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 بخش سوم : تشریح روند جدایی من از مجاهدین 

 

 من و مجاهدین و تبلیغات دشمنان مجاهدین

کنیم. یادتان هست چه رطب و یابسی  ی بیمار زندگی می اشکال فقط در فرهنگ شما و مجاهدین نیست. ما در یک جامعه

بافتند؟ یادتان هست محافل  های به اصطالح سیاسی در مورد وابستگی من به مجاهدین بهم می ا و شخصیته  بخشی از گروه

شدند  دادند؟ و مدعی می های یک نفره مرا به کارهای تیمی و هدایت شده از سوی شما و مجاهدین ربط می خاص چگونه تالش

شان علیه من یادتان  های سرشار از کینه و نفرت اشد؟ اطالعیهشود این همه محصول فکر و اندیشه و اطالعات یک نفر ب مگر می

در حالی بود که رژیم و   ها همه خواهد ادامه پیدا کند؟ این ها تا کجا می اندیشی کنم این تاریک هست؟ گاه با خودم فکر می

شده مرا سخنگوی شما معرفی کردند تا هر طور  های عجیب و غریبی راجع به من تولید می بودند و دروغ  مزدورانش بسیج شده

های موسی و اشرف را هم من از کشور  گیرم. مدعی بودند لباس های کالن می کنند. حتی مدعی بودند من از شما حقوق و پول

ها در زیر مقاالت من اظهارنظرهای شریرانه  ام. یادتان هست با بسیج نیرو در سایت خارج کرده و با قیمت گزافی به شما فروخته

 ند؟ کرد می

 به دوستانش نوشته بود چهی اکثریتی دارد در یادداشتی  نهیها که پیش ی یکی از سایت ام گرداننده هنوز فراموش نکرده

کنند تحت رهبری  هایی که با آنان کار می طلبان دینی و سکوالر های اصالح ترور شخصیتاتاق فکری برای »اید که مجاهدین  نشسته

به دستور شما  ی مجاهدین هستم و  عنصر مخفی و زندان رفته»همین فرد مدعی شده بود من . اند تأسیس کرده« ایرج مصداقی

 کنم.  می« ترور سیاسی»را  «های مشهور اپوزیسیون شخصیت»

 هرنگهدار، احسان نراقی و...   امیرفرشاد ابراهیمی، فرخ»سازی ایرج مصداقی علیه  ها هشدار داده بود نگاه کنید به پرونده و به آن

از نظر او این دسته « های آزاده انسان»های مشهور اپوزیسیون و  شخصیت «خود را دارد. روش و منش سیاسی ای که آزاده انسان

 فرد صدای او را درآورده است.  ی من در مورد عرفان قانعی افراد بودند. اخیرًا هم نوشته

 تشکیل دهند.   «اتاق فکر» ،د برای عقب نماندن از قافلهخواند خواسته بو می« های دمکرات چپ»ها را  او از رفقایش که آن

ی رادیویی و  هایی که قادر به شناخت و تحلیل من با وجود بیش از ده جلد کتاب و صدها مقاله و مصاحبه افراد و گروه

و غریب برای  های عجیب داری بوده و نسخه تلویزیونی و مدارک و اسناد متعدد نبودند، مدعی شناخت امپریالیسم و سرمایه

 پیچند!  کارگران و زحمتکشان ایران می

های سیاسی و ایدئولوژیکش را نفی کند خود را نفی  آن کس که وابستگی»البته من در یکی از گفتگوهایم تحت عنوان 

 یابی به حقیقت نبودند.  ها به دنبال دست این موضوع را هم شکافته بودم. اما آن« کند می

 

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

 

را انتشار داده و مدعی شده است که منی که  ۱۶نژاد در سال  اش عکس احمدی فردی که زندانی زمان شاه هم بوده در نشریه

ای در ارومیه هستم. وقتی از طرف آگاهان جامعه به او اعتراض  در زندان و تحت فشار بودم در کنار او در حال افتتاح کارخانه

منشی  دهیم. این هم از دمکرات دهد ایرج مصداقی حق دارد موضوع را تکذیب کند و ما هم آن را انتشار می شود پاسخ می می

 ی دهر.  این نادره

های سیاسی اذعان خواهند کرد؟ آیا  افراد و گروه و تحلیل  نیاز به پوزش خواستن از من نیست اما آیا به ناتوانی خود در تجزیه

 برای شما تعبیر خواهند کرد؟« سازی پرونده»ی من را هم   شان تجدید نظر خواهند کرد؟ آیا این نوشته های فکری ندر بنیا

http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-335.html
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-335.html
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وضیح کرد و ت درجه تغییر می ۶۸۱شان  رسیدند منطق انگیز این بود که وقتی مجاهدین به من می ی جالب و حیرت نکته

 ی رژیم و عواملش علیه من نداشتند.  گسیخته ای راجع به هجوم لجام کننده قانع

 

ها است ارتباطی با مجاهدین ندارم و هرکس که خاطرات زندان مرا با دقت خوانده باشد و اسیر  دانید که من سال شما بهتر می

تواند خط فکری  ای دنبال نکرده باشد به خوبی می ویژه توهمات ایدئولوژیکی و سیاسی و تشکیالتی نباشد و مقاالت مرا با عینک

، آمار ۱۶عام  دانید که من با انتشار خاطراتم در روایت رسمی شما از زندان، کشتار، قتل مرا دریابد. خود شما بهتر از هرکس می

 ی آگاهی است.  مقدمهکنم و این از نظر شما گناهی است بزرگ. چون شک  ها و بسیاری امور دیگر ... تشکیک می و ارقام

ها بیش از بقیه به دشمنی با  شان را به خرج دادند تا از تأثیرات کارم بکاهند. آن ی تالش مجاهدین به نیابت از شما همه

تر از آن که در  خاطراتم برخاستند. اما نتوانستید جلوی من را بگیرید. من کسی نیستم، کمتر از آن که فکرش را بکنید، ضعیف

گیرم.  دریغ نثار شد می ام را از یک دریا خون که بی نسلی که پر پر شد گرم است. انگیزه« کوه احد»یاید اما پشتم به باور کسی ب

ام بر حقیقت گویی را از صداقت و پاکی بهترین فرزندان  سازد. پافشاری کنم می پشتکارم را دینی که بر گردنم احساس می

تواند این صدا را خاموش کند. وگرنه خاموش کردن من  دانم. کسی نمی شدگان می عام ام. خود را صدای قتل مان یاد گرفته میهن

ی عزیزانم پیمان بستم که  تر است. در راهرو مرگ که بودم با خودم و با وجدانم و با همه که کاری ندارد. از آب خوردن هم ساده

 اگر مجبور باشم به تنهایی این بار را به دوش کشم پروا نکنم. 

