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 بخش دوم: انتقادناپذیری و زیرپاگذاشتن تعهدات 

 

 عدم صالحیت افراد برای انتقاد به مجاهدین

کنید کسی صالحیت انتقاد به مجاهدین را ندارد و حتی به  هایتان در نشست درونی مجاهدین تلویحًا عنوان می شما در صحبت

 ه در این مورد به کسی هم اجازه چنین کاری را ندهند: زنید ک اعضای سازمان نهیب می

در مورد مجاهدین و ارتش آزادی بخش و مقاومت ایران و سیالب چرکین ادعاها و اتهامات و شبهاتی که رژیم و عوامل و »

یز تا درشت را پاسخگو گیرم که اگر عمری باقی بود در برابر مردم ایران از ر اند، برعهده می همسویان و پشتیبانان نثارمان کرده

و روشنگر باشم. به همین خاطر در مورد هر فرد یا جریان یا موضوع یا اتهام و ادعایی که خودتان نتوانید جوابگو باشید، تمامی 

هزارم و یک صدهزارم مجاهدین،  این قبیل موارد را به من ارجاع بدهید. فقط نگذارید کسی که یک صدم یا یک هزارم یا یک ده

خونبهای آزادی و رنج و شکنجه دمکراسی را نپرداخته است، برای ما ابوعطا و لغز دمکراتیک بخواند و به جای درس بها و 

 «گرفتن، به ما درس آزادی عقیده و بیان و یا حقوق زنان بدهد.

ای برای او ایجاد  تری را تحمل کرده باشد حق ویژه ی مهلک « رنج و شکنجه»ی بیشتری پرداخته باشد و یا  «بها»چنانچه کسی 

مربوط باشد. ممکن است من « آزادی عقیده و بیان و یا حقوق زنان»های مهمی چون  ویژه اگر موضوع به مقوله کند. به  نمی

ی فهم و درک و شعور و به ویژه  ی جانفشانی از منتقدان جلوتر باشیم اما نه لزومًا در زمینه نوعی یا هرکس دیگری در زمینه

  بشر.حقوق انسانی و 

ها را از گفتن بازدارد. این خطری است که  بنامد و آن« ابوعطا و لغز دمکراتیک»چنین شخصی اجازه ندارد انتقادات دیگران را 

تر از گل  کس نباید به شما نازک دهید هیچ کند. این گونه که شما به نیروهایتان آموزش می ما را نیز تهدید می  فردا مردم میهن

اید. حتما  خوانده« قورباغه»کنند  شما در واقع کسانی را که به شما انتقاد می«. ابوعطا و لغز دمکراتیک» شود بگوید. چون می

 «. خواند قورباغه ابو عطا می»دانید  می

نگریست، او در میان صدر هیئت رئیسه شوروی و در میان اعضای کمیته  متأسفانه استالین هم از همین زاویه به مسائل می

خود  ر سیاسی حزب کمونیست بیشتر از همه فداکاری کرده بود، سوابق لنین هم با او قابل قیاس نبود. به او بیمرکزی و دفت

داد که هر ظلمی را در حق دیگران روا بداند و  ی درخشان به او اجازه می گفتند. اما همین سابقه نمی« استالین=مردآهنین»

بخواند. او هم به اعتبار گذشته و مبارزاتش مدعی بود همه باید از او « کابوعطا و لغز دمکراتی»اجازه ندهد کسی برای او 

هایی را  هایی که پست گرفتن از کسی و به ویژه تاریخ نبود. او با همین اعتماد به نفس مقام« درس»بگیرند و حاضر به « درس»

( اسرار نیروهای ۰۳ننگین مسکو )در دهه  کرد و در محاکمات  در دست داشتند، بازداشت کرده و به توطئه علیه رژیم متهم می

صادق حزبی را چون مخالف او بودند، پخش علنی کرد و به روزنامه پراودا کشید که خودشان با دستخط خودشان در فالن 

تاریخ فالن مطلب را در باره خصائل بورژوایی و ضد کارگری خود نوشته و در مناسبات خانوادگی هم خلق و خوی تزاری داشته 

 اند!  چنین و چنان کردهو 

اعتراف « جرائم ضدانقالبی»ای  ها با سرافکندگی در انظار عمومی و یا در برابر مقامات، به پاره بعد از یک دوره بازجویی آن

 کردند.  می

همنشین »ترجمه گزارش نیکیتا خروشچف به بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی در مورد استالین که زحمت آن را 

 یده است بخوانید و عبرت بگیرید. کش« بهار
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نوشته « نقد و تحلیل جباریت»وچهر هزارخانی و ی روی مدودف، ترجمه دکتر من نوشته« در دادگاه تاریخ»دو کتاب ارزشمند 

ترجمه دکتر کریم قصیم را در اختیار مجاهدین بگذارید تا بخوانند و اگر مشابهتی بین اعمال استالین و « مانس اشپربر»

چه  نمترجمان این دو کتاب خود به محتوای آمتأسفانه د و دوری گزینید. هرچند ید از آن پرهیز کننخودشان و خودتان دید

اندوزی مردم کرات   ی این دو اثر را برای تجربه گویا زحمت ترجمه اش را ضروری یافته بودند در عمل وفادار نماندند. ترجمه

 گرفتند.  دیگر کشیده بودند و یا خودشان نبایستی از آن درس می

هایی  شیوه اید ها متوسل شده ه بارها به آنو ...  ک« تعهد خون و نفس»و « امضا»داشتن افراد در روابط با گرفتن  تالش برای نگه

شد، اما نه در  هایی استفاده می های مذهبی از چنین روش ها، در قبایل و فرقه نیست که در عصر مدرن باب باشد. در گذشته

 خواهی نیست.  ی ترقی دهنده های سیاسی مترقی و پیشرو و مدرن. دست گذاشتن روی این موارد نشان سازمان

 گفتید:  می« سازمان انقالبی»ر در مورد تعهد و نقض تعهد در یک ت شما پیش

کنیم الزم نیست این تعهدات، مکتوب و روی کاغذ باشند )باالخص در مورد یک سازمان  موقعی که از نقض تعهد صحبت می»

 «انقالبی که تنها شرف و وجدان انقالبی پشتوانه و ضامن چنین تعهداتی است.(

 (۹۲ی  نما صفحه عیه تعیین مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر جریان اپورتونیستی چپ)آموزش و تشریح اطال

جا شما دیگر به دنبال  رسد یعنی چیزی در شما چرخیده است. در این بنا به تعریف شما وقتی کار به امضا و دستخط و ... می

آوری سند و  به دنبال جمع« گری معامله»د بلکه مثل هر به عنوان ضامن تعهدات انقالبی نیستی« وجدان انقالبی»و « شرف»

 استفاده کنید.  ها مدرک از افراد هستید تا به وقت مقتضی از آن

ی تحجر و  است و نشاندهنده  ای انسانی   المللی و حقوق پایه های بین این عمل در تضاد با اعالمیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون

اید در این زمینه چه کسی  ها بر نیامده ی آن اید که از عهده یادی به نیروهای مجاهدین دادهگرایی. شما هم تعهدات ز واپس

 پاسخگو است؟

آن را دیدم با نوار ویدئویی که من بخش کوچکی از « موسسان دوم ارتش آزادیبخش»اش شما در بحث حوض  یک نمونه

هایتان را به من  «ف»خود را کنار بگذارید، « فردیت»فتید تان به مسئوالن مجاهدین گ انداختن سیم میکروفون به دور صندلی

بدهید، اگر رژیم را سرنگون نکردم، من را دار بزنید. در همان نشست گفتید چنانچه روزی مجبور به انحالل ارتش آزادیبخش 

 شوم پیش از آن که چنین کاری کنم خودم را خواهم کشت. 

