
 مسعود رجوی کجاست؟!

 

اکتبر  ،آلمانیها به ماه دهم سال فصل برداشت کاشت. .ل برگریزان. فصییز است. فصل طالییپا

طالیی می گویند و در این فصل کمتر کسی است که دل به جنگل نزند و برگریزان و لحظات طالیی 

یک یا دو بار برای آرامش و آسایش  بندرت اتفاق می افتد که هفته ای جنگل را به تماشا ننشیند. خودم

بیشتر به جنگل نروم و با روح جنگل نجوا نکنم. شاید چون مانند اجدادم کشاورز بودم و سالها روی 

به ارزش طبیعت و خاک آشنایی دارم. خاک انرژی و برکت و زایندگی دارد و اگر  ،خاک کار کردم

از زحمات و محصولش پاسخ مثبت می گیرد. حتماً  ،کسی قانونمندیهای خاک و دانه را رعایت کند

دوست داشتم. چون بیشتر ل سال وخاک بازدهی دارد و پاسخگوست. پاییز را همیشه و از همه فص

اگرچه پاییز در بطنش حزن انگیز و  ،بود و شادی و سرور و فراؼت از کارفصل برداشت محصول 

 ی از عمراست. این تجربه سالیان ؼمگین بود به هر حال پاییز فصل برداشت تمام زحمتهای سال

ولی من در سیاست دقیقاً تجربه  .کودکی و جوانی ام است. ای کاش در زمین سیاست نیز چنین بود

 کردم و منتظر ماندم، زیان دهیمعکوس داشتم. هر چه شخم زدم و کاشتم و آبیاری کردم و تالش 

 از سودش بیشتر بود.سیاست زمین 

و جنون در دل خاک و خاک دشمن می کارد، پاییز که شد و آنچه که  وقتی کسی دانه نفرت و خشم

 درو می کند، ممکن است از جنس خون باشد.

سرمایه مادی و معنوی و امید و آرمان مردم را به بازی گرفتند. النهایه که فصل است سال آزگار  05

فساد ه قصور و خرابی و هم ،باؼبان آمد و با صدور حکم اعدام برای تعدادی جداشده ،رسیدفرا درو 

را از سر خود وا کرد و تقصیر را به گردن و خون و جنون خیانت و جنایت و تبهکاری و آفت و 

زمین سیاست هم نمی گویند بلکه زمین مالیخولیاست. زمین آفت و سم و  ،قربانیانش انداخت. به این

چند نفر از خون قربانیان ارتزاق د و یا حداکثر ننیست و نابود می کن ،بالست که دانه را در دل خاک

 می کنند.

سازمان مجاهدین با همه اشتباهات و گژرویها و نادانیها به هر حال سرمایه مردم بود و می بایست 

. ولی یکی بلند شد و از فرصت و فضای موجود جامعه ندکردمی سرمایه مردم را استفاده بهینه 

امروز که  .همه سرمایه مردم را مصادره کرد ،ر مبارزهاستفاده کرد و به بهانه مبارزه و تسریع در ام

باؼبان اما . خاک بالزده اش جز خون حاصل دیگری ندارد ،فصل درو و برداشت محصولش است

 ،مشکلش سرمایه مادی و معنوی و خون بیشتری است که اگر همه سرمایه جهان را هم داشته باشد



ی پاسخ مردم را خواهد داد و یا از سر طلبکاری و جآورده و با پرت و پالگویی و دهن کباز هم کم 

 ترس مخفی شده و به کسی پاسخ نداده و خواهد گفت که پاسخم را به خدا خواهم داد.

این که مسعود رجوی مسئول همه دردها و رنجها و خونهاست، بر کسی پوشیده نیست. او بود که خود 

را ها را رهبر نامید و همه امکانات و سرمایه  را مسئول اول خواند و به بهانه تیز شدن مبارزه خود

به جیب خود ریخت. کسانی که تا نیمه راه آمده و به دالیل از دست دادن جوانی و سرمایه های دیگر 

مسعود رجوی اما به سالها منتظر اصالح باقی ماندند.  ،و یا به دالیل امنیتی قادر به بازگشت نبودند

خون نیروها نیست و ممکن است شکست بخورد و شکست نیز نتیجه دلیل این که هنوز صاحب جان و 

هر روز بیشتر از روز قبل چون زالو خون و رنج و امید و جوانی  ،کم گذاشتن نیروها خواهد بود

نیروهایش را مکید و از آن خود کرد و گفت که من بانک هستم و اینها را برای آزادی مردم می 

خون شان توسط  چوبه دار رفتند تابه پای او ر از جوانان به نام خواهم و نه برای چیز دیگری. چقد

یان و شکنج شکنجه شدگان و امید زندانرنج  رهبرشان به ثمر نشیند. انرژیها و استعدادها فنا شد،

اما او  ،پای یکی فدا شد تا او حرفش را بر کرسی بنشاند ،فدا شد شان، و آرمان مال و جانو  فراریان

و در مسیر راه این که جملگی  که هنوز کم دادید ،یشتر و بیشتر می شد و طلبکارترهر روز نیازش ب

گذاشتید و با مایه این شمایید که کم  ،چرا این که راه من و کار من درست است ،خائن و بریده هستید

 همراهم نیستید.و عشق همه جان و توان 

یادم است که با دست راست به  ،ن بوددر یکی از همین روزهای انقالب ایدئولوژیک که او باالی س

دیگران اشاره می کرد که بدهید بیاید، طرؾ من، چون همه چیزتان از من است، از جان و مال تا زن 

حتی عشق تان من هستم. من بانک هستم و  ،و فرزند، صاحب اصلی و صاحب همه چیز من هستم

همه چیز را گرفت و  ،عه و فریب و زورهمه اینها را برای آزادی خلق نیاز دارم. به هر حال با خد

جان و مال و خانواده و کودکان نیروهایش را به فنا و نابودی برد تا تصمیمش را به واقعیت بدل کند 

از دیده ها پنهان شد و به  خودش و روزی سرمایه های هنگفتش قابل به درو و برداشت باشد. آن روز

من پاسخم را به خدا پس  ،دید؟ من پاسخگوی شما نیستمکه من گفتم شما چرا قبول کر ریش همه خندید

 من مسئول آخرت تان هستم. ،خواهم داد. من مسئول دنیای شما نیستم

با این وصؾ، کسی که با زبان اشهد عدم پاسخگوست و نتیجه شکست را زیر سر عدم پرداخت 

و  عدالتخارج از دایره  نیروها و افشاگریهای قربانیانش می داند، انتظار پاسخگویی از چنین فردی

 شقانون، حماقت است. باید او را یافت و به دست عدالت سپرد. او خودش از مخفیگاه و سوراخ

بیرون نخواهد آمد. همه چیزش دروغ بود. همه گفته ها و کتابها و تبلیؽات و مانورهای سیاسی و 

د و به دست عدالت سپرد. آن و تبهکاری بود. باید او را پیدا کرمحض دروغ  ،نظامی و ایدئولوژیکش



و منظورها و اعمال و افکار و نیات و زدو بندهای پشت پرده رو خواهد روز همه حقایق و واقعیتها 

 .شد

منتقد و شاکی  م،نیستهم پلیس و قاضی مکان جؽرافیایی اش نیست. منظورم از این که او کجاست، 

اما این را می بایست قاضی حکم کند و افکار عمومی  .هستم. شاید حق با من نباشد و با او باشد

چه چه کسی راست و  ،بپذیرند. همه چیزمان از مردم بود و حال این مردم هستند که باید قضاوت کنند

 دروغ می گوید. چه کسی قربانی و چه کسی جالد است.کسی 

پروژه ملی را تعقیب کند تا از آنجا که ایران فانوس به دنبال پیگیری این قضیه است و می خواهد این 

در این  ،هر جنایتکاری در لباس مظلومیت به جنایتش ادامه ندهد و از دیگران نیز تقاضای کمک دارد

در شهر کلن به شادروان هادی شمس سال قبل  05رابطه یادم آمد که چنین طرحی را برای اولین بار 

نرسید. سالها  اما به نتیجه ،ه را ادامه دادارائه دادم. مرحوم شمس حائری این پروژپیشنهاد و حائری 

گذشت و هم اکنون این که "مسعود رجوی کجاست و چه می کند و چرا پاسخگو نیست" اهمیت کار و 

موضوع مهم  ،سئوال اصلی خیل قربانیان دستگاه جهنمی است. همان سالی که شادروان شمس حائری

و همکاران ، نوشتم و البته دوستان رجوی چه شد؟!ی در باب این که مسعود را تعقیب می کرد، مقاله ا

 دیگر نیز نوشتند.

هم اکنون ایران فانوس، با احساس مسئولیت جدیدی خواهان پیگیری قضیه و داستان خون و جنون 

شده است. در این رابطه از همه دوستان و قربانیان و دردمندان و مسئولین  "مسعود رجوی کجاست"

و جهت تعمق و تقویت  ،اگر حرفی و نظری و پیشنهادی در این رابطه دارند تقاضا داریم ،ایرانی

 موضوع، نظرات و نوشته های خود را مکتوب برای سایت ایران فانوس ارسال دارند.اهمیت 

 

 مسعود رجوي چو شذ؟!

 

براستي مسعود رجوي چه شد؟! آیا هنوز زنده است؟ آیا مرده است؟ آیا روزه سكوت گرفته است؟ آیا 

در حبس و به زیر تازیانه است و صدها آیاهاي دیگر؟! اگرچه این موضوع به لحاظ سیاسي كم ارزش است، 

ولي قصد آن را ندارم تا یك جریان و پدیده مرده را با طرحش در اینجا، زنده كنم. بلكه اهمیت كار به آینده بر 

ا اسناد خود زبان گویایي هستند كه هیچ مي گردد، زماني كه نویسنده این سطور شاید نباشد تا حرؾ بزند، ام

گاه خاموش نخواهند شد. و در اینجا در حد بضاعت سعي مي كنم به این آیاها پاسخ دهم، آیاهایي كه اگرچه 

 امروز كم ارزش اما در روز موعود، ارزشمند خواهند بود.



ا همگان مي ساله اش ر 35ساله و فرقه اسالمي/ماركسیستي  44فرض بر این است، مسعود رجوي 

شناسند و از كاراكتر ویژه و جایگاه وي در سازمان و جایگاه سازماِن ویژه اش در جهان، همگي خبر دارند 

 و در این متون نیاز به شرح اضافي از سازمان و كاراكتر رهبرش نیست.