کردند من از  کردند به غلط تصور می و نسلی را که پرپر شد مشاهده می« زندانی مجاهد»ها دفاع من از  ی که در این سالکسان

کنم یا ساخته و پرداخته شما هستم و نمایندگی شما را به عهده دارم! با آن که بارها توضیح  شما یا سازمان مجاهدین دفاع می

مان در مقابل  ترین روزهای میهن یت را نداشتند که من به نسلی تعلق دارم که در سیاهها توان درک این واقع دادم اما آن

معاصر ایستادگی کرد؛ نسلی که آینده به داشتن آن افتخار خواهد کرد و من موظف هستم شکوه و   تاریخ  ترین رژیم وحشی

فهمیدند من از دودمانم و  ها نمی گر سازم. آن لوهی آن پاک کنم و درخشش را ج جالل این نسل را بنمایانم و کدورت را از چهره

 کنم و نه از شما.    کردم  و می اش دفاع می افتخاراتش و جاودانگی

ها تالش کردید  هایی که در این سال  ی آن مرا تنها نظام جمهوری اسالمی به بند نکشید، شما، بخشی از نیروهای چپ و همه

یرید و خاموشم کنید همین کار را کردید. اما همانطور که با هر مشقتی بود از بند رژیم را بگ و مقاالتم ها جلوی خواندن کتاب

 هم نتوانست مانع پیشرفت من شود. « اپوزیسیون»های ایجاد شده توسط  بند راه گریختم،

و منتقدان و کردند. از شما  رسیدند با هم وحدت نظر پیدا می نداشتند همدیگر را ببینند به من که می  بسیاری که چشم

 ها را از یک جنس نخواندم و ندانستم.  گاه شما و آن تان گرفته تا رژیم و مزدورانش. اما من هیچ دشمنان

 

 چه شد که از اسالم شما و مجاهدین گسستم؟

آشنا شوم،  . شما به اسالم و انسان و ..  من پیش از آن که به خارج از کشور بیایم و از نزدیک و در عمل با نگاه ایدئولوژیک خاص

ها و  تفسیر خمینی از مذهب و اسالم را با پوست و گوشتم و با روح و روانم تجربه کرده بودم، با قرائت شریعتی و ملی مذهبی

دانستم بنابر این جذابیتی  می« مکتب را راهنمای عمل»ها زندگی کرده بودم،  شان هم کم و بیش آشنا بودم، با آن  وابستگان

 یچ دافعه هم داشت.برایم نداشت که ه

زنی و دعا و .... در اشرف باعث  ارتجاعی سینه  های رادیو مجاهد و مطلع شدن از مراسم پس از آزادی از زندان، شنیدن برنامه

ی حضورم در خارج از کشور  های اولیه سال  شده بود که نگاهم به تفسیر مجاهدین از اسالم هم ترک بردارد، اما وقتی در همان

های ایدئولوژیکی شما و مریم رجوی در اشرف را دیدم برای همیشه دست از هرچه دین و مذهب بود  یدئویی از آموزشدو نوار و

ها با مذهب مجاهدین متفاوت بود. اما همچنان به  شستم. متوجه شدم مذهبی که من در ذهنم برای خود ساخته بودم فرسنگ

 یافتم.  ی را برای فعالیت و مبارزه نمیکار سیاسی با مجاهدین ادامه دادم چرا که ظرف دیگر

 های من از دین و مذهب شد: اما مضمون آن دو نوار ویدئویی چه بود که باعث گسست آخرین بند
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شما برای مجاهدین و رزمندگان ارتش آزدایبخش با هیجان و شور و شعف و در حالی که به لحاظ روحی برانگیخته بودید یا 

اسرائیلی را   های بنی کنید( داستان چرا که برای تأثیرگذاری در مخاطب از این صنعت هم استفاده میدادید ) گونه نشان می این

 کردید. یکی پس از دیگری تعریف می

 کردید. بریده و نفس نفس زنان، داستان کارد گذاشتن ابراهیم بر گلوی پسرش اسماعیل را تشریح می -بریده

کرد. پدر بدون  به قتل رساندن فرزند بیگناه را داده بود و پدر را مأمور انجام آن می القلب، شقی و بیرحم، فرمان یسخداوند ق

داشت. انتخاب این داستان حساب و کتاب تشکیالتی داشت و هدفی خاص را دنبال  پرسش با افتخار برای انجام آن گام برمی

جا پیش روند که به وقت لزوم به فرمان   ید تا آنخواست ی آن شدم. شما از نیروهایتان می کرد. در همان نگاه اول متوجه می

و کاری به درستی و غلطی آن  هایشان هم بگذارند و حتی در این مورد پرسشی نکنند چاقو بر گردن فرزند و دردانه« خدایگان»

ی این افسانه به ها و یا از روخواندن آن در قرآن البته ایرادی ندارد اما وقت تقدیس این عمل در افسانههم نداشته باشند. 

 شود خطرناک است.   دادن خلوص و سرسپردگی به خدا و خدایگان تبدیل می  توجیهات ایدئولوژیک برای نشان

ای  زد. این داستان هم روی مسائل ویژه کردید که به همین داستان پهلو می در همان نوار، شما داستان موسی و خضر را تعریف 

 توجیه و غیرمنطقی است.  تأکید داشت که از نظر من غیرقابل

سوره کهف آمده است و بسیاری از علمای مرتجع شیعه و به ویژه  ۸۳تا  ۱۱شما در نقل داستان موسی و خضر که در آیات 

آرایی موضوع را تعریف  اند با چنان صحنه مجلسی و ... روی آن مانور داده و روایات عجیب و غریبی برای آن خلق کرده

   آورد. داستان فوق این گونه است: ز تعجب شاخ در میکردید که انسان ا می

ی رشد و صالح است به من  آیا چنانچه من از تو پیروی کنم تو از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه»گوید:   موسی به خضر می

 « آموزی؟ می

توانی در مورد رموز و اسراری که  می توانی همراه من صبر و تحّمل کنی، و چگونه تو هرگز نمی»گوید:  خضر در پاسخ به او می

 « به آن آگاهی نداری شکیبا باشی؟

 به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت، و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو را نخواهم کرد.  گوید: موسی در جواب می

ن را برای تو بازگو کنم. ) خواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز سؤال نکن، تا خودم به موقع، آ گوید: پس اگر می خضر می

 سورة کهف( ۶۱تا  ۱۱مضمون آیات 

شدید که شرط اول پیروی است و این که تعهد عبودیت دهند و  جای داستان شما به نیروهایتان یادآور می به این ترتیب تا این

ارتجاعی و زشت در پرسش  در مسیر راه هیچ سؤال و پرسشی نکنند و فرمانبر محض باشند. شما با توسل به این داستان سراپا

 خراش را بنا کنید.   شد که روی آن یک آسمان بستید و این داستان اس و اساسی می و سؤال را می

ها. موسی و یوشع و خضر با هم به کنار دریا آمدند و در آنجا سوار کشتی شدند که پر از مسافر بود. پس از  و اما سرگذشت آن

ای از کشتی را سوراخ کرد و آن قسمت را شکست و سپس قسمت مزبور را با  گوشهآنکه کشتی مقداری حرکت کرد، خضر 

 پارچه و گل محکم نمود که آب وارد کشتی نشود. 

شد دید، بسیار خشمگین شد و به خضر  ی نامناسب را که موجب به خطر افتادن جان مسافران می موسی وقتی این منظره

 «غرق کنی، راستی چه کار بدی انجام دادی؟ آیا کشتی را سوراخ کردی که اهلش را»گفت: 

 «توانی همراه من صبر و تحّمل کنی؟! آیا نگفتم که تو نمی»خضر گفت: 

اندازید نیز کسی  فهماندید حتی در هنگامی که جان دیگران را به خطر می تان می شما در واقع با تعریف این داستان به مشتاقان

ی کارها و فرامین شما اگر چه صورت  ی همراهی با من نیست. همچنین در همه ستهحق پرسش و چون و چرا ندارد، وگرنه شای

 ها است و بایستی به گوش جان شنید و فرمانبرداری کرد.   خوشی نداشته باشند اما خیر و صالحی در آن

زخواست نکن و بر من به گوید: مرا به خاطر این فراموشکاری، با خواهد و به خضر می افتد، عذر تقصیر می موسی به التماس می

 خاطر این اعتراض سخت نگیر.
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کرد، خضر به سوی  از کشتی پیاده شدند به راه خود ادامه دادند، در مسیر راه خضر کودکی را دید که همراه خردساالن بازی می

آیا انسان پاك »فت: ی وحشتناك تاب نیاورد و با خشم به خضر گ  او حمله کرد و او را گرفت و کشت. موسی با دیدن این منظره

حّتی موسی بر اثر شّدت ناراحتی به خضر حمله کرد و او « آنکه قتلی کرده باشد کشتی؟ به راستی کار زشتی انجام دادی. را بی

 را گرفت و به زمین کوبید که چرا این کار را کردی؟ 

به خدا از چنان « اتصال»به خاطر « خضر»شود چرا که  با این تفسیر در منطق شما قتل کودک بیگناه نیز مجاز شمرده می

تواند حکم قتل کودک بیگناه را نیز بدهد بدون آن که کسی حق پرسش و  نیرویی برخوردار است که دیگران نیستند و او می

 چون و چرا داشته باشد. 

