدگــی و وقاحــت ،کــم نمــیآورد و تــازه بعدازایــن شــکر خوریهــا
میگویــد« :مــن بــه لحــاظ فکــری مصدقــیام ،سوســیالدمکراتم»
امــا همیــن مصدقــی سوســیالدمکرات در کلهمعلــق و شــامورتیبازی دیگــری
میگویــد« :اگــر میگوییــد کــه مــن کــدام چهرههــا را در خــارج از کشــور
میپذیــرم مــن رضــا پهلــوی را از همــه اینهــا ترجیــح میدهــم .مــن رضــا پهلــوی
را از چــپ چپــش تــا راســت راســتش ترجیــح میدهــم.»...
مجیزگویــی هــای ســلطنتی طبــق دســتورالعمل وزارتــی بــی دریــغ ادامــه پیــدا
مــی کنــد .مصداقــی مــی گویــد:
«شرم آور است دشمنی کردن با رضا پهلوی»
 «رضــا پهلــوی دارد شــعار مــردم ایــران را تکــرار میکنــد ...مگــر او چــه میگویــد؟میگویــد نافرمانــی مدنــی ،همــان چیــزی کــه االن درداخــل شــاهد آن هســتیم
تظاهراتهــا ،برداشــتن روســری و...اینهــا باعــث ســقوط نظــام خواهــد شــد .اینهــا
را رضــا پهلــوی میگویــد و کجایــش غلــط اســت؟» (۳۱مــرداد)۹۷
 مــول مخبــط ســپس در یــک معلــق زدن دیگــر میگویــد البتــه «مــن ژنــم بــاپادشــاهی نمیخوانــد .دوســتان عزیــز مــن مخالــف پادشــاهی هســتم ،امــا مخالــف
رضــا پهلــوی نیســتم».
همــه ایــن حرفهــا هــم بــرای ایــن نتیجهگیــری اســت کــه« :مــن بارهــا در
برنامـهام گفتــم یــک مــوی گنــده فــرح پهلــوی مـیارزد بــه صــد تــا مریــم رجــوی
و اشــرف دهقانــی» (۳اســفند )۹۷آستانبوســی مصداقــی در اینجــا بهواقــع
مشــمئزکننده اســت؛ مث ـ ً
ا عکســی منتشــر شــد کــه نفــری داشــت دســت رضــا
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پهلــوی را میبوســد .ســروصدایی شــد و رســوایی بهقــدری بــاال گرفــت کــه عــدهای
آن را یــک جعــل فتوشــاپی خواندنــد؛ امــا مصداقــی بــه فریــاد «آقــا رضــا» رســید و
اولازهمــه آن را تأییــد کــرد« :در اینکــه 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 دادهاســت ...رضــا پهلــوی از ایــن کارهــا خوشــش نمیآیــد
چــون مــن از نزدیــک دیــدهام».
البتــه مصداقــی نمیگویــد کــه از کــدام نزدیــک ولــی تیغهــای خــاردار یــک مــول
اطالعاتــی کــه مأموریــت ویــژه نفــوذ دارد او را لــو میدهــد و شــروع بــه پاچــه
گرفتــن از هــواداران رضــا پهلــوی میکنــد« :هــواداران رضــا پهلــوی بزرگتریــن
دشــمنان رضــا پهلــوی هســتند بهخصــوص خــارج کشــور .رضــا پهلــوی فــردی
اســت کــه فاصلــة عمیقــی بیــن خــودش و هوادارانــش دارد» در جــای دیگــر بــه
ایــن قبیــل تیــغ پراکنیهــا دوبــاره اشــاره خواهیــم کــرد؛ امــا ازآنجاکــه بســیار
هفتخــط اســت عــادت کــرده جایــی نخوابــد کــه آب از زیــرش رد شــود .بالفاصلــه
ســهم ایــن مداحیهــا و تحریفهــا را میخواهــد؛ یعنــی بــا عقــدة یــک تــازه بــه
دوران رســیدة هرجایــی خــودش را در ردیــف شــخصیتهای سیاســی بــه ثبــت
برســاند .بخوانیــم و بــه اینهمــه عقــده و رنــدی بخندیــم:
«در همیــن تیرمــاه ۱۳۸۸یــک برنام ـهای تــوی شــهرداری پاریــس داشــتیم .مــن
بــودم و یــک ســری چهرههــای سیاســی ازجملــه رضــا پهلــوی و ...مــن پشــت
ایســتاده بودیــم و صحبــت میکردیــم دیــدم رضــا پهلــوی آمــد بــا تکتــک آدمهــا
کــه آمــد دســت مـیداد و خــودش را معرفــی میکــرد و اســمش را میگفــت .مــن
ســیزده ســال پیــش یــک صحبتــی بــا صــدای آمریــکا داشــتم در مــورد ســازمان
بینالمللــی کار و ...رضــا پهلــوی خوشــش آمــده بــود و برایــش تازگــی داشــت
خــودش زنــگ زد و بــا مــن صحبــت کــرد» تــا اینجــا بــده بســتان مصداقــی بــا رضــا
پهلــوی انجــام شــده اســت.