  منحل شده و کلیهخلع سالح و ژیم سرنگون نشده و هم ارتش آزادیبخش گذرد. هم ر سال می ۸۱از آن موقع نزدیک به 

شود نفرات آن به عنوان پناهجو ثبت نام شوند. نه آن که خدای نکرده خواهان  هایش را نیز از دست داده است و تالش می پایگاه

هایی که به ما تحمیل  و واقعیت کنم مجازات شما باشم یا به موضوع خودکشی شما فکر کنم؛ نه، تعهد شما را یادآوری می

 شوند.   می

سیرو »یا « ابصار فاعتبرو یا اولی»اند پیمودن به دور از عقالنیت است.  ای نگرفته راهی را که دیگران رفته و جز خسران نتیجه

 هاست.  برای همین موقع« االرض فی

 

 آزادی بیان و استقبال از انتقاد در مورد مجاهدین

خط »و « مرزبندی ملی ایرانیان»ی   اید پیش تر در پیام خود درباره چه اخیرًا گفته ان باشد برخالف آنآقای رجوی اگر یادت

 درج شده تأکید کردید: ۸۰۲۲مورخ بیست و چهار آذر  ۹۸۲ی  در برابر حاکمیت آخوندی که در مجاهد شماره« قرمز

خلق باشد و انتقاداتش را آزادانه ابراز کند. اما بهانه  هر کس حق دارد مخالف شورای ملی مقاومت ایران یا سازمان مجاهدین»

های درونی آن را خیانت به  کردن این مخالفت برای مخدوش کردن مرزبندی با رژیم یا مشروعیت بخشیدن به یکی از جناح

دین و تمامی افراد و تواند با دست باز و عاری از هر گونه محذور، سرتاپای مقاومت یا مجاه یعنی که می«. دانیم مصالح ملت می

ها را در معرض سؤال و انتقاد قرار بدهد و اگر در جواب قانع نشد  ها و تشکیالت و استراتژی و ایدئولوژی آن ها و برنامه سیاست
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در انتقاد خود پافشاری کند. اما از این رهگذر به کیسه دشمن ریختن و آن را مستمسک مخدوش کردن مرزبندی با رژیم قرار 

 مشروعیت خریدن برای آخوند خاتمی و شرکا، خیانت به مصالح و آزادی و حاکمیت ملت ایران است. دادن یا 

بافی و ادعای بی پایه و بی هزینه نیست. حرف مقاومتی است که دو دهه است بیش از هر جریان دیگری در  این حرف، کلی

 « تاریخ معاصر ایران دشنام خورده است.

 

تواند با  الفارق است اما خمینی هم آنقدر ضد و نقیض حرف زده که هر کس می مع ور کرد؟ قیاسکدام حرف شما را بایستی با

 های او خط خودش را پیش ببرد. استناد به حرف

مان با یکدیگر چنین اصولی پابرجا باشد. اما به  ای برسیم که در روابط تان متین است و آرزوی هر ایرانی که روزی به نقطه حرف

خواهم نام یک  عجالتًا از شما می«. پایه و بی هزینه ادعای بی»است و هم « کلی بافی»الف ادعای شما حرفتان هم باور من بر خ

ی اقبال و  نفر به ویژه هواداران و یا اعضای سابق مجاهدین را اعالم کنید که مشمول فرمایشات شما بوده باشد. برخورد با عاطفه

 ی آشکار از نقض تعهدات شماست. زنید یک نمونه اتهامات زشت و غیرانسانی که به او می

 

تواند با دست باز و عاری  می»ی شما که گفته بودید: هر کس   سال پیش انتشار دادم به توصیه ۹من در دو پرسش و پاسخی که 

ژی و ایدئولوژی ها و تشکیالت و استرات ها و برنامه از هر گونه محذور، سرتاپای مقاومت یا مجاهدین و تمامی افراد و سیاست

عمل کرده و مجاهدین را به شکل متمدنانه در معرض سؤال و انتقاد قرار دادم و « ها را در معرض سؤال و انتقاد قرار بدهد آن

 هایشان را نیز برشمردم: البته نقطه قوت

 

338.html-/maghalehhttp://www.irajmesdaghi.com 
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هایی نیستم  به جای پاسخ و روشنگری از سوی شما، جز دشمنی و ژاژخواهی چیزی ندیدم و نشنیدم. اما من از آن دسته آدم

شتم تا جایش برسد و دوباره حرفم را که جا بزنم و یا از طریق اصولی خارج شوم، زشتی عمل شما را به نیکی پاسخ دادم اما گذا

حاال پافشاری « اگر در جواب قانع نشد در انتقاد خود پافشاری کند.»کنم:  بزنم. حاال دوباره بخش دیگر توصیه شما را عمل می

 کنم. در آینده نیز چنانچه نیاز باشد بیشتر پافشاری خواهم کرد.  می

ف و شکنندگی وگرنه در مقابل یک گفتگو که حداکثر ممکن است چند گذارم پای احساس ضع البته من واکنش شما را می

 افتادید.  هزار نفر آنرا بخوانند این گونه به واکنش نمی

روشنفکران و فرهنگیان چین را « بگذار صد گل بشگفد»در نطقی موسوم به  ۸۲۹۱مائوتسه دونگ هم در دوم ماه مه سال 

ی  آمیز کاسه . اما بر عهد و پیمان خود وفادار نماند و پس از انتشار آثار انتقادترغیب کرد که از حزب کمونیست انتقاد کنند

 صبرش لبریز شد و دمار از روزگار منتقدان درآورد. 

و « ننگین»ی    ی همین سیاست بود که شورای ملی مقاومت به ابتکار شما و فشارهای بیش از حد مجاهدین مصوبه در ادامه

هدف قرار را « دیدگاه»و « پژواک ایران»های  رساند که آشکارا سایت به تصویب « ماده واحده»وان را تحت عن« نشانی خمینی»

ی  قبل از هر چیز نشاندهنده« ماده واحده»ها بپردازند. تصویب این  داد تا مبادا اعضای شورای ملی مقاومت به همکاری با آن می

ه به این مصوبه رأی داده باشند یا نداده باشند احترام چندانی برای این است که اعضای شورای ملی مقاومت نیز اعم از این ک

 چندانی برخوردار نیستند. « استقالل رأی»و... قائل نیستند و خودشان نیز از « مبارزه با سانسور»و « آزادی بیان»

قدرت سیاسی دست  دارد اگر به جنبشی که وقتی در قدرت نیست رکن چهارم دمکراسی یعنی آزادی مطبوعات را پاس نمی

 دارد؟  یابد آیا در جهت آزادی بیان و عقیده قدم بر می

های مطرح شده  پس از انتشار گفتگوهای من و پاسخ به پرسش۸۰۱۱دی  ۸۱که تاریخ آن « ماده واحده: دفاع از اشرف»و اما 

 است: 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-338.html
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المللی است،  ی و یک تکلیف انسانی بیندر شرایط خطیر کنونی که حمایت و پشتیبانی از مبارزان اشرف یک وظیفه عاجل مل»