کردید که کسی حق  های ایدئولوژیک آن را سفت می کردید و پایه شما با نقل این داستان، حقوقی مشابه برای خود طلب می

 خبر است.  چون و چرا حتی در قتل بیگناهی را نداشته باشد چرا که همیشه خیری در آن است که معترض از آن بی

 خضر در پاسخ  گفت: به تو نگفتم تو هرگز توانایی نداری با من صبر کنی؟

 ت نکن. ی چیزی سؤال کردم، دیگر با من مصاحب ه موسی گفت: اگر بعد از این از تو دربار

ای به نام ناصره رسیدند، از مردم آنجا غذا و آب خواستند، مردم ناصره، آنها را  از آنجا حرکت کردند تا اینکه شب به قریه

میهمان خود نکرده و غذایی به آنها ندادند. در این هنگام خضر به دیواری که در حال ویران شدن بود نگاه کرد و به موسی 

 ا این دیوار را تعمیر و استوار کنیم تا خراب نشود و خود مشغول تعمیر دیوار شد.گفت: به اذن خدا برخیز ت

کرد شخصیت او و استادش به خاطر عمل نامناسب اهل آن  موسی که خسته و کوفته و گرسنه بود، و از همه مهمتر احساس می

تراض گشود، اما اعتراضی سبکتر و مالیمتر از دار شده بار دیگر تعّهد خود را به کّلی فراموش کرد و زبان به اع آبادی جریحه

اینجا بود که خضر به موسی گفت: اینك وقت جدایی من و تو « خواستی در مقابل این کار اجرتی بگیری؟ می»گذشته، گفت: 

 ۶۸تا  ۶۶ی کهف، آیات  سوره« کنم است، اما به زودی راز آنچه را که نتوانستی بر آن صبر کنی، برای تو بازگو می

نشیند که هریک داستانی است  دهد و به توجیه قضایا می انگیز فوق را برای موسی توضیح می ی شگفت راز سه حادثه خضر

 کند:    و قصاص قبل از جنایت را توجیه می« جنایت»شنیدنی و بیش از هرچیز 

ن خواستم آن را معیوب کنم و به کردند، و م گوید اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می او می

این وسیله آن کشتی را از غصب ستمگر زمان برهانم. چرا که پشت سرشان پادشاه ستمگری بود که هر کشتی سالمی را به زور 

 برای صاحبانش بود.  آننگهداری به منظور ، کشتی معیوب کردن گرفت. می

 م کهاشتیم که آنان را به طغیان و کفر وادارد، از این رو خواستیو اّما آن نوجوان، پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم د

 سرشت و با محّبت به آن دو بدهد.  پروردگارشان به جای او فرزندی پاك

و اّما آن دیوار از آِن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود، گنجی متعّلق به آن یتیمان در زیر دیوار وجد داشت، و پدرشان مرد 

خواست آنها به حّد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند. این رحمتی از پروردگار تو بود، من  ردگار تو میصالحی بود، و پرو

آن کارها را انجام دادم تا زیر دیوار محفوظ بماند و آن گنج خارج نشود و به دست بیگانه نیفتد، من این کارها را خودسرانه 

 .۸۳تا  ۶۲ستی در برابر آنها تحّمل کنی. سوره کهف، آیات انجام ندادم. این بود راز کارهایی که نتوان

کردم بسیار خوب خضر از طریق فنی که بدان آراسته بوده و رابطه با خدا و عالم غیب، از حوادث آینده مطلع  با خود فکر می

ی  عالم و خدا، داعیه کرده که موسای پیامبر هم از درک آن عاجز بوده، اما شما با وصل به کدام سازی می  شده و چاره می

کند بارها تأکید  هم که شما خود را پیرو او معرفی می« الله  محمد رسول»حتی طلبید؟  مشابهی دارید و چنان حقوقی را می

 بینی آینده را ندارد. معجزه از او ساخته نیست.  کرده است که قدرت پیش

برای  !«بینی و من پیچش مو تو مو می»سخ به هر چرایی بگویید: شوید تا در پا ها متوسل می چرا امثال شما به این نوع داستان

 من پیروی کورکورانه و صرفنظر کردن از پرسش غیرقابل قبول بود. 

کنند  گرفتید که در روز قیامت از هر کس سؤال می  های عهد عتیق از این دست، نتیجه در آن نوار پس از شرح داستان

« جماعت رجوی»دی کسی کاری ندارند و بعد با غرور گفتید شما کافیست بگویید از چه کسی است؟ و به اعمال فر« رهبرت»

کنید. شنیدن این جمالت و باورش برایم سخت بود. بارها در تبلیغات آخوندی  ی الهی با موفقیت عبور  هستم و از محکمه
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این که در   گفتند. کما این سخن را نمییک خودشان در رابطه با خودشان   ها هم هیچ چنین چیزهایی را شنیده بودم. اما آن

الله  در قیامت حساب ما را از آیت»ای گفت و تأکید کرد:  نژاد همین موضوع را در رابطه با خامنه گذشته داوود احمدی های ماه

 «. پرسند ای می خامنه

قدر کارتان را درست یک سطح خاصی اعتماد به نفس یا حتی خودشیفتگی برای رهبری الزم و ضروری است. اما شما آن

کند نیز با بردن نام شما عاقبت به  خودتان که هیچ بلکه همراهان و امتی که در پی شما حرکت می ،دانید که روز قیامت می

دانم کمتر کسی به این صراحت به توصیف خود پرداخته است. حتی امامان شیعه از صبح تا شام  جا که می شوند. تا آن خیر می

ها هم اگر اشتباه  کنند. آن می« بخشش»و « رحمت»و « عفو»گویند و از خدا درخواست  می« گناهانشان» در دعاهایشان از

 اند.  و ... یاد کرده« آل علی»و « آل محمد»و « اهل بیت»اند. بلکه از  نکنم در روایات به جا مانده از خودشان به نام یاد نکرده

 

دادید که چگونه مجاهدین و  دادید. توضیح می ما و مریم رجوی آن را ارائه میو دو دستگاه بود که ش« قبر»ویدئوی بعدی بحث 

گفتید. راستش در تمام لحظاتی که  هایشان می «قبر»ها از  هستند و از تالش خود برای بیرون آوردن آن« قبر»افراد جامعه در 

که حاج داوود رحمانی برای بیرون آمدن از قبرهایی های قزلحصار بودم و توجیهاتی  «قبر»کردم به یاد  نوار ویدئویی را تماشا می

هایی به هم شبیه بودند. برایم  کرد. بخشی از موارد از جنبه که به نظر او و مراد و مریدانش خود برای خود ساخته بودیم می

 عجیب و باورنکردنی بود. 

