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درآمد
بجز دو کتابی که به ویژه در رابطه با سازمان مجاهدین خلق نوشته ام
»عشق ممنوع« و »زن در دولت خیال« چند داستان و طنز و
نوشته ی پراکنده هم اینسو و آن سو دارم که آنها را در این مجموعه
گرد آورده ام .خواسته ام با این کار ،آنانی را که در جستجوی نوشته
های من در رابطه با این جریان کهنه و مرده هستند ،زیاد به زحمت
نیانداخته باشم .کتاب »عشق ممنوع« را در اولین امکان با
نگارش و ویرایشی تازه منتشر خواهم کرد .چند کار دیگر هم دارم که
شده اند ،ولی تایپ شده شان را ندارم .در اولین فرصت
چاپ
آنها را نیز به این مجموعه علوه خواهم کرد .اگر در این رابطه کسی
نوشته ی دیگری را پیدا کرد ،لطفا خبرم کند .با سپاس
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الزامات تروریست نبودن!
گردانندگان وب سایتی از من خواستهاند چند گفتوگو با آنها
داشته باشم .دوشنبهی گذشته با هم گفتوگویی داشتیم در رابطه با
دلیل جدا شدن از سازمانهای سیاسی و در اینجا از سازمان
مجاهدین .در این گفتو گو مراحل گوناگون جدا شدن از این جریان
را نام بردهام؛ چه در دوران شاه و چه در حكومت اسلمی.
اما موضوع گفتوگوی بعدیام دسته بندی خود جدا شدگان از
سازمان مجاهدین و یا اساسا جریانهای سیاسی است.
جدا شدن از جریانهای سیاسی سه دلیل عمده میتواند
داشته باشد؛ انتقاد داشتن به برخی تاكتیكهای آن جریان سیاسی،
انتقاد به استراتژی آن جریان و كیفیتر و پیچیدهتر از همه انتقاد به
ایدئولوژی یك جریان سیاسی ،یا بهتر بگویم :فاصله گرفتن از دستگاه
عقیدتی آن جریان سیاسی.
در رابطه با سازمان مجاهدین ـ كه من خود چند سالی از
جوانیم را در آن سر كرده و با مكانیزم bعملكردها و آبشخور این گونه
رفتارهای فردی و گروهی آن از درون آشنا هستم ـ وضع این گونه
است.

 1ـ آنهایی كه به دستاویزهای تاكتیكی از این جریان جدا
میشوند ،بعدها در زندگیشان همچنان هوادار و طرفدار این جریان
باقی میمانند و احتمال جدا شدن و پیوستن و بارها رفتن و آمدنشان
به درون روابط سازمان مجاهدین هست .این گونه افراد تنها در
برخی رفتارهای شكلی با سازمان مشكل پیدا میكنند .برخی هم ـ
همان گونه كه بیشترشان میگویند ـ از مبارزه و زندگی
نظامی/حرفهای خسته شدهاند .بیشتر این افراد بعد از جدا شدن از
این جریان ،یا دیگر كار سیاسی نمیكنند و یا به عنوان پشتیبان این
جریان در میتینگها و نشستهای بیرونی سازمان شركت میكنند ،به
آن كمك مالی میكنند و به هر حال در حاشیه و دایرهی این جریان
قرار دارند .این افراد حتا زمانی كه هیچ گونه همكاریای با جریان
نمیكنند ،اگر كسی حرفی بر علیه سازمان بگوید ،با رگهای گردن
بیرون زده و از خشم سرخ شده با منتقد برخورد میكنند .همیشه هم
در درون خودشان از این كه »نكشیدهاند« و »بریدهاند«
شرمنده هستند .دلیل جدا شدن چنین افرادی این گونه میتواند
باشد:
چرا به فلنی ،فلن رده را دادند و به من ندادند؟
چرا رجوی خودش زن دارد ،ولی زن مرا از من گرفته است؟
)خانوادهی مرا متلشی كرده است؟(
چرا فلن مسئول سازمان با من اینطور برخورد كرده است؟
چرا سازمان زن من )یا شوهر من( را بالتر از من قرار داده
است؟
این گونه افراد بیشتر از خانوادههای كشته شدهها و یا زندانیان
مجاهدین هستند و مدتی بر اساس احساسات فامیلی در كنار و با این
جریان كار كردهاند .جدا شدن چنین كسانی هیچ پایه و اصولی ندارد.
چنین افرادی در واقع لیهی بیرونی و حاشیهای سازمان را تشكیل
میدهند.
 2ـ دسته دوم كسانی هستند كه به لحاظ استراتژیك با
سازمان مشكل پیدا كردهاند .دلیل جدا شدن این افراد كیفیتر است
از دلیل دستهی اول .اینها در مورد مسائلی از این دست با سازمان
مشكل پیدا كردهاند:
چرا مسعود رجوی در  30خرداد  1360بر علیه حكومت
اسلمی به جنگ مسلحانه دست زد؟
چرا سازمان ،خانوادههای مجاهدین را متلشی كرد و اصل
چرا طلقهای اجباری؟

چرا در سال  1991و جنگ خلیج ]فارس[ رجوی برای حفظ
حكومت صدام حسین به كشتن كردها و شیعیان عراق دست زد؟
چرا رجوی زنان را در مسئولیت سازمانی قرار داده است ،بدون
این كه هیچ گونه صلحیتی داشته باشند؟
و دلیل دیگری از این دست.
این گونه افراد اول اسلم را به عنوان یك ایدئولوژی حكومتی
قبول دارند ،دین سیاسی و به ویژه اسلم را كه با خشونت عمل
میكند ،قبول دارند ،بنیانگزاران سازمان و ایدئولوژی
تروریستی/مسلحانه این سازمان را دربست قبول دارند .خودشان را
همچنان قهرمان و مبارز به حساب میآورند و اشكال را نه در كل و
ماهیت این جریان سیاسی/تروریستی كه در عملكرد یك فرد مشخص ـ
مثل مسعود رجوی ـ میبینند .چنین افرادی با این كه كتابهایی هم
در رد و نفی سازمان مجاهدین منتشر میكنند ،اما اساسا نمیتوانند
سابقهی خودشان را به عنوان تروریست در به بن بست كشاندن یك
حكومت عرفی كه در راه مدنیت و مدرنیته حركت میكرد ،بپذیرند.
اینان همچنان با ادبیات دههی چهل و پنجاه خاورمیانهای/استالینیستی
حرف میزنند .در جنگ بین امریكا و عراق ،از صدام حسین طرفداری
میكنند ،بنلدن را قهرمان كشورهای اسلمی قلمداد میكنند ،سید
محمد خاتمی برایشان سمبول مبارزات اصلح طلبانه است ،از
فلسطینیزه شدن سیاست خارجی ایران ناراضی نیستند .همچنان از
جریانهای تروریستی فلسطینی به عنوان قهرمانان آزادیبخش یاد
میكنند .دشمن اصلیشان اسرائیل ،صهیونیسم ،امپریالیسم و امریكای
جهانخوارند .با هر گونه نماد مدرنیته به عنوان هجوم فرهنگی غرب
مخالفند و به راحتی وسیلهی دست ارتجاع میشوند و بر علیه سازمان
خودشان ،با بخش اطلعاتی/امنیتی حكومت اسلمی همكاری كرده،
مجری منویات حكومت اسلمی میشوند و سیاستهای آن را پیش
میبرند .این افراد نمونهی بارز اختلف شكلی و ظاهری بین سید
روحا خمینی و مسعود رجوی هستند؛ یعنی اول به اصل ولیت فقیه
اعتقاد دارند ،منتهی بعد از جدا شدن از سازمان مجاهدین میكوشند
یك تشكل دیگر همانند تشكل مجاهدین و به بیان خودشان بدون
ایرادهای سازمان مجاهدین برپا كنند .با افرادی كه به ایشان اعتماد
میكنند ،با همان مكانیسمهای از بال به پائین ،حرفهای ،تشكیلتی و
سازمانی برخورد میكنند .ابایی هم از گرفتن امكانات از حكومت
اسلمی ندارند .دشمن اصلی اینها شخص مسعود رجوی است و
برای این دشمنی شخصی ،از هر وسیلهای كه ایشان را به هدفشان

برساند ـ دعوای شخصی با شخص مسعود رجوی ـ استفاده میكنند.
هدف اینها سازمان دادن یك جریان آلترناتیو در برابر مسعود رجوی
است ،برای دست یافتن به حكومت و ایجاد حكومتی اسلمی با همان
ویژگیهای حكومت اسلمی كه در ایران فعلی حاكم است و چهل
سال است اتوپیا و مدینهی فاضلهی سازمان مجاهدین خلق است.
اشكال عمده برای این افراد فقط این است كه دورهی این گونه
جریانها سپری شده است .اینها اساسا راه بنیانگزاران سازمان را
در كلیتش درست و اصولی ارزیابی میكنند و به تروریستهایی امثال
رضاییها و كل مجاهدین و تروریستهای چپ و مذهبی دوران شاه
احترام ویژهای میگذارند .این طیف در واقع میكوشد خودش را
رهرو و پیرو راه همان افراد بنمایاند!!
این افراد در درون مناسبات چند نفرهای هم كه گاه
پیرامونشان ایجاد میكنند ،همیشه تنش به وجود میآورند ،دیگران را
سانسور میكنند ،تحقیر میكنند ،برای رده و مقام با هم درمیافتند ،به
عنوانها و عملكردهاشان ،حتا آدمكشیهاشان در درون سازمان
افتخار میكنند ،همچنان خودشان را مسئول و فرمانده و معاون و
عضو هیئت اجرایی میخوانند .اگر زنی یا كسی را در سازمان داشته
باشند كه از آنها جدا شده است ،همچنان به مقام آن زن در درون
تشكیلت مجاهدین افتخار میكنند .خودشان را صادق و درستكار
معرفی میكنند و دعوای اصلیشان یك دعوای شخصی با شخص
استجدا شدگانی این چنینی همیشه د bر ورود به
.
مسعود رجوی
جامعهی مدرن و متمدن را بروی خودشان میبندند؛ حتا اگر بیست سال
و سی سال باشد كه در غرب زندگی میكنند .این گونه افراد به راحتی
به ایران سفر میكنند و همچنان كه حكومت اسلمی نام دانشگاه
آریامهر را »دانشگاه مجید شریف واقفی« گذاشته است ،اینها هم
در اساس با حكومت اسلمی تضاد ویژهای ندارند .در واقع اینها
باقیماندههای جریان باصطلح روشنفكری دوران شاه هستند كه در
عملكردی همسو و همزمان و همراه با هم در تدارك حكومت اسلمی
اندبا حكومت تروریستی bاسلمی ،حكومت ساقط شدهی
دست داشته .
صدام حسین و طالبان در افغانستان هم اختلف عقیدتی ندارند .ایراد
آنها به چند فقره عملكرد خطی و یا دعوای شخصی با شخص
مسعود رجوی است.
 3ـ دستهی سوم اما گروه ویژهای هستند كه با این كه تعدادشان
چندان زیاد نیست ،اما با سازمان مجاهدین و نوع تفكر

تروریستی/اسلمی/ماركسیستی حاكم بر آن زاویه پیدا كردهاند .این
گونه افراد یك دست نیستند و میزان فاصله گرفتنشان از اسلم
حكومتی ـ از سازمانها ،جریانها و تفكرات
تروریستی/اسلمی/استالینیستی و همینطور از رفتارهای ضد انسانی
و ضد بشری این گونه جریانهای سیاسی ـ تفاوت میكند .محور جدا
شدن این افراد از این جریانهای سیاسی این است كه دیگر اسلم
سیاسی ،خشونت ،عملكردهای تروریستی و… را قبول ندارند .از
ادبیات كهنه و قدیمی دههی چهل و پنجاه فاصله گرفتهاند .باز هستند
و دین را یك مقولهی كامل فردی و شخصی ارزیابی میكنند .برای
اینها دین وقتی كه از كنج مساجد به خیابانها و عرصههای دعوای
قدرت پا میگذارد ،بدل به بمب انفجاری میشود و بر علیه حقوق بشر،
بر علیه زنان و كودكان ،بر علیه دگراندیشان ،بر علیه مدرنیته و راه یافتن
به كاروان تمدن و تجدد و مدنیت عمل میكند .چنین افرادی تروریسم
را در كلیتش محكوم میكنند و با این كه معتقدند همهی مسلمانان
تروریست نیستند ،ولی شوربختانه میبینند كه تمام تروریستها مسلمان
هستند .اینها نه بنیانگزاران سازمان را قبول دارند ،نه تروریستهایی
را كه زندگی مردم و مبارزات قانونی مردم را در دوران شاه به بن
بست كشاندهاند ،قهرمان و صادق ارزیابی میكنند ،نه همكاریها و
همراهیهای سازمان مجاهدین در طول جنگ عراق بر علیه ملت
ایران را »مبارزه« ارزیابی میكنند .به باور اینها تروریستهای
انتحاریای كه در اوایل انقلب برای به قدرت رساندن مسعود رجوی،
امام جمعهها و خیلی دیگر از آخوندها و غیرآخوندها را كشتند ،با
محمد عطا و تروریستهایی كه این روزها دنیا را به آتش كشیدهاند،
تفاوتی ندارند .برای اینها ترور و تروریسم بد و خوب ندارد .هر
كس كه زندگی مردم را به بنبست بكشد و بكشاند ،مثل مجاهدین و
فدائیان و فدائیان اسلم و حزب توده و تمام جریانهای وابسته و
جیرهخوار شوروی مرحوم و لیبی و عراق و سوریه ،ضد منافع عالیهی
ملت ایران عمل كردهاند .اینها همگیشان تجزیهطلب ،وابسته ،مزدور
و تروریست هستند.
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فرقه رجوی
نیویورك تایمز –
بخش مجله  13جولی 2003
نویسنده Elizabeth Rubin
بی ش ا ز  30سا ل اس ت ک ه "مجاهدی ن خل ق " موجودی ت داشته
است و در حاشیه های تاریخ ،در سرزمین صدام حسین و حکومت
فرانسه عمل کرده اند .در دهه  70می توانستیم اعضای  MKOرا
با تصاویری از شکنجه های شاه در دست ،در خیابان های نیویورک
ببینیم .در دهه های  80و  90پس از آنکه رهبرشان از ایران فرار
کرد ،میتوانستیم آنها را در حال جمع آوری پول و اعانه و دادخواهی
در دانشگاههای امریکا و نشان دادن تصاویری از زنان خرد شده و
شکنج ه شد ه ایرانی  ،توس ط رژی م اسلم ی ایرا ن مشاهد ه کنیم.
آنها همینطور با عکسهای دیگری از زنان ایرانی با یونیفرم نظامی
و در حال به اهتزاز درآوردن اسلحه هاشان ،راندن تانک و آماده
برا ی برانداز ی رژی م ایرا ن سع ی ب ر جل ب توج ه بیشت ر داشتند.
مجاهدین با زوج رهبری کاریزماتیک ،مریم و مسعود رجوی ،به تنها
ارتش دنیا تبدیل شده است که بیشترین فرماندهان بدنه آن را زنان
تشکل می دهند .
 ...صدام به آنها پول ،اسلحه ،جیپ و پایگاههای نظامی می داد.
این پایگاه ها در مناسب ترین مکان جهت حمله به ایران در مرز
ایرا ن – عرا ق قرا ر داشتند .هنگامیک ه نیروها ی امریک ا رژیم
صدام را سرنگون کردند ،آنها مطمئن نبودند که چگونه یک ارتش
 5000نفر ی ا ز مبارزا ن مجاهدی ن خل ق ر ا ادار ه کنند .بیشتر
اعضای این ارتش زن هستند و بسیاری از آنها به نحوی متعصبانه
وفادار به رجوی ها .سردر گمی سربازان امریکایی در بازگرداندن
آنه ا ب ه خان ه هاشا ن نی ز بازتا ب داشت .مجاهدی ن دارا ی یک
دستگاه پیچیده نفوذی و عملکردی است و از مفهوم سربازان زن
مبارز علیه روحانیون حاکم بر ایران ،جهت جلب حمایت بسیاری از

اعضای کنگره امریکا بهره وری کرده است .اما این گروه هنوز در
لیست تروریستهای دولت امریکاست .این لیست که د ر  1997تهیه
شد ،جهت نشان دادن حسن نیت به رئیس جمهوری جدید منتخب
ایران  ،محم د خاتمی  ،د ر آ ن زما ن بود .ب ا سقو ط صدا م و موج
تظاهرات ضد حکومت در ایران در ماه گذشته ،ناگهان مجاهدین
درمیا ن ورط ه سیاستها ی خارج ی واشنگت ن خو د ر ا د ر چگونگی
برخور د ب ا ایرا ن یافتند .اکنو ن سرنوش ت ای ن سازما ن ب ه طور
ناپایداری به انهدام و سرنگونی رژیم ایران بسته است .شماری از
سیاست گزاران پنتاگون از این سازمان برای خارج کردنش از لیست
تروریستها و بازسازی آن برای استفاده علیه ایران در آینده ،دفاع
می کنند .دولت ایران رجوی ها را دشمن مخرب خود می داند.
دولت فرانسه پس از دو دهه پناه دادن کم و بیش به مجاهدین و
محافظت پلیس فرانسه از مریم رجوی به طور اسرارآمیزی مریم
رجوی و  160نفر از پیروانش را دستگیر کرد و ادع ا کرد که آنها
میخواستند پایگاه نظامی شان را به فرانسه انتقال داده و حملتی
علیه مواضع ایران در اروپا ترتیب دهند .فورا مجاهدین فدایی در
پاریس ،لندن و رم اعتصاب غذا کردند و برخی نیز خود را به آتش
کشیدند و خواستار آزادی مریم شدند .در واشنگتن سناتو ر Sam
 Brownbackجمهور ی خوا ه ایال ت کانزا س و رئی س روابط
خارج ی کمیت ه فرع ی د ر امو ر جنو ب آسیا  ،فرانس ه ر ا مته م به
کارهای کثیف برای دولت ایران کرد Brownback .همراه با دیگر
اعضا ی کنگر ه نام ه اعتراض ی ب ه رئی س جمهو ر "ژا ک شیراک"
نوشتند .اما تعداد بسیار اندکی از این اعضا از کویر محل خدمت
مجاهدین در عراق دیدار کرده و میدانند که آنها حقیقتا چقدر عجیب
و غریب هستند.
من اخیرا به دیدن کمپ اشرف در نزدیکی مرز ایران رفتم .اشرف
 14مایل مربع در کویری بی حاصل احاطه شده با سیمهای خاردار
مساح ت دار د  ] ... .توصی ف کم پ اشر ف [ هنگامیک ه از
نقطه بازرسی میگذری ،احساس می کنی که وارد دنیای ساختگی
زنبورهای کارگر زن شده ای .اما به هر سو که میچرخیدم زنان را
پوشیده در اونیفرمهای خاکی و روسریهای لجن ی در حال راندن
ماشینها و کامیونهای نظامی به عقب و جلو بودند .خیره به جلو
کامل | مصمم راه می روند  ...میدیدم.
پری بحشایی زن مستبد ایرانی ،فرمانده نظامی کمپ اشرف 40 ،
ساله ،راهنمای تور من در آن روز بود .ما در یک لند کروز سفید

همه زمین خشک کمپ را گشتیم و زنانی را دیدم که در دهانه
تانکه ا د ر حا ل تعمیر  ،تنظی م و  ...مداره ا و موتوره ا بودند  ،تا
ماشینها ی جنگیشا ن ر ا جه ت حمل ه زند ه نگ ه دارند .صفوف
منظم ی ا ز تانکها ی کاسکاوا ل برزیل ی  BMP ،ها ی روس ی و
اسلحه های انگلیسی که بیشتر آنها در اواخر جنگ ایران – عراق
از ایران غنیمت گرفته شده بودند ،دیده میشد.
برخ ی ا ز ای ن زنه ا شرمگینان ه لبخن د میزدن د و دیگرا ن مانند
"بحشایی" ناگویا بودند .او خشن اما مصمم بود و محبوب زنان
دیگر .او میگفت» :هنگامیکه آنها نخستین بار اینجا آمدند ،برایشان
دشوار بود که با این ماشینهای مسلح کار کنند .آنها خود را باور
نداشتند .فک ر میکردن د فق ط مردا ن میتوانن د ای ن کاره ا ر ا انجام
دهند .اما هنگامیکه دیگر خانمه ا را دیدند بر عد م اطمینان خود
فائق آمدند .من خودم نیز چنین بودم«.
حسی ن مدن ی ی ک سخنگو ی سیاس ی مجاهدی ن خل ق ک ه آ ن روز
مباشر من بود ،گفت» :این زنان جوان همه به تازگی از ایران و
دیگر کشورها آمده اند«.
جوانترین مجاهدین یکی یکی آمدند تا داستانهای خود را تعریف
کنند .ی ک دخت ر جوا ن ب ا موها ی تیره  ،سری ع وب ه نحو ی رمانتیک
سرنوشت خود را به فارسی تعریف کرد و همقطارش آن را ترجمه
میکرد» :م ن  6ما ه پی ش ا ز تهرا ن آمدم 20 .سال ه هستم .در
آخرین روزهای حضورم در ایران وضعیت روانی بسیار بی ثباتی
داشتم .میخواست م خو د کش ی کنم .چرا ؟ زیر ا م ا هی چ حق
مخالفت ی نداشتیم .هی چ آزاد ی وجو د نداشت .حت ی مسائل
خصوصی برا ی جوانان مثل مهمانی رفتن ،آرایش کردن و حتی
آزادانه بیرون رفتن وجود نداشت .بسیاری از دوستان من خود را
سوزاندن د و ی ا معتا د شدند .م ن ا ز طری ق اینترن ت ب ه یک ی از
سخنرانیها ی مری م رجو ی برخوردم» :شم ا میتوانی د و باید« و از
آ ن پ س م ن احسا س کرد م ک ه میتوانم .اعتما د ب ه نفس م ر ا به
دس ت آوردم .م ن همیش ه معتق د بود م زنا ن ضعی ف هستند  ،اما
هنگامیکه حرفهای مریم را خواندم ،اعتماد به نفسم را برای آمدن
به اینجا به دست آوردم«.
سه نفر دیگر دقیقا مثل او نیز بودند ،شیوا راننده تانک  21 ،ساله
میگفت» :هنگامیکه در ایران بودم فکر نمیکردم که بتوانم تانک
برانم و یا با اسلحه شلیک کنم ،اما وقتی خواهر مریم رجوی را
دیدم ،امیدوار شدم که می توانم هر کاری بکنم .اکنون که مریم

رجوی را می شناسم ،میخواهم دیگران نیز در مورد او بدانند چرا
که آزادی ایران به او بستگی دارد«.
پس از شنیدن این شهادتها ،من به داخل تانکی برده شدم ،تا در
میدا ن آموزشی گردش کنم .زنها ،بی فکر ،مهربا ن و مغرو ر به
ماشینهایشا ن بودند .آنه ا هم ه ب ه م ن گفتن د ک ه چقد ر ا ز طریق
مریم اعتماد به نفس یافته اند .من شنیده بودم که مجاهدین باید
پیمانی مبتنی بر طلق جاودانی ببندند و جوانان هرگز نباید ازدواج
کنند و بچه دا ر بشون د و بزرگتره ا نی ز باید طل ق بگیرند .م ن از
سیما ،زنی که در اواخر ده ه  20زندگی بود ،پرسید م که آیا او
هرگز از بستن چنین پیمانی متأسف و پشیمان نشده است؟ او در
مقابل باد به انگلیسی فریاد زد» :وقتیکه فکر می کنم که دارم
به هدفم نزدیکتر می شوم ،زیباترین احساس را دارم و این خود
عشق است «.و هدفش چه بود ؟ او گفت» :من باید به زنان
ایرانی یاد بدهم که چطور مانند من احساس کنند و آنچه را خمینی
خرا ب کرد  ،بازساز ی کنم .ا و رو ح ه ر فرد ی ر ا میکشد «.من
عنوا ن کرد م که هرکس ،پیر و جوا ن در کم پ اشر ف در همین
طریق برنامه ریزی شده در مقابل رژیم آیت ا خمینی موضع می
گیرد ،با وجود اینکه این رکن کاریزماتیک انقلب ایرا ن  14سال
پی ش مرد ه است .سیم ا گفت» :ه ر وق ت ک ه در"رؤیاهای
طبیع ی ی ک دختر" د ر بار ه ازدوا ج و بچ ه دا ر شد ن غوط ه ور
میشدم ،احساس غرور میکنم از اینکه در این شرایط دشوار در
چهره خواهرانم شادی را می بینم«.
نادره ،زنی ایرانی که در تورنتو بزرگ شده است ،گفت که تعهداتش
را برا ی آمدن به عرا ق زیر پ ا گذاشته .او گفت» :من در تورنتو
بهتری ن زندگ ی ر ا داشتم  ،فیزیوتراپ ی و مکانیزمها ی بد ن می
خواندم  ،دوستا ن و خانواد ه داشتم  ،ام ا کمبو د چیز ی ر ا حس
میکردم «.سپس روزی در سال  1998او روی تخت خوابش دراز
کشیده و به سقف خیره شد و از تلوزیون ایران شنید که اسدا
لجوردی معروف به قصاب زندان اوین در تهران  ...کشته شده
است .مجاهدی ن ادع ا کردند که ای ن عملت بزرگ را انجام داده
اند» .من دیگر نتوانستم تحمل کنم ،فکر کردم تو برای مردمت
چه میکنی؟« او اکنون یک کامیون حمل راکت کاتوشا می راند.
هنگامیکه ما ایستادیم و از تانک پیاده شدیم ،من برای مباشرم،
مدن ی گفتم که چه حرفهایی میان من و دخترها در پادگان رد و
بدل شد .و وقتی که او برگشت ،بحشایی با حالت فمینیستی خود

داد سخن داد و از »جنایات ضد زن رژیم« گفت و اینکه چگونه
مریم مسیر را برای زنان هموار کرد ،تا به نقشی برتر از مردان
دس ت یابند .وافزو د که» :تح ت رژی م خمین ی زنه ا خو د کشی
میکنند ،اما اینجا زنها مسئول می شوند«.
با وجود اینکه مریم رجوی بیشتر وقتش را در فرانسه می گذراند و
در لبی های غرب به سر می برد ،چشمهای سبزش لبخند زنان در
کمپ اشرف میخرامد .تقریبا چهره اش به اندازه چهره صدام در
عراق و یا آیت ا خمینی در ایران به چشم می خورد .عکسهای
ا و د ر لباسها ی پرزین ت زین ت بخ ش بالی ن افراد  ،میزها ی شام،
سالنهای سخنرانی و حتی تانکها است .در سالهای  1960بنیانگذار
مجاهدی ن دانشجویان ی بودن د ک ه اسل م و مارکسیس م ر ا ب ه هم
آمیخته و در میان عده ای دیگر با اسلحه در برابر رژیم شاه مبارزه
م ی کردند .مانن د دیگ ر دانشجویا ن اصولگر ا د ر ده ه  60آنها
ارزشهای بورژوازی را رد کرده و به فرد گرایی پشت پا زدند و راه
چار ه ر ا د ر مبارز ه مسلحان ه یافتند .آنه ا همچنی ن شدید ا مخالف
دخالت دولت امریکا درایران بودند و چندین امریکایی که در ایران
کا ر می کردند را کشتند .بیشت ر رهبرا ن دانشجویا ن – به غیر از
مسعود رجوی و اندکی دیگر که در زندان بودند – در دهه 1970
اعدام شدند .
د ر سا ل  1979پ س ا ز آنک ه شا ه سقو ط کرد  ،رجو ی ب ا شیوه
کاریزماتیک خود ،هزاران پیرو به دور خود جمع کرد .در آغاز او از
خمینی حمایت کرد ،اما به سرعت از او و حلقه روحانیون اطرافش
جدا شد .و در سا ل  1981او مصمم به بر اندازی رژیم اسلمی
شد .او پیروانش را به خیابانها کشاند و بسیاری از آنها را به کشتن
داد .آنه ا بم ب عظیمی را که بی ش ا ز  70نفر ا ز مسئول ن رژیم
ایرا ن ر ا ب ه کشت ن دا د  ،کا ر گذاشتند .د ر مقاب ل هزارا ن نف ر از
اعضای مجاهدین دستگیر و سپس اعدام و یا شکنجه شدند .این
افراد شامل بسیاری از فرماندهان فعلی مجاهدین در عراق نیز
می باشند.
رجوی با تغییر چهره از ایران به پاریس فرار کرد .در آنجا شورای
مل ی مقاوم ت ر ا تأسی س کرد .ای ن شورا ی پناهگا ه سیاسی
مجاهدی ن است .د ر  ، 1986فرانس ه شرو ع ب ه محک م کردن
روابطش با ایران کرد و رجوی و جوخه های قتل او را به بیرون
پرتا ب کر د و آنه ا ب ه سلحها ی صدا م حسی ن پنا ه بردند .صدام
حسی ن سالها ی سا ل ا ز آنه ا حمای ت کرد .بسیار ی ا ز پشتیبانان

سیاس ی مجاهدی ن به عنوا ن پناهند ه سیاس ی در فرانس ه ماندند.
رجو ی ب ا شناساند ن مقرها ی نظام ی ایرا ن د ر جن گ ایرا ن –
عراق به صدام ،به بسیاری از هموطنان خود خیانت کرد و آنها را به
زیر بمبهای دشمن سپرد که این کارش را بسیاری از ایرانیان هرگز
ب ه ا و نم ی بخشایند .سپ س درس ت پ س ا ز آت ش ب س ایرا ن در
عراق د ر  1988او هزاران نفر از پیروانش را در عملیاتی به نام
"فروغ جاویدا ن " به مرزها فرستا د ت ا سرزمین ایرا ن را تصرف
کنند .دو هزا ر نف ر ا ز مبارزا ن مجاهد – بسیار ی ا ز آنه ا والدین،
همسران ،شوهران آنها که اکنون در عراق بودند  -کشته شدند.
این کشتن از روی ترحم که مهمانی عروسی را تبدیل به چیزی
بیشتر شبیه به یک فرقه به رهبریت زن و شوهری تبدیل می کرد،
نمایش غیر عادی سرقت مسعود رجوی از همسر• همکارش مریم
بود .مسعود عاشق مریم شد و برنامه سیاسی کاملی ترتیب داد تا
اورا به شکل یک ملکه انقلبی ارتقا دهند و طلقش از همسرش
را توجیه کند .مسعود ادعا کرد که زن باید با مرد مساوی باشد و
مریم باید در کنار او رهبریت مساوی داشته باشد ،اما کار کردن در
کنا ر ه م بدو ن ازدوا ج خل ف قوانی ن اسل م است .بنابرای ن او
طلق ش ر ا شاهکار ی تلق ی کر د و آ ن ر ا "انقل ب فرهنگ ی "
نامید.
چنانک ه "اروان د ابراهیمیا ن " مور خ و نویسند ه کتا ب "مجاهدین
ایرا ن " ب ه م ن گفت» :رجو ی گف ت ک ه ا و ب ا پیامب ر برابری
میکند .پیامبر با همسر پسرخوانده اش ازدواج کرده بود ،تا نشان
دهد میتواند بر قراردادی اخلقی فایق آید .این خود نوعی کفر
است«.
رجوی دوست داشت زنها در کنارش باشند و در ساختار فرماندهی
زنا ن ر ا جایگزی ن مردا ن کرد .ای ن با ر آ ن ر ا "انقل ب اصولی"
نامید .همچنین به لحاظ سیاسی به نحوی زیرکانه ای با افزودن
ادویه به فعالیتهایش ،روابط عمومی اش در غرب را افزایش داد.
دهها زن جوان در حال کشیدن کلشینکف هایشان در میدان کمپ
فریاد میکشیدند» :رجوی ،رجوی ،ایران ،ایران ،مریم ،مریم،
ایران ،ایران ،بدو ،بدو ،آتش ،آتش!« میدویدند ،آتش می کردند و
دوباره به دور فرمانده خود حلقه میزدند .یکی به جلو قدم برمی
داش ت و فریا د میزد» :هماهن گ نشد ه بودیم« دیگر ی فریاد
میزد» :فاصله میانمان بسیار زیاد بود «.و دیگری:
»سرعتما ن مناس ب نبود «.ب ه آنه ا استراح ت داد ه میش د و سپس

مرا نگاه کرده ،به سوی صف خود می دویدند ،عرق ریزان و نفس
نفس زنان.
سح ر  19سال ه شرو ع کرد» :مادر م وقتیک ه دستگی ر ش د مرا
حامله بود و من در زندان اوین به دنیا آمدم در  .1983هنگامیکه
ی ک سال ه بود م پدر م ب ه دلی ل حمای ت ا ز مجاهدی ن اعدا م شد.
اکنو ن م ن تان ک م ی رانم .مادر م د ر پایگا ه دیگر ی است .این
یک ی ا ز دلیل ی اس ت ک ه م ن تصمی م گرفت م ب ه ارت ش ملحق
شوم «.
چنانچ ه رهبرا ن سازما ن مباها ت میکنند  ،مجاهدی ن ی ک موضوع
خانوادگیست) .م ا س ه نس ل شهی د داریم :مادربزرگها  ،مادرها،
دخترها( بیشتر دخترهایی که من دیدم در مدارس مجاهدین در
کمپ اشرف پرورش یافته بودند ،در آنجا جدا از والدینشان زندگی
میکردند .دیدارها ی خانوادگ ی ا ز پن ج شنب ه ش ب ت ا جمع ه مجاز
بود .هنگامیکه عراق به کویت حمله کرد بسیاری از این دختران به
اردن انتقال یافتند و سپس به دیگر کشورها قاچاق شدند .آلمان،
فرانسه ،کانادا ،دانمارک ،انگلیس ،و امریکا .آنها توسط افرادی که
بیشترشا ن ا ز مجاهدی ن بودن د د ر ای ن کشوره ا بزر گ میشدند.
وقتیکه به س ن  18ی ا  19سالگی میرسیدند ،بیشتر آنها تصمیم به
بازگشت به عراق میگرفتند تا ردیف جوانترین نسل مجاهدین را پر
کنند .ه ر چن د ک ه کلم ه "تصمی م میگرفتند" کلم ه چندا ن درستی
نیست ،چرا که از زمانیکه این دخترها و پسرها به دنیا آمدند ،هرگز
یا د نگرفتن د خودشا ن فک ر کنند  ،بلک ه فق ط بای د کورکوران ه از
رهبرانشان پیروی می کردند.
نادر ه افشاری عض و ساب ق مجاهدی ن ب ه م ن گفت» :ه ر روز
صبح بچه ها از سن یک تا دو سالگی باید مقابل پوستر مسعود و
مری م م ی ایستادن د و ب ه آنه ا سل م م ی دادن د و درو د می
فرستادند «.افشاری که به آلمان فرستاده شده بود تا در طول
جنگ خلیج فرزندان مجاهدین را دریافت کند و عهده دار شود که
دول ت آلما ن سع ی کر د ک ه فرزندا ن مجاهدی ن ر ا ب ه سیستم
آموزشی خود جذب کند اما سازمان قبول نکرد .بسیاری از بچه ها
ب ه مدار س مجاهدی ن فرستاد ه شدند  ،ب ه ویژ ه مدارس ی ک ه در
فرانسه بودند .افشاری ادامه داد که» :رجویها به این بچه ها به
عنوان سربازان نسل آینده نگاه میکردند .آنها میخواستند بچه ها
ر ا شستشو ی مغز ی داد ه و کنترلشا ن کنند «.آنه ا برا ی بچ ه ها
چنی ن شر ح میدادن د که :ای ن سفره ا برا ی قدرتمن د کرد ن خو د و

پرتو بخشید ن به روحیه جان برکفی که با نور فرزانگی و فروغ
مریم و مسعود القاء میشود ،هستند.
همانطور که ما اطراف زمینهای پادگان گشت میزدیم ،حسین مدنی
گفت» :میدانستی که آنها همه این کمپ را با خراشیدن ساختند؟
و به همین خاطر است که آنقدر پایگاهشان را دوست دارند «.و
این حرف درست بود ،مجاهدین اراده کرده بود که از دل کویر
بهشت کوچک خود را کشت کنند و آن را با باغچه های سبزی و
ردیفهای درختان اکالیپتوس و دیگر درختان ،زمین های ورزشی و
سینماها ی پن ج شنب ه ش ب بیارایند .وقتیک ه م ن ای ن حقیق ت را
پرسید م ک ه ای ن سرزمی ن ب ا هم ه زینتهای ش توس ط صدا م حسین
اهدا شده و مجاهدین در واقع با کمک یک دیکتاتوری در حال
مبارزه با دیکتاتوری دیگری هستند ،مدنی و بحشایی هر دو با تأکید
گفتن د که :پی ش شر ط مجاهدی ن برا ی ایجا د پایگا ه های ش در
عراق  ،استقل ل ا ز امو ر عرا ق بود .بحشای ی گفت » :تنه ا چیزی
ک ه م ا استفاد ه کرد ه ای م خا ک عرا ق است «.حا ل آنک ه او
دروغگو بود و یا کامل | منکر این موضوع که من با هر که صحبت
کردم  ،اذعا ن کر د  -ا ز جمل ه افسرا ن عراقی  ،فرماندها ن کرد،
گروههای حقوق بشر که د ر  1991صدام حسین از مجاهدین و
تانکهایشان جهت حمله به شورشیان کرد در شمال عراق و شیعیان
در جنوب استفاده کرد .و اعضای سابق مجاهدین به یاد میآورند
ک ه مری م رجو ی دستور ی نامشهو ر داد» :کرده ا ر ا زی ر تانکهای
خو د بگیرید و گلوله هایتا ن را برا ی " گار د انقلب ی " ایرا ن نگه
دارید«.
هر چند که سالها مجاهدین ایدئولوژی مارکسیست و اسلمی را به
هم میچسبانند ،اکنون با گذشت زمان این ایدئولوژی مدرنیزه شده
است .امروز ه یک ی ا ز خطو ط استاندار د »شورا ی ملی
مقاومت« د ر براب ر سیاستمدارا ن اروپای ی و امریکای ی اس ت و
هدف ،پایه گزاری یک حکومت دموکراتیک و سکولر در ایران و
براندازی رژیم ایرا ن است و این شورا یک حکومت موقت و به
ریاست جمهوری مریم رجوی تشکیل خواهد داد و سپس انتخاباتی
آزاد را برگزار خواهد کرد .اما بر خلف این لفاظی ها ،سازمان
مجاهدین خلق مانند هر دیکتاتوری دیگری عمل می کند .اعضای
مجاهدین دسترسی به هیچ روزنامه ،رادیو یا تلوزیون  -مگر آنچه
سازما ن تجوی ز میکن د  -ندارند .چنانچ ه آ ن مورخ  ،ابراهیمیان  ،به
من گفت» :هیچ کس نمی تواند از رجوی انتقاد کند «.و هر

ک س باید مراح ل ا ز خو د انتقا د کرد ن را بگذراند» :هم ه چی ز بر
روی نوار ضبط میشود ،بنابراین آنها از هر چه شما می گویید ،نوار
دارند .اگر هر گونه نشانی از مقاومت وجود داشته باشد ،شما به
اندازه کافی انقلبی نشده اید و آموزشهای ایدئولوژیک بیشتری نیاز
دارید .حتی اگر مردم از پای در آیند و تسلیم شوند«.
صلح الدین مختاری ،مورخ ایرانی در تبعید كه هنوز روابطش با
مجاهدین را حفظ كرده ،چرا كه آنرا قویترین گروه مخالف مسلح
د ر مقاب ل رژی م ایرا ن میداند  ،ب ه م ن گف ت ك ه اعضا ی سازمان
مجاهدین خلق» :اگر با هر چیزی مخالفت كنند ،زندانی و گاهی
كشته میشوند«.
افشاری كه از ده سال پیش از گروه فرار كرد ،به من گفت كه
چقد ر »دوس ت داشتن« ممنو ع بو د  .هی چ دونفر ی نمیتوانستند
بنشینند و تنهایی صحبت كنند ،به ویژه در مورد زندگی سابقشان.
جاسوسا ن هم ه ج ا هستند .ای ن اید ه مری م بو د ك ه ه ر رابطه
احساس ی كشت ه شود .افشار ی گفت» :ا و ای ن كا ر را
"خشكانیدن ریشه "مینامد ،آنها همیشه به ما میگفتند :هر یك از
احساسات شما باید از كانال مسعود بگذرد و مسعود یعنی رهبری
و رهبری یعنی ایران «.جدایی زن و مرد قریبا در آن زمان هنوز
نو پا بود » :دختران مجاز به صحبت كردن با پسران نبودند.
اگر آنها را در حال گفتگو دستگیر میكردند ،شدیدا تنبیه میشدند«.
با وجود آنكه مریم و مسعود میتوانند با حیله ورزی با هم باشند،
آنه ا هم ه اعض ا را مجبو ر ب ه تجر د میكنند .افشار ی گفت » :آنها
به ما گفتند ،ما در حال جنگیم و سربازان نمیتوانند زن یا شوهر
داشته باشند .شما باید از هر روز خود گزارش دهید و به اندیشه
ها و رؤیاهایتان اعتراف كنید .آنها مردان را مجبور میكردند بگویند
وقت ی بو ی عط ر زن ی را میشنوند  ،چگونه دچا ر نعو ظ میشوند«.
مردا ن و زنا ن بای د د ر نشستها ی ایدئولوژی ك هفتگ ی جد ا می
بودند .در این نشستها آنها باید به طور عمومی امیال جنسی خود
ر ا بیا ن كنند .ای ن ن ه تنه ا شیو ه ا ی كنترل ی بلك ه وسیل ه ا ی برای
حذف همه بقایای اندیشه فردی است.
یك ی ا ز شدیدتری ن برخوردهای ی ك ه م ن د ر كم پ اشر ف داشتم،
دیدن مهناز بزازی بود ،فرمانده ای كه  25سال با مجاهدین بوده
است .من در بیمارستان اشر ف با او ملقاتی داشتم .او احتمال
تحت تأثیر داروها بود ،اما این موضوع حالت مستی طبیعی ای كه
ا و ا ز خو د می تابید  ،را توضیح نمیداد .علیرغ م – و ی ا شای د به

خاط ر – اینك ه ا و پ س ا ز حمل ه موشك ی امریك ا ب ه یك ی از
انبارهایی كه او محافظت میكرده ،پاهایش را از دست داده بود.
دكتر گفت كه او »هرگز اعتراض مهناز را نشنیده است و او حتی
ب ه ای ن طری ق نی ز ب ا "ملها" مقابل ه میكند «.بزاز ی حر ف دكتر
را قطع كرد و گفت» :من شخصا این چنین نیستم .این عقیده
همه مجاهدین است .درست است كه من پاهایم را از دست داده
ام  ،ام ا نبر د م ن هنو ز ادام ه خواه د داشت .زیر ا آرزو ی آزادی
وطنم را دارم «.در پای تختخواب او كه با شمعهایی احاطه شده
بود ،عكس بزرگی از مریم با لباس سفید و روسری آبی گلدار پیدا
بود.
در روزهای پر هرج و مرج پس از سقوط بغداد ،چند تن از اعضای
مجاهدین تصمیم به فرار از پادگانهای نظامی گرفتند و در زندانهای
كردها ی عراق  ،محبو س شدند .افسرا ن كر د ب ه م ن گفتند :ما
مطمئن نبودیم كه باآنها چه كنیم؟! یكی از آنها محمد بود ،پسری
لغر و نحیف  19 ،ساله ،ایرانی و اهل تهران با چشمهای بلوطی
غمگین كه من با او صحبت كردم .او تا سال پیش مجاهدین را
اصل | نمی شناخته است و هیچ از آنها نشنیده بوده است ،تا پارسال
كه روزی در نهایت نا امیدی در استانبول به دنبال كار می گشت و
یكی از نیروهای تازه استخدام مجاهدین اورا دید و او و دوستش
را كه با هم در خیابانها می خوابیدند و آنقدر گرسنه بودند كه دیگر
به هیچ چیز دیگری نمی توانستند فكر كنند را كشف كرد .آن عضو
مجاهدین برای یك شب به آنها جای خواب و غذا داد و روز بعد به
آنها تصاویر ویدئویی از مبارزات مجاهدین را نشان داد .او آنها را
برا ی پیوست ن ب ه ای ن گرو ه و كس ب درآم د د ر عرا ق د ر حالیكه
همزما ن علی ه رژی م ظال م ایرا ن م ی جنگند  ،اغو ا میكرد .و به
علوه به آنها گفت كه می توانند در آنجا با دختران مجاهد ازدواج
كرد ه و خانواد ه تشكی ل دهند .مجاهدی ن را ه نجا ت ب ه نظر
میرسیدند .به محمد گفته شد كه به خانواده اش اطلع دهد كه
برای كار به آلمان می رود و به او یك پاسپوت عراقی داده شد.
ا و گفت :ما ه او ل د ر اشر ف زیا د ب د نبود .سپ س تلقینه ا و
آموزشهای اداره پذیرش آغاز شد و به بخشهای خود انتقادی كشیده
شد .او فورا فهمید كه اینجا هیچ همسر ،پول ،ارتباط با والدین،
دوستی و آزادی نخواهد داشت .آنجا كابوسی بود كه او میخواست
ا ز آنج ا خل ص شود .ام ا هی چ را ه ترك ی نبود .هنگامیك ه ا و از
تعهد دادن به پیمان مبارزه همیشگی سرباز زد ،او را تحت فشار

روانی بی رحمانه ای قرار دادند .یك شب او دیگر نتوانست تحمل
كند 80 .قرص دیازپام بلعید و دوستش نیز رگ دست خود را زد و
مرد .اما محمد وقتی كه به هوش آمد خود را در زندان انفرادی
یافت .پس از روزها كه او را تحت فشار برای پیوستن به پیمان
مبارزه نهادند ،او بالخره به پیمان رضایت داد .او به نحوی حسی
به پیمان خود ادامه داد تا امریكایی ها به عراق حمله كردند و او و
دوست دیگری تصمیم به گریختن از كمپ به سوی كویرهای عراق
گرفتند .در كویر عربها به آنها حمله كردند و سپس آنها به سمت
كرده ا رفتن د و امی د داشتن د ك ه كرده ا ب ه آنه ا لط ف كنند .محمد
بیما ر ش د و سپ س دوبار ه خو د ر ا د ر زندا ن یافت .ا و گفت:
»مجاهدی ن ظاه ر خوب ی دارند  ،ام ا ه ر ك س ك ه د ر میا ن آنها
زندگی كرده باشد می داند كه آنها چقدر فاسد و كثیف هستند«.
ایرانی دیگری كه در زندان كردها ملقات كردم به من گفت كه او
سالها در ایران یك هوادار فدایی پشتیبان مجاهدین بوده استف اما
وقتی كه او بالخر ه خو د را به پادگانهای عرا ق رساند ،ا ز اینكه
رؤیاهای خود را كامل | در یك مینی ایالت تمامیت خواه نقش بر آب
دید ،وحشت زده شد.
پیش از آنكه كمپ اشرف را ترك كنم ،مسعود فارسچی ،یكی از
سخنگویان مجاهدین كه فارع التحصیل امریكاست ،به من گفت كه
فكر میكند مجاهدین در بهترین موقعیتی كه تا به حال ممكن بوده
است ،هستند» :ما همیشه گفته ایم كه تحدید واقعی برای
جهان  ،اصو ل گرای ی اس ت و اكنو ن جها ن بالخر ه آ ن ر ا دیده
است «.او گفت كه مجاهدین سدی در برابر اصول گرایان
هستند .با این وجود دو روز بعد در اوایل Gen. Ray Odierno,
 ، Mayاز دسته چهارم پیاده نظام به كمپ اعزام شد كه در مورد
تسلی م شد ن مجاهدین مذاكره كند .تانكهای امریكایی به اطراف
درواز ه ها ی كم پ اشر ف فرستاد ه شدن د و د و فروند  B-52در
آسما ن بال ی كم پ گش ت میزدند .پ س ا ز ی ك رو ز مذاكره،
فرماندهان مجاهدین به یك توافق تسلیمی دست یافتند كه طبق
آ ن آنه ا بای د اسلح ه ه ا و افرا د خو د ر ا د ر كم پ مجز ا نگهداری
میكرد.
 ، Lt. Col. John Millerنیز از دسته چهارم در مراسمی حضور
داشت كه مردان و زنان با تانكهای خود وداع میكردند .او گفت:
»م ا آنه ا ر ا میدیدی م ك ه ماشینهاشا ن ر ا میبوسیدن د و آنه ا ر ا در
آغو ش میگرفتند «.ی ك مر د  50سال ه د ر حا ل شیو ن د ر مقابل

ماشینهای جنگی از حال رفت .زنان بسیار بیشتر از مردان خود را
كنتر ل میكردند .آنه ا مانن د زنا ن مجاه د د ر اروپ ا ك ه اخیر ا برای
آزاد ی مری م ا ز زندا ن د ر خیابانه ا اش ك میریختند  ،نبودند .آنه ا به
آرزو ی خو د رسیدند .دادگا ه دستو ر آزاد ی مری م ر ا داد .و در
خصوص مسعود رجوی ،او در این مدت ،یك لحظه هم دیده نشد و
خود را نشان نداد .در واقع به نظر میرسد كه او ناپدید شده باشد.
برخی عراقیها ادعا می كنند كه چند روز پیش از سقوط بغداد او را
در حال سوار شدن به هلیكوپتری در جنوب بغداد دیده اند.
پس از مذاكره با مجاهدین ،گزارش شد كه  Odiernoگفته است
كه او فكر میكرده كه گروه به دموكراسی در ایران به این معناست
ك ه ب ر موقعی ت گرو ه ب ه عنوا ن تروریس ت بای د تجدی د نظ ر شود.
همچنین تعدادی از اعضای سنا ،افسران پنتاگون و حتی افرادی در
دولت ایالت متحده هستند كه گفته اند اگر همه آنچه مجاهدین
انجا م میدهند  ،مبارز ه اس ت ب ا »رژی م شیطانی« ایران  ،كامل
احتمال دارد كه نام آنها از لیست تروریستهای دولت ایالت متحده
حذ ف شود .یك ی ا ز مأمورا ن قانو ن گذار ی امریك ا گفت:
»جریانی در میان خط مشی های پنتاگون در حال گذر است تا از
مجاهدین به عنوان گروه مخالف ایران در آینده استفاده شود«.
ب ه تازگ ی " Brownbackپیما ن دموكراس ی ایران" ك ه ا ز "پیمان
آزادی عراقی" نمونه برداری شده است ،را ارائه كرده اس ت كه
طبق این پیما ن  50میلیون دلر كمك مالی به گروههای مخالف
رژی م ایرا ن جهت براندازی رژیم ای ن كشو ر داده میشود .حامیان
امریكای ی مجاهدی ن گفتند» :مجاهدی ن كلی د اطلعات ی مفیدی
برای امریكا درباره برنامه هسته ای ایران فراهم آوردند .یكی از
كارمندان كنگره كه از نزدیك با این موضوع سروكار دارد ،گفت كه
دستور ی امنیت ی و مل ی د ر جریا ن بو د ك ه شام ل بیانی ه ا ی برای
برخوردها ی محدو د د ر مقاب ل تسلیحا ت هست ه ا ی رژی م ایران
میشد .ما اگر از مجاهدین برای تشخیص آنچه ایرانیان دارند و به
عبارت بهتر برای آسان سازی تغییر رژیم در ایران استفاده نكنیم،
بی مبالتی كرده ایم«.
درهمین حال در داخل ایران اعتراض كنندگان ایرانی كه جان خود
را به خطر می اندازند و در زندانهای اوین ناپدید میشوند ،
مجاهدین را بسیار موذی میدانند» :اگر بیشتر از رژیم روحانیون
سمی نباشند ،به اندازه آنها هستند!« به علوه رجوی هموطنان
ایرانی خود را به صدام فروخت ،اطلعات كشور مادری خود را در

ازای پناهگاهی در كشور بیگانه برای فرقه ماركسیست –
اسلمی خود مبادله كرد .هنگامیكه ماه گذشته مجاهدین برای
آزادی مریم فشار وارد می آوردند ،به دنبال مجوز بی مورد برای
تظاهرات شبانه خود بودند ،بسیاری از ایرانیان ضد حكومتی از
دستگیری مریم شادی میكردند و متعجب از اینكه مسعود كجا پنهان
شده است و چرا او نیز توقیف نشد! این زمستان گذشته در ایران
هنگامیكه چنین طغیان مردمی در میان دانشجویان و دیگر افراد
هنوز فقط یك رؤیا بود ،اگر شما نامی از مجاهدین میبردید ،آنهایی
كه میشناختندشان و یا به یاد می آوردندشان ،به مفهوم رهبری
ایران توسط مجاهدین خلق میخندیدند .در عوض میگفتند رجوی
ها اگر شانس بیاورند »پل پت« ایران خواهند بود .پنتاگون عیب
مهلك خود را از در افتادن با گروه های بی پایه ای مانند اسلم
گرایانی كه با شوروی در افغانستان میجنگیدند ،دیده است و اخیرا
نیز گروه های تبعیدی عراقی را كه دیگر هیچ پایگاه مردمی ندارند
را دریافته است .به نحو خطرناكی ممكن به نظر میرسد كه امریكا
حتی در نظر دارد كه رجوی ها و ارتش آنها را از همسران step
 fordاحیا كند.
الیزابت روبین مكررا با این مجله همكاری می كند .مقاله آخر او
در مورد اصلح گرایان سیاسی در ایران بود.

چگونه تروریست نباشیم!

روشنگری اساسا محصول ،فرآورده و پی آمد نفی حقوق
صنفی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی شهروندان در یك نظام دیكتاتوری
دینی است .روشنگران عصر روشنگری در اروپای  400/500سال
پیش ،برای پایان دادن به حكومت شاهان منتسب از سوی دیكتاتوری
پاپها ،پا به میدان روشنگری گذاشتند .اینان میدیدند كه حقوقشان و
حقوق شهروندانشان چگونه زیر چكمههای متولیان كلیسا ،بیش از
هزار سال است به غارت رفته است و این غارتگری تا آن زمان
همچنان ادامه داشته است .بر شهروندان ایشان همه چیز حرام است
و انسانها در این گونه نظامهای دوگانهی حكومتی ـ جسمانی و
روحانی ـ تنها گوشت دم توپ و ابزاری برای سوءاستفادهی كلیسا
هستند .كسانی كه در این گونه جوامع به حقوق تضییع شدهی
انسانها ـ و البته حقوق شهروندی خودشان ـ آگاه شدند ،بانی حركتی
شدند كه در نهایت توانستند نظام حقوقی و قضایی حكومتی را تعدیل
كرده ،وزنه را به سمت بهبود زندگی شهروندان سنگینتر كنند.
با این همه روشنگری اساسا برای روشن كردن روشنفكران
است .روشنفكر است كه اگر كجفهم و بدفهم باشد ،فاجعه میآفریند.
روشنفكر است كه اگر فكرش روشن نباشد ،گند میزند به تاریخ و به
روشنفكری و به حقوق شهروندانی كه خیال میكند سنگشان را به
سینه میزند .با كمی مسامحه میتوان روشنفكران و باصطلح
نخبههای هر جامعهای را در دو دسته ،دسته بندی كرد .عدهای هستند
كه اگر تلشی میكنند ،برای احقاق حقوق شهروندانشان است ،برای
تادیهی مطالبات صنفی و اجتماعی و حقوقی و در نهایت مطالبات
سیاسی آنها ،برای نان و رفاه و كار و آموزش و بهداشت و بهتر كردن
محیط زیستشان .روشنفكرانی كه عمل و پراكتیكمان تلششان را
برای بهتر كردن وضع زندگی مردم سمت و سو میدهند .چنین
شهروندانی نه »قهرمان« هستند ،و نه اگر مردند» ،شهید« و
»اسطوره« و »اسوه« قلمداد میشود .شهروندان و جامعهای
كه چنین نخبگانی دارد ،برای بزرگداشت چنین روشنفكرانی ،آنان را
همان گونه كه بودند و همان گونه كه برای بهبود وضع شهروندان
تلش كردند ،به تاریخ و نسلهای بعد معرفی میكنند .اگر هم
خطایی داشتهاند ،یا جایی چپ و راست زدهاند ،چهره ی واقعیشان را
نشان میدهند.
یك قشر روشنفكر دیگر از همین سنخ در جامعه هست كه در
همین راستا ،چهرهی واقعی و نه »كاریسماتیك« این تلشگران را
شفاف و روشن به نمایش میگذارد .چنین كسی ،یك آدم كامل

معمولی است ،با مقداری مطالعه ،با فهم درستی از مدرنیته و اگر هم
در سیاست دخالتی میكند ،آن هم برای استیفای حقوق صنفی و
مطالبات اولیه و ابتدایی و روزمرهی شهروندان كشورش است .چنین
تیپی اساسا برای این پا به میدان مبارزهی انتخاباتی ،حزبی ،و حكومتی
میگذارد ،كه بتواند وضع زندگی روزمرهی شهروندانش را بهتر كند.
چنین روشنفكری به تعبیری وكیل مردم است و حقوقشان را به ایشان
گوشزد میكند .چنین روشنفكری در واقع هم برای بهبود وضع زندگی
خودش تلش میكند و هم بهبود وضع زندگی مردم .این روشنفکر
این رابطهی دو طرفه را میشناسد .نه چیزی را فراموش میكند و نه
با دریافتی ،استخوان لی زخم میگذارد و نه برای مصلحتی ،حقی را
فدا میكند .شعارهای چنین روشنفكری از این جملت غلیظتر نیست؛
كار برای همه ،كم كردن ساعات كار اضافی ،تقلیل ساعات كار به 35
ساعت ،اضافه حقوق  5درصدی ،حقوق برای دوران بیكاری كارگر و
كارمند ،برای دوران بیماری شهروند ،برای دوران از كار افتادگی و…
تلشهایی از این دست.
دایرهالمعارف فرهنگ علوم ،نوشتهی موسی نباتی ،تروریسم
را »عقیده به لزوم آدمكشی و تهدید و تخویف ]خوار كردن[ و
تخریب و ایجاد وحشت در میان مردم برای برانداختن حكومت و در
دست گرفتن زمام دولت ]یا حكومت[ یا تحمیل عقیده و فلسفهای به
جامعه« تعریف كرده است.
در این تعریف ،تروریسم با آدمكشی آغاز میشود ،و با تهدید،
تخویف ،تخریب و ایجاد وحشت در میان مردم ،تكمیل میشود.
هدفش هم اساسا برانداختن حكومت است و رسیدنش به قدرت!
پس از جنگ جهانی دوم كه این روزها شصتمین سال پایانش
را همهی جهان جشن گرفته است ،اولین كسی كه در ایران ترور شد،
تاریخنگار ،زبانشناس و متفكر برجستهی ایران شادروان احمد كسروی
بود .سنبهی تروریستهای او آنچنان پر زور بود كه حتا دادگستری و
دولت وقت ایران در سال  1324خورشیدی جرات نكردند به جنازهی
پاره پاره شدهی او و منشی وفادارش كه در كاخ دادگستری ترور شده
بودند ،نزدیك شود .طراح و سازماندهندهی این ترور ،بجز اجازه و
فتوایی كه از برخی روحانیون مخالف روشنگری داشت ،شخصا نیز با
شخص احمد كسروی مشكل داشت .یرواند آبراهامیان دلیل دیگر
ترور احمد كسروی را از سوی جریان منتسب به نواب صفوی ،بجز
روشنگری كسروی در باب دكانداران دین ،سنی قلمداد كردن اجداد
سلسلهی صفویه از سوی كسروی دانسته است .نواب از این كه

كسروی پتهی پادشاهان صفوی را روی آب ریخته بود ،خیلی از دست
كسروی ناراحت بود .در كتابهای تاریخی به جامانده از همان دوران
صفویان ،روشهای تروریستی اجداد شاه اسماعیل ـ شیخ جنید و شیخ
حیدر ـ به خوبی نشان داده شده است .یكی از شیوههای تروریستی
این شیوخ انداختن گربهی آتش گرفته در خانههای مخالفینشان برای
ایجاد جو رعب و وحشت و امنیت شكنی و وادار كردن ایشان به سكوت
و تسلیم بوده است .نواب ،بنیانگزار جریان تروریستی »فدائیان
اسلم« به این دو دلیل ،احمد كسروی را برای دست گرمی تروریسم
و جا انداختن این شیوهی مرضیه در ایران آن زمان برگزید و البته موفق
هم شد.
كسروی در كتاب »تاریخ پانصدسالهی خوزستان«
مینویسد:
»در تاریخهای صفوی ،همیشه پرده بر روی خونخواریها و
زشتكاریهای شاه اسماعیل ]صفوی[ كشیدهاند و این است كه او،
از پادشاهان نیكوكار شمرده میشود؛ در حالیكه كارهای زشت بسیار
كرده و اگر در تاریخ جستجو شود ،تاختوتازهای ازبكان در خراسان و
ویرانكاریهای عثمانی در آذربایجان ،بیشتر میوهی كارهای ناستودهی
این شاه بود.
»شاه اسماعیل ،بنیانگزار سلسلهی صفوی ]مرشد
كامل[ یك گروه زندهخواران در دربار داشته است كه زیر نظر
جارچیباشی bشاه ،انجاموظیفه میكردند و ماموریت داشتند كه به
محض اشارهی وی ،گوشت بدن مجرم را به دندان قطعه قطعه كنند و
بخورند .این رسم تا پایان عصر صفوی برقرار ماند«.
بدبختانه نواب صفوی زنده نماند تا حكومتی را كه آن همه برای
آن »جانفشانی« كرده بود ،ببیند ،ولی برخی از یارانش ماندند و
بعدها فرزندان و ادامه دهندگان راه او ،با همان شیوهی آدمكشی،
تهدید ،تخویف ،تخریب و ایجاد وحشت در میان مردم ،به حكومت
رسیدند.
سازمان مجاهدین خلق یكی از گروههای ادامه دهندهی این
شیوه برای رسیدن به قدرت ،درست در همان سال اعدام نواب صفوی
ـ و لبد برای بزرگداشت نواب ـ تاسیس شد .مجاهدین نیز كوشیدند با
همان شیوههای آدمكشی ،تهدید ،تخویف ،تخریب و ایجاد وحشت در
میان مردم ،چه پیش و چه بعد از بهمن  57به قدرت برسند.
جریان به جا مانده از دوران تاسیس سازمان مجاهدین كه
بیرون از این جریان ،از چند پیرمرد بالی  55سال تشكیل میشود ،از

این كه ما و دنیای پس از گسترش تروریسم در جهان ،اعضا و
بنیانگزاران این جریانها را »تروریست« معرفی میكنند ،به شدت
گزیده شدهاند .اینان آدمكشی را »اعدام انقلبی« دزدی و گردنه
گیری را »مصادرهی انقلبی« ،ایجاد رعب و وحشت در میان مردم را
»امنیت و ثبات شكنی« ،تهدید را »خروش انقلبی مجاهدین و
فدائیان رهایی« ،تخریب را »مبارزه با امپریالیسم« ،وطنفروشی و
گرفتن امكانات از كشورهای خارجی را برای به بن بست كشاندن
حكومتهای درگیر با آنها» ،سفر به جوار خاك میهن« و كشتن
مردم را »برافروختن آتش در كوهستانها«… نامگزاری
كردهاند.
در كشورهای مدرن و متمدن ،نه تنها تروریسم ،بلكه حمایت از
تروریسم هم جرم و جریمه دارد .هاینریش بل نویسندهی نامدار
آلمانی را برای حمایتی كه از گروه تروریستی »بادرماینهوف« كرده
بود ،دستگاه قضایی آلمان به دادگاه كشاند.
دوسال پیش در ماه ژوئن  2003كه مریم قجرعضدانلو به
دلیل طراحی ترور  25نفر از مخالفین سازمانش ،دستگیر و به زندان
كشانده شد ،یكی از همان حامیان تروریسم و همراهان بنیانگزاران
این جریان ـ با این كه سالها بود از این جریان به دلیل همكاری با
حكومت اسلمی كنار گذاشته بود ـ كوشید از حقوق شهروندی
تروریستها و رهبرشان در اروپا حمایت كند .این فرد كه همچنان در
منگنهی دو حكومت در قدرت و در سایه ،در حال معلق زدن است ،با
استناد به قوانین شهروندی حقوق یك پناهنده ،طی اطلعیهای از عیال
رهبر تروریستها حمایت كرد .در همین غرب اگر یك شهروند غربی ـ
نظیر هاینریش بل ـ نیز از تروریسم و تروریستهای وارداتی و محلی
حمایت كند ،به دادگاه كشانده میشود ،چه برسد به گروهی كه
كارنامهی  42سالهاش فقط آدم كشی ،تهدید ،تخویف ،تخریب و ایجاد
وحشت در میان مردم بوده است .درس اول برای تروریستها این
است .اگر عمری بود ،سیاه مشق دیگری را هم برای آموزش
تروریستها خواهم نوشت!!