دو  یا به عبارتي 0231مسعود رجوي، رهبر فرقه مجاهدین، آخرین بار دو هفته مانده به آؼاِز سال 

هفته مانده به جنگ آمریكا علیه عراق، آخرین نشست جمعي را با اعضایش به گفتگو نشست و اعضایش را 

براي جنگ، سرنگوني، عاشورا و پیروزي علیه ایران، امید داد. او سپس بعد از خاتمه نشست، دست زنش 

رستد. او وقتي زنش را را گرفت و به كشور اردن رفت تا زنش مریم عضدانلو را مخفیانه به فرانسه بف

مخفیانه به فرانسه فرستاد، خود همچنان در كشور اردن منتظر ماند و گویا جنگ دوم آمریكا علیه عراِق سال 

اتفاق افتاد، تحلیل مي كرد! او پس از  0990را به مثابه جنگ اول متحدین علیه عراق كه در سال  1552

نیست و آمریكا ضمن خاتمه دادن به پرونده دیكتاتوري  گذشت چند ماه وقتي دید این بار جنگ شوخي بردار

در عراق، قصد خاتمه دادن به پرونده تروریسم را هم دارد و به پادگان اشرؾ نیز حمله كرده اند، ناچار خود 

را به بؽداد و نزد آمریكاییها رساند تا به طرِؾ پیروزمند جنگ در عراق، ضمن خوشامدگویي، قول همكاري 

هد، به ویژه این كه قرار بر این بود آمریكا پس از فتح عراق به سمت مرزهاي ایران حركت كند همه جانبه بد

و در این رابطه آمریكا در جنگ علیه ایران، بدون شناسایي و نفوذي و جاسوس و ؼیره، در جنگ با كشور 

 پهناوري چون ایران، مشكل داشت.

اضر و ظاهراَ در دست آمریكاییها به سر مي ، مسعود رجوي، ح0231تا این زمان، یعني بهار سال  

، ضربه سختي از جانب اروپا و فرانسه متحمل شد، شوكه و ناامید 1552ژوئن سال  01برد. او وقتي در 

شد. چون به هر حال، بین دو قدرت حامي و ضد جمهوري اسالمي یعني آمریكا و اروپا، حداقل یكي را از 

ارشد و تصمیم گیرنده مجاهدین، باز هم حداقل یكي را در فرانسه از  دست داده بود و همچنین بین دو رهبر

ژوئن را به خوبي مي خواند كه این قصه سِر دراز خواهد داشت و  01دست داده بود و پشت سِر اتفاقات 

ممكن است تا به فروپاشي تمام عیار سازمانش پیش برود. او آخرین بار گویا در ارتباط با آزادي زنش از 

فرانسه، همه سعي و كوشش خود را كرد، فتواي خودسوزي اعضایش را صادر كرد تا مانع از استرداد زندان 

زنش به ایران گردد و به هر حال تا این تاریخ، ظاهراَ حیات فیزیكي داشت و ضمناَ در صحنه سیاسي كار 

ي و هیچ خبر سالمت مي كرد. ولي از این تاریخ به بعد، یعني زماني كه زنش از زندان فرانسه آزاد شد،

. در درون سازمان و مالء هوادارانش قرار بر این بود كه ؼیبت رهبري داده نشدفعالیت سیاسي از وي بروز 

كوتاه و بي دردسر باشد، ولي گو این كه ؼیبت مسعود رجوي رهبر مجاهدین خلق، از صؽري به كبري بدل 

 سال قبل، فرق اساسي خواهد داشت.شد و طبعاَ در این رابطه تحلیل و تفسیرها نسبت به دو 

مثالَ زماني كه چند ماهي از ؼیبت رهبري مجاهدین گذشته بود، نگارنده خود در مقاله اي به نام "آیا 

رهبري مجاهدین آزاد خواهد شد" دیدگاه و نظراتي را در این رابطه منتشر كرد كه اگر چه آن تحلیل و دیدگاه 



مي كنم، با این وجود، آن تحلیل مربوط به دو سال قبل و مربوط به  را هنوز قبول دارم و بر آن پافشاري

ؼیبت صؽري بود و طبعاَ ؼیبت كبري، نتایج دیگر و خطرناكي را به دست مي دهد. این ؼیبت، عواقب و 

تلفات خاص خودش را دارد، تلفاتي كه جبرانش ممكن نیست. به هر رو، در اینجا و در این مطلب قصد آن را 

ضعیت جدید رهبري مجاهدین را با حدس و پارامترهاي مختلفي كه در دست است، شرح دهم. دارم تا و

وضعیت حیاتي و سیاسي وي را در ایامي كه در ؼیبت كبري به سر مي برد و چشم اندازي كه در آینده براي 

را در این ؼیبت به وجود خواهد آمد، در این رابطه سعي خواهم كرد كلیه نظرات، حدسها و فاكتورها 

 محورهاي زیر خالصه كنم:

ـ آیا مسعود رجوي زماني كه زنش را دستگیر كردند و پي به تبعات آن دستگیري برد، ناامید شد و 0

در فراغ زنش، دست به خودكشي زد؟ به هر حال او زنش را بعد از قدرت، بسیار دوست داشت و نزدیك به 

ه ویژه مسعود رجوي براي به دست آوردن زنش مریم سال در یك سنگر با هم زندگي زناشویي داشتند، ب 15

عضدانلو، بهاء گزافي را پرداخته بود. علیرؼم این كه او زنان دیگرش را به نازلترین قیمت در راه رسیدن 

% 95به قدرت فروخته یا از دست داده بود، اما در مورد زنش مریم عضدانلو، حاضر شده بود بیش از 

ازمانش را بر باد دهد و به موازات آن حاضر شده بود، چند سالي زنش را مثل اعتبار و آبرو و همه چیز س

خودش به رهبري عقیدتي نیروهایش و باالترین پستها بگمارد. اگر چه این نظرگاه در مورد مسعود رجوي 

ظاهراَ ضعیؾ است، اما به هر حال انقالبیون علیرؼم شعر و شعار و یا اعمال افراطي شان، داراي وجوه 

عكوس براي استتار حقایق، و عاطفه هستند و بعضاَ زندگي را از انسانهاي عادي بیشتر دوست دارند. این م

درست است كه مسعود رجوي از مرگ دیگران و حتي از مرگ نزدیكان و همقطارانش لذت مي برد و 

برادرش كاظم  ، براي مرگ0253انگیزه مي گرفت، اما متقابالَ او كسي بود كه براي اولین بار در سال 

 رجوي، مانند یك كودك مویه كرد و زار زار گریست. 

ـ آیا مسعود رجوي به خاطر در هم شكستن سازمانش، دست به خودكشي زده است؟ چیزي كه او 1

همواره قولش را به فداییانش داده بود تا آنان از مرگ و انتحار نترسند، زیرا كه او همواره معتقد بود، مرگ 

سهم اعضاي پایین نیست، بلكه اگر روزي كار بدانجا برسد، مرگ یا شهادت سهم رهبران نیز یا شهادت تنها 

، در یكي از نشستهاي سیاسي، تشكیالتي و ایدئولوژیك، وقتي 0235خواهد بود! مثالَ مسعود رجوي در سال 

ن تكلیؾ كرد و نیروهایش را براي یك جنگ عاشورایي علیه ایران آماده مي كرد، سرانجام خود را نیز تعیی

در خاتمه نشست افزود، "اگر قرار بر این باشد، پرونده سازمان ما بسته شود، بگذارید این پرونده شرافتمندانه 

بسته شود؛ آن روز،  ابتدا سازمان مجاهدین خلق را منحل اعالم مي كنم و سپس خودم دست به خودكشي مي 

 زنم"!

ولي در این رابطه زماني كه سازمان وي بعد از فتح عراق توسط آمریكا، كمرشكن شد و شیرازه  

امور از هم پاشید، او اوالَ سازمانش را منحل اعالم نكرد و مانند بسیاري از سرداران و رهبران شكست 



تكب چنین عملي شده ده، علناَ و جسارتاَ دست به انتحار نزد. این تنها حدس و گمان است و یا اگر مررخو

باشد، چرا بازماندگانش این را بنا بر رسم مذهبي و انقالبي شان، اعالم نمي كنند تا نان این عمِل جسورانه و 

انقالبي رهبرشان را بخورند و آنرا همواره چون سنتي انقالبي و مذهبي، به خورد بازماندگان شان بدهند، 

ل تر مي شوند و خود را تسلیم دشمن مي كنند. مضاؾ بر این، بازماندگاني كه در ؼیاب رهبر، هر روز منفع

كساني كه از نزدیك مسعود رجوي را مي شناسند، در هر دو موردي كه ذكر شد او در شرایط حاد ممكن 

است دست به خودكشي زده باشد، این عمل وي را مردود مي شمارند و معتقدند كه مسعود رجوي رهبر 

سارت خودكشي را نداشته و تبلیػ خودكشي و انتحار، براي پیش بردن % ج05سازمان مجاهدین، حتي 

اموراتش بوده و زماني كه دستگاهش نیاز به خون داشت، او ناچار بود براي سوخت گیري، از خودش نیز 

مثال بزند كه در روز موعود، خونش به مثابه سوخت عمل خواهد كرد، ولي او مانند همیشه معكوس حرؾ 

 تبلیػ مي كرد.مي زد و معكوس 

ـ آیا یكي از نزدیكاِن متعصِب مسعود رجوي، وقتي پي به خیانت محرِز رهبرش برد، یا این كه بنا 2

به دستور مریم عضدانلو، وي را به ضرب گلوله كشته است؟ این نظر هم بعید است، چون كه مسعود رجوي 

نین بوده باشد، موضوع قتل مي افراد خاصي را براي حفاظت از خودش انتخاب مي كرد و همچنین اگر چ

بایست توسط مابقي محافظین به بیرون درز كرده و سرانجام به گوش مردم برسد، كه تا كنون در این رابطه 

 چیزي به گوش مردم نرسیده است.

ـ آیا یكي از نفرات صدام حسین پس از مطلع شدن از خیانت مسعود رجوي و همكاري وي با دشمن 3

ز جانب رهبران عراق دستور گرفت تا مسعود رجوي را به جرم خیانت به عراق و عراق یعني آمریكا، ا

همكاري با آمریكا، به قتل برساند و علت سكوت سران مجاهدین همین است كه نمي توانند در این رابطه 

صاحب خانه را مسئول قتل مهمان خانه، معرفي كنند؟! در این رابطه هم خبر مي بایست به بیرون درز مي 

 رد كه تا كنون نكرده است.ك

ـ آیا مسعود رجوي پس از دستگیرشدن توسط آمریكا، ترسیده و سكته كرده و به مرگ طبیعي 4

گرفتار شده و بدین سبب سازمانش شرم دارد تا رهبرش را این چنین ضعیؾ معرفي كند! به هر حال، آنان كه 

در سازمان مجاهدین معرفي مي كنند كه حتي  رهبري مجاهدین را از نزدیك مي شناسند، او را ترسوترین آدم

یك بار نیز پایش به كردستان نرسید و بیشترین گارد و حفاظت بدني را در جهان براي خود فراهم كرده بود 

كه اینها جدا از باال بردن قداست و اتوریته اش نزد اعضایش، نشان از هر گونه عدم جسارت فردي او بود و 

ر هر كجا اشتباه مي كرد، به هیچ وجه حاضر به اشتباه و خطا در مورد فرد مسعود رجوي كسي بود كه د

 خودش نبود و در این رابطه ریسك نمي كرد.