 

تکمیل هلند « الهه»در  ۶۲۲۱در پاییز « دیگ»گیری عمیق ایدئولوژیکم با شما و انقالب ایدئولوژیک در پی یک نشست  فاصله

. من بدون اطالع از محتوای نشست به درخواست مسئولم که آن موقع نماینده شورای ملی مقاومت در هلند هم بود در آن شد

رد ی جالب آن که هم فرد مو دادند قرار گرفتم. نکته جهت به یکی از مجاهدین می هایی که بی شرکت کردم و در جریان ناسزا

بعدًا از مجاهدین جدا شدند. روز بعد به مسئولم گفتم که  سههر و هم نماینده شورا نظر و هم کسی که داغتر از همه بود 

 ندارم.  حتی به عنوان ناظر هایی تمایلی به شرکت در چنین نشست

های  توانند به پرسش حمل کنند. نمیخود  های فکری و تناقضات را با توانند تا ابد این همه درگیری نمی ،اندیشند افرادی که می

 اعتنا باشند.  جامعه بی جاری در ذهن خود و

 چرا به لحاظ سیاسی با شما همراهی کردم

خواستم پیوندهایم را به کلی قطع کنم. یا بایستی به کناری  توانستم خود را با شما همراه بیابم. اما نمی به لحاظ ایدئولوژیک نمی

کردم. من دومی را انتخاب  ی توش و توانم در راه مبارزه با رژیم استفاده می  گذاشتم یا از همه ینشستم و دست روی دست م می

المللی به روشنگری در مورد نقض حقوق بشر در  های بین ها با اشتیاق و شعف تالش کردم در نهاد کردم. همراه با شما سال

ها تنها  یران بکوشم. کارم با تأیید مسئوالن مجاهدین همراه بود. آنایران بپردازم و در تهیه اسناد و مدارک نقض حقوق بشر در ا

همزمان از هیچ اما حقی را از من پایمال نکردند.  کردند ام روی اصولی که قبول داشتم انتقاد می لهجه و پافشاری  از صراحت

ی غافل نبودم. هر نوع سختی ترین شرایط حتی در دوران بیمار آوری کمک مالی برای مجاهدین در سخت کوششی برای جمع

 کردم با تمام وجودم صدایی را که خاموش شده بود پژواک دهم.  خریدم و تالش می را به جان می

کنند نه به خاطر اعتقاد قلبی به شما و یا دلخوشی  این که هنوز بسیاری با شما و مجاهدین و شورای ملی مقاومت همکاری می

ها و رفتارهای شماست بلکه یک رژیم جنایتکار و خونریز بر کشورمان حاکم است و  سیاستاز مجاهدین و یا هماهنگی کامل با 

ها  شما از این شانس بزرگ تاریخی برخوردارید که در مبارزه با رژیم تقریبًا بی رقیب هستید. این نقطه مثبت شماست که خیلی

آورند و به بسیاری مسائل تن  کنند و دم بر نمی می اند. این که بسیاری هنوز حتی اعمال زشت شما را تحمل بهره از آن بی

انگیزتر است. اگر وضعیت  های سیاسی دیگر اسف ها و شخصیت دهند از این موضع است. چرا که وضعیت بسیاری از گروه می

دم و یا مان های سیاسی مبارز مخالف متنوع در صحنه بودند چه بسا یک لحظه هم با شما نمی همانند دوران شاه بود و گروه

 ماندند. نمی
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ام با رژیم ادامه دهم مطمئنًا از  دیدم که بتوانم در آن به مبارزه چنانچه کورسوی امیدی برای من بود یا جایی و ظرفی را می

همان روزهای اول که با یک دنیا عشق و عالقه و امید و شور از کشور خارج شدم و به ترکیه رسیدم و برخوردهای غیرمسئوالنه 

شان شدم به  ها در دستگاه فکری و عقیدتی دیدن آن ها و وسیله ارزش بودن جان انسان با خودم را دیدم و متوجه بی مجاهدین

 دادم.  ام در این راه تن نمی از تمام انرژی  همکاری با شما و استفاده

 

ن از شرایط عقب هستم و کردم چه بسا م دانستم چیزی در مجاهدین عوض شده است اما فکر می در داخل کشور که بودم می

ی تغییر فرهنگ  ای که با جوهر نامرئی در داخل کشور از مجاهدین دریافت کرده بودم، مرا متوجه اشکال از من است. نامه

 کرد و نسبت به آن دافعه هم داشتم.   مجاهدین کرده بود. فرهنگی که مرا جذب نمی

در  ام را هنگامی که مقابل دستگیری خودم و همسرم و فرزند یک ماههتفاوتی مجاهدین در  جدا از رفتارهای غیرمسئوالنه، بی

شخصی ببینم. به ی منافع  خواستم مسائل را از زاویه با خطر تحویل به رژیم مواجه بودیم دیده بودم. با این حال نمی ترکیه

 کنم.  هایش مبارزه کردم تا بتوانم همراه با شما با رژیم و جنایت همین دلیل خودم را قانع می

از کشور گریخت و به ترکیه آمد و از « حجت زمانی»مسئولیتی بعدها بارها اتفاق افتاد. به ویژه وقتی یک دهه بعد  البته این بی

تفاوت ماندید و او را مشکوک به همکاری با رژیم هم دانستید. یادتان هست او روز سوم آگوست  شما تقاضای کمک کرد و بی

ستانبول توسط پلیس امنیتی ترکیه ربوده و به رژیم تحویل داده شد و جانش را هم روی آن ا« تقسیم»در میدان  ۹۱۱۳

ی  قهرمانانه بر باالی دار رفت شما به تجلیل از او پرداختید و ... که همه ۶۳۸۱ماه  گذاشت. زمانی که حجت در هیجدهم بهمن

 و تقاضای کمک از مجاهدین. ما به خاطر داریم. به همه چیز اشاره کردید اال فرار او از کشور 

 

post_27.html-http://hojatzamani.blogspot.se/2006/02/blog 

 

مه جا کوتاه اش از ه که دست« حجت»همان موقع چندین اطالعیه داد و به شرح قضایا پرداخت. برادر کوچک « الملل عفو بین»

ای که انجام داده بود  ای را مجروح کرد. شما حتی ترکیه را به خاطر عمل جنایتکارانه بود در هلند با چاقو یک دیپلمات ترکیه

 محکوم نکردید. چرا که پای خودتان هم در میان بود. 

 

/www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/025/2003/enhttp:/ 

http://www.ecoi.net/file_upload/OSC_29640_0_.txt 

 

لرزیدم. عدم  ه خود میخواندم از خشم ب را در سایت مجاهدین می« فرازهایی از زندگی مجاهد قهرمان عبدالرضا رجبی»وقتی 

خواهم از  نمیآوردم.  انگیزش را به یاد می احساس مسئولیت در مورد او و نیازهایش به وقت زنده بودن و تجلیل پس از مرگ غم

توانستید بکنید  دردهایی که کشید و پاسخی که نیافت بگویم. رژیم جنایتکار ذره ذره جانش را گرفت و شما کمکی نکردید. می

آمد. همسر و فرزندانش هم در اشرف  ی مخارج آن بر نمی دالر دارو داشت و کسی از عهده ۰۱در زندان نیاز به ماهی  و نکردید.

 بار او در زندان توضیح ندهم.  و نزد شما بودند. اجازه دهید راجع به وضعیت مشقت

ام درست بوده  شناخت متوجه شدم احساس قبلی ام با رابطی که من را از قبل می روز اول ورودم به ترکیه و اولین تماس تلفنی

گفت این چیزی نیست که در زندان  و چیزی در مجاهدین عوض شده است. گرما و صمیمت الزم در صدایش نبود. احساسم می

 ه بودم و هنوز گرمایش در وجودم بود. ها دیده بودم، لمس کرد و در رابطه با بچه

کردم. به شناخت نسبی از مجاهدین رسیده بودم.  ها به این موضوعات و برخوردها فکر می در طول دوران زندانم در ترکیه مدت

ه تا چند کردم ک ام راه و رسم مشخصی را تعریف می و مبارزاتی  و فعالیت تشکیالتی  دادم و برای آینده اما به خودم دلداری می

 سال ادامه یافت. 