نقد سلح ،نفی ایدئولوژی
در جریانهای سكتاریستی و عقیدتی كه بنیانگزاران و رهبران
آن ،با فاكتور شستوشوهای مداوم مغزی ،انسانها و تودههای
هوادارشان را تبدیل به آدمكشانی حرفهای میكنند ،سلح و تقدیس
سلح عامل ویژهای است .فرهنگ »مبارزهی مسلحانه« ،تقدیس
سلح ،بوسیدن سلح در هنگام مراسم شامگاه و صبحگاه و یا سلح را
همردیف »ناموس «bحامل آن تعریف كردن ،از انسانهایی كه به
خیال خودشان »صادقانه« در خدمت این جریانها بودهاند ،عناصر
ویژهای میسازد كه در زنده بودنشان» ،قهرمانی« هستند نظیر
ابراهیم ذاكری ،رئیس مرحوم سازمان تروریسم و امنیت سازمان
مجاهدین ،كه میگویند در زندگی تشكیلتیاش در  100رشته عملیات
نظامی و تروریستی شركت فعال داشته است .چنین فردی در هنگام
مرگ نیز باز هم »قهرمان«ی است كه تمام زندگیاش را برای
آرمان رهایی هموطنانش از زیر یوغ یك استبداد جنگیده است ،تا
شهروندان را به زیر سلطهی مستبد دیگری بكشاند .ارزش دادن و
ارزش گزاریای این گونه در نهایت تقدیس همان سلح است و اگر

»مجاهد خلق« یا عضو جریان دیگری از این سنخ ،از
»ناموس«ش دفاع نكند ،او را به حد یك خائن و جانی و وطنفروش
و جاسوس تنزل داده و صدور حكم اعدامش را به دست »قهرمانانی
دیگر« هموار میسازد .تاریخ از این دست تجربهها فراوان دارد و
سوگمندانه تاریخ معاصر ما ایرانیان بسیار بسیار بیشتر!
شادروان شاهرخ مسكوب در یادداشتهای روزانهاش زیر
عنوان »روزها در راه« در رابطه با »حزب طراز نوین توده« و
سرنوشت رقتبار آن ،كه خود مسكوب نیز مدتی گرفتار »پوپولیسم«
آن بود ،در تاریخ  30/2/1358مینویسد:
»پور رضوانی و آرسن هر دو متهم به یك جرم بودند؛ آدم
كشی! هر دو با هم در قزل قلعه بودند .هر دو گویا به راستی آدم
كشته بودند ]قتل سیاسی[ و هر دو به راستی معصوم بودند.
دستشان را دیگران در خون كرده بودند ،وال قلب هر دوشان به
سفیدی ایمانشان بود ،پاك و شفاف ،و درست از همین جا سیاهشان
بودندچون به هدف زحمتكشان ایمان bچشم بسته داشتند ،و
.
كرده
چون ایمان داشتند كه »حزب توده« حزب زحمتكشان است ،دیگر
بیچون و چرا از راه این حزب به سوی آن هدف میرفتند و برای
رسیدن به آن هر چیزی را مجاز میدانستند ،كه یكی از آنها از میان
برداشتن »جاسوسها و خبرچینها« بود كه به درون تشكیلت
رخنه كرده بودند ،كه میخواستند اسرار آن را لو بدهند .من جسته و
گریخته موضوع را شنیده بودم ،از این و آن در قزل قلعه .هرگز با
خودشان صحبتی نكردم .به هر حال دست آنها برای نجات عدهای
به خون كسان دیگری آلوده شده بود ،وگرنه هیچ كدامشان در دل به
بیعدالتی رضایت نمیدادند و اصل برای از بین بردن بیعدالتی بود كه
خود» ،عدالت« را زیر پا گذاشتند .به هر تقدیر آدم كشی را
نمیتوان پذیرفت .شاید توجیه این كار ـ اگر كرده باشند ـ برای
خودشان هم آسان نبود .باری عكس پوررضوانی بیست و چند ساله،
جوانی از رو رفته و خجالتی بود .از »آرسن« حتا عكسی هم
نمانده بود .چیزی شبیه صورت او را نقاشی كرده بودند .آنها را
نگاه میكردم و در دلم به بیحاصلی رنجهای آدمیزاد گریه میكردم.
پوررضوانی حتا »جر« زدن در بازی والیبال را هم تحمل نمیكرد.
چند صباحی كه امكانی پیش آمده بود و توریای در حیاط زندان علم
كرده بودند ،از كوچكترین كلك ،نارو و تقلبی در بازی ـ حتا اگر به
شوخی بود ـ مثل اسفند روی آتش میتركید .آرسن استخواندار ،با
تجربه ،قرص و خونسرد و شوخ بود.

»نمایشگاه پر از خسرو روزبه بود .عكس و مجسمه و
نوشته… حزب توده سعی كرده بود از نام… او منتهای بهره
برداری را بكند…)ص  92تا (93
خسرو روزبه یكی از تروریستهای این حزب بود و دست كم
روزنامه نگار »محمد مسعود« را ترور كرده بود ،و احمد شاملو كه
شعر حماسی بلندی را به او تقدیم كرده بود ،پس از آگاهی از
تروریست بودن روزبه ،شعرش را از او پس گرفت و بقیهی قضایا...
جالب این كه مجسمهی همین خسرو روزبه در كشور ایتالیا كار یكی از
اعضای شورای ملی مقاومت رجوی ـ رضا اولیاء ـ در یكی از میادین
این كشور به سرنوشت خونبار این حزب و همتایان امروزیاش
دهنكجی میكند.
من خود در همین آلمان و ایران ،چند ایرانی را از نزدیك
میشناسم كه نام فرزندانشان را به یاد این رزمندهی حزب توده خسرو
و روزبه گذاشتهاند.
اما سلح و ترور دیگران ،چه مخالفان درون گروهی و چه حتا
دشمنان و حاكمان ،شیوهی مرضیهی كسانی است كه از این گونه افراد
برای »ایجاد جو رعب و وحشت« و »امنیت شكنی« استفاده
میكنند ،تا همراه با از بین بردن مخالفانشان ،از ملت نیز نسق بگیرند و
آنها را به تسلیم و سكوت وادارند.
در رابطه با سازمان مجاهدین خلق ،خلع سلح این جریان،
یكی از نقاط سرفصلی و كیفی تاریخ سازمان مجاهدین خلق است.
امپریالیستها و جهانخواران آمدند و سلح را از دست این
»رزمندگان« و مبارزان راه مسعود رجوی و بانو گرفتند و خلع
سلحشان كردند.
رزمندهای كه از همان دوران نضج گرفتن این دستگاه ،بدون
ارزش قائل شدن برای زندگی انسانها حاضر بود ـ و هست ـ بدون
محاكمه ،هر فردی را تنها به »اتهام« جاسوسی و خبرچینی و عنصر
نامطلوب بودن ،سر به نیست كند ،چه تفاوتی با آدمكشان »مافیا«
دارد؟!! اصل مگر مافیاییها چه میكنند كه تروریستهای تودهای و
فدایی و مجاهد نمیكنند؟! آنها آدمكشند و اینها قهرمانان ملت ،و
»تندیس«هاشان را باید در موزهها و نمایشگاهها و گذرگاهها علم
كرد؟!
واقعیت این است كه نقد سلح در جریانهای تروریستی ،در
نهایت به نفی خشونت و به نفی ایدئولوژی این جریانها راه میبرد.

نمیتوان هم مجاهد خلق بود و هم از كشتن كسی ابا داشت .اگر
مجاهدی ،به ویژه در ردههای بالیی سازمان ،دستش به خون كسی
آلوده نشده است ـ كه چنین احتمالی بسیار پائین است ـ تنها به این دلیل
بوده است كه شرایطش پیش نیامده است ،وال در چنین جریانهایی و
به ویژه در سازمان مجاهدینی كه ما مكانیسمش را میشناسیم،
كسانی ردههای بالیی میگیرند كه بیشتر مورد اعتماد رهبران این
جریانها باشند ،یعنی كه سرسپردگیشان را با مجیزگوییهای
گوناگونشان بارها و هر روزه به اثبات رسانده باشند .یعنی كه بارها و
بارها برای اعلم میزان وفاداریشان ،به پای رهبرانشان بوسههای
جانانهی جان نثاری زدهاند ،برای این است كه همه چیزشان ،یعنی
همهی ناموس و شرف و آزادی و حق انتخابشان را برای گرفتن پست
و رده تقدیم رهبرانشان كردهاند ،تا به بازی گرفته شوند و البته كه این
گونه »رده گرفتن«ها كار هر كسی نیست .نمیشود از یك سازمان
تروریستی برید و به ردههایی كه به این بهای گران» bابزار شدن« به
دست میآید ،همچنان بالید .نفی سلح و خشونت در یك جریان
ایدئولوژیكی ،به ویژه از نوع سازمان مجاهدین خلق كه تنها سازمان
بازمانده از »عصر طلیی« خرابكاریهاست ،به »نفی
ایدئولوژی« این جریان راه میبرد .آنانی كه هنوز سازمان
مجاهدین را باور دارند ،برای شهادت بنیانگزارانش آبغوره میگیرند،
تشكیلت و مناسبات و ارزشهای درون تشكیلتی آن را به رسمیت
میشناسند ،همچنان از همان جنس و همان تافته هستند .ایدئولوژی،
چسب و محور و لولی این گونه جریانهاست .اگر این چسب ،وا برود
و مثل خشونت در روابط درونی و بیرونی این جریانها نفی بشود ،كل
لول از پاشنه در میرود .دیگر ایدئولوژیای نمیماند كه »عنصر
موحد مجاهد خلق« بتواند برای آن از »همه چیزش تمام عیار«
ببرد و در تشكیلت ذوب شود .تاریخ نشان داده است كه كسانی
میتوانند چنین جریانها و »سكتهایی« را نقد كنند كه آلودگی
كمتری به این جریانها داشته باشند ،یعنی ردههای تشكیلتی پائینتری
داشته باشند ،یعنی كه »حل شدگی« در این جریانها نداشته
باشند .اگر شاهرخ مسكوب توانسته است از »حزب طراز نوین
توده« این گونه فاصله بگیرد ،برای این است كه تنها مدتی موج این
جریان او را با خود برده است ،اما از آن جنس نشده است .كسانی كه
از رهبران و بنیانگزاران این جریانها بودهاند ،هرگز نمیتوانند این دم
و دستگاه را اصولی و ریشهای نقد بكنند .نقد این جریانها ،نقد وجود
خود اینها ،تاریخ زندگیشان» ،قهرمانیهاشان« و ارزشهایی

است كه هم چنان به آن افتخار میكنند ،یا دست كم جرات نقدش را
ندارند .اتفاقا برای نقد سلح و نفی ایدئولوژی چنین جریانهایی
انسانهایی لزمند كه به این جریانها به عنوان تجربههای تلخ
جوانیشان بنگرند و نه »قهرمانیهاشان« .تاریخ و به ویژه تاریخ
معاصر ایران از این كج فهمیها بسیار دارد .نمیتوان هم نان
مجاهد بودن را خورد و هم نان جدا شدن از این جریانها را بدون نقد
سلح و نفی ایدئولوژی و تشكیلت آن را!

رقابت در ترور و آدمکشی سیاسی
یكی از شوخیهای تاریخ معاصر ایران ،حسادت و رقابت بین
دو جریان تروریستی همپا و همراه با هم برای پروسهی امنیت شكنی
در ایران دههی پنجاه شمسی است .سازمان مجاهدین خلق از زمان
تاسیسش 15 ،شهریور  1344تا  19بهمن  ،1349روز حملهی
چریكهای فدایی خلق بعدی ،به ژاندارمری منطقهی سیاهكل در
شمال ایران ،اساسا فعالیت مشخصی نداشت .همهی فعالیت این
جریان خلصه شده بود در طرح ادغام ماركسیسم و اسلم و اختراع
عقیدهی نوظهوری به نام اسلم راستین و با محتوای
ماركسیستیاسلمی در واحد ایدئولوژی سازمان bتا این تاریخ بینام
/
مجاهدین خلق ،به مدیریت محمد حنیف نژاد و عضویت مسعود رجوی
در این واحد.
 19بهمن  1349در واقع زنگ خطری بود برای مجاهدین كه
از فداییها عقب افتادهاند و همین الن است كه این جماعت
دانشجوی كمونیست در طرح »امنیت شكنی« و »ثبات شكنی«
بر مجاهدین پیشی گیرند و با شكننده كردن ساختار امنیتی نظام ،به
حلقهی قدرت راه یابند .هول و هراس این جماعت را در یادداشتها
و خاطره نگاریهای باقی ماندههای این دو جریان چه خوب میتوان
دید و بر آن تاسف خورد .مسابقهای احمقانه برای ترور و برای دست
یافتن به قدرت ،از راه ترور و ترور و آدمكشی و خشونت .البته حال
سالها از آن سالها گذشته است ،اما عملكرد تروریستی جریانهای
وابسته به بن لدن و زرقاوی و خودكشیهای انتحاری این جریان ،برای
به بن بست كشاندن روند امنیت و دموكراسی در خاورمیانه ،برای من
ایرانی تنها یادآور bهمان چرخهی »ایجاد وحشتی« است كه این دو
جریان آغاز كرده بودند و برای پیشی گرفتن از هم ،با هم رقابت و به
هم حسادت میكردند.
در برگهای  351به بعد كتاب »آنها كه رفتند« جلد دوم
خاطرات لطفا میثمی ،یكی از اعضای فعال و عضو یكی از سه
شاخهی باقیمانده در بیرون از زندان bسازمان مجاهدین خلق ،پس از
دستگیری bتقریبا  %90اعضا و كادرها و مسئولین سازمان در پی
ضربهی  ،1350مطلبی است كه روند این حسادتهای كودكانه را بین

این دو جریان مجاهد و فدایی در آن سالها و البته بعدها به روشنی
نشان میدهد.
»زمستان بود ]احتمال زمستان  [1352پادشاه عمان ،سلطان
قابوس میخواست به ایران بیاید .سید ]بهرام آرام كمونیست بعدی
سازمان مذهبی مجاهدین خلق[ در سرشاخه مطرح كرد :حال كه
سلطان قابوس به ایران میآید… یك سری عملیات داشته
باشیم… مثل شركت شل جنب سینما شهر فرنگ بود] ،من یعنی
میثمی[ به شركت كشتیرانی گری مكنزی رفتم .بمبی ساخته شد و
داخل دستشویی شركت كار گذاشته شد ]و لبد هیچ كس هم از مردم
عادی كشته و زخمی نشد![ .هم زمان با حركت شاه و سلطان
قابوس تلفن زده شد… ]خلصه[ این بمب منفجر شد… یك
بمب هم در خیابان آزادی ،در چالههای برق و آب گذاشته بودند
]گذاشته بودیم[ كه در مسیر منفجر شد)«.همانجا(
جالب این كه »گویا سفارت عمان را فداییها شناسایی كرده
بودند ،چون قرار بود عملیات ،مشترك ]بین مجاهدین و فداییها[
باشد .اینها بمب را در خرابهای گذاشته بودند كه  200متر با سفارت
عمان فاصله داشت…«
گروه لطفا میثمی ،مجاهد خلق و تروریست آن زمان ،بمبی
را هم در داخل كاور لباسی جاسازی كرده بودند» .بمب در داخل
كاور به نخ محكمی آویزان شده بود و سر نخ نیز دست حامل بمب
بود .با رها كردن نخ ،بمب روی زمین پشت نردهها قرار گرفته بود.
خلصه ساعت  9شب در خانهی ]تیمی[ شیخ هادی صدایش را
شنیدیم) «.همانجا(
»یك بمب هم در كارخانهی لندرور انگلیس منفجر
شد) «.همانجا(
»بنا بود یك اعلمیهی مشترك از جانب فداییها و مجاهدین
منتشر شود .ما هم لیست انفجارها را نوشتیم .فداییها دو تا از
انفجارات ما را ننوشته بودند .یادم هست سید ]همین بهرام آرام[
میگفت :ما از اینها ]سازمان چریكهای فدایی خلق[ خیلی كلك
خوردیم… تحلیل ما این بود كه ]فداییها[ میخواستند پیشتازی
خودشان را با بیشتر بودن بمب نشان دهند…«
و البته میثمی در ادامه ،روند چند ترور و بمبگذاری دیگر را با
علقهای درست مانند اعوان كنونی اسامه بن لدن تعریف میكند…
»آن موقع فداییها فاتح را ترور كرده بودند .بچهها با
اتوبوس bكارگرها رفته بودند .یكی از همین فداییها با موتور یك

دسته اعلمیه داخل اتوبوس میاندازد كه بگوید ما فاتح را ترور كردیم.
همهشان ]همهی كارگرها[ می گفتند این كار ،كار ساواك است.
چون فاتح یك آدم سرمایهدار ملی بود ،به كارگرها رسیده بود.
هیچكس این ترور را ]عملیات تروریستی فداییان خلق آن زمان را[
تائید نكرد) «.همانجا(
و جالبتر از این رقابتهای كمدی …» :آن روز من
]لطفا میثمی[ پشت بیسیم ]برای شنود بیسیم ساواك[ نشسته
بودم… یكی از خانمهای فدایی را به نام… فلن گرفته بودند و
او قرار خودش را لو داده بود… بعد كه حمید اشرف سر قرار
میآید ،متوجه نمیشود .خلصه مرضیهی احمدی سر قرار میآید .او
را تعقیب میكنند .میرود میدان امام حسین ،بعد …تعقیبش
میكردند كه ما در پشت بیسیم میشنیدیم… من همهی اینها را
ضبط كردم… ]جالب این كه[ البته فداییها لو رفتن بیسیم ،قرار
و كشته شدن مرضیهی احمدی را به ما نگفتند .سید ]بهرام آرام[ با
نگرانی گفت :چه كار كنیم؟ ]لطفا میثمی[ گفتم :بهترین راهش
این است كه نوار ضبط شده را به آنها بدهیم ،تا شرمنده
شوند…« )همانجا(
جالبتر این كه شخص مسعود رجوی هم كه در این تاریخ در
زندان بود ،مرتب به وسیلهی »یادداشتهای خونین درون زندان«
یعنی یادداشتهایی كه روی كاغذ سیگار ریزنویس میشد و زندانی در
هنگام آزادی آنها را میبلعید ،تا بعدا بدنش آن را دفع كند ،بارها به
این تیمهای عملیات تروریستی پیشنهاد كرده بود كه در بیرون حتما
مرتب عملیات تروریستی بكنند ،چرا كه فداییها از مجاهدین جلو
افتادهاند…
اینها همان روشنفكران و دكتر/مهندس/دانشجویانی بودند
كه با به بن بست كشاندن امنیت مردم ،با این شیوههای رفتاری ،در
واقع زمینه ساز به قدرت رساندن جریان فعلی حاكم بر ایران شدند.
تقریبا تمامی جریان فداییان و چریكهای فدایی خلق رفتند و جذب
دستگاه حكومت اسلمی شدند و جریان مجاهدین خلق به رهبری
مسعود رجوی برای گرفتن سهمی از قدرت به چانه زنی با حكومت و
اعمال فشار با انجام سلسله ترورها و ترورهای انتحاری پرداخت .به
هر جای تاریخ معاصر ایران را كه دست میگذاری ،از این »آبلهها«
فراوان میبینی! حیف ،چقدر ما بهای ناآگاهی این طیف
»روشنفكرانمان« را كه همچنان و تا همین الن هم جریان حاكم

بر جریان روشنفكری ایران را تشكیل میدهند ،پرداختهایم و
میپردازیم!!

پوپولیسم سیاسی!
دنیای غریبی است .درست همان زمانی كه یك موقعیت
ویژهی تاریخی پیش آمده است تا سازمان مجاهدین خلق از صفحهی
سیاسی ایران و منطقهی خاورمیانه حذف شود و نیروهای ملی،
آزادیخواه و دموكرات ،امكانی برای نفس كشیدن پیدا كنند ،دفاعهای
جانانهی پوپولیستی برخی جماعت »غیر سیاسی« كه از سیاست
فقط هوچیگری را میفهمند و به چیزی كه باور ندارند ،حمایت و
حفاظت از منافع عالیهی ملت ایران است ،چپ و راست اعلمیه صادر
میكنند كه :بشتابید و برای نجات جان تروریستهای وطن فروش به
تظاهرات روز شنبه بپیوندید.
تا پیش از این فرصت ویژه كسی مجاهدین را به حساب
نمیآورد و شوربختانه این روزها بسیاری از سایتهای اینترنتی پر شده

است از اعلم حمایتهای جانانه از رهبری خاص الخاص عقیدتی و
سازمان ولیت فقیهی مجاهدین خلق عراق؛ جریانی كه سالهاست در
كشور دشمن ،عراق ،بر ضد تمامیت ارضی ما به دشمن اطلعات
میفروشد .دور نیست كه این جماعت »سوپر حقوق بشری« برای
نجات جان سید علی خامنهای و علی اكبر هاشمی رفسنجانی نیز یقه
پاره كنند و برای حضرت كوفی عنان نامهها و امضاهای حمایت ارسال
كنند .در این راستا تنها میتوان گفت :سرنوشت انقلب پوپولیستی
ایران را دیدیم .سرنوشت سید محمد خاتمی را هم پس از آن همه
هوار پوپولیستی دیدیم .ببینیم حمایت پوپولیستی از تروریستهای
ساكن بغداد ،این جریانی كه سالهاست مسیر مبارزهی مسالمت
جویانهی مردم را به بن بست كشانده است ،به كجا میرسد؟!
تظاهرات كمدی حمایت از مسعود و مریم رجوی احتمل پاسخ خوبی به
این جماعات غیر سیاسی است؛ آنانی كه گمان میكنند از هواداران نا
آگاه این جریان حمایت میكنند ،در نهایت آب به آسیاب این جریان بسیار
خطرناك عقیدتی میریزند .در عجبم كه چرا این جماعت از بن لدن
تروریست و صدام حسین متجاوز و آدمكش حمایت نمیكنند! شاید
هم میكنند ،چه میدانم؟!
اخلق عاشورایی ما ایرانیان كه در بیشتر »باصطلح
روشنفكران« ما ریشههای گردن كلفتی دارد ،بد جوری كار دست ما
داده است.

پیرامون یك گفت وگو
صدرالدین الهی عزیز لطف كرده است و متن كامل گزارش
خانم الیزابت روبین را از نشریهی امریكایی نیویورك تایمز سیزده ژوئیه
 2003ترجمه كرده و در صفحهی یادداشتهای بدون تاریخ كیهان
لندن شمارهی نهصد و شصت و پنج درج كرده است .در این گزارش
به متن گفتوگویی اشاره شده است كه گزارشگر مدت كوتاهی پیش
از دستگیری مریم قجر عضدانلو )رجوی( با من داشته است.
داستان این گونه آغاز شد كه عصر روزی كه مثل همیشه ،خسته و

مرده از كار گل به خانه بازگشته بودم ،خانم روبین تلفن كرد و گفت كه
میخواهد با من گفتوگویی داشته باشد .گفت كه شمارهام را از
علی سجادی عزیزم در واشیگتن گرفته و از این طریق میخواست
اعتمادم را جلب كند.
علی سجادی را من چند سالی است میشناسم و در چهار سال
پایانی عمر نشریهی پر آوازهی پر چاپ واشینگتن كه به مدیریت
مسئولی او ،هر ماهه و بدون هیچ وقفهای چاپ میشد ،با آن
همراهی و همكاری داشتم .در این چهار سال هم بیش از چهل و
پنج نوشته برای این نشریه تهیه كردهام كه برخیشان در آخرین كتابم ـ
واریاسیون سبز ـ اخیرا از سوی نشر نیما منتشر شده است .به هرحال
علی سجادی پس از هجده سال كار بی وقفهی فرهنگ /ادبی/
سیاسی /تاریخی در پر ،از ژانویهی امسال میلدی به رادیو فردا رخت
كشید و در آنجا به ادامهی كارش پرداخت .من اما در تمام آن چهار
سال چه كتبی و چه شفاهی ـ تلفنی ـ با او و همراه و همكار خوبش
در پر ،بیژن نامور ،در ارتباط بودم و به ویژه از علی بسیار آموختم .او
با این كه تفاوت سنی چندانی با من ندارد ،اما برای تهیهی كتابهای
مرجع بسیاری در رابطه با تاریخ اسلم و تاریخ ایران یاریها و
استادیها در حقم كرده است كه جای سپاس فراوان دارد .علی
سجادی نقد جانداری هم بر كتاب زن در دولت خیال ،نگاهی به نقش
زن در سازمان مجاهدین من نوشته است كه در همین نشریه و یكی
دو نشریهی دیگر و بعدها در چند وب سایت اینترنتی چاپ شد.
سجادی بنا به درخواست خانم روبین ،تلفن مرا در اختیار این خانم
گذاشت تا او بتواند برای تكمیل گزارشش از تجربههای من نیز استفاده
كند.
به هر صورت تلفنی به خانم گزارشگر گفتم كه زبان انگلیسی
نمیدانم و بهتر است برای بال رفتن كیفیت كار مترجمی پیدا كند تا
بتوانیم همدیگر بهتر را بفهمیم .همو از قول سجادی گفت كه پسرم
كه در امریكا تحصیل كرده است ،میتواند كمكمان كند .اما در آن روز
بخصوص او نیز در یك ماموریت كاری به شرق آلمان رفته بود و از
دسترس ما بیرون!
یكی دو ساعت بعد خانمی ایرانی از كشور تركیه تلفن كرد كه با
خانم روبین قرار گذاشتهاند ایشان نقش مترجم را بازی كند .یك
گفتوگوی سه نفرهی تلفنی .خانم روبین پرسشها را بر صفحهی
مونیتور حاضر در صحنه نقش میكرد .خانم مترجم میخواند.
میپرسید .پاسخهای طولنی مرا كه گاهی ده دقیقه به درازا

میكشید ،میشنید .همزمان آن را به انگلیسی ترجمه و تایپ میكرد
و خانم روبین امكان مییافت پس از خواندن متن پاسخها ،پرسش
بعدیاش را بسازد و تایپ كند .این گفتوگو بیش از سه ساعت تا
نزدیك به نیمه شب ما به درازا كشید .نمیدانم سفر خانم روبین به
بغداد پس از این گفتوگو بود ،یا پیش از آن .به هرحال ایشان از
مراحل گوناگون انقلب ایدئولوژیك در درون سازمان مجاهدین خبر
داشت و در این باره هم از من پرسشهایی داشت .گفتوگو را از
این جا آغاز كردیم كه من چگونه به این جریان پیوستم ،چرا جدا شدم
و اساسا با چه دستاویزی ـ دست كم برای خودم ـ در این مناسبات دوام
آوردم!
پس از این گفتوگو بود كه پلیس فرانسه به ستاد اروپایی
سازمان مجاهدین یورش برد و بعد هم داستان دلسوز خودسوزیهای
سازمانی پیش آمد كه شنیدم تنها دو زنی كه لبد برای اثبات برابری
خودشان با مردان مه گرفتهی این جریان ،به این عملیات شنیع دست
یازیده بودند ،هر دو جان نازنینشان را از دست دادند و چه فاجعهای!
حتا در یكی از سایتهای زنانه دیدم كه شاعری مثل فمینیست برای این
دو قربانی حماقت شعری سروده بود كه عنوان آن را دو شمعی كه
سوختند یا چیزی شبیه به این مضمون گذاشته بود .به باور من تنها
میتوان این خودسوزیها را سوختن در آتش ناآگاهی و حماقت
ترجمه كرد و نه بیشتر!
خوانندگان نوشتههای من میدانند كه بیست و چهار ساعت پس
از دستگیری روسای سازمان مجاهدین در پاریس در نوشتهای زیر
عنوان طومارهای درهم پیچیده كه در چند وب سایت اینترنتی درج شد،
نوشتم كه دستگیری این جماعت از سوی دولت فرانسه ،نه تنها امتیازی
برای دولت تروریست ایران نیست ،بلكه این دولت باید از این
دستگیریها بسیار وحشت كند؛ چرا كه هدف بعدی غرب در پاك كردن
منطقهی خاورمیانه از جریانهای تروریستی ،خود bحكومت تروریست
اسلمی است و برخلف نظر چند عضو كنگرهی امریكا كه با دریافت
رشوه از مجاهدین به سود ایشان امضاء میكنند ـ و من این را هم در
گفتوگویم به خانم روبین گفتم ـ اساسا پس از یازدهم سپتامبر سال
دو هزار و یك و آن فاجعهی تروریستی/اسلمی ،دیگر سیاست غرب
در رابطه با حكومتهای دیكتاتوری تغییر كرده است .دیگر آن دوران
گذشته است كه دولتهای غربی برای حفظ منافعشان ،با خریدن و به
مزدوری كشاندن یك یا چند دولتمرد ،بتوانند ملتی را سالها به خفقان
دچار كرده ،ایشان را چپاول كنند .حتا نوشتم كه نتیجهی این سیاست

این است كه با تمام خوشرقصیها و دم جنباندنهای شیخ علی اكبر
هاشمی رفسنجانی ،غرب و به ویژه امریكا نه تنها وقعی به این عرضه
كردنها نمیگذارد كه هر روز و هر شب ،از زبان و بیان دولتمردان
درجه یكشان از مبارزهی جانانهی ملت ایران ،زنان و دانشجویان ایرانی
برای برافكندن این حكومت فاشیست و تروریست اسلمی حمایت
میكنند .در جریان خودسوزیها هم نوشتم كه این گونه
خودسوزیها شیوهی اصلی مجاهدین برای شانتاژ است و حتا نوشتم
كه خودسوزیها دستور سازمانی هستند و این گزارش را بنا بر تجربهی
شخصی و اطلعات بعدیام به عرض ملت ایران رساندم.
من البته كوتاه شدهی این گزارش را در وب سایت نگاه نو دیده
بودم ،با این همه ترجمهی جاندار صدرالدین الهی عزیز ،بسیار بسیار
پرمایهتر و كاملتر بود .چرا كه كاستیهای آن گفتوگو را در
پرانتزهایی تكمیلی ،تكمیلتر و حتا دقیقتر میكرد.
آنچه اما در این گزارش خواندنی بود ،بخش پایانی و جمع بندی
خانم روبین از دیدارش از قرارگاه اشرف ،گفتوگویش با پری
بخشایی ،عضو خپلهی هیئت اجرایی سازمان خلع سلح شده و تقریبا
منحلهی مجاهدین بود و همچنین گفتوگوهایی كه با ما جدا شدگان و
گریختگان از این جریان كرده بود:
پنتاگون در این مورد از اسلمیونی كه برای جنگ با شورویها
در افغانستان مورد حمایت قرار داد و نیز مخالفین خارج كه هیچ
پایگاهی در داخل عراق ندارند ،باید درسی بیاموزد! به نظر من
خطرناكترین كار این است كه امریكا نزدیك بینانه و كوتاه مدت نگرانه
بخواهد از نیروی مجاهدین و ارتش آنها كه شبیه زنان رمان و فیلم
 Stepford Wivesهستند ،استفاده كند!
و این درست همان چیزی بود كه من در پایان گفتوگویم به
خانم روبین گفتم :امریكا با این كارش ،مار دیگری را همچون جریان
طالبان و القاعده در افغانستان در آستینش خواهد پرورد .خوشحال
باشیم كه در این روزها منافع دولتهای غربی برای حفظ امنیت
شهروندانشان درست در راستای منافع اولیه و خواستهای ابتدایی ما
شرقیها و به ویژه ما ایرانیها برای دست یافتن به آزادی،
دموكراسی ،آزادیهای فردی و اجتماعی ،مدرنیته ،مدنیت و حكومت
قانون قرار گرفته است .تروریسم اسلمی در واقع با تدارك فاجعهی
یازده سپتامبر در نهایت گور تاریخی خود را كنده است .از این پیامد
خوشحال باشیم و برای دست یافتن به این آرزوی دست كم صد

سالهمان از این فرصت ویژه و طلیی برای كوتاه كردن دست
تروریستهای اسلمی از سر كشورمان بكوشیم!
 ۲۶ژوئیه ۲۰۰۳

طومارهای در هم پیچیده!
خبر دستگیری سران سازمان مجاهدین خلق در كشور فرانسه
و ویلی اور سور او آز هر دلیلی برای دولتهای غربی داشته باشد،
برای ما ایرانیان چشم انداز بسیار روشنی را ترسیم میكند .روشن از
این زاویه كه غرب دیگر از سیاست حمایت و تقویت تروریستها ،چه در
هیئت دولتها و چه در هیئت اپوزیسیون دست برداشته است.
فاجعهی تروریستی یازده سپتامبر سال دوهزار و یك با راندمان خونینی
در نهایت به دولتهای غربی فهماند كه دیگر نمیشود برای صدور
سرمایه و اصالت دادن به اقتصاد ،ملتها را در منگنهی حكومتهای
دیكتاتوری ،دیكتاتوری مذهبی و تروریستی له كرد و به كشتارگاه
فرستاد .دیگر آن دوران تمام شده است كه برای به بن بست كشاندن
حكومت متجاوز شوروی سوسیالیستی به كشور افغانستان ،جریان
طالبان را علم میكردند و آن را چون لولویی سر خرمن به ارتش این
كشور متجاوز و سیاستمداران آن نشان میدادند.
این فاجعهی تروریستی به دولتهای غربی نشان داد كه برای
به بن بست كشاندن حكومت پیشین ایران و ترس از گسترش
كمونیسم ،نمیتوان به نیروهای تروریست مذهبی امكان مانور داد و
برای پائین نگاه داشتن قیمت نفت و شكستن همبستگی اوپك ،دیوی
چون سید روحا خمینی و اعوان و انصارش را از گور تاریخیشان
بیرون كشید و بر اریكهی قدرت نشاند .دیگر نمیشود برای سیاست
كمدی مهار دوگانه ،و برای نسق گرفتن از حكومتهایی نظیر حكومت
ایران و حكومت سرنگون شدهی كشور عراق ،سازمان تروریستی
مجاهدین خلق را در ناف اروپا و امریكا به خدمت گرفت و جریان
تروریستی مجلس اعلی عراق را در دامن امالتروریست اسلمی،

تقویت كرد .دنیا عوض شده است .همان چیزهایی كه به عنوان
افتخارات غرب مطرح میشوند ،یعنی دموكراسی و حقوق بشر و به
ویژه رشد تكنیك ،راه این گونه سیاستهای نو استعماری را بر روی
غرب بسته است .گذشت آن دورانی كه انگلیس یا امریكا میتوانستند
با خریدن چند دولتمرد ،كشوری را به زیر مهمیز بكشند .آنچه علی اكبر
هاشمی رفسنجانی برای عرضه كردن خودش به غرب پیش گرفته
است ،تنها ناشی از یك برداشت كهنه از سیاست نواستعماری غرب است
و به همین دلیل هم در غرب bامروز با پوزخند روبرو میشود .اساسا
آن دوران گذشته است كه بتوان ملتی را در منگنهی یك مزدور خود
فروخته فقط برای مشتی دلر به اسارت كشید .به این دلیل و صدها
فاكتورو پارامتر دیگر باید تاكید كرد كه از همان سرفصل یازده سپتامبر
فراز نوینی در تاریخ بشریت آغاز شده است و آن هم تغییر در نوع نگاه
و دیدگاه كشورهای غربی نسبت به كشورهای عقب مانده است.
یازده سپتامبر به غرب فهماند كه دیگر باید از سیاست تفرقه بینداز و
حكومت كن دست بردارد .فهماند كه فراز نوینی در آگاهی ملتها
آغاز شده است كه اگر بر خلف چند دهه پیش از این از آگاهی كاذبی
به نام ایدئولوژی سرچشمه میگرفت ،اینك دیگر آن دوران را سپری
شده است .این فاجعه به غرب فهماند كه پارامتر اساسی در این
برهه از تاریخ انسانها ،نه حكومتها ،كه ملتها و خواستهای
اساسی ایشان یعنی آزادی ،آزادیهای فردی و اجتماعی ،دموكراسی و
حقوق بشر است .غرب در این نقطهی ویژه دریافته است كه دیگر
نمیتواند به هر حشیشی برای تملك كشورهای عقب نگاه داشته شده
آویزان شود .این فراز همان چشم انداز نیكویی است كه خون
قربانیان فاجعهی تاریخی یازده سپتامبر ،فراروی ملتهای شرق و به
ویژه كشورهای اسلمی گذاشته است.
دستگیری سران سازمان مجاهدین خلق را اگر با این
چشمانداز و با این تحلیل در نظر بیاوریم ،حتما به این نتیجهی
رضایتبخش میرسیم كه غرب ،البته برای حفظ امنیت شهروندانش و
همچنین صیانت از سرمایهی جهانی ،مجبور شده است منطقهی
خاورمیانه را از تمام جریانهای تروریستی و خشونت طلب و مسلح و
ضد مدنیت و عقب افتاده پاك كند .برخلف نظر بعضیها كه
دستگیری مسئولین سازمان مجاهدین را در كشور فرانسه ،جایزهای
برای حكومت اسلمی ارزیابی میكنند ،اتفاقا باید حكومت اسلمی از
این دستگیریها به شدت نگران باشد.

ترجمهی حمله به ستاد اصلی مجاهدین برای حكومت اسلمی
این است كه تاریخ مصرف كلیت حكومت اسلمی هم به پایان رسیده
است؛ چرا كه دیگر جایی برای گفتوگوی انتقادی با این حكومتگران
باقی نمانده است .به بیانی دیگر سازمان مجاهدین خلق هم دیگر
موضوعیت وجودیاش را برای مهار حكومت اسلمی از دست داده
است .دیگر در این فراز ویژهی تاریخ معاصر جهان ،سیاست نو
استعماری استعمارگران و چپاولگران به بن بست رسیده است .این
روزها دیگر ملتها و آگاهی ایشان است كه حرف آخر را میزند.
من ،چشم انداز در هم پیچیده شدن طومار تمام جریانهای
تروریستی را در پوزیسیون و اپوزیسیون به ملت بزرگمان تبریك
میگویم .امسال ،سال سرنوشت سازی برای ملت ایران و برای
رهاییاش از تمامی دگمهای كهنهی عقیدتی است .این پیروزی و این
فراز را هرچند كه مدیون مدرنیته و آگاهی هستیم ،اما باید به تمام
آنانی كه در راه آزادی و آگاهی انسانها تلش كردهاند و در این راه
حتا جان باختهاند ،وامدار بود .من در برابر همهی آزادیخواهان
راستین سر تعظیم فرود می آورم ،تاكید میكنم در برابر آزادیخواهان و
روشنگران و نه آنانی كه در راه ترور و عقیدههای خاك گرفته تلف
شدهاند!

شانتاژ ،سیرهی مباركهی سازمان مجاهدین خلق
تا این لحظه كه این متن نوشته میشود ،دست كم شش تن از
اعضای ایدئولوژیك سازمان مجاهدین در اروپا خود را به آتش
كشیدهاند .یكی از این فریب خوردگان عقیدتی نیز جانش را در راه
رهبر عقیدتیاش از دست داده است .طرفه این كه ما باید به عنوان
هموطنان این تروریستها ،این صحنههای دلخراش را در قرن بیست و
یكم و در اروپای مركزی و در دنیای متمدن و مدرن شاهد باشیم و از
این همه خشونت نهادینه شده در وجود این جماعت بر خود بلرزیم.
سازمان مجاهدین از همان آغاز بنیانگزاریاش از این شیوه
استفادهها كرده و بهرهها برده است .در سال هزار و سیصد و شصت

و شش ،بیست نفر از اعضای این سازمان را دولت• آن زمان bژاك شیراك
دستگیر كرد و به كشور افریقایی گابن تبعید كرد .مجاهدین در آن
دوران كه شانزده سالی از این روزها فاصله دارد ،توانستند با شانتاژ و
اعتصاب غذا و كلی زد و بند پشت پرده ،نیروهاشان را دوباره به كشور
فرانسه بازگردانند و شانزده سال دیگر هم از امكانات و دموكراسی و
آزادیهای شهروندی در كشور فرانسه استفادهها بكنند و برای حذف
مخالفینشان در درون ایران و در درون روابط سازمانیشان ،به ترور و
كشتار و زندان و شكنجه دست بزنند .شانزده سال تمام پس از آن
اعلم خطر ،بازهم بنا بر رهنمود آدولف هیتلر ،از دموكراسی برای بر پا
كردن جو رعب و وحشت و برای ترور و كشتار و فحاشی و ترور
شخصیتی استفادهها كردند و این روند را با همان شیوه تا كنون هم
ادامه دادهاند.
بارها نوشتهام كه من از كشتار و خشونت به شدن متنفرم .از كشته
شدن هیچكسی هم خوشحال نمیشوم .با اعدام و ترور هم در هر
شكلش مخالفم .اما پاك كردن صحنهی جهانی از جریانهای
تروریستیای كه همچنان بر تكرار این شیوههای عقب افتاده پافشاری
میكنند ،از آرزوهای سالهای آگاهی یافتن من است.
این سازمان بر اساس خشت كجی كه بنیانگزارانش گذاشتهاند ،سیرهی
مباركهی شانتاژ و ترور و حذف فیزیكی و شخصیتی را ادامه میدهد و
توجه ندارد كه این رفتار ،به جای اینكه ایشان را در موضع مظلوم و
امام حسین بنشاند ،دگماتیسم و خشونت جاری در وجود این نفرات را
به نمایش میگذارد و انسان متمدن را به وحشت میاندازد.
این سازمان در تمام این بیست و دو سال حضورش در غرب ،نه تنها
نتوانسته و اساسا نخواسته است از قوانین مدرن و روابط اجتماعی
موجود در غرب بهرهای بگیرد ،بلكه روز بروز هم در پیلهی تنگ
انقلبهای ایدئولوژیكش خود را بیشتر و بیشتر گرفتار كرده و به
موجود ترسناكی تبدیل شده است.
من به عنوان یك ایرانی كه این روابط وحشیانهی موجود در این جریان
عقیدتی/ایدئولوژیك را از درون میشناسم و خود نیز زمانی گرفتار این
گرداب وحشت و ترور بودهام ،میخواهم بر خلف لبخندهای ژوكوند
خانم مریم قجر عضدانلو ]رجوی[ رسما اعلم كنم كه از زمانی كه

این خانم به حلقهی رهبری سازمان مجاهدین وارد شده است ،این
جریان از شكل یك حزب و گروه سیاسی به یك سكت بستهی فرقهای و
مذهبی تقلیل و تخفیف پیدا كرده است .فرمان آتش برای چند عملیات
نظامی سازمان را این خانم داده است .دستور ترور درون سازمانی
نفر دوم سازمان ،علی زركش را در سال شصت و سه این خانم داده
است .نفرات معترض در درون این سازمان با فرمان این خانم به
زندان افتادهاند ،به اردوگاه رمادی تبعید شدهاند ،به زندان وحشتاك
ابوغریب تحویل داده شدهاند و بسیاری جنایتهای دیگری در همین
راستا.
اگر بتوان در مثلی كه مناقشهای هم در آن نیست ،مسعود رجوی را به
لنین این جریان عقب افتاده تشبیه كرد ،خانم رجوی استالین این
سازمان است و به همین دلیل هم فرد بسیار خطرناكی است .این
خطر نه برای نیروهای حكومت اسلمی و نه تنها برای ما جدا شدگان از
این جریان كه خطری اساسی و كیفی برای ملت ایران و در خارج از
كشور هم خطری اساسی برای تمدن و مدنیت و غرب است .خانم
رجوی را میتوان تنها با اسامه بن لدن رهبر تروریستهای سنی
مذهب اسلمی مقایسه كرد .نفراتی هم كه خودشان را برای ایشان
به آتش میكشند ،افراد خطرناكی هستند كه تنها با محمد عطا مسئول
گروه تروریستهای یازده سپتامبر قابل مقایسهاند.
من واقعا نمیتوانم تصور كنم كه سرسپردگی ،انسانی را به جایی
بكشاند كه بدن خودش را و جان عزیزش را كه تنها سرمایهی انسانی
اوست ،برای یك باور كهنه و عقب افتاده به آتش بكشد ،تا دنیای غرب
را دچار ترس و واهمه سازد.
البته چون غرب این روزها دیگر در فاز جدیدی از مناسبات جهانی به
سر میبرد ،دچار شانتاژ نخواهد شد ،چنان كه شانتاژهای باصطلح
صلح طلبانهی هواداران صدام حسین و اسامه بن لدن ،پیش از آغار
حمله به عراق نیز نتوانست كمكی به این جماعت بكند .البته این عقب
افتادگان توانستند در سرفصلی در كنار نیروهای به واقع صلح طلب و
اومانیست غربی قرار بگیرند و از ایشان استفادهها بكنند؛ اما تجربه
نشان داد كه دیگر بجز ما ایرانیهای دچار بیماری عاشورا ،كس دیگری
در دنیای متمدن ،فریب این گونه شانتاژها را نخواهد خورد.

انگشت شمار اومانیستهای اپوزیسیون حكومت اسلمی هم باید توجه
كنند كه در دام فریب مظلوم نماییها و شانتاژهای این سازمان نیفتند و
از ایشان حمایتی نكنند.
این جماعت كلی خلفكاری در كشورهایی انجام داده است كه به
ایشان پناه دادهاند .از اعتماد و از انسان دوستی غربیها برای صدور
تروریسمشان به درون كشور استفادهها كردهاند .از پول و امكانات
غرب برای به شكست كشاندن ایران در جنگ بین ایران و عراق
استفادهها كردهاند .در این جنگ خانمانسوز در كنار مهاجم متجاوز
عراقی ،هشت سال تمام با دولت و ارتش صدام حسین همراهی و
همكاری نظامی/اطلعاتی /امنیتی كردهاند .كودكان مجاهدین را كه
پدرها و مادرهاشان را خودشان به كشتن دادهاند ،دسته دسته در سنین
پائین و به عنوان گوشت دم توپ و با جعل و تزویرهای بسیاری به
عراق بازگردانده و ایشان را به دلیل اعتراضاتشان به بند كشیدهاند .در
خیابانهای غرب ،از احساسات مردم غرب استفادهها كردهاند و از
ایشان اخاذیهای چند میلیونی كردهاند ،اما نه برای این كه به كودكان
آوارهای كه مدعی كمك به ایشان بودهاند ،كاری انجام دهند؛ بلكه برای
خرید اسلحه و امكانات نظامی برای ترورهای گوناگون و به بن بست
كشاندن مبارزات قانونی ملت ایران.
این سازمان پس از این در سال شصت از سوی سید روح ا خمینی
پس زده و كنار گذاشته شد ،به ترورهای انتحاری سردمداران حكومت
اسلمی دست یازید .تاریخ این سازمان پر است از فجایعی كه تنها از
ترور و كشتار و شكنجه و حذف فیزیكی حكایت دارد.
من به عنوان یك ایرانی و با امید به پیروزی جنبش دانشجویی صلح
طلبانهی درون كشور ،از هموطنان عزیزم میخواهم فریب شانتاژهای
این سازمان را نخورند .البته میتوان برای نجات جانشان اقدام كرد؛
ولی نه این كه در دام شانتاژشان گرفتار آمد و برای این گونه رفتارهای
عقب افتادهشان در غرب ،بهایی قائل شد .آینده نشان خواهد داد كه
اگر كشور فرانسه در بیست و چهار سال پیش از این در دام خمینی و
نیروهای هوادار و واپس گرای او گرفتار آمد و افتضاح تاریخی سال
پنجاه و هفت را دامن زد ،در این سرفصل ویژه ،دستگیری سران این
جریان و حذف ایشان از صحنهی سیاسی فعلی مبارزات دانشجویی
ملت ایران ،یكی از خدمات برجستهی كشور انقلب كبیر ]فرانسه[ به

ملت ایران است و باید قدر آن دانسته شود .اگر این كشور در بیست و
چهار سال پیش از این هم دست و پای سید روحا خمینی را میبست
و اجازهی فعالیت به او نمیداد ،ما امروز مسیر دیگری را در همراهی
با جامعهی متمدن جهانی طی میكردیم .با این توجه كه بسیاری از
معادلت بین المللی در این بیست و چند سال به كلی تغییر كرده است.
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خود سوزیها دستور سازمانی هستند!
تا دیشب شمارهی افرادی كه به خود سوزی در اروپا دست زدهاند ،به
نه تن رسیده است .در این رابطه ضروری است برای رفع پارهای
ابهامها چند نكته را روشن كنم.
پس از این كه عبدا اوجالن رهبر حزب پی.كی.كی تركیه دستگیر و
به این كشور تحویل داده شد ،ما در اروپا شاهد چندین فقره خود
سوزی دلسوز بودیم كه واكنش هواداران و اعضای این حزب به این
دستگیری و تحویل رهبرشان به كشور تركیه بود .با این همه
دولتهای اروپایی مرعوب این شانتاژها نشدند و فعالیت این حزب را،
البته به دلیل شناختی كه از نوع فعالیت آن در غرب داشتند ،در
كشورهاشان ممنوع اعلم كردند.
مسعود رجوی در نشستهایی كه در كشور عراق در همین دوران و در
همین رابطه برپا كرد ،علنا مجاهدینی را كه از دست زدن به چنین
رفتاری ابا میكردند ،بی غیرت خواند و صریحا اعلم كرد كه نیروها و
اعضای سازمان باید از این همه اعتقاد ایدئولوژیك نیروهای حزب
پی.كی.كی به رهبرشان درس بگیرند و جان فدا كردن در راه رهبر را
همانند اعضای این حزب ،وظیفهی سازمانی خودشان بدانند!
در سال شصت و شش خورشیدی هم كه دولت فرانسه چند تن از
نیروهای سازمان مجاهدین را دستگیر و به كشور افریقایی گابن تبعید
كرد ،ارگان آن زمان bسازمان مجاهدین ،نشریهی اتحادیهی انجمنهای
دانشجویان مسلمان در خارج از كشور در چندین شمارهی پی در پی
درخواستهای انجام عملیات انتحاری و خود سوزی برخی اعضا را
رسما در این نشریه منعكس و منتشر كرد .من خود یك شماره از این
نشریه را در اختیار دارم.
در این نشریه حال و هوایی كه در درون و بیرون سازمان برای تشویق

نیروها به عملیات خود سوزی در جریان بود ،به روشنی نشان داده
شده است .چندین و چند نامه هم از قول اعضا و هواداران سازمان
در این نشریه كلیشه شده است كه حكایت از درخواستهای مصرانهی
این افراد برای انجام عملیات خود سوزی دارد .من كه خود در این
دوران با این جریان كار میكردم ،از مكانیسم فضا سازی گرفتن bاین
نامهها به خوبی آگاهم و میدانم كه این جریان ،چگونه با دامن زدن
به جو و هیستری مذهبی و استفاده از عواطف نیروهای خام
عقیدتیاش ،این لیستهای پلید را جمع آوری و منتشر میكند .در این
دوران ،انتشار این نامهها نوعی شانتاژ در برابر اقدام دولت فرانسه به
اخراج اعضای این سازمان از كشور فرانسه بود.
اما آخرین خبر من در رابطه با خود سوزیها این است كه همان گونه
كه گمان میكردم ،در این مرحلهی ویژه هم این خود سوزیها دقیقا
یك دستور تشكیلتی/سازمانی است .و اداهای خانم مریم رجوی از
درون زندان برای باصطلح پایان دادن به این روند ،اساسا یك ترفند
تبلیغاتی خارج از كشوری است.
زمانی كه من در مدرسهی سازمان مجاهدین در كشور عراق و قلعهی
متلشی شدهی اشرف ،معلم كودكان مجاهدین بودم ،شاگردانی
داشتم كه حال هر كدامشان خانم و آقایی شدهاند .مسعود رجوی
پس از این كه این كودكان را در جریان جنگ خلیج فارس از پدر و
مادرهاشان جدا كرد ،و به اروپا و امریكا فرستاد ،پس از بزرگ
شدنشان ،بسیاری از ایشان را از مسئولین و خانوادههای سرپرستشان
دزدید و با شست و شوهای مغزی مستمری ،این بار این نوجوانان را به
عنوان كادر سازمانی به كشور عراق بازگرداند .چند تایی از این
كودكان bآن دوران و خانم و آقاهای این دوران ،از رفتن سر باز زدند و
به درس و مشق و زندگی خودشان پرداختند .یكی از این افراد كه پدر
و مادرش را در همین راستا از دست داده است ،هنوز خواهر بزرگتری
در درون روابط مجاهدین دارد .این خواهر كه دهسالی بود از خواهر
كوچكترش خبری نگرفته بود ،درست در سر همین بزنگاه تلفن میكند
و از این خانم میخواهد نامزد علمیات خود سوزی شود!!
پاسخ خواهر كوچكتر مشخص بود :چرا خودت برای این كار نامزد
نمیشوی؟!
میخواهم بگویم :این خط كه سازمان مجاهدین میكوشد در افكار

عمومی غربی جا بیندازد كه خوسوزیها ،رفتاری خودجوش توسط
نیروهای وفادار است ،فریبی بیش نیست ،بلكه سازمان این
خودكشیها و خود سوزیهای انتحاری را به عنوان دستور
تشكیلتی/سازمانی تلقی میكند و اساسا این سازمان پارهای از
نیروهایش را برای این كار تربیت و آماده میكند .بنابراین دریافت
پارهای شخصیتها و محافل برونمرزی در رابطه با این خودسوزیها
درست نیست.
نكتهی دیگر این كه دستگیری سران این سازمان نقض حقوق
پناهندگی پناهندگان نیست .در غرب همهی شهروندان و نه فقط
پناهندگان حق دارند كار سیاسی بكنند ،تظاهرات بگذارند،
دمونستراسیون برگزار كنند ،انتشارات داشته باشند ،نشست بگذارند،
كمك مالی جمع آوری كنند .اما در كنار این امكان ،نه تنها برای
پناهندگان سیاسی و غیر سیاسی ،بلكه برای خود شهروندان غربی هم
تشكیل یك جریان و گروه تروریستی ممنوع است .به همین دلیل این
دستگیریها اساسا ربطی به موضوع پناهندگی ندارد .اگر یادمان
باشد در جریان جنگ امریكا با كشور افغانستان ،امریكاییها یك جوان
امریكایی را به عنوان یك عضو القاعده و طالبان دستگیر كردند و به
محاكمه كشاندند .امریكایی بودن او هم تاثیری در محكومیت این
شهروند امریكایی نداشت .تازه این جوان امریكایی هزارها كیلومترها
دور از كشورش با اعضای القاعده و طالبان همراهی و همكاری
میكرد.
بد نیست این دوستان توجه داشته باشند كه :دفاع از حقوق انسانی و
شهروندی پناهندگانی كه كار سیاسی غیر تروریستی در غرب میكنند،
كاری است درست و مثبت ،اما شانتاژ و غوغا كردن بر سر دستگیری
سران یك جریان مافیایی /تروریستی/اطلعاتی/جاسوسی كاری
نادرست است .امیدوارم هموطنان عزیز بتوانند این دو موضوع
متفاوت را از هم تفكیك كنند!!
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ل لل!
مشتی استدل b
تحولی كه در نگاه و دیدگاه منورالفكران پیش از نهضت مشروطه رخ
داد و زمینه ساز آن نهضت بزرگ تاریخی در سال  1906میلدی شد،
در اساس تحولی در نوع نگاه این روشنفكران ـ با تمام كاستیهاشان
ـ به موضوع انسان و حق و حقوق تمامی شهروندان ایرانی بود .این
دیدگاه از این زاویه نه تنها بسیار مترقی و رو به پیش بود ،بلكه به شدت
متاثر از انقلب كبیر فرانسه و جامعهی مدنی اروپای آن زمان بود .در
مقام مقایسه میتوان صد سال رشد و ترقی تصاعدی ناگزیر در غرب
را هم در زمینههای تكنیك و حقوق انسانها به آن دستاوردهای پیشین
افزود ،تا شوربختانه به این نتیجهی افتضاح آمیز رسید كه بسیاری از
حاضران در صحنهی سیاسی فعلی ایران كه مارك نچسب اپوزیسیون را
هم بر پیشانی دارند ،نه تنها به گرد همان پیشتازان آزادی در آن برش
زمانی و مكانی نمیرسند ،كه از ایشان به ویژه در حیطهی حقوق برابر
و مشخص همهی انسانها بسیار بسیار هم عقب ماندهتر و
واماندهترند.
خارجیانی كه در سالهای پیش از انقلب مشروطه و در دوران خاندان

قاجار به ایران آمدهاند ،ایران را دهكدهی بزرگ و ویرانی تصویر
كردهاند كه كدخدایی به نام شاه دارد و این شاه كاخی و دم و
دستگاهی برای خوشگذرانی و ملت هم گوسفندانی هستند كه زیر
سایهی این سایههای خدا ـ ظلا ـ با چوب و فلك• والیان و خانها و
حاكمان محلی جانشین كدخدایان اصلی ،مجبورند خرج عیش و عشرت
و بریز و بپاش كدخدایان و دربارشان را فراهم كنند؛ حتا اگر خود نانی
برای به دندان كشیدن نداشته باشند .این نگرش ولیت فقیهی و
جانشینی خدا و مبرا از مسئولیت بودن حاكمان ،مبنای دریافت این
دستگاه حكومتی حكومتگران دینی و غیر دینی در ایران آن روز bما بوده
است .در این دستگاه و این نوع نگاه به انسان و شهروند ،سخن گفتن
از حقوق برابر همهی انسانها فارغ از جنسیت و نژاد و باور بیشتر به
شوخیهایی تلخ و گزنده میماند ،تا دیدگاهی قابل بررسی.
واقعیت این است كه تا پیش از نهضت مشروطه جایی برای این طرح
این گونه خواستهای مدرن و متمدن نبود .شهروندان ایرانی هم خود
چنین ادعایی نمیتوانستند داشته باشند؛ چرا كه از اساس با این دیدگاه
و این نوع نگرش به انسان بیگانه بودند .ایرانیانی كه در دهههای
پیش از نهضت مشروطه به غرب و یا حتا شهرهای باكو و تفلیس و
اسلمبول و بمبئی و قاهره سفر كردهاند ،به یك باره خود را با تمدنی
رو در رو دیدند كه تا آن تاریخ نه تنها آن را نمیشناختند كه در
افسانههای اتوپیاییشان هم تصویری از آن نداشتند.
به هر صورت نهضت مشروطه رخ داد و با تمام كاستیهایش ،به
تعریف تازهای از انسان و شهروند ایرانی در قانون اساسی كشور
پرداخت .این كه ما به عنوان شهروندان همین كشور تا مدتها
نتوانستیم این نگرش مدرن را در دیدگاهمان نشت بدهیم و از آن مبنا
در زندگی اجتماعی/سیاسی/فرهنگیمان حركت كنیم ،دلیل روشنی بر
واماندگی تاریخیای است كه همچنان در جان و جهان ما خانه كرده
است.
یكی از سادهترین نمونهی این واماندگی تاریخی ،نگاه قبیلهای و
عشیرهای برخی قلم به دستان این روزها با پدیدهها و مسائل
اجتماعی ،فرهنگی و بخصوص سیاسی است .برای این كه زیاد به
حاشیه نرفته باشم ،اشارهای میكنم به برخوردی كه برخی از این

جماعت عقب افتاده با متن نوشتهی من تحت عنوان »من از میثاق
شاهزاده حمایت میكنم« داشتهاند.
این جماعت كه تا این تاریخ متهمم میكردند كه فلن اسب حضرت
عباس را گرفتهام و ول كن نیستم ]روشنگری[ این بار مرا »متهم«
به شاه خواهی و سلطنت طلبی كردهاند و تمام آنچه را كه سالها در
دعواهای عشیرهایشان با خاندان پهلوی تل انبار كرده بودند ،به این
رسانهها سرازیر كردند .از یكی/دو فحشنامه و توهین بدون استدلل
كه بگذرم ،در دیگر نقدها برخوردی كامل سنتی با من شده است.
سنتی از این زاویه كه این جماعت بدون این كه بتوانند دلیلی بر جنایات
یا كاستیهای رفتاری آقای پهلوی در رابطه با ایرانیان داشته باشند،
ایشان را تنها به جرم »شاهزاده بودن« از حق هر گونه فعالیت
سیاسی ممنوع اعلم داشتهاند .در این جا قصدم دفاع از سلطنت
نیست ،بلكه میخواهم كاستیهای دیدگاهی این ناقدان را در برابر آینه
بگیرم تا خود به ضعف استدللهای للشان پی ببرند .در آن نوشته،
من میثاق آقای پهلوی را به عنوان مبنای آغازین قانون اساسی و مدنی
رژیم جانشین حكومت اسلمی فعلی در ایران ـ تكرار میكنم به عنوان
یك مبنا برای آغاز بحث در حیطهی خواستها و حقوق شهروندان
ایرانی ـ طرح كردهام و نه بیشتر.
در گفت و گویی رادیویی با مانوك خدابخشیان هم تاكید كردهام كه من
دعوایی در فرم و شكل حكومت آیندهی ایران ندارم .پیشنهادی هم
ندارم .رای من در نهایت تنها یك رای است .آنچه نوشتهام حمایت از
دریافت مدرن و متمدن این دیدگاه از حقوق شهروندی و آزادیهای
اجتماعی در ایران بدون حاكمان فعلی و پشتیبانان ایشان در حكومت
است .این كه برای تبیین این دریافت از میثاق آقای پهلوی از كلمهی
دموكراتیك استفاده نمیكنم ،به این دلیل است كه خیلیهایی كه در
اساس ولیت فقیهی فكر میكنند ،و اساسا دم و دستگاهشان را بر
همین محور چیده و ردیف كردهاند ،همین پیشوند را به دم حكومت
ادعاییشان چسباندهاند .نمونهی وطنیاش »جمهوری دموكراتیك
اسلمی« ادعایی جریان ولیت فقیهی مسعود رجوی و حامیان
ایشان است .در اروپا و در آلمان هم جمهوری ولیت فقیهی
كمونیستی آلمان شرقی سابق هم همین دم كشمش را به دم اسمش
چسبانده بود .بنابراین برای این كه با واژهها بازی نكرده باشم،
روشن و شفاف نوشتهام كه بر اساس دریافت من از خواست ایرانیان

در درون كشور و خواست شخصی خود من ،ما شهروندان ایرانی ،برای
ایران آیندهمان خواستار حكومتی مدرن ،متمدن و تضمین كنندهی
ابتداییترین حق غصب شدهمان یعنی آزادیهای اجتماعی هستیم.
لبد مجبورم تعریفی هم آزادیهای اجتماعی بدهم!!
آزادی اجتماعی یعنی این كه در جامعه و بین شهروندان جدا سازی
جنسی و جدا سازی دینی و كیشی و دیگر جدا سازیهای عقب مانده و
ضد انسانی وجود نداشته باشد .همهی شهروندان بتوانند بر اساس
استعداد و لیاقتشان به تحصیل و كار و فعالیت اجتماعی ،فنی ،فرهنگی
و سیاسی بپردازند .نه به كسی به دلیل اعقاب فلن كس بودن امتیاز
بدهند ـ مثل سیدها ـ و نه كسی را به همان دلیل عشیرهای و قبیلهای
از حقی محروم كنند.
اگر قوانین حاكم بر جامعهای بتواند شهروندان را در حقوق
اجتماعیاش برابر تعریف كند ،كسی را فرا قانون و غیرمسئول نشناسد
و كسی را از حقوق اجتماعیاش محروم نكند ـ البته بجز آدمكشها و
متجاوزین به حقوق دیگران و… ـ آن زمان میتوان این دیدگاه را
مدرن و متمدن ارزیابی كرد.
من چگونه میتوانم از دیدگاهی حمایت كنم كه یك شهروند ایرانی را
تنها به »جرم« فرزند فلن كس بودن از شركت در صحنهی سیاسی
كشورش حذف میكند .این نگاه دقیقا یك نگرش كهنه ،عقب افتاده،
واپسگرا و قبیلهای است .این دیدگاه است كه انتقام دایی را از عمو
میگیرد و پدر را صاحب دم و خون فرزند میشناسد .در این دیدگاه
محلی برای دادستانی وجود ندارد .مدعی هر عشیره ،ولی و قیم آن
قبیله است .در این گونه نگرش به انسان ،قوانین دادگستری كشور
حامی شهروندان نیست ،بلكه ولیت بر اساس خون و مالكیت انسانها
تفسیر شده است.
حرفم با آن نظرگاهی است كه به دلیل فقدان خرد و عدم تحمل
دگراندیشی با انگ و تهمت و با دعواهایی قبیلهای و عشیرهای
میخواهد رای شهروندان را ندیده بگیرد و رای دهنده را از صحنهی
سیاسی كشور حذف كند؛ چون این رای را با خواست خودش در تضاد
میبیند.