ـ آیا آمریكا مسعود رجوي را ابتدا به كار فراخوانده و سپس وي را به گروگان گرفته است؟ و این 5

ار بر این بود بعد از مدت زمان كوتاهي ، قر1552امر به این علت است كه آمریكا پس از فتح عراق در سال 



دوباره عازم جنگ با ایران بشود و الجرم در جنگ با ایران به رهبر مجاهدین و نیروهایش نیاز داشت، چرا 

این كه مجاهدین خلق از حیث شناسایي منطقه و شیوه هاي مختلؾ جاسوسي، قادر بودند به آمریكا كمكهاي 

جایي كه آمریكا در باتالق عراق گیر كرد و این گیر كردن به دو سال انجامید، الزم را بكنند، ولي بعدها از آن

بدین سبب از حیث نیرو و اقتصاد، به مشكل برخورد و فعالَ تصمیم به بازگشودن جبهه بزرگتري به نام ایران 

رجوي در  را ندارد، ولي از آنجا كه پنتاگون نقشه هاي جنگي و توافق های مشتركش را در ابتدا با مسعود

میان گذاشته بود و امروز آن نقشه ها را سري و اطالعاتي تلقي مي كند و همچنین به هیچ وجه به مسعود 

رجوي اعتماد ندارد، مي تواند تا اطالع ثانوي وي را در گروگان داشته باشد. ولي سئوال اینجاست، اگر چنین 

 از دست آمریكا نمي كند؟! باشد، چرا سازمانش اعتراض نمي كند و اقدام به نجات رهبرش

ـ آیا آمریكا مسعود رجوي را ابتدا بنا به قول همكاري و حمله به ایران، به عراق كشانده و سپس وي 1

مستشارش به دست مجاهدین خلق به  5را به گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. از یاد نباید برد، آمریكا 

تن یك نظامي آمریكایي از جانب هر آن كس كه صورت گیرد، قتل رسیده اند و در فرهنگِ آمریكاییان، كش

پاداشش مساوي با مرگ است. عالوه بر این، اسنادي وجود دارد كه مسعود رجوي، همزمان با همكاري با 

عراق براي آمریكا نیز جاسوسي مي كرده و در این میان سِر هر دو را كاله گذاشته است و از آنجا كه در 

ي را به آمریكاییان وارد كرده است و در تعهد جاسوسي اش نیز خیانت كرده بود، حین جاسوسي، خسارات

ممكن است مورد ؼضب آمریكا قرار گرفته باشد. یا این كه احتماالت دیگر و كوچكتري وجود داشته باشد، 

 مثالَ زماني كه اقدام به فرار از نزد آمریكاییها كرده باشد و ؼیره.

كاییها از كشور ناامن عراق خارج كرده و به یكي از پایگاههاي نظامي و ـ آیا مسعود رجوي را آمری3

در كشور دیگري انتقال داده اند؟ كه اگر چنین باشد، یعني پنتاگون بخواهد از مسعود رجوي براي ایام جنگ 

شود.  علیه ایران، استفاده كند، این امر مي تواند در میان احزاب رقیب در آمریكا و یا مطبوعات شان افشاء

انتقال رهبر مجاهدین توسط آمریكا به خارج از عراق، خبر مذبور به راحتي مي تواند به بیرون درز كند، 

زیرا كه مسعود رجوي براي هیچ طرؾ خارجي مهره با ارزشي نیست و هر آن كس كه بخواهد از وي 

 یران باشد، بپردازد.نگهداري بكند، مي بایست قیمت الزم را در ارتباط با دشمنان وي كه از جمله ا

فرار كرده و خود را به یكي از كشورهاي  كاییهاـ آیا مسعود رجوي توانسته با فریب از دست آمری9

اروپایي برساند؟ همان گونه كه زنش از اردن به فرانسه گریخته و در اثر بي احتیاطي دستگیر شده ولي این 

ل كرده اند؟ اگر چنین باشد، مسعود رجوي، بار در مورد خود مسعود رجوي با احتیاط و مخفیكاري عم

شخصیتي نیست كه به طور عمد و آگاهانه، به حیات سیاسي اش خاتمه دهد و از طلبكاري مطلق، به بدهكاري 

 مطلق تن در دهد.



ـ آیا مسعود رجوي را آمریكا به تهران مسترد كرده است؟ اگر چنین باشد، این یك معامله طبیعي 05

مریكا در ازاي لو رفتن صدام حسین از جانب ایران، متقابالَ مسعود رجوي را به پاس این است، یعني این كه آ

 همكاري، به ایران تحویل داده است.

ـ آیا مسعود رجوي به دالیل متعدد و پیش پا افتاده، مرده است و سران مجاهدین به خاطر حفظ 00

مي خواهند با زنده خواندن  "El Cidروحیه نیروها، نمي توانند خبر را اعالم كنند و مانند فیلم "ال سید 

 رهبرشان، همچنان روحیه نیروها را در راستاي جنگ علیه ایران، حفظ كنند؟

سال از مبارزاتش را علیه بشریت، متاثر از فضاي ترس و تشكیالت و  25ا مسعود رجوي ـ آی01

ایدئولوژي و قدرت بوده و حال كه به شكست حتمي رسیده و فضاي دیگري بر او حاكم است، به تاملي دیگر 

ند ابراز نمي رسیده و از گذشته اش پشیمان گشته است؟ اگر چنین است، چرا این ابراز پشیماني را با صداي بل

كند، تا جمع تولیدات و نفراتش نیز پشیمان شده و دست از مبارزه علیه بشریت بردارند؟ آیا پشیماني و ندامت 

تنها مربوط به خانه دشمن و در درون تلویزیون است، یا این كه در ارتباط با مردم نیز مي توان صادق و نادم 

 بود؟! 

وم مجاهدین خلق، از فرد شماره اول مجاهدین خلق یعني مسعود ـ آیا مریم عضدانلو، فرد شماره د02   

رجوي، انتقام گرفته و او را به قتل رسانده است؟ این مسئله در بازي قدرت بعید نیست. این همان تحلیلي است 

كه در مقاله قبلي از آن یاد كردم و دلیل آوردم كه مسعود رجوي، در راستاي منافع شخصي و سیاسي اش 

بار مریم عضدانلو را قرباني و خراِب مطامع خود كرده است. بار اول، او را با خفت و خواري از  حداقل دو

همسر و فرزندش جدا كرده و با تطمیع به ازدواج خود درآورده و بار دوم به خاطر رسیدن به قدرت، مریم 

كه مریم عضدانلو كه عضدانلو را نزد صدام حسین فرستاده است تا اسلحه و پول دریافت كند. چنین بود 

عمري در مكتب مسعود رجوي درس خوانده بود، منتظر فرصتي طالیي باقي ماند تا ضمن انتقامكشي از 

اعمال گذشته استادش، قدرت را از وي بگیرد و علت سكوتش نیز همین است. این سكوت دو ساله مریم 

ران یا بؽداد مي دهد كه او به هر عضدانلو در قبال مفقود شدن همسرش، همین پیام را به واشینگتن، ته

صورت خواهان حذؾ مسعود رجوي است، اگرچه كماكان به سبك خوِد مسعود رجوي، با نام بردن از او، 

مي خواهد نانش را بخورد و خود را بري از گناه جلوه دهد. همان گونه كه مسعود رجوي نیز قربانیان خود 

دیگر، هر از گاه از آنان یاد مي كرد، ولي در اصل، آنان را همچون موسي خیاباني، اشرؾ ربیعي و صدها 

قربانیان راه مسعود رجوي در راه رسیدن به قدرت بودند. همچنین از یاد نباید برد، آمریكا پیشنهادش به تتمه 

مجاهدین این بود كه آنان براي بازسازي و خروج از لیست تروریستي، از میان سه پیشنهاد، در قدم اول مي 

 رهبري سازمان را تؽییر دهند، كه این منافع مشترك دو نیروي ؼالب و مؽلوب را مي رساند. بایست 

ـ خالصه كالم این كه هم اكنون مسعود رجوي رهبري عقیدتي مجاهدین خلق، به هر سرنوشتي كه 03

 35خ گرفتار شده باشد، قطره اي از دریاي مكافاتي است كه طبیعت و روزگار برایش در نظر گرفته و پاس



سال تالش علیه آزادي انسان و جامعه است كه حداقل خود و نفراتش این جسارت و آزادي را ندارند تا در 

باب مهمترین و عالیترین مسایل دروني و بیرون شان، اظهار نظر كنند و به مردم پاسخگو باشند! همچنین این 

او كرده اند یا بكنند، نتیجه، در  سكوت، یك رضایت آشكار به دشمنان مسعود رجوي است كه هر آنچه با

 مجموع به نفع موقعیت مریم عضدانلو و سازمان جدیدش، به حساب خواهد آمد.

 

 سال قبل که او تازه غیبت صغرا را برگزیده بود نوشته شد. 01توضیح، مقاله "مسعود رجوی چه شد؟!" 

 

 

 ست؟مسعود رجوی کجا

  

 1500دسامبر سال آلمان، کریم ؼالمی، 

طی یک نمایش از پیش برنامه ریزی شده در سنای آمریکا جلسه نیروهای مسلح وسلی مارتین )یکی 

 1552از البی های مجاهدین و البته کلنل بازنشسته( مدعی شده است که "مسعود رجوی در سال 

زخمی شد و اکنون در فرانسه است". طی دو دهه ای که در سازمان مجاهدین بودم این موضوع را 

ی فهمیده ام که مسعود رجوی شدیدا از مرگ می ترسد و حاضر است هر کاری بکند تا بخوب

کوچکترین آسیبی به او نرسد. در اولین تجربه ام در رابطه با مسعود رجوی از میزان حفاظتی که 

برای او چیده شده بود شوکه شدم بازرسی بدنی بسیار طوالنی طوری حتی کسی نمی توانست یک 

 ه همراه ببرد.سوزن با خود ب

بزرگترین ترس مسعود رجوی از اعضای اسیر در سازمان مجاهدین است، زیرا او بزرگترین خیانت 

و جنایت و سرکوب را نصب به اعضای خودش کرده است. کسانی که به مجاهدین پیوستند به امید 

ی شوند و با آزادی و دمکراسی و فداکاری برای میهن خود بوده ولی وقتی که آنها وارد سازمان م

موضوع دیگری روبرو می شوند که ماهیت واقعی مسعود رجوی را می بینند. مسعود رجوی همیشه 

مدعی بود که در سازمان زندان و شکنجه و سربنیست کردن وجود ندارد و ورود به سازمان سخت و 

ا شکنجه گاه بیرون رفتن از آن ساده می باشد. اما تقریبا بسیاری از اعضای مجاهدین در اشرؾ و ی

"باقرزاده" زندانی و شکنجه شده اند و یا دیده اند که چگونه بعضی از دوستانشان سربنیست می شوند. 

به همین دلیل مسعود رجوی بیشترین توان و انرژی حفاظتی خود را خرج حفاظت خود از اعضای 

 خودش می کرد.