ی این موارد را شرح  و احساسم را توضیح دادم و بعدها  ای که برای شما نوشتم همه ام از زندان ترکیه در نامه پس از آزادی

   . قول پاسخ از باالترین مراجع گرفتم اما خبری نشد.چندین بار دیگر به باالترین مسئوالن مجاهدین گفتم و نوشتم

http://hojatzamani.blogspot.se/2006/02/blog-post_27.html
http://hojatzamani.blogspot.se/2006/02/blog-post_27.html
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/025/2003/en
http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/025/2003/en
http://www.ecoi.net/file_upload/OSC_29640_0_.txt
http://www.ecoi.net/file_upload/OSC_29640_0_.txt
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کردم همان روز اولی که در مارس  آن با شما همکاری می چوبارهاه و رسمی که برای خود تعریف کرده بودم و در چاگر نبود ر

زده بودند، عطای « ساختمان صد»ای که روی در سالن غذاخوری  ی اطالعیه به پاریس رفتم با مشاهدهاز استکهلم  ۶۲۲۱

 بخشیدم.  همکاری با شما را به لقایش می

، اثر بهرام بیضایی، در ارتباط با ارتش آزادیبخش و عملیات فروغ «مسافران»امشب، نمایش فیلم »بود:   زبور نوشتهدر اطالعیه م

و ... « فروغ»و « ارتش»داند چه خزعبالتی را سرهم کرده بودند تا به بیننده بقبوالنند که بیضایی در فکر  خدا می«! جاویدان

 با بهت چندین بار آن را خواندم. بوده است. از تعجب شاخ در آورده بودم،

پیش خودم گفتم شاید اشتباهی شده و یک نفر مجاهدین را سرکار گذاشته است. بالفاصله نزد مسئول فرهنگی رفتم و با 

اش مثبت بود. گفتم: دوست من کجای این فیلم در ارتباط با موضوعی است که  اید؟ پاسخ هیجان گفتم آیا این فیلم را قباًل دیده

دهد: ما برای جشن  کنید؟ دیدم حسابی توجیه شده است. گفت: اول فیلم آنجا که بازیگر به تماشاگران توضیح می ا میادع

شویم، منظورش ارتش آزادیبخش  رسیم و در تصادف کشته می عروسی قصد سفر به تهران را داریم، اما هرگز به مقصد نمی

ای که باعث  با سرنگونی رژیم مردم جشن بگیرند. آخر فیلم هم راننده است که قرار بود در عملیات فروغ به تهران برسد و

 بخش است.  است که لباس ارتش آزادی« سبز»کند لباسی که به تن دارد  ها حضور پیدا می تصادف شده در مجلس عزای آن

تدارک جشنی بود که مردم  شود، در واقع سازی مراسم عروسی است که ناگهان به عزا ختم می خود فیلم هم که مربوط به آماده

های کار  انگارانه سعی کردم او را از اشتباه درآورم و نسبت به دیدگاه بیضایی و تریلوژی او و دغدغه دیدند و میسر نشد. ساده می

ها نیست و در ضمن  ً او در حد این حرف ی مرگ و زندگی توضیح دهم. اما دیدم اساسا اش و نگاهش به مقوله  سینمایی

کردم این اطالعیه  تابد. به چند نفر دیگر گفتم اما کارساز نشد. تالش می توجیه شده است و روشنگری من را بر نمی پیشاپیش

گیرید؟ او که اینقدر کشته و مرده شما بوده و  را بردارند. گفتم همین االن بیضایی در جنوب فرانسه است چرا با او تماس نمی

گیرد؟ جوابی نداشتند به ویژه که تسلط من روی  یلم ساخته چرا با شما تماس نمیف« فروغ»در ایران برای شما و عملیات 

فریبی و تحمیق است. به لحاظ روحی به  ها بود. اولش فکر کردم ناآگاهی است بعد متوجه شدم عوام موضع بسیار بیشتر از آن

هایی را که پخش نکردید و  برده بودید. چه ترانه ها در اشرف به کار شدت بهم ریخته بودم. بعدًا متوجه شدم بارها از این ترفند

 خوانده شده است و ...و شما « مریم»مدعی نشدید که در داخل و خارج از کشور برای 

شنبه قرار بود من سازماندهی شوم و تا آن روز بیکار بودم. برای این که به خودم انگیزه دهم و بر شرایط دوبود و روز جمعه 

ساعت خوابیدم و یک پشت  ۱ساعت بعد فقط  ۱۱ای نشستم و تا  ن آن که با کسی صحبتی کنم، گوشهام فایق آیم بدو روحی

جا بود دادم و گفتم شاید به دردتان بخورد.  که آن« ایران زمین»را نوشتم. و به یکی از مسئوالن نشریه  ۱۶روزشمار کشتار 

ی یک سالن غذاخوری شلوغ و پرهیاهو، روی صفحات  شههم گو نوشتم، آن اولین باری بود که در خارج از کشور مطلبی می

چاپ شود. فیلم « ایران زمین»ی  ی نشریه کردم در چند شماره ی یادداشتی که همراه داشتم. فکرش را هم نمی  دفترچه

زارشی در مورد ی ایران شد گ البته قباًل وقتی کاپیتورن گزارشگر ویژهای شد تا که دست به قلم شوم.   بیضایی انگیزه« مسافران»

 دیدار گالیندوپل از اوین نوشتم تا هنگام دیدار احتمالی او از ایران مورد توجه قرار گیرد که آن هم انتشار یافت. 

 

برد. برای  خواند و مرا به فکر فرو می دیدم که با ادعاهای مجاهدین نمی می  ام موارد زیادی را به چشم تشکیالتی  در طول فعالیت

ی کنفدراسیون  در کنگره« اتحادیه دمکراتیک کارگران ایران در تبعید»ای از سوی  قرار بود نماینده ۶۲۲۶بر در دسامنمونه 

کردم خطاب  مان با شرمندگی و تناقض عجیب که من از نگاه و صدایش احساس می جهانی کار در بانکوک شرکت کند. مسئول

« کنگره»است بایستی در این « مجاهد»آن که  «صفت»مان به به من گفت که از باال دستور آمده است یکی از اعضای ساز

المللی کار و کنفدراسیون جهانی کار نداشت، بلکه به جز چند نفر  شده نه تنها شناختی از سازمان بین شرکت کند. فرد یاد

ی نداشتند. همچنین او ها نیز شناخت قبلی نسبت به و شناخت و متقاباًل آن کنندگان در کنگره را نمی یک از شرکت محدود هیچ

های مربوط به  نامه  ها و توصیه شد نداشت و با آن دسته از کنوانسیون هایی که در کنگره حول آن گفتگو می اطالعی از بحث

توان داشت و یا  هایی می دانست چه خواسته توانست در ارتباط با رژیم مطرح باشد آشنا نبود. او حتی نمی حقوق کار که می

مطرح شود. حتی من مجبور بودم کارهای مربوط به شرکت او در کنگره را از ابتدا تا انتها شخصًا انجام دهم و  ضروری است که
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 کردم. و من این را در رفتار او حس می شد متناقض میبه لحاظ روحی دید بیشتر   این کار می را سرگرمهر بار که مسئولم من 

ی  دادم و جدا از تسلطم روی موضوع همه حتی نشریه آن را شخصًا انجام می و« اتحادیه»ی امور این  من کسی بودم که کلیه

 شناختند.  ها من را می حساب  طرف

کرد  یک لحظه مرا رها نمی ۱۱دادم یاد ادعای عجیب و غریب شورای مرکزی مجاهدین خلق در سال  وقتی این کار را انجام می

   گفتند: جا که می به ویژه آن

 

خوریم  اعتمادتری از مریم و مسعود به ما عرضه کند، سوگند می تر و قابل تر و آزموده تر، پاکباخته ذیصالح «رهبری»اگر کسی »