شوربختانه این روزها كسانی با آقای پهلوی و نظرگاه ایشان به چالش
نشستهاند كه خود ـ و نه پدر و پدر بزرگشان ـ دستهایی بسیار بسیار
آلوده در همراهی و همكاری با حاكمان فعلی حاكم بر ایران داشتهاند؛
چه در هیئت تودهایها و اكثریتیهایی كه از آغاز نضج گرفتن حكومت
اسلمی ،باد به پرچم این جانیان تاریخی انداختهاند و نسخههای
نامربوط انقلبی گری را برای ایشان پیچیدهاند ،و چه افراد و
جریانهایی كه با كپی برداری از همین میثاق ،چپ و راست منشور
منتشر میكنند؛ اما خود دست كم در شش سال گذشته با شور و
هیجان عاشقانهای از انشاهای دبستانی پرزیدنت سید محمد خاتمی
حمایت مادی و معنوی و اطلعاتی كردهاند! از این نقطه نظر دست
كم میتوان ادعا كرد كه دستان آقای پهلوی به خون ایرانیان در 25
سال گذشته آلوده نیست .به نظر این آقایان كه خودشان را
دموكراتتر از شاهزاده میدانند ،همدستی با یك جریان ارتجاعی از
طیف خمینی و خاتمی ،ارتجاع و واپسگرایی نیست ،اما حمایت از
میثاقی كه آزادیهای اجتماعی را تضمین میكند ،واپسگرایی و ساده
اندیشی است!!
من به عنوان یك زن ایرانی و همچنین به عنوان مادر سه جوان و
نوجوان ایرانی ،از این میثاق به عنوان مبنایی برای تضمین آزادیهای
اجتماعی در ایران آیندهمان حمایت كردهام .از واژه سازیها و واژه
پردازیهایی هم كه تحفهی حزب توده و وابستگان ایشان است ،نه
چیزی میفهمم و نه بندبازیهای ایشان جذابیتی برایم دارند .اگر
حكومتی بتواند این خواست ابتدایی ما شهروندان ایرانی را برای انتخاب
پوشش ،حق آزادانهی كار ،حق انتخاب محل اقامت ،حق گزینش
همسر بدون ولی و پدر ،حق سفر بدون اجازهی شوهر و پدر و…
برسمیت بشناسد ،یا به بیان حقوقی ،حقوق اولیهی ما را در حطیهی
قضایی ،اجتماعی و مدنی تضمین كند ،قابل دفاع است .مبنا
همینهاست و دیگر bحقوق نظیر حق حضانت و طلق از پی آنها
خواهد آمد .من میخواهم بتوانم در كشورم هر گونه كه میخواهم
لباس بپوشم ،به استخر بروم ،به حمام سونا بروم ،دوچرخه سواری
كنم ،اسب سواری كنم ،كاباره بروم ،كنسرت بروم ،لباس شب دكلته
بپوشم ،دوست پسر بگیرم ،به كافه بروم  ،شراب بنوشم و همهی
خواستهای اولیه و ابتداییای كه در جوامع متمدن غرب برای
شهروندان غربی تضمین شده است .دست كم پدر و پدر بزرگ آقای

پهلوی ،با تمام كاستیهای رفتاریشان كه ریشه در متن جامعهی عقب
ماندهی ما داشته است ،در این راستا كوششها كرده و به
دستاوردهایی هم دست یافتهاند.
شوربختانه سیاسی كاران ما در هیستری ضد سلطنتیشان نه تنها این
حقوق ابتدایی را برای ما بیمه نكردهاند كه تمام دستاوردهای صد
سالهی ایرانیان را برای همه گونه مدرنیته و مدنیت هم به گور
سپردهاند .هر كس از زاویهی منافع و خواستهای خودش حركت
میكند .خواست پایهای ما زنان و جوانان ایرانی تضمین آزادیهای
اجتماعی است .همینها را اگر مبنا بگیریم ،بقیهاش را همین جوانان
بر روی این پایه بنا خواهد كرد .دیگر نمیشود با این گستردگی
ارتباطات ،ملت ایران را به زنجیر دین در حكومت و مانیفستهای
كمونیستی و مذهبی/ملی هواداران سید محمد خاتمی بیش از اینها
به زنجیر كشید .بد نیست این دوستان دست كم نقدهاشان را از
زاویهای مدرنتر به سایتهای اینترنتی روانه كنند!

آغازی بر یك پایان!
آنچه این روزها در كشور عراق و بر سازمان مجاهدین خلق میگذرد،
بازتاب اتودینامیك و طبیعی كاركردها و رفتارهای این جریان در سی و
هشت سالهی گذشتهی ایران و در دو دورهی تاریخ معاصر ایران است.
من خود سالها در ایران ،اروپا و عراق با این جریان كار كردهام و
مكانیسم عملكردهای حاكم بر این سازمان را میشناسم .پس از
جدایی از این سازمان هم تا همین امروز مرتبا نشریات ایشان را
خواندهام و رفتارهای ایشان را در سرفصلهای گوناگون دنبال
كردهام .بیشتر یادداشتها ،كتابها ،تحلیلها ،نقدها و اعتراضاتی را
كه بر این جریان شده است ،خواندهام .خود نیز بجز دو كتاب ویژه ـ
عشق ممنوع و زن در دولت خیال ـ در چندین و چند نوشته ،دریافتم را
از این دستگاه نوشتهام .اما این بار میخواهم بدون این كه
شادمانیای بر كشتاری كه از ایشان میشود ،به نمایش بگذارم ـ
برخلف گمان خیلیها ـ متلشی شدن بازوی نظامی این سازمان یا
ارتش آزادی بخش باصطلح ملی را سرآغازی بر تلشی تمامی این
جریان ارزیابی كنم و از این تلشی خوشحال باشم.
برای این كه برخی سوء تفاهمها را تصحیح كنم ،رسما اعلم میكنم
كه از مرگ هیچكس و هیچ فردی خوشحال نمیشوم .اساسا با
اعدام مخالفم و گمان میكنم انسانها بسیار بسیار برتر و با ارزشتر
از آنند كه جانشان را به بهانهی اندیشههاشان از دست بدهند .به
همین دلیل هم با تمام جریانهای فاشیستی ،كمونیستی ،اسلمی و
اساسا عقیدتی كه انسانها را در خدمت عقیدهشان میخواهند ،تا بن
استخوان مخالفم .باور دارم كه عقیده و باور در شرایط ویژهای به

انسان تحمیل میشود و اگر انسان این شانس را داشته باشد كه در
شرایط دیگر و بهتری قرار گیرد ،با كم رنگ شدن شرایط پیشین ،حتما
میتواند خود را تصحیح كند و به اندیشههایی انسانیتر و متمدنتر
دست یابد .بنابراین شادمانی از تلشی این سازمان ،شادمانی از كشته
شدن كسانی نیست كه همچنان با ایشان رابطهای عاطفی دارم .من
خیلی از مجاهدین را كه نامهاشان به عنوان كشته شده ،اعلم
میشود ،میشناسم .میدانم خانوادههاشان چه كسانی هستند،
فرزندانشان چه سرنوشتی داشتهاند و روند همراهی و همكاریشان با
این سازمان چگونه است!
سالها همراهی با این سازمان به من آموخته است كه چنین جریانی
چگونه با روند مغزشویی های چند جانبه و مستمر ،از انسانهایی
آزادیخواه و انساندوست ،جانیانی ضد بشر و تروریست ساخته است
كه نه تنها از كشتن و كشته شدن دیگران غمگین نمیشوند ،بلكه این
ترورها و كشتارها را به عنوان كارنامهی مبارزاتی خود و جریانشان
ارزیابی میكنند .به نظر من این كاستیهای رفتاری مجاهدین و
برخی از جداشدگان از این جریان ،بیش از این كه ناشی از كاستیهای
اندیشهای فرد فرد ایشان باشد ،ناشی از كاستیهای
فرهنگی/سنتی/مذهبی حاكم بر جامعهی ماست و البته قصور
روشنفكران ما برای شناختن و شناساندن این مكانیسمها!
به عنوان نمونه ،با این كه من از تلشی حزب تودهی باصطلح ایران
بسیار شادمان شدم ،اما هرگز از سرنوشت آنانی كه بنا بر باورهای
دروغینشان ،قربانی تصفیههای استالینی شدند ،شاد نبودهام .خاطرات
بسیاری از افراد جان بدر بردهی این حزب ،كه توسط پژوهشگر ارزنده
دكتر حمید احمدی به رشتهی تحریر كشیده شده است ،برایم بسیار
بسیار تاسف انگیز بوده است .گاه بر سرنوشت خیلیهاشان گریستهام
و از بیان این احساس هم پشیمان نیستم.
سرنوشت كسانی كه در قرن بیستم و بیست و یكم به این اتوپیاهای
دروغین باور داشتهاند ،گاه حتا زندگی و خانه و خانمانشان را نیز بر سر
این قمار خطرناك داو گذاشتهاند ،برایم بیشتر طنزی گزنده بوده است،
تا وسیلهای برای شادمانی از سرنوشتی كه اینان گرفتارش شدهاند.
در نهایت من این قربانیان را كسانی میدانم كه در دعوای همیشگی

میان مدرنیته و سنت ،دموكراسی و اطاعت از رهبر ،بخصوص در ایران
امروز ما به این سرنوشت شوم دچار شدهاند.
تصور اینان در گام نخست حتما این بوده است كه در راه مردمشان،
میهنشان و عقایدشان مبارزه میكنند ،زندان میروند و شكنجه
میشوند ،اما در نهایت نفرت و لعنت یك ملت را به جان میخرند؛ چرا
كه به خیانت كشیده شدهاند.
گاه به عنوان شهروندی ایرانی تصور میكنم كه اگر در تاریخ معاصر ما
جریانی به نام مجاهدین خلق ،یا حزب توده ایران وجود نمیداشت،
حال و روز ملت ما چگونه بود؟! به باور من حتما بسیار بسیار بهتر از
این بود كه هم اینك هست!!!
به عنوان نمونه درگذشت دكتر نوالدین كیانوری كه به دلیل جاه
طلبیهایش ،نسلی را به قربانگاه چندگانهی تاریخ معاصر ایران سپرد،
و در نهایت خود نیز در ایستگاه آخر این باصطلح مبارزهاش ،بیشترین
بدنامیها را برای خود و حزبش خرید .برای من تنها تاسف انگیز
است .این كه چگونه عقایدی انحرافی میتواند انسانهایی را این
گونه از خود تهی كند و به مرحلهای بكشاند كه به هیچ اصولی پایبند
نباشند و به هر ننگی برای دست یافتن به قدرت تن بدهند ،از فرازهای
تاسف انگیز تاریخ معاصر ایران است .بالطبع سرنوشت سازمان
مجاهدین خلق و رهبر آن مسعود رجوی نیز نمیتواند بیرون از این
روند ارزیابی شود.
چند جوان دانشجوی شهرستانی را در نظر بگیرید كه یكباره از
خانوادههایی به شدت مذهبی ،با بورسیههای دولتی به شهر تهران و
فضای نسبتا باز آن دوران پرتاب میشوند ،و گیج و ویج از آزادیهای
فردی زنان و نوع پوشش ایشان ،به بهانهی مبارزه با غرب زدگی و بی
بند و باری جنسی ،برای خودشان انگیزهی مبارزاتی میتراشند .بعد
هم حزب و دم و دستگاه درست میكنند و به جای این كه در سازندگی
كشورشان سهیم باشند ،تمامی تلششان را میكنند تا هرگونه

سازندگی را در كشورشان به بن بست بكشند و تمام آنچه را كه دیگران
پرداختهاند ،خراب كنند .بعد هم از این كه مردم اسمشان را میگذارند
»خرابكار« اوقاتشان تلخ میشود .تازه خودشان را پارتیزان و
مبارز و مجاهد و فدایی هم تلقی میكنند و تا میآیند بجنبند ،به زیر
زمین كشانده شوند  ،یا فراری از كشور و در نهایت میشوند ریزه خوار
حضرت ژوزف استالین و یا مثل پرزیدنت صدام حسین متجاوز.
جوانانی كه مادرهاشان را جز در سر جانماز ندیدهاند ،و تصورشان از
زن ،همان مادر یا خواهری است كه در گوشهی آشپزخانههاشان
میپوسند و دود میشوند ،چه برداشتی میتوانند از آزادی زنان و
امكان انتخاب و خواست زنان و شركت ایشان در فعالیتهای جمعی
ملی داشته باشند؟!
خاطرات بیشتر مجاهدین را كه بخوانید ،همین است .همه از
خانوادههایی آمدهاند كه اساسا نمیتوانند تصوری بجز این داشته
باشند .به همین دلیل هم هرگونه تغییر این مكانیسمهای
مذهبی/سنتی را غرب زدگی و امپریالیستی ارزیابی میكنند .برای
دوباره به زیر مهمیز كشیدن همان جامعهای كه در دیدگاه آنها بیبند
و بار و افسار گسیخته شده است ،به ایدئولوژیهایی آویزان میشوند
كه بر اساس اطاعت مطلق و فرمانبرداری تمام عیار پایه ریزی شده
باشد .این گونه ایدئولوژیها در دستگاه حزب توده ،كمونیسم است و
دیكتاتوری اتوپیایی پرولتاریا و در دستگاه مجاهدین ملغمهای است از
ماركسیسم و اسلم ،كه نه ماركسیسم است و نه اسلم .اما در وجه
عقیدتی آن ،دقیقا بر رابطهی خشن مرید و مرادی همچون مریدان
حسن صباح در قلعهی الموت بنا شده است .راستی هیچ گاه به این
اندیشیدهاید كه چرا بسیاری از تودهایها و فداییها و نهضت باصطلح
آزادیها در این  24سال توانستهاند با حكومت اسلمی كنار بیایند ،اما
آنچنان هیستریك با حكومت پیشین ایران جنگیدهاند؟!
در دنیایی كه روز به روز كوچكتر میشود و انسانها به دلیل گستردگی
ارتباطات ،بیشتر و بیشتر از هم تاثیر میپذیرند؛ به ویژه پس از گذشتن
چند قرن از انقلب كبیر فرانسه و عصر روشنگری ،دیگر زمان پایبندی به

این گونه ایدئولوژیهای عقب افتاده سپری شده است .شاید این
جریانها در دویست/سیصد سال پیش از این و در ایران عقب ماندهی
آن دوران میتوانستند شانسی داشته باشند؛ اما سوگمندانه در این
روزها سرنوشتی بجز همین كه برایشان رقم زده شده است ،ندارند.
من تلشی این گونه جریانهای عقیدتی/ایدئولوژیك را برای ایران آینده
و مدرنمان به فال نیك میگیرم؛ بدون آن كه از كشته شدن اعضای این
جریانها شاد باشم!! در همین راستا به عنوان یك ایرانی ایران
دوست ،برای سرنگونی حكومت اسلمی حاكم بر ایران نیز تلش و
روزشماری میكنم.

دین در دایرهی حكومت!
خواندن چند كتاب ویژه در زمینهی تاریخ معاصر ایران ،این بار مرا با
این پرسش تاریخی روبرو ساخت كه دین در حكومت و یا واژهی
ابتكاری »انقلب اسلمی« در تاریخ معاصر ایران از چه زمانی وارد
فرهنگ سیاسی ما شده است؟! تصور میكنم اگر این چیستان را باز
كنیم ،بتوانیم یكی از علل اساسی بیماری تاریخیمان را بشناسیم .در

همین راستا شاید بتوان بیمار و بیماری را در مطب دكتر و یا روی تخت
بیمارستان ،معاینه و مداوا كرد!
یكی از این كتابها كه بسیار صریح و پژوهشگرانه به این مهم پرداخته
است ،كاری است تحت عنوان »اسلم رادیكال« اثر پژوهشی
ارزندهی ارواند آبراهامیان كه متاسفانه به زبان انگلیسی است و من
فقط بخش كوتاهی از ترجمهی آن را در دست دارم .این بخش
كوتاه ،تكهای است از بخش دوم كتاب كه با ترجمهی زینل نوروزی
(1999
توسط نشر بولتن در لندن در تاریخ آبان ماه ) 1378اكتبر
منتشر شده است.
این بخش كه به »مجاهدین ،علی شریعتی و نهضت آزادی«
پرداخته است ،به نوعی بخش تكمیلی كتاب »ایران بین دو انقلب«
آبراهامیان است .نویسنده كه در كتاب پیشینش بیشتر به روند كار حزب
توده نظر داشته است ،با این كار جاافتادگیها و كمبودهای آن كتاب را
جبران كرده است .با این كه حزب توده نقشی اساسی در به بن بست
كشاندن حكومت عرفی پیشین ایران داشته است ،اما نقش اساسی را
»نهضت مذهبی آزادی« منسوب به مهدی بازرگان و یدا سحابی
بازی كرده است .این دو تن كه از اولین سری دانشجویان ایرانی بودند
كه در زمان سلطنت رضا شاه برای تحصیلت عالیه به فرانسه اعزام
شدهاند ،درست برخلف سمت و سوی وطن دوستانه و
ترقیخواهانهی دانشجویان اعزامی از سوی دولت ژاپن به اروپا ـ كه
كشورشان را به مهد تمدن و دموكراسی و مدرنیته در شرق تبدیل
كردهاند ـ كوششی اساسی برای به قهقرا بردن و نابود كردن
دستاوردهای ناچیز جنبش مشروطه و دوران سلطنت پهلویها كردهاند
و سوگمندانه جانشینان ایشان هم ،همچنان در این سیر قهقرایی
همراه و همرزم با حاكمان اسلمی فعلی در ایران ،به همان ماموریت
به اضمحلل كشاندن ایران ادامه میدهند.
گرفتار شدن ملت آزادیخواه ایران ـ برخلف ملل دیگر خاورمیانه ـ كه
هفتاد و سه سال پیش از بهمن  57به جدایی دین از حكومت و
حكومت قانون عرفی و ملی ،طی جدالی خونین پای فشرده است ،با
چنین »روشنفكران« عقب افتادهای چندان هم غریب نیست.

نهضت آزادی ایران در سال  1340تاسیس شد .بجز دو موسس
اصلی آن ـ مهدی بازرگان و یدا سحابی ـ سید محمود طالقانی نیز در
نضج گرفتن این نهضت دست داشت .لطفا میثمی در كتاب
خاطراتش »از نهضت آزادی تا مجاهدین« مینویسد كه در این
سالها جبههی ملی از چند طیف تشكیل شده بود .برخی هنوز ملی
بودند ،برخی خیلی مذهبی شده بودند و برخی نظیر بنیانگزاران نهضت
آزادی ،هم ملی بودند و هم مذهبی .آرواند آبراهامیان در كتاب اسلم
رادیكالش مینویسد كه نهضت آزادی طی بیانیهای در ماه مه 1961
اعلم موجودیت كرد .بنیانگزاران این نهضت در این بیانیه نوشتهاند:
»ما مسلمان ،مشروطه گرا و مصدقی هستیم «.اما شوربختانه
نهضتیها بر مسلمان بودنشان تاكیدی بسیار غلیظتر از مشروطهخواه
بودن و مصدقی بودنشان داشتهاند .به این دلیل واضح كه پسوندهای
ملیگرایی و مشروطهخواهی اساسا در تضادی اصولی با باور ایشان
مبنی بر كشاندن دین به دایرهی حكومتی است .طرفه آن كه
نهضتیها در همان بیانیهی اعلم موجودیتشان »جدایی دین از
سیاسترا رد كردهاند ،به این خاطر كه»اسلم bشیعی را بخش
«
جدایی ناپذیر فرهنگ ملت ایران ]![ میدانستهاند«.
زمینهی اصلی این نگرش البته از همان دوران مشروطه و مشروعه
خواهی بخشی از روحانیت آن دوران تحت رهبری شیخ فضل ا نوری
آغاز شد ،اما این كه در تاریخ معاصر ایران ،شعار همان مرتجع
معروف آن دوران ،از زبان تحصیل كردگان غرب و باصطلح
روشنفكران آن دوران مجددا طرح شود ،بیشتر یك طنز گزندهی تاریخ
است؛ آن هم زیر عنوان مصدقیسم و مشروطهگرایی!!
فریدون آدمیت از قول دكتر شایگان نقل میكند كه ـ حدود سال 1330
ـ به دكتر مصدق پیشنهاد كردند مهدی بازرگان را به عنوان وزیر فرهنگ
ـ آموزش و پرورش بعدی ـ بپذیرد و او صراحتا رد كرده ،گفته بود :اگر
بازرگان وزیر فرهنگ كشور شود ،اولین كاری كه میكند این است كه
در اولین امكان سر دختر بچههای مدرسه هم لچك میكند.

از تاكیدی این دو تحصیل كردهی غرب بر عدم جدایی دین از حكومت
در بیانیهی اعلم موجودیت »نهضت آزادی«شان كردهاند و در همین
راستا كشاندن ایران به نقطهای هم اینك در آن قرار داریم ،از نقاط
كلیدی ای است كه میباید به آن بیشتر و بیشتر پرداخت .توجه داشته
باشیم كه در سال  1340دولت وقت ایران لیحهای را تحت عنوان
»انجمنهای ولیتی و ایالتی« در  92ماده و  17تبصره به تصویب
رساند كه از جمله مواد این لیحه ،حذف قید سوگند به قرآن برای
باورمندان به ادیان و مذاهب دیگر بود .اما مهمترین بخش این لیحه،
حذف قید »ذكوریت« برای انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان بود
كه به دشمنی و شورش آخوندها انجامید كه خود ایشان این بلوا را
»جنبش دو ماههی روحانیت« نامیدهاند و البته »نهضت باصطلح
آزادی ایران« نه تنها به این بلوا اعتراضی نكرد كه برای یافتن
رگههای ضد استبدادی در این شورش آخوندی ،كلی هم از وجودش
مایه گذاشت! این افشاگریها را مهندس لطفا میثمی در همان
كتابش »از نهضت آزادی تا مجاهدین« كرده و این همیاری
نهضتیها را برای به قهقرا كشاندن ایران نشان داده است!
در تداوم همین دیدگاه و عملكرد است كه بلوای  15خرداد رخ
میدهد ،جلل آل احمد و علی شریعتی ظهور میكنند ،و هم زمان با
اعدام آخرین بقایای جریان تروریستی »فدائیان اسلم« ـ درست در
همان سال  1344ـ دو سازمان تروریستی و مسلحانهی مجاهدین
خلق و فدائیان خلق ،یكی از بطن نهضت آزادی و دیگری از متنی دیگر
اعلم موجودیت كرده ،و روال ترور و خشونت را در ایران bآن روز به
متن جامعهی ما میكشانند.
شوربختانه با این كه نهضت آزادی به مبارزهی قانونی و مسالمت
جویانه ،در چارچوب قانون اساسی مشروطهی ایران ملتزم بود ـ با
تاكید موكدش بر عدم جدایی دین از سیاست ـ زمینه ساز تولد جریانی
]سازمان مجاهدین خلق[ شد كه همچون سیلی بنیان كن ،نه تنها
دستاوردهای دوران پیشین را نابود و مضمحل كرد ،كه در نهایت ،ترور و
خشونت را در فرهنگ سیاسی ایران برای برون رفت از دام همان
حكومتی تبدیل كرد كه خود در تولد و ایجادش نقشی اساسی

داشت.آنانی كه میخواهند زمینههای ایجاد حكومت اسلمی را بهتر
بشناسند ،بد نیست به تاریخچهی »نهضت مذهبی آزادی« هم
نگاهی بیندازند!
ایجاد وحشت!
جریانها و سازمانهایی كه بر جنگ مسلحانه ،ترور و
آدمكشی بنیان استراتژی خود را سوار كردهاند ،عموما یك محور
اساسی را برای توجیه عملكردشان مطرح میكنند .اینان با گزینش
این استراتژی و زدن سرانگشتان رژیمی كه با آن درگیرند و برای ساقط
كردنش تا پای جان هم ایستادهاند ،میكوشند امنیت شكنی بكنند و به
باور خودشان عنصر اجتماعی را به میدان بكشانند.
یك نمونهی خواندنی از عملكرد سازمان مجاهدین خلق برای
زدن یكی از سرانگشتان رژیم شاه ،ترور ناموفق شعبان جعفری
معروف به شعبان بیمخ است .شعبان جعفری را یكی از عوامل
كودتای  28مرداد نامیدهاند ،كسی كه با دریافت پول از محافل خاصی
با بسیج لمپنها و لتهای جنوب شهر تهران زمینهی كوتای  28مرداد
را فراهم كرده است .آنچه من میخواهم در این یادداشت كوتاه به
آن بپردازم ،نه در رابطه با  28مرداد است و نه حتا شخصیت و كاراكتر
شعبان جعفری .تنها میخواهم یك چشمه از عملكردهای دروغین و
»هدف وسیله را توجیه میكند« سازمان مجاهدین خلق ایران را از
همان آغاز دههی پنجاه هجری شمسی ،و بعدها تا سرفصل بهمن
 1357و پس از آن تا همین چندی پیش كه هنوز امكان این گونه
برخوردهای خشن و خشونتساز را داشتند ،طرح بكنم.
خانم هما سرشار در گفتوگویی كه با شعبان جعفری انجام
داده است و آن را در كتابی زیر همین عنوان »شعبان جعفری« در
امریكا به چاپ داده است ،در رابطه با طرح ترور جعفری از او میپرسد
و جعفری چنین پاسخ میدهد:
»من هر روز یه دور دور پارك شهر میدویدم و ورزش
میكردم .بعد میرفتم باشگاه .یه روز پنج صبح داشتم میرفتم كه
سر حسن آباد خرابكارا منو با تیر زدن ]شب قبلش[ شبنامه پخش
كرده بودند كه ما شعبان را محاكمه كردیم و نعش كثیفشو انداختیم.
تا آن روز اینا]یعنی اعضای تیم ترور شعبان بیمخ bسازمان
مجاهدین[ سیزده نفر رو كشته بودن .چهاردهمیش من بودم كه

تیرشون خطا رفت .از این خرابكارا سه تا شون كشته میشن،
یكیشون گیر میافته ،اون یكی اعتراف میكنه .آقای ]به قول جعفری
رئیس كمیتهی مبارزه با خرابكارا كه اسمش در این كتاب به خواست
جعفری آورده نشده است[ یه روز به من گفت :ازش پرسیدم :چرا
شعبان جعفری را زدید؟ گفت :وا ما میخواستیم ایجاد وحشت
كنیم .ازش پرسیدم :چطور شد كه تیرتون خطا رفت؟ شما كه تا آن
وقت سیزده نفر رو زده بودین و تیرتون خطا نمیرفت؟ گفته بود:
برای این كه ما تا اومدیم هف تیرو دربیاریم ،این اومد تو سینهی ما!
»آخه اینا دو نفر از توی كوچه اومدن بیرون ،گریم كرده بودن،
اومدن یهو تو صورت من تیر خالی كنن ،من خیال كردم دارن با من
گفتما bیهو دیدم نه جدیه! منم دست كردم به هف
شوخی میكنن : ،اb
تیر .بعد یكی از توی اون كوچهی ممدعلی رشتی اومد از پشت یكی
زد به بازوم ،زد به دستم ،هف تیر داشتم دیگه ،سه تا تیرخالی كردم
بالخره بعد اون كله پز اونور خیابون اومد ).شعبان جعفری ،هما
سرشار ،صص  339تا (352
جالب این كه »نعش كثیف« شعبان جعفری هنوز هم زنده
است ]تا زمان نوشتن این یادداشت[ و كتاب گفتوگو با او در سال
 1381در امریكا چاپ شده است .و اما متن پیشگویی و دروغگویی و
»هدف وسیله را توجیه میكند سازمان مجاهدین ،از همان آغاز
شكل گیری و حضور در صحنهی عملی »امنیت شكنی« هر دو
نظام پیشین و فعلی حاكم بر ایران! نه تنها برادران سازمانی سالم به
پایگاههاشان بازنگشتند ،بلكه سه تا شان كشته شدند ،آخری هم
دستگیر شد و بقیهی قضایا!!!
به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران
ا عزیز ذو انتقام
اطلعیهی نظامی
صبحگاه امروز )اطلعیه شب قبلش نوشته و چاپ و پخش شده بود(
 6مهرماه در ساعت  6بامداد حكم دادگاه انقلبی خلق در مورد
شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ ضارب وحشی و زدل دكتر
حسین فاطمی شهید شجاع به مورد اجرا گذاشته شد و به این ترتیب
یكی دیگر از رجالهها و قداره بندهای چاقوكش محمدرضا پهلوی
جنایتكار و یكی دیگر از پاسداران دربار فاسد پهلوی به سزای جنایت و
سیاهكاریهایش رسید .در حین عمل برخورد مسلحانهای بین

مجاهدین و )این( خائن روی داد و او كه به اسلحهی كمری مسلح
بود ،به سوی مجاهدین اقدام به تیراندازی متقابل نمود ،ولی سرانجام
به ضرب  15گلوله لشهی كثیفش نقش بر زمین شد .مجاهدین پس
از اجرای حكم تندرست و شاداب به پایگاه خود بازگشتند ،در حالی كه
با صفیر گلولههای آتشینشان شادمانی خلقی را برانگیختند.
برقرار باد سنت مقدس انتقام از خائنین به خلق ،جاوید باد
خاطرهی شهدای سرفراز و به خون خفتهی خلق ،پیروز باد
انقلب مسلحانهی خلق ایران!
مجاهدین خلق ایران
6/7/51
به منظور همكاری با انقلب و انقلبیون در تكثیر و پخش بیانیههای
انقلبی بكوشید.
 11آپریل 2005
كمدی الهی  30خرداد ،بیست سال بعد!
میگویند زمانی كه سازمان مجاهدین خلق ،در شهریور ماه
سال  1344اعلم موجودیت كرد ،مهندس مهدی بازرگان آن را
ملغمهای دانست از اسلم دستكاری شده و ماركسیسم bواقعا موجود.
بنیانگزاران این سازمان شرط عضویت در این جریان را التزام به
مخفی ،ایدئولوژیك و حرفهای بودن شرایط مبارزه با خط مشی قهر
مسلحانه در تشكیلتی آهنین قرار داده بودند .ارزیابی كلی این
سازمان از شیوههای دیگر مبارزه این بود كه دوران مبارزات قانونی،
اصلحطلبانه ،پارلمانتاریستی ،حزبی و مسالمتجویانه به پایان رسیده
است و شیوهی مسلحانه ،ارتقای كیفی آن روشهای سنتی است.
زمینه ساز این تئوری هم دوران جنگ سرد و دو قطبی بودن جهان آن
بودتحلیل این سازمان كه خود از بطن جریان bمسالمتجو و
دوران .
معتقد به مبارزات قانونی نهضت مذهبی آزادی متولد شده بود ،به
بنبست رسیدن مبارزاتی از نوع جبههی ملی و نهضت آزادی مهندس
بازرگان بود 5 .سال بعد از این جریان ،سازمان
ماركسیستی/مائوئیستی چریكهای فدایی خلق در سیاهكل ،روستایی
در شمال كشور با یك عملیات مسلحانهی ناموفق به قصد كپیبرداری از

رفتار انقلبیون كوبا و آزاد كردن مناطقی از كشور اعلم موجودیت
كرد .اما سازمان مجاهدین تا سال  1350هنوز به كار تئوریك و
مطالعه مشغول بود.
داستان قصبهی سیاهكل در خوشبیانهترین برداشت سازمان
مذهبی مجاهدین را با عجله وارد میدان كرد؛ تا از قافلهی چریكهای
فدایی خلق در ایران و دانشجویان خارج از كشور كه با تاسی به انقلب
فرهنگی چین و انقلب كوبا و دیگر نهضتهای ماركسیستی آن دوران
به میدان آمده بودند ،عقب نمانند .این مذهبیون چون دیرتر آمده
بودند ،زودتر هم میخواستند بروند؛ چرا كه برای خودشان مسئولیت
دوگانهای قائل بودند :كشیدن خط دفاعی پر رنگی در برابر حملهی
اعتقادی ماركسیسم به سنگرهای ذهنی جوانان آن دوران؛ همچنین
آلوده كردن مفاهیم اعتراضی به رسوبات مذهبی.
این جریان چون بافت• حاكم بر بستر جامعه را مذهبی ارزیابی
میكرد ،برای خودش شانس و حق بیشتری در جانشینی نظام سلطنتی
قائل بود .در همان دوران در بازار سنتی تهران و نیروهای پیرامون
حوزههای علمیه افرادی بودند كه كمی هم به ادبیات ماركسیستی و
اگزیستیانسیالیستی آلوده شده بودند .از این جماعت كسانی نظیر علی
شریعتی ،مرتضی مطهری ،سیدمحمود طالقانی ،ابوالحسن بنیصدر و
دیگران bاین طیف ،از سویی با بخش رادیكال و سنتی مذهبی نظیر
هیئت موتلفهی اسلمی و انجمن حجتیه و پیرامونیان خمینی در ارتباط
بودند ،از سویی هم از سازمان مجاهدین خلق حمایت میكردند.
آنچه كه بعدها باعث تقسیم این جریانات به دو یا سه دستهی مشخص
شد ،موضوع رهبری جنبش و اbعمال هژمونی هر طیف بر كلیت• این
جریانها و بالطبع كشور بود .خمینی هم با اینكه مجاهدین در نجف
به دیدارش رفته بودند ،از ایشان حمایت بخصوصی نكرد؛ فقط تلویحا
اجازه داد كه بخشی از سهم امام را در اختیارشان بگذارند.
داستان انشعاب خونین سال  1354در درون سازمان مجاهدین
كه به تولد سازمان ماركسیستی پیكار انجامید ،وزنهی حمایت مذهبیون
از مجاهدین را سنگینتر كرد .شوربختانه ]![ مسعود رجوی حاضر
نبود در جیب كسی ریخته شود .او خود ادعای رهبری جنبش را
داشت .و این ،تنها گرهی كوری بود كه هنوز هم با گذشت این همه
سال و با ریخته شدن این همه خون از هر دو دسته و الزاما مردم
كماكان حل ناشده باقی مانده است .احتمال هم تا حذف یكی از دو
طرف bرادیكال bاین دعوا ادامه خواهد یافت.

در دیماه  1357كه آخرین سری زندانیان سیاسی دوران شاه
آزاد شدند ،از مجاهدین ،فقط  16نفر مذهبی مانده بودند.
فضای شور و التهاب اوایل انقلب ،فرصتی طلیی برای مسعود
رجوی بود كه خودكمبینیهایی را كه در رابطه با نیروهای ماركسیستی
داشت ،به سرعت جبران كند .سرمایهی این خودنماییها و هژمونی
طلبیها كشتههایی بود كه سازمان bمنسوب به او در درگیری با
نیروهای نظام پیشین ،حین انجام ترورها یا در زندانها داده بود.
مردم اما در آن دوران ،سازمان مجاهدین خلق را فقط بخش جوانتر
آخوندهای حاكم بر ایران ارزیابی میكردند.
در فاصلهی بهمن  57تا  30خرداد  60مسعود رجوی در دو
خط موازی ،از سویی با خمینی و شخص بهشتی و هاشمی
رفسنجانی برای دریافت سهمی از قدرت چانه میزد؛ از سویی هم با
به میدان كشاندن تودههای هوادار و برگزاری میتینگها به نوعی در
برابر پدر معنویاش رجز خوانی و قدرتنمایی میكرد .به بیانی دیگر
این دوران یكی از پیچیدهترین رفتارهای مسعود رجوی را در داخل
كشور به نمایش میگذارد .شاید اگر خمینی میپذیرفت كه مثل نظیر
دولت فعلی آلمان با مجاهدین ائتلف كند ،تاریخ ایران مسیر دیگری را
میپیمود .اما برای داشتن فرهنگ ائتلف و همكاری در قدرت،
پشتوانهای نظیر انقلب كبیر فرانسه ،انقلب صنعتی و عصر روشنگری
لزم است .متاسفانه نمیتوان تاریخ را دور زد .هر جنینی ناچار است
از تمام دورانهای رشد خود عبور كند تا به بلوغ برسد .اما این موجود
عجیب الخلقه در ایران به دلیل اینكه زادهی فهم شیعی این دو نفر از
موضوع ولیت فقیه بود ،نهایتا به ولیت یك تن رضایت میداد .نفر
بعدی هم باید با تمام قوا سر به نیست میشد .و این دو متولی ولیت
فقیه و دو حاكم مطلقهی اسلمی هر كدام برای حذف دیگری و
تصاحب انحصاری قدرت خیز برداشته بودند.
سی خرداد  1360اولین رو در رویی جدی و كیفی این دو امام
ـ سید روحا خمینی و شیخ مسعود رجوی ـ دو سال و اندی پس از
تغییر حكومت بود .رو در روییای كه هنوز هم تمام نشده است.
نتیجهی این جنگ قدرت را موازنهی قوا و میزان خشونت ایشان تعیین
میكند .بازندهی دور اول هم از پیش معلوم بود؛ چرا كه برنده،
اهرمهای قدرت بیشتری را در اختیار داشت .نیروهای بیشتری را هم
به خدمت گرفته بود .بعد هم با استفاده از مشروعیتی كه در دو
سرفصل مشخص ]اشغال سفارت امریكا و جنگ ایران و عراق[
برای خودش تراشیده بود ،خوردن bسر bرقیب یعنی سازمان مجاهدین را

به مبارزهای ضدامپریالیستی و میهن پرستانه ارتقاء داد .و پیروز هم
شد .مسعود رجوی هم در حالی كه همهی نیروهای اعتماد كرده به
شعارهایش را زیر تیغ bتو bر سركوب bرژیم اسلمی رها كرده بود ،جانش
را برداشت و از معركه گریخت.
در این توازن ناموزون ،حزب تودهی ایران هم در یك شطرنج
سیاسی موفق برادر دوقلوی قبلی مجاهدین ـ یعنی سازمان چریكهای
فدایی خلق ـ را اول كیش و بعد مات كرد .بعد هم آنها را مانند
راحتالحلقومی لذیذ فرو بلعید .از سوی دیگر بوق مبارزات ضد
امپریالیستی امام ضد امپریالیست جماران ،تمام این حزب را به حامیان
نظام و پاسداران شخص خمینی تقلیل داد .به این ترتیب بخش
اساسی این جریان در دستگاه گوارشی سید روحا خمینی و طیف او
تحلیل رفت.
اما اگر حزب توده و وابستگان آن محو شعارهای ضد
امپریالیستی امام ضد امپریالیست جماران ،همراه با پاسداران خمینی
مجاهدین بیپدر را لو میدادند ،نیروهایی نظیر نهضت آزادی و دیگر
جریانهای میانهی نظیر هم محو شعارهای ملی گرایانهی]!![ سید
روحا خمینی در جریان جنگ با عراق برای پیروزیهای مقطعی
پاسداران او شعار و اطلعیه مرتكب میشدند .همین جماعت یعنی
طیفی كه در جریان تكاملی خود نام اصلحطلبی بر خود گذاشت ،هم
زمان هم چشمهایش را بر كلیت این جنگ ضد ایرانی و سركوبی
ناشی از آن فرو بست .به همین سادگی خمینی و آخوندهای هم
پیمان او و دیگران bاین طیف ،همهی بازی را در چند جبههی هم زمان
بردند.
آنچه كه پس از  30خرداد  1360از سازمان مجاهدین برجای
ماند ،یك لیست كلفت كشته شدگان درگیریها و اعدامها بود و
كارنامهای از خیانت در جنگ به عنوان همكاری و همدستی با كشوری
كه  8سال تمام دشمن ایران و متجاوز به كشور ارزیابی میشد.
آنچه هم كه بعد از این باخت بر سر سازمان مجاهدین آمد ،دور
از ذهن نبود .مردی با ادعای رهبری یك جنبش بر سر ابتداییترین
حق ملت ،در یك بازی پاسور سور خورد و از معركه حذف شد.
پزهای بعدی این باصطلح آلترناتیو و بدیل حكومت اسلمی ،حكومت
اسلمی دیگری بود كه به دلیل یك تجربهی تاریخی نزدیك ،از قبل مهر
رفوزگی را در كارنامهاش ثبت كرده بود .جنگ قدرت اما همچنان
ادامه دارد.

آنچه برای مردم ایران از این جنگ قدرت باقی ماند ،چندین
زندان تازه بود ،و چندین و چند قبرستان جمعی و غیر جمعی در بیشتر
شهرهای كشور و صفهای دراز نان و نفت و مرگ و گریز از كشور
برای گدایی ذرهای آزادی از كشورهایی كه خود هنوز هم در مشت
نازیستها و نئونازیستهای ممنوع پرپر میزنند .در نهایت هم یك
اپوزیسیون پراكنده و از شكل افتاده كه نه در داخل كشور و نه در خارج
از كشور عرضهی این را ندارد كه بر سر یكی/دو حداقل ساده ،مثل
تفكیك دین از حكومت ،حكومت عرفی ،قانون اساسی مبتنی بر حقوق
برابر شهروندی با دیگری به توافق برسد .هر كس نقارهی اناالحق
خودش را میكوبد .و در این میانه نگرانیای كه میباید بر آن پای
فشرد ،خلء قدرتی است كه در فردای ممكن كشور پیش خواهد آمد
كه در نهایت هم شاید ولی فقیه دیگری را به قدرت برساند .و باز هم
روز از نو و روزی از نو!
در آخرین تحلیل ،از جریانهایی كه خود به دیكتاتوری
باورهاشان اذعان دارند ،تمنای آزادی ،دموكراسی و جامعهی مدنی
داشتن تنها یاری رساندن به تكرار همان سیكل كهنهی تاریخ است و
لزوما به قربانگاه فرستادن دوبارهی یك ملت؛ به دلیل نشناختن ماهیت
دیكتاتوریها و به ویژه دیكتاتوریهای مذهبی و باورهای جزمی.
اگر هنوز و با وجود این همه نمونهی تاریخی ،هستند كسانی كه
به جناحی از شیعیان برای برون رفت از گرداب فعلی كشور ایران امید
بستهاند ،یا هنوز ویژگی دیكتاتوریهای مذهبی و ایدئولوژیك را
نشناختهاند ،یا در همدستیآشكار و نهان با سردمداران مذهبی كشور،
از اینكه مردم را باردیگر به قربانگاه بفرستند ،ابایی ندارند .به همین
دلیل به اینگونه امتیاز دادنها و اینگونه همدستیها به هیچ عنوان
نباید امكان تنفس داد تا نسل bدیگری از ملت ایران را در منگنهی
بیخبری از تاریخ ،نشناحتن ماهیت دیكتاتوریهای مذهبی و
سادهاندیشی روشنفكرانش ،به موشbآزمایشگاه نادانیهاشان بدل
نسازندبرای گسستن bزنجیر bدین bدر حكومت ،برهم زدن bرابطهی
.
كهنهی دین و سیاست و استقرار و استحكام bحكومتی ملی و مردمسالر
و جامعهای مدرن ،متمدن ،مدنی و متعهد به برابری حقوقی همهی
انسانها فارغ از هر باور ،اندیشه ،مذهب ،جنسیت ،قومیت ،ایران bفردا
به هیچ دگماتیسمی نیاز ندارد.
خرداد 1380

كمی هم در باره شجاعت!
اخیرا در ایران ،نشر نی كتابی چاپ كرده است به نام برفراز
خلیج ،خاطرات محسن نجات حسینی ،عضو سابق سازمان مجاهدین
خلق كه از سال  1346تا  1355با این سازمان همكاری داشته است.
متن كتاب كه اتفاقا با قلمی شیوا نوشته شده ،سوای خاطرات نویسنده،
ذوق هنری او را هم به نمایش میگذارد .چند تصویر نقاشی در
میانهی كتاب ،رنگی چاپ شده است كه آنها هم ـ به شكلی دیگر ـ از
ذوق نویسنده حكایتها دارد .برخی از این تصاویر از ایران و مشهد
است ،برخی هم از دورانهای مختلف عضویت نجاتحسینی در
سازمان مجاهدین خلق؛ در همین راستا زندانی بودنش در زندانهای
عربی .تصویری هم از پرچم ایران و شمع و گل و پروانهای كه
اینگونه زیرنویس شده است:
بیاد آنها كه پروانهوار در هالهی عشق معشوق خویش
سوختند .بیاد آن یاران پاك سرشتی كه جان باختند .آسمان میهنم
آبی است و زمینش گلزاری است به رنگهای سبز و سرخ و سفید.
)در میانهی كتاب(
كتاب كه به شكلی خطی و خاطره نویسی نوشته شده است،
گاهی هم گریزی هنرمندانه به تاریخ زده ،بر روی دو محور نقد تاریخ و
بررسی رفتار تصمیمگیرندگان این سازمان ،در سرفصلهای مختلف
كوشیده است ـ از اساس ـ كمبودها و كجرویهای این سازمان را به
دیدگاه دوگانه و التقاطی بنیانگزاران آن نسبت دهد.
جزوهی درون سازمانی شناخت ]سازمان مجاهدین خلق[ كه
شامل بخشهای متدولوژی ،تكامل و راه انبیاء بود ،تلش میكرد تا
ایدئولوژی مذهبی را ،منطبق بر اصول علمی جامعهشناسی و تحلیل
تاریخ نشان دهد و به مذهب ،لباس منطق بپوشاند .این جزوه كه
سنگینترین اثر ایدئولوژیكی سازمان بود ،ادامهی همان كاری بود كه
قبل مهندس بازرگان و تاحدی آیتا طالقانی ،پیش از آن شروع كرده
بودند] .مهدی[ بازرگان ،در پی آن بود تا همهی اصول اعتقادی و
دستورات فقهی ]ای[ را كه وی به آنها عقیده داشت ،سوار بر منطق
علمی ،به قشرهای روشنفكر جامعه بقبولند! برای این كار ،وی
اصول علمی و دستاوردهای دانشمندان روز را در زمینههای زیست

شناسی ،فیزیك و ترمودینامیك به كار میگرفت تا حقانیت اعتقادات
خویش ]اسلم[ را ثابت كند .ضمن اینكه بازرگان در مبارزهی
پیگیرش با رژیم شاه الهام بخش bقشر جوان و روشنفكر جامعهی ما
بود ـ و این موفقیتی برای وی به شمار میآمد ـ اما رنسانس
علمی/مذهبی او چندان موفقیت آمیز نبود .توجیه و اثبات حقانیت
مسالهی طهارت در فقه شیعه از طریق تشبث به دستآوردهای میكرب
شناسی روز ،گرچه ظاهرا به معتقدان به آن مسائل دلگرمی میداد؛
اما هرگز نمیتوانست وسیلهی اثبات حقانیت دین و خداشناسی باشد.
تطابق مسائل فقهی با اصول علمی ،اگر در جایی خوانایی داشت ،در
جاهای بسیار دیگری سوالبرانگیز بود .آیتا طالقانی و دكتر یدا
سحابی هم در چنین زمینهای تلش میكردند .آنها میكوشیدند تا با
تفسیر آیات قرآن به سبكی جدید ،دیدگاه قرآن پیرامون آفرینش انسان
و جهان را با دستاوردهای علوم جدید تطبیق دهند و بدین وسیله
پایههای اعتقاد به قرآن را در بین قشر تحصیلكرده تقویت نمایند.
)ص  416كتاب(
نجات حسینی از سویی كوشیده است تصویری هم از
شجاعتهای بینظیر اعضای اولیه و بنیانگزاران سازمان بدهد كه به
زعم او ناشی از راندمان بالی عشق و باور ایشان به اعتقادات
اسلمی بوده است .اتوپیا و مدینهی فاضلهی این جماعت هم برای
بدیل آن نظام چیزی است لبد شبیه به همین میهن اسلمی فعلی
حاكم بر ایران یا چیزی شبیه به چنین حكومتی با عنوان اسلمیای
دیگر!
نفرت این جریان را از اختلف طبقاتی وحشتناك موجود در نظام
پیشین میتوان در جای جای این كتاب به روشنی خواند و حس كرد.
متولیان سازمان مجاهدین به زعم نجاتحسینی ،شجاعانی]![
هستند كه گاه با بستن  14كیلو مواد منفجره به بدنشان و جاسازی
كلی مهمات در ته چمدانهاشان میكوشند از فرودگاههای مختلف
عبور كرده ،وارد كشور شوند و مواد منفجره را خرج bترور سردمداران
رژیم پیشین یا عوامل امریكا در ایران بكنند .خود نویسنده هم تصادفا
در اولین ترددش با چنین گنجینهای از مهمات دستگیر شده ،تقریبا تمام
عمر كار سیاسی/تشكیلتیاش را در زندانهای دوبی ،ابوطبی ،لبنان،
سوریه و عراق میگذراند .در این میانه هم داستان یك هواپیما ربایی
خارقالعاده از دوبی به بغداد به تفسیر كشیده میشود كه در جای
خود بسیار خواندنی است.

ناشر در پشت جلد كتاب ،برای معرفی نویسنده چنین نوشته

است:
محسن نجات حسینی در سال  1323در مشهد متولد شد .پس
از پایان تحصیلت ابتدایی و متوسطه در سال  1344وارد دانشكدهی
فنی تهران شد و هم زمان هم به عضویت تشكیلتی سیاسی و انقلبی
مخفی درآمد كه بعدها نام سازمان مجاهدین خلق ایران به خود
گرفت .در سال  1349با درجهی فوق لیسانس در رشتهی مهندسی
شیمی فارغالتحصیل شد و در تابستان همان سال با ماموریت از سوی
سازمان مجاهدین خلق برای گذراندن دورهی عملیات چریكی به طور
غیرقانونی از كشور خارج گردید .در مسیر رسیدن به پایگاههای
فلسطینی حوادثی رخ داد كه به زندانی شدن وی و چند تن از اعضای
سازمان مجاهدین و نیز به جریان هواپیماربایی از دبی به بغداد
انجامید.
پس از گذراندن دورهی آموزشی عملیات چریكی در پایگاههای
فلسطینی ،هنگام بازگشت به ایران در بیروت دستگیر و زندانی شد.
پس از آزادی در بخش خارج از كشور سازمان مجاهدین به فعالیت
پرداخت .این فعالیتها تا هنگام دگرگونیهای ایدئولوژیك در سازمان
ادامه یافت .وی در سال  1355از سازمان مجاهدین كناره گرفت و در
سوئد اقامت گزید .نجات حسینی اكنون رئیس بخش فیزیك در یك
مركز پزشكی هستهای در استكهلم است) .پشت جلد كتاب(
آنچه اما در این كتاب خواندنیتر است ـ و مرا دو شب تمام بیدار
نگاه داشت ـ سادهانگاریها ،سادهاندیشیها ،به تعبیری دیگر
حماقتهای رهبران این جریان است كه در كمترین زمان به دستگیری
گستردهی تمام خانههای مخفی و تیمی این سازمان منجر شده ،تقریبا
تمام بدنه و رهبری سازمان را به نابودی كشاند .شاید اگر رهبران این
جریان اینگونه سادهاندیش نمیبودند ،سرنوشت این جریان چنین نبود
كه اكنون هست؛ به این دلیل بسیار ساده كه شوربختانه بیشتر اعضای
اولیهی این سازمان ،دانشجویان دانشكدههای فنی ،برخی
فارغالتحصیلن دانشگاه ،حتا گاه استادیار دانشگاه بودهاند .ازسویی
هم خیلیهاشان سابقهی كار مستمر سیاسی در نهضت ]مذهبی[
آزادی و كانون نشر حقایق اسلمی محمدتقی شریعتی را داشتهاند؛
سادهانگاریای كه تنها از عدهای روستائی بیسواد ،بیمطالعه و
بیشناخت قابل انتظار است ،نه از جریانی با ادعای رهبری یك جنبش و
در نهایت حكومت بر كشوری به گستردگی ایران.

البته این جریان ،بسیار كوشیده است به این سادهانگاریها
جامهی تقوا و تقدس پوشانده ،برای این خودكشیهای دستهجمعی
شعار و سرود مرتكب شود .خود نجات حسینی هم در پیشگفتار
كتابش این سادهانگاریها را صفا و خلوص نیت و فداكاری كم نطیر
آنان و جسارتشان برای مبارزه ارزیابی كرده كه به زعم او در خور
ستایش و احترام است!
در همین راستا جریان بازمانده از آن دوران ـ یعنی سازمان
مجاهدین فعلی ساكن عراق ـ روز  4خرداد را به نوعی سرفصل
تاریخ نوین ایران ارزیابی میكند؛ روزی كه سران این جریان در
استمرار همان سادهنگریها و سادهاندیشیهاشان دسته جمعی
اعدام شدهاند.
معنی این حرف این نیست كه اعدام مخالفین یك نظام ـ هر
نظامی ـ كار خوبی است و هر نظامی میتواند مخالفینش را با هر
اندازه سادهاندیشی به زندان و میدانهای تیر بكشاند .من اساسا با
هرگونه اعدامی مخالفم و اعدام مخالفین هر نظامی را ویژگی
نظامهای دیكتاتوری ارزیابی میكنم كه چون بر خواست ملتی كه بر آن
حكم میرانند ،تكیه ندارند ،برای استمرار چند روزهی حكومتشان ناگزیر
به انجام چنین جنایاتی هستند .این را هم به خوبی میدانم كه چنین
نظامهایی مجبورند با همین شیوهها و شیوههایی در همین راستا به
حكومتشان تداوم ببخشند .برای همین هم هر ترفندی را كه بتوانند به
كار میگیرند تا چند روزی بیشتر بر اریكهی قدرت باقی بمانند؛ به ویژه
كه جریانی ]مثل[ ایدئولوژیك و مسلحانه ،دسته جمعی و با این همه
سادهانگاری ،درست مثل راحتالحلقومی لذیذ،كل دستگاهش را در
دامن پلیس و ساواكش بیندازد .بعد هم این خریتها را شجاعت
ارزیابی كرده ،پس از گذشت سی سال از آن دوران ،با شهادت و
اسطوره ارزیابی كردن این گونه فجایع ،هر سال و هر دهه از این
جوانان وطن به نیكی یاد كرده ،از رفتار ایشان برای ارتكاب
شجاعتهایی همانند انگیزه بگیرد.
البته هر جریانی میتواند به این گونه جعل و تحریفها دست
بزند ،اما سر تاریخ را نمیشود كله گذاشت؛ حتا اگر در آن دوران
شهیدبازی و شهیدسازی مد بوده باشد ،متاسفانه تاریخ گردشی هم
دارد و در گذر زمان چنین شیوههایی راـ به نوعی ـ اسقاط و مستعمل
و از دور خارج شده ارزیابی میكند .آن گاه دیگر این جریانها تنها به
درد باستانشناسانی میخورند كه نانشان را از راه كند وكاو در این
جریانهای مرده و با این نبش قبرها به دست میآورند.