همسویی با والیت مطلقه فقیه در ضدیت با فرزندان رشید و مقاوم مردم ایران در اشرف و تالش برای تضعیف و تخطئه آنها و 

کند، خیانت به مبارزات و  نادیده گرفتن حقوق قانونی و حقوق مکتسبه آنان که راه کشتار رزمندگان آزادی را هموار می

کنند مورد  هایی را که آشکارا با مجاهدان اشرف خصومت می رمانهای آزادیخواهانه ملت ایران است. بنابراین اعضای شورا، رسانهآ

دهند و هر نوع همکاری و مراوده با آنها را برخالف مصالح عالیه مردم ایران و قیام علیه دیکتاتوری مذهبی و  تحریم قرار می

 «.دانند تروریستی می

 

هایی همچون بی بی سی و رادیو  دانید اعضای شورای ملی مقاومت و مجاهدین بعد از این مصوبه، با رسانه ه همانطور که میالبت

پرداختند و قطعًا از قبل هم با سیمای جمهوری اسالمی و خبرگزاری ایرنا و فارس و یا  فردا و صدای آمریکا به گفتگو می

ی  کردند. هدف از این همه لفافه و ... در وهله و ...  گفتگو و همکاری نمی« بان و ایران دیدهنو  ایران اینترلینک و نگاه»های  سایت

ها قطع  بود که خوشبختانه یا متأسفانه اعضای شورای ملی مقاومت ارتباط خود را با آن« دیدگاه»و « پژواک ایران«  اول سایت

 استقبال کردیم.   کردند و ما هم با کمال میل از آن

ساز  اندازد که زمینه می ۱۳در مجلس شورای اسالمی در خرداد « لغو فرمان همایونی»ی  «ماده واحده»شما مرا به یاد  سیاست

شود. فکرش را بکنید شاه دو سال و نیم  تر می ها به هم نزدیک رویم سیاست صدر بود. متأسفم هرچه پیش می کودتا علیه بنی

صدر را سلب کنند.   کردند تا اختیارات بنی تصویب می« فرمان همایونیلغو »بود که سقوط کرده بود و کودتاچیان 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90872 

 

 برای  ۱۳ی رژیم و کودتاچیان در اردیبهشت  شورای ملی مقاومت از همان شیوه« واحده  ماده»شما هم در تصویب 

 صدر استفاده کردید.  محدودکردن و حذف بنی

را تشنج زا خوانده بود. و برخی از نمایندگان آن را حذف رئیس « حذف عنوان فرمان همایونی»حتی خمینی هم بررسی الیحه 

ت برای بنی صدر مسئله بانك مرکزی حیاتی است و برای دول»نویسد:  جمهور لقب داده بودند. رفسنجانی در خاطرات خود می

شورای انقالب کلیه اختیارات شاه به رئیس جمهور واگذار شده بود. با استفاده از این  ۹هم. براساس مصوبه کمیسیون شماره 

مصوبه )موسوم به فرمان همایونی( اختیار عزل و نصب رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و رئیس بانك مرکزی با بنی صدر 

 رجایی ـ نفوذی روی نظام بانکی نداشت.بودند و نخست وزیر اول ـ محمد علی 

 

http://hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820118/world/_econw.htm 

 

که فریبکارانه روی همکاری با رژیم و دشمنی با رزمندگان ارتش دست  ی مصوب شورای ملی مقاومت هم با آن واحده   ماده

 کردید.  تان هم روی موضوع فوق تأکید می د. به نزدیکانبو« دیدگاه»و « پژواک ایران»گذاشته بود اما هدفش 

قبل از تصویب به بیرون درز کرده است. بعد از « واحده  ماده»علنی کردن آن هم زمانی صورت گرفت که متوجه شدید این 

د وگرنه شما چندان دستی کردید تا مبادا کسی آن را علنی نکن خودتان پیش ناظر در مقاالتش به آن کرد به زعم اشاراتی که علی

 قائل نیستید. « سازی شفاف»به 

اش بشود یک  کشد نیست که مسئله را یدک می« مقاومت»و « ملی»که عنوان « شورایی»آیا این درماندگی یک اپوزیسیون و 

 ی دنیا که مبادا اعضایش با آن مصاحبه کنند یا به آن مقاله دهند؟ آیا هدف تشکیل خبری کوچک در یک گوشه« سایت»

اید؟ رژیم  کشند؟ چرا به این سطح تنزل کرده این بود؟ آیا خود اعضای شورای ملی مقاومت از این حقارت خجالت نمی« شورا»

ی فریبکارانه آورد برای حذف اولین رئیس جمهوری کشور و قبضه تمام و کمال قدرت بود و نه حذف یک  ی واحده اگر ماده

 سایت با امکانات بسیار محدود.

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90872
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/90872
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و آن بال را به سر « خوانم من دیگر آیندگان نمی»دانید خمینی فقط گفت:  رفتارها در قدرت تکرار نخواهد شد؟ آیا میآیا این 

ضدیت با »داشتند؟ آیا به « همسویی با والیت مطلقه فقیه»، «دیدگاه»و « پژواک ایران»های  آوردند؟ آیا سایت« آیندگان»

های وابسته به مجاهدین کدام سایت فارسی زبان  پرداخته بودند؟ غیر از سایت« رففرزندان رشید و مقاوم و مردم ایران در اش

ی این دو سایت از حقوق ساکنان اشرف دفاع کرده و کشتار اشرفیان را محکوم کردند؟ در تنهایی از این که به سادگی  به اندازه

 ی از اعمال اعتقاد دارید؟آیا به دنیای واپسین و حسابرسلرزید؟  کنید برخود نمی دروغ را ترویج می

 

 گفتید:  ی ارتجاع قباًل می شما در مورد خصیصه

 

کند حق بیان را انحصارًا  جا که قدرتش اجازه دهد، سعی می ارتجاع با آزادی مطبوعات، و بیان حقایق سرسازش ندارد. و تا آن»

حقیقتی که منافع آن را تهدید کند، یک توطئه  ی ارتجاع، بیان هر خودش در اختیار داشته باشد. بر اساس منطق انحصارطلبانه

ی  ، صفحه۹۲)ارتجاع چیست و مرتجع کیست؟ انتشارات سازمان مجاهدین خلق ایران، چاپ دوم، مرداد « شود!! محسوب می

۰۹) 

 

ر اش ب کنند، شالوده و حتی افرادی که با شما همکاری می« آزادی مطبوعات»آیا تالش مستمر و پیگیر شما برای تحدید 

تهدید کند، یک »تان را  «بیان هر حقیقتی که منافع»نیست؟ آیا به تعبیر دیروز خود شما « ی ارتجاع منطق انحصارطلبانه»

در »خودتان « بیان را انحصارًا  حق»اید  تان اجازه داده تالش نکرده«جا که قدرت تا آن»شود؟ آیا شما  نمی« توطئه محسوب

 باشید؟ « اختیار داشته

  گفتید: باشید شما پیشتر می توجه داشته

 

)منبع باال « ایجاد هرگونه خفقان، استبداد، انحصارطلبی و از جمله انکار حقوق دموکراتیک نیروهای خلقی، ارتجاعی است.»