که در برابر آن رهبری مفروض زانو بزنیم و به او سربسپاریم. حتی اگر آن رهبری مفروض هویت خود ما )مجاهدین( را نداشته 

به او خواهیم گروید و با جان و دل از او تبعیت خواهیم نمود. این را از خود باشد، دست کم از نظر سیاسی و در مشی مبارزاتی 

 (۶۳۱۱، سی خرداد ۹۰۹ی  )بیانیه شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران نشریه مجاهد شماره« ایم. مسعود آموخته

 

ردم و نیاز به عمل جراحی فوری هم ب ای اهمیت نداشت به ویژه که از بیماری شدید رنج می برای من رفتن به اجالس فوق ذره

به چشم خود کردم این مسئولیت به دوش من گذاشته نشود تا بتوانم درمانم را در سوئد پیگیری کنم. اما  داشتم و آرزو می

 حتی جایی که پای منافع مردم و جنبش در میان بود، ترین امور دیدم که چگونه عملکرد شما با ادعاهایتان در ساده می

 بود.  و این آزاردهندهند، خوا نمی

بودم و در عین حال خودی بودم و قرار نبود « تر آزموده»و هم « تر ذیصالح»ی مورد اشاره، من هم  تردیدی نبود که در مسئله

 ۶۶بودن هم بایستی بگویم شخص مورد اشاره پس از « اعتماد قابل»و « پاکباختگی»ی  کند. در زمینه« تبعیت»کسی از من 

 شدن اوضاع بر مجاهدین، شما را تنها گذاشت و رفت به دنبال زندگی و... ژوئن و تنگ

 

وقتی در جریان مجازات الجوردی در بازار تهران، شما علی اصغر غضنفرنژاد نفر اصلی و فرمانده تیم ترور را حذف کردید متوجه 

های بسیار در سالگرد  پس از تحمل شکنجهشود. غضنفرنژاد  مان به میل شما نگاشته می شدم تاریخ مجاهدین و مبارزات میهن

ی اعدام سپرده شد. شما در تلگرام به دبیرکل ملل متحد به دستگیرشدگان اول شهریور و همچنین  این عملیات به جوخه

حاضر نشدید از نقش فرماندهی او در این عملیات و ... صحبتی کنید. نه  حتی پس از اعدام ویغضنفرنژاد اشاره کردید اما 

ای   دانستم او با اسلحه داند و نه در لیست شهدا عکسی از او انتشار یافت. می اش را می برای او سروده شد و نه کسی اسم شعری

اکبر اکبری هنگامی که  ای بسیار نزدیک در دهان الجوردی شلیک کرد و سپس زنده یاد علی کن داشت از فاصله که صداخفه

ها را به خاک  را به رگبار بست و آن  کشیدند که شلیک کنند با مسلسل داخل حجرههایشان را  اسماعیلی و فاضل اسلحه حاج

اصغر غضنفرنژاد دیدم.  ی علی های بازجویی انتشار یافته چه را که از شاهد عینی عملیات شنیده بودم در برگه افکند. بعدها آن

معرفی کردید اما به « قهرمان ملی»ده در زیر شکنجه و اکبر اکبری را که در اثر خوردن سیانور جان داده بوِد، کشته ش شما علی

این مرا سخت به فکر فرو برد. همان موقع در ذهنم این فکر جوانه زد که تاریخ اید.  هاشاره نکردتا همین امروز نقش غضنفرنژاد 

 زندان را بنویسم تا الاقل این یکی دستخوش تحریف و سانسور نگردد.

 

 از مجاهدین گسستمچه شد که به لحاظ تشکیالتی 

های آموزشی شما نه به  دو واقعه دست به دست هم داد تا راهی جدید را بیازمایم. منی که با دیدن ویدئو ۹۱۱۶در سال 

ام را نیز با شما  های تشکیالتی رسیده و مذهب را برای همیشه کنار گذاشته بودم در این سال پیوند« فصل»، بلکه به «وصل»

 دانم. و سال بعد رسمًا نوشته و ابالغ کردم دیگر خودم را هوادار مجاهدین هم نمی برای همیشه قطع کردم.

کردید و من به تازگی  ها. ظاهرًا دو سه سالی بود آن را اجرا می «بریده»ها و  ی برخورد شما با ناراضی گشت به نحوه موضوع برمی

بند بودم و هستم. در این سال برایم  صول اخالقی پایدر مورد آن مطمئن شده بودم. من در مبارزه هم بیش از هرچیز به ا
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اید؛ بازگشت به ایران تحت  مسجل شد شما تنها یک راه پیش پای مجاهدینی که خواهان جدایی از سازمان بودند گذاشته

ی  انونی. شیوهکردید رفتن به ایران به صورت قانونی یا غیرق حاکمیت رژیم جنایتکار. برای این کار هم دو شیوه را پیشنهاد می

و عدم برخورداری حتی از حقوق زندانیان « ابوغریب»ها به دولت صدام حسین و زندانی شدن در زندان  ، تحویل آن«قانونی»

المللی حقوق  های بین خوانیدشان و از سازمان می« پناهنده»ها که امروز  همان« بخش رزمندگان سابق ارتش آزادی»عراقی بود. 

اقل  وسطایی صدام حسین با حد های قرون های مجاهدین در زندان کنید تحت عنوان زندانی و امانتی ه میشان را مطالب قانونی

اسیر عراقی را  ۶۳ها  شدند تا با اسرای عراقی مبادله شوند. صدام حسین گاه برای یک نفر از آن امکانات به بند کشیده می

 شان اطالعی در دست نیست.  عراقی قرار گرفتند و از سرنوشت ها مورد آزار و اذیت زندانیان بعضی از آنتحویل گرفت. 

شما در مالقات با طاهر حبوش رئیس سرویس امنیتی دولت عراق که فیلم آن پس از سرنگونی دولت صدام حسین به دست 

های  ر دستهجا به رژیم تحویل ندهند و مبادله د ها را یک خواهید که آن رژیم جمهوری اسالمی افتاد به صراحت از وی می

 کوچکتر انجام گیرد. 

زنید  ساله مجاهدین در عراق دم می ۹۱اکنون که دائم از حقوق پناهندگی  به رویکرد متفاوت شما در دوران صدام حسین و هم

توجه کنید. هیچگاه صدام حسین را به خاطر تحویل اجباری افراد به رژیم تقبیح نکردید این روندی بود که شما روی آن به 

نویس از درخواست افراد برای رفتن به دامان رژیم و سوابق  ها سند ومدرک و دست توانید ده ق رسیده بودید. شما میتواف

شان و رحم و عطوفت مجاهدین و ... ارائه دهید. اخذ چنین اسنادی از مشتی انسان مستأصل و بریده از روابط و تحت » ننگین»

 اند.  اسنادی به لحاظ حقوقی و اخالقی فاقد ارزشپذیر بود. اما چنین  فشار به سادگی امکان

پذیرفتند. در این شیوه  را می« غیرقانونی»ی  آشنا شده بودند، شیوه« قانونی»ی  های شیوه ها و مشقت ها که با سختی بعضی

به انجام فرد تحت عنوان این که قرار است در داخل کشور مبادرت  ،که دولت عراق و ناظرات عراقی متوجه شوند بدون آن

 شد تا راه خود را بازجوید.  جا به امان خدا رها می یافت و در آن عملیات نظامی کند به آن طرف مرز انتقال می

آن طرف مرز در جنوب رها شده بود، با نیروهای رژیم  ۶۱ی  های اولیه دهه نوح مجدمی یکی از رزمندگان جدا شده که در سال

د نشان داد و کشته شد. شما در ارتباط با درگیری او اطالعیه رسمی داده و آن را به عشایر ای از خو درگیر شد و مقاومت جانانه