ر هم از خودش عکس و یا مسعود رجوی در سوراخ موشی مخفی شد حتی یکبا 1552بعد از سال 

یک ویدئو برای اعضایش نفرستاد که مبادا آنها از مخفی گاه او اطالع داشته باشند. بسیاری از 

دوستانم گفتند که می مانیم تا مسعود را پیدا کنیم و او را به سزای خیانت هایش برسانیم. در سال 



او با فروختن اعضای خود  .مسعود رجوی بزرگترین خیانت خود به اعضایش را مرتکب شد 1552

مسعود رجوی به  1552به ارتش آمریکا تضمین فرار و بقای خود را به دست آورد. در آؼاز سال 

تمامی نیروها اعالم آماده باش داد و فرمان مشخص داده شده بود در صورتی که جنگ بین آمریکا و 

دام را سرنگون بکند و با عراق صورت گیرد به این معنی است که آمریکا قصد دارد تا دولت ص

سرنگونی دولت عراق مجاهدین به سمت ایران خواهند رفت و فرمان دوم که بسیار واضح تر بود 

اولین شلیک از طرؾ آمریکایی ها به سمت مجاهدین به معنی فرمان اتوماتیک حرکت به سوی ایران 

و مریم رجوی نبود است. اما بعد از شروع بمباران های آمریکا هیچ خبری از مسعود رجوی 

هواپیماهای آمریکایی قرارگاه های مجاهدین و بخصوص اشرؾ را بمباران کردند هیچ خبری از 

مسعود رجوی و فرمان حرکت به سوی ایران نبود بؽداد سقوط کرد و همچنان هیچ خبری از مسعود 

نوع است حتی اگر رجوی نبود تنها فرمانی که وجود داشت درگیر شدن با نیروهای آمریکایی کامال مم

نیروهای آمریکای به سمت مجاهدین شلیک کردند و باعث کشته شدن نفرات شد باز هیچ فردی حق 

شلیک به سوی آمریکایی ها را ندارد. مجاهدین تمامی سالح ها و مهمات خود را بدون کوچکترین 

ن مجاهدین با مقاومتی تحویل نیروهای آمریکایی دادند که این بخشی از معامله ای بود که سرا

 نیروهای آمریکایی کرده بودند تا مسعود رجوی تحت تعقیب ارتش آمریکا قرار نگیرد.

یک فیلم از اتاق خواب مسعود رجوی در قرارگاه بدیع )یکی از قرارگاه های مجاهدین در شهر بؽداد 

آمریکا که یکی از محل های استقرار مسعود رجوی بود( پخش شد که به گفته خودش توسط ارتش 

بمباران شده است. بمباران ارتش آمریکا را به چشم خودمان دیده ایم و می دانیم وقتی که آنها نقطه ای 

را بمباران می کنند تقریبا آن محل با خاک یکسان می شود. اتاق خواب مسعود رجوی نه تنها با خاک 

ازی باشد. به هر حال یکسان نشده بود فقط کمی بهم ریخته بود که به نظر می رسید یک صحنه س

 زخمی نشد و در سالمت کامل از صحنه جنگ فرار کرد. 1552مسعود رجوی هرگز در سال 

این جلسه در سنای آمریکا فقط یک شایعه پراکنی برای گمراه کردن اذهان است. این که اکنون مسعود 

ادگاه عادالنه رجوی کجا است اطالعی در دست نیست ولی امیدوارم که او زنده بماند و در یک د

 پاسخ همه جنایات و خیانت های خود را بدهد.

( 0912) 0241اگر کمی با نگاه دقیق به پروسه سازمان مجاهدین از تاسیس بخصوص بعد از سال 

بیندازیم بسیاری از نمونه ها را خواهیم دید که در پس پرده ابهام باقی مانده است. به گفته خود مسعود 

است و حکم اعدام او به  0241از کادر مرکزی سازمان مجاهدین در سال رجوی او تنها بازمانده 

حبس ابد تقلیل پیدا کرده است. این داستان برای همه بخصوص برای اعضای سازمان مجاهدین پشت 

پرده ابهام بوده و هنوز هست هر چند مسعود رجوی تالش کرده که با درست کردن یک سری مطالب 

وی منتشر کرده است تا از زیر بار توضیح دادن فرار بکند ولی وقتی این به نام برادر خود کاظم رج



کتاب را خواندم ابهام نسبت به این موضوع بیشتر شد که چطور می شود با نوشتن یک یا دو نامه و 

 چند مالقات حکم اعدام یک فرد را به زندان حبس ابد تقلیل داد.

خود در زمان شاه تعریؾ می کرد چیز چندان  وقتی مسعود رجوی از پروسه به اصطالح مبارزاتی

چشمگیری برای گفتن نداشت، فقط خاطراتی از مطالعه و دوران دستگیری و دادگاه داشت بخصوص 

اساسا چیزی به نام مبارزه در رابطه با مسعود رجوی وجود نداشت. بین سالهای  0241بعد از سال 

د و فقط در این سالیان بود که مسعود دوران به اصطالح فضای باز سیاسی بو 0255تا  0241

خرداد سال  25رجوی کمی در ارتباط با مردم بود از سخنرانی ها تا کالس تبیین جهان و بعد از 

که به اصطالح دوران مبارزه مسلحانه شروع شد اولین اقدام مسعود رجوی فرار از ایران  0255

مبارزه آقای بنی صدر را به همراه برد بود. هر چند مسعود رجوی برای توجیح فرار خود از صحنه 

و بهانه ای به نام ارائه الترناتیو به جهان و سایر بهانه های دیگر، که هرگز هیچ کدام از این بهانه ها 

 نتوانست مورد قبول مردم و بسیاری از مجاهدین بشود.

های ؼربی از ، حمایت قدرت 0254دادن پناهندگی به مسعود رجوی در فرانسه و اخراج او در سال 

سازمان مجاهدین در دوران جنگ ایران و عراق و بعد از آتش بس چنانکه محمد محدثین وزیر 

بیل کلینگ تون مالقات کرد و نامه مسعود رجوی  خارجه به اصطالح شورای ملی مقاومت مستقیما با

مجاهدین در را به او داد. اما مدت کوتاهی بعد در آؼاز دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی همین 

لیست سیاه تروریستی آمریکا قرار گرفت. طی سالیان همواره یک بخش از جناح جنگ طلب 

همه گروه های تروریستی در  1552آمریکایی از مجاهدین حمایت کرده است. بخصوص در سال 

عراق منهدم شدند و تمامی ارگانهای نظامی و ؼیر نظامی عراقی منحل و یا نابود شد ولی مجاهدین 

ست نخورده با همان استقالل تشکیالتی و نظامی باقی ماند. در این معامله مجاهدین تمامی سالح های د

 خود را بدون کوچکترین مقاومتی به آمریکایی ها تحویل دادند.

به بعد مسعود رجوی صحنه مبارزه را ترک کرده و پا به فرار گذاشت نکته قابل توجه  1552از سال 

جوی چگونه و چطور در آن شرایط توانست از چشم نیروهای آمریکایی مخفی اینجا است که مسعود ر

بماند در حالی که ارتش آمریکا بارها و بارها بدون اطالع قبلی تمامی اردوگاه اشرؾ را جستجو کرد. 

در کشوری که حتی صدام حسین نتوانست مدت طوالنی از چنگ نیروهای آمریکایی مخفی بماند. 

تحت حمایت و زیر چتر همین قدرت ها فرار کرده و تقریبا هیچ کس از  بدون شک مسعود رجوی

موقعیت او خبری ندارد. خارج شدن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی و بسته شدن پرونده 

ژوئن به نوبه خود نشان دهنده یکی از همین معامله هایی است که مسعود رجوی و سازمان با  01

 م داده اند.همین قدرت های ؼربی انجا



سیاست عمومی قدرت های ؼربی همواره نا امن نگه داشتن کشورهای مثل ایران است، این قدرت ها 

همواره با کمک های مالی و تسلیحاتی و لجستیک و سیاسی گروه های تروریستی را حمایت کرده اند 

ران و یک روز تا آن کشورها هرگز نتوانند در صلح و دوستی به رشد و پیشرفت برسند یک روز ای

دیگر افؽانستان و یا یک روز دیگر لبنان و یا عراق و یا سوریه و ده ها کشور دیگر، برای قدرت 

های ؼربی حقوق بشر و دمکراسی پوشی برای نا امن کردن و تحت فشار قرار دادن این کشور ها 

ل به یک فرقه بوده است. سازمان مجاهدین به رهبری مسعود رجوی نیز از یک سازمان سیاسی تبدی

مذهبی و دست نشانده قدرت های ؼربی شده است، یک سئوال بسیار ساده سازمان مجاهدین هزینه ها 

خود را از کجا تامین می کنند؟ هر چند که آنها مدعی هستند که از کمک های مالی مردم مخارجشان 

گشتی به سادگی می را تامین می کنند ولی این یک ادعای خنده دار بیش نیست، با یک حساب سر ان

توان دریافت که چنین چیزی هرگز امکان ندارد بگذریم از اینکه سازمان مجاهدین و مسعود رجوی 

 در بین مردم ایران و مردم جهان بسیار منفور است.

تقریبا نمی توان به این سئوال پاسخ داد که مسعود رجوی کجاست، قطعا مسعود رجوی تحت حمایت 

سال گذشته ما هیچ تصویر  02وشش آنها است به همین دلیل است که طی قدرت های ؼربی و تحت پ

و عکسی از او ندیده ایم زیرا این موضوع می تواند یکی از پروتوکول های تحت پوشش قرار گرفتن 

آنها باشد. مسعود رجوی و سازمان مجاهدین سالیان است که برای مردم ایران یک برگه سوخته است 

واهان آن بودم که مسعود رجوی سالم و زنده بماند تا در یک دادگاه عادالنه و به همین دلیل همه خ

پاسخ گوی مردم ایران باشد آن وقت است که می توانیم ببینیم پشت پرده همه این بازیهای سیاسی چه 

  بوده است.