 (۹۲ی  صفحه

 

رات در پوشش کلمات و عبا« ارتجاعی»ی  کنید؟ آیا این مصوبه نمی« انکار»را « حقوق دموکراتیک نیروهای خلقی»آیا شما 

مصوب شورای ملی مقاومت « بیانیه ملی»انجامد؟ آیا در تضاد با  نمی« طلبی خفقان، استبداد و انحصار»فریبکارانه به ایجاد 

های سیاسی و حذب و  ی افراد و جریان معیار تشخیص دوست از دشمن و مبنای قابل اتکای تنظیم رابطه با همه»نیست که 

 معرفی شده بود؟ « دفع نیروها

 

 « ”اعترافات اجباری”مازیار بهاری و »ی  کند به خاطر نوشتن مقاله چه کسی باور میگذرم،  می« ماده واحده»ین از ا

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-47205.html 

 

علیه های درونی و جلساتی که برای هواداران مجاهدین گذاشته شده، ابوالقاسم رضایی)حبیب( یکی از نزدیکان شما  در نشست

ی من را به یک دکتر روانشناس بدهید و بگویید نویسنده به  دست زده باشد؟ باور کنید اگر متن نوشته ژمن به جوسازی و شانتا

خواهد گفت یا او دچار توهم و پارانویا احتمااًل خاطر نوشتن چنین متنی مورد حمله و هجوم مسئول مجاهدین قرار گرفته، 

 فارسی و ... ندارد. است و یا درک درستی از زبان 

علیه « ایران اینترلینک»ام منبر رفته بود که وزارت اطالعات هم در سایت  هایی علیه من و مقاله ابوالقاسم رضایی درست در روز

توانید توضیح دهید این همراهی و همرأیی از کجا ناشی  داد! اگر با منطق خودتان سؤال کنم می ام مانور می من و همین مقاله

 کشید. را پیش می« نمود و ماهیت»د؟ البد بحث شو می
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interlink.org/fa/?mod=view&id=14062-http://iran 

 

شدند.  میاید دچار توهم توطئه است. بسیاری از خودخواهان هم به همین مشکل دچار  متأسفانه دستگاهی که شما بنا کرده

های  پنداشت. پای دانشمندان هم به اردوگاه ی بورژوازی می شناسی را هم توطئه استالین حتی تحقیقات علم ژنتیک و زیست

 کار سیبری باز شد. 

برانگیز  نامند تعجب ها و فعاالن سیاسی و ... مرا سخنگو و بلندگوی شما می  این درصد از دشمنی با من که بسیاری از سایت

 نیست؟ 

، مادر را که امروز نقاب در خاک کشیده در بدترین «اش مادر امامی و آغوش پر از عشق»ی  کند به خاطر مقاله چه کسی باور می

شرایط روحی و جسمی تحت فشار گذاشتید. پسرش را واداشتید که از عراق به مادر زنگ بزند و از او بخواهد که مانع انتشار 

 گردد!ی چاپ شده در چندین سایت  مقاله

 

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-98.html 

 

مصطفی فرزند مادر، بلکه وضعیت ناگوار مادر بود. او در  ی غیرمسئوالنهچه مرا بیش از هرچیز خشمگین کرد نه تقاضای  آن

و فکر ناخوشی مادر  دانم چطور پسرش این همه بیرحم بود آمد. نمی برد و به خاطر آسم صدایش در نمی بستر بیماری به سر می

 را نکرد. 

گفت مادر  ها که نکرد. می ها که در تنهایی برایم نریخت و چه ناله گفت. چه اشک جا هم می همه کرد. با این مقاله صفا میمادر 

داد و  رفت همین مقاله را نشانش می شان می  ها بعد از این واقعه هرکس که به خانه مدت«. جی خورده است  دلم آر پی»

پرسید آن را خوانده است یا نه؟ بارها از خودم خواست که کنارش بنشینم و مقاله را از صدر تا انتها برایش بخوانم. هربار که  می

 گفت وقتی که رفتم باز هم برایم بنویس.  کرد می کردم در حالی که خنده صورتش را پر می تمام می

 رویم؟ وید؟ ما به کجا میر شما به کجا میرود؟  ی سیاسی ایران به کجا می جامعه

شان را برای بیان هرگونه انتقاد باز گذاشتید.  دادید و دست« امان»تان  شما به طور علنی و واضح و در حضور دیگران به منتقدان

ی در فرهنگ ما و در اسالم که شما به آن باور دارید و حت« امان»دانید که شکستن  تان را شکستید. آیا نمی«عهد»اما متأسفانه 

 دادند؟  و پیش از اسالم نیز بسیار زشت و ناپسند بوده و افراد تحت هیچ شرایطی تن به شکستن آن نمی« جاهلیت»در دوران 

اگر بین خود و دشمنت پیمانی بستی و یا تعهد کردی که به او پناه دهی، «  گوید: در فرمان به مالک اشتر می طالب ابن ابی علی

ان و تعهدات خود را محترم بشمار و جان خود را سپر تعّهدات خویش قرار ده! زیرا هیچ یك از جامه وفا را بر عهد خود بپوش

فرایض الهی مانند وفای به عهد و پیمان نیست که مردم جهان با تمام اختالفاتی که دارند نسبت به آن اینچنین اتفاق نظر 

چرا که عواقب پیمان شکنی را آزموده بودند. بنابراین،  داشته باشند و حّتی مشرکان زمان جاهلیت آن را مراعات می کردند،

هرگز پیمان شکنی مکن و در عهد خود خیانت روا مدار و دشمنت را فریب مده، زیرا غیر از شخص جاهل و شقی، کسی 

 .۹۰دارد. ... نهج البالغه صبحی صالح، نامه  گستاخی بر خداوند را روا نمی

و قول عدم بازخواست و دستگیری، فاضل خداداد را به ایران « امان»التماس و با دادن  دوست بود که با عز و این محسن رفیق

ها  داد و سپس آن« امان»اش کردند. این خمینی بود که به فرماندهان ارتش شاه  ای که برایش ساختند اعدام کشاند و با پرونده

 ی اعدام سپرد.  را به جوخه

 نیست؟ « تعهد»و نقض « امان»شکستن  شما گونه اعمال آیا این

(  به عهد ۰۹اًل...) اسراء / ئوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد کاَن َمس»آیا منی که گرایشات مذهبی ندارم بایستی به شما یادآوری کنم 

 شود. )خود( وفا کنید که از عهد سؤال می

http://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=14062
http://iran-interlink.org/fa/?mod=view&id=14062


ایرج مصداقی                                                   ۹بخش                        ی سرگشاده به مسعود رجوی           ، نامه۲۹گزارش   

 

8 
 

اید ناظران را به این  شورای ملی مقاومت اعالم کردهآیا عدم تعهد عملی به آنچه در مورد انتقاد در مورد مواضع مجاهدین و 

و ها  «امان»های شما برای رعایت حرمت افراد و آزادی در ایران آینده از جنس همین نوع  رساند که قول و قرار نتیجه نمی

 باشد؟ تعهدات 

 

 باور شما به موضوع ارتداد

جایی که شما خود و  باور دارید. از آن« مرتد»و « ارتداد»ی  ها به مقوله ی معتقدان به مذاهب و ایدئولوژی شما مانند همه

دانسته و به همین دلیل « ارتداد»دانید، جدا شدن هرکس از خود و مجاهدین را   واقعی می« اسالم»برحق و « امام»مجاهدین را 

ها برای مرتد تنبیهاتی در نظر گرفته شده  ی مکاتب و ایدئولوژی کنید. در همه او را صادر میحکم مرگ « ایدئولوژیک»به لحاظ 