اما گاهی هم ـ لبد كامل تصادفی ـ كسانی پیدا میشوند كه از
این گونه رفتارها ملت خوبی برای ارزیابی تاریخ و عملكرد این
جریانات سادهاندیش و ساده انگار پیدا میكنند و از همان شیوههای
تقدیس شده ،جدولی از كهنگی و غیرپیچیدگی را به نمایش میگذارند؛
چرا كه دنیا هر روز به سمت پیچیدگی بیشتر در حركت است و كسانی
كه به هر دلیلی حماقت میكنند ،مجبورند تاوان ساده انگاریهاشان را
ـ گاه حتا چندین برابر ـ بپردازند.
در غروب سرد و تاریك یك روز زمستانی ،منصور بازرگان یكی از
اعضای سازمان ]كه در سال  1367همراه با همسرش در عملیات
موسوم به فروغ جاویدان كشته شد[ با ا مراد دلفانی عضو سابق
حزب توده در دو طرف میز قهوهخانهای در امیریهی تهران نشستهاند و
در حالی كه گرمی استكانهای چای را در دستان خویش احساس
میكنند ،خاطرات دورهی زندان را به یاد میآورند .آن دو چند سال
پیش از آن مدتی را با هم در زندان به سر بردهاند .منصور به جرم
فعالیت در نهضت آزادی و ا مراد به اتهام تهیهی اسلحه برای سازمان
كمیتهی انقلبی دستگیر شده بودند .منصور از سوی سازمان ماموریت
داشت تا در این دیدار از وضع فعلی دلفانی ،كار و زندگی او و نیز
فعالیت سیاسیاش باخبر شود .بر اساس گفتههای دلفانی ،وی
صاحب یك كارخانهی سنگبری در نزدیكی كرمانشاه است… وی
]ا مراد دلفانی[ سران حزب توده را خائن میداند و چنان وانمود
میكند كه مانند گذشته به مسائل سیاسی علقمند است ]حتا[ دلفانی
در این ملقات ،اهمیت مسائل امنیتی را به منصور یادآور میشود و
تاكید میكند كه :فرد سیاسی باید در ارتباط با دیگران ،بسیار محتاط
باشد!
بالخره دلفانی مورد اطمینان منصور و از آن طریق مورد اعتماد
سازمان قرار میگیرد… دلفانی ]تودهای[ با تظاهر به اعتقادات
مذهبی و به ویژه ابراز ارادت خاص به حضرت علی)ع( و نیز
توصیههای امنیتی]ای[ كه به ناصر صادق میكند ،اعتماد وی را نیز
كامل جلب مینماید.
سرانجام روزی ناصر ]صادق[ مسالهی تهیهی اسلحه را پیش
میكشد .دلفانی پس از كمی تامل با مهارت خاصی ]![ میگوید كه
او وابسته به یك گروه سیاسی مخفی است و بدون مشورت با كادرهای
بالی آن گروه نمیتواند به كار حساسی مثل تهیهی اسلحه بپردازد.
)همانجا ،صص  293تا (294

البته بعد از طرح مسالهی اسلحه ،دلفانی دچار دگرگونی شده و
صحبتهایش مرموز و غیرقابل اطمینان به نظر میرسد ،با اینهمه
ناصر و چند رفیق مسئول در سازمان ،رفتار دلفانی را با توجه به
مشاهدات اخیر مورد بررسی قرار میدهند) .همانجا صص  294تا
(295
حتا علی ]یكی از اعضاء كه با دلفانی در ارتباط قرار داده شده
است[ احساس میكند كه هربار كه با دلفانی همراه است ،فرد یا
افرادی توسط یك وسیلهی نقلیهی دیگر آنها را دنبال میكنند… به
تدریج علی نمودهایی از تعقیب و مراقبت را حتا در مسیر كار
روزانهاش میبیند… یك روز مردی به علی نزدیك میشود و از او
عكس میگیرد… علی این صحنههای مرموز را جدی تلقی كرده،
خود را به تهران میرساند و با مسئول تشكیلتیاش همهی مشاهدات
و سوءظن خود را بیان و بر جدی بودن مسالهی امنیتی پافشاری
میكند] .اما[ از دید مسئولن سازمان ،آنچه اتفاق افتاده بود،
نمیتوانست به معنای ارتباط دلفانی با ساواك باشد) .همانجا(
در پایان راهی كه اینگونه سازمان را به كشتارگاه میفرستد،
نهاد تاریخ نگاری سازمان از یك سازمان لو رفته سخن میگوید كه
نفراتش ]یكی از رضاییها[ ماموران ساواك را قال میگذارد .یكی
دیگرشان سیانور میخورد .یكی در هنگام تیرباران سرود میخواند.
یكیشان با نارنجك به وسط ساواكیها میرود و خودش را همراه با
ایشان سر به نیست میكند و سریالی از این شجاعتها كه شاید
برای ذهنهای سادهی بیست و چند سال پیش ما دلپذیر یا پذیرفتنی
بود ،اما حال دیگر در دگرگونی تاریخ و پیچیدگی شیوههای مبارزه ـ به
ویژه تلش برای شناختن جریانهای الهام دهندهی این گونه
تشكلهای نظامی/عقیدتی ـ بازار چندانی ندارد .این روزها دیگر
كسی را به دلیل چنین شجاعتهایی مدال باران نمیكنند.
اگر نویسندهی بر فراز خلیج بیشتر از آنچه كرده است ،ساده اندیشی
به خرج میداد ،حتما اینروزها در لیست شهدای سازمان پرافتخار ]![
مجاهدین خلق عراق ،گوشهی باریكی را با یك عكس شش در چهار
محو ـ همانند همان عكسی كه پشت جلد كتاب كلیشه شده است ـ
اشغال میكرد.
این كتاب  456صفحهای با كودكی و محیط تربیتی/اجتماعی
نجات حسینی آغاز میشود و با تصفیههای درون گروهی این تشكل
نظامی/عقیدتی در سالهای  54و  55به پایان میرسد .به تصویر
كشیدن محیط تربیتی/فرهنگی/مذهبی محسن نجات حسینی از

زیباترین و جذابترین بخشهای كتاب است .جایی كه نجات حسینی
در نقش قاری قرآن در مدرسهی مذهبی سیروس مشهد ،مورد لطف
ملی مدیر مدرسه قرار میگیرد .بخصوص تصویری كه او از رفتار
این مذهبیون با زنان مذهبی جامعهی ایران میدهد ،بسیار خواندنی
است .ناظم مدرسه آقای حیدری است:
وقتی در زمان رضا شاه كشف حجاب شده بود ،پدر آقای حیدری
تركهای در دست میگرفت و در كوچه و بازار ،هرجا زنی را بیحجاب یا
با چادر و بدون مقنعه میدید ،با تركهاش حیدر حیدر گویان بر سر آن
زن میكویبد و میگفت :پردهی خل را بینداز! به همین خاطر آن
خانواده كه به حیدری شهرت یافته بود ،در مشهد بسیار معروف و در
محافل مذهبی بسیار گرامی بود) .ص (17
پس از این بخش از روند ورود به دانشگاه و عضویت در
سازمان مجاهدین سخن میرود ]تابستان  [1344بعد هم از
آموزشهای تئوریك درون سازمان ،كیفیت تشكیلت خانههای تیمی این
جریان ،سفر به دبی برای تماس با سازمان الفتح و آموزش نظامی
بحث میشود .بحران كادر رهبری و فعالیتهای برون مرزی سازمان
بخشهای بعدی كتاب است .اما پركششترین و در عین حال
دردآورترین بخش كتاب ،چالش ایدئولوژیك سال  1354است كه
بخشی از آن به تصفیههای خونین درون گروهی اختصاص یافته
است .آنچه بیش از همه باعث تاسف است ،این است كه نویسنده با
جداشدن مكانیكی از سازمان مجاهدین مذهبی كه بعدها به مسعود
رجوی به ارث رسید ،كتابش را در درون ایران و تحت سلطهی همان
جریان مذهبیای به چاپ رسانده است كه به عقیدهی او فقط مذهبی
صرف بودند و انگیزهی ایشان برای مبارزه با شاه نایاب بود!!
به هر حال نویسندهی تحصیل كرده و مذهبی كتاب ،اگر سازمان
شقه نمیشد و در آن سالها به رهبری مذهبیهای ماركسیست شده
از طیف حسن روحانی و تراب حق شناس و تقی شهرام و بهرام آرام
به تصفیههای درون گروهی نمیپرداخت ،همچنان عنصر موحد مجاهد
خلق باقی میماند و در حلقهی نزدیكان مسعود رجوی به همان نوع
مبارزهاش ادامه میداد .این اعتقاد نویسنده را درجای جای كتاب
میتوان دید و تاسف خورد .با این همه برفراز خلیج كتابی است
خواندنی ،و برخلف نوشتههای خیلی دیگر از جدا شدگان مجاهدین،
خوش قلم و با كشش كه به خواندنش میارزد .تصویر نجات حسینی
از دانشگاههای ایران در دوران شاه كه زمینه ساز به حكومت رسیدن
نظام اسلمی شد ،به راستی خواندنی و واقعی است.

آنچه میتواند كمكی به خوانندگان چنین كتابهایی بكند ،خواندن
آنها با نقد دیدگاه مرگ پرستانه ،خرابكارانه ،عاشورا بازیهای مد روز
آن دوران ،همچنین دقت در چگونگی مخالفت این جریانها ـ مذهبی
و لنینی ـ با هرگونه رفرم و سازندگی در متن جامعهی نسبتا باز آن
دوران است .چین بیمار و روسیهی استالینوار ،به ویژه تب امریكا
ستیزی هیستریك چنان جوانان آن دوران ما را بیمار كرده است كه برای
درمان این بیماری كهنهی جامعهی دست پخت ایشان ـ و البته ما ـ به
كارهایی بسیار بسیار بیشتر و اساسیتر و روشن كنندهتر از آنچه تاكنون
شده است ،نیاز است! همین!

م كمی هم در بارهی شجاعت!
حاشیهی دو b
پس از نوشتن نقدی بر كتاب برفراز خلیج bمهندس محسن نجات
حسینی تحت عنوان كمی هم در بارهی شجاعت كه در چندین نشریهی
برون مرزی و از جمله چند وب سایت اینترنتی منتشر شد ،ایشان لطف
كردند و اعتراضی بر نقد من نوشتند و از همان مواضع كهنهشان در
رابطه با سازمان مجاهدین و بنیانگزاران آن دفاع كردند .این اعتراض
ایشان در نشریهی شمارهی  920كیهان لندن چاپ شد .پاسخی را كه
من در راستای روشنگری و برای پافشاری بر دیدگاههایم نوشته بودم،
برای كیهان چاپ لندن فرستادم؛ اما این نشریه ـ احتمال به دلیل حجم
مطلب ـ از درج همهی آن خودداری كرد .چون اعتراض به درج ناقص
مطلب فرصتی میخواهد و زمانی لزم است تا این نشریه به تصحیح
این افتادگی مبادرت كند ،لذا ضروری دیدم این نقد را در این كتاب
بیاورم ،با این امید كه ایشان از این طریق از همهی مطلب آگاهی
یابند.

یادداشتی برای مهندس محسن نجات حسینی
آقای نجات حسینی عزیز،
پاسخ شما را به نقدی كه بر كتابتان نوشته بودم ،خواندم .در
ابتدا اجازه بدهید از شما برای كلمهای كه آن را بلهت و حماقت و
دیوانگی ترجمه كردهاید ،پوزش بخواهم .قصدم از آوردن آن واژه كه
به رنجش شما راه برده است ،نه توهین به شما كه نشان دادن رفتار
همتایان آن زمان شما ـ در همان ظرف زمانی و مكانی رویدادها ـ
بوده است.
سازمان شما در زمینهی اجتماعی/سنتی تاسیسش ،فرآوردهی
شرایطی است كه اگر ما امروز و پس از تجربهی حكومت اسلمی
حاكم بر ایران آن شرایط را نشناسیم و همچنان از آن ناآگاهیها و
شجاعتها در تفسیرهای مذهبی آن در هر دو شق مذهبی و لنینی آن

دفاع كنیم ،چه بخواهیم و چه نخواهیم به موضع دفاع از هر گونه عقل
ستیزی خواهیم افتاد.
سخنم را در رابطه با یادداشت شما ]در راه عقیده به زندان
افتادن بلهت نیست![ با سخنی از شاهرخ مسكوب از كتاب چند گفتار
در فرهنگ ایران ،نگاهی ناتمام به شعر متعهد فارسی در دههی سی
و چهل آغاز میكنم؛ كسی كه به گفتهی خودش :همهی ما كمابیش
]این[ ایدئولوژیها را تجربه كردهایم و میكنیم.
میگوییم بستر تنگ ،زیرا ایدئولوژی سیاسی ]و مذهبی[
بسیاری از جنبههای وجودی و كلی انسان را نادیده میگیرد و آدمی را
به حیوان سیاسی ،آن هم فقط یك نوع سیاست تنزل میدهد و سپس
راه چارهی سخت ولی میان بری برای درمان تقریبا همهی دردها پیش
پایش میگذارد… پذیرش و عمل به این ایدئولوژی ،سرودن و
نوشتن در بارهی رهایی خلق و به ضد طبقهی حاكم و مظهر آن در
دوران استبداد ،البته خطر كردنی بود كه نیاز به شجاعت داشت؛ اما از
سوی دیگر این شجاعت ،اهل قلم ]و اهل سیاست[ را از مهلكهی
بزرگتری نجات میداد؛ از خطر اندیشیدن و در قبال تعهدی بزرگتر ،نو
به نو دل به دریا زدن ،از خطر تعهد در قبال خود و جهان...
به همین دلیل و هزارها دلیل دیگر هیچ مبارزهای به خودی خود
اعتبار و ارزشی ندارد.
من البته این تئوری شما را میپذیرم كه :از جمله چیزهایی كه
خوبی به شمار میرود ،فداكاری و مبارزه برای دستیابی به آزادی و
برابری انسانهاست .اما تاریخ جهان و تاریخ معاصر ما به ویژه نشان
داده است كه همهی آنانی كه مدعی مبارزه با رژیمهای استبدادی و
وابسته و استثمارگر میشوند ،الزاما آزادیخواه ،غیروابسته و نافی
استثمار نیستند .در زندانهای رژیم سلطنتی ،ما در كنار تعداد انگشت
شمار آزادیخواهان ،جریانی از آزادی كشان ،سركوبگران ،وابستگان به
اجنبی و طرفداران لقمه لقمه كردن ایران عزیزمان را داشتهایم.برای
هركدام از این افراد و دستهها هم نمونههای بسیاری در دست است.
در این راستا میتوان از سید روحا خمینی ،اسدا لجوردی،
نورالدین كیانوری ،و حامیان پیشكش كردن بخشی از ایران به شوروی
سوسیالیستی مرحوم ـ وابستگان دولت سید جعفر پیشهوری و غلم
یحیی دانشیان ـ نام برد.
من در این جا برخلف نظر شما كه در راه عقیده به زندان
افتادن را فداكاری و از جان گذشتگی ارزیابی میكنید ،با استناد به
تاریخ معاصرمان تاكید میكنم كه این سمت و سوی مبارزه است كه به

مبارزه و در نهایت فرد مبارز هویت میبخشد .جریانی كه برای به بن
بست كشاندن یك حكومت عرفی و برای به قهقرا كشاندن كشور و
حاكم كردن ارتجاع مذهبی مبارزه میكند ،به زندان میرود و حتا كشته
هم میشود؛ چون منافعی كه در نظر دارد ،اساسا با منافع عالیهی
شهروندان كشور  180درجه اختلف زاویه دارد ،نه تنها این ملت را
نمایندگی نمیكند كه خائن به ایشان هم ارزیابی میشود .راه
كارهای چنین جریانهایی كه سازمان مجاهدین هم از سردستگان آن
است ،نه كوششی برای آگاه كردن ملت؛ كه برای كشاندن ایشان به دور
باطل خشونت و ترور و اعدام و زندان بوده است و به همین دلیل هم
هیچ ارزشی ندارد .جاسازی كردن چند كیلو مواد منفجره در ته
چمدانهاتان و بستن  14كیلو تی.ان.تی به دور كمرتان و عبور با این
همه مهمات از مرزهای هوایی و زمینی كشور به قصد ترور پاسبان
سرگذر ،یا افسر ارتش و یا یك امریكایی را در هیچ كجای جامعهی
متمدن بشری ،ارزش ارزیابی نمیكنند .این حركات نه تنها مبارزه برای
آزادی و برابری نیست ،بلكه نهایتا رفتاری تروریستی ،ضد انسانی و ضد
ملی است.
سازمانی كه شما مدعی آن هستید ،از همان ابتدای تاسیسش به
تربیت كادرهای همه جانبه همت گماشت .اگر شما در آن شرایط و
به دلیل جوانی و ناآگاهی و بیخبریتان از تاریخ ایران و جهان
نمیدانستهاید كه كادر همه جانبه چه معنایی دارد ،تاریخ خونین این 25
سال ،همچنین تاریخ خونین همین سازمان شما عمل نشان داده است
كه این واژه ترجمهی همان مفهومی است كه ما امروز آن را با عنوان
ولیت مطلقهی فقیه میشناسیم كه شكل نمادینش شخص سید روح
ا خمینی و این روزها هم سید علی خامنهای است .البته ممكن
است شما پس از جدایی از سازمان مذهبی مجاهدین در سال 1356
دیگر روند تكامل قهقرایی این جریان را تعقیب نكرده باشید ،اما بد
نیست بدانید كه ملت ما بهای سنگینی را برای شناختن این جریان
تروریست پرداخته است.
اختراع انقلبهای پی در پی ایدئولوژیك مسعود رجوی برای
سلب هویت كردن از اعضای سازمان و تحلیل بردن ایشان در رهبری
سازمان اساسا نمیتواند چیزی خلقالساعه باشد؛ كما این كه به
حكومت رسیدن سید روحا خمینی نیز نمیتواند روندی بدون پیشینه
بوده باشد .سازمان شما چه آگاهانه و چه نا آگانه تمامی تخصص،
سرمایه ،عنوانهای دانشگاهی و نیروهایش را پل پیروزی و ابزار به
قدرت رساندن سید روح ا خمینی كرده است .ممكن است شما از

این تحلیل من بازهم برنجید ،اما سر bتاریخ معاصر و سر تجربههای
مادی ،ملموس ،عینی و تجربهشدهی ایران امروز را نمیشود كله
گذاشت و با مظلوم نمایی و شهید سازی بر عنصر آگاهی رنگ پاشید.
متاسفانه باید خدمتتان عرض كنم كه بله ،گاهی هم در راه
عقیده به زندان افتادن بلهت است؛ به ویژه زمانی كه انسان bحتا
تحصیل كرده ،افسار اندیشهاش را به پیشتاز و پیشوا و رهبر و ولی
فقیه و مرجع تقلید و كادر همه جانبه تفویض كند و در این راستا خود
را از عذاب اندیشیدن رها كرده ،به عنصر اجرایی صرف و عضو
تشكیلتی سقوط كند.
واقعیت تاریخی این است كه مبارزه و تئوریهای بنیانگزاران
سازمان مجاهدین خلق ـ برخلف نظرگاه شما ـ برای آزادی و برابری و
برای احقاق حقوق ملت ایران نبوده است .سازمان مجاهدین از
همان زمان هم به تخت نشاندن ولی فقیهی از نوع سید روح ا
خمینی و مسعود رجوی را تحت عنوان حكومت اسلمی در برنامه
داشته است .هیچ فكر كردهاید كه شما شاگرد اولهای دانشگاهی
چرا چند بار در نجف اشرف به حضور سید روحا خمینی مشرف
شده ،دست كمك و یاری به سوی او دراز كردهاید؟! مگر جز
همسویی فكری و عقیدتی ،دلیل دیگری برای این شرفیابیها
داشتهاید؟! با این پرانتز كه حتما میدانستهاید ـ یا دست كم كادرهای
همه جانبهی سازمان شما میدانستهاند ـ كه مخالفت سید روحا
خمینی با انقلب سفید سال  1341نه از دیدگاهی مترقی و
آزادیخواهانه كه از زوایهای بسیار بسیار ارتجاعیتر و عقب ماندهتر از
همان شاه دیكتاتور و شكنجهگر و وابسته ـ به زعم شما ـ بوده است.
دوست ندارم مرا به یاد واژهی كمدی همه با هم سید روحا خمینی و
شعار مسخرهتر bشاه برود ،هر كه میخواهد بیاید ،بیندازید!
اگر شما نمیدانید حتما بنیانگزاران سازمان شما میدانستهاند كه
محور اصلی مخالفت خمینی با شاه نه مبارزهای ضد استبدادی كه
اعتراضی برای محدود كردن ابتداییترین حقوق نیمی از ملت ایران
یعنی زنان ما بوده است .اگر شما نمیدانستهاید حتما بنیانگزاران
فداكار ،مبارز و شهیدان جان بركف سازمان شما میدانستهاند كه
جانشین كردن سوگند به كتاب آسمانی به جای سوگند به قرآن برای
باورمندان به ادیان دیگر شیوهای بسیار نیك برای نزدیك شدن به یك
همگرایی ملی بوده است .و همین حذف سوگند به قرآن برای
معتقدان و باورمندان دیگر هموطن ما یكی دیگر از محورهای اساسی
مخالفت سید روحا خمینی با محمد رضا شاه بوده است .به نظرتان

كمدی نمیرسد كه كسانی كه مسلمان و شیعه نبودهاند و دین و مذهب
و باور دیگری داشتهاند ،تا این تاریخ مجبور بودهاند به قرآنی كه به آن
اعتقادی هم نداشتهاند ،سوگند بخورند؟! اجازه بدهید در رابطه با
اعتراض اساسی خمینی به حق رای زنان سخنی نگوییم!!
راستی آقای نجات حسینی هیچ گاه از خود پرسیدهاید كه از
سال  41و  42و بلوای  15خرداد تا تشرف اعضای اصلی سازمان
شما به حضور سید روحا خمینی در سالهای  49و  50چه انقلبی
در رفتار و كردار این سنگ خزنده به وجود آمده بود كه سازمان شما را
به همسویی مبارزاتی با او كشاند؟!
این كه شما و طیف شما دانسته یا نادانسته برای به قدرت و
حكومت رساندن ارتجاع مذهبی حاكم بر ایران فعلی ،جان بركف،
زندانها رفته و شهیدها دادهاید ،چیزی را تغییر نمیدهد .شما با
مبارزهتان و با همسوییهایی كه با این جریان مادون قرون وسطایی
داشتهاید ،جاده صاف كن به قدرت رسیدن حكومت فعلی حاكم بر
ت تمام آن تلشهاتان هم به دهان گرگ انداختن
ایدنهای •
ایران شده .
یك ملت  35میلیونی بوده است و نه بیشتر! و البته برای تقدیم این
كلید طلیی به این جریان هم از زندگی شخصی و موفقیتهای
شغلیتان چشم پوشیدهاید ،زندگی طبیعی و عادی را بر خودتان و
خانوادهتان حرام كردهاید ،به زندان رفتهاید ،كشته هم شدهاید ،اما هر
نامی كه به آن بدهید ،مبارزهتان كوششی در راه آزادی و برابری
شهروندان ایرانی ـ با این همه تنوع در باور و دیدگاه و قومیت ـ نبوده
است .و این همان دشواریای است كه پژوهشگر ارزنده ،شاهرخ
مسكوب آن را خطر اندیشیدن نامیده است!
شما و سازمان شما از همان آغاز هم درتدارك حكومتی
اسلمی مثل از نوع دموكراتیكش برای جانشینی حكومت عرفی
سلطنتی بودهاید .این مبارزه با هر بهایی ،چه آگاهانه و چه ناآگاهانه
و چه به قول شما در ظرف زمانی و مكانی رویدادها ،خیانتی به منافع
عالیهی ملت ایران است .شما و سازمانتان صد و اندی سال مبارزهی
خونین ملت ایران را برای آزادی ،عدالت اجتماعی ،جدا كردن دین از
حكومت ،مدرنیته و حكومت قانون و عدم وابستگی به بن بست
كشاندهاید .مظلوم نمایی و شهید نماییهایی هم كه در بحثتان پیش
كشیدهاید ،از میزان جرم bجریان شما نمیكاهد .به همین دلیل هم
مقایسهی خودتان با نلسون ماندل ،تنها به دلیل زندانی بودن ایشان یك
قیاس مع الفارق بیشتر نیست .ماندل برای آزادی ،برای حذف نژاد
پرستی و برای احقاق حقوق بومیان افریقای جنوبی مبارزه میكرد.

در كارنامهی او هیچ تروری ثبت نشده است .در زمان به حكومت
رسیدنش هم همهی حاكمان قبلی را به عنوان شهروندان كشورش به
رسمیت شناخت و از خشونت به شدت پرهیز كرد .اما شما چه
كردهاید؟! در اینجای بحث فقط شما را به یاد پشت بام مدرسهی
رفاه ،در آغاز حاكمیت حاكمان اسلمی و كشتاری كه سازمان شما ـ
همصدا و همراه با این حاكمان جنایتكار ـ از زندانیان سیاسی آن
دوران میكرد ،میاندازم.
رو راستتر حرف بزنیم .شما مرا متهم به تاریك اندیشی و
دفاع از مصالح حاكمان وقت ـ نظام سلطنتی ـ كردهاید .اشكالی
ندارد .سازمان شما در این چند سالی كه من به افشای مكانیسمهای
ضد انسانی روابط و ضوابطش پرداختهام ،آنقدر اتهام و انگ برایم
تولید كرده است كه دیگر پوستم حسابی كلفت شده است .من امروز
دیگر از آن دسته بیچارگانی نیستم كه برای جوانیهایی كه كردهاند و به
دلیل جهل و بیسوادی ،همچنین ترس از اندیشیدن ـ حتا با داشتن
عنوانهای درجه یك دانشگاهی ـ اشتباهات سهوی یا عمدیای را كه
مرتكب شدهاند ،توجیه و تاویل بتراشم .این را هم به خوبی میدانم
كه دانش اندوختن و دانشجو و استاد دانشگاه و شاگرد اول دانشگاه و
شاگرد اول تمام تاریخ و تمام كرهی زمین و كلالسماوات و الرض
شدن هم ـ الزاما ـ هیچ سنخیت مشخصی با روشنفكری و آگاهی و
تحلیل مشخص از شرایط مشخص و آشنایی با مكانیسمهای حاكم بر
یك جامعه ندارد.
روشنفكر كسی است كه برای رهایی ،آزادی ،احقاق حقوق
مردم ،برابری حقوق همهی انسانها ،رفاه اجتماعی ،آزادیهای
سیاسی/اجتماعی/فرهنگی هموطنانش مبارزه میكند .دست كم
بخشی از خواستهای همیشگی یك ملت میباید در چشم انداز آرمانی
یك روشنفكر كورسو بزند.
اما شما و سازمان شما در این میان چه كردهاید؟ آیا این درست
نیست كه سازمان شما از همان ابتدای شكل گیریاش برای حاكم
كردن یك حكومت ایدئولوژیك مذهبی كه محورهای اساسیاش ترور و
كشتار دگراندیشان ،تحدید حقوق زنان ،نفی آزادیهای عقیدتی ،ضدیت
با مدنیت و مدرنیته است ،به میدان آمده است؟! سازمان شما در تمام
این  37سال ـ از سال  1344تا به امروز ـ ثابت كرده است كه میشود
آدم تمام عنوانهای دانشگاهیای را كه شما ردیف كردهاید ،داشته
باشد ،برای عقیدهاش هم زندان برود ،كشته هم بشود ،مدال شهید
قهرمان و شهید جاوید را هم به گردن عكسش و وارثاتش بیاویزد ،اما

الزاما روشنفكر نباشد .روشنفكری پدیدهای است كه خوشبختانه
سنخیت زیادی با تحصیلت دانشگاهی و عنوانهای دهان پركنی كه
شما مدعیاش هستید ،ندارد .تاكید میكنم :روشنفكر كسی است كه
برای آزادی و عدالت و برای گسستن زنجیرهای استبداد و بی عدالتی از
دست و پای جامعهاش ،به مفهوم راسیونال و عقل گرایانهی آن مبارزه
میكند؛ نه این كه زنجیر ولیت قهری آخوند را بر دست و پای
جامعهاش محكم بپیچد .سازمانی كه از همان بدو تولدش با ترور پا
به میدان میگذارد ،نمیتواند مدعی آزادیخواهی و عدالت طلبی باشد؛
مگر این كه دچار بیماری دشواری اندیشیدن شده باشد.
منظورم در این بحث هم سازمان شما و هم همهی كسانی
هستند كه با بال بردن جو خشونت ،همهی مبارزات قانونی و
مسالمتجویانهی ایرانیان را در آن برهه در نطفه خفه كردند و
سوزاندند .نظیر همین تجربه را ما در سال  1367پس از تحمیل آتش
بس به سید روحا خمینی داشتهایم .اگر شما خبر ندارید ،به
آگاهیتان میرسانم كه سازمان شما برای برهم زدن میز مبارزهی
قانونی و اصلحطلبانه ملت ایران ،با بوق و كرنای غم انگیزی فاجعهی
فروغ جاویدان را آفرید .فاجعهای كه نتیجهاش كشتار وحشتناك قریب
به نوزده هزار زندان سیاسی دگراندیش در زندانهای حكومت اسلمی
بود و از سوی دیگر به قربانگاه فرستادن دست كم  1800تن از اعضا
و كادرهای همین سازمان شما.
شما چه بخواهید و چه از باور به آن طفره بروید ،سازمانتان در
تمام جنایات حكومت اسلمی فعلی ایران شریك است .تمام دستاورد
مبارزاتی سازمان شما در دوران محمد رضا شاه ،ترور چند پاسبان و
افسر و ساواكی و آمریكایی و در نهایت به كشتن دادن همان شاگرد
اولهای دانشگاه بود كه اندیشیدن برایشان محلی از اعراب نداشت.
به نظر شما آیا جریانی كه با عملكردهایش یك ملت را به مخمصهی
حكومت پلیسی/نظامی میاندازد ،در نهایت هم حاكمیت را دو دستی
در سینی طل تحویل سید روح ا خمینی میدهد ،او را پدر معنوی و
مرادش قلمداد میكند ،در تمام جنایاتش ،از كشتار زندانیان سیاسی تا
حملهی تروریستی به سفارتخانهی یك كشور خارجی فعالنه شركت
میكند ،آزادیخواه و عدالت طلب تعریف میشود؟ آیا جاده صاف كردن
برای به قدرت رساندن حكومتی كه از اساس برای سلب حقوق ملت
ایران به میدان آمده است ،مبارزه برای آزادی و برابری است؛ سلب
همان حقوق حداقلی كه دستاورد بیش از صد سال مبارزهی
عقلگرایان كشور ـ از نهضت مشروطه به این سو ـ بوده است! آیا

تلش و مبارزه برای تحدید حقوق اقلیتهای مذهبی ،دست دوم
انگاشتن زنان ،فرهنگ كشی و نسل كشی ،آزادیخواهی و عدالت طلبی
است؟!
بنیانگزاران و اعضای سازمان شما هر عنوان عالی تحصیلی كه
داشته باشند ،هر نبوغی هم كه صادر كرده باشند ،در نهایت جاده صاف
كن حاكمیت حكومت اسلمی فعلی ایران با این كارنامهی درخشان
شده است .مجبورم نكنید در شمارهای دیگر از همین كیهان لندن در
بارهی این كارنامهی درخشان توضیحی بدهم!! هرچند كه همین
حكومت اسلمی و با همین كارنامهی درخشان ،كتاب خاطرات شما را
در حكومتش به چاپ رسانده و در خارج از كشور هم كرور كرور ،در
میان ایرانیان تبعیدی و مهاجر پخش كرده است! در دكان هر بقال و
عطار ایرانی و افغانی خارج از كشور ،كتاب شما و دوستان شما را به
راحتی میتوان تهیه كرد .كتابفروشیها كه جای خود دارند!
متاسفانه باید بگویم شما  37سال مبارزه كردهاید تا زنجیر
قیمومیت و صغارت را بر گردن ملت ایران محكم كنید 37 .سال برای
تحدید آزادیهای اجتماعی موجود در حكومت سلطنتی ،برای تعریف
نوین از تئوری ولیت مطلقهی فقیه ،برای تحدید حقوق شهروندان ایران
با هر باور و اندیشهی دیگری بجز شیعهی دوازده امامی مبارزه
كردهاید .خود شما چه سنخیتی در مبارزهی خودتان و سازمانتان با
مبارزهی نلسون ماندل میبینید؟! سازمان شما اگر به جریانی شبیه
باشد ،بیشتر شبیه به جریان اسلمی/تروریستی القاعده است كه اساسا
با ترور زنده است و بر علیه مدنیت ،آزادی ،دموكراسی ،حقوق برابر
همهی انسانها و مدرنیته به میدان آمده است .شهدای سازمان شما
از سنخ شهید خالد اسلمبولی ،محمد عطا و دیگر تروریستهای
اسلمی هستند .حتما توجه دارید كه محمد عطا و بقیهی
تروریستهای فاجعهی  11سپتامبر هم ،همه تحصیلكردههای غرب
بودند .مگر تروریستهای  11سپتامبر  2001جانشان را در راه
عقیدهشان ،فدیهی كشتار چند هزار نفر شهروند بیگناه از همهی
ملتها نكردهاند؟! مگر همین سازمان شما از آغاز ورود به صحنهی
سیاسی ایران جنگ مسلحانه هم استراتژی ،هم تاكتیك را چسب
ایدئولوژیك و عروهالوثقای هر حركت خود نكرده است؟!
من كتاب شما را تنها از یك زاویه به بحث نشستهام .در نظر
داشتم كه همین كتاب یا كتاب شاگرد اول دانشكدهی فنی ،مهندس نفت
و معادن ،لطفا میثمی و كتاب یكی دیگر از همراهان آن دوران شما
ـ احمد احمد ـ را هم از زاویهی دیدگاهی و عقیدتی به بررسی بنشینم

كه امان ندادید و مجبورم كردید دست و پا شكسته و كوتاه پاسخی
برایتان بنویسم .افتخار دارم به آگاهیتان برسانم كه خاطرات همهی
این توجیهكنندگان خشونت و مبارزان ایدئولوژیك برای به زنجیر كشیدن
این ملت ،در زیر چتر حمایت حكومت اسلمی حاكم بر ایران چاپ و
پخش میشود!!
البته من هم این را میفهمم كه جوانی الزاماتی دارد و همهی
ما در دورانی كه تازه از بند ناف مادرمان جدا شده و یك باره ـ بدون
هیچ گونه شناختی ـ به جامعهای به گستردگی شهر تهران آن دوران
پرتاب شدهایم ،به دلیل نشناختن پیرامونمان ،نداشتن آگاهی و نداشتن
تحلیل مشخص از شرایط مشخص مرتكب اشتباهاتی شدهایم كه اگر
نتوانیم این اشتباهات را ـ حتا پس از  25سال ـ به نقد بكشیم،
كلهمان پس معركه است .در دوران حكومت پهلوی دوم ما از آزادی
سیاسی بی بهره بودیم ،اما آزادیهای اجتماعی فراوانی داشتیم .ما
زنان در انتخاب نوع پوشش ،انتخاب همسر و خیلی حقوق دیگر
مرزهای نوینی را به یمن مبارزهی پیشینیانمان پشت سر گذاشته بودیم.
قوانین مدنی و حقوقی نسبت به امروز بسیار بسیار مترقی و انسانی
بود .هیچ كس را در خیابان به تخت شلق نمیبستند .هیچ كس را
در ملء عام سنگسار نمیكردند .بر بالی هیچ جرثقیلی پیكر تازهی
یك قربانی حكومت دینی رقص مرگ نمیكرد .حكومت به حیطهی
زندگی خصوصی هیچ كس سرك نمیكشید .ازدواج موقت كه همان
فحشای اسلمی است ،جز در میان روحانیونی از طیف خمینی رواج
نداشت .ترور حكومتی و تروریسم دولتی اساسا موضوعیت نداشت.
قتلهای زنجیرهای در اندیشهی هیچ انسانی نمیگنجید .هیچ مردی
نمیتوانست بدون اجازهی همسرش ،زن دیگری اختیار كنند.
خانههای دولتی عفاف هم در كار نبود .ما میتوانستیم در همهی
رشتههای ورزشی ،فرهنگی ،هنری ،فنی و دانشگاهی شركت كنیم.
میتوانستیم به هر مقام و عنوانی كه لیاقت و صلحیتش را داشتیم،
دست پیدا كنیم و همین دستاوردهای مبارزهی صد سالهی اخیر ایران
بسیار بسیار ارزشمند بود .برای استخدام در ادارات دولتی هیچ منع
دینی و جنسی و قومی وجود نداشت .مسیحی میتوانست در كنار
مسلمان ،شیعه در كنار سنی ،یهودی در كنار بهایی و زردشتی و هر
ایرانیای در كنار هموطنانش به كار و تلش بپردازد.
سازمان مذهبی مجاهدین با مبارزهاش نه تنها همین
دستاوردهای ناچیز را برای ما بیمه نكرد ،نه تنها حداقل آزادیهای
سیاسی را هم برای ملت ما به ارمغان نیاورد كه در نهایت آزادیهای

اجتماعی ما را هم محدودتر و محدودتر كرد .پس از مبارزات مذهبی
سازمان مجاهدین و سازمانهای مشابه و حتا شخصیتهای هم فكر
سازمان شما از طیف علی شریعتی ،جلل آل احمد و مهدی بازرگان و
بازماندگان ایشان است كه این همه زنجیر بر دست و پای این ملت
ستمدیده بسته شده است .بدبختانه این وضعیت ،سرنوشت ملت فلك
زدهای است كه در هر ویرانهاش هزار و یك رهبر و قیم و پیشوا و
زعیم و مراد و زهرمار برای به خفت كشاندنش همیشه در حال توطئه
كردنند.
اجازه بدهید در ادامه تاكید كنم كه :كسانی كه حكومت و قدرت
را با ضرب اسلحه و با قیام مسلحانه و مبارزهی مسلحانه و با ترور و
كشتار به دست میآورند ،مجبورند برای تداوم حكومتشان از این
ابزارها بیشتر و مستمرتر استفاده كنند .برای مبارزه با هیچ دیكتاتوری
نمیتوان از ابزارهای همان دیكتاتور استفاده كرد .مهدی بازرگان
تحصیل كردهی اروپا و دكتر مهندس ترمودینامیك و عضو اولین گروه
دانشجویان اعزامی از سوی دولت رضا شاه به فرانسه ،به جای خدمت
به كشور ،اولین مسجد را در دانشگاه علم كرد .اگر مسجد خوب است
و میتوان آن را در متن دانشگاه و پایگاه اساسی عقل گرایی و كاوش
و اندیشه و جستجو و پژوهش كاشت ،چرا كلیسا و كنیسه و آتشكده در
دانشگاه ساخته نشد؟! آیا این رفتار بازرگان ،جز سد كردن راه آزادی
و اسیر كردن دانشجویانی از طیف شما در چنبرهی دین در حكومت كه
در انقلب مشروطه از حكومت جدا شده بود ،تعریف دیگری هم
دارد؟! چه شما از این دریافت خوشتان بیاید ،و چه بار دیگر از من
برنجید ،تاریخ ما گواه تلخی بر بلهت خیلی از كسانی است كه در راه
عقیده به زندان افتادهاند .خوش آمد و بد آمد من و شما هم تاریخ را
عوض نمیكند .شما هر تفسیری كه از تاریخ معاصر ایران داشته
باشید ،ایران bدر راه مدنیت و مدرنیته را به حلقوم ارتجاع مذهبی
سرازیر كردهاید .و بدبختانه هنوز هم بر همان اشتباهاتتان پای
میفشارید .به همین دلیل هم باید در برابر ملت ایران و از
سرنوشتی كه برای این ملت رقم زدهاید ،خجل باشید!
همیندكتر/مهندس/پروفسورها و استادان دانشگاهها و شاگرد
اولهای دانشگاهی بودند كه به دلیل مذهب زدگیشان ،در نهایت
منزلت سیاسی و اعتبار اجتماعیشان را فدای تكلیف شرعیشان
كردند.
واقعیت این است كه دین در حكومت اساسا ضد مدنیت ،ضد
روشنگری ،ضد برابری حقوق انسانها ،ضد زن ،ضد علم و دانش ،ضد

آگاهی ،ضد آزادی ،طرفدار شكنجه و خواهان كشتار دگراندیشان،
طرفدار استثمارگران و نافی فرهنگ است .مدعیان مسلح به مذهب ـ
هر مذهب و دینی ـ اساسا نمیتوانند مدعی آزادیخواهی و عدالت
طلبی باشند .این گونه فداكاریها و دست از جان شستنها در نهایت
زنجیرهای بیشتری را بر دست و پای ملت میبندد و از امكان رشد و
آگاهی و ترقی و سازندگی ایشان جلوگیری میكند.
راستی هیچ گاه از خود سوال كردهاید چرا سازمان شما در
جنگ بین ایران و عراق در كنار مهاجم خارجی ایستاد؟! هیچ گاه از
خود پرسیدهاید چرا سازمان شما در راستای همان تصفیههای خونین
درون گروهی ،معترضین به سیاستهای احمقانهاش را دسته دسته به
زندانبانان ایران ـ حكومت اسلمی ـ میفروشد؟!
در یك نمونهی دیگر به ادعای خود شما در كتابتان ،در همان
دوران حكومت پیشین ،سازمان شما فردی از همان كادرهای همه
جانبه و دانشجوی دانشگاه تربیت ولی فقیه را به دلیل عشقی كه به
خانوادهاش داشت ،كنار گذاشت .چرا كه محبت و عشق و دوستی در
این سازمان حرام است .من امروز مفتخرم به آگاهی شما و هم
طیفان شما برسانم كه در راستای همین عمل مبارزاتی بنیانگزاران
سازمان شما ،مسعود رجوی تمامی خانوادههای مجاهدین را متلشی
كرده است ،تمام كودكان این خانوادهها را از دامان مادر و پدر محروم
و به اقصا نقاط جهان تبعید كرده و همهی زنان و شوهران را مجبور
به طلقهای دسته جمعی و اجباری كرده است .این روزها چك
سرسپردگی اعضای مجاهدین ،چنین مكانیسمی دارد.
به عنوان یك نمونهی تازه و البته نه چندان دور از ذهن و برای
نشان دادن همسویی سازمان شما با جریان تروریستی القاعده به
آگاهیتان میرسانم كه سازمان مجاهدین ساكن عراق و وارثان
برحق بنیانگزاران سازمان شما ،پس از اطلع از كشتار تروریستی 11
سپتامبر  2001شادمانی بسیاری كردند و ساز و دهل فراوانی بر فراز
پیكرهای متلشی شدهی قربانیان این فاجعهی تروریستی نواختند.
این جماعت ،در این غرب ستیزی بیدلیلشان ،دوباره سرود نبرد با
امریكا را كه بیست سال بود در آرشیوهای سازمانی خاك میخورد ،بر
بالی گل دستهها و بلندگوهاشان به صدا درآوردند .اگر این شادمانی
در راستای همان ترورهای امریكاییان در دوران عضویت شما در
سازمان مجاهدین نیست ،لطفا برایم توضیح بدهید كه در چه راستایی
است؟!

به هر صورت آقای نجات حسینی عزیز ،تاریخ بیرحم تر از آن
است كه برخی از ما تصور میكنیم .اگر كتابتان را نوشتهاید تا نسل ما
و نسل فرزندان ما از تجربههاتان عبرت بگیرند و برای بهبود وضع
هموطنانمان و حتا به قدرت رسیدن ،از ترور و خشونت دست بشویند،
كار خوبی ارائه دادهاید و زشتیهای خشونت و از خود تهی شدن
انسانها را در یك روال عقیدتی به خوبی روشن كردهاید .دستتان درد
نكند .اگر هدفتان از نوشتن این كتاب ،نشان دادن زشتی مرگ پرستی
و زندگی گریزی و واپسگرایی و جنگ با راسیونالیسم و عقل گرایی
بوده است ،موفق بودهاید و توانستهاید مكانیسم شست و شوی
مغزی انسانهای نایاب و سرمایههای ملی كشور را به خوبی نشان
بدهید؛ اما اگر هدفتان تقدیس ترور و كشتار و زندگی گریزی و خشونت
طلبی است ،زیره به كرمان بردهاید .حكومت اسلمی خود قهارتر از
این حرفهاست كه بخواهد از سادهاندیشیهای  40/30سال پیش
شما و هم طیفان شما درس تجربه بیاموزد .در نهایت حاكمان
اسلمی ممكن است از كارنامهی مبارزاتی شما تنها در راستای توجیه
خشونتها و ترورها و جنایاتشان استفاده كنند.
امیدوار بودم  25سال فاصله گرفتن از آن سازمان و از آن همه
تجربهی غم انگیز ،به ویژه تجربهی خونبار جمهوری اسلمی و این
ناكجاآباد عقیدتی ،دستاورد بهتری برایتان داشته باشد.
با بهترین آرزوها
نادره افشاری 30 ،شهریور ماه 1381

یادداشتی برای یك كربلیی!
قربان چشمان تا به تا ،ابروهای بزك كرده ،شكم برآمده و
موهای رنگ شدهی همایونت گردم .از وقتی كه شما را به امان
پرزیدنت صدام حسین مدظله ول كرده و راهم را كشیدهام و مهرم
حلل ،جانم آزاد گفتهام ،چند سالی میگذرد .نه خیال كنید كه در این
سالها دمی از فكر و خیال bشما از ما بهتران غافل بودهام ها ،نه
وا! نه از شما دل كندهام و نه فراموشتان كردهام .هر شكری هم
كه جنابعالی همراه با اهل و عیال مربوطهتان و البته در غیاب این
جانب میل میفرمائید ،حقیر سراپا تقصیر را دوباره به یاد فیلم در
هندوستان ]ارواحنا فداء[ میاندازید و خلصه كلی چوبكاریام
میكنید .البته چوبكاری نه با دستهای مبارك و مظلوم پرورتان ،كه
با همان چوبدستی قلمی نازنینتان كه روی سن سالن نشستهای
رهبری ،به همهی ما یاران قدیمتان نشانش میدادید و روی تابلوی
ولدای چند لیهتان میكوبیدید و میفرمودید:
میخوام ،میخوام ،همهشو میخوام ،خوبم میخوام!
البته بنده هم ملتفت شده بودم كه منظورتان از آن چند خط كج
و معوج روی تابلو و آن نقشهی چند رنگ جغرافیای چسبیده به دیوار
سن چند متریتان ،همان گربهی زهرماری قدرت است كه فارغ از قیل
و قالی كه در همهی پهنهها بر سرش برپاست ،در این چند سال یكوری
شده و كون نازنین پشمالویش را به سمت بغداد ،محل اقامت سركار
كرده است و برای خودش خمیازه میكشد.
دلم میسوزد .دلم خیلی برایتان میسوزد .دست كم وقتی
كه در بارگاه حضرتتان ،گاه در هیئت سر آشپز ،گاه در لباس نظامی و
كلشینكف و بی .كی .سی به دست ،و گاه هم در هیئت خانوم
معلمی بد اخلق كه الزاما بر اساس فرامین شما محكم پشت دست

بچههای لوس و ننر و یخ و بیمزهی خائنین بعدی میزدم ،خوب
میدانستم و البته جنابتان بهتر از حقیر در جریان بودید كه همهی این
بچهها بعدها خواهند برید .ننه و باباهاشان هم خواهند برید و من
محو جمال بی مثال جنابعالی ،از آن همه حضور ذهن و پیش گوییها
و پیش بینیهای خردمندانهتان ،به انجام وظایف محولهام مشغول
بودم.
اینها را عرض كردم تا جنابتان را به یاد روزهای وصل بیندازم
و قند حبهای را در دل بیوفای خودم آب كنم كه چرا به دوران فصل
رسیدم و از درگاهتان جیم شدم.
مثل یادم میآید كه همان اولها ـ جسارت است ـ خیلی به این
سلطنتطلبهای نالوطی حسودیتان میشد .هی میفرمودید كه چرا
اینها این همه مشتری دارند و جنابتان ندارید .چرا مردم برای رقص
بابا كرم و قر كمر و آواز روحوضی در كنسرتهای این جماعات ،این
همه سر و دست میشكنند و از جلسات شعر و شعاری وابسته به شما
كه همهاش از مردهها و كشتهها و سر به نیست شدهها حرف است،
خوششان نمیآید .خوب یادم هست كه تجربیات چند تا آدم ازگل،
نظیر بنده و شعرای ملی/میهنیتان را به كار بستید و خیلی سعی
فرمودید كه بساط كنسرت و ساز و آواز و آرشه و مزقان راه بیندازید.
اما ای دل غافل كه این ملت قدر ناشناس ،قدر این همه فداكاریها و
پشت پا به اصول زدنهای جنابتان را ندانست و با این كه شما ـ
فداكارانه ـ امثال ما را برای وصل این مطربها و رقاصها و به قول
غربیها هنرمندان به شورای چیزتان ،به خانهها و پاتوقهای
تریاككشیشان اعزام میفرمودید ،اما الحق و النصاف كه هیچ تشكر
و سپاسگزاریای از جنابعالی نشد كه نشد .وا ،نمیدانم! لبد این
ملت نمك نشناس تا خواهرهای مجاهد ما را با آن لچكها و لباسهای
تیتیش مامانی اسلمیشان مشاهده میكردند كه طبق فرمان خداوند
ارواحنا فداء :صف در صف در راهروهای میانهی صندلیها مانور
میروند و نقش بادیگاردهای مونث را برای عموم مدعوین عزیز بازی
میكنند و از ترقص و تكان خوردنهای احتمالی حضرات در روی
صندلی شماره دارشان جلوگیری میكنند ،یكی یكی از خیر كنسرتهای
اسلمی/دموكراتیك جناب شما میگذشتند و فرار را بر قرار ترجیح
میدادند .حتا میدیدم كه بلیط این كنسرتها را به زور در اختیار
ایرانیان خارج كشور قرار میدادید تا كمی هم ادای آزادیخواهی و
دموكراسی و تحمل دگراندیشان را در آورید؛ اما این ملت چند تا نقطه
پس از تجربهی كنسرتهای بادیگاردی جنابعالی ،دوباره به همان

كنسرتهای بیدین و ایمانی همیشگیشان باز میگشتند و صحنهی
مبارزات قانونی/كنسرتی رئیس جمهوری دموكراتیك اسلمی را خالی
میگذاشتند.
خیال میكنید حقیر كور بود و نمیدید كه جنابتان این همه از
خود گذشتگی میكنید؛ اما نتیجهی عكس میگیرید! دلم میسوزد.
هنوز هم دلم میسوزد وقتی میدیدم كه برای گول زدن همین
سلطنت طلبها روی پرچم سه رنگ این ملت نمكنشناس ،به جای آن
»دست• بز« انقلبی ،آرم كفرآمیز میترایی ایرانیان قدیم را كلیشه
كردهاید و حتا چندین مدال بدلی پرچم ایران با همین آرم را سفارش
فرمودید و به كت و شلوارها و كت و دامنهای مدل عهد بوق اعضاتان
چسباندید كه مثل ما هم بعله! اما دریغ از یك ذره قدر شناسی .حتا
یادم میآید كه در همین اروپا خواهر هاجر نازنین پنج هزار فقره مدال
شیر و خورشید نشان سفارش داده بودند كه از بس ناشی تشریف
داشتند ،پرچم ایران شاهنشاهی ]![ را با راههای عوضی سفارش
فرموده بودند .النهایه پرچم ما شده بود ،پرچم ایتالیا با آرم شیر و
خورشید طاغوتی .شما را به خدا اینها دل سوختن ندارد؟! اگر
شما این همه سعهی صدر نداشتید و این قدر لیلی به للی این
سلطنت طلبان چند تا نقطه نمیگذاشتید ،بنده حرفی نداشتم .و این
فاز را هم به عنوان یك فاز نوین سوخته و قدیمی ،مثل بقیهی فازهای
سوخته و از مد افتاده ،جزو تاریخ باستانشناسی سازمان فداكار و
ایثارگر مجاهدین خلق عراق به حسابش میآوردم؛ اما گویا جنابتان
همچنان به این ملت نمك نشناس ایران امیدها دارید .برای همین هم
وظیفهی اسلمی/انقلبی/سازمانی/ایدئولوژیك و البته مافیایی خود
میدانم كه یادآوری كنم :عزیز دلم ،كار از این حرفها گذشته است.
اگر شما سعی كنید همان سازمان مجاهدین تروریست و انقلبی و
اسلمی و طرفدار جنگ مسلحانهی هم استراتژی ،هم تاكتیك را راه
ببرید ،برای آبروی نداشتهتان بهتر است .داستان كلغه را حتما
فراموش نفرمودهاید كه میخواست راه رفتن كبك را یاد بگیرد ،اما راه
رفتن خودش هم یادش رفت .معترضه عرض كنم كه من البته این
سلطنت طلبان و سلطنت خواهان و سلطنت دوستان و
ناسیونالیستهای افراطی و لیبرال و رقیق و بی نمك را ـ زبانم لل ـ
اصل به كبك ،آن پرندهی خوشمزهی خوش خرام تشبیه نمیكنم .در
مثل مناقشه نیست؛ اما گویا جنابعالی بدتان نمیآید این روزها كه دكان
عملیات مسلحانهتان تخته شده است ،به شكار همین كبكهای
خوشمرام بروید و بعدها ـ گوش شیطان كر ـ در بزمهای شاهانه و

رئیس جمهورانه و نخست وزیرانه و رئیس شورایانه و فرماندهی
نظامی و ایدئولوژیكی ارتش آزادبخشانهتان ـ این كبكهای خوش مرام
و خوش خرام را ذبح اسلمی بفرمایید و عدل ،پای تخت قدرتتان ،از
همگیشان از دم نسق بگیرید .انقلب فرزندان صدیقش را میخورد و
گویا اینبار هم این كبكهای خوش مزهاند كه باید سر میز چیز
همبستگی جنابعالی به سیخ كشیده شوند .اما برای یك تذكر كوتاه و
از پائین به بال خدمتتان عرض كنم كه :نه خودتان را دست كم بگیرید،
و نه این جماعت را .خیلیها از من و شما در راه چیز همبستگی
كاركشتهتر بودند و راه به جایی نبردند .مواظب پوست خربزهها در زیر
كفشهای مباركتان باشید .زیاده عرضی نیست .از دور صورت
ماهتان را ـ البته بر خلف عرف سازمانی ـ ماچ میكنم.
قربانتان ـ نادره افشاری

قضیهی كتاب من و میمونهای ابتر!
برای آنانی كه سواد اسلمی درستی ندارند و دینشان را مانند
رنگ چشم و ابروشان از مادر و پدرشان به ارث بردهاند ،یا اساسا
تاریخ ایران و تاریخ اسلم و به ویژه اسلم در ایران را نمیشناسند،
عرض كنم كه اصطلح یار غار اولین بار به ابوبكر صدیق اولین جانشین
انتخاب شدهی پیامبر اطلق شد كه نه تنها تمام اموالش را در اختیار
پیامبر گذاشت كه در شرایطی كه جان او نیز در خطر بود ،همراه با او
از مكه گریخت و در غاری همراه با او مخفی شد و بقیهی قضایا!
در ادبیات مذهبی و حتا عرفی ما یار غار به كسی میگویند كه
در سختترین شرایط به كمك دوستش میشتابد و حتا از فدا كردن سر

و جانش نیز برای محبوب دریغ ندارد .از سوی دیگر در همین ادبیات
عرفی ما داستان دلپذیر دیگری هم هست كه همهی ما آن را با عنوان
دوستی خاله خرسه میشناسیم .خاله خرسه ،خرسی است كه
علقهی فراوانی به دوست آدمیزادش دارد .برای آسایش و آرامش او
هم هر كاری كه بتواند انجام میدهد .در همین راستا یك روز كه یار
و دوست صمیمیاش در كنار او سر بر بالش سنگ گذاشته بود و غلغل
آب چشمه را میشنید و لذت میبرد ،و با اطمینان از مراقبتهای
ویژهی خاله خرسه به خواب ناز بعد از ظهر فرو رفته بود ،جان
نازنینش را بر سر این دوستی گذاشت .چگونه ،حال عرض میكنم.
شوخمندانه برخی ازاین طیف فداكاریها و جانفشانیها ـ به
دلیل حماقت ذاتی موجود در متن وجود یار غار یا خاله خرسه ـ نه تنها
یاریای به محبوب بخت برگشته نمیرساند كه بیچاره را خیط خیط
كرده ،كلی اسباب تمسخر و خندهی شاهدان عینی و غیرعینی را فراهم
میآورد؛ تازه اگر عقل خود محبوب كمی كار كند و از این همه محبت
زیادی خفقان نگیرد!
من اگر جای یكی از این محبوبها بودم ،با خواندن ردیهی یكی
از همین خاله خرسهها بر كتاب »زن در دولت خیال« محكم توی
سر این یار غار میكوبیدم كه :بابا دوستی خاله خرسهات را تعطیل
كن! همان كف زدنها و هورا كشیدنها و هوار زدنهایت كافی
است .نمیخواهد از بنده دفاع كنی .رهبری با داشتن یارانی مثل تو،
دیگر به دشمن نیازی ندارد.
یكی از این خاله خرسهها كه به نظرم بیشتر عمو خرسه میآید
تا یك خاله خرسهی واقعی؛ ردیهای بر علیه كتاب »زن در دولت
خیال« این جانب قلمی كرده است كه مصداق تمام عیار دوستی
همان خاله خرسهای است كه خدمتتان عرض كردم.
در آن كتاب كه آن را شش سال پیش نوشتهام و سه سال پیش
هم چاپش كردهام ،نوشته بودم كه زنان در سازمان مجاهدین از هر
گونه حق انتخابی محرومند .نوشته بودم كه رهبری این دم و دستگاه
سالهاست میكوشد انسانها را از عنصر انسانی عشق و دوستی
تخلیه كند .تمام این اعمال ضد انسانی را هم در مرحلهی صد و
چهاردهم ]![ انقلب ایدئولوژیك و زیر عنوان اجباری طلقهای
اجباری و دسته جمعی و حل تضاد جنسیت تئوریزه كرده است و …
بخصوص دوربینم را روی خانواده و همسرگزینی زوم كرده
بودم كه زنان در این دم و دستگاه ،وسیلهای در دست رهبری سازمان
برای تشویق و تنبیه اعضای مرد سازمان هستند و بقیهی قضایا…

اما حضرت خاله خرسه كه انصافا این ردیهاش از طیف همان
سنگ معروف مگس كشی است كه به جای مگس ،صورت محبوب را
نشانه رفته و محكم بر فرقش كوبیده است ،در مقالهاش به موضوعی
اشاره كرده است كه بنده چند روز است آن را میخوانم و دور از جان
شما هرهر و كركر میخندم.
خاله خرسه البته با كمی اهمال ،دوستی جانانهاش را در قالب
یك داستان تاریخی این گونه بیان كرده است:
بعله بچهها ،یكی بود .یكی نبود .یك حسن صباحی بود كه
رفته بود تو كوههای الموت و واسهی خودش بساطی و ارتش
آزادیبخشی درست كرده بود .چند تا جوانك صاف و سادهی از همه
جا بیخبر را هم به بهانهی تائیدیه و چیزهایی شبیه به همین چیزها
كشانده بود به قلعهی الموت .شرط اولش هم در بخش پذیرش این
بود كه هر كس به قلعهی اشرف وارد میشود ،عندالزوم باید اختیار
پائین تنهاش را به حسن جان بدهد و آقا با تیغ ناست دو سوسمار
طرف را از بعضی فعالیتها معاف فرماید .خولصه ،خانوم كه شما
باشین ،در این قلعهی الموت همهی اعضاء قبل از رد شدن از سوراخ
سوزن ورودی سازمان ،تیغ كاری میشدند؛ عینهو غلمسیاههای دربار
خلفای عباسی كه برای این كه بتوانند در اندرون خلیفه رفت و آمد
داشته باشند ،باید اخته میشدند تا از دیدن جمالت مخدرات و
همسران و كنیزان و صیغهجات حضرات خلفای اسلمی دامت
بركاته… طوریشان نشود!
جونم براتون بگه ،از قضای روزگار یكی از این اعضای هیئت
اجرایی ـ ببخشید قلعهی الموت ـ از نوازش شدن با تیغ ناست دو
سوسمار ابا فرموده ،اذعان داشتند كه جنابشان میتوانند درست مثل
یك آدمیزاد طبیعی و سالم عضو این فرقه باشند ،اما اختیار همه
جاشان هم با خودشان باشد .رهبری پس از كلی نشستهای
اضطراری و لشكری و كشوری موافقت فرمودند كه طرف با مسئولیت
خودش میتواند اختیاردار پائین تنهاش باشد .عضو فعال سازمان
مجاهدین هم باشد .ببخشید! كلهام كمی گرم است .ادیت كه كردم
درستش میكنم!!
میگفتم كه :بعد از گذراندن دورههایی برای ورود به تیمهای
چریك شهری و دهاتی و كشوری و جهنم درهای ،جناب را به عنوان
عملیات مقدس انتحاری به داخل كشور فرستادند تا در یك عملیات
مسلحانهی انقلبی ،یك مزدور را ناكار كرده ،به درجهی رفیع شهادت
برساند؛ یا به زبان امروزیها ترورش كند.

عدل زد و طرف دلبر مه پیكر گردن بلوری را دید و یك دل نه صد
دل خاطر خواهش شد .اولش كلی با خودش نشست گذاشت:
ای بابا ،جواب خواهر مریم را چه بدهم؟ دیدی چه خاكی به
سرم شد؟ چطور تو صورت رهبری نگاه كنم؟ حال من از یك پاسدار
خمینی هم بدترم .دیدی نتوانستم تضاد جنسیت را حل كنم؟ دیدی؟
خاك بر سرم! خاك بر سر من پست بی لیاقت نمك نشناس!
من دیگر عنصر موحد مجاهد خلق نیستم .چرا خر شدم؟ چرا
نگذاشتم؟ چرا مقاومت كردم؟ وای خدا ،حال چه خاكی به سرم
بریزم؟ عجب غلطی كردم ها!
اما وقتی آن حوری پریوش را دگرباره دید ،تمام ایدئولوژیها و
نشستهای رهبری براش دود شد و رفت به هوا! اصل تمام سیزده
مرحلهی انقلب ایدئولوژیك را كه طی این سیزده سال نحس گذرانده
بود ،همهاش با دیدن بانو ،فس ،تلنگشان در رفت.
جونم براتون بگه ،آقا كه شما باشین ،كلشها ]كلشینكفها[
را خاك كرد و رفت دختره را از باباش خواستگاری كرد و درست همان
شبی كه قرار بود با دالمب و دولومب به حجلهی زفاف سرازیر شود،
تیم عملیاتی بعدی سر رسید و گردن نازنینش را با تیغ ناست دو
سوسمار از تن نازنینترش جدا كرد.
تا این جای داستان را بنده ـ البته با كمی نمك و فلفل و زردچوبه
و پودركاری ـ از همان ردیهی معروفه نقل كردم .بعد هم حضرت
خاله خرسه از داستان تاریخیاش نتیجه گرفته بود كه:
بعله،
بر همهی ما اعضا و هواداران و پشتیبانان و اعضای شورای
رهبری و شورای مقاومت و جبههی همبستگی واضح و مبرهن است
كه اول اعضا ،همگی از دم ،باید عینهو میمون باشند و از رهبری
اطاعت و تقلید كنند .ثانیا اختیار همه چیز و همه جاشان را دربست به
رهبری و تیغ ناست دو سوسمار نشان ایشان بسپارند .خوشبختانه
دلكهایی كه این مهم را انجام میدهند ،از طیف خواهر نسرین و
خواهر هاجر و خواهر بتول و خواهر معصومه و خواهر بهشته و
بقیهی اعضای شورای رهبری ،خودشان همگی از این مرحلهی نوین
انقلبی عبور كرده و سرافراز شدهاند ،در هیئت قاطران انجام وظیفه
نمایند!! اگر هم اهالی قلعه از این تجربهها درس نگیرند و این
تناقض را با خودشان حمل كنند و دو گانه باشند و پیچیدگیهای روند
مبارزهی مسلحانه را دست كم بگیرند ،یا خولصه به فرامین رهبری
گوش جان نسپارند ،هیچ استبعادی ندارد كه روزی روزگاری كار دست

خودشان بدهند و جان مباركشان را بر سر این مهم بگذارند و رهبری
را سرافكنده و خجل باقی بگذارند!
بعد هم جناب در پایان ردیهاش نتیجه گرفته بود كه:
 1ـ بعله ،در قلعهی الموت از حق انتخاب هیچ خبری نیست،
بخصوص انتخابات پائینتنهای.
 2ـ در این دستگاه اصل حقی نیست كه قابل انتخاب كردن
باشد.
 3ـ همهی حق و حقوق مختص رهبری پاكباز مجاهدین است.
 4ـ از همه مهمتر این كه این بانو ـ یعنی من ـ در این دوران
پرشكوه وحدت و اتحاد و همبستگی ،چرا این همه به تضادها دامن
میزند؟!
 5ـ اعضای قلعه باید هر روز ،روزی صد بار به جان رهبری
انقلب نوین دعا كنند كه این همه فداكار و پاكباز است و میخواهد این
جماعت را درسته ،با تیغ ناست دو سوسمار به بهشت برین سرازیر
فرماید.
…
اما شاید خود رهبری هم نداند كه قاطرها و ابترها و ناقص
العضوها را به بهشت ـ البته اگر وجود داشته باشد ـ راه نمیدهند.
بهشت جای كسانی است كه با كلهشان فكر میكنند ،نه با بند
تنبانشان!!!
برای این كه یك نمونهی تاریخی هم آورده باشم ،از فرش
فروشی به نام آقای ع ـ د یاد میكنم كه در همین كشورهای
اسكاندیناوی و در فاز اخته كردنهای درون سازمانی و قاطر سازی و
طلقهای اجباری ،با داشتن شش بچهی نازنین و یك همسر از گل
نازنینتر فرنگی ،رفت داد تخمش را كشیدند و از كار ناكارش كردند.
خب الزامات مرحلهای انقلب ایجاب میكرد كه طرف خودش را از كار
كردن بیندازد .جونم براتون بگه كه طرف ـ بعد از این كه عیال
مربوطه از خانه بیرونش انداخت ـ كارش به تیمارستان كشید .هر روز
صد من چرت و پرت برای همهی عالم و از جمله این جانب پست
میكرد كه بعله انقلب یعنی مسعود رجوی بعلوهی خانوم
گوگوش…
بعد هم رفته بود در ایران جلس امریكا تو بلوار هالیوود بست
نشسته بود .مثل اعتصاب كرده بود كه باید خود مسعود رجوی همراه
با خانوم گوگوش بیایند این جا تا من اعتصابم را بشكنم…

به این میگویند دوستی خاله خرسه و حمایت از رهبری با تمام

وجود!
باور كنید اگر من چند نقاد و ردیه نویس دیگر از این دست پیدا
كنم ،كارم حسابی سكه است!!!