مــا فهمیدهایــم کــه از ســال  ۸۸مصداقــی ،در کنــار «یــک ســری چهرههــای
سیاســی» بــا او رابطــه داشــته و رضــا پهلــوی بــه او زنـگزده و باهــم گفتگوهایــی
هــم داشــتهاند؛ امــا اســتدالل سیاســی مصداقــی بــرای ایــن میــزان زبونــی و
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فالکــت و پــا گذاشــتن بــه روی خــون تمــام آزادیخواهانــی کــه در مبــارزه بــا
اســتبداد وابســته ســلطنتی جــان باختنــد چیســت؟ ایــن وظیفــه و مأموریــت ویــژه
مــول اطالعاتــی آخوندهاســت .او میگویــد« :آلترناتیــو نداریــم .پــس بایــد باهــم
کارکنیــم از رضــا پهلــوی گرفتــه تــا نیروهــای چــپ تــا ملیگرایــان ،صحنــه ایــن
اســت کــه داریــد میبینیــد .از کــره مریــخ نمیتوانیــد آدم بیاوریــد مــا همیــن
هســتیم کــه داریــم همدیگــر را میبینیــم پــس بهتــر اســت کــه راه همگرایــی
بــاز بشــود و یکچیــزی را داشــته باشــیم کــه در لحظــه موعــود ارائــه بدهیــم».
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه« :رضــا پهلــوی وارث شــاه و رضاشــاه اســت کــه کارهــای
مثبتــی کردنــد» (۳بهمــن)۹۷
واقعیت و مأموریت
در آش هفتجــوش چــپ دســتپخت مصدقــی و سوســیالدمکرات کــه البتــه
یــک مــوی شــاه کــه ســهل اســت یــک مــوی زن و بچــه و نــوه و نبیــرهاش را هــم
بــه عالمــی نمیدهــد هدفــی نهفتــه اســت ،هــدف همــان انجــام یــک مأموریــت
مشــخص و پیــش بــردن خــط وزارت اطالعــات اســت کــه هاشــم خواســتار آن
را بــه بهتریــن صــورت فــاش کــرده و دارد بهــای ســنگین آن را در زنــدان شــیخ
میپــردازد .ولــی مصداقــی در انجــام ایــن مأموریــت تــا آنجــا پیــش م ـیرود کــه
شــاهزاده خــودش خوبســت! امــا اطرافیــان بــد هســتند درســت ماننــد خــود شــاه!!
لــذا دلســوختهتر از هــر دایـهای دلواپــس رضــا پهلــوی میشــود کــه «چــه خونــی
بــه دل رضــا پهلــوی هــم میکننــد» و بــه هوادارانــش ســفارش میکنــد«:یــه
خــورده از خــود رضــا پهلــوی یــاد بگیریــد» ( ۲۱آذر )۹۷ایــن شــارالتانبازیها کار
نیروهــای هــوادار او اســت! ایــن بـهدوراز رضــا پهلــوی اســت.
تنهــا نیــروی سیاســی کــه هوادارهایــش متفــاوت از رهبــر اســت ســلطنتطلبها
هســتند .یکفاصلــه عمیــق بیــن رضــا پهلــوی و فــرح پهلــوی بــا نیروهایــی کــه
ادعــای طرفــداری از او را دارنــد متفــاوت اســت و مــن دیــدم جاهایــی کــه رضــا
پهلــوی بــوده چطــوری از دســت اینهــا فــرار میکــرده اســت» (۱۲تیــر )۹۸خــوب
میمانــد کــه یــک نقــص اصلــی را در دســتگاه گلپســر پیــدا کنیــم.
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بــه دیالــوگ مســخره بهبهانــی و مصداقــی بهمثابــه معرکهگیــر و بچهمرشــد
توجــه کنیــد .مصداقــی ریشــه تمــام نابســامانیهای رضــا پهلــوی را کشــف کــرده
اســت« :مــن همــه ایــن مشــکالت را در رضــا پهلــوی میبینــم .رضــا پهلــوی بــه
مشــاور نیــاز دارد ،مشــاور در همــه زمینههــای او بایــد وارد شــود» .بچهمرشــد
اینجــا وارد میشــود و دم تــکان میدهــد و ریــش میجنبانــد کــه« :کســانی
ماننــد شــهریار آهــی و پســر ذکاء الملــک فروغــی قــرار بــود بــه او آمــوزش بدهنــد.
دکتــر ودیعــی گفــت در مصــر اعلیحضــرت بــه مــن فرمودنــد کمکــش کنیــد و
درســش بدهیــد .ولــی گــوش نکــرد ولــش کــردم»؛ و مصداقــی تصحیــح میکنــد
کــه« :اینهــا معلــم بودنــد ولــی مشــاور چیــز دیگــری اســت» (۳اردیبهشــت.)۹۸
منظــورش ایــن اســت کــه مشــاور از نــوع مصداقــی باشــد! دیگــر بــه چــه زبانــی
بایــد بــه بچــه شــاه گفــت مــرا ببــر بــه خان ـهات!  ۵۰درصــداش کــه حــل اســت
مانــده اســت کــه رضــا و مــادرش هــم راضــی شــوند! فقــط یــک مشــکل کوچــک
باقــی میمانــد و آن ایــن اســت کــه وزارت قبــل از مصداقــی فکــرش را کــرده و
بــه انــدازة کافــی عوامــل شــیخ را در اطــراف بچــه شــاه کاشــته اســت .آنقــدر کــه
اردشــیر زاهــدی و ســردژخیم پرویــز ثابتــی هــم بــه خــط آمــده و بــرای قاســم
ســلیمانی غشوریســه میرونــد!