رساند و حزب توده که در قدرت نیست برای  ترین شکل تروتسکی را به قتل می است. برای همین است که استالین به بیرحمانه

پذیرفتید کسی در مناسبات شما باشد و بگوید  حتی نمیکند. شما  بدنام کردن خلیل ملکی از انجام هیچ کاری فروگذار نمی

بیاورد. شما صراحتًا گفته بودید: « اسالم»دانستید تا  الئیک شده است. این کفر نابخشودنی بود. هر فشاری را بر او مجاز می

ر از زیربار و فرا  «بازی حقه»قبول نیست و آن را ناشی از « الئیک بازی کسی که حتا یک لحظه مجاهدی داشته است»

 دانستید.  مسئولیت می

های الئیک و مارکسیستی داشت در مناسبات مجاهدین اسالم آورد و  یکی از کسانی که امروز جزو دشمنان شماست دیدگاه

های الئیک در او رشد کرد راه بازگشت نداشت. شما این را در نشست  یکی از مسئوالن مجاهد شد اما وقتی دوباره گرایش

خواست در مناسبات مجاهدین بماند اما او این امکان را نیافت و به ابوغریب فرستاده شده و ... افراد  کردید. او میعمومی مطرح 

 شان را هم ندارند.  حق تغییر اندیشه

ترین و  که جزو پرکارترین و فعال با آن ۲۳های بسیار کرده است در سال  یکی از دوستانم که در راه مجاهدین فداکاری

تنها به این دلیل که دیگر ایدئولوژی مجاهدین را قبول  داشتی بسیار باالیی   ین نیروهای مجاهد علیه رژیم بود و روحیهتر قاطع

جا نیز  فرستاده شد و به شهادت دوست و دشمن در آن« رمادی»های جدید رسیده بود به دستور شما به  نداشت و به دریافت

 روریستی را رژیم علیه او سازماندهی کرد. ی ت دست از مبارزه برنداشت و چند توطئه

اش با رژیم بیشتر باشد، هرچه در مبارزه با رژیم  شما در دستگاه ایدئولوژیک خود معتقدید هرچه فرد جدا شده، مرزبندی

ظران تر و تیزتر باشد بیشتر به ضرر ماست. چرا که مردم و نا تر و در عین حال برنده تر و منطقی کوشاتر باشد، هرچه متین

به همین منظور خواست قلبی و تشکیالتی شما   گویند به چه دلیل مجاهدین نتوانستند چنین فردی را نگاه دارند؟  صحنه می

ی تالش شما این است که منتقد را یا خاموش و یا به  این است که هرکس از مجاهدین جدا شد بالفاصله مزدور رژیم شود. همه

 جعه است. مزدور رژیم تبدیل کنید و این فا

 

کرد در یک برهه،  خرداد با پذیرش خطر به مجاهدین کمک مالی می ۰۳مهندس بازرگان را که به قول خودتان حتی پس از 

ای علیه او  از دادن هیچ نسبتی به وی فروگذار  خواندید و با انتشار کتابی چند صد صفحه« دارالتجاره»آزادی را  خائن و نهضت

 ای جزو اولین نفراتی بودید که برای درگذشت وی آگهی تسلیت دادند!  ه او فوت کرد همراه با خامنهنکردید، اما به محض این ک

جا قدردانی و یا وفای به  ی او استفاده سیاسی ببرید. در آن  ؟ بله، تالش شما این بود که از جنازه«!خائن»تسلیت برای یک 

خوانده بود و خطرناک و در « سناریو سیاه»ر حکمت که مجاهدین را دوست و ... در میان نبود. شما همچنین بعد از مرگ منصو

 ،شاملو ای صادر کرده و تسلیت گفتید. شما پس از مرگ  شد هم اطالعیه معرفی می« مشکوک»های شما  ها و افشاگری اطالعیه

 گفتید.  ها که در مورد او نمی اش چه داند که در حیات خدا می .را هم بزرگ داشتید او

شد پیام تسلیت  نامیده می« الحال شاعر معلوم»بودند و آن یکی که « مشکوک»و « خائن»ای درگذشت این دو  نفر که شما بر

حتی اگر مبارز و جان بر کف و دارای خصائل « مرتد»را درک کرد. در نگاه شما  نبودند و کمتر کسی این« مرتد»دادید چون 
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الله  مریم رجوی با صالحدید شما حتی برای درگذشت آیتمراه رژیم است. و ه« خائن»ی انسانی هم که باشد بدتر از  ویژه

 منتظری پیام تسلیت داد. 

ها سال کنار شما جنگید و در یک دوره در باالترین سطوح مجاهدین )مسئول  اما ابراهیم آل اسحاق مرتد بود. با آن که ده

اما چون از شما جدا شده  ،از فروتنی او و استقامتش کاسته نشد تبلیغات( و سردبیر نشریه مجاهد و ... هم بود و تا دم مرگ هم

هر مجاهد چنانچه بود شامل حکم مرتد بود و حتی شایسته یک آگهی تسلیت یا همدردی با همسر و فرزندانش هم نبود. 

او « ایدئولوژیک»نخواهد بود. چون شما فرمان اعدام « آمرزشی»ی هیچ تسلیت و  ای روی در نقاب خاک کشد شایسته جداگشته

 اید.  را داده

دهید. برای  را نیز مورد مجازات قرار می ها «مرتد»ی  حتی خانوادهبر اساس آن در شما آنقدر قوی است که « ارتداد»باور به 

اش توسط  فرزند و یک نوه ۹داشتنی فوت کرد، با آن که  آن مرد نازنین و دوست« عمو جلیل»مثال وقتی جلیل محمدرحیمی 

ها زندانی بودند، شما به  بودند و هم خودش و هم همسرش مادر صونا و هم چند فرزند دیگرش نیز سال   ه شهادت رسیدهرژیم ب

 اش داشت.  روی خودتان نیاوردید. عمو جلیل کلکسیون جنایات رژیم را در خانواده

شد. دو دخترش سهیال و مهری در جاودانه  ۱۳پسر بزرگش عزیز یکی از قهرمانان مقاومت در زیر شکنجه بود که در سال 

نیست شد و رژیم مسئولیت دستگیری او را هم  ربوده و سربه ۲۸آویخته شدند. هوشنگ بعد از آزادی در سال   به دار ۱۲کشتار 

ی مرگ از   دستگیر و همان موقع زیر شکنجه کشته شد . عمو تا لحظه ۱۳ی عمو جلیل در سال  به عهده نگرفت. حسین نوه

 هیال و مهری و هوشنگ باخبر نبود. هرجا هم که حضور داشت منبع شور و انگیزه بود. محل دفن س

میهمان شما هم « اشرف»اعتنایی شما نسبت به مرگ عمو جلیل در گلویم هست. در حالی که او در  هنوز بغض سکوت و بی

کرد؛ تا آخر عمر نیز به مجاهدین  رکت میآمد در تمام مراسم و تظاهرات شما نیز ش اش به لندن می بود؛ وقتی برای دیدن نوه

شد برنامش قلم قرمز کشید. او دیگر  عالقمند بود. اما عمو جلیل یک گناه بزرگ و نابخشودنی داشت که بر اساس آن می

از شما جدا شده بود هرچند هیچ ضدیتی هم با مجاهدین نداشت. در واقع « عباس»نداشت و پسر بزرگش « اشرف»فرزندی در 