 

 

 مسعود رجوی کجاست؟

 

 6102ػجعاٌکؽ٠ُ اثؽا١ّ٘ی، آٌّبْ، ژا٠ٛٔٗ قبي 

ثب ؼٚی کبؼ آِعْ ظٌٚث ِؽظِی ظؼ ا٠ٓ کهٛؼ  ،وٗ ثبػث قمِٛ زىِٛث ثؼث نعِؽ٠کب ثٗ ػؽاق آزٍّٗ 

جٕگبجٕگی ثب ؼژ٠ُ ثؼثی ػؽاق چؽاکٗ ا٠ٓ قبؾِبْ ؼاثطٗ  .ِدب٘ع٠ٓ ؼا ثب ِهکالت ثك١بؼی ِٛاخٗ کؽظ

ٌػا قمِٛ يعاَ ثؽای قبؾِبْ ثٗ ِٕؿٌٗ نکكث ظؽف اقحؽاجژ٠کٝ ِهی ِكٍسبٔٗ ِسكٛة ِی  .ظانث

  .نع



ثؽ اقبـ آْ ظؼ ػؽاق ث١ٕبْ ؼا ٛؼ٘ب٠ٝ وٗ ؼخٜٛ اقحؽاجژٜ ِجبؼؾٖ ِكٍسبٔٗ ضٛظ فبوح ،ا٠ٓثٕبثؽ

اؾ  .ثب قمِٛ زؿة ثؼث ٚ ظ٠ىحبجٛؼ زبوُ ثؽ ػؽاق ػّال ثؽ ثبظ ؼفث ٚ ؼخٜٛ لبف١ٗ ؼا ثبضث ،گػانث

خٍّٗ ّ٘دٛاؼٜ ثب ضبن ا٠ؽاْ، ٚزعت اقحؽاجژ٠ىٝ ثب يعاَ ٚ زّب٠حٙبٜ ِبٌٝ ٚ ٔظبِٝ ػؽاق ثب قمِٛ 

 .پب٠بٔٝ ثؽ اقحؽاجژٜ ؼخٜٛ ضٛؼظيعاَ ِٙؽ 

ِدب٘ع٠ٓ ٚ جس٠ًٛ قالذ ثٗ ١ٔؽٚ٘بی ائحالف ثٛظ. ثب اؾ ظقث ظاظْ  ضٍغ قالذ  ،ا١ٌٚٓ پ١بِع ا٠ٓ نؽا٠ّ

قالذ، قبؾِبْ ػّال ثطهی اؾ َِٛٛػ١ث ضٛظ ؼا ثؽای افؽاظ جهى١الت اؾ ظقث ظاظ وٗ ثبػث ؼ٠ؿل 

ثًٛؼجٝ وٗ ٠أـ ٚ ٔبا١ِعٜ ظؼ اؼوبْ جهى١الت ٚ قحْٛ فؽِبٔع٘ٝ ٚ  .اوثؽ٠حٝ ظؼ ١ٔؽٚ٘بٜ قبؾِبْ نع

  .ؼ٘جؽٜ قبؾِبْ ثَٛٛذ ظ٠عٖ ١ِهع

جبک١عی ثؽ ا١ّ٘ث ا٠ٓ اظػب  ،جؼج١ؽ ؼخٛی ثؽای جٛخ١ٗ ا٠ٓ نؽا٠ّ أحطبة يبزت قالذ ثٗ خبی قالذ

 . ثٛظ کٗ انؽف ظؽف اقحؽاجژٜ ِجبؼؾٖ ِكٍسبٔٗ ّ٘چٕبْ ظؼ اضح١بؼ ظاؼظ

ؼٚز١ٗ ٔظبِی گؽی ای ثٛظٖ کٗ ظؼ پبظگبْ انؽف  ،١ٔؽٚ٘بی جهى١الت ؼا زفع کؽظٖ ثٛظ آٔچٗ کٗ جبکْٕٛ

 .ٚخٛظ ظانث

ؼخٛی ظؼ ا٠ٓ پبظگبْ افؽاظ ؼا نع٠عا جسث کٕحؽي ظانث ٚ ظائّب ِب٘ب ؼا نكحهٛی ِغؿی ِی ظاظ. 

١ى ٚ يؽفب چ١ؿ٘ب٠ی ؼا ِی ظأكح١ُ کٗ ؼ٘جؽی جهط ظقحؽقی افؽاظ ظؼ انؽف ثٗ ١٘چ ؼقبٔٗ اٜ ٔجٛظ 

ثب  جس١ٍٍٙبٜ ق١بقٝ ٚ ثسثٙبٜ ا٠عئٌٛٛژ٠ىٝ ِغؿ ِب ؼا پؽ ١ِىؽظ ٚ جس١ًٍ ثؽ ا٠ٓ ثٛظ وٗ ِی ظاظ ٚ ثؼٕٛاْ 

آ٠ٕعٖ اٜ  ،ٚخٛظ ١ٔؽٜٚ آِؽ٠ىب٠ٝ ِكحمؽ ظؼ ػؽاق ٚ زّب٠ث ثؼث قبلّ نعٖ ٚ ق١ٕٙبٜ اؾ لعؼت ضٍغ نعٖ

اِب ثب جط١ٍٗ ١ٔؽٚ اؾ . انثظؼ چهُ أعاؾ اقث وٗ ثبؾ ١ِهٛظ ِدعا جك١ٍر نع ٚ ّ٘چٕبْ انؽف ؼا ٔگٗ ظ

ا٠ٓ لؽاؼگبٖ ٚ اقىبْ آٔٙب ظؼ ِىبٔٝ وٛچه ثٗ اقُ ١ٌجؽجٝ وٗ قؽپً جؽأؿ٠حٝ ثؽاٜ ٚيٛي پٕبٕ٘عگٝ 

ي اؾ ػؽاق ٘ؽ چٕع وٗ ثب وبؼنىٕٝ ؼخٜٛ ثؽاٜ أحمب ،ِؽف وهٛؼ٘بٜ اؼٚپب٠ٝ ٚ آِؽ٠ىب ثٛظ اؾ 

ى١الت ّ٘ٗ ثٗ لؽثبٔٝ ظاظْ افؽاظ جه، اِب ؾ٠ؽ فهبؼ ظٌٚث ػؽاق ٚ و١ّكبؼ٠ب ثؼع اؾ ا٠ٓ ؼٚثؽٚ ثٛظٖ

لبٜ ؼخٜٛ ٚ أحمبي ث١م اؾ ٠ه قَٛ ١ٔؽٚ ثٗ ضبؼج ػؽاق ٘ؽ چٕع ُ٘ وٗ آجٛقّ ٔمهٗ ٘بٜ نَٛ ضبُٔ ٚ 

اِب ػّال اضؽاج نعٖ اؾ ػؽاق ِسكٛة نعٖ ٚ ژئٛپ١ٌٛح١ه ِٕطمٗ ثب  ،ِٛأغ ِحؼعظٜ ظؼ أحمبي فؽاُ٘ آٚؼظ

زحٝ اگؽ اؼثبثبٔم  اؾ ِؽف قبؾِبْ ثبلٝ ١ّٔگػاؼظ، ٚخٛظ ظٌٚث وٕٛٔٝ ػؽاق خبٜ ١٘چ ػؽٌ أعاِٝ 

اقحؽاجژٜ خٕگ ِكٍسبٔٗ ؼخٜٛ ظؼ  ُ٘ يع ظؼيع ِحسع ٚ ضٛاقحبؼ ثمبء آٔٙب ظؼ ػؽاق ثبنٕع. ثٕبثؽ ا٠ٓ 

ٚ خٛاؼ ضبن ١ِٙٓ ثٗ گٛؼ قپؽظٖ نع ٚ اؾ ا٠ٓ پف اقث وٗ ؼخٜٛ ٚ قؽأم ثب٠ع خٛاة ا٠ٓ ّ٘ٗ ؼٔح 

ِؽظَ  ؼ زك افؽاظ جهى١الت ٚ ١ٔؿ جبٚاْ خٕب٠بت ضٛظ ظؼ زك ضْٛ ٚ وهث ٚ وهحبؼ ٚ اػّبي ن١ٕغ ظ

 .وهٛؼ ا٠ؽاْ ٚ ػؽاق ؼا ثعٕ٘ع



 ،اِب َٚؼ١ث ٚ ِٛلؼ١ث ؼخٜٛ ثؼع اؾ قؽٔگٛٔٝ اؼثبثم ظ٠ىحبجٛؼ ػؽاق ا٠ٕىٗ اؾ أظبؼ ِطفٝ نعٖ اقث

١ِحٛاْ اؾ فبوحٛؼ٘بٜ ؾ٠ؽ ٔح١دٗ گؽفث وٗ ؼخٜٛ و١كث ٚ نط١ًحم چ١كث ٚ ِٛلؼ١ث ال ثؼع اؾ 

 . نىكث ظؼ ػؽاق ودبقث

ثًٛؼجٝ وٗ ثب ن١بظٜ ضٛظ ؼا ثؽاٜ ١ٔؽٚ ظؼ زع  ،ٚالؼ١ث ا٠ٓ اقث وٗ ؼخٜٛ ثك١بؼ ضٛظپكٕع اقث

قث ٚ ثؽاٜ زفع پؽقحم ِؼًَٛ خب أعاضث اِب ثب٠ع گفث ؼخٜٛ نط١ًحٝ فؽ٠جىبؼ ٚ ثك١بؼ جؽقٛ ا

ع ٚ لؽثبٔٝ وؽظْ ظ٠گؽ افؽاظ قبؾِبْ ثؽاٜ زفع ثمبء آ٠ خبْ ضٛظ اؾ ١٘چ خٕب٠ث ٚ ز١ٍٗ گؽٜ وٛجبٖ ّٟٔ

ثٗ چٕع فبوث ثؽخكحٗ ثؼع اؾ نىً گ١ؽٜ قبؾِبْ  ضٛظل اؾ ضًبئى ايٍٝ اٚ ١ِجبنع. ثب ٔگب٘ٝ گػؼا 

 .ثٗ ٠ه ٔح١دٗ ؼق١ع ،بَ ظاظٖ اقثٚ ض١بٔحٙب٠ٝ وٗ ؼخٜٛ ثؽاٜ زفع خبْ ضٛظل أد اؾ قبي پٕدبٖ جب االْ 

 ،ظقحگ١ؽٜ ِؤقك١ٓ قبؾِبْ ٚ وبظؼ ِؽوؿٜ، ثٕبثؽ اقٕبظ ِىحٛثٝ وٗ اؾ قبٚان ثؽ خب ِبٔعٖ اقث -

ثب ِعؼن ثٗ قبٚان گؿاؼل ١ِع٘ع وٗ ؼا ؼخٜٛ ثؽاٜ زفع خبْ ضٛظ ِسً ز١ٕف ٔژاظ ٚ ظ٠گؽ ٠بؼأم 

 . قبٚان لؽاؼ ١ِگ١ؽٔعظؼ ٔٙب٠ث ُ٘ خؿ ِكؼٛظ ؼخٜٛ ثم١ٗ ّ٘ٗ ثٗ قپؽ ج١ؽ خالظاْ 

ِكؼٛظ ؼخٜٛ ثب ثعؼ ثؽظْ خبْ ضٛظ ٚ فؽاؼ اؾ ا٠ؽاْ ػّال ِكئ١ٌٛٓ قبؾِبْ اؾ  ٚؼٚظ ثٗ فبؾ ٔظبِٝ  -

خٍّٗ ٌٕگؽ جهى١الت قبؾِبْ ٠ؼٕٝ ِٛقٝ ض١بثبٔٝ ٚ ؾْ ضٛظل انؽف ؼا جٕٙب گػانث ٚ ثك١بؼٜ اؾ 

 .سىُ ّٔٛظفؽِبٔع٘بْ جهى١الت ؼا ثٗ وهحٓ ظاظ ٚ ِٛلؼ١ث ٘ژِٛٔٝ ضٛظل ؼا ِكح

يٍر ا٠ؽاْ ٚ ػؽاق وٗ ١ِؽفث ِٛخٛظ٠ث ؼخٜٛ ظؼ ػؽاق ؼا ثٝ پب٠ٗ وٕع ٚ ػّؽ ؼخٜٛ ظؼ ِؼؽٌ  -

ثب فؽقحبظْ جّبَ قطٛذ جهى١الت ثٗ ظاضً ضبن ا٠ؽاْ ٚ ثٗ ايطالذ فحر جٙؽاْ ثك١بؼٜ اؾ  ،جٙع٠ع ثٛظ