 خودداری کردید. « نوح»قهرمان ربط دادید اما از ذکر نام 

 

ی که به نام محمد اکبرین ثبت شده، مربوط است به «قانون»در آمریکا مطلع هستید. « قانون اکبرین» جزئیاتحتمًا از 

 ی مهاجرت آمریکا برای اخراج یکی از هواداران شما تشکیل شده بود.  که از طرف اداره  ای  پرونده

اخراج محمد مانع حکم داد و  این کشور باالخره دادگاه استیناف آمریکا برعلیه تصمیم اداره مهاجرت ۶۲۸۹در فوریه سال 

اه برای صدور حکم جدید بود، این حکم به نام جایی که استدالل دادگ . از آنشد به ایران پوران اکبرینهمسرش و اکبرین 

 در مجموعه قوانین آمریکا به رسمیت شناخته شد. « قانون محمد اکبرین»

 

790.html1-https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/669/669.F2d.839.80 

 

های گوناگون  هواداران مجاهدین به صفوف نیروهای شما در عراق پیوست و در عملیات تعدادی دیگر ازمحمد اکبرین همراه با 

 شرکت کرد. 

از اعضای تیم هوانیروز ارتش آزادیبخش بود به اردن گریخت تا از طریق سفارت آمریکا موضوع  یکیکه  ویعاقبت 

ی مرزی دستگیر و پس    فعال کند. منتهی در نقطهبا توجه به سوابقی که داشت را  آن کشوراش در  و پناهندگی «کارت گرین»

به  در سیستم قضایی مجاهدین پس از طی مراحل قانونی ظاهرًا ویاز مدتی تحویل مقامات عراقی و سپس مجاهدین شد. 

توجه به سیاست مجاهدین در آن دوران، با سپس هم با درخواست عفو بالفاصله بخشیده شد.  دهسال زندان محکوم شد که آن

و تنها پذیرفتید که او را به ایران بفرستید. کاری به سرنوشت  شدبه یکی از کشورهای دیگر مخالفت اعزام  برایدرخواست او با 

 اما سیاست شما مسئوالنه نبود.  م. بعدی او در ایران ندار

https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/669/669.F2d.839.80-1790.html
https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/669/669.F2d.839.80-1790.html
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دانید، علیه تصمیم اداره  می« شرک آمیز»که آن را « لیبرالیسم»ارزشی  قاضی دادگاه استیناف آمریکا بر اساس معیارهای

خودتان اجازه ندادید وی در عراق یا « انقالبی»و « توحیدی»شما بر اساس معیارهای  که در حالیمهاجرت آمریکا حکم داد 

م اقدام به موقع دولت آلمان و اش را فعال کند. حال نسبت به عد کشور دیگری به سفارت آمریکا مراجعه و موضوع پناهندگی

 کنید.  ها را محکوم می آنتعلل و  انتقاد کردهی اقامت ساکنان لیبرتی  دیگر کشورهای اروپایی در تمدید پاسپورت و اجازه

ها را در  شان آن  پناهندگی و پاسپورت  کارت ی گرین بدون ارائهو مشابهی داشتند   نام چند نفر دیگر را بیاورم که سرنوشت

سلولی قدیمی خودتان بود. آیا  همهمراه و ها دوست و  در ترکیه و پاکستان آواره کردید؟ یکی از آن ۲۱ی  های اولیه دهه الس

 سال پیش هم از مسئوالن مجاهدین کردم اما پاسخی نگرفتم. این سؤالی است که من ده  این انصاف است؟

اید چرا که  پناهندگان ملل متحد را به درستی شدیدًا محکوم کرده های اخیر کمیساریای عالی توجه داشته باشید شما در ماه

 اند: و گفته  ها برای ساکنان لیبرتی بروشورهایی را فرستاده آن

 

سپارد  اگر شما خواهان برگشت داوطلبانه به ایران هستید، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد شما را به حکومت عراق می»

دانید  های مربوطه، برگشت امن و آبرومندانه شما به کشورتان را فراهم سازد... چنان چه می ی سازمانتا حکومت عراق با همکار

بعضی از باشندگان قدیمی اردوگاه این محل را ترک کرده و اکنون در جای دیگری که از سوی مقامات عراقی تهیه شده است 

ها را بررسی و تحت نظارت قرار می دهد تا مطمئن  یت آنزندگی می کنند. کمیساریای عالی ملل متحد به شکل مداوم وضع

شود... در صورتی که خواسته باشید داوطلبانه به ایران بازگشت نمایید،  ها به خوبی برخورد می شود آنها در امنیت بوده و با آن

گی با مقامات عراقی و نماید تا در هماهن کمیساریا درخواست شما را به مأموریت مساعدت ملل متحد برای عراق ارجاع می

 «های ذیربط دیگر به چگونه بازگشت مصون شما بپردازد سازمان

  

اند  ای است که تک به تک با دولت آمریکا امضا کرده « توافقنامه»دانند مورد اخیر دقیقًا اجرای بخشی از  نمی« اشرفیان»البته 

خواهان رفتن به ایران هستند « داوطلبانه»ی کسانی که بدون آن که اطالع دقیقی از مفاد آن داشته باشند. کمیساریا برا

ی  ها مذموم و محکوم است. با توجه به سابقه حلی را مدنظر قرار داده و دولت عراق را واسطه کرده است؛ از نظر من این شیوه راه

به خطر بیافتد. اصواًل تالش تواند  های مختلف می هایی که نخواهند تن به شرایط رژیم دهند در ایران در دوره افراد، جان آن

ای حتی تحت عنوان درخواست  اند تحت هرعنوان و با هربهانه برای بازگرداندن افراد به ویژه کسانی که روزی با رژیم جنگیده

ها راهی جز رفتن  توانید شرایط را برای فرد چنان تیره و تار کنید که آن خود فرد غلط و غیراصولی است. چون شما می

به داخل کشور پیش روی خود نبینند و در اوج استیصال خود را به دست حوادث بسپارند. پناهجو نبایستی در « هداوطلبان»

 مسیر خطرناکی قرار بگیرد.

 ۲۱ی  های پایانی دهه ای است که شما و دولت وقت عراق مشترکًا در سال اما بایستی توجه کرد راهکار کمیساریا مشابه شیوه

رود هیچ  عث جدایی تشکیالتی من از شما شد. توجیه غیرمنطقی شما این بود که کسی که به ایران میپیشه کرده بودید و با

کنند. من هم سیاست شما  بینید همان شیوه را در ارتباط با نیروهایتان اجرا می کند. عبرت روزگار را می خطری تهدیدش نمی

 کنم.  کنم. من از یک منطق پیروی می ل حاضر را محکوم میدر دوران صدام و هم سیاست کمیساریای عالی پناهندگان در حا

های سیاسی اخراج پناهجویان ایرانی از  این سیاست چیزی نبود که برای من قابل قبول باشد. من همراه شما و دیگر جریان

ا باج دادن به رژیم و ر کردیم و آن کشورهای اروپایی به ایران را که بعضًا هیچ مشکلی هم با رژیم نداشتند شدیدًا محکوم می

های شما در هلند و در ارتباط با  اوج فعالیت ۶۳۶۶کردیم. یادم هست سال  المللی تعریف می زیرپاگذاشتن قوانین بین

پناهندگان بود. بدری پور طباخ عضو شورای رهبری مجاهدین و نماینده شورای ملی مقاومت در هلند در اعتراض به سیاست 

خواستار حمایت از حق مقدس پناهندگی »پناهجویان خطاب به مجامع حقوق بشری این کشور  دولت هلند در امر اخراج

سیاست معامله بر سر جان »او همچنین « اند و اعطای پناهندگی به آنان شد ی ایرانیانی که از جهنم آخوندها گریخته همه