 خاطر فرزندش مجازات شد.  پدر به

نهضت آزادی بود و « التجاره دار»سیدجوادی که از گردانندگان  این در حالی بود که مریم رجوی برای درگذشت احمد صدر حاج

 شد. شد پیام تسلیت داد. چرا که دخترش شهرزاد در پاریس بود و از مقربان شما و مریم محسوب می خائن شمرده می

که سالمتی و جانش را در راه مجاهدین گذاشت و هم « عطیه»اال  نام بردیدی فرزندانش  گذشت از همهکه در« مادر امامی»

ی     ای ویژه به او داشتند. عطیه هیچ گناهی هم مرتکب نشده بود. همه که مزارش در اشرف است عالقه« پدر»و هم « مادر»

در حالی که اکثر زندانیان زن کرجی مجاهد به خاطر فشارهای اش صرف مبارزه شد. دوران زندانش هم بدون گفتگو بود،  زندگی

ها امروز در میان شما از ارج و قرب زیادی برخوردار هستند( او بیش از یک سال و نیم  از همان بریده  رژیم بریده بودند )تعدادی

حدو حصر  یه فشارهای بیشرایط سخت و دشوار سلول انفرادی گوهردشت را با قلبی که به شدت بیمار بود تحمل کرد. عط

سال اسارت مالقاتی با خانواده داشته باشد از سر گذراند. او فقط به شما  ۱زندان و تنهایی و غربت را بدون آن که در طول 

گویی هم نبود. همین  زکرد. البته حاضر به باج دادن و مجی انتقاد داشت و جز با کسانی که صمیمی بود در جایی هم مطرح نمی

ی عطیه  مادر هنوز غصه»ی  کافی بود. همان موقع در مقاله« امامی»ی  داد او و حذف کاملش در روایت شما از خانوادهبرای ارت

 به موضوع فوق اشاره کردم. « را دارد

 

=25961http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id 

 

ی اعدام ایستاده بودند بلکه به خاطر تنها  اگر به مادر هم ارج گذاشتید نه به خاطر خودش و یا سه فرزندش که مقابل جوخه

 البته در این مورد گفتنی بسیار است.برد.  پسرش بود که در اشرف و نزد شما به سر می
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 ی به آنبند رهنمود در مورد چگونگی برخورد با منتقدان و میزان پای

در برخورد و تنظیم رابطه با همه افراد، »خود به اعضا و هواداران مجاهدین رهنمود دادید:  ۸۰۱۱تیرماه  ۸۹شما باز هم در پیام 

اگر با دشمن مردم ایران و هالك کننده حرث ونسل این میهن خط قرمز و مرز سرخ دارد، قدمش به روی چشم . از دادن جان 

 . «هم برای او دریغ نکنید

توانید بگویید  تان. می «چشم»یا قدم گذاردن به روی « جان دادن»کنید چه برسد به  خودداری می« تسلیت»شما از دادن یک 

ام؟ اال این که به شما و رفتارتان  مثاًل  ابراهیم آل اسحاق کدام مرز سرخ را رد کرده بود؟ من چه مرز سرخی را زیر پا گذاشته

 پذیرید.  رم. شما چون در جایگاه قدسی قرار دارید چند و چون در رفتارهایتان را نمیانتقاد دارم و در بیانش مص

ی تغییر در خط مشی مجاهدین در  دهنده کردند موضع شما نشان ها که با فرهنگ شما به خوبی آشنا نیستند فکر می بعضی

ت. اما برای من مثل روز روشن بود که چنین با رژیم دارند اس« سرخ»برخورد با نیروهای منتقد خود به ویژه کسانی که مرز 

اید و چه  دانستند شما در چه شرایطی این پیام را داده ها دقت الزم را در کلمات شما نداشتند و از طرف دیگر نمی نیست. آن

ند یا از کنید. تعدادی از کادرهای مهم شما جدا شده بودند، امکان این که به خدمت رژیم در بیای بینی می خطراتی را پیش

 کردید.  دستی می موضعی مستقل به نقد عملکرد شما بپردازند وجود داشت شما داشتید پیش

شد و  اگر شما و مجاهدین به چنین رویکردی رسیده بودید خوب بود. بخشی از مشکالتتان و مشکالت جنبش حل می

چه در باال آمده تنها  دی دارند تعامل کنید. آنتوانستید با طیفی از نیروهای بیرون از خودتان که با رژیم خمینی مرزبن می

آید و  جا نهفته است در پی این جمالت می بخشی از پیام است. در حالی که بخش اصلی پیام که منظور  و جان کالم شما در آن

 کند.  ها را از معنا تهی می آن

وع آزادی آمده است. آزادی اجتماعات به شرطی بایستی متذکر شوم که در قانون اساسی رژیم و قوانین منبعث از آن هم همه ن

نکنند. ما مدافع و مبلغ هنر « توطئه»شان آزادند به شرطی که  های سیاسی ها در فعالیت که مخل مبانی اسالم نباشد. گروه

طی که نباشد. همه چیز آزاد است به شر« غنا»همراه نباشد.  موسیقی جایز است به شرطی که « فساد»هستیم به شرطی که با 

 نباشد. « خالف اسالم»

چرخد و مجاهدین کوچکترین تمایلی برای پذیرش  ی قبلی می دهنده آن است که در بر پاشنه پاراگراف بعدی پیام شما نشان

 نظر منتقد هرچند صالح و خیرخواه باشد ندارند. مالحظه کنید:

 
ارد، اگر با این رژیم، بنحوی درهم و هم جبهه و هم خط اما اگر با این رژیم که پلیدی و نحوست اول و آخر است، مرز سرخ ند»

و هم موضع شده و مرز بندی و روزه ملی و میهنی در برابر این رژیم را ولو باندازه یك قطره یا یك گرم و به اندازه یك قدم یا یك 

خائن و خیانت پیشه حقیری قلم شکسته باشد, هرکس که میخواهد باشد، در هر رده ومقام و مرتبت و مسئولیتی هم که بوده، 

بیش نیست. نباید به او نزدیك شد. نباید به او میدان داد. باید او را افشا و طرد و تحریم کرد. دیگر شایسته هیچ اعتماد و 

 «احترامی که از خون شهیدان سرچشمه گرفته نیست.

 گویید:  در ادامه شما می

صورت مسئله مردم ایران را که همانا استبداد در پرده دین است، نادیده های میان تهی،  نگذارید کسی با ادا و اطوار و ژست»

 الشعاع قرار بدهد و یا بجانب دیگری منحرف کند .  بگیرد یا دور بزند یا تحت

تا این حاکمیت فاسد و نامشروع و ضدمردمی سرنگون نشده، سؤال اصلی و سؤال اول اینست که دشمن مردم ایران کیست و 

شود و جایی برای فریبکاری و طرفداری و  برانداخته شود؟ دقیقا بر سر همین بزنگاه است که مشت همه باز میچه چیزی باید 

و قربانی، بین حاکم   تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم برای رژیم آخوندها باقی نمی ماند. جایی برای مخدوش کردن مرز بین جالد

 «ماند. لوی قربانی بجای دژخیم باقی نمیو محکوم و بین ظالم و مظلوم و چنگ انداختن بر گ

 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17667 
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به مجاهدین  این است که اگر کسی نازکتر از گل« بنحوی درهم و هم جبهه و هم خط و هم موضع شده»منظور شما از گفتن 

« ی هیچ اعتماد و احترامی شایسته»با رژیم شده است و « بنحوی درهم و هم جبهه و هم خط و هم موضع»و یا شما بگوید 

« شایسته»کردید؟ آیا این احتمال نبود که جان و مالش را  اکتفا می« اعتماد و احترام»نیست. آیا اگر در قدرت بودید تنها به 

 هیچ احترامی ندانید؟ 

ی  دانید و نه بنده هستید و انتقادی بر شما وارد نیست. شما خود را به خدا جوابگو می  تأسفانه شما باور دارید که عین حقم

 خدا.  