بااینهمــه مصداقــی بــه مطربــی ادامــه میدهــد« :مــن اگــر مشــاور رضــا پهلــوی
بــودم مــن اگــر بــا او نزدیــک بــودم بــه او میگفتــم آقــای عزیــز االن وظیفــة شــما
ایــن اســت کــه یــک اطالعیــه بدهیــد» تمــام!
یعنــی شاهپســر کــه البتــه از دیــد مصداقــی عقبــهاش بــه مــادرش رفتــه بایــد
بدتریــن دشــمنان خــود ،یعنــی هوادارانــش ،را کنــار بزنــد؛ و مصداقــی را بهعنــوان
مشــاور انتخــاب کنــد و بعــد بایــد یــک اطالعیــه بدهنــد .محتــوای اطالعیــه چــه
باشــد؟ ایــن را دیگــر شاهپســر خــودش روشــن کــرده .فراخوانــدن بخــش عظیمــی
از نیروهــای بســیج و پاســدار کــه بــا ایشــان در ارتبــاط هســتند! اینجاســت کــه
بایــد بــه ســیاق پیامهــای بیســیمی گفــت :از وزارت بــه وزارت ،دریافــت شــد !...
دلیلــش را هــم کــه چیــزی جــز طــرح و برنامــه علیــه مجاهدیــن و مقاومــت نیســت
مصداقــی خــودش بــه بهتریــن صــورت اعتــراف کــرده و میگویــد« :یــک نفــر
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گفتــه بــود کــه شــما رضــا پهلــوی را ترجیــح میدهــی؟ خــوب معلــوم اســت پــس
چــکار کنــم مریــم رجــوی را بیــاورم؟ معلــوم اســت کــه رضــا پهلــوی را صدبــار بــه
مریــم رجــوی ترجیــح میدهــم .یــا مســعود رجــوی را بگویــم صدبــار مــن ترجیــح
میدهــم رضــا پهلــوی را» (۲۱آذر )۹۷آیــا از ایــن صریحتــر میتــوان اعتــراف
کــرد؟
مــول اطالعاتــی مــا نــه مســألهاش رضــا پهلوی اســت و نــه ملت ایــران و نههیــچ چیز
دیگــر .خــوب و بســیار خــوب میدانــد کــه مجاهدیــن آلترناتیــو بیچونوچــرای
رژیــم آخونــدی هســتند و او مأموریــت دارد تــا همیــن را مخــدوش کنــد.
بــا خوانــدن و شــنیدن مواضــع مصداقــی روشــن میشــود کــه نهتنهــا بــا یــک
خائــن درهمشکســته روبــهرو هســتیم کــه بــا یــک مأمــور حاضــر بهخدمــت
اطالعاتــی آخوندهــا مواجهیــم .یکــی از مولهــای اطالعاتــی نهادهــای امنیتــی.
کاری کــه نهادهــای امنیتــی بــا زندانیــان کــرده و میکننــد چیــز تــازهای هــم
نیســت .همیــن چنــدی پیــش یکــی از دستگیرشــدگان وزارت اطالعــات نمونــة
مشــابهی را بیــان کــرد .فرزانــه جاللــی ،فعــال مدنــی و دانشــجوی محــروم از
تحصیــل کــه در ســال  ۱۳۹۵اســت کــه بــا اتهامــات امنیتــی از ســوی مأمــوران
اداره اطالعــات کرمانشــاه بازداشــت شــد .او دربــاره پیشــنهاد همــکاری مأمــوران
اداره اطالعــات کرمانشــاه گفــت« :خیلــی راحــت بــه مــن گفتنــد تــو کــه میتوانــی
بــه خــارج از کشــور ســفر کنــی .بــرو و پروژههــای مــا را آنجــا اداره کــن .بــه مــن
حتــی گفتنــد بــرو هــر طــور کــه دلــت میخواهــد زندگــی کــن .بــه مــا هــم
فحــش بــده ،بــه جمهــوری اســامی فحــش بــده امــا بــا مــا همــکاری بکــن .بــه
ایــن شــکل وقیحانــه و خیلــی صریــح پیشــنهاد دادنــد»
)(https://iranwire. com/fa/jinac/33481
اینیکــی از دههــا 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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بــرای رژیــم اســت .مأموریــت او ایــن اســت« :فرقــه رجــوی یــک فرق ـهای بســیار
بســیار خطرنــاک و ضــد مردمــی ســت.
ازنظــر مــن فرقــه رجــوی در جبهــة خلــق و جبهــة مــردم قــرار نــدارد» رجــوی هــم
از بزرگتریــن جنایتــکاران ضدبشــری اســت!