حاجی ،كمتر از پنجاهتا صرف نمیكنه!
جناب مستطاب حضرت مهندس جت كه پس از دهسال جدایی
تاكتیكی از سازمان مجاهدین خلق عراق ،به دلیل یك اشتباه
استراتژیكی ،یعنی چاقو كشی برای عیال شرعی و رسمی و عرفی
حضرتشان برخلف قوانین قصاص دادگاههای پدرسالر اسلمی ،كامل
اتفاقی به زندان افتاده بودند ،و چند صباحی را در هوای خنك استغناء
به آب خنك خوری و انتظار از این ستون به آن ستون فرج است ،سپری
میكردند ،ناگهان با فرمان رهبری دولت خیال از این تنگنای حقوقی نه
تنها رهایی یافتند كه جیبهای مباركشان هم پر از اسكناسهای
رنگارنگ كشورهای كفار غربی شد .در راستای این عملیات نجات
بخش ،ناگهان فرشتهای از آسمان تفتیدهی بغداد بر زمین فرودگاه
یخزدهی كشور دوست و همجوار ]دانمارك مدظله[ فرود آمد و جناب
را با پرداخت بیست هزار فقره اسكناس پشت سبز امریكای جهانخوار،
از عذاب دنیا و آخرت به دست كفار آن سرزمین امپریالیست نجات داد و
به صفوف آهنین هواداران اطلعاتی خارج از كشوری سازمان
مجاهدین خلق عراق وارد كرد .این فرشتهی نجات و این منجی
مستضعفین كه اسم شریفشان ،بعد از تماس با این بندهی سراپا
تقصیر بر این حقیر مشخص شد ،به جناب مهندس قلبی فرموده بودند
كه اگر بتوانند برخی دیگر از بریدهمزدورها را به مزدوری در خط عراق
ترغیب نمایند ،میتوانند از پورسانت پنجاهدرصدی و البته از مزایای
ضمیمه استفادهها ببرند.

طبق اطلعاتی كه به این جانب ایمیل شده است ،متاسفانه
یكی از این تیرهای پنجاه درصدی به هدف اصابت نكرده و حضرت
مهندس كه بیست هزارتای اولی حسابی زیر زبانشان مزه كرده بود،
دست از پا درازتر به چك موارد دیگر مالی ویژه ،برای استمرار
ماموریتهای محوله دست یازیدهاند.
در یكی از این ماموریتها ،حضرت مهندس ج ـ ت كه زمانی
همراه با خبرنگار مجلهی اروپایی ایندی پندت به حضور بنده شرفیاب
شده بودند و اختیارا مجبور شده بودند هزینهی چای و كیك چهار
بادیگارد گردن كلفت حقیر را ،همراه با هزینهی ناپرهیزیهای این
جانب و خودشان و آن خبرنگار مربوطه را در یك هتل لوكس اروپایی
در سال  1996بپردازند ،موظف شدهاند دیگر باره با این حقیر تماس
گرفته و بنده را هم به عضویت در چیز همبستگی زیر چتر حمایت چیز
مقاومت دعوت كنند و بخصوص از كلفتی اسكناسهای خوش بركت
امریكایی برای حقیر داستانها نقل فرمایند .حتا جناب ،این امتیاز را
هم برای بنده قائل شدهاند كه حقیر میتواند تمام بیستهزارتای
ناقابل را بدون مالیات تصرف نموده و دریافت پورسانت• حضرت
مهندس را به كمیسیون امنیت و تروریسم حضرت ابراهیم ذاكری حواله
نماید!
اما ،اولندش كه باید خدمت رهبری جان دلم عرض كنم كه وقتی
حضرت مهندس ج ـ ت پس از دهسال فصل و جدایی از سرچشمهی
خواهر مریم ،دوباره به همان سرچشمه و عیال همان رهبری وصل
شدند ،شرایط ویژهای داشتند .یكی این كه ایشان در زندان ،به
جرمهای غربی گرفتار بودند ،اما حقیر سل و مل و گنده در بنده منزل
اقامت دارد.
دومندش كه ایشان به جرم چاقوكشی برای عیال مربوطه در
زندان كفار گرفتار بودند ،اما اینجانب هنوز به هیچ چند تا نقطهای از گل
نازكتر نگفتهام؛ حتا به همان شاعر ملی/میهنی چند تا نقطهی
معلومالحال عضو شورای ملی چیز!
سومندش كه طبق فرمایشات جانشین رهبری و به دلیل تبعیض
مضاعف و مثبت و ویژهای كه ویژهی جنس لطیف است ،حقیر را باید به
دو برابر نرخ تعیین شده برای عضویت در چیز همبستگی خجالت
بدهند.
چهارمندش كه مهندس جت اصل كتابی ننوشته بودند ،و اصل
دنبال كار فرهنگی و سیاسی هم نبودند؛ اما حقیر سراپا تقصیر تا

همین الن شش جلد كتاب دشمن شكن منتشر شده و شصت جلد
كتاب رهبر فكن منتشر نشده در حافظهی كامپیوتر دست دومم ،آمادهی
نسقگیری دارم.
پنجمندش كه برای عضویت در چیز همبستگی ،بجز همین یك
قلم پنجاهتایی كه بخش مالی شورای ملی مقاومت عراق خواهد
سلفید ـ همانند آوازه خوانانی از طیف عمادجان و بقیه ـ باید ماهیانهای
هم برای این جانب تدارك و مقرر شده و به حساب شمارهی
 417388505با كد بانكی  37010050و به نام نامی حقیر سرازیر و
واریز شود؛ تا بنده بتوانم اسمم را در چیز همبستگی كنار اسم
هنرمندان دست از پا درازتر اپوزیسیون ردیف نمایم .ملحظه
میفرمائید كه این بار برخلف دوران گشاد كردن شورا كه با ارقامی
خیلی خیلی پائینتر از این ارقام میشد ،یقهی چند آوازه خوان فلك
زده و بیخانمان را گرفت و به چیز شورا سرازیر و شورا را گشاد كرد،
گذشته است .این بار چیز همبستگی یك خورده بیشتر خرج دارد و
حضرات باید برای تدارك این چیز همبستگی یك چیزهایی بیشتری مایه
بگذارند.
به هرحال عزیز دلم برای گشاد كردن سوراخ واماندگی در چیز
همبستگی این روزها و پس از این سابقهی درخشان ،راه دیگری بجز
سلفیدنهای كلن نیست .البته بجز پورسانت واگشت خوردهها! از ما
گفتن!!

دروغ جاویدان!
همه را آورده بودند .برخی را با كت و شلوار از محل كارشان
آورده بودند .رادیو مارش پخش میكرد و موجش میافتاد روی موج
تمپوی بچهها كه با مسعود تماس میگرفتند.
تا دم مرز آمده بود و بدرقهشان كرده بود .میرفتند برای فتح
عملیات bفتح تهران .بوی صلح میآمد ،بوی آتشبس میآمد.
تهران
.
راه افتاده بودیم به سمت شرق ،كمی بالتر ،به طرف كرند ،با ستونی
دو نفره.

رادیو گفت :اینجا تهران است ،صدای جمهوری اسلمی ایران.
بعد صدای مارش آمد .از همان اول میدانستند .مسجدها مردم را
جمع میكردند و با كامیون میفرستادند غرب.
مسیر كرمانشاه غوغا بود.
ما در راه بودیم .كمی پیاده ،كمی سواره .چهار كاسكاول
قراضهمان را كنار جاده كاشتیم و رفتیم .محمد علی از همه ،مرحله
به مرحله فیلم میگرفت .بچهها میخندیدند .رادیو مارش پخش
میكرد .ما نشسته بودیم توی آیفا ،كلشها را گذاشته بودیم وسط
پامان و چرت میزدیم.
چند روز بود نخوابیده بودیم .چند روز بود در تدارك بودیم .و
حال میرفتیم .رادیو مارش پخش میكرد .مسجدها مردم را
میچپاندند توی كامیون ،و میفرستادند غرب .جادهی قزوین غلغله
بود و غلغلهتر میشد .راه بندان بود و مردم ،نظامی و شخصی،
ریخته شده بودند توی دشت.
تا چشم كار میكرد ،مرد بود كه میآمد سمت غرب .تا چشم
كار میكرد زن و مرد بود كه میرفتیم سمت شرق .بعضی توی آیفا
خودی میجنباندند و آوازكی میخواندند .لبد میرفتیم برای فتح
تهران.
من یاد مادر افتادم ،بهرام یاد پدر ،ماهناز یاد خواهر و همهمان
با هم یا bد آنهایی كه دوستشان داریم و سالهاست ندیدیمشان.
میرفتیم تا كاری بكنیم.
دشت پر بود از لباس bسبز و كله خود ،و دختركهایی كه
میخواستند مملكت را نجات بدهند .نمیدانستیم چه میشود .همه
خوشحال بودیم .بعضیها یاد كاسترو افتاده بودند .بعضی هم یاد
لنین .شاید مملكت را میشد ـ مثل همان سالها ـ با یك چشمبندی
گرفت.
جنگ تمام شده بود.
سالها بود آنجا بودند .سالها بود منتظر چنان روزی بودند.
مسعود ،همان كه فرمان حمله میداد ،شبهای قبل سیصد عروسی
راه انداخته بود ،و دخترها و مردهایی را كه همدیگر را نمیشناختند؛ با
یك صیغهی هوایی چپانده بود توی یك اتاق و اجازه داده بود مزهی
زندگی زیر زبانشان بیاید ،تا بدانند كه زندگی شیرین است و برای زندگی
بجنگند و انگیزه داشته باشند و خوشحال باشند كه جنگ ،فقط مرگ و
عزا نیست و میشود در جنگ ،هم عروس شد و هم داماد ،و بعد همه
را به كشتن داد كه داد.

دشت پر بود از لباس سبز .مادرها را آورده بودند .بیمارها را
آورده بودند .پیرها را آورده بودند .بچهها را از مدرسه آورده بودند.
و مسعود ماهها و سالها در تدارك فتح تهران بود .ایرج در آلمان،
سهراب در فرانسه ،حمید در انگلیس ،شهره در امریكا و عزیز در افریقا
مردم را راه انداخته بودند كه :برویم برای فتح تهران!
خبرچینها خبر شده بودند .هیچ چیز مخفی نبود .توابها را
ط مقدم بسیج كرده بودند .پشت سر هم میرفتند .بدون
در خ b
تجهیزات میرفتند .میرفتند برای كشتن و كشته شدن؛ به دست
یارانشان.
هركدام تا میتوانست ترفند میزد .همه آماده بودند .حزب
توده هم آماده باش داده بود .بعضیشان یادشان آمد كه سال سی
و دو یادشان رفته بود بجنبند و حال میجنبیدند .همهی توانشان را
بسیج كرده بودند .لبد میخواستند مملكت را از دست اینطرفیها
بگیرند وبدهند دست آنطرفیها!
معاملهی جالبی بود .همه در تكاپو بودند .ما هم میرفتیم
كاری بكنیم؛ اینطور خیال میكردیم .فقط خیال میكردیم .مسعود
در امان بود .بیامنی همه جا را گرفته بود .همه میترسیدیم .و
هوانیروز همهی اسلحههای بیمصرف bشاه را مصرف كرد.
دشت ،پر بود از عرقگیر سفیدهایی كه در یورش اول گیر افتاده
بودند ،بعد ما اسلحههاشان را گرفته بودیم و لباسهاشان را در آورده
و رهاشان كرده بودیم.
وقت اسیر گرفتن نبود .فشنگ هم نداشتیم حرامشان كنیم.
وقت اسیر گرفتن نیست .فشنگ هم نداریم حرامشان بكنیم.
و حال ،همین فرداست یا امشب كه دوباره مسلح شوند و برگردند ،و
این بار هر چه اسلحهی قاچاق خریدهاند خرجمان كنند و برگشتند و
وقت نداشتند لباس بپوشند و مثل همانها عربده میكشیدند و خمینی
رهبر میگفتند.
هر چه داشتند بر سرمان ریختند .ما در كمین افتاده بودیم .از
زمین و آسمان آتش میبارید .مسعود از عراق آتش زاپاس
میفرستاد .مردم از دهات فرار میكردند .همه آواره شده بودند.
دوسه روز بود طعم bآتش بس را
دشت پر بود از آوارههایی كه فقط /
م عزیز به ما نارو زد ،و جرات نكرد آتش بس
بودندبعد صدا b
.
چشیده
كندبعد ما ماندیم و هوانیروز ،و همهمان زیر bباران bآتش
را نقض .
پدران و برادران و عموها و داییها و همسایهها و همشهریها و
همكارها و دیگران و دیگران!

هنوز میرفتیم .چهگوارا و لنین در ما بزرگ شده بودند.
خودمان را جانشین bبلفصل bایشان میدیدیم .میرفتیم تا با یك
چشمبندی همهی مردم را كه دهسال بود منتظرمان بودند پشت
سرمان ردیف كنیم .میرفتیم تا با سلح تودهها قیام كنیم .میرفتیم
و هنوز هم میرویم و آب هم از آب تكان نخورده است.
محمدعلی گفت :من دیگر نمیتوانم فیلم بگیرم و دوربینش را
انداخت ،آرپیجی را برداشت و برگشت به سمت شرق و …
موشكی تركید.
اصغر ترسیده بود .خیال نمیكرد جنگ ،جدی باشد .ناراحت
بود كه چرا آمده بود عراق :جنگ ،كار ما نیست .بعد یاد زنش افتاد و
یاد خانه و تاكسیاش و دلش برای اروپا تنگ شد .بعد شروع كرد به
گریه كردن.
رضا مدتها بود كه بریده بود .حسن خیال میكرد اگر برود
عملیات ،و اگر اتفاقی بیفتد ـ كه نیفتاد ـ وزیر و وكیل خواهد شد .و
حال اینجا به جای پست و عنوان ،قبر بود كه از آسمان میبارید .قبر
هم نبود .جنازهها روی هم تلنبار شده بودند .همه ترسیده بودند.
شعارهای رهبری دود شده بود و رفته بود هوا .با شعار و هیاهو
نمیشد جنگید .فن جنگیدن لزم بود .در آن بیابان هر چه بود
تخصصی دركار نبود.
متخصص را به كار bگل میگماشتند ،دكتر را وامیداشتند چاله
بكند و پر كند ،مهندس را به آشپزی؛ تا به شعارهای رهبری ایمان
بیاورند؛ تا از اخلق بورژوازی پاك شوند.
همه گیج شده بودند .همه چیز شوخی بود .نشستها و
شعارهای رهبری جوك شده بود .بچهها دسته دسته پرپر میشدند.
دسته دسته درو میشدند .تو تله افتاده بودیم .تو كمین افتاده
بودیم .دشت ،پر از جاسوس بود .بعد جاسوسها به جبههی
خودشان گریختند .بعد مردم از دهات فرار كردند.
چند دخترك bخوش باور كه پستهای كمدی رهبری را باور كرده
بودند ،سیلوهای گندم را خالی كردند تا بین مردم تقسیمشان كنند .بعد
مردم دررفتند .بعد ما كشته شدیم .بعد ما شاشیدیم .بعد همان
شاش كف كردهمان را دوباره نوشیدیم .بعد و بعد و عجب جهنمی!
ملخ bهلیكوپترها روی سرمان میچرخیدند .ما میخوابیدیم
روی زمین و با كلشینكف روی ملخها میزان میكردیم .بعد با هر
چرخش bملخ چند ده نفر دود میشدند .چند صد نفر دود میشدیم.
بعد هزار هزار در نسل bفرصتهای سوخته پرپر میزدیم .بعضی

عقب مانده بودیم .ارتباط با جلو قطع شده بود .ارتباط با عقب قطع
شده بود .كاك صالح تو سرش میزد .بچهها پرپر میشدند .بچهها
له له میزدند .و ما هم چنان میرفتیم.
اصغر گفت :خواهر ،همه را كشتند .هیچكس نمیداند چند
نفر كشته شدند .هیچ آماری نداشتیم .خوابگاههایی بود كه دیگر
درشان باز نشد .قسمتهایی بود كه هیچكس دوباره آنجا نرفت.
صابر گفت :پدرها و مادرها دسته دسته كشته میشدند و ما
حین جنگ برای بچهها جشن میگرفتیم و تئاتر اجرا میكردیم و به
بچهها كادو میدادیم.
بچهها ترسیده بودند .این همه محبت ندیده بودند .بوی بدی
به دماغشان میخورد .دلشان شور میزد .غذا نمیخوردند.
نمیرقصیدند .خوشحال نمیشدند .نگران بودند .سراغ مادرشان را
میگرفتند .سراغ پدرشان را و سراغ خواهر و برادر بزرگتری را كه از
مدرسه برده شده بودند عملیات.
مادرها یكی یكی كشته میشدند .یكی یكی تجاوز میشدند.
خمینی قهقهه میزد .رفسنجانی میلرزید .خامنهای میترسید.
همه دور bخودشان میچرخیدند …
همه تو سرشان می .زدند
رادیوها را از زندان برده بودند .ملقات را قطع كرده بودند.
روزنامه نمیآمد .هواخوری قطع شده بود .همه مانده بودند كه چه
خبر است؟ هیچ كس نمیدانست .هیچ كس ،هیچ چیز نمیدانست.
شدفصل bشكار
زندانی كه به ت حلیل زنده بود بیتحلیل سر به نیست .
شروع شد .فصل شكار اوج گرفت .بچهها دسته دسته در سالن دار
م گرم در ماشین bحمل bگوشت
شدندبعد گر b
.
زنی به دار آویخته
رفسنجانی و رفیقدوست منجمد شدند .جنازههای ما در میدانها
ماندند .زخمیهای ما در میدان ماندند و ما ماندیم و یك نسل خیانت
شده…
برتولت برشت گفت :هرجا به فضیلتهای بزرگ نیاز باشد ،یك
جای كار میلنگد… اگر فرمانده بلد بود نقشهی درستی برای جنگ
بكشد ،دیگر احتیاجی به سربازهای دلیر و از جان گذشته نداشت ،سرباز
معمولی بسش بود… فرض كنیم فرمانده آدم احمقی باشد،
سربازها را میاندازد توی تله .آن وقت سرباز باید شجاع باشد تا بلكه
جان بدر ببرد.
اگر فرمانده آدم خسیسی باشد و تا میتواند در سربازگیری
صرفه جویی كند ،سربازها باید همه ،از نفر اول تا آخر ،زور هركول
داشته باشند.

اگر فرمانده آدم لقیدی باشد و در فكر سرباز نباشد ،آن وقت
سرباز چارهای ندارند كه به زرنگی و زیركی مار باشد .اگر فرمانده با
توقعات بیحد و حصر خود به ستوهش بیاورد ،فقط به نیروی وفاداری
ممكن است تاب بیاورد .همهی اینها فضایلی است كه در یك مملكت با
نظم و قاعده ،كسی به آن احتیاجی ندارد؛ زیرا در یك تشكیلت خوب،
خصال متوسط و عادی آدمها بس است؛ حتا چه اهمیتی دارد كه
یكیشان احمق باشد ،یا پا را بالتر بگذارم ،بزدل باشد…؟
و هر جا به فضیلتهای بزرگ نیاز باشد فسادی در كار است و
یك جای كار میلنگد .و چند جای كار میلنگد .و میلنگید.
خیلی جاها میلنگید .خشونت ،مد شده بود .مرگ ،آرمان
شده بود .هركه جان بدر میبرد ،به صلبه كشیده میشد كه :چرا
زنده ماندهای؟
مسعود به جنازههای ما نیاز داشت .ما تاریخ مصرفمان گذشته
بود .ما یكبار مصرف بودیم .برای این كه رهبری بالی سن تشویق
شود ،باید كشته میشدیم .و كشته میشدیم.
هركه زنده مانده بود مزدور میشد .هر كه اعتراض میكرد
پتیاره میشد .ادبیات آخوندی دوره میشد .ما زنها و مردهای
جان bمردم بیارزش بود .با تفنگ ساچمهای باید
بودیم
بیبهایی .
انقلب میكردیم .با وفاداری باید تاب میآوردیم و سالهای سال تاب
آوردیم.
دین كه راه را بسته بود ،بنبست میشكست .انقلبی شده
آخوند• با كراوات ،راهبر شده بود .راهها سد شده بودند.
.بود
امیركبیر ،سر از خاك درآورده بود ،باد كرده بود ،چاق شده بود .و سد
ساختهر روز سد• تازهای میساخت ،به سد خو كرده بودیم.
.
می
داشتیمو روح bامیركبیر در جسم
.
داشتیمسد را باور
.
سد را دوست
اكبر گوشتی حلول كرده بود.
سرمانمردم را میگذاشتند كنا bر دیوار
.
عبا را میكشیدند روی
كه نظم برقرار كنند.
هنرمند را میكشند كه دوران بیهنری است .عقیده را
میكشند كه دوران بینظری است .نویسنده را به دار میكشند كه
قلم ،قلم كنند .همه را میكشتند .و همه را میكشند.
پدر گفت :دستت درد نكند .انقلب كردی كه به سرمان
بشاشی؟
مادر گفت :مگر فقط ما بودیم؟

پدر گفت :نفرینت میكنم .بعد نفرینم كرد .مادر را هم
نفرین كرد.
شهر نفرینم كرده بود .من هم در شهر نفرین شدهای ،هی
میزاییدم .بچههام گرگ بودند .مردم را پاره میكردند .چشمشان
نوشیدندگاه ،زیر bدست و پای بچههایی كه
.
را میبستند و خونم را می
زاییده بودم ،پدر را میدیدم و گاه مادر را و همیشه فهیمه را…
پدر قهر كرده بود و سه سال از خانه رفته بود .دیگر دوستم
نداشت .پدر را لو داده بودند .پدر را برده بودند كمیتهی مركزی كه آن
زمانهای خیلی خیلی دور ،مجلس شورای ملی بود و میزدندش .پدر
تف میكرد .قی میكرد .خون استفراغ میكرد .و هم چنان نفرین
میكرد .حال دیگر دوستم نداشت .دیگر نمیتوانست دوستم داشته
باشد .دیگر نمیخواست دوستم داشته باشد .و من ،تنها ،در چنگ
فرصتهای سوخته ،با سلح حماقت به جنگ اژدها میرفتم و چه
تصویری!؟

چیزی مثل تئاتر ملنصیرالدین!
هنرپیشگان بدون bترتیب اجرای نقش :كریم ،هادی ،مهدی ،بهمن،
نادره ،زبیده.
مهدی تلفنی گفت كه مجاهدین برای چندمین بار علنا و از طریق
نشریهشان ما را به قتل تهدید كردهاند .بعد هم با خنده گفت كه
هنرپیشگان ]یعنی محكوم به مرگها[ به ترتیب اجرای نقش ما
هستیم؛ همانها را كه در بال نوشتم.
كپی فحش نامه را كه فرستاد ،پشتش نوشته بود:
این هم كپی نشریهی مجاهد .خوردی؟! آدم زن باشد،
فمینیست باشد ،این همه فعال باشد ،بعد به او نمرهی آخر بدهند!
بجنب تا دیر نشده و قطار حركت نكرده! باید كاری كنی! نمیدانم
چطور ،كاری كن كه خودت را به دیگران ]یعنی نفرات مذكر[
برسانی.

این تهدید به ترور بهانهای شد برای این نمایشنامهی كمدی.
نمایشنامهای از یك نمایشنامه نویس آماتور كه در همهی زمینهها آماتور
است .انگاری در زنده بودن هم آماتور است و مردن و ماندنش به
فرامین رهبر شوخ طبع زیر ابرو برداشتهی ساكن بغداد بستگی دارد!
صحنه :در شش اتاق شش در چهار .در چهارگوشهی اروپا.
هفت نفر گوشی تلفن بگوش دارند با هم حرف میزنند .یكی از
آنها ضبط جیبیاش را گذاشته كنار بلندگوی تلفن و دارد ضبط میكند.
هادی از همان اول خودش را كنار میكشد .او معتقد است كه
دیكتاتورها را باید ریشهای زد ،با اطلعیه و بیانیه طوریشان نمیشود.
نامها همه اصلیاند ،چون مدتهاست لو رفتهاند .هیچ
هنرپیشهای اسم مستعار ندارد.
كریم همیشه جز میزند مطلب جدیدی برای نشریهاش پیدا كند.
این تهدید به قتل برای كریم دستاویز تهیهی یك مطلب جدید است.
كریم جر هم زیاد میزند .قبل از این كه گوشی به دستش بیاید،
مادرش میگوید كه:
دخترجان ،كریم رفته میهمانی.
مهدی هیچ وقت نیست و پسرش جواب تلفن را میدهد .حتما
دارد كار bگل میكند .مهدی از همه بیشتر حرص و جوش میخورد.
بهمن مثل همیشه خونسرد است و با پنبه سرمیبرد .او تلفن
دستی به دست از این اتاق به آن اتاق میرود .گاهی هم سری به
بالكن میزند .پسرش مرتبا دستش را میكشد و با صدای ریزی كه
چندان واضح هم نیست ،میگوید :بابا فوتبال داره .بیا نگاه كن!
وسط تماس نیمروی من روی اجاق میسوزد .صدای زنگی كه
میشنوید از همسایهی آن طرفی است كه از بوی سوختگی خفقان
گرفته است.
بهمن خیال میكند من فمینیستم؛ برای همینهم آشپزی بلد
نیستم.
مهدی قبل از تماس چند ساعتی با اینترنت مشغول بود .تلفنش
مرتب اشغال میزد .كریم مركز خبر است .سردستهی اشرار .حكم
او یازده سال است بریده شده.
هادی دوست دارد كار تئوریك بكند؛ با این همه بند• برادر را
دهدمن هم گوشی به دست منتظر bفرمان bمردهای
بدجوری آب می .
نشریهام كه چه كار كنم! ضعیفهها كه قدرت تصمیم گیری ندارند.

ضعیفهها فقط عامل اجراییاند .رهبر بالی سرماست .ما در رهبر
ذوب میشویم؛ البته اگر لیاقتش را داشته باشیم!
مهدی باید بداند كه در دنیای مردانهی آنها ما زنها فقط
میتوانیم از مردها اطاعت كنیم .در اطاعت محض است كه به
جانشینی رهبر منصوب]![ میشویم.
فكرهای بد بد نكنید! دیگر نمیشود روی دست مریم ،مهر تابان
بلند شد و انقلب ایدئولوژیك كرد .باید كار تازهای كرد .این جور زن و
شوهر به هم پاس دادن از مد افتاده .باید سقف بال بلندتری در فدا
كردباید سقف شكست؛ حتا اگر سقف• مستراح باشد!
ایجاد !
نادرهبچهها كنفرانس كار bتلفنی ،برای چاپ در نشریه ،كریم هلند،
:
هادی هلند ،بهمن آلمان ،مهدی آلمان.
حاضر
حاضر
حاضر
غایب
نادره :كی گفت مصاحبه نمیكند؟
هادی :من بودم .من حوصلهی این قرتی بازیها را ندارم] .و تق،
گوشی تلفن را میگذارد[.
دوباره شمارهی هادی را میگیرم.
هادی :بله؟
نادره :میدانی كه مجاهدین ترا تهدید به قتل كردهاند؟
هادی :بگذار هر غلطی میخواهند بكنند!
و دوباره گوشی را میگذارد.
كریم  :ولش كن! چی میخواستی بگی؟
مهدی :سعید شاهسوندی را در هامبورگ كتك زدهاند.
بهمن خ•ب كه چی؟
:
نادره  :كتبی هم حكم قتل ما را برای چندمین بار دادهاند.
باباخ•ب دیگه چه خبر؟
كریمای .
:
نادره :یكی از امریكا زنگ زده كه شاهسوندی بعد از كتك خوردن با
رادیو لسآنجلس مصاحبه كرده.
بهمن :كتكش را این جا میزنند ،صداش آنجا در میآید؟
مهدی :اطلعیه بدهیم محكومش كنیم!
كریم :كی را؟ سعید شاهسوندی را؟
لهجهی آذری كریم شنیدنی است.

مهدی :ممكن است ما را هم بزنند.
بهمن :به زنها كاری ندارند.
نادره :از ماشین كشیدنش بیرون و زدنش.
مهدی :با زن و بچهاش بوده.
كریم :خوب كه چی؟ بالخره كه را محكوم كنیم؟ این را یا آن را؟
مهدی :نادره! گفته بودم اینقدر به پروپای اینها نپیچ! بالخره كار
دستمان دادی.
كریم :ای بابا چكار میخواهند بكنند؟ اطلعیه میدهیم.
محكومشان میكنیم.
نادره :بعد از كتك خوردن یا قبل از كتك خوردن؟
بهمن :قصاص قبل از جنایت كه نمیشود كرد.
مهدی :تهدید به قتل كردهاند.
كریم :كجا؟ در كدام نشریه؟ از این حرفها زیاد میزنند.
بهمن :میخواهند بقیه را بترسانند.
كریم :ای بابا! فوقش میرویم بیمارستان.
مهدی :عجب گیری كردیم ها؟
نادره :بالخره چهكار میكنید؟ اطلعیه؟ اطلع به پلیس؟ یا گازی
چیزی توی جیب؟
كریم :ای بابا ولش كن! خوب دیگه چه خبر؟
مهدی :من هم میآیم كلن.
بهمن :تو كلن كه بیشترند.
نادره  :بچهها جمعبندی كنیم!
كریم :چی را؟ چیزی پهن نكردیم كه جمع كنیم .خوب دیگه چه خبر؟
زبیده :چرا نمیگذارید من حرف بزنم؟
بهمن :تو دیگه حرف نزن! اسم تو كه نبود.
زبیده :چشم نداشتی اسم مرا ببینی؟
بهمن :من از اول با استخدام زبیده مخالف بودم.
زبیده :من هم با استخدام تو مخالف بودم.
مهدی :كی ،كی را استخدام كرده؟
زبیده :كریم مرا استخدام كرده.
مهدی :پول هم میگیری؟
كریم :میشه تو كار مدیر مسئول دخالت نكنی؟
مهدی :پولها را یواشكی میگیری؟
زبیده :تا كور شود…
كریم :خوب بچهها دیگه چه خبر؟ خبر مبری نیست؟

مهدی :این همه خبر ،خبر نیست؟
كریم :خوب بچهها دیگه چه خبر؟
بهمن :من از اول با استخدام زبیده مخالف بودم.
زبیده :من هم با استخدام تو مخالف بودم.
مهدی :هیچ معلوم هست كی ،كی را استخدام كرده؟
نادره :كریم ،زبیده را استخدام كرده.
مهدی :حال چقدر میگیرد؟
كریم :فضولی موقوف!
مهدی :من استعفا میدهم.
بهمن :سر خودت كله میرود.
نادره :چه كلهی؟
كریم :كله نمدی.
بهمن :خلیق هرچه لیق.
نادره :كی ،لیق چی؟
كریم :سعید شاهسوندی لیق كتك!
مهدی :چرا از ترور حمایت میكنی؟
نادره :جنگ مسلحانه هم استراتژی هم تاكتیك.
بهمن :تو هامبورگ…
مهدی :از نشریه به ما فقط فحش میرسه؟
كریم :سقف فدا را شكستی.
مهدی :سقف جیبم هم شكسته.
كریمد bر ورودی نشریه تنگ است ،در خروجی ،گشاد bگشاد.
:
مهدی :یعنی چی؟
بهمن :یعنی بفرما!
مهدی :اگر انشعاب كنم كی با من میآید؟
نادره :ما همه مدعی انشعابیم ،منتها از راه آب.
تابستان 1377
اكبر آقا!
فرج زندان بود و ما خارج كشوریها برای حمایتش سر هر
گذری بساطی بر پا میكردیم .درست  5سال پیش بود .تابستان .97
من تازه موهامو كوتاه كرده بودم .كمی از چربیهای دور بر شكم و

كمرم فاكتور گرفته بودم .بلوز خوشقوارهای پوشیده بودم و شلواری
و كفش خوش تركیبی ،و با این دك و پز كلی احساس شیكی
میكردم .دلم نمیخواست تو تظاهرات مثل بعضی جهان سومیها
بدتركیب جلوه كنم .مبارزه به جای خود ،اعتراض هم به جای خود؛
ولی لباس و آرایش هم بالخره بخشی از فرهنگ ماست ،یا باید
باشد! راستش من هم مثل فرانسویها معتقدم كه بوی آدمها
نشانهای از فرهنگشان است و آن روز عطر خوش بویی را كه چند روز
قبلش از پاریس آورده بودم ،به گل و گردنم پاشیده بودم ،تا در كنار
فریادهایی كه برای فرج میكشم ،این بوی اثیری را هم به خیابان و پل
معروف كندی بپاشم.
صبح بود .یازده صبح و انجمنی كه تظاهرات را روی پل كندی
برپا كرده بود ،چند صندوق كبوتر سفید را نمیدانم از كجا گیر آورده بود
و چیده بودشان روی پیاده رو bكنار پل .و ما در ادامهی فریادهایی كه
برای آزادی فرج میزدیم ،هر كدام كبوتر سفیدی را هم پرواز
میدادیم .و من چقدر دلم برای این كبوترها میسوخت كه با قفس
آورده بودندشان به خیابان تا نمایشی برای آزادیشان برپا كنند .دو
هفته قبلش هم بادكنكی داده بودند دستمان تا گل سرخی را به بند آن
گره بزنیم و با هم بفرستیمشان هوا!
شنبه بود .شنبه بود تا بچهها كار و كاسبی رسمی نداشته
باشند و در حین قدمی كه با خانواده و دوستانشان میزنند ،یادی هم
از فرج بكنند و برای آزادیاش صدایی به گوش كر غرب برسانند.
برنامهی ویژهای نبود .نه قرار بود انقلبی بشود .نه رئیس جمهوری
تعیین میشد .نه كنسرتی بر پا شده بود ،نه گوجه فرنگی و تخم
مرغی به سر و گردن كسی پرتاب میشد ،نه دماغ كسی میشكست و
نه حتا بد و بیراهی بار bكسی! دوستانهی دوستانه میخواستیم فریاد
بزنیم كه ما ـ از كشوری به نام ایران ـ كه این جا میهمان شما هستیم،
كلی اسیر در زندانهای اسلمی داریم كه فرج هم یكی از آنهاست.
داشتم با خانم پهلوییام گپ میزدم كه اكبر آقا آمد .اكبر را
سالها بود میشناختم .موهای سفیدش را ،زنش را و چند جور
بچههایش را كه از زنهای جورواجور فرنگی و وطنیاش داشت.
خانهاش پاتوق ما بود و گاه كه مجاهدین میخواستند فیلی هوا كنند،
ویلی چند خوابهاش را بدل به ستاد مجاهدین میكردند .همه در آن
جمع میشدیم .اطلعیهها را از همان جا پخش میكردیم .از همان
خانه تلفنی با سر bپل تماس میگرفتیم .از همان جا دسته بندی
میشدیم و برای تظاهرات  30خرداد سراغ ایرانیهایی میرفتیم كه

بیشترشان با دگنگ از در خانههاشان بیرونمان میكردند .ازهمان جا
به خیلیهایی كه هنوز كار پناهندگیشان گیر داشت ،وعدهی تاییدیهی
صد در صد میدادیم .از همان جا به پاریس میرفتیم تا در
میهمانیهای صناری بانو مریم قجر عضدانلو ،رئیس جمهور دولت خیال
شركت كنیم .بعد از بازگشت هم ـ بر اساس رهنمودهای عالمانه و
خانمانهی خود خواهر مریم ـ در خانهی همین اكبر آقا بساط سفرهی
ابوالفضل و روضهی املالبنین پهن میكردیم ،تا زنهای سادهی ایرانی
ساكن غرب را با همین ترفند به خانهی اكبر آقا و به نشستهای
سازمانی بكشانیم و از ایشان سیاهی لشكر بسازیم .حتا بعضی از
بچهها كه راهشان دورتر بود ،همانجا اطراق میكردند تا در وقت
صرفه جویی كرده باشند و فرصت بیشتری برای مزاحمت مردم داشته
باشند.
میز كتاب شنبهها و  5شنبهها را هم ـ اگر چیده میشد ـ اكبر
راست و ریس میكرد .اما آن شنبهی بخصوص مدتی بود كه من دیگر
از همهی این جریان بریده بودم .چند سالی میشد و لبد اكبر خون
خونش را میخورد .سال قبلش از من شكایت كرده بود كه تلفنی
تهدید به قتلش كردهام .گفتهام كه یا دیگر برای ریاست جمهوری خانم
رجوی تبلیغ نمیكنی یا به فلحیان میگویم خانوادهات را در ایران به
چار میخ بكشند .پلیس هم یك نامهی بلند بال برام نوشته بود كه فلنی
بیا ادارهی مركزی پلیس و برای تحت فشار گذاشتن مردم جواب بده!
خب ،چون مدركی نداشتند و طرف ـ طبق گفتهی خودش ـ فقط حدس
زده بود كه صدای ادعاییاش ،صدای من است و تازه ادارهی تلفن هم
چنین گفت و گویی را ثبت و ضبط نكرده بود ،حسابی سنگ روی یخ
شد .خیطی هم عالمی دارد و من فقط برای این كه حوصلهی تعقیب
اكبر را به جرم تهمت بیجا نداشتم ،ولش كردم به امان خدا تا هر
غلطی كه دلش میخواهد ،یا رهبر عقیدتیاش میگوید ،بكند .لبد
حسابی دمق بود و از این كه نتوانسته بود فرمان مسعود را اجرا كند و
برای این بانوی پرافاده ]![ پاپوش بدوزد ،پكر بود.
درست همان لحظهای كه داشتم كبوتر سفیدم را همراه با گل
سرخی به هوا پرتاب میكردم ،با بنز شش نفرهاش وسط پل ایستاد.
پیاده شد .رو به من كرد و شروع كرد به فحش دادن به زبان
اینجاییها» :كون سوراخ ،جنده ،شیشهی كهنه ،كونمو بلیس
و «...در ادامه هم به فارسی كه» :مزدور ،خائن،
جاسوس… «
چند جوانك پناهجو كه همانجا ایستاده بودند و لبد گمان

نمیكردند اكبر با من باشد ،گارد گرفتند كه» :با كی هستی
جاكش؟« كه اكبر آقا سوار بنزش شد و زد به چاك رئیس جمهور
مقاومت!
خانمی كه كنارم ایستاده بود و با همو بود كه داشتم از رنگ
قشنگ پیراهن تابستانی دكلتهاش حرف میزدم ،با خنده گفت» :این
فحشها همه مردانهاند و پیرمرد حتما با یكی از شماها بوده است«.
من گفتم» :شاید مست است «.و قضیه را ماستمالی كردم.
جوانك پهلویی گفت» :من بیست روز است از ایران آمدهام .این
مرتیكه را هم اصل نمیشناسم .دیدید به من چی گفت؟! اگر در
نرفته بود ،با همین دستهام جرش میدادم «.آن یكی گفت:
»من تو همین چند روز این فحشها را یاد گرفتهام .اصل چرا به ما
میگفت جنده؟! شاید با خانمها بود!«
اكبر به خال زده بود .ماموریت فحاشیاش را در راستای
مسئولیتهای امنیتیاش انجام داده بود .مانده بود كه حال در میان
ایرانیها به خیال خودش آبروم را هم ببرد .هم جنده بودم ،هم كون
سوراخ و… هم مزدور و جاسوس و خائن .بعد هم همانطور كه
رسم مجاهدین است ،از همان اتومبیلش با ستاد مركزی تماس گرفت
زهرمار ،ترتیب این جاسوس و خائن را
كه» :بعله خواهر
دادم «.و خواهر با خوشحالی جیغی كشید و به اكبر آقا تبریك و
تهنیت گفت .بعد هم با تلفن/فاكس به بغداد خبر دادند كه» :برادر،
اكبر آقا ترتیب نادره ،این مزدور خائن پتیاره را داده و سر پل كندی
حسابش را رسیده است«.
رهبری كه بعد از چند دست تبلیغ و تملق چند طبقه از كل
ماجرا خبردار شده بود ،دستور داد به شكرانهی این عملیات موفقیت
آمیز كه این برادر از جان گذشته ،با نوشیدن از سرچشمهی خواهر
مریم انجام داده است ،همهی بچهها شیرینی تر بخورند و در عراق
هم همه كارهاشان را تعطیل كنند و آماده باشند كه امشب برادر
نشست ویژه برگزار میكند و اسم نشست را هم گذاشتند» :نشست
عبور از پل كندی!«
خواهر مجاهدی كه مسئول این منطقه بود ،در راستای اجرای
فرمان مسعود ،بعد از برگزار كردن شامگاه و دادن گزارش به همهی
اعضا و هواداران حاضر در صحنه و خبردار كردن اعضا و هواداران
خارج از صحنه ،از همان یك وجب آپارتمان اجارهای بچههای كشته
شده ،دستور خرید شیرینی تر برای عصرانه را داد .بعد هم خودش با
افتخار سر میز عصرانه حاضر شد و با طمانینه در حالی كه لبخند

زمختی بر لب داشت ،به بچهها خبر داد كه» :امشب ساعت ده یك
كار كنفرانس تلفنی داریم كه خود خواهر مریم در آن شركت خواهند
كرد .بچهها كارهاتان را زودتر بكنید تا شب!«
بچهها نان خامهایها را با چای قند پهلوشان خوردند و لبخند
زدند و در باب این شجاعت ایدئولوژیك داد سخن دادند .ریتم كار ستاد
فرنگ بال رفته بود .تلفن بود كه به این طرف و آنطرف میشد.
میخواستند همهی هواداران چرخ هشتم را برای توجیه عملیات پل
كندی دعوت كنند .خب ،بعضی كار داشتند .بعضی بهانه آوردند.
بعضی هم روز بعدش كار داشتند .اما فرمان مسعود را نمیشد
انجام نداد .انگار فاز نوینی در مبارزات خارج كشوری آغاز شده بود و
باید همه در آن حضور مییافتند.
»امروز ما یك عملیات موفق داشتیم و آن هم فحش دادن به
زنی بود كه داشت برای آزادی فرج سركوهی روی پل كندی كبوتر
اسیری را پرواز میداد .به خال زدیم .امروز جشن میگیریم«...
و بعد نشست گذاشتند و بعد در رابطه با ذوب شدگی این عنصر فعال
هوادار كلی منبر رفتند .حتما آن شب مسعود رجوی خیلی خوب
خوابید و خوابهای دلپذیری از كاخ ریاست جمهوری در تهران دید.
در همهی پایگاهها و قرارگاهها در سراسر جهان ـ حتا در
پاكستان و تركیه ـ بچهها شامشان را كه اتفاقا چلوكباب كوبیده بود ،تند
و تند خوردند ،تا سالن را زودتر برای برگزاری نشست ویژه آماده كنند.
سالن غذا خوری را مرتب كردند .چند صندلی تاشو را ردیف به ردیف
پشت سر هم چیدند .میزی را هم آن بال به نشانهی منبر مسئول
پایگاه گذاشتند .بقیهی نان خامهایها را هم چیدند روی میزی در كنار
همان اتاق .بساط چای را هم علم كردند .و درست ساعت ده شب
مسئول هر پایگاه با كبكبه و دبدبهی معمولش به اتاق نشست تشریف
فرما شد.
بچهها از جاشان بلند شدند .در بعضی جاها كه بچهها
ایدئولوژیكتر بودند ،همگی با هم دست زدند و با هم خندیدند .بعد
هم سرود قسم را دسته جمعی خواندند .هم قسم شدند كه تا جانی
در بدن و قطرهای خون در رگهاشان دارند ،با این مزدوران خمینی
دجال بجنگند و دل خواهر مریم و برادر مسعود را شاد كنند.
به خون جوانان و پاكان قسم
به رزم آوران و دلیران قسم
به مهر فروزندهی انقلب…

كه تا صبح »بدبختی« تودهها
بجنگیم با خون و ایمان ،قسم…
اكبر آقا كه از همان بعد از ظهر به ستاد دعوت شده بود ،با
تبختر فراوان وارد اتاق شد .بچهها براش سری تكان دادند.
بعضیها دستی به شانهاش زدند و خلصه نشست شروع شد.
زهرا از همان پایگاهی كه اكبر آقا حال آن جا در هیئت یك
فاتح جنگ اعلم نشده ،حضور به هم رسانده بود ،لبخندی تحویلش
داد .معلوم بود اكبر گزارش اصلی را قبل از نشست به خود خواهر
زهرا داده است .زهرا هم مو به مو ـ شاید هم با كمی پیاز داغ و
نعنا داغ ـ به بغداد و پاریس خبر را منتقل كرده بود.
همگی خوشحال بودند .حال دیگر همگی مطمئن بودند كه
خواهر مریم ،این مهر تابان را به همین زودیها روی دست به تهران
خواهند برد .كشك و پیاز داغ و نعنا داغ این طوری اضافه شده بود
كه:
»هر كس از رهبری فاصله بگیرد ،هر كاری كه بكند ،در نهایت
به جیب خمینی و آخوندها خواهد ریخت .این مزدور ـ نادره ـ و بقیهی
مزدورانی كه به صورتی شكلی با رژیم خمینی درگیر میشوند ،برای رد
گم كردن است .وال ما كلی سند و مدرك داریم .یعنی كاك صالح
]ابراهیم ذاكری مسئول كمیسیون امنیت و تروریسم[ كلی مدرك دارد
كه اینها همگیشان و مخصوصا همین پتیاره ،از وزارت اطلعات
رژیم آخوندها مواجب میگیرند و همهی كارهاشان از ناف تهران،
خیابان سلطنت آباد ،وزارت امنیت و اطلعات هدایت میشود.
همانها به اینها دستور میدهند برای سفید كردن خودشان در
تظاهرات ضد رژیم شركت كنند .اما در نهایت از خون رهبری ما
مینوشند و سر مقاومت را میبرند .باید با اینها با قاطعیت برخورد
كرد و همانطور كه برادر اكبر ]یعنی همان اكبر آقای خودمان[ كرده
است ،هر جا دیدیمشان ،افشاشان كنیم .و اگر توانستیم فیزیكی با
آنها برخورد كنیم و تو خیابان برای بیآبرو كردنشان داد بزنیم:
تروریست ،مزدور … بعد هم هر سندی كه میتوانیم بر علیهشان به
دادگاههای فرنگ ارائه كنیم كه این ها مزدورند و از رژیم پول میگیرند
و خلصه در راستای مقاومت ،افشا و بیآبروشان كنیم و ناكارشان كنیم
و از نان خوردن بیندازیمشان .هم در غرب بیآبروشان كنیم كه
پناهندگیشان زیر علمت سوال برود ،هم در میان ایرانیها افشاشان
كنیم كه دیگر كسی به آنها نزدیك نشود .اگر در روزنامه و نشریهای

نوشتند ،به روزنامه تلفن كنیم ،نامه بنویسیم كه چرا مطالب این
مزدوران رسوا را چاپ میكنید؟! اگر كتابشان را در كتابفرشیای
دیدیم ،با كتابفروش برخورد كنیم كه چرا كتاب این مزدوران را
میفروشی؟ بعد هم به كتابفروش و نشریه فروش رهنمود جدی
بدهیم كه :این كتابها را باید آتش زد! خود این مزدوران را هم باید
آتش زد! این كتابفروشی را هم باید آتش زد! ما در شمارههای
متعدد نشریهی مجاهد ،و اتحادیه و شورا و جمعیت داد و ایران زمین
و… مخصوصا در شمارهی  599نشریهی مجاهد همهی اینها را
افشا كردهایم .اصل یكی از همین بریدهها كه هفت سال با همین
بریده/مزدورها نان و نمك خورده و بعد از هفت سال یك شبه خواب
نما شده و به خیانتشان پی برده است ،رسما در این شماره همهشان
را رسوا كرده است .بروید از اینها یاد بگیرید كه حتا اگر خودشان از
مبارزه خسته میشوند و دیگر حوصلهی بیابانهای برهوت و خاك و
خل عراق را ندارند و از عزوبت و تنهایی به تنگ میآیند ،باز هم به
رهبری ایمان دارند و تا دینش حاضرند از منافع رهبری حمایت كنند.
اینها هستند كه باید سرمشق شما باشند!«
اعضای با لچك و بی لچك هوادار لبشان را میگزند .برادرها
نگاهی به هم میكنند .یكی بلند میشود و از فاز نوین مبارزات خارج
كهاین خائنها به سر bما یعنی رهبری
كشوری لیچار میبافد » :
ضربه میزنند .به اعتبار رهبری لطمه میزنند .پاسداران خمینی
دست بال میتوانند به بدنهی ما آسیب برسانند .اما ما میتوانیم این
بدنه را باز سازی كنیم .میتوانیم به سرعت برای محل ضربهی بدنه
جانشین صادر كنیم ،اما اینها سر bما را هدف گرفتهاند .اعتبار و
حیثیت رهبری و برادر را هدف گرفتهاند .برای همین هم اینها خیلی
خیلی خطرناكتر از رژیم آخوندها هستند… «
هنوز اصغر دارد در باب اعتبارات رهبری افاضات تولید میكند
كه تلفن زنگ میزند .از آن طرف كسی به زبان فرانسه چیزی
میگوید .بعد صدای خواهر فهیمهی اروانی جانشین خواهر مریم از
پشت خط شنیده میشود:
 خولصه بچهها چطورین؟ اكبر تو خولصه خوبی؟ بله خواهر به مرحمت شما. -خولصه گول كاشتی اكبر آقا!

بعد صدای »خواهر مریم« شنیده میشود…
همهی پایگاهها به این خط ارتباطی در تمام دنیا وصل
شدهاند .فقط عراق مانده است .مریم میگوید» :الن مسعود
هم میآید روی خط .بچهها در قرارگاه هم جشن گرفتهاند .برادر
خیلی از كارت راضی است ،اكبر .انشاا تضاد مرگ و زندگی را هم
حل میكنی ،زن و بچهها را میسپاری به ما ،خودت را هم به رهبری
و میروی عراق«.
بعد خط عراق هم وصل میشود.
اول صدای شریف ]مهدی ابریشمچی[ شنیده میشود.
 بچهها خوبید؟! خواهر مریم شما هم خوبید؟ فهیمه تو چطوری؟ خولصه خوبی؟بعد از این احوالپرسیهای وقت تلف كن كه حوصلهی افراد
غیرایدئولوژیك را سر میبرد ،ابراهیم ذاكری گزارش عملیات را از روی
كاغذ برای همه میخواند .اكبر كه او هم حوصلهاش سر رفته است و
لبد با خودش فكر میكند چند تا فحش ناقابل که اینهمه كش و
واكش ندارد ،لبخندكی میزند و برای چند سر bایدئولوژیك كلهای تكان
میدهد:
»در تاریخ  28تیرماه  1376در غرب ـ محل حادثه برای
حفاظت امنیتی از برادر اكبر از نفوذیهای احتمالی مزدوران خمینی ـ
فعل اعلم نمیشود .برادر اكبر ـ ب در یك تهاجم موفق به یكی از
مزدوران خارج كشوری خمینی و یكی از مزدوران رژیم آخوندی و یكی
از پاسداران سیاسی ملها چهار  .R.P.Gفرنگی و سه آر.پی.جی
وطنی شلیك كرد] .منظور همان الفاظ محترمانهی ویژهی رهبری
است[ هموطنان ایرانی حاضر در صحنه كه روی پل كندی جمع شده
بودند ،تا برای یك پاسدار سیاسی دیگر تظاهرات بر پا كنند ،تا این عنصر
موحد مجاهد خلق را دیدند ،براش هورا كشیدند و همگی با هم شعار
دادند ،ایران رجوی ،رجوی ایران ،خلق جهان بداند رجوی رهبر ماست،
مقاومت ایران پیروز است ،مریم مهر تابان ،میبریمت به تهران.
»بعد پناهندگان قهرمان ایرانی اكبر آقا را روی دست بلند
كردند و روی پل كندی چرخاندند .در نهایت این برادر مجاهد ،پس از
انجام این عملیات موفقیت آمیز سالم به پایگاه خودش بازگشت«.
بعد هم مسعود رجوی شروع كرد به سخنرانی و بچهها با هم

از همه جا براش هورا كشیدند:
»به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام تمام
شهیدان به خون خفتهی خلق و به نام تمام فروغهایی كه در عملیات
فروغ جاویدان سر به نیست شدند…
»ان الحیات عقیده و الجهاد… و باقی قضایا…«
تابستان  1997میلدی

هتل عمو مسعود

تاریخها ممكن است دقیق نباشند.
همه را از ذهنم نوشتهام.

خیلی از یادداشتها در زندان و
فرارها و جابجاییها در كشورهای
گوناگون گم و گور شدهاند .خیلیها
را هم خودم از بین بردهام؛ به دلیل
مسائل امنیتی! مخصوصا حال كه
همه چیز را این امریكاییها
گرفتهاند!!
نامها به دلیل امنیتی خلصه شدهاند.
فقط اسم بریدهها و بریده مزدورها و
پتیارهها و كارمندان وزارت اطلعات و
ساواكیها و توابین آورده شدهاند؛
البته تا آنجا كه حافظهام یاری
میكرد!!!
مسعود
اصلش از همین جا شروع شد؛ از همین قیام ملی/مذهبی 15
خرداد كه بعدها خمینی دجال آن را دزدید و به نام خودش چاپش زد،
ولی همچین ربطی هم به اون نداشت .همین بچههایی كه حال با
من هستند و برای من شعار میدهند و برای من سینه میزنند و
ـ و البته
حاضرند برای به قدرت رساندن من جانشان را فدا كنند
خیلیهاشان هم كردند ـ پایههای این قیام »ملی خط تیره
مذهبی« را ریختند .راستش را بخواهید اصل پایه و اساس دین و
دنیا و مبارزه و مجاهدهی ما دو تا سرفصل كیفی داشت؛ اولیاش مال
 1400سال پیش بود؛ روز قیام امام حسین و عاشورای اصلی در دهم
محرم سال  60هجری قمری و دومیاش هم عاشورای ما در 15
خرداد  1342هجری شمسی .بعدها كه من رهبر سازمان مجاهدین
خلق و رهبر انقلب نوین ایران شدم ،چندین و چند عاشورای دیگر را
هم به این عاشوراها اضافه كردم كه عاشوراهای قبلیمان را دو
قبضه و چند قبضه كرده باشم؛ یكیاش همین عاشورای  30خرداد
 1360بود ،كه بعدا داستان آن را برایتان خواهم نوشت.
راستش این اعدامها هم برای شاه خائن خوب شد ،هم برای
من؛ برای شاه خوب شد ،چون از دست چندتا جوانك دانشجوی پرشور
بیكله كه »تنها ره رهایی را جنگ مسلحانه« میدانستند ،و كوكتل
مولوتف درست میكردند و ارتشی و امریكایی ترور میكردند ،و تازه تو

خانههای تیمیشان داشتند معجونی برای ادغام اسلم و ماركسیسم و
فاشیسم اختراع میكردند ،راحت شد ،تا به خیال خودش چند صباحی
بیشتر بر تخت جمشید سلطنت ایران تكیه بزند و نفس راحتی بكشد؛ كه
 7سال سیاه تكیه زد و یادش رفت كه ما آمده بودیم بساطش را جمع
كنیم ،حال هر طوری كه میشد و با هر ایدئولوژیای كه كارساز بود.
اما برای من خیلی خیلی بهتر شد ،چون با حذف فیزیكی این شهدا از
صحنه و صفحهی روزگار ،راه برای رهبریت خاصالخاص من و به قول
عیال مربوطه و همردیف بعدیام ،مریم جانم ،برای رجویسم و
مسعودیسم من باز شد .اگر حوصله كنید همهی این مراحل را ریز به
ریز برایتان خواهم نوشت ،تا یك تاریخ/جغرافیای تروتازه از سازمانم
داشته باشید و این قدر مشتری دریوریهای مخالفین و اضدادم
نشوید!
حتما میدانید كه من خودم بیشتر اینها را در زندان شاه خائن
لو دادم و گرفتارشان كردم .آنهایی را هم كه اطلعاتی داشتند و
هنوز همهی اطلعاتشان را به ساواكیها نداده بودند ،لو دادم.
همهی آنهایی را هم كه این طوری لو دادم ،اعدامشان كردند .من
البته بعدها دلیل نجات جانم را از اعدام ،انداختم گردن آقا داداشم
كاظم جان رجوی ]با اسم مستعار میرزا[ كه او هم مامور شمارهدار
ساواك در اروپا بود .لبد برای گل روی او به من ابد دادند .و من،
همین من ماندم تا رهبر انقلب نوین ایران بشوم ،كه شدم.
برای این كه تعریف كنم چطور شد كه این طور شد ،باید یك
خورده برگردم به عقب.
من مسعود رجوی ،متولد 1325در خاك پاك طبس ،شمارهی
شناسنامه 100هزار ،در این تاریخ ،یعنی در سرفصل اصلی و تاریخی
انقلب نوین ملت ایران ،یا همان قیام پرشكوه و شكوهمند تاریخی 15
خرداد  17 ،1342سال بیشتر نداشتم .دانش آموز بودم .خانوادهام
مذهبی بود .آقاجونم تو شهر طبس محضردار بود .دو تا داداشامو
آقاجونم فرستاده بود فرنگ درس بخوانند .كاظممان را میگفتند
برای ساواك كار میكند .پای آنهایی كه میگویند و اسنادش را از
توی اسناد ادارهی ساواك پس از انقلب شكوهمند اسلمی و ضد
سلطنتی كشف كرده و درآوردهاند .كاظم ما البته بعدها شهید راه
»حقوق بشر« شد كه جریان آن را هم برایتان خواهم نوشت.
بیچاره كاظم شهید خیلی حقوق بشری بود ،تا حرف میزدی ،اشكش
درمیآمد .این اواخر هم یك خرده خیكی شده بود .تو عالم جوانی

و بچگیهامان خیلی دلم میخواست پا جای پای كاظم بگذارم .مثل
وقتی تو محلهمان دعوامان میشد ،همیشه همین كاظم بود كه پشت
من میایستاد و از من دفاع میكرد.
البته تو سازمان مجاهدین خلق من ،كلی كتاب و جزوه و
اطلعیه و سخنرانی در رابطه با عاشوراهای سازمان من منتشر شده
كه  %9/99آنها را خود من نوشتهام .بقیه را كه چندان هم كم
نیست ،بقیه نوشتهاند .بیشتر آنهایی هم كه این همه پژوهش و
تحقیق و نگارش و نمایش داشتهاند ،یا شهید شدهاند ،در وجه معلوم
آن و خیلیهاشان هم شهیدانده شدهاند ،در وجه مجهول .یعنی كسی
یا كسانی اسباب شهادتشان را فراهم كردهاند كه شهیدانده شوند.
خیلی از این بریده مزدورها و مخالفین و معانقین ـ یعنی آنهایی كه
هی نق میزنند ـ مرا مسئول این افعال مجهول میشناسند .بد هم
نیست ،دست كم یك كمی حساب دستشان میآید كه زیادی زر زر
نكنند!
تا یادم نرفته همین جا بگویم و تاكید كنم؛ هم چنان كه چندین
و چند بار هم در نشستهای سازمانیام در عراق سابق و تحت
زعامت شیخالرئیس صدام حسین سابق و در همان قرارگاه تقریبا
سابق اشرف تاكید كردم كه كتاب »قیام امام حسین« را من خودم
نوشتهام .فیلم و صدای این اعلم وضعیت را هم به تمام جهان صادر
كردم .حتما تا حال متوجه شدهاید كه این گونه فیلم ساختنها از
تولیدات اصلی سازمان من در همهی اینسالها و دههها بوده است.
گفتم و تاكید كردم كه كتاب »راه حسین« یا »عاشورا« را كه
قبل همه جا هو انداخته بودند كه یكی از رضاییها ـ احمد یا رضا
رضایی ـ نوشتهاند ،خودم نوشتهام .این بیچارهها كه نبودند تا از
حقشان دفاع كنند ،پس میشود به این سرقت ادبی و تروریستی و
جعل تاریخ دست زد و همه چیز را به نام نامی شخص رهبر ثبت كرد.
اصل مگر بقیه آدمند كه بتوانند اظهار وجودی هم بكنند .همه چیز از
من آغاز میشود و به من تمام میشود .اصل پروردگار تكامل بخش
همه چیز را ،تمام خلقت و آفرینش را به عنوان پیش درآمد خلقت من،
این موكب خجستهی خلقت و آفرینش خلق كرده است .خوشبختانه
ایرانیها اصل حافظهی تاریخی ندارند و در ایران و برای ایرانیها
میشود همهی قورباغهها را رنگ كرد و جای فولكس واگن به آنها
انداخت .بیچارهها صداشان هم درنمیآید .حرف هم بزنند ،آدمکش
میفرستم جلو ،تا برود و حساب همهشان را از دم برسد!