ثؼث ػّال ثبثث وبظؼ ؼ٘جؽٜ ٚ جمؽ٠جب اوثؽ ١ٔؽٚ ؼا لؽثبٔٝ وؽظ جب قؽقپؽظگٝ ال ثٗ يعاَ ٚ زؿة 

 .ّٔب٠ع ٚ چٕع يجبزٝ ث١هحؽ اؼجؿاق ػّؽ وٕع

قمِٛ ظ٠ىحبجٛؼ ػؽاق ٚ ٔبا١ِعٜ ؼخٜٛ، وٗ ا٠ٕعفؼٗ ُ٘ اثحعا ضبّٔم ؼا ظؼ فؽٔگ ٔهبٔع ٚ قپف  -

ظؼ الٔٗ ِٛل ضؿ٠ع ٚ ١ٔؽٜٚ جهى١الت ؼا قپؽ ضٛظ وؽظٖ ٚ اؾ ٍِٙىٗ گؽ٠طث ٚ ثب پ١چبٔعْ  ضٛظل 

ؼا ظؼ ِمبثً گٌٍٛٗ لؽاؼ ظاظ ٚ ػعٖ  ٘ب" ث١ب ث١ب " ػّال ١ٔؽٚٔكطٗ "انؽف انؽف نٙؽ نؽف" ٚ نؼبؼ

 . ؾ٠بظٜ ؼا ثٗ وهحٓ ظاظ ٚ قپؽ ثالٜ ضٛظ وؽظ

ضٛظ وٕع ٚ  جّبَ ١ٔؽٜٚ جهى١الت ؼا لؽثبٔٝ  قٛ ثؽاٜ زفع خبْ ضٛظل زبَؽ اقثچ١ٕٓ نط١ًث جؽ

غ٠ٕفغ ظؼ  ثٗ ٘ؽ پف١ٛؾٜ ٚ ضٛظ فؽٚنٝ ق١بقٝ ظقث ثؿٔع ٚ ؾ٠ؽ لجبٜ قؽ٠ٚكٙبٜ خبقٛقٝ وهٛؼ٘بٜ

 . ِٕطمٗ ثؽٚظ

ٙبٜ ٘باؾ زفع خبٔم ؾ٠ؽ چحؽ زفبظحٝ ظقحگثٕبثؽ ا٠ٓ ازحّبي لٜٛ ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ؼخٜٛ ثؽاٜ جؽـ 

اِالػبجٝ ظؼ ث١ؽْٚ ػؽاق لؽاؼ ظانحٗ ٚ ثب ٚخٛظ خٕب٠بت ِحؼعظل ٚ جؽـ اؾ ؼٚثؽٚ نعْ ثب ػعاٌث ظؼ 

ثبل١ّبٔعٖ ػّؽ ٕٔگ١ٕم وٗ لبػعجب ثؽاٜ چ١ٕٓ  ،ؾٔعأٝ وٗ ثؽاٜ ضٛظ قبضحٗ اقث زًبؼ زفبظحٝ ٚ

 .١ّ٘ٓ َٚؼ١ث اظاِٗ ظاؼظ ،افؽاظٜ ِؽگ ِؽِٛؾ ٚ ؾٚظ ؼـ ظؼ أحظبؼ ضٛا٘ع ثٛظ



 : ٔح١دٗ

ؼظ پبی اٚ ثؼٕٛاْ ؼ٘جؽ  .ؼٚثؽٚقث  فؽأكٗ ػؽاق ٚ ا٠ؽاْ ٚ ؼخٜٛ ثب پؽٚٔعٖ ثبؾ ظؼِسبکُ لُب٠ی ظؼ

فؽأكٗ  ٚ پؽٚٔعٖ ضالفکبؼی ظؼ 0770قبي  اق ظؼن١ؼ١بْ ػؽ ٚ ِكئٛي ايٍٝ ظؼ پؽٚٔعٖ کهحبؼ اکؽاظ ٚ

ؼاٖ فؽاؼی ثؽای اٚ ٚخٛظ ٔعاؼظ. ؼخٜٛ ّ٘چ١ٕٓ ِٛؼظ  ١ِطکٛة نعٖ اقث ٚ  611۲قبي  ظؼ

خٕب٠ث ١٘چ ؼا٘ی  ججٙکبؼی ٚ  ا٠ٓ پؽٚٔعٖ ٘بی قٕگ١ٓ لؽاؼظاؼظ ٚ ثب (ا٠ٕحؽپً) ًاٌٍّ ث١ٓ پ١ٍف جؼم١ت

ظؼ ٚ ٠ب   ١ّٙ٠ٓ ظ١ًٌ ٚ  زم١مث ؼا اٚ ثطٛثی ِی ظأعا٠ٓ  ظ١ٔبی آؾاظ ٚخٛظ ٔعاؼظ ٚ ثؽای زُٛؼ اٚ ظؼ

 . ضٛظ قبضحٗ ال ثبن١ُ ضجؽ ِؽگ ف١ؿ٠کی اٚ ظؼ ؾٔعاْ ا١ِٕحی   ؾٚظ ثب٠ع چهُ ثؽاٖ

 

 

 کجاست؟ رجوی سعودم

 

 ،ایران میثمی، هللا لطؾ

 من از زیادی آشنایان و دوستان

 کجاست؟! رجوی مسعود که پرسند می

 هم از همه که است پرسشی این

 دریافت مناسبی پاسخ ولی پرسند؛ می

 .کنند نمی

 

 توپخانه میدان ،0۵۳۱ سال

 دختران و پسران شدم. پیاده اتوبوس از

 اسالمی جمهوری مسئوالن گفت می رجوی مسعود بودند. شعار و رژه مشؽول میدان، در جوان

 میلیشیا سازماندهی و ندارند را ؼرب و امریکا امپریالیزم برابر در مقاومت یارای و مقابله توانایی

 شنیده ایران. انقالب تمامیت و استقالل و ادیآز از حفاظت و امپریالیزم با مقابله برای است گامی

 روسیه 0901 اکتبر انقالب از پیش کرونسکی، دولت مانند بازرگان مهندس موقت دولت که شد می

 .کنند می آماده امپریالیستی ضد انقالب کردن کامل و لنینی اقدام برای را خود مجاهدین، و است

 درآوردند. سر عراق از بعدازآن و فرانسه از ازمانس رهبران شد. سپری ها سال و ها ماه و روزها

 استقالل از دفاع برای وطن، جوانان که درحالی برد. پناه صدام و بعث حزب دامان به رجوی مسعود

 برادران که بود حالی در این ؼلتیدند. می خود خون در یکی یکی بعثی، سربازان های گلوله با مملکت،

 و ربودند را هواپیمایی دوبی در شان، زندانی دوستان از نفر شش نجات برای 02۳9 سال در مجاهد



 درآورند. پا از را آنان فرسا طاقت های شکنجه با کردند سعی عراق های بعثی آمدند. فرود عراق در

 .شدند منتقل لبنان در فلسطین های پایگاه به ما برادران و نشدند موفق خوشبختانه

 

 عراق مردم سراسری و ملی خودجوش، قیام

 با کویت اشؽال پی در صدام، رهبری به عراق بعث شد. سپری ها سال و ها ماه و روزها هم باز

 دستاوردی بدون ناچار، و کرد پیدا نظامی رویارویی ؼرب طرفدار کشور 1۲ و امریکا لشکریان

 بدون اشؽالگری دو دنبال به ایزدی و کرد سنی، شیعه، از اعم عراق مردم کرد. رها را کویت

 مردم قاعده از که خودجوش و ملی کامالً  قیامی زدند. دست عراق در سراسری قیام یک به ستاورد،د

 به جدی اعتراض کشورها. دیگر و امریکا سران نه و داشتند دست آن در عراق سران نه شد؛ شروع

 و یکاامر حمایت با عراق بعث بود. کویت و ایران اشؽال جریان در هایشان ناکامی و عراق های بعثی

 مردمی و سراسری خودجوش، قیام این سرکوب به رجوی مسعود رهبری به مجاهدین و رامسفلد آقای

 آیا بود. امریکا امپریالیسم همراه و عراق مردم دشمن کنار در رجوی مسعود پرداختند. عراق

 گردش و آشکار نوسان این به سازمان رهبری بود؟ رفته یادش از زودی این به انقالب اول شعارهای

 دهد؟ می پاسخ چگونه راهبردی ای درجه 035

 مارس در درنهایت کرد. می بمباران را عراق امریکا سال، ده این در گذشت. ملی قیام این از سال ده

 امنیت شورای مجوز که اشؽالی کشید. عراق اشؽال به کار (31 و 30 فروردین و اسفند) 1552

 قبل گفت. توان نمی آن به چیز هیچ فاجعه جز ،155۲ سال در اوباما قول به و نداشت را ملل سازمان

 ضد و ضدامپریالیستی شعارهای عراق، بعث با کامل هماهنگی یک در مجاهدین عراق، اشؽال از

 سازش و مذاکره وارد امریکا با بعد و بردند باال را سفید چمپر سرعت به ولی دادند؛ می امریکایی

 گرای قانون های جناح با تنها نه ها آن ؼرب. و بود امریکا شان حامی تنها تاکنون، زمان آن از شدند.

 به که بود امریکایی جدید کاران محافظه یا ها نئوکان با تنها پیوندهایشان بلکه کردند؛ نمی کار امریکا

 برخوردار مذهبی بنیادگرایی و بازار بنیادگرایی یعنی بنیادگرایی مؤلفه دو از سوروس جورج قول

 .بودند

 امریکایی. بنیادگرای های نئوکان با همکاری این به نه و ضدامپریالیستی میلیشیای سازماندهی آن به نه

 چگونه کند. نتبیی تواند می چگونه را استراتژیک شکست این و راهبردی واژگونی این رجوی مسعود

 نگاه سازمان، رهبری که بینیم می باشد؟ سازمانی های توده و ایرانی پرسشگر نسل پاسخگوی تواند می

 .نبود هم خطاها پذیرش و نگری گذشته اهل متأسفانه نداشت. نگر آینده و راهبردی

 این بر نژاد، حنیؾ ویژه به مرکزی، کادر نفره ده اعضای تمامی بگویم باید موضوع این یابی ریشه در

 فطرت یک سان به او ؼرور زد. خواهد را خود ضربه رجوی مسعود ؼرور درنهایت که بودند باور



 به کامالً  پشتش که درحالی گرفتم، می کشتی او با جمعی خانه در وقتی که آید می یادم بود. شده ثانویه

 کن. نگاه را کمر مانور کن، نگاه را شانه مانور گفت می باز نداشت، خوردن تکان امکان و بود زمین

 .کردیم می اعتراؾ خوردیم، می زمین هرکدام ما پذیرفت، نمی را ساده خوردن زمین یک

 و کرد می تعریؾ ما برای بود، افتاده اتفاق لبنان در ها فلسطینی پایگاه در که را مسائلی باکری، علی

 رهبران برای نامه نوشتن صالحیت اعضا، دیگر و زادگان بدیع اصؽر که بود مدعی مسعود گفت، می