تمــام مأموریــت در همیــن مختصــر خالصــه میشــود .در راســتای ایــن مأموریــت
اســت مصداقــی بــه مجیزگویــی از بچــة شــاه میپــردازد و واقعیاتــی از مجاهدیــن
را کــه حتــی خامنــهای هــم بــر زبــان آورده ،منکــر میشــود؛ مثــ ً
ا در مــورد
تظاهــرات مــردم و شــعار بــه نفــع رضــا پهلــوی بااینکــه خــود رژیــم اعــام کــرد کــه
ایــن کار ،کار مأمــوران اطالعــات بــوده مصداقــی کــف بــه دهــان مـیآورد کــه« :بــا
وقاحــت! بــا وقاحــت بــا پررویــی (مجاهدیــن) مینویســند آنهایــی کــه در ایــران
شــعار رضاشــاه روحــت شــاد و یــا بــه نفــع رضــا پهلــوی شــعار دادنــد میدهنــد
اینهــا امنیتــی هســتند ایــن شــعارها را میدهنــد» (۳دی )۹۷
در توجیــه حــرف خامنــهای هــم میگویــد« :ملــت ســؤال میکردنــد کــه پــس
ایــن فرقــه رجــوی کجاســت؟ خامنـهای آمــد و گفــت ،او یــک مثلــث درســت کــرد
و گفــت یکطرفــش آمریــکا و موســاد و غــرب و اســرائیل و اســتکبار جهانــی،
یکطــرف فرقــه رجــوی اســت» و اضافــه میکنــد« :شــعارها فقــط بــه نفــع
یکطــرف ،فقــط و فقــط بــه نفــع رضــا پهلــوی و فقــط و فقــط بــه نفــع پهلــوی
و رضاشــاه و داســتانهایی تــوی همیــن مایههــا ،درود بــر رضــا پهلــوی ،پــس
بنابرایــن فقــط و فقــط بــه نفــع اینهاســت بــه نفــع فرقــه رجــوی هیچــی نبــود».
از فــرط پرگویــی گاه دم خــروس مأموریــت بدجــور بیــرون میزنــد .چــون واقعــً هــر
پرتوپالیــی از هرکجــا باالخــره بــه مجاهدیــن و مســعود رجــوی ختــم میشــود.
انــگار کــه گرداننــده تئاتــر وزارتــی پیاپــی بــا ایماواشــاره در ابتــدا و در وســط و در
انتهــای هــر ســوژهای بــه بازیگــر میفهمانــد کــه برگــرد بــه ســوژه اصلــی! ازایـنرو
چــه بــا ربــط و چــه بیربــط ،همــه حرفهــای مصداقــی بــه مجاهدیــن و مســعود
رجــوی ختــم میشــود؛ مثــ ً
ا وقتــی در مــورد قتــل میتــرا اســتاد کــه توســط
محمــد نجفــی بــه قتــل رســید صحبــت میکنــد و بهطــور غیرمســتقیم بــه دفــاع
از او برمیخیــزد کــه «کمتــر فســاد مالــی بــه او میچســبیده و از بقیــه در میــان
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رژیمیهــا خوشنامتــر بودهاســت».
بهایــن نتیجــه میرســد کــه(« :شــیعیان معتقدنــد) بــرای از میــدان بــه درکــردن
رقیبتــان بدتریــن بهتانهــا را میتوانیــد بزنیــد .ایــن را شــیعه بهــش معتقــد
اســت و انــواع و اقســام فــرق شــیعه بهــش معتقدنــد؛ و در میــان گروههــای ایرانــی
فرقــه رجــوی هــم بهایــن بــاور داره و در عمــل اجــرا میکنــد» (۹خــرداد)۹۸
معنــای دفــاع از حقیقــت را در فرهنــگ کاپوهــا میبینیــد؟
مأموریت چیست؟
روشــن اســت کــه ایــن یــک هذیانگویــی بــی چارچــوب و بــی سمتوســو 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 میگویــد« :مریــم رجــوی اونجــا (آلبانــی) کنگــر خــورده و لنگــر انداختــه بخاطــر
بحــران تشــکیالت اســت .مریــم رجــوی یکبــار رفتوبرگشــت چــرا؟ چــون مســعود
رجــوی کــه نیســت کــه نشــانش بدهنــد .نیســت کــه صدایــش را بگذارنــد ،مــرده
حیاتــی نــدارد ،اگــر داشــت کــه عرضــه میکردنــد بحــران تشــکیالتی اســت در
اونجــا»۳۰( .فروردیــن)۹۶
در ایــن مأموریــت بایــد اثبــات شــود« :فرقــه رجــوی بهعنــوان یکــی از بدنامتریــن
ســازمانهای سیاســی امــروز ایــران کــه مــورد نفــرت عمومــی اســت؛ و «در ایــران
تــا اســم مجاهدیــن را میبــری بایــد عقــب عقــب بــروی .از هجومیکــه مــردم
میآورنــد» (۲۸فروردیــن)۹۸
و درنتیجــه« :مجاهدیــن دارای هیــچ پایگاهــی درداخــل بهعنــوان نیــروی جایگزیــن
نیستند».اینجاســت کــه «ســر ســعید» ،بــه ایفــای نقــش میپــردازد؛ و در قالــب
یــک ســؤال آرتیســتیک ســعی میکنــد کاپــوی آمــاده انفجــار را بــه رقــص درآورد.