کنید تا رژیم سرنگون نشده کسی نباید مجاهدین و عملکرد شما را مورد انتقاد قرار دهد وگرنه مرز  شما در این پیام تأکید می

مخدوش کرده است. البته بعید است با چنین تمهیداتی اجازه دهید کسی پس از سرنگونی به موضوع فوق  بین جالد و قربانی را

 بپردازد چرا که آن موقع خطر امپریالیسم و ... بزرگتر هم هست. 

تبداد در نگذارید کسی با ادا و اطوار و ژست های میان تهی، صورت مسئله مردم ایران را که همانا اس»گویید:  جایی که می آن

منظور خودتان و « پرده دین است، نادیده بگیرد یا دور بزند یا تحت الشعاع قرار بدهد و یا بجانب دیگری منحرف کند.

نسبت « تهی های میان ادا و اطوار و ژست»مجاهدین هستید. یعنی شما با اولین سؤالی که از شما پرسیده شود آن را به 

هم از همین جا « ی مردم ایران صورت مسئله« »به جانب دیگری منحرف کردن»یا « دادنالشعاع قرار  تحت»دهید. موضوع   می

توانید نام یک منتقد  شود. آیا می اما مشکلی از شما حل نمی ای با این نوع تهدیدات جا بزنند شود. ممکن است عده ناشی می

ی عمل  نیستید بایستی بپذیرید که اشکال جدی در طریقهاگر قادر به نام بردن از حداقل یکی دو نفر  تان را بیاورید؟ قبول قابل

  شما وجود دارد.

شود متکلم وحده بود و خط و نشان کشید. ملزومات دنیای جدید را بایستی  در دورانی که هر کسی یک رسانه است نمی

 گذشته است.  « کور شو، کر شو»شناخت و به آن احترام گذاشت. عصر 

 

 ردواقعیت ندا ۰۸به  ۰۸سیاست 

 ۱۳هایشان  کنید. یعنی آن که رژیم به مزدورانش خط داده است که در نوشته رژیم صحبت می ۹۳به  ۱۳شما هنوز از سیاست 

یک مزدور « جمشید تفریشی»درصد به مجاهدین. این موضوعی است که شما تأیید آن را از زبان  ۹۳درصد به رژیم بزنند و 

اش حل  که مشکل مارک و دریافت پول به شما پناه آورده بود گرفتید. او پس از آنرژیم که مدتی بخاطر مشکالت حقوقی در دان

و نزد شما مورد تهدید و آزار و اذیت « اورسورواز»شد و با دریافت پول بیشتر دوباره به مزدوری رژیم روی آورد و مدعی شد در 

ها  وابسته به دستگاه امنیتی رژیم آن« ایران اینترلینک»های شاخداری را هم تولید کرد که مدتی سایت  و دروغ  و ... قرار گرفته

 داد.  را انتشار می

اید. چون  اید اما نامی از وی نیاورده شما آگاهانه در نشست درونی مجاهدین به موارد مطرح شده از سوی او اشاره کرده

 های این شخص استناد کند.  تر از آن است که کسی به گفته آبروباخته

گونه نیست. اگر هم باشد در موارد استثنایی است و قاعده نیست.  ما سیاست رژیم و مزدورانش بطور کلی اینبرخالف نظر ش

شما این نظریه را تولید کردید تا دهان منتقدان اصلی را که ربطی هم به رژیم ندارند ببندید. در واقع هرکس با هر درجه از 

شود. شما با این ترفند  یف شما از سیاست دستگاه امنیتی رژیم میضدیت با رژیم اگر انتقادی به شما کرد مشمول تعر

 ی هواداران را از انتقادهای مطرح شده به سمت رژیم جلب کنید.  خواهید دهان منتقدان را ببندید و یا توجه می

نفر را با چنین درصد به مجاهدین. اگر یک  ۹۳درصد به رژیم بزنند و  ۱۳ام کسانی را که مزدور رژیم باشند و  من ندیده

کنم. آنقدر دستتان خالی است که احتمااًل مجبورید به عاطفه اقبال یا اسماعیل وفا یغمایی و  مختصاتی نام بردید من قبول می

 های شریفی که تنها منتقد شما هستند اشاره کنید.  همنشین بهار و انسان

گاه نو و یک دوجین سایت دیگر که در خدمت وزارت اطالعات بان، ن های ایران اینترلینک، ایران دیده کافیست نگاهی به سایت

های مستقیم رژیم هم بدتر  ها از سایت شان ضدیت هیستریک با مجاهدین است. وضع این سایت هستند بیاندازید. تمام هم و غم
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ا عوامل رژیم به صورت علنی های رژیم مصاحبه و دیدار کنند و ب ها حتا ابایی ندارند با خبرگزاری است. افراد فعال در این سایت

گذرد، محال است شما مطلبی از این مزدوران بر علیه  سال از جنبش مردم ایران می ۹کنند. نزدیک به  مکاتبه و مالقات 

های رژیم و دفاع از مردم ایران پیدا کنید. اما تحولی نیست مثبت یا منفی در ارتباط با مجاهدین که این افراد راجع به  سیاست

 گیری نکرده باشند.  ضعآن مو

دهید. مقامات سیاسی، امنیتی و قضایی رژیم طاقت آن را  تازه با این حرف، شما رواداری رژیم نسبت به خودتان را نشان می

اما شما طاقت این را  دهند. برای این به افراد پول هم می شان.  درصد به دشمن ۹۳درصد به خودشان حمله شود و  ۱۳دارند که 

ای  درصد به رژیم. شنیدن این حرف از دهان شما و پذیرش آن از سوی عده ۱۳درصد به شما حمله شود و  ۹۳ ندارید که

کند و یا دهانشان را از  ای را که در دستگاه شما هستند قانع می باورنکردنی است. تبلیغات شما هوشمندانه نیست و تنها عده

 بندد.  ترس می

گویید یکی به ما بزنید  گفتید اگر راست می به مخالفان و رقبای سیاسی مجاهدین می خیر یک موقعی خود شما خطاب یادش به

شما . نیستیدهم راضی  ۸به  ۲۲که چه عرض کنم به  ۹۳به  ۱۳قانع بودید و حاال  ۹۳-۹۳و یکی به رژیم. یعنی شما به 

تازید؟ خوب قدری  اش بر مجاهدین می اگر یک ذره غیرت داری، خب یک ذره هم در برابر خمینی بایست! چرا همه»گفتید  می

 « هم با خمینی مقابله کنید....