 اصؽر کارهایش این با مسعود گفت، می باکری اوست. شأن در تنها صالحیت این و ندارند را فلسطینی

 .بود کرده منفعل را

 یک ،0205 شهریور های دستگیری از بعد مدتی رویم. می اوین عمومی زندان یک بند یک، اتاق به

 اتاقِ  در که افرادی آورد. ما اتاق به را زادگان بدیع اصؽر ن،اوی جالد و زندان مسئول حسینی روز،

 محمود دوست، میهن علی باکری، بهروز فیروزیان، مهدی محسن، سعید از بودند عبارت بودند یک

 به را اصؽر حسینی، اینکه علت …و بازرگانی محمد رجوی، مسعود حیاتی، محمد زاده، عسکری

 که زمانی در بلکه نشده، انجام ساواک توسط او بدن سوزاندن و جهشکن بگوید، که بود این آورد، آنجا

 خیلی روحیه اصؽر که درحالی است. درآمده وضع این به شده می بازجویی شهربانی اطالعات در

 که بود کسی تنها مسعود بوسیدیم.  و گرفته آؼوش در را او همه ما و شد یک اتاق وارد داشت، خوبی

 یاد و کرد می مقایسه اصؽر مقاومت با را خود بازجویی اینکه ایبر کرد، می گریه زار زار

 .فهمیدند می همه که بود چیزی این بود. افتاده لبنانش برخوردهای

 از بسیاری بودیم. باهم نفر ۳5 اوین، عمومی زندان 1 بند از یک اتاق در ،05 سال زمستان در

 جمعی داشتند. حضور جمع آن در فام مشکین رسول و نژاد حنیؾ جز به سازمان دستگیرشده اعضای

 کتاب در ها بندی جمع این تفصیل که کرد می بندی جمع را سازمان و خود گذشته هرکس که بود

 من گفت: کند، اعتراؾ خود ؼرور به خواست می و شد مسعود نوبت وقتی است. آمده من خاطرات

 من، و پویان امیرپرویز و شریعتی یعل دکتر فارسی، الدین جالل ازجمله ها مشهدی همه چرا دانم نمی

 اعتراؾ از و داد نسبت جؽرافیا به را خود ؼرور مسعود که کردیم مالحظه متأسفانه هستیم. مؽرور

 که بود روحیه همین با کرد. متهم نیز را دیگر مشهدی چند اعتراؾ این با زمان هم و زد باز سر کامل

 .دکر می قلمداد پیروزی را شکستی هر رجوی، مسعود

 دیگر به خطاب ای نامه مسعود بود، جریان در مجاهدین، های بچه نظامی های دادگاه که زمانی در

 اند رسیده این به ها بچه بود: این نامه پیام که بود نوشته -امنیتی مقررات رعایت بدون هم آن-زندانیان

 مجاهدین های بچه مشی خط از ساواک و رفت لو نامه این متأسفانه نشوند. اعدام و بمانند زنده بیشتر که

 20 روز کرد. تر سنگین تجدیدنظر های دادگاه در را احکام و کرد عمل آن برعکس و شد باخبر

 شد؛ منتشر ها روزنامه در سازمان مرکزی شورای اعضای از نفر چهار اعدام خبر ،0200 فروردین



 که بودند نوشته خبر این دنبال به دوست. میهن علی و بازرگانی محمد باکری، علی صادق، ناصر

 به تخفیؾ درجه یک با و ملوکانه عفو مشمول بازجویی طول در همکاری دلیل به رجوی مسعود

 گرد با و شد تشنج دچار شد، مطلع خبر این از رجوی مسعود وقتی است. شده محکوم ابد حبس

 مشی خط اگر که بود مطرح جاندار پرسشِ  این شد. او مانع برادری که داشت خودکشی قصد سیانور

 خودکشی نگرانی از یا بود می خوشحال باید بود، نشده اعدام مسعود که حال است، ماندن زنده سازمان

 عوارض و شد می ناراحت پرسش این به پاسخ جای به که بود طوری او روحیه متأسفانه کرد؟ می

 زندان در که ودب طوری او عملکرد شد. می کدورت دچار پرسشگر به نسبت که بود این آن بعدی

 یک فقط نفر هفتاد بین از زندان، در رهبری انتخاب برای انتخاباتی یک طی ،0200 سال در قصر

 که دیگری اقدام کنند. می برخورد گونه این او با ها بچه چرا که کرد گریه ناراحتی از و آورد رأی

 نفر یک که پذیرفتند را مقوله این 00 سال در که بود این داشت اساسی نقش آن در رجوی مسعود

 که بود مقوله این پذیرش بایستد! هم جماعت نماز پیش و باشد مارکسیست و مرکزیت عضو تواند می

 موسی و رجوی مسعود نفر، سه جز که بود درحالی این شد. 0۳ سال در ایدئولوژی تؽییر نطفه

 بودند خبر بی زندان دینمجاه نفره 15 جمع داشتند، شرکت گیری تصمیم در که حیاتی محمد و خیابانی

 در را خبر این من شدند. زده دور سازمانی های توده چشمگیری طور به بار اولین برای درواقع و

 دو و آزاد زندان از وقتی شنیدم. شیراز آباد عادل زندان در حقانی العابدین زین از 01 سال شهریور

 باید مسعود که گفتم دلسوزی سر از رقص زندان در یعقوبی پرویز به شدم دستگیر 00 سال در مرتبه

 این گاه هیچ مسعود آورد. بار به را هایی کدورت امر همین و باشد پاسخگو گیری تصمیم این برابر در

 خطا و اشتباه این به مسعود که زمانی تا ام گفته استراتژی چاه عنوان با ای مقاله در من و نپذیرفت را

 بینی پیش درنهایت مضاعؾ. خطاهای و خطاست ویر خطا هم دیگرش های کار نکند اعتراؾ

 به او ؼرور 01-02 سال در زد. را خود ضربه او ؼرور باالخره و درآمد آب از درست گذاران بنیان

 تا شود انجام مسلحانه عمل چند که داد پیام زندان از بیرون به زندان از و شد تبدیل تشکیالتی ؼرور

 در سازمان که بود درحالی این و شود تقویت ها رکسیستما برابر در زندان در مجاهدین موضع

 .داشت عوارضی مسلحانه عمل هر و برد می سر به ایدئولوژیک فاز در زندان از بیرون

 حمید با وگو گفت در شهرام تقی ایدئولوژی، تؽییر و مجاهدین سازمان به 0۳ سال ضربه جریان در

 بر مارکسیسم پیروزی تا شدند تصفیه سازمان مذهبی اعضای از درصد 05 که کرد مطرح اشرؾ

 این که بود طبیعی بیندازند. راه تشکلی اسالم نام به نتوانند مذهبی های بچه و شود تضمین اسالم

 دیدیم ما اما طلبد، می مستقلی بحث که گرفت انجام تشکیالتی رحمانه بی و شدید تمرکز یک با ها تصفیه

 تؽییر بیانیه و 0۳ ضربه از شدن مطلع از بعد رجوی مسعود شهرام، تقی کار به واکنش در که

 جای به او آورد. روی منتقدین تصفیه و کردن بایکوت و تشکیالتی تمرکز سمت به شدیداً  ایدئولوژیک



 الزم سازمان هواداران از دلجویی و بودند داده ایدئولوژی تؽییر کادرها درصد 95 که امر این تبیین

 در انفجار زمان در که رسید جایی به شدید تمرکزگرایانه روش این پرداخت؛ ها آن با مخالفت به ت،اس

 خبر بی سازمان هواداران و اعضا درصد 95 ،02۲5 تیرماه هفتم در اسالمی جمهوری حزب مقر

 ایاعض که شد انجام مؤتلفه توسط ۳2 سال در که کاری همان مشابه شدند. زده دور درواقع و بودند

 .شدند ؼافلگیر و بودند اطالع بی منصور ترور و مسلحانه عملیات شروع از سازمان این پایین

 توحیدی انقالب یک که حال بودند گفته مجاهدین سران به خطاب 03 سال در طالقانی پدر دارم یاد به

 شما ردد چه به سنگین سالح همه این کرده، پیدا را خود رهبری و گرفته انجام مردمی و اسالمی

 مند بهره طالقانی پدر حمایت از و شوند هماهنگ انقالب با مجاهدین که بودند گرفته نتیجه خورد؟ می

 جریان در و 1552 سال در اما نپذیرفت؛ را طالقانی پدر دلسوزی این رجوی مسعود ولی شوند.

 پرسشگری ویدگ می المثلی ضرب شدند. سالح خلع ها امریکایی توسط خواری و خفت با عراق، اشؽال

 جای به رفت، برون راه که است طبیعی تر. مهلک سمی گویی جواب و مهلک است سمی ای عده برای

 .است پاسخگویی از فرار و رجوی مسعود شدن مخفی اشتباهات پذیرش

 را آن مضمون رجوی مسعود که بود ای هشداردهنده آیه اوین، زندان از[i] سعادتی محمدرضا نامه

 دورانی از را او های دستخط نمونه ما و بود سعادتی محمدرضا خط به نامه این ینکها نخست برنتافت.

 او مورد در اینکه دوم داشتیم. کند، منزوی کرد می سعی و کرد می بایکوت را ما قصر، زندان در که

 مشی خط کننده مشخص سعادتی نامه مفاد اینکه سوم بود. نشده اعمال ای شکنجه هیچ بازداشت، از بعد

 اینکه چهارم بود. اوین زندان در 020۳ سال در مجاهدین سازمان ای ماده 01 بیانیه و گذاران بنیان

 را استراتژیک انحراؾ همان متأسفانه که بود شهرام محمدتقی اصولی انحراؾ دهنده نشان او نامه

 در که بود اصلی «امپریالیسم علیه نیروها اتحاد» اصل که معنا بدین شد. مرتکب نیز رجوی مسعود

 گذاشت پا زیر را اصل این خودش معیارهای با شهرام محمدتقی و بود اجماع آن مورد در نیروها بین

 خرده شهرام قول به که پرداخت لباؾ صمدیه مرتضی و واقفی شریؾ مجید جریان ترور و حذؾ به و

 .بودند امپریالیست ضد و چپ بورژوازی

 ضد خشم بایستی ما که دهد می هشدار او پیرو اهدینمج و رجوی مسعود به خود نامه در سعادتی

 رخ که آشکاری اشتباه البته بیاوریم. حساب به استراتژیکمان معادالت در را خمینی هللا آیت امپریالیستی

 نامه راهبردی محتوای به توجه جای به که بود این مجاهدین آشکارتر خطای و بود سعادتی اعدام داد

 اصالح برای تاریخی فرصتی و هشدار نامه، محتوای که درحالی دادند. مانور او اعدام روی او،

 که درحالی کرد؟! تبیین توان می چگونه را نامه این حقایق انکار و برنتافتن راستی به بود. مشی خط

 .دانست می خود قبله را مسعود و بود رجوی مسعود نزدیک بسیار دوستان از سعادتی



 رهبری به خطاب مضمون بدین امام، مرحوم تاریخی، فرصت یک در که آید می یادمان همچنین

 سوی به بسیاری های گام من ها، اسلحه تحویل یعنی شما طرؾ از گام یک برداشتن با که گفتند سازمان