ایــن اســت کــه پیرانهســر میپرســد« :پیــش از انقــاب هــم مــردم بهحــق
آخوندهــا را مســخره میکردنــد و همــه میگفتیــم آخونــد دوزاری ،ولــی ورق کــه
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برگشــت خمینــی را مــردم در مــاه دیدنــد .وقتــی امــروز فرقــه رجــوی بــا همــه
دافعههــا در برلیــن تظاهــرات قابلتوجــه برگــزار میکنــد .فــردا در داخــل کشــور
میتوانــد صحنــه را از دســت مــردم بگیــرد .آیــا اینهمــه نگرانــی کــه فــردا همــه
زحمــات بــه جیــب رجــوی بــرود بازهــم بــه نظــر شــما واقعــی نیســت؟» شــگفتا
از اینهمــه هوشــمندی و هوشــیاری .امــا کارگــردان کارت قرمــز بلنــد میکنــد
و مصداقــی بالفاصلــه میگویــد« :امــکان بــه قــدرت رســیدن آنهــا نیســت! ولــی
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!
بهاینترتیــب رودررویــی دو صــف درنبــرد بــا ارتجــاع مذهبــی و تفالههــای آن بــا
همــه آزادیخواهــان و مجاهــدان بــا همــه شــیهدان و اسیرانشــان بیشازپیــش رخ
مینمایــد .چیــزی کــه شــادروان احمــد شــاملو بــه زیبایــی ترســیمش کــرده اســت:
هرچند

نابه کارانی هستند آنسو
چیرهدستانی در حرفه «کتبسته به مقتل بردن»
و دلیرانی دریادل اینسو
چربدستانی در صنعت ِ «زیبا مردن»

207

تاکتیک «آی دزد ،آی دزد» و عربدههای نفوذی
تمامسوز وزارت اطالعات
۱۲آبان۱۳۹۹

بعــد از مــرگ دژخیمــی بــه نــام «قاضــی حــداد» ،یــک نفــوذی تمامســوز شــده
بــه نــام ایــرج مصداقــی ادعــا کــرده اســت کــه مجاهدیــن «اطالعــات منــدرج در
مقال ـهام راجــع بــه قاضــی حــداد را بــه ســرقت میبرنــد و بــه نــام خــود منتشــر
مــی کننــد .عکسهــای جانیــان و اســامی آنــان را نیــز از نوشــتههای مــن بــه
ســرقت مــی برنــد و بــه نــام خــود منتشــر میکننــد».
بــرای اطــاع از تاکتیکهــای مأمــوران رژیــم ،فاکتهــای زیــر در مــورد دژخیــم
حــداد (حســن زارع دهنــوی) قابلتوجــه اســت:
-۱در کتــاب قتلعــام زندانیــان سیاســی کــه در مــرداد ۱۳۷۸توســط انتشــارات
ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران منتشــر شــدهاســت در فصــل «اســامی تعــدادی
بعــد از مــرگ دژخیمــی بــه نــام «قاضــی حــداد» ،یــک نفــوذی تمامســوز شــده
بــه نــام ایــرج مصداقــی ادعــا کــرده اســت کــه مجاهدیــن «اطالعــات منــدرج در
مقال ـهام راجــع بــه قاضــی حــداد را بــه ســرقت میبرنــد و بــه نــام خــود منتشــر
مــی کننــد .عکسهــای جانیــان و اســامی آنــان را نیــز از نوشــتههای مــن بــه
ســرقت مــی برنــد و بــه نــام خــود منتشــر میکننــد».
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بــرای اطــاع از تاکتیکهــای مأمــوران رژیــم ،فاکتهــای زیــر در مــورد دژخیــم
حــداد (حســن زارع دهنــوی) قابلتوجــه اســت:
-۱در کتــاب قتلعــام زندانیــان سیاســی کــه در مــرداد ۱۳۷۸توســط انتشــارات

ســازمان مجاهدیــن خلــق ایــران منتشــر شــدهاســت در فصــل «اســامی تعــدادی
از دســتاندرکاران و شــکنجه گــران در جریــان قتلعــام» در صفحــه ۲۳۱نفــر
شــماره ۴۳نوشــته شــده اســت۴۳« :ـ حــداد :دادیــار زنــدان و از شــکنجه گــران و
عوامــل ســرکوب در اویــن».
 -۲در صفحــه ۲۸۶همیــن کتــاب در گــزارش یــک خواهــر مجاهــد زندانــی نوشــته
شــده اســت« :عــاوه بــر نیــری و اشــراقی و زمانــی ،حــداد ،دادیــار زنــدان ،مجتبــی
حلوایــی و حســینزاده ،مدیــر زنــدان ،بــا جدیــت پشــت اعدامهــا بودنــد .وزارت
اطالعــات در پــی اعدامهــای بیشــتری بــود».