یكی از كسانی كه تا همین امروز و از همان اولش زندانبان
زندانهای من در عراق و فرانسه و ایران بوده است و هنوز هم
هست ،همین سید محمد صادق سادات دربندی خودمان است ،كه
خوشبختانه هنوز كه هنوز است شهید و شهیدانده نشده است و دارد گر
و گر به من خدمت میكند .این سید كه دو قبضه هم سید است ،در
سال  1350در زندان اوین برای لطفا میثمی تعریف كرده بود كه:
»روز  15خرداد  1342از خیابان بوذرجمهری راه افتادیم و به
سمت پارك شهر آمدیم .در جنوب شرقی پارك شهر ،خیابان بهشت،
نزدیك خیابان خیام باشگاهی بود كه ساختمانش چوبی بود.
میگفت» :ما دیدیم این جا باشگاه و مركز فساد است.
كوكتلی درست كردیم و داخل آن انداختیم .ساختمانش چوبی بود و
آتش گرفت«.
همان روزها شاه خائن تبلیغات كرد كه این بروبچههایی كه
بعدها مجاهد و ماركسیست  bاسلمی و عضو نهضت آزادی و عضو
ارتش آزادیبخش ملی و عضو شورای ملی مقاومت و عضو كمیسیون
زندانبانان نیروهای انقلبی خواهند شد ،كتابخانهی پارك شهر را آتش
زدهاند .در حالی كه قصد ما كتابخانه نبود ـ دست كم آن موقع نبود ـ
هدف باشگاه بود ،اما تعدادی كتاب هم كه آن جا بود ،سوخت.
»شاه خائن چند روز بعدش گفته بود كه مرتجعین ـ یعنی
خمینی دجال و طرفدارهاش ـ كتابخانهها را آتش زدهاند ،تا به عصر
بربریت برگردیم و گیشههای اتوبوسها را هم سوزاندهاند ،چون فكر
میكنند كه در عصر تسخیر فضا باید سوار قاطر و الغ شد«.
البته شاه اشتباه میكرد .خمینی مرتجع آن جا را آتش نزده
بود ،ما بودیم .یعنی همین صادق جان سادات دربندی عزیز دل و
مرید دست از جان و خانه و خانمان و زن و فرزند شستهی عزیز من
بود كه كوكتل درست كرد و آن جا را آتش زد .ای ...بنازم ناز
شستت را صادق نازنین و )كاك عادل( جان عزیزم!
همین روز باز هم همین بروبچهها بودند كه باشگاه شعبان
بیمخ را در ضلع شمالی پارك شهر آتش زدند ،همین روز  15خرداد،
ولی چون متاسفانه اسكلت باشگاه یارو مثل خود شعبان بیمخ ،قرص
و محكم بود ،آتیش نگرفته بود .آتیش به جونش بگیره شعبون
جعفری ،چه هیكلی داشت!
بعدها یعنی در تاریخ  6مهر  1351آن موقع كه تازه سر
شركای قبلیام را شاه خائن زیر آب كرده بود و من خیز برداشته بودم
كه مردهخور میراث لت و پار این بیچارهها بشوم ،بچههای سازمان من

ـ برای اعلم موجودیت و برای »ایجاد وحشت« و برای »ثبات و
امنیت شكنی« ـ رفتند كه همین شعبان جعفری نامرد را ترور كنند.
قبل از انجام عملیات هم اطلعیههای ترورش را همه جا پخش كردند،
اما یارو از دستمان در رفت و اطلعیههامان باد كرد و خیطی برامان
ماند! این لمصب شعبان بیمخ خودش داستان سوءقصد به جانش
را نوشته و منتشر كرده و آبروی سازمان مرا برده است.
شعبون قضیه را این جوری تعریف كرده است:
»من هر روز یه دور دور پارك شهر میدویدم و ورزش
میكردم .بعد میرفتم باشگاه .یه روز پنج صبح داشتم میرفتم كه
سر حسن آباد خرابكارا منو با تیر زدن… ]شب قبلش[ شبنامه
پخش كرده بودند كه ما شعبان را محاكمه كردیم و نعش كثیفشو
انداختیم .تا آن روز اینا ]یعنی بچههای سازمان من[ سیزده نفر رو
كشته بودن .چهاردهمیش من بودم كه تیرشون خطا رفت… از
این خرابكارا سه تا شون كشته میشن ،یكیشون گیر میافته ،اون یكی
]هم[ اعتراف میكنه .آقای… ]رئیس كمیتهی مبارزه با
خرابكارا[ یه روز به من گفت:
»ازش پرسیدم :چرا شعبان جعفری را زدید؟ گفت :وا
ما میخواستیم ایجاد وحشت كنیم… ازش پرسیدم :چطور شد كه
تیرتون خطا رفت؟ شما كه تا آن وقت سیزده نفر رو زده بودین و
تیرتون خطا نمیرفت؟ گفته بود :برای این كه ما تا اومدیم هف تیرو
دربیاریم ،این اومد تو سینهی ما!
»آخه اینا دو نفر از توی كوچه اومدن بیرون ،گریم كرده بودن،
اومدن یهو تو صورت من تیر خالی كنن ،من خیال كردم دارن با من
گفتمیهو دیدم نه ]بابا[ جدیه! منم دست كردم
شوخی میكنن : ،ا bاb
به هف تیر… بعد یكی از توی اون كوچهی ممدعلی رشتی اومد از
پشت یكی زد به بازوم ،زد به دستم ،هف تیر داشتم دیگه ،سه تا
تیرخالی كردم… .بالخره بعد اون كله پز اونور خیابون
اومد…«
این طوری مینویسم تا بدانید كه همچین هم شهر هرتی
نمینویسم .من كه این روزها به اسناد سازمانم دسترسی ندارم ،ولی
همین شعبان بیمخ اطلعیهی اونموقع سازمان مرا تو كتابش كلیشه
كرده و سازمان مرا حسابی ضایع كرده است.
سازمان مرا خیلیها دستپخت سه جریان میدانند :جبههی
ملی و نهضت آزادی و انجمن اسلمی دانشگاهها در دههی سی و
چهل هجری شمسی .البته رفتن ما به عراق و همكاری و

همراهیمان با عراقیها روی بخشی از این تز خط قرمز كشید.
جنگمان با خمینی دجال هم همینطور .میماند نهضت آزادی كه كم
كم همهاش را برایتان خواهم نوشت.
خیلی از كسانی كه در قیام ملی/مذهبی  15خرداد شركت
داشتند ،بعدها آمدند زیر بیرق سازمان من .خیلیهاشان مدتها با
من ماندند و البته چندتاییشان هم بریدند و به اضداد پیوستند.
بعضیشان هم بعدها به خیل عظیم فروغهای جاویدان شهدای
سازمان من پیوستند .یادتان هست در میدان امجدیه یا ترمینال خزانه
كه میخواستم برای سید روحا خمینی دجال رجز بخوانم ،چه
شعارهایی میدادم؟!
هر دم از این آسمان ستارهای به زیر میكشند و باز
این آسمان غمزده غرق
ستارههاست!
و بعدش هم با همان حالت دخترمآبانهی خودم كه خاص
خودم است و هیچ كس نمیتواند ادای مرا دربیاورد ،شعار میدادم
كه:
و من این آسمان غمزده را غرق ستاره خواهم كرد!
و كردم و دیدید چه خوب هم كردم!
دیگی كه واسه من نجوشه

سر سگ تو اون بجوشه!!

این را هم بدانید و آگاه باشید كه بر اساس تئوری مریم ـ
میتوان و باید ـ میتواند حتا یك رهبر ایدئولوژیك و فرماندهی كل
ارتش آزادی بخش ملی ایران و مسئول درجه یك سازمان مجاهدین
خلق ایران و مسئول شورای ملی مقاومت فرد اعلی ایران و رهبر
خاص الخاص و رهبر عقیدتی و ایدئولوژیك یك سازمان همیشه
انقلبی و همیشه طرفدار جنگ مسلحانه ی هم استراتژی هم تاكتیك و
نوك پیكان همیشگی تكامل و… باید هم بتواند خاطره نویس و
داستان نویس و نوول نویس و رمان نویس و اتوبیوگرافی و حدیث
نفس نویس بشود .این كارها كه كاری ندارند .شخص من هم برای

این كه دیگر كسی نخواهد برای سازمانم دفتر و دستك راه بیاندازد و
مبارزات و مجاهدات جانبازانه و پاكبازانهی مرا یك تنه به جیب گشاد
خودش بریزد ،یا آن را زیر علمت سوال ببرد ،تصمیم گرفتهام این كار
مهم را هم ـ مثل همهی كارهای دیگر انقلب نوین ایران ـ خودم بر
اساس شعار میتوان و باید عیال مربوطه به انجام برسانم كه
نسلهای آیندهی ایران و عراق و افغانستان و چین و فرانسه و آلمان و
هلند و ایتالیا و اسپانیا و… هم همچنان شتابان و دست افشان و
پاكوبان به سوراخ گشاد سازمان من بپیوندند و عضو ارتش آزادی بخش
ملی من بشوند و در دستهها و محورها و گردانها و تیپها و لشگرها
و البته همهی اینها به استعداد یك دسته و به استعداد یك گردان و به
استعداد یك لشگر و به استعداد یك محور و به استعداد یك رهبر و به
استعداد چند تا نقطه ،برای رساندن من به قدرت با همدیگر همكاری و
همیاری و همپایی و همراهی بكنند.
این كه اسم چند تا كشور دیگر را هم ردیف كرده ام ،اصل از
گنده گوزی نبود .من ،هم مجاهد خلق افغانی داشتم ،مثل
سر
هارون هاشمی كه چون زبانش خوب بود و من در همین خارج كشور
تورش زده بودم ،تو بخش دیپلماسی سازمانم كار میكرد .خیلی هم
بودطفلكی هارون هم تو عملیات پرفروغ bفروغ
كم سن و سال .
جاویدانم نفله شد و از دست رفت .بعد هم باباش كه تو آلمان دكتر
بود ،آمده بود و یقهی اعضای سازمان مرا گرفته بود كه بچهام را به
كشتن دادید .مسئولین سازمان من در اروپا و مخصوصا در آلمان كلی
زحمت كشیدند تا یارو دست از سر كچكلمان برداشت.
ملكهی زیبایی زنان مجاهد خلقم یعنی فهمیهی اروانی كه
مدتی مسئول اول سازمانم شد و برای این كه زیادی خوشگل و تو دل
برو بود ،كنارش گذاشتم ،همیشه تو آلمان و تو پایگاه نیك حسینی كه
محل كار هارون قبل از شهادتش بود ،ازش میپرسید» :برادر
هارون ،شما را چه كار به ایرانیها!!؟« و هارون نازنین من هم
جواب میداد كه» :خواهر ،مگر سازمان مجاهدین فقط مال
ایرانیهاست؟!« راست میگفت :سازمان من و انقلب نوین من و
رهبری من برای همهی زمانها و همهی زمینهاست .كل یوم كربل
و كل ارض عاشورا .من برنامه داشتم همهی دنیا را كربل و همهی
روزها را عاشورا بكنم كه این امریكاییهای امپریالیست ،ابتكار عمل را
از دستم گرفتند و كل ارتش آزادی بخشم را خلع سلح كردند و مرا
نشاندند.

تا آن جا كه یادم میآید یك مجاهد خلق هلندی هم داشتم كه
اسمش »لیست« بود و عیالش مجاهد خلق شده بود و بر خلف
دستورات من بدون عقد شرعی و رسمی با این دخترك هلندی
میخوابید .من اسم این دخترك را گذاشته بودم زن بلندی و یارو را
مجبور كردم دخترك را عقد كند .بعد هم لچك سرش كردم و اسمش
را ثریا گذاشتم .دخترك احمق خودش همه جا داستان زن بلندی
عیالش را برای همه تعریف میكرد و برای این كه داستان بلندی بودن
خودش را بهتر نشان داده باشد ،یك جاسیگاری را از زمین بلند میكرد
و میگفت» :یعنی این جوری بلند كردن «.بیچاره نمیدانست چه
حرف بدی است این واژهی زن بلندی؟!!!
سه/چهارتا مجاهد آلمانی هم داشتم كه اسم یكیشان ربكا
بود ،اسم یكیشان گردرود ،اسم یكیشان هم شارلوته بود.
شارلوتهی بیچاره دو تا دختر هم داشت كه اسمهاشون مریم و فاطمه
بود .عیال اولش را تو عملیات فروغ جاویدانم به كشتن داده بودم،
بعد زنك بیوهی آلمانی را با دو تا بچه بستم به ناف برادر شوهرش و
بعد هم اینها را بر اساس تئوریهای كشف شدهی بعدیام یعنی
طلقهای اجباری از هم جدا كردم .بیچاره شارلوته دو تا حلقهی
عروسیاش را با هم دستش میكرد و عكس هر دو تا شوهرش را
قاب كرده ،و به دیوار اتاقش زده بود.
اسم یكیشان هم ذبینه بود كه دادمش به احمد گل افشار و
بعدش هم طلقش را گرفتم .این بابا كه اسمش را هم عوض كرده
بود و به نام یكی دیگر از سربه نیست شدههای سازمانم ،خودش را
»خواهر مینا« میشناخت ،شبها تو خوابگاه خواهرها تو عراق تا
صبح بیدار مینشست و فارسی یاد میگرفت .اسم بقیهشان الن یادم
نیست.
لبد میدانید كه این روزها تمام اسناد و مدارك سازمان مرا
این امریكاییهای لمصب مهرو موم كردهاند و مرا به لبیرنت اسناد
سازمانیام راهی نیست و من فقط از سر بیكاری نشستهام و این
لیچارها را سر هم میكنم ،چون كار دیگری ندارم كه بكنم .نه
سازمانی دارم ،نه میتوانم عملیاتی بكنم ،نه نشستی بگذارم ،نه به
كسی پست و رده بدهم ،نه كسی را خلع رده بكنم ،نه كسی را تحت
برخورد به مهمانسرای سازمانم كه مثل یك هتل هشت ستاره امكانات
داشت و دارد ،برای استراحت و فكر كردن بفرستم .تازه بیچاره صدام
حسین ،این صاحبخانهی عزیزم را هم همین آمریكاییهای جنایتكار گیر
انداختهاند و با او هم نمیتوانم خلوت كنم و اطلعات محرمانهی نقاط

استراتژیك و سوقالجیشی ایران را به او راپرت كنم .حیف ،چه مرد
نازنینی بود .رهبر هم این جوریاش خوب است!
تا آن جایی كه یادم هست یك مجاهد خلق چینی هم داشتم كه
اسمش »سو« بود كه در همان عملیات فروغ شهید شد .حتا یك
مجاهد خلق فرانسوی هم داشتم كه او هم در همین مرداد  1367به
رفیق اعلی من پیوست و خود رفسنجانی خائن خبر شهادتش را رسما
اعلم كرد .با این كه خودم همهشان را راهی وطن كرده بودم كه
بروند و راه را برای من و مریم مهر تابان باز كنند ،بیچارهها بیشترشان
نفله شدند و بقیهشان هم چلق و ذلیل ،دست از پا درازتر عقب نشینی
كردند و به جوار خاك میهن ،یعنی كشور میزبانمان عراق برگشتند .ای
بخشكی شانس!
همان موقعها و بعد از بمبارانی كه هوانیروز شاه كه حال
مال خمینی شده بود ،روی بچههای من انجام داد ،برای این جانیان
هوانیروزی پیغام و پسغام كتبی و شفاهی و علنی و مخفی فرستادم
كه پدری ازشان درمیآورم كه ننه بزرگشان را صدا كنند .همین
خائنها بودند كه بچههای نازنین مرا كه برای هر كدامشان  100تا
شهید داده بودم ،لت و پار كردند و از بال به رگبارشان بستند .پدر
همهشان را درمیآورم .مگر اتفاقی بیافتد و بمیرم و به قدرت
نرسم!!
حتما خبر دارید كه این روزها یعنی درست در تاریخ  5آوریل
سال  2005میلدی ،دشمن درجه یك من یعنی جلل طالبانی خائن به
ریاست جمهوری كشور عراق رسید و تمام رشتههای مرا در این دو
دهه پنبه كرد .نمیدانم چه میتوانم به این امریكاییها بگویم؟ آدم
ضد امپریالیست باشد ،سازمانش ژنرالهای ارتش امریكا مثل پرایس و
هاوكینز و… را ترور كند ،در شب ورود نیكسون به ایران در تاریخ 10
خرداد  1351ده رشته عملیات راه بیاندازد ،حتا از قبر رضا شاه خائن
هم نگذرد ،و بعد از سی و چند سال گرفتار همان امریكاییها بشود و
مجبور بشود برایشان دستمال ابریشمی بردارد و امریكایی كشی را به
گردن جناح كمونیست شدهی سازمانش بیاندازد .تازه مجبور هم
بشود نیروهای ویژهی خودش را در اختیار سیا و پنتاگون قرار دهد ،تا
سوق الجیشی و استراتژیك
از آنها به عنوان خبرگیر bنقاط
حكومت خمینی استفاده كنند؟!!
خیال نكنید من آدم كشكی هستم ها! درست است كه برای
رسیدن به قدرت همه كاری كردهام و تمام ترفندها را به كار زدهام و با
همه زد و بند كردهام ،اما واقعیت این است كه من ده/بیست سال دیر

به دنیا آمدهام .اگر استالین زنده بود ،اگر دنیا یك قطبی نشده بود ،اگر
دیوار برلین ورنیفتاده بود .اگر به قول ولید جنبلط دیوار برلین اسلمی
در عراق خاورمیانه با شركت  8میلیون عراقی در انتخابات عراق فرو
نریخته بود ،من حال كسی شده بودم مثل هیتلر ،مثل استالین ،مثل پل
پت ،و مثل ژولیوس سزار مرحوم! نمیدانید چه زحمتی كشیدهام ،تا
بچههای سازمانم در بیرون از زندان پیشتازی خودشان را به كرسی
بنشانند! كنار گود نشسته بودم و هی میگفتم :لنگش كن!
خاك بر سر تاریخ و روند تكامل و دیالكتیك و دیالكتیك تاریخ و
تضاد و تناقض و پرولتاریا و دیكتاتوری پرولتاریا و نیروی پیشتاز و
پروسهی جامعهی بیطبقهی توحیدی و تبیین جهان و انقلب ایدئولوژیك
و همهی این مزخرفات صدتا یك غاز كه مرا بدبخت كردند!
من معتقدم كه پروردگار تكامل بخش آدمها را در دو دستهی
كامل متمایز آفریده است ،كه من آنها را این گونه دسته بندی كردهام:
پادوها و رهبرها .یك دسته رهبران خاصالخاص هستند كه فقط و
فقط برای این آفریده شدهاند كه خیز بردارند و به قدرت برسند؛ اینها
اگر حتا زمانی هم كامل اتفاقی به زندان بیافتند و چندتایی را لو بدهند،
باز هم میتوانند و باید حتا همین لودادنها را سرمایهی پاكبازیها و
جانفشانیهای خودشان بكنند ،عینهو خود من!
یك دسته هم پادوها هستند ،پادوهایی كه اساسا آفریده
شدهاند تا رهبران را به قدرت برسانند و خودشان كنار بروند .با این
كه تعداد باشعورها و فهمیدهها و آگاهان به تمام شم و خمهای
سیاسی و همه گونه زدوبندهای دیپلماتیك در هر دوره از دورانهای
قانونمند تكامل یكی یا حداكثر در تمام پهنهی جهان هستی و برای
ادیان گوناگون دو/سه تا بیشتر نیست ،تعداد پادوها و نوكرها والغها تا
دلتان بخواهد فراوان است .مهم هم نیست كه درس خوانده باشند ،یا
نه ،كار سیاسی كرده باشند ،یا نكرده باشند ،تحقیق و پژوهش داشته
باشند ،یا نداشته باشند .همگیشان دربست پادوهای انقلبند و اگر
هم روزی/روزگاری خودشان را لوس كردند و جفتك انداختند ،باید
حسابشان را از دم رسید و ترتیبشان را داد.
حتما شما هم مثل من قبول دارید كه این حذفهای سیاسی و
فیزیكی دو خاصیت مهم دارد :یكی این كه جفتك اندازان و آنهایی را
كه سد راه تكامل میشوند ـ یعنی همانهایی را كه برای رهبری
رهبری چون من گربه رقصانی میكنند و سوسه میدوانند ـ مثل خار و
خسك از سر راه انقلب و انقلب نوین سازمان من به كناری میزند،
یكی هم این كه بقیه حساب كار خودشان را میكنند.

من در این بیش از چهل سالی كه از سابقهی كار سیاسی و
رهبریام بر سازمان پر افتخار مجاهدین خلقم میگذرد ،بارها و بارها
مجبور شدهام ،علیرغم میل باطنی و ظاهری خودم ،بعضی از همین
خار و خسكها را از صفحه و صحنهی روزگار حذف بكنم .بعدها در
سیر همین اتوبیوگرافی نویسی به زمانش كه رسیدم ،شرح این
مسئولیتهای خطیر و خطرناك تشكیلتی/انقلبی/ایدئولوژیك را هم
برایتان خواهم نوشت .بگذارید فعل بپردازم به برخی از پادوهایی كه
در انقلب كبیر و قیام پرشكوه  15خرداد  1342نقش برجستهای
داشتهاند ،سالها هم پادوی من و گوش به فرمان من بودهاند ،اما هر
كدامشان بعدها مثل ماهی از دستم لیز خوردند و دررفتند و هر كدام
هم برای خودشان داعیهدار رهبری شدند .در تمام این چهل و چند
سال از این خائنین بالفطره زیاد بودهاند ،اما چندتاییشان كه در قیام
شكوهمند  15خرداد  1342شركت داشتند ،اینها بودند:
پرویز یعقوبی ]با اسم تشكیلتی ایوب[ از آن بچههای خوب
و ناز سازمان من بود .خیلی هم به من اعتقاد و ارادت داشت .آنقدر
به من اعتقاد داشت كه من خواهر زن اولم ـ اشرف رجوی ـ را به
نافش بستم .حتما او را میشناسید .سركار علیه خانم مینا ربیعی
خواهر بزرگتر اشرف bرهایی و بالندگی و مادر ایدئولوژیك مریم رجوی.
البته این عنوانها ،سالها بعد از شهادت جانگداز اشرف زنان مجاهد
خلق ،یعنی عیال اولم به دم اسمش بسته شد .اشرف با این كه قبل
دو تا شوهر كرده بود و گوشش هم كر بود ،ولی بنا به اصرار پدر
طالقانی عزیز و نازنین ،زنم شد؛ زن منی كه تا زمان انقلب ،یعنی از
سال  1325تا  1357پسر پسر بودم .خطبهی عقد را هم خود پدر
طالقانی خواند و ما را به حجلهی سازمانی ،یعنی یكی از خانههای
تیمیمان كه توی آن كلی اطلعیه و اسلحه و آدم و »چك لیست« و
»یاداشتهای خونین« قایم كرده بودیم ،روانه كرد.
به هر حال اشرف ربیعی اولین همسر رهبر كبیر انقلب نوین
خلقهای ایران و فرماندهی كل ارتش آزادیبخش ملی ایران و مسئول
شورای ملی مقاومت ایران و نوك پیكان تكامل ایران و جهان شد و یك
پسر كاكل زری هم برای این نوك پیكان تكامل به دنیا آورد كه تا قبل از
این كه این امریكاییهای لعنتی سازمان مرا خلع سلح كنند و مرا هم
تحتالحفظ به زندان بیاندازند ،ولیعهدم بود و كلی روش سرمایه گزاری
كرده بودم! واقعا نمیدانم سرنوشت سازمانم و ارتش آزادیبخشم و
عیالم و ولیعهدم و حكومت آیندهی ایران و انقلب نوین خلقهای ایران
و دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلمی ایران و جهان ،پس از این

بلیهی امریكایی در عراق به كجا خواهد كشید؟! خداوند تكامل بخش
آخر و عاقبت من و زن و بچهام را بخیر كند! آمین ،یا ربالعالمین!!!
داشتم از باجناق آن زمانم حرف میزدم كه تو زندان شاه
خائن هم با من بود .در دیماه  1357كه مردم انقلب ضد سلطنتی را
راه انداختند و منتظر بودند كه ما از زندانهای شاه خائن آزاد بشویم و
با آتش زدن بانكها و اتوبوسها و مغازهها و كلنتریها و… به
بود ـ
انقلبشان ـ كه حتا شاه خائن هم صدایش را شنیده
سرعتی انقلبیتر ببخشیم ،این پرویز خان با من بود .با هم از زندان
شاه جنایتگر جلد آزاد شدیم ،با هم كلی سرعت انقلب را بال بردیم.
در كلسهای تبیین جهان و رشته تظاهرات و عملیات فاز سیاسی من ـ
یعنی در فاصلهی  22بهمن  1357تا  30خرداد  1360ـ هم همیشه
بغل دستم بود و با من همراه با رئیس جمهور معزول و معتاد خمینی
سید ابوالحسن بنی صدر از ایران فرار كرد ،و در همان ساختمان »اور
سوراوآز« در حومهی شهر پاریس ساكن شد و تا سال  1363و 1364
هم با من و تحت رهبری شخص شخیص من به پادویی من و انقلب
نوین من مشغول بود .بعد یك دفعه شیطان رفت زیر پوستش و
یادش رفت كه از اولش هم پادوی انقلب بوده است و شروع كرد به
جفتك انداختن .من هم چندین و چند ساعت ازش نوار ویدئویی
گرفتم و از سازمانم بیرونش كردم .چه كار باید میكردم؟ آدم تو
فرانسه كه نمیتواند باجناقش را سر به نیست كند! جالب این كه این
باجناق سابق من خیال میكند مرا با ارتش آزادیبخشم و شورای ملی
مقاومتم و سازمان مجاهدینم و همهی اعضا و هواداران و كادرها و
مسئولین و سمپاتها و فرمانده دستهها و فرمانده گردانها و فرمانده
لشگرها و فرمانده محورها و روسای ستادهای چندگانهی ارتشم ،از
سازمانم اخراج كرده است .شما باشید به بیكلهگی این بابا نمیخندید
كه هنوز هم خودش را سازمان مجاهدین راستین میداند و با این
عنوان هنوز كه هنوز است و پس از بیست و یك سال تا این تاریخ ـ
یعنی بهار  1384خورشیدی كه من دارم این چرندیات را میبافم ـ
برای خودش اطلعیه و بیانیه صادر و وارد میكند؟!!!
تا یادم نرفته كمی هم از این پدر طالقانی عزیز و نازنین بگویم
كه علت این همه عزتش پیش من این بود كه همان  17شهریور 1358
ریق رحمت را سركشید و به دیارباقی شتافت .میگویند بهشتی و
رفسنجانی چیزخورش كردند .گردن خودشان .من البته زیاد هم
ازش خوشم نمیآمد .پسر همین پدر طالقانی بود كه بعدها در سال
 1354رفت و كمونیست شد و همراه تقی شهرام و بهرام آرام و تراب

حق شناس و محمدحسین روحانی و خیلیهای دیگر ،دسته جمعی
ریدند به سازمان من و از اسلم bچپ تر و بالتر از ماركسیسم ،رسیدند
به ماركسیسم bراستتر و پائینتر از اسلم ،و دست مرا كه تو زندان كلی
برای به حكومت رسیدنم سرمایه گزاری كرده بودم ،تو پوست گردو
گذاشتند .داستان آن را هم بعدا برایتان خواهم نوشت .فعل همینش
را نقد داشته باشید ،تا به نسیهاش برسم .همینقدر بگویم كه همین
پدر طالقانی مرحوم ،مرحوم نواب صفوی را در روزهایی كه تحت
تعقیب بود ،در خانهاش پناه داده بود .میگویند در خانهی تیمی همین
پدر طالقانی زیاد به نواب خوش نمیگذشت .گویا نواب یك روز
استخاره میكند ،بد میآید و از خانهی تیمی پدر طالقانی میرود .بعد
هم لبد در یك خانهی تیمی دیگر دستگیر میشود .از قرائن انگار كه
دستگاه استخارهی پروردگار تكاملبخش آن روزها عیب و ایرادی پیدا
كرده بود .شاید هم بعضیها ناشی بودند و از استخاره چیزهایی
عوضی استنباط میكردند؛ درست مثل ما كه هر چه دلمان میخواست
و هر چه اقتضای كار مشخص روزمان بود ،از توی قرآن استخراج
میكردیم .از دست دوم بودن زنان و سنگسار و كتك زدن زنان،
رهبری ایدئولوژیك آنها را كشف میكردیم و آنها را در
خانوادههاشان به شورش وا میداشتیم.
یكی از برگهای برجستهی هنر تشكیلتی سازمان من به هم
ریختن كانون خانوادهها و كشاندن زنها به خانههای تیمی و
ازدواجاندنشان با عناصر سازمانیام بود .داستان چند تا از این زنان
مبارز و مجاهد و شهید و غیرشهید و بعدها بریده و غیربریده و حتا
پتیاره را برایتان در همین صفحات خواهم نوشت .حال بگذارید بروم
سر داستان نواب صفوی:
میگویند این فقط ما نبودیم كه پدر طالقانی را تشكیلتا دوست
داشتیم .فدائیان اسلم هم به پدر طالقانی خیلی علقه داشتند .این
كه میگویند پدرخواندهی سازمان من فدائیان اسلم هستند كه هم
مسلمان و هم قشری و هم تروریست بودند ،پر بیراه نیست .پدر
طالقانی هم كه موسس نهضت آزادی بود ،همین طور بود .اصل ما
همهمان چنان به هم گره خورده بودیم كه بعدها كه من تشخیص
دادم باید خرجم را از امثال بنیصدر و بازرگان و خمینی و بقیه و حتا
تودهایها و اكثریتیهایی كه بچههای مرا به پاسداران خمینی لو
میدادند ،جدا كنم ،كلی مشكل داشتم .فاصله گرفتن از همهی اینها
خیلی سخت بود .ما سالها با هم در دوران شاه خائن كار تروریستی
كرده بودیم ،تو زندان با هم ملی كشی كرده بودیم و دسته جمعی

شاه خائن را سرنگون كرده بودیم .آره خیلی سخت بود .باید پتهی
همهشان را یكی یكی روی آب میریختم ،اگر هم بیچارهها پتهای برای
روی آب ریختن نداشتند ،باید یك چیزی به نافشان میبستم .كار از
محكم كاری عیب نمیكند .حیف ،چه دوران پرشكوهی بود!
بالخره همهمان با هم دست به یكی كردیم و شاه خائن را
سرنگون كردیم ،اما لكردار این دجال یعنی سید روحا خمینی انقلب
مرا دزدید و سر مرا بیكله گذاشت ،وال چه دلیلی داشت كه من پس از
پیروزی انقلب شكوهمند اسلمی ضد سلطنتی آوارهی این كشور و آن
كشور بشوم و به این همه بیچارگی و دریوزگی بیافتم؟! انقلب فرزند
نازنینش را خورد ،یك پیك عرق هم روش!
این یارو تراب حق شناس دیگه از اون نمك به حرومهاست.
میدانید چرا ،برای این كه اول همراه با تقی شهرام و بهرام آرام و
محمد حسین روحانی رفت و كمونیست شد و از سازمان من انشعاب
كرد ـ سال  1354ـ درست همان موقعی كه ما تو زندان شاه خائن
بودیم و دستمان به جایی بند نبود ،بعدش هم رفت پاریس و از همه
مهمتر ناموس بنیانگزار سازمان مرا یعنی محمد حنیف نژاد را غر زد و
باهاش عروسی كرد .حال هم هر دوتاشان سل و مل و گنده تو
پاریس نشستهاند و صفا میكنند .من نمیدانم وقتی محمد آقا فهمید
كه عیالش پوران بازرگان كمونیست شده و بعد هم با تراب حق شناس
كمونیستتر از خودش »رفیق« شده ،توی آن دنیا چه خاكی به
سرش ریخت؟! تازه تراب بچه آخوند هم بود .درست مثل محمد
حسین روحانی كه اونم بچه آخوند بود .این دو تا همان دوتایی بودند
كه سال  1349و  1350از طرف محمد آقا برای دستبوس و پابوس
خمینی دجال به نجف اشرف اعزام شدند .داستان آن را هم به
اینسالها كه رسیدم ،برایتان خواهم نوشت .ای بخشكی شانس،
دست به هر كجای سازمانم كه میزنم ،خون دلم است كه فواره
میزند
برگردم سر تفاوتهای كیفی رهبران و پادها!
از تیپ رهبران ،یكیاش محمد حنیف نژاد بود .محمد آقا
تبریزی بود و فارسی را با همان لهجهی تركی/آذری حرف میزد .بلند
قد و خوش هیكل بود .مخصوصا وقتی با هم كوه میرفتیم ،از پشت
سر كه نگاهش میكردم ،از قد و قوارهی كوتوله و ریزه/میزهی خودم
خجالت میكشیدم .آخر من همیشه معتقد بودم كه برای شغل ما
هیكلی هم لزم است كه متاسفانه پروردگار تكامل بخش مرا از آن

محروم كرده بود .با این همه در سازمانم خیلی زحمت كشیدم كه با
همین قد كوتولهام ،از هیئت پادوها به حلقهی رهبران وارد بشوم و
خودم را تا اون بال/مالها بكشانم كه داشتم میكشیدم كه این پادوی
اصلی انقلب یعنی خمینی دجال آمد و همه را زد و برد .بیچاره محمد
حنیف هم كلی برنامه ریزی كرده بود كه به جایی برسد .او هم دلش
میخواست رهبر باشد ،دلش میخواست عكسش را همه جا بزنند،
اسمش همه جا باشد ،رئیس باشد ،رهبر باشد ،شاه باشد ،رئیس
جمهور باشد … و از این كه بعضی حرفها پشت سرش بزنند،
حسابی شكار بود .برای همین هم تو دادگاه تجدید نظر ،به روایتی
لنگه كفش و به روایتی دیگر كتاب قانون را به سمت عكس شاه پرتاب
نشودمن bبیچاره اما ماندم ،بدنام
.
كرد ،تا حتما اعدامش كنند و بدنام
هم ماندم ،تا همهی آرزوهای او را جامعهی عمل ـ برای هیكل خودم
ـ بپوشانم ،كه فقط چند قدم تا خود قدرت فاصله داشتم كه… ای
امان از این بدشانسی!
من وقتی دنبال نفر میگشتم كه سازمانم را تبدیل به یك
سازمان مسلحانهی انقلبی بكنم ،دنبال آدمی مثل خاقانی میگشتم.
خاقانی قهرمان در قیام تاریخی  15خرداد ،به طرفداری از خمینی
دجال  26تا پاسبان را چاقو زده بود .این عنصر مادرزاد »موحد
مجاهد خلق« آن زمان طرفدار حزب ملت ایران و داریوش فروهر
بود ،در چاقوكشی هم خیلی مهارت داشت .خودش گفته بود كه:
»ما به طرفداری از دكتر مصدق ،با تودهایها درمیافتادیم و آنها را
چاقو میزدیم«.
بعد از شنیدن شاهكارش به همین لطفا میثمی پادوی
انقلب گفتم :نشانیاش را پیدا كن ،امثال خاقانی برای جنگ مسلحانه
خیلی مناسب هستند .حال كه كمی از فضای آن زمان و در واقع
»نقطه عزیمت« تشكیل سازمان مجاهدین خلقم برایتان نوشتم،
بروم سر اصل مطلب و كمی هم از سال  1344بنویسم.
راستی تا یادم نرفته همین جا از یك پادوی دیگر هم یاد كنم كه
خیلی ماتحت مباركم را سوزانده است .این جانور كسی است به نام
ك ...این اواخر یعنی اواخر دههی شصت آدم كش خوبی شده بود.
میلیشیا ]یعنی بچه[ بود كه آمد تو سازمان من .همان اول انقلب
هم به خاطر عربده كشیهاش گرفته بودند و انداخته بودندنش تو
زندان عادی پیش این قاتلها و آدمكشهای واقعی.
دورهی شاه با خود من هم همین كار را كردند .در بندهای
سیاسی جا كم بود .بعد هم خیلی از این »معانقین« یعنی نق

نقوها برام حرف درآوردند كه چون خوشگل و تو دل برو بودهام ـ
خوشبختانه هنوز هم هستم ـ زندانیهای نامرد عادی ترتیبم را
دادهاند .حتا گفتهاند ـ یعنی تهمت زدهاند ـ كه من داستان طلقهای
اجباری را تو سازمانم راه انداختهام ،چون این اتفاق نامیمون برام
افتاده است .بیناموسها چه چیزها كه به ناف رهبر انقلب نوین
نمیبندند؟!!
داشتم از ك ...حرف میزدم .پادوی خوبی شده بود.
میفرستادمش ایران ،میرفت چند را نفر را میكشت و سالم به جوار
خاك میهن ،یعنی كشور دوست و برادر عراق برمیگشت .نامرد بعدها
كه شاشش كف كرد ،هوا ورش داشت كه خودش هم میتواند دم و
دستگاهی راه بیاندازد .بدبخت تو یك مصاحبه كه چندتا دیگه از این
بریده/مزدورها راه انداخته بودند و سازمان عفو بینالملل یا امنستی را
از انگلستان كشانده بودند به فرانكفورت آلمان ،به نمایندگان عفو
بینالملل گفته بود كه» :بعله… این مسعود رجوی خیلی جنایتكار
بود .مرا میفرستاد عملیات آدم كشی و من بارها آدم كشتم و حتا یك
بار یارو حزباللهی را جلو چشم پسرش كشتم «.احمق نمیفهمید
كه این جا اروپاست و آنجا هم امریكا و این حرفها اعتراف به جنایت
است .بیخود نیست كه بیشتر این بریده/مزدورها خاطراتشان را
نوشتهاند ،اما این نامرد ننوشته است .بدبخت كونش مثل كون رهبر
سابقش گهی است دیگر! این هم یك دلیل استراتژیك دیگر برای
تفاوت بین پادوها و رهبرها!!!
یكی دیگر هم بود كه به او لقب محمد كردكش دادهاند.
خودشان ،یعنی همین جدا شدهها و كوفیها و نامردها بهش لقب
محمدكردكش دادهاند ،چرا؟ گوش كنید:
در زمستان  1370و پس از حملهی جورج بوش پدر و متفقین
به خاك عراق برای وادار كردن صدام حسین به خروج از كشور كویت،
عیال مربوطه یعنی مریم مهر تابان ،رئیس جمهوری مادام العمر
مقاومت من دستور داد كه نیروهای سازمان من یعنی اعضای ارتش
آزادیخش ملی من بروند و برای جلوگیری از گسترش شورش كردهای
شمال عراق و شیعههای جنوب عراق ،و برای حفاظت از حكومت
صدام حسین نازنین من ،كردها و شیعهها را بكشند!
مریم مهر تابان دستور اكید داده بود كه» :فشنگهاتان را
حرام كردها نكنید و آن را برای عملیات بعدی و برای پاسدارها ذخیره
كنید ،اما كردها را زیر چرخ زرهپوشها و تانكهاتان له كنید!«

محمد كردكش تو مقالهاش نوشته بود كه» :بعله… ما به
دستور خواهر مجاهد مریم رجوی ،رفتیم كردها را كشتیم و نه این كه
با اسلحه و تیراندازی ،با زرهپوشهامان میرفتیم روی كردها و صدای
تركیدن جمجمههای اینها را زیر چرخ تانكهامان میشنیدیم«.
احمق بیچاره ،او هم نمیداند خارجه یعنی چه؟! و حال رئیس همان
كردها كه من آن سالها دمار از دماغش برای دفاع از صدام حسین
عزیزم درآوردم ،شده است رئیس جمهوری كرد تمام كشور عرب
عراق .اصل از اول حملهی جورج بوش پسر به عراق ،در منطقهی
كردستان عراق ،نه یك بار عملیات تروریستی شد ،نه ناآرامیای روی
داد و نه هیچی .همهشان هم خیلی شیك و پیك توانستهاند
منطقهشان را بسازند .میگویند طالبانی روابط خوبی هم با اسرائیل
دارد ،پای همانها كه میگویند! من باید مواظب حرف زدنم باشم ،تا
قبر ،آ…آ…آ…آ!!!
راستش من خودم هم اولش نمیدانستم خارجه یعنی چه و
خیال میكردم چون غرب و شرق ـ با هم ـ كلی امكانات و پول در
اختیار كنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی و اعضای
نهضت آزادی خارج كشور و كمونیستها و مائوئیستها و آخوندهای
مخالف شاه گذاشتهاند ،تا شاه خائن را سرنگون كنند ،پس همین روال
برای من هم تكرار خواهد شد .همینها بودند كه بعدها همین
خمینی دجال را با عزت و احترام تمام به پاریس بردند و از آنجا هم
پس از سه ماه پذیرایی اساسی تبلیغاتی و چاخان بافی در رابطه با
جنایات شاه خائن ،با سلم و صلوات با هواپیمای ارفرانس به
حكومتش رساندند .چه خیالها كه نداشتم .خیال میكردم حال كه
من و سازمانم به پاریس میرویم ،همین ریل را هم برای من تكرار
خواهند كرد و من میتوانم در كوتاه مدت ،حداكثر یك تا سه سال به
پادشاهی یا ریاست جمهوری ایران برسم ـ چه فرقی میكند ـ و ترتیب
آخوندهارا بدهم .تا مدتها بعد هم همینطور خیال میكردم و در
گزارشی به نام جمعبندی یك سالهی مقاومت در تابستان  1361كلی
عر و تیز كردم .باید بودید و میدیدید كه چه جنجالی راه انداخته
بودم! هر روز ترور ،گاه روزی چند تا ترور ،چند عملیات انتحاری ،چندتا
بمبگذاری ،و از همان ناف اروپا دستور آتش میدادم ،غافل از این كه
این آزادی عملها نقشهی كشورهای غربی بود كه از من و سازمانم
آتو بگیرند و هر وقت منافعشان ایجاب كرد ،بر علیه من و سازمانم از
این فرمانهای آتش استفاده كنند و نامردها كردند و در اردیبهشت

 1365مجبورم كردند خاك كشور فرانسه را ترك كنم .به این
میگویند خیطی!
البته من در تبلیغاتم اسم این اخراج را گذاشتم »پرواز
تاریخساز صلح و آزادی« و صاف هم رفتم به كشور عراق كه شش
سال بود در جنگ خمینی با صدام حسین ،با آخوندها میجنگید.
دوران خوبی بود .تا رسیدم ،مثل رهبر یك كشور فاتح در فرودگاه
پذیرایی شدم .چند تا از كله گندههاشان به دیدنم آمدند .قبلش تو
پاریس همین طارق عزیز كه معاون صدام حسین بود ،یواشكی به
دیدنم آمد كه حتا رئیس جمهور و معتاد خمینی و پدر زن آن زمانم
نفهمید .یارو بعدها از طریق مطبوعات خبردار شد و با چه افتضاحی
از شورای ملی مقاومت من كه خودم تنهایی رئیس و مسئولش بودم،
خودش را كنار كشید .تازه دختر نمكیاش را كه توانسته بود مدتی
برام جای عیال قبلیام را پر كند ،از من جدا كرد! حتما یادتان هست
كه یك رقیب بالقوهام یعنی موسی خیابانی هم ،همراه با عیال آن
زمانم اشرف زنان مجاهد در تاریخ  19بهمن  1360خوراك خمینی
دجال شد و بچهام در سن یك سالگی دستگیر شد و در بازار شام آن
زمان خمینی دجال ،یعنی تو تلویزیون و سیمای جمهوری اسلمی ،تو
بغل جلد اوین یعنی سید اسدا لجوردی ،به نمایش گذاشته شد.
یكی از همبندهای دوران شاه جلد اوین نوشته بود» :كی باور
میكرد كه سید اسدا لجوردی كه با ما در زندان شاه هم بند بود و
آن همه هم پرشور بود ،چنین جانیای از آب در بیاید؟!« راست
میگفت .كی باور میكرد كه خمینی دجال كه حتا حاضر نبود مگسی
را با مگس كش بكشد ،چنین آدمكشی از آب در بیاید؟!
البته برای من هم چیزی شبیه به همین مضمون كوك كردهاند.
یك وقتی تو كوههای كردستان سالهای  1360/1361ما مجاهدین
یك الغی داشتیم كه بساط رادیو مجاهد روی كولش بود .الغ بیچاره
را هی اینور میكشیدیم ،هی آنور میكشیدیم .این كاك صالح مرحوم
]ابراهیم ذاكری نازنینم[ كه مسئول آن زمان این الغه بود ،برای پیدا
كردن جای خوبی كه بشود رادیو را با كمترین پارازیت به داخل ایران
فرستاد ،هی الغه را از این تپه به آن تپه میكشید .تا این كه بالخره
الغ بیچاره شهید راه مجاهدین شد .در واقع این الغ هم یكی از
شهدای فدا و صداقت سازمان من شد ـ عین بقیهی همرزمهاش ـ كه
به فرمان من هر باری را برمیداشت و حتا جانش را هم در راه به
قدرت رساندن من میداد .در یك نشست ویژه كه بعدها به نام
نشست »شهادت الغ« معروف شد ،من با شدت تمام این مرحوم

كاك صالح نازنینم را به چهارمیخ كشیدم كه چرا به جان این الغ عزیزم
توجه نكرده و بیخودی او را به كشتن داده است .باید الغه میماند و
بیشتر بار انقلب را برمیداشت .البته من از این الغها خیلی داشتم.
این كه كونم از این بریده/مزدورها این همه میسوزد ،برای این است
كه این الغها خودشان را داخل آدم حساب میكنند و نمیدانند از
وقتی كه یوغ رهبری مرا به گردن گرفتهاند ،برای من با این الغ شهید یا
هر الغ دیگری هیچ فرقی نداشتهاند و هیچ فرقی هم ندارند.
من البته خیلی حرفها دارم كه از این دوران برایتان بنویسیم.
فقط كمی دندان رو جگر بگذارید ،به همهاش خواهم رسید .دست
كم این كار از سماق مكیدن و صبر ایوب ]اسم مستعار پادوی سابقم
پرویز یعقوبی[ داشتن كه بهتر است!!
بعله… جونم براتون بگه كه دختر نمكی رئیس جمهور
معزول خمینی دجال هم طلقش را گرفت و به باباش پیوست .من
هم كه از همان اول اعلم كرده بودم كه این ازدواج ،فقط یك ازدواج
سیاسی است ،جلوش را نگرفتم؛ هر چند كه طبق دستور اسلم ،عیالم
باید از من كه شوهر رسمی و قانونیاش بودم ،اطاعت میكرد.
اطاعت از پدر مربوط به دوران دوشیزگی یا بیوگی زنهاست ،ولی چه
میشود كرد ،معتاد خمینی یعنی همان پدر زن آن زمانم ،خودش
مدعی اسلم و انقلب اسلمی بود و هست و خواهد بود .لبد خبر
دارید كه یارو »انقلب اسلمی« را گذاشت تو چمدانش و با من از
ایران در رفت ـ البته بعد از عزل از ریاست جمهوری خمینی ـ و حال
درست یك ربع قرن است كه در ناف پاریس »انقلب اسلمی در
هجرت« را منتشر میكند و هنوز كه هنوز است خودش را »منتخب
شما« میداند .نسل عوض شده است و یارو ول كن معامله
نیست!
بگذریم ،این بار هم من دستورات اسلمی را بر خلف میل
ظاهری و باطنیام كنار گذاشتم و دختر رئیس جمهوری شورا را طلق
دارم .آخر داشتم آماده میشدم كه زن رفیق فرد اعلی خود ،مریم
قجر عضدانلو را غر بزنم .بابای دخترك ،یعنی همین رئیس جمهوری
آن زمان شورای ملی مقاومت من ـ با آن همه ایثاری كه پادوهای من
برای آوردنش به پاریس كرده بودند ـ برام دبه در آورده بود كه چرا با
دشمن مذاكره كردهام ،چرا میخواهم به جوار خاك میهن یعنی كشور
صدام حسین عفلقی تكریتی كافر بروم؟!!
بگذارید تا یادم نرفته ،همین جا بنویسم كه من به دلیل همین
اتهامی كه معتاد خمینی یعنی بنیصدر به من میزد ،خودم تمام دم و

دستگاه حزب دموكرات كردستان و رهبرش عبدالرحمان قاسملو را از
شورای ملی مقاومتم بیرون كردم .آخر خبردار شده بودم كه قاسملو
ـ عینهو خودم ـ من
با دجال جماران پای میز مذاكره رفته است
هم بر علیه هر دوتاشان دوتا كتاب كت و كلفت منتشر كردم كه هر
كدامش بیشتر از  1000صفحه در قطع وزیری با حروف ریز بود.
یكی هم همین سالها بر علیه جریانی به نام »میانه بازها« اسم
اختراعیای كه به جریانهای »ملی خط تیره مذهبی« از سنخ
نهضت آزادی مهدی بازرگان داده بودم ،منتشر كردم ،آن هم به همین
قطع و با همین قطر .تازه همین سالها یك كتاب هم بر علیه چپها
و فدائیان خلق منتشر كردم كه به این جماعت هم لقب »باند
تبهكار« دادم ،كه البته بعدها به دلیل كلی »گاف« كه تو این
كتابها بود ،دستور دادم همهی این كتابها را دانه به دانه ،از خانه به
خانهی خریدارها به قیمت  500دلر و بیشتر بخرند و آتششان بزنند كه
این معانقین ـ یعنی نق نقوها ـ بیشتر از این نتوانند برام مضمون كوك
كنند!! چه جانبازیها و پاكباختگیهایی كه نوك پیكان تكامل برای
رسیدن به قدرت ارثی مادامالعمر مجبور نیست بكند؟!!!
راستش اگر من آن زمانها یعنی سال  1344به تور این
محمد حسین روحانی و محسن نجات حسینی در شهر مشهد
نمیخوردم ،با استعداد زدوبندی كه داشتم ،حتما وزیری ،وكیلی،
شاهی ،رئیس جمهوری چیزی میشدم .از خاصیتهای این جور پست
و مقامها یكی هم این است كه آدم هر كه را كه مخالفش باشد ،سر
به نیست میكند ،یا میگذارد كه سر به نیستش بكنند! من اصل ذاتا و
مادرزاد رهبر و رئیس جمهور و بنیانگزار و رهبر عقیدتی و بالی سر
همه به دنیا آمدهام .آنهایی كه به خاطر قد كوتاهم مرا جدی
نمیگیرند ،یادشان باشد كه امام علی هم قدش كوتاه بود و به همین
دلیل مجبور شد  25سال برای رسیدن به قدرت نوبت بایستد .در
همهی این سالها هم با هزار و یك دیلق و از خودش گنده تر ،مثل
عمر ابن خطاب مواجه شد و بالخره هم جانش را سر همین قد
كوتاهش گذاشت ،چرا كه هیچ كس جدیاش نمیگرفت .مرا هم
هیچ كس جدی نمیگرفت .من هم با این كه تنها بازماندهی كمیتهی
مركزی سازمانم بودم ،بعد از اعدام تمامی كلهگندههای سازمانم كه
حتا دولت شوروی هم برای این كه اعدام نشوم ،پادرمیانی كرده بود،
بازهم از سوی خیلیها جدی گرفته نمیشدم .كلی زحمت كشیدم تا
توانستم خودم را به بقیه تحمیل كنم .لمصبها دلشان میخواست
مرا هم پل پیروزی به قدرت رسیدن خودشان كنند ،غافل از این كه من

از این خمینی دجال خیلی زیرك تر بودم ،منتها بدشانسی آوردم.
یادتان نرود كه در روزنامههای شاه دجال در همان خرداد سال 1351
نوشتند كه همه را اعدام كردهاند و من به دلیل همكاریهایی كه با
ساواك كردهام ،حكم حبس ابد گرفتهام .این خبر برای من خیلی
سخت بود .رهبرها لو دادنهاشان هم باید یواشكی باشد ،و عمومی
نشود .یعنی این لمصبها اصل فكر نكردند كه با این خبر تمام
آیندهی مرا لكهدار میكنند .برای همین هم تصمیم گرفتم خودكشی
كنم .این عباس داوری عزیز دلم و پادوی جاودانیام توی زندان قزل
قلعه سیانورها را از زیر زبانم بیرون كشید و نجاتم داد و در واقع ایران
را و انقلب نوین ملت ایران و خاورمیانه را نجات داد .بعد از این
خودكشی خوشبختانه ناموفق سیگاری شدم و روزی دوبسته سیگار زر
میكشیدم .در سالهای آخر زندانم هم روزی دو بسته سیگار
وینستون میكشیدم .آخر »موند«م خیلی بال رفته بود .این پادوی
كور لعنتی یعنی لطفا میثمی مرا موقع بازجویی و لو دادن تو زندان
دید .برای همین هم حاضر نشد زیر بیرقم و بیرق سازمان مجاهدین
خلقم بیاید و یك كاره رفت برای خودش »راه مجاهد« و »نهضت
مجاهدین« اختراع كرد و هنوز كه هنوز است به دستور جلدها و
شاگرد جلدها خاطرههایش را منتشر میكند كه آبروی مرا ببرد.
شما نمیدانید چه دردی دارد كه آدم رهبر پاكباز و جانباز
سازمانی به عرض و طول سازمان مجاهدین خلق من و ملتی به
پرجمعیتی ملت ایران و انقلب نوینی مثل انقلب نوین من و رئیس
دولت موقت جمهوری دموكراتیك اسلمی كشوری به گندهگی ایران من
باشد ،بعد عدل بزند و یك كور عطینا آدم را لو بدهد كه تو زندان بچهها
را لو میدادی و كروكی خانههای تیمی بچهها را میكشیدی.
البته این را هم بگویم كه بنیانگزار سازمانم را اولش اعدام
نكردند .ساواك شاه توطئه كرده بود كه نفرات كله گنده را زنده
بگذارد و پائینیها را اعدام كند .آن وقت محمد حنیف نژاد برای این كه
حتما حكم اعدام بگیرد ـ رد تئوری بقاء ـ تو دادگاه لنگه كفشش را به
سمت عكس شاه خائن پرتاب كرد كه فبه المراد اعدام هم شد .من
البته كون این خلبازیها را نداشتم .اصل كون شلق خوردن هم
نداشتم .بیچاره من ،برای این كه یك شبه رئیس جمهوری و رئیس
شورای ملی مقاومت و فرماندهی كل ارتش آزادیبخش ملی و رئیس
ستاد ارتش و مسئول اول سازمان و شاه و ملكه و وزیر و نخست وزیر
بشوم ،رفتم تو این دم و دستگاه .ولی برای رسیدن به این مقامات
عالیه متاسفانه باید از صافی زندان هم میگذشتم كه گذشتم و

ناصافیام بدجوری كار دستم داد كه هنوز كه هنوز است ،معانقین ـ
یعنی همان نق نقوها و زر زروها ـ برام مضمون كوك میكنند و
سوسه میدوانند .مگر به قدرت نرسم ،وال خدمت همهشان از دم
میرسم.
راستی ای خلقهای جهان دیدید پاپ جدید كه بعد از مرگ پاپ
ژان پل دوم انتخاب شد ،همهی اداهای مرا در آن بالكن در میآورد؟
همه معروف میشوند و این طوری دستهاشان را به هم میمالند و
من بدبخت باید این جا در این گوشهی عراق اشغال شده و با این
رئیس جمهوری امریكایی كردش گیر كنم و دست كم نتوانم پیش مریم
جانم به پاریس بروم .خاك بر سر آخوندها و ملت احمق ایران كه قدر
مرا نشناخت و رفت به خاتمی رای داد!
حتما شما هم خبر دارید كه مدتی است سازمان
»بریده/مزدور« دیده بان حقوق بشر بر شكنجهی اعضای معانق
]یعنی نق نقوی[ من در سازمانم گواهی داده است .چند تا از این
ماموران رسمی وزارت اطلعات رژیم هم بامبول درآوردهاند و
خودشان را ننر كردهاند كه بعله… خود برادر ما را كتك زده و حبیب
نازنینم ،یعنی آخرین بازماندهی نسل برترین تروریستهای خانوادهی
رضاییها ،محسن رضایی عزیزم آنها را به تخت شلق بسته است.
این مزدورها همانهایی هستند كه از همان قرارگاه اشرف با وزارت
اطلعات رژیم در ارتباط بودند و هستند و برای آنها جاسوسی و
خبرچینی میكردند و میكنند و مزد میگرفتند و میگیرند و مزدهاشان
به حساب من ـ یعنی سازمان من ـ در عراق واریز میشد ،یعنی هنوز
هم میشود؛ چون كه هیچ كدامشان در عراق شهروند نبودند كه بتوانند
حساب بانكی داشته باشند.
اصل نمیدانم چرا دست به این كار احمقانه زده ام و دارم از
وضعیت گذشته و حال و آیندهام رونویس برمیدارم .چه خاكی باید به
سرم بریزم؟! اگر خفقان بگیرم كه این جانورهای مزدور میزنند و
میبرند .اگر هم صدام در بیاید ،یك كاره تف سربالست .برمیگردد
به خودم و خودم و سازمانم و انقلب نوینم و شهادتها و پاكبازیها و
از جان گذشتگیهام را زیر علمت سوال میبرد .اگر هم ننویسم كه
از بیكاری بدجوری حوصلهام سر میرود .حتما این خبر را هم
شنیدهاید كه یك عده راه افتادهاند دنبال من كه پیدام كنند .یكی
میگوید مثل امام زمان مرحوم تو چاهم ،یكی دنبال مستراح ته چاه
برام میگردد ،یكی مرا توی ماه میبرد ،آن یكی مرا با خمینی دجال
مقایسه میكند و خلصه بدجوری تو دست این امریكاییها گیر

كردهام .كسی نیست به اینها بگوید كه آخر پدر آمرزیدهها وقتی من
دولت موقت دارم ،رئیس جمهور مادامالعمر دارم ،شورای ملی
مقاومت ،یا پارلمان سایه با هفتصد/هشتصدتا عضو دارم ،ارتش دارم ـ
ببخشید داشتم ـ فرمانده و ستاد بزرگ ارتشتاران و سازمان جاسوسی
و ضد تروریسم و امنیت ملی و فراملی دارم ،پس چرا نباید زندان داشته
باشم؟!
من كه مثل آخوندها نیستم كه زنهاشونو تو صدتا سوراخ قایم
میكنند .از این نظر خیلی هم شبیه به شاه خائن هستم كه
عكسهای قدی و نیم تنهی شیك و پیك از خودش و عیالتش چاپ
میكرد و به در و دیوار همه جا آویزان میكرد ،یا اجبار میكرد كه
آویزان كنند .شما بگویید :من چه چیزم از شاه خائن و خمینی دجال
و صدام حسین عفلقی كمتر است كه نباید زندان داشته باشم و این
بریده/مزدورها و خائنها و سازمان فروشها را زندان و شكنجه
كنم؟ چطور وقتی اینها دارند خوب است ،به من كه میرسد ،اخ
میشود؟
یك چیز دیگر ،خمینی دجال از ناف تهرون تبعید شد و رفت
عراق و پانزده سال هم در عراق ساكن شد .بعد هم با سلم و
صلوات بردندش پاریس و از آن جا هم با كالسكهی سلطنتی ارفرانس
راهی تهرانش كردند .من هم همین ریل را رفتم .منتهی برای این
كه راه را كوتاه كرده باشم ،یك راست رفتم پاریس .بعد كه دیدم این
غربیها دیگر خیال ندارند تاریخ را تكرار كنند ،برگشتم به عراق و جوار
خاك میهن تا مثل رفوزهها دوباره »ادس سر« از اول شروع كنم و
پامو جا پای خمینی دجال بگذارم .همون اندازه هم كه اون نوكر و
پادو و حمال دور و برش داشت ،منم از اعضای سازمانم نوكر و پادو و
حمال درست كردم .ولی بخشكی شانس كه هر چه بیشتر صبر كردم،
كمتر چیزی نصیبم شد و حال هم این امریكاییهای لمصب گرفتارم
كردهاند و صدام به هیچ جا نمیرسد .یكی از این القاعدهایها هم
پیدا نمیشود كه یك فیلم ویدیوئی از من تو زندان امریكاییها بگیرد و
تو تلویزیون الجزیره نشان بدهد .حتا حاضرم ـ نه با تنكه مثل صدام
حسین ـ كه حتا بدون تنكه و كون برهنه هم نشانم بدهند كه عیالم،
رئیس جمهوری مادامالعمر و بقیهی هواداران و پشتیبانان و اعضا و
كادرها و مسئولن و فرماندهان و زندانبانانم مطمئن بشوند كه زندهام
و نفسی میرود و میآید ،فقط مثل امام موسی صدر بدبخت غیب
شدهام .ای خاك بر سر این امریكاییها! باز هم گلی به جمال بیل
كلینتون كه با این كه دختر باز بود ،ولی اقل یك كمی هوای مرا داشت.