 (۶۳۶۶اول دی  ۱۹۱ی  ارهنشریه مجاهد شم« ) ها در مقابل منافع حقیر اقتصادی را محکوم کرد. انسان
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ی  توطئه»گزارشی انتشار داد مبنی بر « کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت» ۶۳۶۱آمد که در سال  یادم می

ها و ایجاد رعب و وحشت برای بازگرداندن پناهندگان  کمیسیون امنیت شما از فشار به خانواده«. بازگشت»ی  شکست خورده

ی نیروهایتان خط داده بودید چنانچه کسی را  کنند. به همه می« تبلیغ بازگشت»رژیم « پاسداران سیاسی»ید گفت گفته بود. می

 کند مراتب را به مجاهدین اطالع دهند.  تبلیغ می« بازگشت»دیدید که برای رژیم و 

خواستم به بهای بیگانه   نمیبپذیرم. خواندید با هیچ توجیهی  می« ها معامله بر سر جان انسان»چه را که  توانستم انجام آن نمی

 ام را نزد شما حفظ کنم.  شدن با خودم شخصیت

کردید  چه را که به دولت هلند گوشزد می بودند عکس آن  شما در ارتباط با کسانی که در یک دوره با سالح علیه رژیم جنگیده

برای آن با دولت عراق به توافق  و کنید می« بازگشت» توانستم بپذیرم افراد را به زور مجبور به گذاشتید. نمی به مورد اجرا 

 رسید.  می

این دوگانگی برای من پذیرفتنی نبود. به نظر من سیاست تحویل رزمندگان سابق ارتش آزادیبخش به رژیم تحت هر عنوان و 

نفر از جداشدگان را با صدها  ۰۱بالغ بر  ۶۳۸۱ماه  ی مجاهدین خلق است. دولت عراق در بهمن  هر بهانه، برگی سیاه در کارنامه

 تن از اسرای عراق مبادله کرد. 

بخش جدا  های قبل از شما و ارتش آزادی تعجب من از این بود که هواداران مجاهدین در اروپا و آمریکا به ویژه کسانی که سال

شان از  کردند و تعدادی فاه زندگی میبودند و در کنار همسر و فرزندانشان در آسایش و امنیت و ر  شده و به اروپا و آمریکا آمده

دادند و در لعن و نفرین جداشدگان گوی سبقت را از  تمکن مالی باالیی هم برخوردار بودند این رفتارها را مورد تأیید قرار می

د زمین هاشان که با تعهد سه ماهه به ارتش آزادیبخش پیوسته بودند وقتی این مدت طوالنی شده بو  بعضیربودند.  دیگران می

 را به زمان دوخته بودند که هرچه زودتر برگردند. 

 

کردم شرایط در حال تغییر است و اینترنت و  ها بود که احساس می توانستم بپذیرم. در ثانی مدت فعالیت در چنین ظرفی را نمی

توانم با اینترنت به تنهایی  و من می اند های ارتباط جمعی گسترش یافته های مردم راه یافته و رسانه ای به خانه های ماهواره کانال

دانستم این غولی است که از  ام با دیگران تقسیم کنم. می چه را که از سر گذرانده دست به کار شوم و تجربیات خودم و آن

 تواند آن را به شیشه بازگرداند. شیشه بیرون آمده و هیچ قدرتی نمی

ها  ارتباط مستقیم داشتم. اما آن موقع هنوز اینترنت به ویژه در ایران به خانه به خاطر نوع کارم دائمًا با اینترنت ۶۲۲۶از سال 

راه نیافته و عمومیت نداشت. عاقبت انقالب ارتباطی و محصول آن اینترنت به دادم رسید و ظرف تشکیالتی و مبارزاتی مناسب 

ام با مجاهدین و شما پایان دادم و به انتشار  ای تشکیالتیه ام را گرفتم و به فعالیت را برایم فراهم کرد. آنجا بود که تصمیم نهایی

 خاطرات زندانم و روشنگری در سطح عمومی روی آوردم. 

را با گوش جانم « چماقداری»اولین شهید « عباس عمانی»توانستم با شما ادامه دهم. من هنوز پیام  من در این دوره دیگر نمی

خواهم بنا به  خواهم پیام آور حقیقت باشم نمی خواستم و می می«. ویج کردحقیقت را بایستی تر»گفت:  شنیدم که می می

هایی همچون  در دلم، در مغزم و در زبانم و در قلمم به دروغ تبدیل شود. من و نسل من با پیام« حقیقت»مصالح روز 

 تیم. شما نوشته بودید:  ی مجاهد جذب این سازمان شدیم و همه چیزمان را در طبق اخالص گذاش ی اولین شماره سرمقاله

زیرا کلمه از  .است  را عرضه کند واال میثاق کلمه را شکسته« واقعیت»ای ارزشمند است و حقیقت دارد که » کلمه»البته آن »

 ...آغاز مصداق یک واقعیت محض است

ست. قلم نمادی است از لیت قلم همان رسالت و مسئولیت زبان و سرانجام خود انسان و نوع اوئوبه این ترتیب رسالت و مس

هستی فشرده انسان، سمبل آگاهی و دوشادوش آزادی، وسیله انتقال و پراکندن آگاهی و نیز ژرفا بخشیدن و گسترش دادن به 

آن پس پیام قلم پیام آزادی است و حریت. ... اگر زبان، اندام کلمات است پس وای بر زبانی که کلمات را بدانسانی که حقیقت 

واژگونه و تحریف کند و آنها را در غیرمواضع واقعگرایانه خود بکار برد. این است همان خیانت مستمری که به را دگرگون و 

  ( ۰۸اول مرداد  -۶ی  مجاهد شمارهی  سرمقاله« پیامی در رسالت قلم)» «ناپذیر دارد. دلیل وسعت آثارش ابعادی محاسبه
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گفتند از این که آن گزارش هرچند دروغ در  هدین باشم که میتوانستم شاهد توجیهات خطرناک مسئوالن مجا من نمی

برایم مهم بود. برای همین وقتی « کلمه»به میدان آمده بودم. « ترویج حقیقت»سازمان ریخته، ناراحتی؟ من برای « جیب»

ن دادم و به صراحت العمل نشا نژاد و الجوردی و ... نسبت داده شد، عکس گیالنی و احمدی محمدیاتهامات غیرواقعی حتی به 

دانم امروز در دستگاه مجاهدین  اعتبار معرفی کردم. می شدند بی و پا می را هم که دست  نوشتم دروغ محض است و شاهدانی

 آیم.  است. اما من از فرهنگ دیگری می« واجب»برای نگاه داشتن نیروها و همچنین خراب کردن دشمن « دروغ»گفتن 

کارگرفته شده از سوی سازمان و  های به شیوهها از مبارزه نیست.  شدن آن ت تنها به خاطر خستهروند جدایی افراد از تشکیال

ترین شرایط  شان را که در حساس اند تا مجاهدین تعداد زیادی از بهترین نیروهای بسیاری عوامل دیگر دست به دست هم داده

ای فراگیر و گسترش یابنده بوده  ی گذشته پدیده دو دههتوانستند مددکار باشند از دست بدهند. گسست از مجاهدین در  می

 و هواداران ی افراد از امکانات امثال من برخوردار نیستند، بسیاری در این راه به پاسیفیسم کشیده شدند. اگر اعضا است. همه

های  تجربه و توانایی پاسیو شده را جمع کنند بزرگترین سازمان سیاسی خارج از کشور را تشکیل خواهند داد. کسانی که از

درستی از نسبتًا اند و به درک  ها رشد کرده دانیم از نظر ذهنی در این سال باالیی در کار تشکیالتی برخوردارند. کسانی که می

 اند. دموکراسی سیاسی رسیده

 