-۳در اطالعیــة دبیرخانــة شــورای ملــی مقاومــت بــه تاریــخ ۱۸شــهریور۱۳۸۵
کــه بــه پیــام صوتــی مجاهــد خلــق «ول ـیاهلل فیــض مهــدوی» قبــل از شــهادتش
اختصــاص دارد ،ولــیاهلل بــا صــدای خــودش گفتــه اســت« :در ســن ۲۲ســالگی
بهدســت مأموریــن وزارت اطالعــات بهخاطــر پیوســتن بــه ســازمان مجاهدیــن
خلــق و اقــدام علیــه امنیــت کشــور دســتگیر شــدم ...مــدت ۵۴۶روز در ســلولهای
انفــرادی وزارت اطالعــات تحــت بازجویــی و شــدیدترین شــکنجههای فیزیکــی و
روحــی قــرار گرفتــم .تنهــا چیزهایــی کــه همیشــه و همهجــا بــا مــن بــود ،دســت
بنــد و پابنــد و چش ـمبند مشــکی بــود و در یــک ســلول ۴متــری کــه نــور کافــی
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هــم نداشــت بهســر بــردم ...بعضــی از شـبها مأمــوران وزارت اطالعــات و بازجوهــا
مــنرا از خــواب بیــدار میکردنــد و بــه محوطــه خــارج از ســلولم میبردنــد و
بــه مــن میگفتنــد آخریــن تقاضایــت را بگــو و بــا شــلیک یــک گلولــه مــن را
میترســاندند ،مــن فکــر میکــردم گلولــه بــه مــن اصابــت کــرده و مدتــی شــوکه
بــودم امــا دوبــاره دســت مــن را میگرفتنــد و بــه ســلولم بازمیگرداندنــد ...در
ســال ۱۳۸۲در شــعبه ۲۶بیــدادگاه انقــاب تهــران فقــط در یــک جلســه دادگاه کــه
مدتــش هــم بســیار انــدک بــود ،بهریاســت قاضــی حــداد بــه اعــدام محکــوم شــدم.
در همــان جلســه ،همــة اتهاماتــی کــه بهمــن وارد شــده بــود را صریحــً رد کــردم
و بــا صــدای بلنــد فریــاد زدم کــه دادگاه رژیــم را بــه رســمیت نمیشناســم چراکــه
نــه وکیلــی از طــرف مــن در دادگاه حضورداشــته نــه هیئتمنصفهایــی!
در همــانروز بهعلــت اعتراضــم بــه قاضــی دادگاه ،بــه زنــدان دیزلآبــاد کرمانشــاه
منتقــل شــدم و چندمــاه در آن زنــدان در بدتریــن شــرایط ممکنــه نگهــداری
میشــدم .اواخــر ســال ۱۳۸۲بــود کــه بــه زنــدان اویــن تهــران منتقــل شــدم و
بعــد از چندمــاه بــه زنــدان گوهردشــت منتقــل شــدم .از آنروز تــا االن مســتمر
مــورد آمــاج و حملــه مختلــف منجملــه زندانیــان خطرنــاک ،بــه تحریــک
مســئولین زنــدان ،قــرار گرفتــم و در ســختترین شــرایط بــا حداقــل امکانــات
زندگــی میکنــم».
 -۴در اطالعیــة دبیرخانــة شــورای ملــی مقاومــت ایــران بــه تاریــخ ۲۸مــرداد۱۳۸۶
آمــده اســت« :مقاومــت ایــران نســبت بــه تشــکیل ”دادســرای ویــژة امنیــت“ از
ســوی رژیــم آخونــدی هشــدار میدهــد و آنرا نشــانی از اهــداف شــوم مالیــان برای
اعــدام جوانانــی میدانــد کــه در جریــان خیزشهــای مردمــی در ماههــای اخیــر
دستگیرشــدهاند .چنــد روزپیــش روزنامههــای حکومتــی بــه نقــل از ســردژخیم
محمــد زارع دهنــوی معــروف بــه قاضــی حــداد ،معــاون امنیــت دادســتان عمومــی
رژیــم آخونــدی در تهــران ،از طــرح جنایتکارانــه تشــکیل ”دادســرای ویــژه امنیــت“
خبــر دادنــد».
 -۵نشــریة مجاهــد شــماره ۸۶۸بهتاریــخ ۱۹شــهریور ۸۶در بزرگداشــت نخســتین
ســالگرد شــهادت مجاهــد قهرمــان ولـیاهلل فیض مهــدوی توســط زندانیان سیاســی،
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از نامــه یکــی از زندانیــان سیاســی در زنــدان گوهردشــت کــرج یادمیکنــد کــه
نوشــته اســت« :ولــیاهلل فیــض مهــدوی بهدســتور کســانی بــه شــهادت رســید
کــه قبــل از آن در ســال ۱۳۶۷هــزاران زندانــی سیاســی را بــه جوخههــای
اعــدام ســپرده بودنــد .دادگاه رژیــم آخونــدی بــا انتشــار خبــری در روزنامههــای
کثیراالنتشــار ،حکــم ول ـیاهلل فیــض مهــدوی را از اعــدام بــه ابــد تقلیــل دادهبــود؛
امــا دوبــاره توســط یکــی از ســفاکان و جــادان رژیــم ،حســن زارع دهنــوی معــروف
بــه قاضــی حــداد ،ایــن حکــم مجــددًا بــه اعــدام تغییــر یافــت و طــی نامهیــی بــه
زنــدان گوهردشــت ابــاغ گردیــد».
 -۶نشــریة مجاهــد شــماره ۸۷۹بــه تاریــخ ۲۸آبــان ،۱۳۸۶تــا نشــریه مجاهــد
شــماره ۹۱۳بهتاریــخ ۲۲خــرداد ۱۳۸۷سلســله مقــاالت مــن (حمیــد اســدیان) را
بــا نــام مســتعار کاظــم مصطفــوی در مــورد شــکنجه و شــکنجهگر منتشــر میکــرد
کــه البتــه ناتمــام مانــد .ایــن مجموعــه در بهــار ۱۳۸۸در یــک کتــاب جداگانــه بــه
نــام «شــکنجه و شــکنجهگر» توســط بنیــاد رضاییهــا در ۴۷۰صفحــه منتشــر
شدهاســت.