 

 در هم ریختن مرز منتقد و مزدور، خدمت به رژیم است

خدمت به رژیم است. حتی اگر گوینده  ،این که هر انتقادی را بگویید از روی میز وزارت اطالعات آمده و یا ندایی مشکوک است

نشاند. چرا که مرز دوست و  که بخواهید لبخند رضایت بر لب مسئوالن امنیتی رژیم می شما باشید. چنین سیاستی بدون آن

 ریزد.  می دشمن را درهم

شود و دستگاه اطالعاتی رژیم به سرعت  از سوی مزدوران رژیم مطرح می ی شماست متوجهدرست است بسیاری از اتهاماتی که 

ها قباًل گفته  ام نیز از سوی آن موارد زیادی که من در این نوشته مطرح کرده پردازد. ها استقبال کرده و به انتشارشان می از آن

ها را مو به مو با جزئیات بیشتر و  شود که اتهامات نادرست و غیرواقعی باشند. شاهدان خوشنام هم همان شده، اما دلیلی نمی

 کنند.  تری بیان می دقیق

ها  اند همین مطالب را مطرح کردم و آن خود در مظان اتهام بودهمن چشم در چشم مسئوالن مجاهدین و گاه کسانی که 

  نمودند.پاسخی نداشتند و حتی تکذیب نکردند و در بعضی موارد یا موضوع را عوض کردند و یا سکوت 

ها را نقد کنند و خط قرمزی هم نداشته باشند. خط قرمز متعلق به  های شما و دیگر گروه این حق افراد است که سیاست

شود. در یک جامعه آزاد خط قرمزی وجود ندارد. دنیای  هاست که این روزها آن هم از سوی مردم رعایت نمی یکتاتورید

 اند.  اند از این مرحله عبور کرده ی کشورهایی که به پیشرفت رسیده ارتباطات است بایستی ملزومات آن را شناخت. در همه

شود چگونه انتظار دارید در خارج از کشور و بیرون از  ای به نقد کشیده می هوقتی در جامعه ایران سرتاپای حاکمیت و خامن

زاد و مهدی خزعلی و ... نگاه کنید.  قرار دهید؟ به نوری  قدرت به شما برخوردی نشود و یا اگر بشود منتقد را مورد حمله

 تازند.  می ای دهند و سخت به خامنه زاده از درون زندان بیانیه می ابوالفضل قدیانی و تاج

زند. از حق مخالفان نظام در زندان  اش را می کند. حرف ی پیوندهایی که با حاکمیت دارد سکوت نمی فائزه رفسنجانی با همه

 کند.  دفاع می

خواهند به حاکمیت  از این موضوعات بایستی درس گرفت. این درس فقط نبایستی برای حاکمان باشد برای کسانی که می

کنیم به ویژه در عصر کامپیوتر و ماهواره و اینترنت این گونه  ی پویایی زندگی می موزنده است. ما در جامعهدست یابند نیز آ

 شود.  توان خفه کرد به این شکل رساتر می شود. صدای منتقد را نمی برخوردها به ضد خود تبدیل می

گذارد بایستی  ی سیاسی می آنکس که پا در صحنهی نور قرار داشتن گذشته است.  دوران غیبت و معصومیت و تقدس و در هاله

تر  اش نیز قوی  تحمل شنیدن نظر مخالف و حمالت احتمالی را داشته باشد. چنانچه دارای مسئولیت بیشتری است بایستی گرده
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.. به چالش وسطایی هم مسئله معصومیت و وحی و، امام زمان و . گرای قرون باشد. امروز حتا در ایران تحت حاکمیت رژیم واپس

هایتان به چالش کشیده نشود؟ یا  شود. چطور شما انتظار دارید که در موضع اپوزیسیون و در خارج از کشور دیدگاه کشیده می

 اگر شد منتقد در خدمت رژیم معرفی شود؟ 

ا تکثیر و تعمیق شوند که در جامعه وجود داشته باشند. سؤال و نقد در ذهن افراد وجود دارد، حت انتقادات زمانی مطرح می

 شود.  می

شان  خواندن «مزقونچی وزارت اطالعات»و « فامیل الدنگ»انجام دادید شریرانه بود.  «عاطفه و عفت اقبال»چه شما در حق  آن

شان در عراق هستند. خدمت به دستگاه امنیتی رژیم است. در پاکی  هایی است که نگران جان عزیزان ی خانواده توهین به همه

ای که نوشت در واقع به  بودنشان از رژیم تردیدی نیست. شما و بنا به صالحدید شما برادرشان محمد اقبال با نامه  و منزه

تان خلوت  وفا بودید و با وجدان ی وی را حلوا حلوا کردند به واقعیت بی حقیقت جفا کرد. هم او هم شما و هم کسانی که نامه

 نکردید. 

هایی که توسط وزارت اطالعات تا پشت در اشرف آورده شده و در  د حتی بسیاری از خانوادهدانی خود شما بهتر از هر کس می

اند و تحت تأثیر القائات رژیم به عشق دیدار  هایی هستند که به عمرشان پاسپورت ندیده  شوند، روستایی جا سازماندهی می آن

ها به لحاظ عاطفی تحت فشار  های روانی ندارند. آن یا جنگهای سیاسی و  ها اطالعی از بازی آیند. آن فرزندانشان به عراق می

خوانید تا کجا پا روی  می« الدنگ»را « اقبال»ها جفا به حقیقت است. معلوم است وقتی خواهران   خواندن آن« الدنگ»هستند، 

آیند قادر به دیدار  به عراق میهایی که  خواهد خانواده اید. دستگاه اطالعاتی رژیم از خدا می های اخالقی گذاشته حقیقت و ارزش

عزیزانشان نشوند. هریک از این افراد وقتی به داخل کشور بازگردند بلندگوی قوی رژیم و دستگاه تبلیغاتی آن در محل 

ها را  پذیرند. رژیم برای همین خانواده هایشان را می ها دارند حرف شان خواهند شد و به خاطر شناختی که مردم از آن زندگی

تان را در اشرف یا لیبرتی حفظ کنید اما در  اید بتوانید نیروی آورد. ممکن است با سیاستی که در پیش گرفته به اشرف می نوبتی

ی  های اشرفیان تبدیل به مزدوران رژیم و دستگاه اطالعاتی شده باشند نشانه خانواده طیف بزرگی ازاید. اگر  داخل کشور بازنده

 ی ظریف نیستید؟  ی این نکته متوجه شکست شماست و نه پیروزی، چرا

دهید.   هایشان قرار اید مجاهدین را در مقابل خانواده ها را در مقابل شما قرار دهد، شما هم تالش کرده رژیم تالش کرده خانواده

 اید.  ی ایران شما بازنده مطمئنًا با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی جامعه

ها  ی تماس با خانواده را به آن شما به مدت دو دهه اجازهخاطرند.  ز رفتار شما رنجیدهاها  « اشرفی»های  اکثریت خانواده

مجاهد مالقاتی و بند به پدر و »کردید:  های عراق نبود. شما تأکید می دادید. این به خاطر مشکالت امنیتی و یا محدودیت نمی

دانستید دستگاه  شما میشدند.  شان محروم می با عزیزان ها از تماس به این علت بود که خانواده« مادر و خانواده نداریم.

ها اطالع داده است که فرزندانشان در عملیات  ها در ایران رجوع کرده و به دروغ به آن اطالعاتی رژیم به تعدادی از خانواده

ی رژیم را  اس بگیرند و توطئههایشان تم ها با خانواده دادید که آن اند، با این حال شما اجازه نمی کشته شده« فروغ جاویدان»

 .ی وزارت اطالعات نیست ها ساخته و پرداخته اینها دروغ نیست.  اینافشا کنند. 

 