به هر حال باید به دیدهبان حقوق بشر و بریده/مزدورها و
كارمندان وزارت اطلعات بگویم كه» :آره ،دارم ،دارم ،خوبشو دارم
ـ ببخشید ـ داشتم ،داشتم خوبشم داشتم .هم تو قرارگاه اشرف
زندان داشتم ،هم زندان انفرادی داشتم ،هم زندان »اچ« داشتم،
هم تو دبس زندان داشتم ،هم تو اتوبانم زندان داشتم ،هم تو
دانشكده زندان داشتم ،هم خیلی جاهای دیگه كه شماها روحتان هم
خبردار نشد .این جا را نمیتوانید بگویید كه از خمینی دجال كم
آوردهام!! حال این قدر عربده بزنید ،تا جان از هر چه نابدترتان است
درآید!
ای داد بیداد ،هر چه میخواهم فقط حدیث نفس نازنین خودم
یا اتوبیوگرافیام را بنویسم ،نمیشود .اصل مگر این حیوانات
میگذارند؟! ای خاك بر سر همهشان كه هر چه میكشم از دست
همینهاست .حیف ،اگر این شعار تغییر دموكراتیك رژیم مد نشده
بود ،چه برنامهها كه برای سربهنیست كردن این لمصبها نداشتم.
حال بگذارید چند چشمه از به هم ریختن خانوادههای
مجاهدین و شوراییها و پشتیبانان و هواداران و سمپاتها و اعضا و
مسئولین سازمان مجاهدین خلقم برایتان تعریف كنم ،تا به عمق
فداكاریها و مبارزات قهرمانانهی من و سازمانم بهتر و بیشتر پی
ببرید!
این زر زرها همچنان ادامه دارد

وای كاكو ،چرا به بابام گفتی؟!
عزیز جان
اصل ازت توقع نداشتم كه پای بابای پیرم را به میان بكشی.
درست است كه بابام نیم قرنی از من و تو بزرگتر است و به قول
صادق هدایت نازنین ،چند تا خشتك از ما بیشتر جر داده است؛ اما باور
كن خشتكهای جورواجور و شورواشور این بابای نازنین من جنسشان

همه قدیمی و كهنه بود و ساخت الیاف كارخانههای قراضهی وطن
كمونیستی و اسلمی ما؛ وال كه اگر خشتكهاش مثل این روزها از
جنسهای مرغوب bتر و تازهی مدرن و متمدن غربی ساخته شده بود،
به این زودیها جر نمیخورد كه بابام هم مثل تو خودش را لوس كند
و منتش را سر تو و امثال تو بگذارد ،و تازه برای این دختر نااهل
خودش حق ولیت بر صغیر قائل باشد .تو هم البته از این بیماری
حق ولیت بر گردن جوانترها مبرا نیستی ،برای همین هم بعد از 26
جلسه كه با مهری خانوم غیبت این و آن را میكردی ،وسط كار یك
دفعه زدی به صحرای كربل و پاچهی مرا گرفتی .آخر مرد حسابی،
من كه با تو كاری نداشتم ،تو چرا با دم شیر بازی میكنی؟ همین قدر
كه من با این همه ید بیضا با تو ـ و امثال تو ـ كاری ندارم ،برو
شاهچراغ شمع نذر بكن و كشك خودت را بساب! آخر این هم شد
كار كه برای این كه برای خودت مشتری جلب كنی ،پاچهی مرا بگیری،
آن هم با زن شرت و شلختهای مثل مهری خانوم كه چندین و چند سال
است با همین بابای من برای لنسه كردن سید ممد خاتمی ،پشت سر
همهی مردم صفحه میگذارد؟! همین كه من لوطیگری میكنم و به
چرت و پرتهایی كه برای جعفر جنی تعریف میكنی ،جواب نمیدهم،
برو كلهت را بنداز هوا! خیال كردی كه اگر مثل شكایت منو به بابام
كردی ،چطور میشود؟ وا حنای این بابام سالهاست كه دیگه برای
من و امثال من رنگ ندارد .همین بابام بود كه همراه با كارلوس
تروریست ،چند دهه پیش رفته بود تا برفها را به خون محمد رضا شاه
نازنین رنگین كند .آخر بچهی یك بابای تروریست بودن ،چه افتخاری
دارد؟! البته من هم این را میفهمم كه تو و بابام خیلی با هم
همسویی و همفكری دارید ،ولی یادت باشد از وقتی كه من بابام را آق
كرده ،و از ارث متمدنانهی خودم محرومش كردهام ،دیگر آنچه البته به
جایی نرسد ،فریاد شكایت تو كاكو جان نازنین است!
نقطه ،سر خط…
كاكو جان ،یادت نرود كه این مسعود خان رجوی همان كسی
است كه جعفر جنی دست كم هفت تا سند ازش گیر آورده است كه
شماها و بنیانگزاران سازمان شما را تو زندان شاه لو داده است .تو
كه اسم نازنینت با خانوادهی سلطنتی گره خورده است و من كه از تخم
و تركهی یك سلسلهی پادشاهی قدرقدرت دیگر هستم ،كه نباید هوای
این آدمكشها و تروریستها را داشته باشیم .غلط نكنم خشتكهای
تو هم از جنس خشتكهای بابای من است؛ وال چرا تو كه نسل بعدی
بابای من هستی ،باید با این آدمهای عقب افتاده ،كه هم از آخور

شرق كمونیستی خوردهاند و هم از سی .آی .ا .پول گرفتهاند و
تازه مدعی كلهبرداری از سی .آی .ا هم هستند ،دهن به دهن
میگذاری؟!
شنیدهام كه پز زندان بودنت را به خیلیها دادهای .از من به
تو نصیحت ،تو یكی در بارهی زندان بودنهات زیاد حرف نزن! یادت
نرود تو همان كسی هستی كه در دوران شاه ،به قول خودت بنا را بر
همكاری با ساواك گذاشتی و خیلیها را لو دادی ،كه این را همكاران
تروریست آن زمانت ،بعدها كه پیكاری شدند ،افشا كردند و پتهات را
روی آب ریختند .بعد از عملیات دروغ جاویدان هم كه دستگیر شدی و
در رل ”شاگرد جلد“ اوین ـ البته به قول همان مسعود رجوی جان
نازنینت ـ از این دانشگاه به آن دانشگاه ،از این سمینار به آن سمینار،
برای خمینی عزیزت شكر میل فرمودی و پشت سر فروغهای جاویدان
مسعود رجوی نازنینت ،دروغهای جاویدان ردیف كردی! بعدش هم با
عزت و احترام تمام ،پس از این كه خوب تفالهات را كشیدند ،به این
طرف ردت كردند ،تا ضمن زدن چند تا سوپر ماركت و كافه نت و ـ و
البته همراه با بال كشیدن پول ساواكیهای برنج فروش ـ در وصف قد
و قوارهی مسعود جان رجوی عزیزت دلت ،با مهری خانوم ،تا همین
امروز سی و سه دفعه پشت سر ملت ،هر دفعه یك ساعت تمام صفحه
بگذاری .امیدوارم بیخبر نباشی كه نه جلدها واكنشی در رابطه با
چرندیاتت نشان دادهاند و نه تروریستها!!
اما این كه من چرا از دست تو شیكارم ،راستش برای این است
كه در همان بیست و ششمین منبری كه پشت سر من با مهری خانوم
رفتی ،اسم مرا به قول سعید یوسف ،در كنار یك ”جاكش“ گذاشتی!
حتما یادت نرفته است كه سعید یوسف نازنین مطلبی نوشته بود كه در
مجلهی آرش پرویز قلیچخانی و بعدها هم در مجلهی پیوند مصادره
شده از سوی عضو تحریریهی بیست و پنج درصدی آن ،هفت/هشت
سال پیش چاپ شد .تیتر مقالهی سعید یوسف ،نویسندهی خوش قلم
دم و دستگاه چپ و چپ سنتی این بود :مگر میتواند یك جاكش
عضو كانون نویسندگان باشد؟ و من حال به تو كاكو جان هم ولیتی
میگویم :مگر میشود آدم اسم نازنین من ،یعنی نادره خانوم گل و
بلبل را در كنار این باد به پرچمهایی كه بر اساس دریافتیهاشان،
ایدئولوژیشان را عوض میكنند ،گذاشت و تو سریاش را نخورد؟!
من دهسال است كه این هم پیالهی تو و بابام را در شورای رجوی ،از
خانهام بیرون كردهام و آت و آشغالهایش را تو كیسه ذباله پشت در
گذاشته و با دوست پسر بعدیام به سینما رفتهام .آن وقت تو باز هم

بعد از این همه سال مرا با این عمله توی یك جوال میگذاری؟! تو
باشی غمت نمیگیرد؟!
كاكو جان ،این مسعود رجوی نازنین تو ،فقط یك بار به من
اتهام »پتیارگی« زد و من دمارش را از دماغ خودش و عیالش
درآوردم ،ولی تو ـ دریغ از یك جو غیرت ـ این همه فحش و تهمت
خوردی ،ولی باز هم دست از سر رهبر خاصالخاصت برنمیداری و
برای سفید كردنش با مهری خانوم منبر میروی و در حمایتش مصاحبه
مرتكب میشوی! گفته بودند شیرازیها بخار ندارد ،ولی نه این
قدر!!
از من به تو نصیحت ،دیگر نه سراغ بابام برو و شكایت منو
پیشش بكن ،و نه سراغ تروریستها ،اول از همه برو كمی كامپیوتر
یادبگیر ،كمی هم غیرت و آدمیت ،دست كم از همین رفیق هر دومان
جعفر جنی ،شاید ،خدا را چه دیدی ،همان طور كه خرها را به بهشت
راه میدهند ـ رحمت خدا زیاد است ـ خدا در بهشتش را به روی تو هم
باز كند .شرطش البته این است كه بساط غیبت كردنت را با مهری
خانوم جمع كنی .چون كه خدا مسلمانانی را كه پشت سر زنان پاك و
پاكیزها•ی مثل من ـ و نه پتیارهها ـ صفحه میگذارند ،دوست ندارد و به
قعر جهنم سرازیرشان میكند .از ما گفتن!
عزت زیاد!
شازده خانوم نادره افشاری
 14ماه مه  2005میلدی

از کتاب یادداشتهای دیمی
 11ژوئن  2004میلدی
میخواستم همانطور كه احمدی و شوكت گفتوگوهایی را با
نیروهای چپ به صورت كتاب درآوردهاند ،من هم با یكی/دوتا از این
برو بچههای مجاهدین سابق یا جدا شدههای مجاهدین گفتوگوهایی
را تنظیم كنم .اشكالش این است كه این بچهها بیشترشان هنوز
خودشان را »قهرمان« میدانند و باور ندارند كه در تمام این
سالها تروریست بودهاند و برعلیه منافع عالیهی ملت ایران مسلسل
كشیدهاند ،یا حتا پشتیبان سازمان مجاهدین بودهاند .نه با آن »عمو
تاریخ« ش كه  40سال سابقهی تروریستی دارد و هنوز خودش را
قهرمان میداند ،میشود كار كرد ،نه با بقیهشان كه خیال میكنند،
»اشتباه« كردهاند ،اما در اشتباه كردنشان صداقت داشتهاند.
حرفت را گوش میكنند ،اما مثل »بز احوش« فقط سرشان را
تكان میدهند ،بدون این كه بفهمند چه میگویی .به خیالشان همهی
اپوزیسیون و اصل همهی ملت آماده اند چشم و گوش بسته ،راهی را
كه این راه گم كردگان نشانشان میدهند ،دست افشان و پاكوبان
بكوبند و بروند و از این بیچارهها چند »راس« مسعود رجوی و
علی شریعتی و جلل آل احمد و نورالدین كیانوری و فرخ نگهدار
بسازند!!
به یكیشان گفتم :وا این محمد عطا كه با هواپیما زد تو
یكی از این برجهای دوقلوی مانهاتان خیلی بیشتر از شماها صداقت
داشت .جانش را هم فدا كرد .قرار كه نیست با این كار برای
تروریستها و یا سازمانهای تروریستی تبلیغ بشود .میخواهم نفس
تروریسم و اسلم سیاسی/تروریستی را به نقد بكشم .به همان یكی
گفتم :برو ،هر وقت باور كردی كه  20سال تروریست بودهای و با
تروریستها نان ونمك خوردهای و برای به قدرت رساندن تروریستها
سلح كشیدهای و بوقشان بودهای ،آن وقت اگر من زنده بودم ،بیا

باهات گفتوگو خواهم كرد .فعل برو خودتو بساز!! از حال تا آن
موقع هم  5سال و حتا بیشتر هم وقت داری…

قضیه ی جیش کردن برادر حاتم طایی در چاه زمزم!
یكی بود ،یكی نبود .غیر از خدا خیلی چیزهای دیگر هم
هست .مثل یك وب سایتی است كه از ناف لندن مدتی است برای بنده
حكمهای اعدام و شكنجه و تبعید و چند تا نقطه… صادر میكند.
این جناب كه معمول پشت  770تا اسم مستعار دیگر مخفی میشود،
اخیرا مطلبی مرتكب شده است و جایگاه این بنده را در جوخههای
اعدام حكومت اسلمی در سال  1367خالی كرده است .این جناب با
بندبازی حیرت انگیزی كه تنها از رهبر مفقودالثر سازمان مجاهدین
خلق ،حاج آقا مسعود رجوی برمیآید ،در این نوشتهی بلندبال كلی شكر
میل فرموده است كه حتا مرغ پخته را هم به خنده میاندازد!
این جناب یكی از مردان مثلث شوم پاچهگیری است كه هر چند
وقت به چند وقت ،بر اساس ماموریت محوله از سوی نیمهی رهبری
م دادگاههای كشور فرانسه ،حضرت علیامخدره بانو مریم
زنده و محكو b
قجرعضدانلو ،پاهای نازنین و خوش تركیب مرا با دندانهای بدتركیب و
بیرون آمدهاش كه حتما شبیه به دندانهای پیورهای همان نیمهی
رهبری سازمان منحلهی مجاهدین خلق عراق است ،زخمی میكند.
ضلع دیگر این مثلث• كذایی bپاچه گیری یكی از جدا شدگان
سازمان مجاهدین خلق عراق است كه هرچند نام نازنین پادشاه فقید
ایران را یدك میكشد ـ لبد مادر یا پدرش سلطنت طلب بودهاند!! ـ
اما در عملكرد و دیدگاه بیشتر شبیه به شاه سلطان حسین صفوی
معدوم و معلومالحال است .این جناب تازگیها كمی دست از سر
كچل من برداشته است ،چون زن و بچهها را به مام میهن اسلمی
گسیل داشته ،تا میزان حساسیت حكومت اسلمی را در رابطه با

زمینها و ویلهای خریداری شدهاش در ایران اسلمی چك كند.
طرفه این كه تا از این بنده چیزی در وبسایتهای نازنین خارج
كشوری چاپ میشود ،انگار كه این جناب شاشخالیاش تند باشد،
یقهی مرا میچسبد كه چرا اینطوری گفتهای و چرا آنطوری
نوشتهای؟!!
البته باید بگویم كه من با جدا شدگان bسازمان منحلهی
مجاهدین كاری ندارم .خیلی از این بیچارهها آنقدر تحقیر شده و تو
سری خورده هستند كه راستش دیگر جایی رو كلهشان برای دوبامبی
كوبیدن نمانده است .همان مقامات و عنوانهای كمدیای كه به دلیل
ترور و كشتار مردم ایران و كرد و عراقی داشتهاند ،براشان كافی است
و راستش من یكی دیگر دلم نمیآید سر به سرشان بگذارم!
نفر سوم این مثلث كمدی مردكی است كه نام بیهمتای آغا
محمد خان قاجار را یدك میكشد ـ حضرت آقا محمد خان ...ـ كه
نمیدانم چرا و به چه بهانهای اینقدر پاهای چرك و بوگندوش را در
كفشهای نازنین و پاشنه بلند من میچپاند كه هیچ بهش نمیآید .آدم
آن همه ریش و پشم داشته باشد .آن همه اكبیری باشد و بخواهد
كفش خوش تركیب خانمانه هم بپوشد؟! خدا به دور! راست گفتهاند
كه هر چیزی را برای چیزی آفریدهاند!
این جناب آقا محمد خان كه نه شاعر است و نه نویسنده و نه
نقاش است و نه رقاص و نه هیچ زهرمار دیگری ،اولش شروع كرد به
بهانهی یك آرتیكلم برام ماچ فرستادن .بعد كه فهمید من فقط با
پسرهای خوشگل و تو دل برو و مامانی دوست میشوم و هنوز آنقدر
ترشیده نشدهام كه برای ماچ فرستادن هر كس و ناكثی پستان به تنور
بچسبانم ،حسابی لجش گرفت و شروع كرد به سر به سر گذاشتن با
مناگر از این بندهی نازنین bخدا در سایتها و نشریات خارج كشوری
.
چیزی چاپ شود ،ایشان خودش را مثل نخود آش میاندازد وسط كه
مثل نقدی بر كارهای بنده بنویسد؛ اما از آنجا كه منقل و وافور حالی
براش نمیگذارد ،چند تا فحش نثارم میكند كه :ببینید فلنی چه
است؟بعد هم خو bد نوشته را كپی میكند و به ته
!
نوشته
فحشنامهاش میچسباند .این كار براش شده است وظیفه كه معلوم
هم نیست از كدام سفارتخانهای بهش برات میرسد كه :مسئولیت تو
این است كه نسق این بانو را بگیری .اگر هم توانستی نفسش را
بگیر! لبد چون زورش میآید تن به كار بدهد و درسی بخواند و
مطالعهای بكند و سوزنی به تخم چشمش بزند ،خیال میكند با جیش

كردن در چاه زمزم معروف میشود كه البته شد و خوشا به
سعادتش!!
برای آنانی كه قضیهی جیش كردن برادر حاتم طایی در چاه
زمزم را نمیدانند ،عرض كنم كه در زمانهای خیلی قدیم ،مثل در
دوران هارونالرشید خلیفهی عباسی ،مرد عرب ثروتمندی بود به نام
حاتم طایی كه پولش از پارو بال میرفت .این حاج آقا از خیلیها
دستگیری میكرد ـ دستگیری به مفهوم كمك مالی و نه بازداشت
كردن!! ـ با این همه مال و منالش هی كش میآمد .برای همین
هم حسابی معروف شده بود .كلی هم هوادار پیدا كرده بود .یك
برادر لت و آسمان جلی هم داشت كه تمام ارث و میراث ننه و بابا را
خرج تریاك و عرق و خانم بازی كرده بود و شده بود ولگرد .منتها این
جناب چون نمیخواست خودش را از تك و تا بیاندازد ،فكری بود چه
كار كند كه مثل برادرش معروف شود .نه ،از او هم معروفتر شود.
عرضه كه نداشت .سواد هم نداشت .پولها را هم كه نفله كرده
بود .كلی فكر كرد و با چند لت دیگر هم مشورت كرد .آخرش
تصمیم گرفت در چاه مقدس زمزم بشاشد تا این طوری معروف شود.
بالخره روزی در معیت دوستان آسمان جلی مثل خودش راهش را به
سوی چشمه ی زمزم كج كرد و تنبانش را كشید پائین و بقیهی
قضایا…
این حاجی آقا محمدخان ما هم شباهت عجیبی با آقا داداش
حاتم طایی دارد و خیال میكند با گرفتن پاچهی نادره خانم میتواند
اسم و رسمی به هم بزند .البته ایشان معروف شده است ،اما درست
مثل برادر جناب حاتم طایی .خب ،باید گفت :معروفیت این چنینی
نوش جانش .فقط محض تفریح عرض میكنم كه این جناب با بد
كسی در افتاده است .از ما گفتن.
برگردیم سر حاجی اولی و شركاء كه او هم بد جوری به بنده
گیر داده است .تازگیها ایشان مدعی شده است كه اگر من در سال
 67زندان بودم ،حتما تواب میشدم و تیر خلص میزدم .آفرین به
این همه غیبگویی! اگر من در زمان چنگیز خان مغول بودم ،حتما سر
از حرمسرای این شاه تروریست آدمكش درمیآوردم .اگر در زمان
شاه عباس صفوی بودم ،حتما كتاب حیلههای متقین ]حلیه المتقین[
را مینوشتم .اگر در دوران مشروطه بودم ،حتما با شیخ فضلا
نوری همدستی میكردم .اگر در دورهی محمد رضا شاه بودم ـ یعنی
عقل رس بودم!! ـ حتما ساواكی میشدم .اگر هم در سال  67زندان
بودم ،حتما تواب میشدم و تیر خلص میزدم .ملت بیایید مرا برای

جنایاتی كه نكردهام و حضرت ناظر ما خوابنما شده و مرا به این
جرمها متهم كرده است ،مجازات كنید! بازار انگ و تهمت كه خوب
براه است ،نیست؟!
آقای »دروغگوی بی پرنسیپ« ـ همان عنوانی كه حاجی
در یك آرتیكل محترمانهاش به دم اسم بنده چسبانده است ـ لبد
جنابعالی همچنان معتقدید كه سازمان مجاهدین خلق عراق معدوم،
نه كسی را زندانی كرده است ،نه كسی را شكنجه كرده است ،نه در
تروری دست داشته است ،نه به كسی تهمت زده است و نه هیچ چند تا
نقطهی دیگری… تمام كارنامهی این سازمان جهنمی را كه زیر و رو
كنید ،فقط »صداقت است و فدا« در راه به قدرت رساندن رهبر
مفقودالثر مجاهدین كه چه خوب شد گم و گور شد ،وال معلوم نبود از
كیسهی مارگیریاش این بار چه افعیای را بیرون میكشید و به جان
ملت ما میانداخت.
برای حسن ختام خدمت ایشان زیر عنوان »دریا هنرمند«
بیهنر عرض كنم كه بنده هم همان غیبگوییهایی را مرتكب شدهام
كه سازمان مجاهدین شما در تمام این  38سال ]مطلب مربوط به یك
سال پیش است[ و به ویژه این  22سال فرار از كشور مرتكب شده
است .دیوار حاشا بلند است .تازه یادم رفت بگویم :وزارت
اطلعات و امنیت حكومت اسلمی غیر از خبر bسفرهای چندگانهی آقای
نجات حسینی و اهل و عیالشان به مام میهن اسلمی ،زیر چتر حمایت
سید روحا خمینی و سید علی خامنهای ،این خبر دست اول را هم به
بنده داده است كه ایشان اصل فارسی بلد نیست تا بتواند كتابی به آن
قشنگی بنویسد .كتابشان را هم یكی دیگر برای ایشان نوشته است.
دم خروسشان از زیر عبای اعتراضاتشان به نوشتههای بنده پیداست.
قسم حضرت عباسشان را شما باور بفرمایید!
میگویند یكی گفت :این چیه هی میگین جلل آل احمد،
جلل آل احمد .آل احمد فقط یك كتاب نوشته كه آن هم اسمش بوف
كور است .دوستش گفت :بوف كور كه مال آل احمد نیست ،مال
صادق هدایت است .گفت :بیا ،یارو یك كتاب داره ،اونم یكی دیگه
براش نوشته!!!
خدا از پررویی كمتان نكند!

عینا خره!
حتما باورتان نمیشود كه عینا را سید آشتیانی از دوتا
چشمش هم بیشتر دوست داشت .شبهای جمعه كه سید تو مسجد
لجاجت ،برای لجبازی با حاكم وقت ،سخنرانی راه میانداخت ،عینا
چهارتا چشم داشت ،دوازده تا هم قرض میكرد ،تا راه و رسم لجبازی

را از مرادش به بهترین وجه ممكن یاد بگیرد .خیلی دلش میخواست
هر چه پای منبر سید یاد میگیرد ،به رفقای تازه به دوران رسیدهاش
هم یاد بدهد .آخر عینا به تاسی از سید آشتیانی ،باعث و بانی
تشكیل جمعی شده بود كه بعدها تو تاریخ/جغرافیای منطقه ،كلی
اهن و تلپ راه انداخته بود .و صد البته كه دستهشان از این هیئتهای
قزمیت و قراضهی زمانهای ماضی نبود ،كه هنوز تقی به توقی
نخورده از هم میپاشد ،یا این كه اعضاش از باد شكم ،یا شور
هورمونهای دوران بلوغ ،شلوغ پلوغ راه میاندازند .بعد هم
فس ...باد بروتشان در میرود و میشوند همراه و همكار حاكم
وقت و تازه برای دسترسی به ”عنوانهای گزاف “bتقسیمی ،تمام
سابقهشان را در طبق اخلص دو دستی تقدیم كارگزاران حاكم
میكنند .بینی و بینا باند عینا از لون دیگری بود .دلیلش این
بود كه خود سید آشتیانی هم از این آخوند قراضهها نبود .كلی اهن و
تلپ داشت .دوران بابای حاكم وقت ،برای این كه دوست نداشت كارت
شناسایی آن وقتها را تو جیب گشادش همراه داشته باشد ،با
ماموران نظمیهی شاهی درگیر شده بود .عمامه را هم تو همان هیر
و ویر به باد داده بود .همین لجبازی شده بود جزو سابقهی طلیی
سید و كلی براش سرقفلی تولید كرده بود .دستش هم كه حسابی به
دهانش میرسید .تو بیتش چهار تا زن عقدی و دوازده/سیزده تا
بچهی قد و نیم قد غاز میچراندند كه نصف بیشترشان از بدشانسی
جزو مخدرات از آب درآمده بودند و طفلكها از بس بدتركیب بودند ،جز
به ضرب نام و نان bسید ،كسی حاضر نبود به خانهی بخت و لبهی تخت
بكشاندشان .سید البته در عین انجام وظایف انقلبیاش ،بدش
نمیآمد كه دست دخترها را تو دست چندتا از این مریدهای چشم و
گوش بستهاش بگذارد .منتها چون این جوانكها دست به كارهای
خطرناكی میزدند و ممكن بود جانشان را فدای شعارهای سید و
لجبازیهاش با حاكم وقت بكنند ،سینی چای را دستشان نمیداد كه تو
نشستهاش برای شیرین كردن دهان مهمانانش ،به بیرونی منزل گل
شدكا bر خانه
كنندبالخره باید تفكیكی قائل می .
و گشادش راه پیدا .
مال زنها بود و كارهای اساسی مال مردها .مخصوصا مردهایی از
لون سید و آن جوانكهای مسجد لجاجت.
مریدهای سید هم مثل مرادشان ،از آن مرید قراضهها نبودند
كه وقتی كیف محتوی اطلعاتشان یك دفعه توسط پاسبان تریاكی
كلنتری دروازه قزوین كشف میشد ،سوراخ موش را یكی هفتصد
تومان بخرند و بزنند به كوه و بعد هم دوتا دوتا از گشنگی و تشنگی از

غارهای كوه البرز بیایند بیرون و به جای بال رفتن از كوه اعتماد مردم،
خودشان را به دام نظمیه و نظمیهچیها یباندازند؛ آن هم برای این كه
گز نكرده ،بریدهاند و بساط كوفته برنجی و كباب دیگی را به هستههای
عملیاتی بالی كوهها منتقل نكردهاند .بی فكری از این بیشتر نمیشد
و همین امید داشتنشان به سفرهی فراخ تودههای دهاتیای كه به
فرمودهی خودشان ،هستهی خرما را آرد میكردند و به تنور شكمشان
میچسباندند ،كار دستشان داده بود.
گروه سید آشتیانی یك سر و گردن از آن سازمان مسلحی كه
هنوز یك ترقه در نكرده ،گرفتار پاسبانهای شیرهای دروازه دولب
شده بود ،بالتر بود .اولندش كه چندین و چند سال طول كشید تا یك
ایدئولوژی منسجم و مدرن از تو صحیفهی سجادیه و كاپیتال ماركس ،با
همراهی و همپایی سید محمد باقر مجلسی و مائوتسه تنگ دست و پا
كنند .و البته چند سالی كار داشت كه سید خودش به این تئوریهای
نیوتونی سادات قطب شمال و جنوب پی ببرد .اصل وقتی با آن
مهندس مسجدی مینشستند و كلمههای كتاب مقدس را میشمردند و
یك جدول گت و گندهی ترمودینامیك كشف میكردند ،میشدند گروه
نیوتون bاسلمی منطقه و اختراعاتشان از كشفیات دانشمندان bنوكر
جهانخواران bاستكباری كلی بیشتر تو منطقه سر و صدا راه میانداخت،
یا راه انداخته بود.
عینا جانش برای سید در میرفت .وقتی با سید نشست
داشتند ،قند تو دلش آب میشد كه سید آنقدر فهم تشكیلتیاش
بالست كه قبل از ورود مرید به منزلش ،یواشكی د bر بیرونی منزل
فراخش را باز میگذارد و عینا عینهو گربه میچپد تو هشتی و
میرود پای منقل سید و مینشیند به ”ضرب ،ضربا ،اضربوهن“ و
”قتل ،قتال ،فقاتلوا“ كه فهم اسلمی/قرآنیاش را بال ببرد .آخر
سید برای این بروبچههای معصوم bاز همه جا بیخبر كلس تدریس
قرآن گذاشته بود كه زیاد گرفتار تضاد و تناقض و وحدت و وحشت
نشوندیا مثل به د•م جامعهی بی
.
كمونیستهای وطنی وارداتی
طبقهی آن جماعت bبیخدا ،یك تركیب توحیدی هم دوخته بود كه
بیخداییشان را درز بگیرد .عینا دلش غنج میزد برای این
شیرینكاریهای سید و هر جا مینشست از این همه شجاعت و
شهامت سید تعریفها و تمجیدها میكرد .همین برو بچهها مدتی
هم برنامه گذاشته بودند كه سید را بدزدند و ببرند تو یكی از خانههای
تیمی گروهشان و نان و آبش را بدهند كه سید براشان ایدئولوژی
چپتر و بالتر از ماركسیسم تدوین كند .انگار صحیفهی سجادیه و

حلیهالمتقین مجلسی بعلوهی رسالهها و حلالمسائلهای رنگ و
وارنگ آقایون رنگ و وارنگتر شریعتمدار كفایتشان نمیكرد و لزم بود
حتما پیرمرد بیچاره را با کلی ترس و لرز بکشانند و بنشانند تو زیرزمین
و ازش ایدئولوژی استخراج كنند كه سرشان پیش رقبای كمونیستشان
بلند باشد .البته كم نمیآوردند .هر دو گروه پا به پای هم پیش
میرفتند و اگر آن طرفیها میرفتند دهات بال و اطلعیههای
انقلبیشان را بین دهاتیهای اتوبوس سوار بیسواد پخش میكردند و
صد البته چوبش را هم میخوردند ،اینها صاف یقهی یك ساواكی
نامرد را میگرفتند كه براشان اسلحه جفت و جور كند و یارو جور
میكرد و آن هم چه جور!! نوش جانشان.
برگردیم سر عینا نازنین و قهرمان تسلیم ناپذیر خودمان!
از قضای روزگار عینا نازنین ما شب عروسیاش تصادفی با
كاركنان نظمیهی شاهی برخوردی پیدا كرد و به جای این كه كامش از
شربت شیرین زفاف ،شیرین شود ،با همان كت و شلوار دامادی راهی
محبس شد و بقیهی قضایا .تا این جایش را داشته باشید ،تا ببینیم سید
آشتیانی از شنیدن خبر لو رفتن شاه داماد چه خاكی به سرش ریخت!
من كه آنجا نبودم .یعنی از بدشانسی به هیچ حیلهای به اندرونی منزل
سید راه نداشتم ،تا برچیده شدن بساط آموزش ”فقاتلوا ائمه الكفر“
سید را شاهد باشم و زیرزیركی به ریشش بخندم .بدشانسی از این
بیشتر نمیشد .مهندس مسجدی همچین ترس ورش داشته بود كه
نزدیك بود چند نفر را تو میدان فوزیهی سابق زیر چرخ اتومبیل bمدل
بالی ساخت bغرب bاستعمارگرش زیر بگیرد و بدون داشتن بیمهی
شخص ثالث ،چند صباحی را به جرم قتل غیرعمد ،گوشهی زندانهای
شاهی به آب خنك خوری بگذراند .راستش من بیشتر از همه از
برچیده شدن بساط ”ضرب ،ضربا“ی سید آشتیانی دلخور بودم .آخر
دیگر سید مریدی نداشت كه لی در را براشان پیش كند و پشت در مثل
گربه سیاهه منتظر بماند و ادای آدمهای مهم تشكیلتی رده بال را
دربیاورد .سید كارش شده بود تو همان مسجد لجاجت منبر رفتن
برای عمله/بناهایی كه همان دور و برها ظهرها نان سنگگ و نان
بربری را تو كاسهی پپسی كولشان ترید میكردند و به نیش
میكشیدند .شبهای جمعه هم همینها پای منبر حاجی ،برای از
دست دادن همان نان و پپسیشان به لطائلت سید گوش جان فرا
میدادند .اما اگر عمله/بناها میتوانستند عنصر تشكیلتی بشوند ،كار
این مملكت این نبود كه حال هست .مارکس شكر میل كرده كه
فرموده است” :كارگرهای جهان متحد شوید“! كارگرهای جهان

متحد میشدند و دسته جمعی میرفتند شهرنو تا مسائل اساسیتری را
از انقلب زحمتكشان جهان حل و فصل كنند .این را خود عینا در
جنوب شهرگردیهای تشكیلتیاش كشف كرده بود .تازه كلی هم
آمار و ارقام پشت سر هم ردیف كرده بود كه چگونه این زحمتكشان
جهان ،این پشتیبانان راستین انقلبهای تودهای ،با بدبختی چندرقازی
گیر میآورند و بعد همه را حرام خاك تو سریهای شهر نوییشان
میكنند!
مهندس مسجدی و عین ا تشكیلتی ،یكی به اتهام عضویت
در یك گروه زیرزمینی و شركت در قتل یك مستشار غربی و آن یكی به
جرم قتل غیرعمد یك پاسبان میدان مخبرالدوله ،تو زندان قصر به هم
رسیدند و با خوشحالی سلم و علیك غرایی تحویل هم دادند .تو بند
بغلی این دو زندانی غیرسیاسی ،زندانی سیاسیای بود كه همولیتی
عینا بود و مهمترین كار سیاسیاش این بود كه رختای ”خیسشو“
بعد از صد دفعه آب كشیدن ،رو دستاش پهن میكرد و سیخ میایستاد؛
صبح تا شب و شب تا صبح و تا رختهاش خشك نمیشدند ،از جاش
تكان نمیخورد .در واقع شیخ ،مخترع دستگاه استخواندار خشككن
تازهای شده بود كه اگر این غربیهای نمك به حرام ارزشش را
میفهمیدند ،این همه تو سر مسلمانها نمیزدند كه :بلد نیستید حتا یك
آفتابهی قزمیت را هم مونتاژ كنید .كارتان فقط تقلید و بچهبازی است؛
البته به هر دو صیغهی ماضی و جاری آن!!
عینا در عین این كه مرید گوش به فرمان سید بود ،در عین حال
تو دانشگاههای مدل فرنگی پایتخت ،كلی نقشه/مقشه یاد گرفته
بود و از تصدق سر همان نقشهكشیهاش ،تو یك شركت مهندسی
در جنوب كشور كار پیدا كرده بود .نظمیههای شاهی معتقد بودند
كه عینا نان تمدن را درمیآورد و حلیم حاج عباس را هم
میزند .پای خودشان .این حرفها را من بعدها كه سه جلد
كتاب خاطرات عینا چاپ شد ،از زبان ناقدینش شنیدم .وال من
هم بر نسبت شما كه میشنوید از میزان ایثارها و جانفشانیهای
سید و عینا بی خبر و ناآگاه میماندم و خسرالدنیا و والخرت از
دنیای دنی به لقاءا میپیوستم ،یا به درك اسفلالسافلین رجعت،
و رحلت میفرمودم .راستی اگر آن منم منم زدنهای كذایی
عینا و رفقاش چاپ نمیشد و به بازار مكارهی اسلمی راه پیدا
نمیكرد ،من چه خاكی تو سرم میریختم؟!
از شما چه پنهان تو زندان شاهی یكی از اختراعات عینا و
رفقاش این بود كه رو كاغذ سیگار اشنو/ویژهی داخلی كه جنس خیلی

لطیف و مرغوبی داشت و احتمال از تولیدات دانشمندان bعرب تبار
منطقهی خاورمیانه بود ،گزارشهای تشكیلتی و دستاوردهای
انقلبیشان را ریزنویس میكردند و بعد كه فایلها قابل حمل به خارج
از زندان میشدند ،آن ها را تو كیسه پلستیكهای میكروفیلمی بسته
بندی كرده ،بلع میفرمودند .باز هم این غربیهای بی چشم و رو
بگویند كه ایرانی جماعت قابل این كه حتا یك آفتابه را لحیم كند،
نیست .عینا پس از بلع این یادداشتهای انقلبی كه تقریبا مصادف
با زمان آزادی یا مرخصیهای زندانش بود ،بیرون از زندان به مبال
مبارك محل اقامتش میشتافت و با كلی زحمت و مرارت ،یادداشتها و
دستاوردهای انقلب را از ماتحتش با گازانبر میكشید بیرون و بعد آن
را بین اعضا و هواداران سید و گروهش تكثیر میكرد .این همه
ظرافت اندیشه و این همه بدعت انقلبی را وا نه گالیهی ملعون به
عقلش میرسید ،و نه ژوردانو برونوی گور به گور شده .حتا خود
نیوتون هم با اختراع اسب بخارش ،بخار این همه اختراعات و
اكتشافات اسلمی انقلبی را نداشت كه نداشت.
یكی دیگر از عجایب اختراعات اعضای حزبالوعدهی سید و
عینا این بود كه رادیویی اختراع كرده بودند كه امواج ارسالی
فركانسهای گوناگون نظمیهی شاهی را میان بر میزد و لو میداد.
رادیو را به تیر چراغ برق كوچهی شاشوها وصل كرده ،بیسیم را هم
با سیمی نازك و نامرئی تا زیرزمین خانهی تیمیشان با چسب اوهو
چسبانده بودند .این همه بدعت و خلقیت را مرتكب شده بودند تا مچ
گروه رقیب را بگیرند كه نامردها تعداد عملیات كذاییشان را دولپهنا به
گروه سید غالب نكنند.
یكی از ابنای سید ،پسركی بود كه نان حلل سید بهش نساخته
بود ،و با این كه سر سفرهی سید شكم bكارد خوردهاش را سیر میكرد،
حلیم حاج عباس را هم میزد .همان دورانی كه سید تو زیرزمین
خانهی تیمی عینا داشت ایدئولوژی اسلمی استخراج و اختراع
میكرد ،این پسرك نمك به حرام زد و رفت و كمونیست از آب درآمد.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل كه گروه رقیب سید ،تا ناف
اندرونی سید هم ستون پنجم جا كرده بودند و از همان جا شاشیده
بودند به همهی كشفیات و اختراعات پدر bبزرگوار این پسرك كه شده
بود عنصر نامطلوب مرتد و برگشته از دین آباء اجدادی سید.
عینا از این همه نمك به حرامی گروه رقیب كاردش
میزدی ،خونش در نمیآمد .تازه جوانك یك كاره یك طومار چند صد
كیلومتری برای باباش ارسال كرده بود و آنجا مراحل مختلف این

دگردیسی ضد انقلبیاش را تشریح و تصریح فرموده بود .بابای
بیچاره یكی تو سر خودش میزد ،شش تا تو سر عینا كه نمك به
حرامها من زن و بچههام را به شما سپرده بودم ،تا بتوانم برای گروه
شما ایدئولوژی كشف و ضبط كنم ،و شما نامردها نتوانستید از نوامیس
من نگه داری كنید و آبروی  1400سالهی من پیرمرد را به باد فنا
دادید.
عینا را كارد میزدی ،خونش در نمیآمد .برای همین
تصمیم گرفت در یك عملیات انتحاری اسلمی ،میزان ”صداقت و
فدایش“ را به پیر و مرشدش به ثبوت برساند .این بود كه رفت تو یك
زیرزمین دیگر و با یكی دیگر از اهالی گروهشان كه علیامخدرهای
تحصیلكرده بود ،برنامهی ساختن بمب خوشهای/اتمی/لیزری/
اسلمی را راه انداختند .بدبختی این بود كه با این كه سالها و
سالها در رابطه با حذف و نفی حكومتیان و حامیانشان تجربه اندوخته
بودند ،ولی از بس عصبی و كلفه بودند ،یك دفعه ضامن نارنجك سبز و
مامانی را اشتباها كشیدند و دوتایی از همان زیرزمین پرت شدند به
بیمارستان ركن دو ستاد بزرگ ارتشتاران حاكم وقت .عینا بیچاره
چشمانش را از دست داد و آن علیامخدرهی طفلك ،جان نازنینش را.
حال دیگر عینا چشمی نداشت كه تو چشم سید بیاندازد و از این كه
نوامیس سید را خوب محافظت نكرده ،عرق شرم بر پیشانیاش
بنشاند .تمام دل چركینیهای سید از عینا تمام شد .آخر چطور
میتوانست از چنین فرزند فداكار و از جان گذشتهای ،انتظاری بیش از
این داشته باشد؟ بی چشم و رویی هم حد و حسابی داشت .بی
چشم و رو تر از همه ،آن مامور نظمیهی شاهنشاهی بود كه تا فهمید
عینا با كلی مداخل و مواجب ،چنین شكری میل فرموده است،
محكم زد پس كلهاش كه” :مرتیكهی الدنگ ...من اصفهونی به
این خری ندیده بودم!“ و لقب عینا خره اینطوری برای عینا،
این سرباز فداكار اسلم انقلبی و شهید زندهی مام میهن اسلمی
بایگانی شد.
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مهدی موش
داشترنگ پوستی سفید• ماستی ،بدون ابرو و
.
قیافهی غریبی
مژه با بینیای كه روی آن جای زخمی كهنه یا سالكی بدقیافه نمودی
زشت داشت .با عینكی ته استكانی كه داخل قابی دمدهی كائوچویی
قیافهای كمدی به او میداد .چندتا لخ سفید موی پشت سر طاسش
را رنگ بور قرمزی كرده بود ،انگار كه حنا مالیده بود .كله گیس
بدریخت و بوری را با كلی اختلف رنگ رو سرش كشیده بود .قدش

كوتاه بود .چهرهای ترس خورده داشت .اصل بهش نمیآمد كه
زمانی چریك بوده است؛ چریكی پر جرات و حرارت و چهارشانه كه
بیشتر ماموریتهای تشكیلتیاش قاچاق اسلحه و ساختن بمب دست
ساز و از این دست كارها بود .هنوز انقلب نشده بود كه آمده بود
آلمان پناهندگی گرفته و شده بود از تك نمود پناهندههای سیاسی
دوران شاه .همه او را یادشان رفته بود .همه گرفتار بودند و بجز
آنهایی كه خودشان خدماتشان را به بیت رهبری اعلم و درخواست
دستمزد میكردند ،كسی پیگیر این اهالی نبود .از قلم افتاده بودند ،تا
این كه جلد اول خاطرات عینا چاپ شد .عینا تو كتابش
اشارهای هم به مهدی كرده بود و كلی تعریف و تمجید از او كه چه
مردانه در برابر كمونیستها ایستاد و حاضر نشد تن به خفت كمونیست
شدن بدهد .همین كافی بود كه دم و دستگاه كشف و حذف
ضدانقلبیون و معاندین به وجود بیبدیل این عنصر موحد و انقلبی پی
ببرد .عینا نوشته بود كه مهدی شاگرد اول رشتهی مهندسی شیمی
دانشكدهی فنی بود و همان سالی كه مهندسیاش را گرفت ،به جای
این كه برود كار كند و برای خودش زندگیای راه بیاندازد ،یا این كه
دست پدر كارگر و دوازده تا خواهر و برادر دست به دهانش را بگیرد،
راه افتاد و رفت جنوب کشور برای اعزام به فلسطین اشغالی.
اول دنبالش گشتند كه تو كدام كشور خاج پرستی مخفی شده
است .عینا گفته بود شاید در آلمان یا هلند باشد .طعمهی خوبی
بود .تازه پروژهی اصلحات راه افتاده بود و اصلحاتچیها دربدر به
دنبال طعمههایی بودند كه به ایران بكشانندشان و برای دموكراسی
دینیشان پروپاكاند راه بیاندازند .از دفتر ریاست جمهوری ـ پس از این
كه آدرسش را پیدا كردند ـ به مناسبت شب عید نامهای براش نوشتند و
به كشورش دعوتش كردند:
»برادر عزیز ،ما میدانیم شما كه سالها برای برقراری
حكومت اسلمی با شاه خائن خدابیامرز چنگ در چنگ جنگیدهاید ،این
شایستگی را دارید كه به میهن اسلمیتان بازگردید و از تمام مواهبی
كه خودتان در تكوینش دست و پایی داشتهاید ،بهره ببرید .بیایید حال
كه موسم بهار است ،دیداری با خاطراتتان تازه كنید و داغ حسرت را از
دیدگان روشنتان بزدایید…«
وقتی یكی از پرسنل دون پایهی نامه نگاری با پناهندگان ،متن
نامهی آماده شده را به حاج عباس نشان داد ،جناب چشمش كه به
اصطلح ”شاه خائن خدابیامرز“ افتاد ،محكم زد تو سر نویسنده كه
مرتیكه این چه جور نامهنگاریای است!؟ یارو اگر سلطنتطلب باشد

كه برنمیگردد .در ثانی كی امام امت ”مدظله“ به آن نوكر شیطان
بزرگ فرموده بود خدابیامرز؟! این جا دیگر نوبت كارمند میرزابنویس
بود كه مچ حاجی را بگیرد كه امام امت سالهاست راحل شده است و
سایهای نیست كه برای تداومش دعا میكنید!
در ادامهی دعوتنامه هم شعری با این مضمون ضمیمهی
نامهشان كرده بودند كه دل ارباب مبارزهی مسلحانه و غیرمسلحانه را
حسابی آب میكرد:
»بیا تا گل برافشانیم…
بهار
با ترنم باران
شمیم سبزه زاران
و
گلباران باغچههای محبت و همدلی میآید
زندگی…
دگر باره آغاز میشود«
به پیوست هم نوشته بودند:
»فرارسیدن نوروز باستانی بر فرزندان ایران زمین خجسته
باد!«
”ایران زمین“اش را با رنگ سبز نوشته بودند و ”بیا تا گل
برافشانیم…“ اش را هم با رنگ سرخی آفتاب پریده و دل مهدی
را حسابی برده بودند.
سال  1377بود .سالی از انقلب دوم و یورش اصلح طلبان
به مواضع قدرت میگذشت .در غرب قیامتی بود و این جماعت
اصلحاتچیها زوم كرده بودند كه همهی پناهندهها را شكار كنند و به
وطن بكشانندشان .برای دم و دستگاه اداری ”بازگشت به وطن“
مهدی مزهی دیگری داشت .عدل گیر داده بودند به ”سابقاتش“ و به
این نتیجه رسیده بودند كه در این دو دههی جدا شدنش از سازمان
مجاهدین كمونیست شده ،لم تا كام نتق نكشیده و دست از پای
سیاسی خطا نكرده است .مهدی از آن پناهندههایی نبود كه زندان
رفته باشد ،شكنجه شده باشد ،فرار كرده باشد ،عضو گروههای معاند
و منافق و ضد انقلب و محارب خدا و جانشینان خدا شده باشد .كاری
اگر كرده بود كه هنوز این جماعت چند و چونش را درنیاورده بود،

برعلیه "شاه خائن خدابیامرز" بود كه حسابی باب دندان متولیان
پروژهی ”بازگرداندن فراریها به وطن“ بود.
دست آخر هم مهدی مثل خیلیهای دیگر پاش رسید به سفارت
و بعد هم یك لیست سیاه گنده گذاشتند جلوش تا هر ایرانیای را كه
میشناسد ،مشخصاتش را بنویسد .اولش باورش نمیشد كه به این
مفتی دارد قدم به وطنی میگذارد كه سی سال پیش از آن دررفته
است .تو غربت عیالمند شده بود و اتفاقا عیالش هم از همرزمان و
زنان مبارز و مجاهدی بود كه دنبال عیالش انقلبی شده بود و زیر
چادرش هفتتیر به كمر میبست و تو كوچه/پسكوچههای
اردوگاههای حلبی فلسطینی به بچههای آنها ساختن كوكتل مولوتف
را یاد میداد .فرمولش را هم از عیال آقا مهندسش یاد گرفته بود.
مهدی و بانو با تمام توانشان ،تا جان در بدن داشتند ،در راه استقرار
دموكراسی دینی مسلحانه در خاورمیانه و حذف اسرائیل خائن ظالم بل
”تلشیده“ بودند .از ظاهر امر هم برمیآمد كه در اثر آن همه
”صداقت و فدا“ كلی هم ”پلسیده“ بودند.
بعد كه خانوادگی مورد غضب بخشی از دم و دستگاه تغییر
مواضع داده شدهشان قرار گرفتند ،در رفته و به غرب امپریالیست
پناهنده شدند .پیش از جدایی هم شاهد دو/سه تا حذف فیزیكی
درون گروهی بودند كه بدجوری كك به تنبانشان انداخته بود .تو همین
هیروویر هم دو تا شازدهی تازه و كوچولو به نسل خجستهی
دموكراسیطلبان دینی مسلح اضافه كردند ،و عندالزوم از برادر و
خواهری استعفاء دادند و شیرجه رفتند بالی نردبام پدر و مادری.
در طی هجده سالی كه از انقلب اسلمی تا زمان ارسال
دعوتنامه میگذشت ،در زندگی خصوصی این خانوادهی دموكراسی
طلب دینی مسلح كلی تغییرات ایجاد شده بود .خواهر فریده موهاش
پاك سفید شده بود و موهای مهدی هم كل ریخته بود .با این كه
فریده هنوز از روسری استعفا نداده بود ،اما مهدی با عیالش دچار یك
زاویهی عقیدتی شده بود .زاویه از آنجا پیدا شده بود كه مهدی برای
این كه خیلی كچلیاش معلوم نباشد ،یك كله گیس مصنوعی از این
موهای پلستیكی خریده و سر كچلش گذاشته بود؛ كه البته این كار با
ایدئولوژی اسلمی كل خانواده نمیخواند .خواهر فریده نمیتوانست
تحمل كند زمانی كه به خاطر حفظ حریم بند تنبانی مردهای پیرامونش
مجبور است خودش را در زندان ابد چادر سیاه و لچك زندانی كند،
مهدی برای خوشگلتر شدن كله گیس بخرد .قضیهی كله گیس آنقدر
كش پیدا کرد تا این كه خواهر یا مادر فریدهی بیچاره دچار دپرسیون

شد .طفلك نمیتوانست باور كند كسی كه روزگاری مسئول
عقیدتیاش بود و در همان جلسات هفتگی آموزش ایدئولوژی گرفتار
تیرغیبش شده و به عقد سازمانیاش درآمده بود ،یك كاره بزند زیر
همهی آن شعارها و عدل برود سر كچلش كله گیس بگذارد كه
خودش را جوانتر و خوشگلتر نشان بدهد .فریدهی بیچاره صورتش
كلی چین و چروك برداشته و پوست خوش طراوتش تو آفتاب گرم و
سوزان مناطق عربی كامل از ریخت افتاده بود .این كشمكش سالها
ادامه داشت ،تا این كه حوصلهی مهدی سررفت و رفت دخترکی عراقی
را صیغه كرد .اصل كله گیسش را به خاطر همین دخترك خریده بود
و بیچاره خواهر فریده نمیتوانست معنی و مفهوم این همه دگردیسی
انقلبی یا ضدانقلبی را "درك و فهم" كند.
این ازدواج موقت تا حوالی سفر مهدی به تهران ادامه داشت ،تا
این كه مهدی برای این كه بانو در غیابش بتواند صیغهی ”برادر“های
دیگر شود ،صیغهی دخترك را پس خواند و بقیهی مدت صیغه را بخشید
و راهی وطن شد .سفر اول را تنها رفت تا اگر خطری پیش آمد ،تنها
دامن خودش را بگیرد و خطری متوجه فرزندان برومندش نشود .كلی
هم منت سر فریده گذاشت كه مراعات حال و احوال او را هم كرده
است.
البته خیلی نگران بود .از بس ضدانقلبیون بر علیه حكومت
اسلمی لغز خوانده و به نقض حقوق بشر و قتل و حرق متهمش
كرده بودند ،دست و دلش میلرزید .با این كه سفارت به او قول همه
گونه همیاری و همكاری و در واقع نوعی امان نامه داده بود ،ولی از
وقتی تصمیم گرفته بود راهی وطن شود ،دل شوره گرفته بود.
بالخره راز دلش را با یكی از اهالی مسجد هامبورگ كه او هم پایی
در سفارت و دستی در كار فرهنگی خارج كشوری داشت ،در میان
گذاشت .رفیق كه از اهالی سازمان دوقلوی سازمان قدیم مهدی بود،
خیالش را راحت كرد كه او هم مثل خیلیهای دیگر یكی/دوسالی است
به وطن تردد دارد و این دل شورهها را او هم داشته است و جایی
برای نگرانی نیست .بعد هم اضافه كرده بود كه ما را در كشورمان
روی دست میبرند ،اگر شاكی خصوصی نداشته باشی ،كسی كاری به
كارت ندارد.
شاكی خصوصی؟ چه كسی میتوانست از یك چریك مبارز
شكایتی داشته باشد؟ كدام نمك به حرامی جرات میكرد نگاه چپ به
”سابقات“ شاه مهدی بیاندازد؟ هیچكس! و مهدی بیدردسر وارد
وطن شد .تو فرودگاه مهرآباد چند راس لباس شخصی منتظرش

بودند .خانوادهی مهدی پس از هجرت انقلبی شاه پسرشان به
سرزمینهای اشغالی بكلی از هم پاشیده بود .پدر و مادرش مرده
بودند .دو/سه تا از برادرهاش شهید راه جنگ مبارك تحمیلی با
عراقیهای كافر شده بودند .یك خواهرش تصادف كرده و همراه با
عیال و بچههاش دسته جمعی وارد بهشت شده ،اجاره نشین لب
حوض كوثر شده بودند .بقیه هم پخش و پل بودند و از دامنهی
اطلعات bاطلعاتچیها بیرون .مهم نبود .مهم این بود كه در
تقسیم اراضی بین ادارات موازی اطلعاتی مهدی سهم حاج عباس
شده بود و همو دستور داده بود كه سپاه و قوهی قضائیه و بقیهی
ادارات تابعه و موازی بزنند به جدول!
آقا را با عزت و احترام به دفتر نخست وزیری سابق بردند.
كمی هم پشت در منتظرش نگه داشتند .بالخره مردی سیاه مو و
جوان كه ته لهجهای شیرازی داشت ،در اتاقی را باز و به داخل دعوتش
كرد .بعد هم با لبخندی از میهمان خواست از خودش حرف بزند.
مهدی از وقتی وارد وطن شده بود ،یك بند به فكر كوچهی مهدی موش
بود ،همان كوچهای كه بارها در آن با برادرهای سازمانیاش قرار
تشكیلتی میگذاشت .از بس برادرهای سازمانی تو این كوچه با
مهدی قرار گذاشته بودند كه یكی از همانها به مهدی لقب ”مهدی
موش“ داده بود و این اسم تا بعدها روش مانده بود .البته برادرها
بعضی وقتها قرارهاشان را تو كوچهی شاشوها هم میگذاشتند و
مهدی نمیدانست این چه اسمهایی است كه اهالی برای این كوچهها
انتخاب كردهاند ،چون كوچهی ”مهدی موش“ هم به اندازهی
”كوچهی شاشوها“ بو میداد!
لبخند رئیس مربوطه كمی از نگرانیهای مسافر را تخفیف داد.
سر درددلش باز شد .با اشكی به چشم گفت كه بیشتر دوستان و
همرزمانش را در این سی و چند ساله از دست داده است .چند نفری
هم كه ماندهاند خائن به اسلم و انقلب شدهاند و او برای همین تا به
امروز جرات نكرده است پا به وطن بگذارد .میترسید او را به جرم
اینها به صلبه بكشند .رئیس گفته بود :نه جانم ،هیچكس را در قبر
یكی دیگر نمیگذارند .رحمت و رافت اسلمی مسئولین و رهبری
بسیار زیاد است .ما خیلی از تروریستها را كه آدم هم كشتهاند و
برعلیه نظام الهی جمهوری اسلمی اسلحه كشیدهاند ،عفو كردهایم و
همهشان دارند مرتبا به وطن تردد میكنند و در این تردد به جز سیاحت
و صفا به تجارت هم میپردازند .تازه خیلیهاشان در دوبی و امارات

شركت زده و سرمایهدار شدهاند .بعد هم خندیده و گفته بود :باید
بیایی و ببینی وطن چه صفایی دارد!!
از سوال و جواب خبری نبود .همهاش نوید بود و وعده و
خوبف• شما نیست كه با این همه ”سابقات“ دچار
خبرهای  :حی
سرنوشت فلهای ضدانقلبیون باشید! حیف شما نیست ،این تن بمیره،
حیف شما نیست و محكم زده بود تو صورتش كه برق از سر مهدی
پریده بود.
این طوری پای مهدی موش به وطن باز شد .جایی نبود كه
بخواهد برود .نه كسی را میشناخت و نه كسی میشناختش .آنقدر
بیكس و كار بود كه حاجی براش اتاقی تو هتل هیلتون سابق رزرو
كرد و بهش قول داد سراغش برود .شب اول را تو رختخواب نرم و
گرم هتل سر كرد ،ولی هر چه كرد خوابش نبرد .از پنجرهی اتاقش
آسمان دود گرفتهی شهر را تماشا میكرد و یادش میآمد كه آن
سالها هوا اینقدر غلیظ نبود .دور و بر هتل چند منارهی مسجد بود
كه بدون هماهنگی هر كدام قرآن را به نمطی میخواندند و رونق
مسلمانی را میبردند .لزم نبود در این هتل نگران گوشت خوك
باشد .رسیده بود به وطن و از گوشت كشتارگاه وطنی دلی از عزای
كباب چنجه و جوجه كباب و برنج زعفران زده و سالد شیرازی و ماست
و موسیر و آبجوی بدون الكل و مخلفات دیگر درمیآورد .آنقدر خورد
كه دل درد قدیمیاش دوباره عود كرد و مجبور شد تمام شب را تو
اتاق دست به شكم به خودش بپیچد .چند بار زنگ زد و از اهالی هتل
نبات داغ و عرق نعنا خواست كه فقط با اولیاش موافقت شد .دومی
دم دست نبود و باید از ولیت فارس وارد میشد .از بس شبی دل
درد كشید ،صبح یادش رفت برای اقامهی فریضهی اجباری نماز صبح
سر ساعت از خواب بیدار شود .هنوز دست و رو نشسته تو
رختخوابش چمباتمه زده بود كه تقهای به در اتاقش خورد .حاج
عباس جوانكی فرنگ رفته را خدمتش فرستاده بود تا هر خرده
فرمایشی دارد ،برآورده كند .مهدی موش كه این جا به او آق مهدی
میگفتند قبل از همه خواست دكتر برود و چند حبه قرص معده به
نافش ببندد .آقا مجید یا همان پیشكار اعزام شده و در خدمت گفت
كه احتیاجی به دكتر نیست .او در اتومبیلش یك جعبهی كمكهای اولیه
دارد و هر چه جناب بخواهد در اختیارش خواهد گذاشت .بعد هم
گفته بود كه ایران مقدم مسافران خارج را با بردنشان به مرقد مطهر
امام راحل خیرمقدم میگوید .برنامهی روز اول مشخص شد .دست
و رویی شسته شد ،نان و پنیر و چای شیرینی هم بال انداخته شد ،چرا

كه حلیم بوقلمون و كله پاچهی رستوران هتل برای معدهی مشكل دار
آق مهدی خوب نبود .میترسید وسط زیارت كار دستش بدهد.
لباسش را پوشید و راه افتاد .مجید گفت بهتر است جناب پیراهن سفید
نپوشد .هر چه باشد آنجا یك محل زیارتی است و پیراهن رنگی برای
چنین جاهایی ”خوبیت“ ندارد .در ضمن تاكید كرد كه مهدی ریشش
را نتراشد و عطری هم استعمال نكند .آخر دخترك عراقی ،عیال
صیغهای مهدی براش ادوكلن ”شانل“ خریده بود كه بوی تند عرق
تنش ،دلش را به هم نزند .بعد از كلی استخاره عطر خریده شده ،به
مناسبت تولدش تقدیمش شده بود .این جوری بود كه مهدی با واژهی
عطر و اصطلح ”شانل“ آشنا شده بود .پیش از آن هر وقت تو
تلویزیون یا پشت ویترین مغازهها عطر شانل یا كریستیان دیور یا
شورت و زیرپوش كالوین كلین میدید ،ترش میكرد و میگفت :این
قرتیبازیها برای اواخواهرهاست ،نه برای مردهای واقعی! با این
همه به خاطر زن صیغهایاش كه انصافا دخترك بانمكی بود ،مجبور
شد هم جوال اواخواهرها شود.
به هر حال ریش نتراشیده ،پیراهن مشكیای را كه مجید با
خودش آورده بود و به تنش زار میزد ،پوشید و آن را انداخت روی
شلوارش كه هیكلش خیلی سكسی نباشد .بعد هم راه افتادند به
سمت بهشت زهرا .با این كه بهار بود ،اما هوا جهنمی بود .دود
گازوئیل و گاریهای دستی و مردمی كه همزمان با هم عربده
میكشیدند و ماشینهایی كه درست موقع چراغ قرمز از خط عابر
پیاده عبور میكردند ،مردمی كه قیقاج لی ماشینها میدویدند و
دستهی گداهایی كه هركدام یك قاب دستمال چرك دستشان گرفته
بودند و به شیشهی ماشینهای عبوری میمالیدند و التماس دعا
داشتند ،اگر هم رانندهای تحویلشان نمیگرفت ،مادر و خواهرش را
یكی میكردند .به ویژه سیل ناقصالخلقههایی كه یا موجی بودند و
یا بی دست و پا و همگی فرآوردهی بركات جنگ میهنی تحمیلی با
صدام یزید عفلقی تكریتی ،این اركستر هماهنگ را كاملتر میكردند.
انواع دستفروشهای وطنی هم دستهی كر این اركستر كلسیك
بودند .چند گله هم مردان خودفروش با ابروهای باریك شده ،دنبال
مشتری بودند و هی سر هم برای تجاوز به حریم كاریشان عربده
میكشیدند .انگار برای محل كارشان كلی سرقفلی به كمیتهی محل
پرداخته بودند .دل و رودهی مهدی داشت به هم میخورد .قبل از
آن از چند بزرگراه و كوچكراه ویراژ رفته بودند تا از كلنشهر تهران
راهی جنوب شهر شوند .چند تا زن ”شل حجاب“ هم آن وسط در

حالی كه آدامس قلمبهای را میلمباندند ،دنبال مشتری میگشتند.
همهی اینها در چشم مهدی یك باره قیاس شد با آن زمانها كه چند
چرخ گاری تو همین میدان هندوانه و خیار نوبرانه بار كرده بودند .یك
سمت فال گردو میفروختند .جایی هم چند تا پسر بچهی تخس
بستنی نوبر بهار را به نیش میكشیدند .یك لبویی هم آن سمت
چهارراه ایستاده بود و پاسبانی وسط خیابان به جای چراغ قرمز به
مردم راه نشان میداد و وقت و بی وقت سر ماشینها و عابرهای
پیاده سوت میكشید .این جا كسی سوت نمیكشید .همه با هم جیغ
میكشیدند و انگار همهشان سعی داشتند بلندتر عربده بكشند.
خرابههایی كه آن سالها دور و بر میدان بود و بعضی وقتها مبارزین
ملتشان را زیر سنگهای آنجا پنهان میكردند ،حال تبدیل به برجهای
چندین طبقهای شده بود كه از هر بالكنش چند تا بشقاب ماهوارهای
در زاویههای گوناگون و یك عالمه تنبان و چادر و لچك خیس رو
بندهای رختشان آویزان شده بود كه داشتند دود گازوئیل میخوردند.
شهر خاكستری بود و لباسها هم خاكستری و سیاه .بجر آن چند زن
”شل حجاب“ بقیهی زنها تو چادر سیاهشان همچین پیچیده بودند،
انگار كه قنداقشان كرده باشند.
تو راه حرم امام سیزدهم دل درد مهدی باز عود كرد و مجید
مجبور شد برنامهی سفر تفریحی/زیارتی مسافر تازه وارد را درز بگیرد
و این بار او را به خانهای ویلیی در خیابان سلطنت آباد پیشین كه حال
پاسداران شده بود ،منتقل كند .وقتی مهدی سراغ اسباب و اثاثیهاش
را گرفت ،مجید قول داد در اولین فرصت آنها را براش پست كند؛ چون
پستش با همین سفر زیارتی جابجا و تحویل بخش دیگری از ادارات
اطلعات وطن اسلمی میشد.
خانهای بود ولنگ و واز با كلی مبلمان سلطنتی ،تلویزیونی قد
پردهی سینما و یك بار مشروب این هوا پر از انواع مشروبات نجس و
غیرنجس .نخواسته بودند از اول سخت بگیرند .در واقع كاری هم به
پوشیدنی و نوشیدنی و كشیدنیاش نداشتند .كارهای مهمتری در راه
بود.
مهدی سه/چهار روزی را تنها در این خانهی ولنگ و واز سر
كرد .تا لنگ ظهر میخوابید .بعد صمد آقا كارگری كه مستخدم خانه
بود ،میز صبحانه را براش میچید ،روزنامههای صبح تهران را میآورد،
نامهای اگر داشت براش پست میكرد كه البته نداشت ،یعنی هنوز
نداشت .رد خانوادهاش را در این چند سال گم كرده بود .آن چند
سالی كه رفته بود جنوب تا به جنبش ”الفتح“ بپیوندد ،ارتباطش با

ایران قطع شده بود .انگار آنها جابه جا شده و ردشان را پاك كرده
بودند .بعد در آفتاب كنار استخر خوشقوارهی حیاط ویل لم میداد.
بعد از ناهار تنی به آب میزد و تا غروب همینطور در خانه پلس بود.
شب شامی سبك كوفت میكرد كه معمول دلدردش دوباره عود
میكرد و تا نیمههای شب كانالهای ماهوارهای را دور میزد و
رقصهای عربی و تركی نشمههای كافههای ساز و ضربی شرقی را
تماشا میكرد .پس از چند روز بالخره بستهی شخصیاش از راه
رسید و توانست به دفتر تلفنش دسترسی پیدا كند .همچین كه شروع
كرد به شماره تلفن گرفتن ،صدایی از آن سوی خط گفت كه امروز را
هم صبر كنید ،حاج آقا با شما كار دارند.
طرفهای عصر بود كه زنگ در ویل را زدند .مستخدم دوید
كه آقا شلوارتان را بپوشید ،خوب نیست با پیژاما ،شاید حاج آقا
همشیرهای را همراه آورده باشند .مهدی دوید به اتاق خواب و
شلوارش را كه چروك رو زمین ولو بود و خشتكش از پشت آن پیدا ،به
كونش كشید.
یا اللهی گفته شد و در یك آن پنج/شش نفر با هم وارد اتاق
پذیرایی شده ،بعد از سلم و صلوات روی مبلهای سفید خوشقوارهی
ویل ولو شدند .بفرمائی زدند و مهدی را هم دعوت به نشستن كردند.
مهدی كه هاج و واج مانده بود ،نگاهی به صمد كرد .صمد ابرویی بال
انداخت و به سمت آشپزخانه روان شد .بوی چای تازه دم كردهی
"خانم خانمها" فضای خانه را پر كرده بود.
خود حاج عباس آمده بود و علیامخدرهای را هم همراه آورده
بود كه همشیره مسئول ضبط نوار ویدئویی هستند .دم و
دستگاهشان را ولو كردند تو اتاق و گفتند آمدهایم با شما گفتوگویی
ترتیب دهیم .میخواهیم خاطراتتان را برای نسلهای فردا و پس
فردا ،برای فرزندان به دنیا نیامدهی امام امت و رهبر عالیقدر جهان
اسلم و تشیع منتشر كنیم.
مهدی ذوق زده گفت :من كه هنوز عرق تنم خشك نشده
است .گفتند اشكالی ندارد .روز را تقسیم كردهایم .تا ظهر
استراحت كنید .بعد از ناهار برادران همراه با این همشیره خدمتتان
میرسند و هر چقدر دوست داشتید نوار پر كنید .شب هم میرویم
گردش و جاهای دیدنی مملكت امام زمان را نشانتان میدهیم .مهدی
با خودش فكر كرد شب و گردش ،كه حاج عباس خندید و گفت:
نمیدانید مملكت امام زمان را چقدر قشنگ ساختهایم كه شبش از
روزش هم قشنگتر است .دست آخر دو ساعتی فیلم گرفتند و رفتند.