عکس نشریه شماره ۸۷۹و -۹۱۳از مقاله شکنجه وآمال خلیفه خمینی سلسله نوشتههای 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 ذیـ ً
ا خواهیــد خوانــد.
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ایــن اولیــن دزدی مصداقــی نیســت .آخرینــش هــم نخواهــد بــود .او درس «آی دزد،
آی دزد» را در مکتــب الجــوردی و ســپس وزارت اطالعــات آخونــدی بهخوبــی
فراگرفتــه اســت .کســانی کــه بــا نوشــتههای او آشــنایی دارنــد بهخوبــی میفهمنــد
اطالعاتــی کــه در هــر نوشــتهاش بهعنــوان کشــف خــودش ارائــه میکنــد یــا
دزدی از ای ـنوآن اســت و یــا مســتقیمًا توســط مأمــوران مافــوق حکومتــی بــه او
رســانده میشــود.
در ایــن زمینــه مقالــه «مصــداق آشــکار جعــل و دروغ علیــه مجاهدیــن» از امیــر
پرویــزی کــه در تیرمــاه ۱۳۹۲در ســایتهای مقاومــت منتشــر شــده ،بســیار
روشــنگر اســت .ضمــن اینکــه قاضــی محاکمهکننــده امیــر پرویــزی نیــز دژخیــم
حســن زارع دهنــوی (حــداد) بــوده و او را تهدیــد میکنــد کــه آویزانــت میکنــد
از فصل دهم کتاب شکنجه و شکنجهگر
از دهــه ۱۳۶۰تاکنــون نــام قاضــی حــداد (حاج حســن زارع دهنــوی) بــرای زندانیان
سیاســی طنینــی وحشــتآور دارد .نامــی در کنــار الجــوردی و از چهرههــای
مخــوف کشــتار و شــکنجه زندانیــان .شــهوت کشــتار در ایــن قاضــی دسـتپرورده
الجــوردی بــه حــدی اســت کــه در بیــن همــکاران خــود نیــز بــه بیمــار روانــی
(موجــی بــودن) مشــهور اســت .قاضــی حــداد عــادت نــدارد حکمهــای فلهیــی
خــود را بــه متهمــان ابــاغ کنــد.

حداد دانشــجوی رشــته حقوق دانشــگاه ملــی بود و از همــان دانشــگاه فارغالتحصیل
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شــد .او کارش را در دادســتانی تحــت ریاســت الجــوردی ،در دهــه ۶۰آغــاز کــرد؛
و در ســالهای بعــد ازجملــه دادیــاران اصلــی قتلعــام زندانیــان سیاســی در
نسلکشــی ســیاه ســال ۶۷بــود .شــکنجهگری و صــدور احــکام متعــدد اعــدام
تــا ســال ۶۸ادامــه یافــت .در اینســال قاضــی حــداد «بــه دلیــل فســاد مالــی و
اخالقــی» کــه البتــه چندوچونــش هرگــز فــاش نشــد ،از اویــن بــه «ســتاد اجرایــی
فرمــان حضــرت امــام» منتقــل شــد و بــه بررســی امــاک مصــادره پرداخــت .آنجــا
هــم بعــد از رو شــدن مقــدار زیــادی از اختالسهــا و دزدیهایــش ،اخــراج و بــه
دادگاههــای انقــاب نقلمــکان کــرد .قاضــی حــداد برکرســی ریاســت شــعبه۲۶
ایــن دادگاههــا تکیــه زد و بــه صــدور حکــم اعدامهــای بیمــرزش ادامــه داد.
خــود او در گفتگــو بــا خبرگــزاری حکومتــی ایرنــا گفتــه اســت« :بــا توجــه بــه
اینکــه در شــعبه ۲۶دادگاه انقــاب اکثــر پروندههــای امنیتــی مطــرح بــود و
مــن نیــز فعالیــت روی پروندههــای امنیتــی را آموختــه و بــا جریانهــای
ضدانقــاب و گروههــای سیاســی آشــنا بــودم ،علیرغــم اینکــه مســئولیت ســخت
و پراضطرابــی بــود ،آن را پذیرفتــم» .او نهتنهــا بــه بیرحمــی در مــورد زندانیــان
مجاهــد و مبــارزه مشــهور اســت کــه یکــی از مهرههــای مؤثــر ولیفقیــه بــرای
تصفیهحســابهای باندهــای دیگــر رژیــم بهحســاب میآیــد .او بــا قاطعیــت و
شــقاوت ،بســیاریاز مخالفــان درون حکومــت را منکــوب و از حقــوق اجتماعــی و
حتــی کار در دســتگاههای دولتــی محــروم کــرده اســت .بــا امضــا و تصمیــم حــداد
اســت کــه بســیاری از نشــریات حکومتــی تعطیلشــدهاند.
حکمهــای ســنگین اعدامــی کــه حــداد صــادر میکــرد ،ابتــدا در مــورد قاچاقچیــان
مــواد مخــدر و اجنــاس عتیقــه بــود؛ امــا باتوجــه بــه گفتــة اکبــر گنجــی کــه نوشــته
بــود «ترانزیــت اصلــی و عمــده حمــل مــواد مخــدر در کشــور در دســت وزارت
اطالعــات اســت» بســیاری معتقدنــد کــه ایــن شــدت عمــل ،بیشــتر بــرای حــذف
رقیبــان وزارت اطالعــات بــوده اســت.
درهرصورت این اقدامات ،بهزودی ماهیت اصلی خود را نشان داد.
قاضــی حــداد پرونــدة دانشــجویان معتــرض در ۱۸تیــر ۷۸و تظاهــرات آنــان را بــه
دســت گرفــت و چنــان احــکام ســنگینی صــادر کــرد کــه فغــان همــه از دســتش
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بــاال گرفــت .در ایــن ســالها بــود کــه رســیدگی بــه پروندههــای مهمــی در
ارتبــاط بــا فعالیتهــای تشــکلها و جریانهایــی ماننــد نهضــت آزادی ایــران،
جنبــش مســلمانان مبــارز ،ائتــاف ملــی مذهبیهــا ،جبهــة ملــی ایــران ،جبهــة
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.
قاضــی حــداد در ایــن ســمت بــه قتلعــام اعضــای گــروه جنــداهلل ،پرونــدة
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 ۱۹تیــر ۸۵حــداد از ســوی قاضــی ســعید مرتضــوی ،دادســتان عمومــی و انقــاب
تهــران ،بــه معاونــت امنیــت دادســرای عمومــی و انقــاب تهــران منصــوب شــد.
ســعید مرتضــوی در مراســم تودیــع حــداد گفــت« :مســائل امنیتــی ،جاسوســی،
برانــدازی و برهــم زدن نظــام و آســایش عمومــی از جملــه توطئههــای دشــمنان
اســت کــه بایــد بــا قاطعیــت با ایــن جرایــم برخــورد کــرد ... .کشــورهای اســتعمارگر
در حــال حاضــر بــرای از بیــن بــردن یــک کشــور مــورد نظــر ،تنهــا از ســاح
و مهمــات جنگــی اســتفاده نمیکننــد بلکــه بــه شــیوههای نویــن جاسوســی و
برانــدازی نیــز متوســل میشــوند».
ســعید مرتضــوی اظهــار امیــدواری کــرده اســت کــه« :معاونــت امنیــت دادســرای
تهــران بتوانــد در حفــظ نظــم و امنیــت اجتماعــی و مقابلــه بــا توطئههــای
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
بــا شــیوههای مختلــف و جدیــد مجرمیــن امنیتــی آشــنا شــده و بــا برنامهریــزی
و جمـعآوری ســوابق آنــان و بــا همــکاری وزارت اطالعــات و ســایر ارگانهــا جلــوی
عملــی شــدن توطئههایشــان را بگیرنــد» (خبرگــزاری حکومتــی ایلنا_تیــر)۸۵
قاضــی حــداد یــک ســال بعــد در ۲۱تیــر ۸۶در گفتگــو بــا خبرگــزاری ایرنــا دربــاره
بنــد ۲۰۹گفــت« :بنــد ۲۰۹زنــدان اویــن یکــی از بهتریــن بازداشــتگاههای دنیــا
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اســت ،برخــی زندانیــان بــه مــا میگوینــد تــا آنهــا را بــه ایــن بنــد زنــدان منتقــل
کنیــم .بنــد ۹بــه هیــچنــوان بــا زندانهــای دیگــر قابــل مقایســه نیســت ،ایــن بنــد
بــه صــورت کامـ ً
ا مجهــز نگهــداری میشــود.
درمــورد ســلول انفــرادی هــم آنطــور کــه گفتــه شــد ،واقعــً اینطــور نیســت ،در
برخــی مــوارد بــه دســتور قاضــی ،متهمیــن امنیتــی در ســوئیتهای مجهــز بــرای
مدتــی محــدود نگهــداری میشــوند».
بــرای درک درســت ادعــای قاضــی حــداد بــد نیســت بــه یــک نمونــه اشــارهکنیم.
در جریــان قیــام تیــر ۷۸نیروهــای ســرکوبگر انتظامــی بــا حکــم قاضــی حــداد
بــه یــک دانشــجوی فعــال بــه نــام میثــم لطفــی مراجعــه کــرده و او را دســتگیر
کردنــد .شــکنجههای وحشــیانه بــرای گرفتــن اعترافــات آنچنانــی ،در ســولههای
کهریــزک و اویــن و قزلحصــار ،شــروع شــد و در حیــن همیــن شــکنجهها بــود
کــه از او میخواســتند بــه «تجــاوز بــه عنــف و حمــل ســاح و قاچــاق مــواد
مخــدر و اخــال در نظــم عمومــی» اعتــراف کنــد .قاضــی حــداد نــام او را در لیســت
۷نفــر از «اراذل و اوبــاش» قــرار داد و حکــم اعــدام آنهــا را صــادر کــرد .رســوایی
ایــن اقدامــات ضدانســانی تــا بدانجــا بــاال گرفــت کــه باالخــره مجبــور شــدند پــس
از ماههــا شــکنجه ،بــدون احــراز حتــی یــک مــورد از اتهامــات ،اورا بــا پرداخــت
۵۰میلیــون تومــان وثیقــه آزاد کننــد.
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