قرار را هم برای ساعت نه شب گذاشتند كه بعد از اقامهی نماز مغرب
و عشاء سر وقت به سراغش بیایند و با ماشین مخصوص به گردشش
ببرند .تاكید هم كردند كه بهتر است چیزی نخورد ،چون شام مرتبی در
كار است .خواهر زكیه دو ساعت نوار حرفهای پر شدهی مهدی را
برداشت و در كیف دستیاش گذاشت .با یكی از برادرها پچ پچی
كرد .یارو فرمود :متن پیاده شدهی گفتوگوتان را برای تصحیح و
تكمیل برایتان خواهیم آورد.
حرفها البته خیلی جدی نبودند .بیشتر برمیگشت به
اتوبیوگرافی مهدی و این كه در شهر مقدس كاشان به دنیا آمده است.
دوازده تا خواهر و برادر و پدری كارگر دارد ـ یا داشت ـ و ننهای كه
همیشهی خدا یا حامله بود ،یا زائیده بود ،یا داشت بچه شیر میداد.
بار یك عالمه كار bخانه را هم تنهایی به دوش میكشید و پدری كه تو
خیابان همیشه جلوتر از ننهاش راه میرفت .و این كه روزی از پدرش
پرسیده چرا نمیایستی تا ننه هم برسد ،كه پدرآمرزیده سرش داد زده
بود :فضولی موقوف ،برو جلو و به این كارها كاری نداشته باش!!
مهدی اضافه كرده بود كه این اولین جرقه بود برای مبارزهی
مسلحانهاش بر علیه نظام فاسد شاهنشاهی .حاج عباس با این كه
خلقش تنگ شده بود ،چون بخش دوم حرفها به شاه خائن
برمیگشت ،چیزی نگفت ،فقط تاكید كرد كه بخش اول گفتوگو را
حذف كنند و بخش ثانی جمله را در متن پیاده شده بیاورند.
هنوز ساعت نه نشده بود كه اتومبیلی دم در بوق زد .صمد كه
انگار به وظیفهاش خوب آشنا بود ،وارد اتاق خواب مهدی شد و پرسید:
آقا حاضرید؟ مهدی پرسید :هنوز كه نه نشده ،راستی لباسم خوب
است؟ صمد گفت :فرقی نمیكند .هر طور راحتید .فقط داروهاتان
را بردارید ،شاید شب جایی اطراق كردید.
تو ماشین سه نفر نشسته بودند .ریششان را بفهمی/نفهمی
اصلح كرده بودند .پیراهن تمیزتری پوشیده بودند .دوتاشان شلوار
جین ماركدار به پا داشتند كه وقتی مهدی آنها را دید ،دلش برای شلوار
جین خودش كه آن را تو آلمان جا گذاشته بود ،تنگ شد .همراهان
بلندبلند میخندیدند و با مهدی سر به سر میگذاشتند .مهدی با تردید
پرسید :كجا میرویم؟ و جاده را پائیده بود كه ماشینشان تو سربالیی
مثل نسیم ملیمی انگار كه روی ابر پرواز میكند ،بال میرفت .همچین
آرام كه آب تو دل مهدی تكان نمیخورد .شهر پر از چراغ بود و هر
چه میگذشت از تعداد چراغها كاسته میشد .بالخره جلو دروازهی
آهنی جایی مثل یك باغ بزرگ ایستادند .یكی از برادرها پیاده شد و

چیزی در گوش نگهبانی كه آنجا ایستاده بود ،گفت كه نردهها را بال
دادند و اتومبیل مرسدس بنز  97از جادهای روستایی پیچید و بازهم از
سینه كش تپه بال رفت .جایی بود مثل یك باغ درندشت پر از گلهای
رنگارنگ .با این كه هوا تاریك شده بود ،ولی بوی عطر گلها فضا را
حسابی عطرآگین كرده بود .مهدی كه سالها بود عطر گلهای رز و
یاس چمبا و نسترن قشقایی را فراموش كرده بود ،نفس عمیقی كشید
و یاد بچگیهاش افتاد تو كاشان و بعد تهران كه برای قرارهاشان
میرفتند پارك فرح یا پارك ساعی و گاه كه دخترك بانشاطی را میدید
كه انگشت كوچكش را به انگشت كوچك جوانك ژیگولویی گره زده و
صفا میكند ،حسودیاش میشد .همهشان حسودیشان میشد.
همهشان دسته جمعی این ”فجایع“ را ثمرهی حكومت "شاه
جنایتگر جلد" و امپریالیستهای جهانخوار میدیدند و برای همین هم
تصمیم گرفتند شر این خائن بالفطره را از سر مملكت اسلمی ایران
كوتاه كنند ،تا بتوانند حافظ ناموس زن و دختر مردم باشند.
وارد ساختمان سفید قشنگی شدند كه شبیه به یك قصر مدرن
بود .اتومبیل را در پاركینگ باغچه مانند شیكی پارك كردند .چند
اتومبیل مدل بالی دیگر هم همان جا پارك بود .آخوندی با عبایی
شكلتی و عمامهای سفید برفی از اتومبیل تویوتایی پیاده شد و سری
به سمت اتومبیل اینها تكان داد .برادر راننده سلم بلندبالیی تحویل
حاجی داد .بعد یكی یكی پیاده شدند .برادرها دستی به لباسشان
كشیدند و لبخندكی به هم زدند .راننده دستش را پشت مهدی گذاشت
و در حالی كه با دست چپش او را به سمت در ورودی ساختمان هل
میداد ،گفت :اول شما بفرمائید!
از راهرویی كه با چندین گلدان بزرگ پر از گلهای تازه تزئین
شده بود و در گوشهی آن جالباسی چوب آبنوسی جلوه میفروخت،
گذشتند و وارد سالنی بزرگ شدند كه بی شباهت به زمین فوتبال نبود؛
بزرگ و درندشت پر از مخدههای رنگارنگ ،چندین میز سرو چای و
چندین و چند قلیان با سرقلیانهای آنتیك ناصرالدین شاهی .در
گوشهای هم یك دست مبل خوش ریختی هماهنگ با رنگ مخدهها
چیده بودند .آخوند عبا شكلتی پای چپش را روی پای راستش انداخته
و جوراب سفید كالوین كلینش را از زیر پاچهی شلوار نخی
خوشدوختش بیرون گذاشته بود .كفش چرمی ظریف كنیاكی رنگی
پوشیده بود كه هماهنگی جالبی با عبای بدننمایش داشت كه روی
لبادهی سفید ابریشمیاش نگاهها را پشت سرش میكشید .مردك
چیزی بود شبیه به مردهای مدلهای عكاسی منتها با لباسی عربی و

لبخندی متین كه احوالش از اعتماد به نفس و شكم سیرش نشان
داشت .مهدی نگاهی به لوسترهای كریستال بالی سرش انداخت و
این كه با وجود آن همه لوستر ،نور اتاق زل نبود و روشنایی مطبوعی
را زیر پوست میدواند .از یك سمت سالن بوی دلنواز تریاك اعلی
سناتوری مشام را مینواخت .چند زن باریك اندام كه بیشتر دختربچه
به نظر میآمدند ،سینیهای میوه و شیرینی و نوشابه و شربت را دور
میگرداندند .مهدی هنوز داشت فضا را زیر و رو میكرد .اما انگار
برادرها خیلی غریبه نبودند .انگار خانهی خودشان بود .به هر
گوشهی ساختمان سرك میكشیدند و با دستی بر شانهی هم ،در حال
پچ و پچ از سویی به سویی دیگر میرفتند .یكیشان اشارهای به
مهدی كرد و طرف صحبتش لبخندی تحویل مهدی داد .بعد همان
راننده به سمت مهدی آمد و او را به سوی اتاقی راهنمایی كرد ،درست
همان طور كه دستش را روی شانهاش گذاشته و به سمت ویل
روانهاش كرده بود.
روی مخدهها چهار زانو یا زانو به بغل گله به گله ولو شدند و
مشغول نوشیدن و خندیدن و جوك گفتن .مهدی هنوز نفهمیده بود
كجا هستند .مدتی كه گذشت آخوند جوانی از اتاق روبرویی به سمت
مهدی آمد .مهدی خواست از جاش بلند شود كه حاجی دستش را روی
شانهاش گذاشت و خودش تا كمر خم شد و گفت :حاج آقا با شما كار
دارند .مهدی از برادرها كه میخندیدند و تخمه ژاپنی میشكستند و
بستنی اكبر مشدی میلمباندند ،عذرخواهی كرد و همراه با آخوندك راه
افتاد .وارد اتاق كه شدند ،حاج آقا كه پشت میز مجللی نشسته بود و
چندین و چند آلبوم عكس جلوش ولو بود ،خودش را كمی خم كرد ،به
نشانهی احترام و مبلی را به مهدی تعارف كرد .پرسید مهدی چیزی
لزم ندارد كه عرض كرد همه چیز صرف شده است ،تازه ”معدهای“
هم هست و هر چیزی را نمیتواند بخورد .حاجی گفت :بل به دور!
و شروع كرد از زمین و آسمان حرف زدن .همان طور كه حرف
میزد و از سفرهاش به خارجه میگفت ،رسید به این جا كه زنان
فرنگی سگ كی باشند .هیچكدامشان به پای زنهای ایرانی
نمیرسند .مهدی آب دهانش را قورت داد و نگاه استفهام آمیزی به
حاجی كرد كه حاجی گفت :برادر در این مملكت امام زمان ما هیچ
كار غیرشرعیای نمیكنیم .هر چه كردهایم و هرچه میكنیم ،سنت
خدا و پیامبر و ائمهی اطهار است .شما هم اگر دوست دارید،
همشیرهای را برایتان صیغه كنیم ،تا خستگی از تنتان در برود .مهدی
هنوز فكر میكرد كه اینها نمایش است و حضرات دارند او را امتحان

میكنند ،ببینند چقدر خوددار است و تا كجا میتواند امیالش را كنترل
كند؛ درست مثل آن سالها كه سالهای سال در درون تشكیلت مجبور
بودند مشت به قلب و خیلی جاهای دیگرشان بكوبند كه حشری نشوند
و از دایرهی شهدای زندهی آرمانخواه آن دوران بیرون .اما انگار در
این قصر هیچ خبری از ریاضتهای سازمانی/تشكیلتی نبود .این
جماعت نسل دیگری بودند كه نه با خوردن مشكل داشتند ،نه با
نوشیدن و نه حتا با كشیدن .با خیلی چیزهای دیگر هم مسالهشان را
حل كرده بودند .اگر مهدی بدبخت بیست سال طول كشید تا توانست
به خودش بقبولند كه دخترك عراقی را صیغه كند ،اینجا درست خود
بهشت بود و جویهای شیر و عسل و حوریان بهشتی و این همه مومن
كه داشتند صفا میكردند و دلشان میخواست اسباب عیش و صفای او
را هم آماده كنند .هنوز باورش نمیشد .حاجی دهانش میجنید و
چیزهایی عربی بلغور میكرد و با این كه مهدی در آن دوران bكار
تشكیلتی خارج كشوریاش در كشورهای عربی ،بفهمی/نفهمی عربی
یاد گرفته بود ،اما معنی حرفهای حاجی را نمیفهمید .این جماعت
از اسلم فقط قرآن را شناخته بودند و نهجالبلغه را ،برای همین هم
از حدیث و روایتهای دست چندم حوزهای آنقدرها اطلع نداشتند.
حاجی حرف زد و زد تا رسید به امام حسن و سیصد و پنجاه تا همسر
دائم و موقت و كنیز و اسیر جنگیاش و زنانی كه خودشان را به امام
بخشیده بودند و دختر عموها و دختر عمهها و دختر خالهها و دختر
داییها و همینطور كه حرف میزد ،دهانش میجنبید و آب دهان
مهدی را راه میانداخت.
دست آخر آخوند اولی آلبومی را از روی میز برداشت و روی
دست مهدی گذاشت .مهدی هنوز نفهمیده بود چه كار باید بكند.
همینطور بی هوا آلبوم را باز كرد و در صفحهای عكس چندین زن و
دختر جوان را با روسری و چادر كه فقط گردی صورتشان پیدا بود و
زیر هر كدامش نام كوچك و سنشان را نوشته بودند ،دید .هنوز
نفهمیده بود چه خبر است .حال آخوندها با هم نجوا میكردند و
مهدی را با آلبومش به حال خود گذاشته بودند .مهدی دلش درد
گرفت .دستش را روی شكمش گذاشت و نیم خیز شد .آخوند اولی
نگاهی كرد و گفت :چی شده ،حالتان خوب نیست؟ مهدی گفت:
داروهام تو ماشین است .حاجی فورا زنگ زد و زن میان سال و
چاقی وارد اتاق شد و بعد از توضیحاتی از اتاق بیرون رفت .چند
دقیقهای مهدی همچنان به خودش پیچید و حاجی در این فاصله
سفارش نبات داغ و عرق نعنا داد كه مهدی ،هم داروها را خورد و هم

شربتها را سركشید .یكیشان داغ بود و آن یكی خنك .اما از بس
دلش درد میكرد ،از هر كدام قلپی میخورد و دلش را میمالید.
بالخره هم او را به اتاقی بردند كه تخت دو نفرهی بزرگی در میان آن
بود .درست مثل اتاق خوابهای اعیان و اشراف تو فیلمهای
هالیوودی كه بعضی وقتها كه نصفه شبها بیخوابی به سرش میزد
و كانالهای تلویزیونی را دور میزد ،آنها را تماشا میكرد و به همهشان
بد و بیراه میگفت .همان طور که داشت با خودش فكر میكرد،
داروی آرامبخش اثرش را كرد و چرتش برد .وقتی بیدار شد ،زن
زیبایی را نیمه برهنه در كنارش دید كه جلو آینه نشسته بود و داشت
زیرابرو برمیداشت .لباس خواب صورتی سیكلمهای پوشیده و موها
را سیلبوار روی شانههای خوشتراشش پریشان ریخته بود .مهدی
تا بانو را دید ،از جاش نیمخیز شد كه بانو با لبخندی نمكین گفت حاجی
او را برای مدت دو شب با مهریه ی ده هزار تومن صیغه كرده است و
فعل به او حلل است و اشكالی ندارد كه این طور لخت جلو او نشسته
است .گفت كه معمول ما زنها خودمان صیغههامان را انتخاب
میكنیم ،اما این بار حاج آقا به وكالت از طرف شما كه مریض بودید،
مرا به عقد موقت شما درآوردند.
مهدی چشمها را بست .هیچ احساسی نداشت .زن روی
تخت آمد و سعی كرد نوازشش كند ،اما مهدی چشمها را بست و كم
كم خوابش برد .وقتی بیدار شد ،نماز صبح هم قضا شده بود و از
بیرون صدای جارو برقی و سر و صدای رفت و آمد ماشینها میآمد.
زن هنوز كنارش بود ،اما او هم به خواب رفته بود و بدن خوش
تركیبش درست عین فیلمهای سینمایی دل مهدی را آب میكرد .با
خودش گفت :این زن من است .زن شرعی و عقدی خودم است.
اما نتوانست دستی به زن بزند .تا دستش را دراز كرد ،یاد بچههایی
افتاد كه با هم تو زندان شكنجه میشدند و دوباره دلش درد گرفت.
چند بار دستش رفت كه دستی به كفل بانو بمالد ،اما هر بار دلدردش
شدیدتر شد .ولش كرد و خودش را به خواب زد .بانو كه زیرچشمی
او را میپائید ،بیهوا پایش را روی پای مهدی انداخت كه مهدی دوباره
سیخ شد و نشست و دوباره دلش درد گرفت .از صدای اذان مسجد
محل فهمید كه ظهر شده است .بلند شد .دنبال لباسش گشت .زن
نگاهش كرد و گفت :من زشتم؟ مهدی سرش را تكان داد و گفت:
نه همشیره ،من مریضم .لباسم را میدهی ،احتیاج به دكتر دارم.
زن لبخندی زد و لباسش را كنارش گذاشت .تقهای به در خورد .برادر
راننده بود كه میخواست ببیند اگر مهدی حاضر است ،او را همراه

ببرد .مهدی بلند شد ،نگاهی به زن كرد و گفت :ببخش ،بقیهی مدت
صیغهات را میبخشم .زن گفت كه حاجی مهریهاش را به وكالت از او
پرداخته است و هیچ مشكلی نیست .خداحافظی كردند و راه افتادند
به سمت سالن و از آنجا هم به سمت پاركینگ .برادر راننده مهدی را
در كنارش نشاند و گفت :اخوی ،اگر حالت بد است ،برویم دكتر.
مهدی گفت :ممنون میشوم .راننده ماشین را روشن كرد و با
قیافهای خسته و ریشی بلندتر از دیشب ،در حالی كه چشمهاش قرمز
و اوقاتش تلخ بود ،به سمت شهر راه افتاد.
تمام بعد از ظهر را در مطب دكتری سر كردند و با یك مشت
داروی جدید روانهی محل اقامتش شدند .هنوز به خانه نرسیده بود كه
دوباره همان تیم دیروزی را دید كه با دم ودستگاهشان برای ضبط
صداش آمده بودند .برادر راننده چیزی در گوش یكی از آنها گفت.
آنها هم بساطشان را جمع كردند و رفتند .خانه خلوت شد و مهدی
ماند و صمد كه پرسید آیا آقا كاری دارند كه برایشان انجام دهد؟ اگر
كاری نیست میخواهد به مسجد محل برای اقامهی نماز جماعت برود؟
مهدی با دست اشارهای كرد كه میتواند برود .بعد با لباس روی یكی
از مبلهای اتاق نشیمن دراز كشید .هنوز داشت برنامهی دیشب را در
كلهاش دوره میكرد كه تلفن زنگ زد .جواب نداد .انگار حوصله
نداشت از حال خودش بیرون بیاید .انگار چرتی هم زده بود.
برادرها هنوز در ذهنش رژه میرفتند كه این بار زنگ در خانه به صدا
درآمد .صمد در را باز كرد .معلوم بود زمانی گذشته است .چون
هم هوا تاریك شده بود و هم صمد در خانه بود .صمد آمد بالی
سرش و گفت :چیزی لزم ندارید؟ مهدی گفت :كی بود؟ گفت :حاج
آقا .مهدی گفت :گفتی حالم خوب نیست؟ صمد گفت :خدمتشان
عرض كردم .فرمودند چند روزی استراحت كنید ،هفتهی دیگر خدمتتان
میرسند .مهدی گفت :باشد .فعل كمكم كن داروها را بخورم.
كمی هم كمپوت برام بیاور كه چیز دیگری را نمیتوانم تحمل كنم.
حال مهدی كم كم خوب میشد .با كلی كار توضیحی بالخره
به این نتیجه رسید كه این وضعیت همان چیزی است كه براش جنگیده
و شهید و شكنجه شدهاند .جای شهدا چقدر خالی بود كه ببینند زنها
چه منزلتی در این نظام الهی پیدا كردهاند و چگونه میتوانند هر مردی
را پسندیدند ،صیغهاش كنند و به عقدش در بیایند .كاری كه هم
شرعی است و هم رسمی .هم خدا راضی است و هم بندهی خدا
راضی .بعد با شیطنتی تو دلش گفته بود :گور پدر هر كه ناراضی
است.

روزها میگذشت و معدهی مهدی روز به روز بهتر میشد.
همانطور كه با خودش كار توضیحی میكرد و از خجالت برادرهای
شهیدش درمیآمد ،دلدردش كمتر میشد .تا آخر هفته میتوانست
سوپی و غذای سادهای بخورد ،بدون آن كه دل درد بگیرد .همین كه
توانست با خودش ”صفر/صفر“ كند و از خجالت برادران سابق و
شهیدش درآید ،دیگر رفتن بقیهی راه زیاد سخت نبود.
از این مرحله تا این كه كتاب خاطراتش در تهران و توسط نشر
”نی“ چاپ شود ،راهی نبود .تا این كه سمینار به سمینار ،دانشگاه
به دانشگاه براش جلسهی سخنرانی بگذارند ،و از تجربههاش در
سرزمینهای اشغالی و مبارزهی مسلحانهی بخش مذهبی ماندهی
سازمانش داستانها ببافد ،هم راهی نبود .این تلشها ادامه یافت،
تا این كه در سمیناری در دانشگاه صنعتی شریف واقفی با دخترك
دانشجویی آشنا شد كه خیلی سوال میكرد .مجید شریف واقفی نام
همرزم مسلمان ماندهی شهید شدهاش به دست كمونیست شدههای
خائن بود .از اینجا هم تا این دخترك درسخوان را عقد كند و به
هامبورگ بیاورد ،راهی نبود .حتا تا خانهای كه فرزندانش همراه با
فریده مادرشان در آن زندگی میكردند ،راهی نبود .دخترك حتا از
دختر خودش هم جوانتر و تر و تازهتر بود .قدمش هم خوب بود.
مهدی هنوز نیامده در منطقهای اعیانی در بیرون شهر هامبورگ ویلی
شیكی را قولنامه كرد.
داستان دلنواز زندگی مهدی مبارز را من اتفاقی در میهمانی
آشنایی از وكیل ایرانیاش شنیدم؛ آن هم زمانی كه هر دوشان تلش
داشتند حق زن وارداتی مهدی را بال بكشند؛ آخر بانو پس از سه سال
درخواست طلق كرده بود .قانونا نیمی از اموال مهدی پس از طلق
به بانو میرسید و جناب دست به دامن خیلیها از جمله وكیلش شده
بود كه این تبصره را از كاركرد بیاندازد .متاسفانه مهدی بعد از كلی
”تلشیدن“ با آگاهی از عدم امكان تحقق خواستش ،در شرف
پلسیدن بود؛ انگار یابویی كه در گل قوانین اینجا و تبصرههاش گیر
كرده باشد!!
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یادداشتهای جهنمی زركش!!
بالخره تو هم آمدی .پانزده سال طول كشید ،اما آمدی.
آمدی تا با هم درددل كنیم و از آن خانهی خیابان بهار بگوییم و از
محمد آقا .از او كه قرآنش را خودش ترجمه میكرد و دوست نداشت
واسطهای بین او و خدایش باشد .راست میگویی از آن سالها،
سالها گذشته است .من و تو پیر شدهایم و مردهایم .نه ،تو مرا
كشتی و خودت را سرطان كشت .همین چند روز پیش بود كه جسد
بیمارت را در »پرلشز« خاك كردند و تو در سرازیری قبر حتما
منتظر من بودی كه ببینیام!
من از تو دلگیر نیستم .اگر مریم به تو نگفته بود كه مرا
بكشی ،حتما یكی دیگر را مامور میكرد .دست كم به دست تو كشته
شدن برام دلپذیرتر بود؛ یا نه بگوییم پذیرفتهتر! خوب میفهمم .آدم
عاقل كه یك بمب ساعتی را به جنگ نمیبرد .لبد میترسیدند .اگر
من در همان جنگ لعنتی فروغ اسیر میشدم و گیر خمینی میافتادم،
چه دستك و دنبكی برام راه میانداختند .یا مثل زخمی میشدم .تا
بیایند بفهمند چه بلیی سرم آمده ،كلی گرفتاری داشتند .سعید را یادت
هست ،یا همین مرجان را كه خیال میكردند ،كشته شدهاند؛ با این
فرق كه من دیگر انگیزهای هم نداشتم .نفر دوم یك جریان باشی و
بعد درست مثل ولیعهد شاه عباس بیایند و به چشمهات میل بكشند؛

چرا كه ازت میترسند .ندیدی ،خمینی هم از ولیعهدش میترسید.
زنش هم میترسید .بعد زنك به تو گفت كه از پشت بزنیام .تو هم
زدی .اگر نمیزدی ،یكی دیگر تو را میزد .چه فرقی میكرد؟
تقصیر خودمان بود .خودمان بزرگش كردیم .خودمان بردیمش تو
ماه و حال پایین بیا نبود .همان بال مانده بود و برامان لغز میخواند.
من از همینش میترسیدم .از نفله شدن كه شدیم .تو هم نفله
شدی .حال وضع من از تو بهتر بود .خیال نكن .همه تو را یك
جوری آدمكش میبینند .خیلیها از این كه مردی ،خوشحال شدند.
همانطوری كه از خلع سلح خوشحال شدند .بهش گفتم به عراق
نرویم .گفت خائن شدهام .تغییر موضع دادهام .بعد هم منو تو
»بقایی« زندانی كرد .دست كسی نیست .قدرت ،مكانیسم
خودش را دارد .تا بیایی بجنبی ،میشوی خمینی ،میشوی استالین،
میشوی هیتلر و برای خودت هم كلی توجیه میتراشی.
بالخره آمدی .حال بیا .دیگر كاری نداری و ما میتوانیم تا
قیامت با هم گپ بزنیم .از كسی هم نترسیم .راستی فرشته به من
گفت؛ همان فرشته كه به كشتنش دادند ،همان كه یك دفعه بریده بود
و لچكش را برداشته بود .بعد رفتند آنقدر دوباره تو گوشش خواندند
كه كشاندنش به عراق و بعد هم سر به نیست شد .یادت هست تو آن
پارك قشنگ تو كلن ،بهش میگفتی :خواهر ،مشتاق دیدار .ای گه
بزند به این تشكیلتی كه زن را به ما حرام كرد و تو و امثال تو له له
میزدید برای یك بوسه ،برای یك دست گرم كه دور گردنتان قفل شود.
برای یك لحظه لخت شدن و تنتان را به یك تن گرم و عرق كردهی دیگر
مالیدن .آخ چه صفایی دارد زنده بودن و زندگی كردن .و ما زندگی
را جهنم كردیم .حال بیا این جا با هم منتظر خودش بمانیم .ببینیم
خودش از خودش خندهاش نمیگیرد كه این همه آدم را منتر خودش
كرده است؟!
چرا خیال میكنی من خیانت كردهام .من فقط فكر كرده
بودم كه با عراق رفتن میسوزیم .و سوختیم .حال بگیر یك خورده
دیرتر از آن كه من حساب كرده بودم .اما اصلش كه اشتباه نبود،
بود؟! خودت بگو! من از تو خوشم میآمد .با این كه تو تیر خلص
را بهم زدی .چه فرقی میكرد؟ من كه باید میمردم .نمیتوانستند
آن همه اطلعات را مفتی ول كنند تو اروپا .شاید میآمدم و همان
كارهایی را كه كرده بودیم ،همانهایی را كه بیخودی كشته بودیم و به
كشتن داده بودیم ،همانهایی كه میتوانستند در بروند و ما تو هچل
انداخته بودیمشان ،لو میدادم .منم بودم همین كار را میكردم .من

هم بودم اگر همین مسعود جای من بود و من جای او بودم همین كار
را میكردم .اگر خیلی با انصاف بودم ،دكانم را تخته میكردم و
میرفتم تو اروپا پیتزا كار میكردم ،یا تاكسی .دور سیاست را خط
میكشیدم.
هر چند وقت به چند وقت هم جلسهای میرفتم و اطلعیهای
امضا میكردم و تمام .راستش من اگر زنده میماندم كه نماندم ،اگر
مهین هم زنده میماند كه نماند ،خیلی كارها میكردم كه وقت نشد
بكنم .به این باقری میگفتم :ول كن این سیاست كثیف را! همین
كه این همه از خانوادهات نفله شدند ،برات بس نیست؟ ول كن بابا!
حال میخواهی رئیس جمهور بشوی كه چه بشود؟! چه میشود؟
گوش كه نمیكند .باید گوششان را بگیری و بگویی :هللللوووو ،ول
كن بابا اسدا!! سیاست كشك است .مخصوصا كه اینطوری با
وطنفروشی كوك شده باشد .با مذهب ،با مل ،با صدام ،با استالین.
نمیفهمند كه .بخیالشان تخم دو رزده میكنند ،تخم دو زردهی
طلیی .ای دل غافل! اصل ولش كن .اقل من و تو این جا خیلی
وقت داریم با هم گپ بزنیم .هی حرف بزنیم .از خودمان انتقاد
كنیم .از بقیه و بگوییم :از ما كه گذشت ،اما اگر وقت داشتیم ،اول از
همه زندگی میكردیم .اول از همه دوست داشتن را یاد میگرفتیم و
من حال برای همین است كه میتوانم با تو ،تو یك جوال بروم.
بنشینم و باهات حرف بزنم .میدانی این جا محمد آقا هم هست.
خیلی دلش گرفته .از خودش ،از ما ،از بقیه ،حتا از همین مسعود.
بیشتر از اونم از مریم .بیا ،این جا ایستگاه آخر است .همه بالخره
پاشان به این جا میرسد ،گذرشان به همین جا میافتد و من این جا،
درست همین جا ایستادهام تا ببینم دیگر چه كسانی قرار است بیایند
این جا؟!
نه بابا ،این كه نشد كار ،ببین اگر آدم جسم نداشته باشد ،تن
نداشته باشد ،قوانین براش فرق میكند .تن است كه میخواهد ،تن
است كه برای رسیدن به قدرت ،از بقیه پله درست میكند و ما چه كار
كردیم؟!
دست رو دلم نگذار .تقصیر من بود .اصل تقصیر خودم بود.
اگر كوتاه میآمدم ،اگر توبه میكردم و اطلعیه میدادم و خودم را
درست مثل مریم ،دربست ذوب میكردم ،حال حالها زنده بودم.
خیال میكنی من چند سالمه؟ یا چند سالم بود كه تو خلصم كردی؟
حال پانزده سال گذشته و تو با تن مریضت آمدهای این جا .فرقی
نمیكند .این جا هیچی با هیچی فرقی نمیكند .همه با هم برابرند.

قاتلها با مقتولها ،شهیدها با یزیدها همه با هم تو یك جوال
میروند .نگاه كن همین امام حسین كه ما آنقدر نانش را
میخوردیم ،این جا با یزید تخته بازی میكند .خب ،چكار كنند؟
حوصلهشان سر میرود .اولش یك خورده میروند تو نخ هم و هر
كی برای آن یكی شاخ و شانه میكشد .بعد پشم و پیلی همهشان
میریزد .تو هم تازه آمدهای ،بیا ببین چه خبر است! همه دارند عرق
میخورند و تریاك میكشند .برای هیچ كس هم تخمی نمانده كه
خرج این حوریهای ماشینی بی احساس كند .آدم احساس
میخواهد .آدم ،تن گرم میخواهد ،آدم ،آدمیت میخواهد و دیدی كه
ما چطور از آدمیت درآمدیم؟!
اولش خیلی خجالت میكشیدم .خجالت هم داشت ،بعد گفتم
به تخمم؟ چه میخواهد بشود؟ آدمی كه جسم ندارد ،تن ندارد ،حس
ندارد ،غیرتش هم یواش یواش كرخ میشود .ولی من دلم برای آن
دنیا تنگ شده .دل همهمان تنگ میشود .ببین این جا هیچ خبری
نیست .میتوانی تا قیامت با این دخترهای ماشینی بخوابی ،اما هیچ
طوریات نشود .برای عشق ورزیدن باید تن داشت .باید حس داشت
و ما برای چه مزحزفاتی ،دنیامان را از دست دادیم و این همه هم تف
و لعنت .راستی این جا خمینی هم هست .نگاه كن ،نه عمامهای
دارد و نه عرقچینی .عبا و قباش را هم گرفتهاند و لخت و عور
نشسته است این جا .آره ،همان پیرمرد اكبیری كه میبینی ،آن گوشه
چرت میزند ،خمینی است .ولش كن ،میخواهی بروی چكارش
بكنی؟ ای داد بیداد! هنوز نفهمیدهای كه این حرفها این جا یك جو
ارزش ندارد؟! اقل نشسته است و چرتش را میزند .محمد آقا كه
از خودش خجالت میكشد ،از زنش هم خجالت میكشد و همهاش
منتظر bتراب است كه بپرسد چرا زنش را تور زده است! چه فرقی
میكند؟ حال این نشد ،یكی دیگر .میدانی این محمد آقا خوشگل
هم بوده .خبر داری؟ همانطور ،خوشگل هم مانده .این جا
خاصیتش این است كه تو هر جوری مردی ،همانطور این جا میمانی.
مثل تو با همان ریخت و قیافهی بیمارستانیات اینجایی .رمق هم
نداری .برای همین هم خیلی نمیتوانی خیز ورداری .خمینی را
ببین .ببین چه جوری پشمش ریخته ،عوضش بهشتی همانطور
خوشگل و تو دل بروست كه بود .آخر بیچاره را كشتند .راستی هیچ
فكر كردهای كه اگر تقسیم بندیهای آن دنیایی را كنار بگذاریم ،چه
دنیای عجیب و غریبی میشد؟!

زیاد سخت نگیر .این جا دیگر كسی نیست جاسوسیات را
بكند .كسی نیست كه زندانیات بكند .كسی نیست مواظبت باشد كه
مبادا به آدمیت ناخنك بزنی .ولی چه فایده؟ چه فایده ،وقتی حسی
نمانده است كه بشود باهاش حال كرد ،حالی نمانده كه بشود باهاش
عاشق شد و رفت تو نخ یك دختر خوشگل چادری توی راه مدرسه.
چه فایدهای دارد؟ همان دختری كه تا نزدیك تو میرسید ،چادرش را
تمام قد باز میكرد ،تا دلت را آب كند .اصل فكر كردهای چرا این طور
چیزها این جا یاد آدم میآید؟ یا تو تخت بیمارستان .و تو درست
همان زمانی كه همه خیال میكنند داری نفسهای آخر را میكشی و
برات آبغوره میگیرند ،تو راه مدرسه دنبال چند تا دختر خوشگل راه
میافتی و بهشان متلك میگویی :الهی ورببپری! و دختره
دستهاش را كه مثل آینه سفید و نازك است ،به گونههاش میزند و
میگوید :وای خفه شو ،ذلیل مرده!
و تو وقت میكنی سیر نگاش كنی .سیر سیر .بعد شب ،روی
مهتابی پشت بام خانهتان خوابش را میبینی و ملفه را از روت پس
میزنی .آنوقت صبح كه میشود ،میبینی ای داد بیداد ،داماد
شدهای! و مادرت ،زن بیچاره كه از تو هم خجالت میكشد ،برای این
كه شاشت كف كرده و پشت لبت سبز شده ،كفر میگوید .زورش هم
نمیرسد به بابات بگوید :آقا دستی بال كنید ،وگر نه این پسره كار
دستمان میدهد.
بابات تو كار خودش است .صبح تا شب جان میكند .یك
قرمساقی را هم میشناسد كه بعضی شب جمعهها براش صیغه جور
میكند و مادرت كه كلی خودش را بزك كرده و منتظر حاجی نشسته،
همان نشستنكی خوابش میبرد .بعد میآید خانه .یواشكی زیر
لحاف را بال میزند و صبح كلهی سحر هم بقچهی حمامش را
برمیدارد و راه میافتد به سمت حمامی حقیقت .همان كه سر سه
راه سیروس است .و مادرت هاج و واج ،از این كه چطوری حاجی به
حمام احتیاج پیدا كرده ،لبد تو دلش آن قرمساق واسطه را نفرین
میكند ،یا خیال میكند :نه بابا ،بابات هم مثل تو محتلم شده .و تو
باید همهی این دری وریها را بعدها چهل/پنجاه سال بعد ،توی
نشستهای رهبری ،به عنوان پائین گذاشتن بار تناقض ،تو جمع برای
حضار نمایش بدهی .بعضیها هری میزنند زیر خنده و تو عوض
این كه این خاطرهها را به باد سپرده باشی ،مثل همهی مردم عادی
كه هر روز برای داشتن یك خاطرهی نو تلش میكنند و كیفش را
میبرند ،مجبوری با همان خاطرات عتیقهات كه حال دیگر مثل خودت

عتیقه شدهاند ،حال كنی .نه نه ،خودت را افشا كنی و بگویی كه:
بعله برادر ،ما وقتی كه به تن عیالمان تو تاریكی دست میزدیم ،از
سفتی پستانهاش كیف میكردیم .كو حال آن عیال مربوطه؟!!!
رهبری گوزید به همهی خاطراتت و به كشتننش داد! كجاست آن
خاطرات رنگ و وارنگ جوانی؟ آن دوست داشتنها و تو مجبور شدی
تو نشست رهبری به صورتش تف بیاندازی و بهش بگویی :عفریته ،او
هم به تو بگوید :جاكش .تا از هم بدتان بیاید و بتوانید بر اساس
رهنمودهای رهبری خودتان را برای سه طلقه شدن آماده كنید!
راستی خجالت نمیكشیدید؟ این هیستری جنسیت را از كجا تو
عقایدتان جا كرده بودید؟ كی محمد آقا این حرفها را زده بود؟ كی
خود محمد این كارها را كرده بود؟ مگر محمد خودش بیست تا زن
نداشت؟ مگر خود علی آن همه زن و صیغه و كنیز نداشت؟ پس چهل
و هشت تا بچهاش ازكجا آمده بودند؟ بیا ببین همین امام حسنی كه
این قدر خرجش میكنید ،با تمام سیصد و پنجاه تا زنش همان دور و
برها كز كرده و نمیتواند از دستشان سرش را بخاراند.
مدتی تو ”اور“ نگهم داشتند .در را قفل میكردند و شهرزاد
را گذاشته بودند كه مواظبم باشد .اسمم را گذاشته بودند ”تحت
الحفظ“ .بعد هر وقت این مردك عشقش میكشید ،با دوربین میآمد
تو همان اتاق و میگفت ازم فیلم بگیرند .چند روز ازم فیلم گرفتند.
چند ده ساعت فیلم گرفتند و بعد صبحها كه دیگر كاری نداشت،
مینشست به نگاه كردن .چكار كنم ،دلم برای همهمان میسوخت.
داشت همه را به باد میداد و به باد هم داد و من دوباره تو همان اتاق
رفته بودم تو نخ همان دخترهی تو راه مدرسه .بعد یاد ننهام افتادم.
بیچاره ،همهاش جارو دستش بود .آقام كه زورش میرسید براش
كلفت بگیرد ،ازش دریغ میكرد و شبهای جمعه همهی فامیل جمع
میشدیم تو خانهمان .دخترها میرفتند تو اندرونی و ما پسرا تو
حیاط .یا همان حیاط درندشت كه آقاجون فقط واسهی روضه و
سفره خریده بودش .اتاقهاش به هم راه داشتند و زنها را
میفرستادند پشت بام تا از آن بال عزاداری كنند .و حال شماها تو
همان اشرف ،بساط حاجی را تكرار كردهاید.
خوشت نمیآید ،نیاید .من كه نمیتوانم حرف نزنم .به
همین محمد آقا گفتم .باورش نمیشد .میگفت :حیا هم خوب
چیزی است .اما چكار میتوانست بكند؟ كاری از دستش برنمیآمد.
آدم وقتی میتواند كاری بكند كه زنده باشد .وقتی مردی ،مردی.
هی ،نگاه كن ،عماد هم آمد .چطورید حاج آقا؟ نه نه كربلیی عماد

جان .چقدر اون بابا دوستتان داشت .اصل میدونی چیه ،من فكر
میكنم تو دنیا یك مرض افتاده ،آخر مگر میشود كه در همین چند
ساعتی كه ما حرف میزنیم ،این همه نفله بیندازند پائین .میبینی كه
میاندازند پائین و هیچكس هم كاری نمیتواند بكند.
ببین حال آن دو تا احمقی كه خودشان را واسهی این زنك
سوزاندهاند ،آمدهاند این جا .با همان قیافههای بدتركیب سوخته و
جزغالهشدهشان آمدهاند .آخر چرا؟ چون بانو را تو هتل چهار
ستارهی فرانسه ،زندانش كردهاند .خنده دار نیست .اون همه كس
شعر ببافی ،بعد تو غرب بهت بگویند تروریست و هزار و چهار صد نفر
بریزند ،هزار و چهارصد پلیس ضد شورش بریزند و دستگیرت كنند.
اگر من بودم ،اگر زنده بودم ،اگر به حرفهام گوش میدادند،
میگفتم :بابا همین حال كه تو خط قرمزید ،چرا مردم را تهدید
میكنید؟ گذشت آن دورهها كه یواشكی حساب همه را میرسیدیم.
گذشت آن دوره كه مردم را دستگیر میكردیم و میبردیمشان تو
خیابان بهار شكنجهشان میكردیم .این مهدی را نگاه كن ،او هم تو
خط رفتنه .او هم دارد آماده میشود بیاید این جا .بیچارهها را
سوزانده بودند .با سیگار .بعد هم سیانور را رقیق كردند و به
خوردشون دادند .بعد هم بردندشون تو بیابان ،جنازههاشان را
سوزاندند .خب ،دنیا عوض شده .اگر تو عوض نشی ،همین كاری را
میكنند كه كردند .میگویند تروریستی .دیدی گفتند .دیدی دیگر
بازی موش و گربه را تمام كردند و كنارتان گذاشتند .حال هر چقدر
هم شعار بدهید :ایران ،زهرمار ،زهرمار ایران.

لطفا نه!!
دیروز شنبه بود .شنبه ی هفته ی پیش تولدش بود .ولی
کسی نبود .مرد ،براش کادویی خریده بود و با هم ناهاری بیرون
خورده بودند .به همین سادگی .بیشتر وقتش را در سلمانی گذرانده
بود که زیاد احساس تنهایی نکند .با این همه دلش میخواست بچه ها
بودند ،ولی نبودند .همه شان آخر هفته ای رفته بودند پیش پدرشان
که بتوانند عید را با مادرشان باشند .این طوری پدرشان هم سهمی از
عید میبرد .بعد هم میتوانست با خیال راحت با خانواده ی تازه اش
عید را جشن بگیرند .اما این هفته هوا بد بود .جمعه اش هوا خوب
بود .آنقدر خوب که کت تابستانی نارنجی اش را پوشید و کلی
احساس شیکی کرد .عصر همان جمعه هم رفت خرید .همان کاری
که همه ی زنهای دفرمه نشده دوست دارند .چند دست لباس در
بوتیکهای مختلف پرو کرد .دست آخر هم دم غروب ،یک بلوز شیک
سورمه ای خرید که خیلی بهش میآمد .مرد که به خانه آمد ،پرسید:
باز هم خرید کرده ای؟ بعد هم خندید و گفت :زنها از خرید کردن
خوششان میآید ،مردها از پول شمردن.

حال دوباره شنبه بود .شنبه ی یک هفته بعد از تولدش و
خوشحال بود که ببیند بچه ها براش چی خریده اند .قرار بود کادوی
شیکی براش بخرند .گاه از زیر زبانش کشیده بودند که از چه چیزی
خوشش میآید و حال قرار گذاشته بودند دم اداره ی پست .همه که
جمع شدند ،به کافه ای رفتند .دست هیچکدامشان کادو نبود .مهم
نبود .شاید شب عیدی همراهشان میآوردند .همان سه شنبه ای که
قرار بود صبح چهارشنبه اش عید باشد؛ ساعت یک و دوی صبح یا بعد
از نیمه شب .بچه ها را که دید ،گل از گلش شکفت .چه بزرگ شده
اند .با این که تقریبا هر هفته می بیندشان ،اما از دیدنشان سیر
نمیشود .چه عاقل و فهمیده شده اند .چه حرفهای گنده گنده ای
میزنند.
ناهار را در کافه ی شیکی میخورند .بعد که دخترک میرود تا
به کارهای شخصی اش برسد ،با پسرش در کافه ی دیگری مینشینند و
دو ساعتی در مورد فیلم تازه اش حرف میزنند .چه تم جالبی ،چه
ایده های خوبی و تمام مدت از این که زندگی اش دست کم این لطف
را داشته است که بچه هاش زیاد خسته کننده و بی ایده نباشند،
خوشحال است .خسته که شد ،خداحافظی کرد و راه افتاد به سمت
آپارتمانش .پسرش میخواست باز هم آبجویی بنوشد و منتظر دوستی
شود که با هم به سینما بروند.
میآید خانه و اول از همه کامپیوتر را روشن میکند .تا لباسش
را عوض کند ،کامپیوتر اتوماتیکمان راه میافتد .ببیند چه خبر است ،چند
تا نامه ی الکترونیکی دارد و این که چیزهایی را که اینترنتی سفارش
داده است ،در راهند یا هنوز نه! برای عید پسرش فیلم "زد" را
تدارک دیده است که در جوانی در دانشکده دیده است .پسرش
مشتاق است این فیلم محبوب مادرش را ببیند .باید ببیند .فروشنده
نوشته است که سفارش را دریافت کرده و همین شنبه فیلم را براش
پست کرده است .کاش تا سه شنبه شب که بچه ها جمع میشوند -
که سمبولیک دور هم جمع باشند و سبزی پلو ماهی بخورند و پای
سفره ی هفت سین بنشینند  -فیلم برسد.
مرد نیست .هنوز از سر کار برنگشته است .چیزکی فراهم
میکند و مرد میآید .ساعت هشت و نیم شب است .کلی میخندند.
تلویزیون فیلم سیاسی مخصوصی نشان میدهد .داستان مربوط به
دادگاه مجدد قتل یک سیاه پوست به دست سفید پوستی است که حال
دیگر پیر و پاتال شده است .تهدید و مرگ و ترس .با این همه
بالخره دادستان موفق میشود ثابت کند که قتلی  30سال پیش صورت

گرفته است ،و حال قاتل پیر پس از این همه سال محکوم میشود؛ به
زندان ابد محکوم میشود .حال مگر یارو چند سال دیگر میتواند عمر
کند؟ در تمام لحظاتی که دادگاه در کار است ،به دادگاههای ایران فکر
میکند .ساعت یازده خسته و مرده میرود که دراز بکشد .دراز
میکشد .عینکش را برده است تو رختخواب .چراغ را که روشن
میکند ،کیف چرم سفید شیکش را که بچه ها براش خریده اند ،روی
مبل مطالعه اش میبیند .لبخندی میزند .کیف قشنگی است ،بزرگ و
شیک و جادار .بهار و بعد هم تابستان در راه است .هرچند که اگر
هوا بارانی نباشد ،میتواند ستش کند .تا چهار صبح یک روند میخوابد.
یک کلمه هم نمیخواند .امروز حسابی خسته شده است .ساعت
چهار صبح دوباره بیخوابی به سرش میزند .بلند میشود و سعی میکند
پرنده اش را که خوابیده است ،بیدار نکند .همان چهار صبحی دوباره
سری به اینترنت میزند .یکی از کسانی که از سالها قبل میشناخت و
هنوز کله اش بوی قورمه سبزی میدهد ،مقاله ای نوشته است در
مورد زندان و زندانها .تا نیمه میخواندش ،اما تمام گذشته ها روی
مونیتور میدوند .خسته میشود .ساعت شده است شش صبح.
دوباره به رختخواب برمیگردد ،شاید دوباره بخوابد .این حرفها خسته
اش میکند .کمی به شایسته فکر میکند ،بعد میخوابد.
مستاجر خانه ای است که پر از چمدان است .شوهری دارد
که همه اش با زنها و مردهای دیگری که در این خانه و خانه های
بغلی هستند ،سرش گرم است .زنها و دخترها روسری و مقنعه
دارند .خانه ها به هم راه دارند .به مردش میگوید :بیا این خانه ی
بغلی را اجاره کنیم ،بچه ها بزرگ میشوند و جامان کم است .مرد در
حالی که لبخندی از سر همدستی با زن دیگری رد و بدل میکند ،میخندد
و میگوید :ما که این جا اجاره نمیدهیم! همه میروند و میآیند و
حرفهایی میزنند که انگار او را نامحرم میدانند .فکر میکند اگر از این
مرد جدا شود ،دیگر ازدواج نمیکند .اصل دلش نمیخواهد مجبور باشد
حرفی را بزند که دوست ندارد ،یا کاری را بکند که نمیخواهد .از این
خانه به آن خانه میرود و از لبلی آن جمعیت که همه اش حرفهای
خصوصی دارند و کارهای خصوصی میکنند ،رد میشود ،بدون این که
دوستی در میانشان داشته باشد .در میان آنها حتا احساس امنیت هم
ندارد .فقط دنبال این است که به بچه هاش برسد .همه را
میشناسد .تقریبا همه شان را میشناسد .بعضی از مردها شیک و
مرتبند و اگر این جا ندیده بودشان ،فکر نمیکرد عضو این گروه مخفی
و عجیب و غریب باشند .مردها کت و شلوار پوشیده اند ،ولی

بیشترشان تیپ کارگری دارند .بعضیها چرب و روغنی هستند .هوا
آفتابی است .یکی از مردها که قیافه ی مرتبی دارد ،میآید بیرون و
روی پله ای مینشیند .جوانک کارگری را صدا میکند و تا جوانک برسد،
هفت تیرش را درمیآورد و دم دستش میگذارد .زن دارد نگاه میکند.
انگار هفت تیر نه برای آن مرد که برای خود این زن است .حس
ششمی وادارش میکند فرار کند .نمیخواهد بمیرد و نمیخواهد ببیند که
دیگری را جلو چشمش میکشند .مرد هفت تیر به دست آن جوانک را
وادار کرده است در حالی که چشمها را بسته است ،به سمتی برود.
زن که همچنان در حال فرار است ،بالخره خسته میشود و در خانه ای
یا اتاقی پناه میگیرد .مرد میآید و هفت تیر را به سمتش نشانه میرود.
آلت تناسلی اش .فقط
اول روی قلبش ،بعد به سمت
میشنود که دارد داد میزند :لطفا نه! لطفا نه! این واژه ها آلمانی ادا
میشوند که بیدار میشود .هنوز صدای مرد میآید:
این پاسخ کسی است که این جا برای خودش ساز دیگری
میزند.
ساعت هشت و بیست و سه دقیقه ی صبح یک شنبه است .از
خواب بیدار میشود .خسته و مرده .شیرینی و شادی دیروز با بچه ها
و دیشب با مردش ،با این ترس تمام شده است .نمیتواند ادای آدمهای
عادی را در بیاورد .خریت آن سالها ،پس از چهارده/پانزده سال هم
رهاش نمیکند .سایه ی شوم ترورهای درون گروهی ،شب عید ،در
اروپای مرکزی سایه اش را روی زندگی کاغذی اش پهن کرده است.
الن یک شنبه صبح است و زن میکوشد آن ترس و نگرانی و آن شادی
آبکی اش را برای عید و تولدش ،روی صفحه ی مونیتورش یادداشت
کند که کمی آرام شود .شنیده است که نوشتن ،نوعی روانکاوی
است .شاید با نوشتنشان ،از زهرشان کم کند؛ درست مثل اجدادش
که ترسهاشان را روی دیواره های غار محل اقامتشان با سنگهای نوک
تیز حک میکردند.
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سپیدار
صفی طولنی است رو به سوی اوین .دژخیم پیرمردی است كه با
انگشت نشانهاش در  bنورانی بهشت را نشان میدهد.
آن كه از برابر دژخیم میگذرد ،شادی را سالهاست گم كرده است.
گاه خاطرهی دژخیم با خاطرهی قربانی تصادم میكند.
دستهی موزیك یك لحظه از زدن باز نمیماند .موزیكچی كه كمانچه در
دست دارد ،صورت ندارد .در چهرهاش به جای چهره ،كمانچه
كاشتهاند.
كندزن بدهیكلی روی سن bكافه
مردی با تنبك همراهیاش می .
شكوفه نو میرقصد .دژخیم آنجا است .در كنارش زن جوانی را
نشانده كه آمده بود هنرپیشه بشود.
زنی كه دارد به سوی چوبهی دار میرود ،خود را در گرداگرد یك عشق
پیچیده است.
شب است .آسمان سیاه است .چند كوسه خودشان را از آب ،به هوا
پرتاب میكنند .چهرهی كوسهها آشناست .بعضیشان عمامه دارند.
بعضیها فكلیاند .بعضی از »نور« میآیند.
بعضیها وجودشان را در تمسخر bدیگران جستجو میكنند:
»مگر میشود تو بهتر از من بفهمی؟ آلت  bلی پای من ،دلیل bفهم
بیشتر bمن است؛ حتا اگر پنچر باشد!«
صف طولنی bرو به سوی اوین همچنان ادامه دارد.
حاجی رئیس جمهور نگران bاسلم عزیز با انگشت شستش ،به مردم
حواله میدهد .همانها كه در صف نان و گوشت و قبرستانند ،براش
سوت میزنند و هورا میكشند.
حاجی با آن خبرنگار نیمه وطنی كه گپ میزند ،دندانش را نشسته
است ،تا به غربزدگی متهم نشود.
امشب ،روی سر bمن
من تمام شب را در پیكرم تجربه كرده .
میچرخد.
نوازدسرود  bمرگ از سرود  bاینها
دستهی موزیك هم چنان می .
قشنگتر است.
در میدان فوتبال ،قهرمانان به جای ترنم bمارش وطن ،زوزه میكشند.

شودآتش bجهنم هیچ گاه بر ما گلستان
چند مجله در جهنم منتشر می .
نشده است .اینها دریوریهای كتابهای كهنهی مذهبی است .آتش،
داغ است و میسوزاند ،حتا اگر به خدای ندیده ایمان داشته باشی.
مجلههای جهنم پراست از راستهای چندشآور .در سانسور،
دروغهایی به خوشمزگی جوك  bملنصیرالدین چاپ میشود .همه جا
امن و امان است .فقط دانشگاه ساخته میشود ،دانشگاه ساخته
میشد كه مردم را با دگنك مسلمان كند ،كه ملت  bمسلمان را مسلمانتر
كند.
دستهی موزیك در مسیر bاوین ایستاده است.
زندشجریان در وصف عرفانیت امام ،شعر bیك
شجریان چهچه می .
شاعر bپلسیدهی عهد• بوق را توی بوق bشعار میدمد .دستهی موزیك،
گوش bهمه را كر كرده است .كسی نیست كه دستش باز باشد ،تا
گوشش بگیرد.
من مشقم را مینویسم .سرمشق این است .هزار بار بنویس:
»جنگ ،جنگ ،تا پیروزی«
مشقم را باید بنویسم ،وال مادرم را به مدرسه خواهند خواست .پدرم،
علیل شده است .برادرم ،دستش را از دست داده است .داییام كور
است .خواهرم را ملی محل صیغه كرده است .اینها هدایای خدا
برای امت حزب ا است .خدا را صد هزار مرتبه شكر! قرار است
وقتی دوازده سالم شد ،به بسیج بروم.
دختر همسایه را كه لو دادم ،شبانه به خانهشان ریختند .هفت پاسدار
ریشو .یعنی میشود یك روز ریش منهم مثل اینها بلند شود؟
دستهی موزیك همچنان مینوازد.
كسی نمیتواند بپرسد كه چطور جعبهی شیرینی به در خانهی دختر
همسایه آمد؟
زن•كی بد هیبت ،چادر سیاهی به خودش پیچیده است .دستش تا آرنج
پر از جرینگ جرینگ  bطلی زرد است .وقتی در خانهاش را میكوبی،
دست كثیفش را تا مرفق در دهانش میكند .حاج آقا میگوید:
»هنوز بالغ نشده است .لزم نیست حاجیه خانم رو
بگیرد!«
حاج خانم از خروسها رو میگیرد؛ اما نه از جوجهخروسها.
پیرمرد هیچگاه دهانش را نمیشوید .وقتی غذا میخورد ،خردههای
غذا لی سبیل bبدهیبتش گیر میكند.

دستهی موزیك همچنان مینوازد .این بار سنفونی است كه از پشت
رسدروی این آهنگ  bبدكردار ،شعری در وصف
د bر اوین به گوش می .
قصاب سرودهاند .آهنگران در وصف قصاب ترانه میخواند .اعضای
کر موزیك از دستهی توابانند.
عفریتهای لباس سبز پوشیده است .گروه مارش نظامی ،نظام جمع
میكند.
عیال از ذوق شعارهای زنانهی عیالش خوش خوشانش میشود.
همه حرف bخودشان را میزنند .كسی را نباید محكوم كرد ،حتا اگر
دلل محبت باشد.
كف پام درد میكند .كمرم صاف نمیشود .پردهی گوشم را در
نوازشی ]![ پاره كردهاند.
دستهی موزیك مارش میزند .رئیس جمهور دستور مرگ صادر
استچاد bر فریب را
.
می.كندچادر از سر رئیس جمهور افتاده
تروریست ها از سرش كشیدهاند.
مادرم همچنان در صف است .به برادرم عنوان »آزاده« دادهاند،
ل گوشت به قبرستان اعزامش كرد؛ آخر شش
بعد از این كه ماشین حم b
ماه هم سلول لجوردی بود.
زنی با ماسكی بر چهره هر روز به رئیس جمهور لبخند میزند .از زیر
چادرش ،قانون bزنانه /مردانه كردن لب پر میزند.
دیواری سیمانی وسط شهر كشیدهاند .توی خانهها دیوار كشیدهاند.
اتوبوسها نردهی آهنی دارند .بیمارستانها نرده سفارش دادهاند.
سر bپیچ bجاده ،دل من از تفنگی میترسد كه آمادهی شلیك است.
دستهی موزیك در بیابان است .زنی با موهای سپید ،خاطرهی پنجاه
سال دوست داشتن را میفروشد به مفت.
حاج جلل برای جوانی bمن مجلس bختم میگیرد.
كفتا bر یك دست كمیسیون مرگ راه انداخته است.
كوسه هشت سال پراگماتیست بود.
امنیتیهای سابق مدرنهای امروزیاند ،پاسدارها فیلم میسازند،
بسیجیها نویسندهاند ،آخوندها تئوریسین bآزادی bزنان.
خط قرمز جابجا شده است .مردم در یك سمت خط ،چپانده شدهاند.
دستهی موزیك همچنان مینوازد .هنگامه برای زنان میخواند.
تیمسار ا كرم ،زن در مجلس زنانه را تاب نمیآورد.
مردان همیشه به زنان شبیخون زدهاند.
حاجی ده نمكی نمایندهی مردان bبا نمك ایرانی است!

رئیس جمهور هنرمند است .امام ،شاعر و عارف است .سالن
ل گوشت
استروی ماشین bحم b
.
دارزنی با شعرهای امام آذین شده
اوین ،آگهی bرفیق دوست و رفسنجانی چاپ شده است .بر در و دیوار
دانشگاه هیاهوی شعار دیواری گوشم را كر میكند .دستم را باز
نمیكنند تا گوشم را بگیرم .چشم بندم خفهام میكند.
زنی دستش را در كمری پیچانده و میرقصد.
آنكه با زن میرقصد با »برلین« هم رابطهای دارد .چه تفاوت
میكند؟ از آقا باید حمایت كرد!
چنارهای پاركینگ  bبغلی یك شكلند ،مثل دختربچههایی كه لچك سیاه
سر كردهاند.
درخت سبز است .اینها سیاه میپوشند.
رنگها را كشتهاند .فقط رنگ سیاه جواز عبور دارد.
در دكان bكتاب فروشی ،آگهی فروش bخانههای كرج چاپ شدهاست.
برنج فروش ،دلل معاملتی است .نمیشود این همه گریخته از میهن
را در حسرت زمینهای داخل محدوده منتظر نگه داشت.
جلل سه خانه خریده است .پاسپورتش چند بار سوراخ شده است.
در جیب بغلش پاسپورت آبی هم هست.
خبرنگاری كه به ایران رفته بود ،به كناری كشیده میشود .فرودگاه
همهی زنها را چك میكند.
استبانوی آواز bلچك به سر چهچه
.
دستهی موزیك به پاریس رفته
میزند .بلیط ورودی ده هزار فلن است .ردیف اول را ریشوها قرق
كردهاند.
باغچهی خانهام پر از شكوفه است ،پر از گل یاس ،گل بنفشه ،گل
ل یادم تو را فراموش.
داشتنگ b
.
بوسه ،گل دوست
سالن bدار زنی پر است از شكوفه .پر است از گل یاس .پر است از
گل بوسه .پر است از انگشتریهایی كه رفیق برام فرستاد.
وقتی دستهای مهربانش از حركت ایستاد ،انگشتر من هم افتاد .آن
روز نوبت اسدا بود كه ساعت ها و انگشتری ها را جمع كند .طل
فروش محل همهی یادگاریها را به خرید مفت.
ساك رفیق توی مشت مادر تكان تكان میخورد.
باغچه پر است از بوسه .پر است از شكوفه .پراست از تمنای دوست
داشتن .پر است از گرمای تنی كه آن زمانها ـ قرنها پیش ـ در من
سالن bدار زنی حرارت قلب محبوب را سرد كرد .لجوردی
پیچیده .بود

دل bمحبوب مرا در ماشین bحمل bگوشت منجمد كرد .كیسههای
پلستیكی bحمل bمحبوب را سگها در حلبی آباد به نیش كشیده اند.
دل محبوبم هنوز در ترنم ترانهی عشق جاری است .باغچهام پر است
از عشق ،پر است از تو ،پر است از شكوفه ،پر است از انگشتری bیادبود
تو.
صف طولنی اوین همچنان جریان دارد .حاجی شعار میدهد.
دستهی موزیك ،آهنگ پینك فلوید میزند .مردی كه موسیقی را تعریف
میكند ،چهره ندارد.
سگها دلدارم را در كفرآباد پاره كردهاند ،بعد از آنكه كفتارها قلب
خوش آهنگش را به سیخ كشیدند.
قلب محبوبم را پای سپیدار كاشتهام.
 1998میلدی