 در را راهی پیشنهادی چنین به ندادن تن با سازمان رهبری اما آیم؛ می شما سراغ به و دارم برمی شما

 که درحالی شد. سالح خلع اشرؾ پادگان در ها امریکایی توسط سرافکندگی با درنهایت که گرفت پیش

 و ها حاشیه حذؾ با توانست می انقالب رهبر و سازمان رهبری بین مالقاتی چنین دادن رخ صورت در

 .باشد انقالب و سازمان برای بزرگی موفقیت مجاهد، ضد عناصر

 ایشان داشتیم، طالقانی مرحوم با 03 سال نرمضا روز یک افطار نزدیک که مالقاتی آخرین در

 تیمی های خانه به مبادا نگرانم که است این ها آن از من حمایت علت گفتند می مجاهدین از انتقاد ضمن

 پدر را ایشان بااینکه – طالقانی های نصیحت پذیرش جای به ها آن ببرند. اسلحه به دست و بروند

 که بود گفته محفلی در مسعود برنتافتند. را او های دلسوزی -دکردن می خطاب خود فرمانده و طالقانی

 پذیرش نخست ایم. کرده پیدا اختالؾ هم با راهبردی مورد سه در و کرده گل طالقانی آخوندی رگ

 نماز های خطبه در طالقانی کرد. های گروه با برخورد سوم و ها مارکسیست برخورد دوم امام، رهبری

 کارگران قیم را خودشان که است بسته پینه هایشان دست ها ارکسیستم مگر بودند، گفته جمعه

 و ماند  نمی انقالب از چیز هیچ یابد ادامه جنگ این اگر بودند گفته کردستان جنگ مورد در و دانند؛ می

 .برویم آنجا به و شویم تانک سوار شویم می مجبور امام و من

 چند انقالب، برای طالقانی پدر داد: نشان را دخو زیر صورت به انقالب پیروزی از پس ؼرور این

 مسعود رهبری به مجاهدین کنیم فرض مردمی. و اسالمی توحیدی، شکوهمند، بودند؛ قائل ویژگی

 را ای مسلحانه مبارزه انقالبی چنین با که بود درست آیا بودند. برخوردار کامل حقانیت از رجوی

 ابتدای در ما اشتباه بود گفته انقالب، از بعد سال چند قه،پرساب مبارزان از نیرومند، بهمن کرد؟ شروع

 مردم با و کردیم اتخاذ را نادرستی مشی خط ما آزادی همه باآن چراکه بود. ما خود ذاتی انقالب

 که کنیم فرض آید. نمی ها آن کمک به کسی دارند نیاز ای دهنده نجات به مردم که وقتی و شدیم رودررو

 با مسلحانه درگیری ولی باشد، مطلق باطل دوم طرؾ و بودند برخوردار املک حقانیت از مجاهدین

 اینکه نخست داشت؟ هماهنگی سلیمی عقل کدام با بود، نامعادله یک کیفی و کمی نظر از که جریانی

 در رجوی مسعود ویژه به مجاهدین اصلی رهبران چرا بود، درست مسلحانه مبارزه مشی  خط این اگر

 را اسالمی جمهوری حزب مقر ،02۲5 تیر 1 در که وقتی چرا نکردند؟ مقاومت و نماندند ایران

 و ایران ملت تمامی به آن های لرزه پس که درحالی نگرفتند؟ عهده به را انفجار این کردند، منفجر

 در مجاهدین هواداران و اعضا درصد 95 و کرد سرایت مجاهدین های سمپات و ایران های تشکل

 .شدند رو روبه سنگین احکام با و دستگیر ها شهرستان و تهران



 این آن و «تشکیالتی اپورتونیزم» نام به کرد مطرح را ای مقوله چین، انقالب رهبر تونگ مائوتسه

 حمله معرض در دفاعی چتر بدون را حزب اعضای روانه چپ مشی خط یک در رهبری که است

 یک دادند انجام مجاهدین آنچه اما دارد؛ ریتئو روی چپ که است حالی در این دهد. قرار مقابل طرؾ

 .بود تندروانه و تئوری بدون عمل

 انتخاب و صالحیت کسب دوره را ۳1 تا ۳۳ سال از مجاهدین سازمان گذاران بنیان نمونه برای

 مسلحانه مبارزه مشی خط به کامل آگاهی با جداگانه گروه سه طی ۳1 سال در و کردند اعالم مشی خط

 مشی خط چه با و جریانی چه در دانست می شد، می عضوگیری هرکسی بعد، به آن از یعنی رسیدند؛

 مسعود رهبری به مجاهدین سازمان هواداران و اعضا بگیریم، قرار مقایسه مقام در اگر دارد، قرار

 با و نداشتند خبر حزب انفجار و مسلحانه عملیات شروع از وجه هیچ هب محدودی( عده )جز رجوی،

 آن مسئولیت جمهوری حزب مقر انفجار از بعد چرا شد. پر ها زندان و شدند ؼافلگیر خبر این شنیدن

 به اسالمی، جهموری حزب شهدای از مردم باشکوه جنازه تشییع از پس نشد؟ پذیرفته صادقانه عمل،

 و کنند اصالح را خود مشی خط و برده پی خود اشتباه به مجاهدین که بود ارسزاو راهبردی لحاظ

 شوند. محکوم اعدام یا طوالنی های زندان به سازمان پایین هواداران و اعضا که ندهند اجازه حداقل

 به شعارهایی بودم، زندانی شهر رجایی و اوین انفرادی سلول در ماه 9 مدت که ۲1 و ۲0 سال در

 سمپات باشد/ رفته یاد کز اسیری بر وای ای» بود: این شعارها این از یکی بود. شده هنوشت دیوار

 نارضایتی بود، شده دستگیر که سازمان شده شناخته کادرهای از یکی «.باشد رفته مسئول باشد، مانده

 پاسخ در و «الجوردی نه و رجوی نه» کرد: می توصیؾ گونه این بود، آن در که وضعیتی از را خود

 زندانیان های خانواده روزی، پنجشنبه یک در «.شهادت» گفت: می چیست، رفت برون راه اینکه به

 معادله ها، آن برای سخنرانی طی تهران دادستان شدند، دعوت اوین لوناپارک در ناهار به مجاهدین

 اماعد و ترور مجاهدین، نشینی عقب با بعد مدتی که کرد مطرح را «اعدام – ترور» بار وحشت

 که کردم می فکر دلسوزان دیگر و طالقانی دلسوزی به سو یک از مقطع آن در من شد. متوقؾ

 سرانجام و پرهزینه معادله این به دیگر سوی از و کردند می منع مسلحانه مبارزه از را مجاهدین

 .کردم می فکر آن تراژیک

 اصلی افراد که کردند یم صحبت مقاومت شورای و مقاومت از حالی در رجوی رهبری به مجاهدین

 فرانسه مقاومت نهضت و دوگل ژنرال یاد به را من این، و بودند رفته کشور از خارج به همه

 از ای جانانه های مقاومت آلمان، های فاشیست وحشیانه حمله برابر در فرانسه مقاومت نهضت انداخت:

 آمد، فرانسه به دوگل ژنرال لر،هیت لشگریان بر متفقین پیروزی از بعد وقتی ولی دادند، نشان خود

 در که است این دلیلش گفتند او به و بپذیرند فرانسه مقاومت نهضت در را او عضویت نشدند حاضر

 چه این است. اخیر اتفاقات با مقایسه قابل موضوع این است. کرده می مقاومت دور راه از انگلستان



 هواداران و اعضا روی فشار عمده و ندببر سر به فرانسه در اصلی اعضای همه که است مقاومتی

 .باشد

 مبارزان ولی شوند، می حذؾ گر شکنجه و شرور های آدم اصیل، مسلحانه مبارزه یک در عموماً 

 در را اصیلی مبارزاتی سوابق که کردند می ترور را هایی شخصیت رجوی مسعود رهبری به مسلحانه

 بعد و بودند برخوردار مردمی حمایت از و بودند دهکر تحمل را هایی زندان یا داشتند شاهی ستم دوران

 یک در مشی خط این تبیین در رجوی مسعود کردند. می تشییع را آنها مردم های توده نیز شهادتشان از

 در کیفیت کم افراد تا ببریم بین از را نظام کیفی افراد کردیم تالش ما گفت بؽداد، رادیو در سخنرانی

 راه این و شوند درگیر نظامی چنین با مردم های توده و شده مدیریت سوء چارد نظام و شوند حاکم نظام

 در رویارویی یک در آیا است؟ صادقانه و جوانمردانه استراتژی یک این آیا است. ای توده مبارزه

 و پنجم )دولت سازندگی دوران در باشد؟ پاسخگو تواند می باره دراین سازمان رهبری مردم، برابر

 سیاست در تعدیل مشی خط 093 قطعنامه پذیرش پی در خارجه، امور وزیر والیتی دکتر آقای ششم(

 جمهوری اگر که بود مدعی امریکا به خطاب سخنانی در رجوی مسعود کرد، می مطرح را خارجی

 جز ای چاره و ایم داده انجام ما که است زیادی ترورهای دلیل به کرده، انتخاب را تعدیل راه اسالمی

 تعدیل راه تواند نمی خود ذات در اسالمی جمهوری و شود گذاشته ما حساب به باید این و دارندن تعدیل

 صدام با سپس و عراق خارجه وزیر عزیز طارق با جنگ طول در سو یک از او کند. دنبال را

 رحم نیز عراق مردم به بلکه ایران، مردم به تنها نه صدام که درحالی بوسید؛ را او و کرد مالقات

 و رساند شهادت به شیمیایی بمباران با را حلبچه مردم از نفر هزار پنج روز یک در و کرد نمی

 های کمک عراق، امنیت سازمان از دیگر سوی از کرد. مجروح را نفر هزار 05 به نزدیک

 .گرفت می مالی و اطالعاتی

 اعضای تحلیل د،ش اشؽال عراق بعث توسط ما کشور استان چهار ،09 مهرماه در وقتی متأسفانه

 را آزاد بازار ایران، حکومت و ایران و هستند  سوسیالیست عراق های بعثی که بود این سازمان باالی

 بعث به را ها آن نزدیکی تحلیل، این است. ایران حکومت از تر مترقی لحاظ بدین و است پذیرفته

 شان رهبری کلی روح ولی داشتند؛ حضور ها جبهه در ها آن از بخشی اگرچه و داد می نشان عراق

 .نبود گونه این

 بود، دانشجویی جنبش از عضوی 01 سال در که او داشت. جانکاه روندی زرکش، علی ماجرای

 قصر زندان به من که 00 سال در باشد. داشته مستقیم ارتباط مجاهدین با تا بیاید زندان به کرد سعی

 کردم. صحبت ساعت چهار او با من بود. شده قصر زندان مجاهدین تشکیالتی مسئول عمالً  او رفتم،

 مسائل بار بود معتقد و کرد می دفاع بسیار ذواالنوار کاظم شهید از و پذیرفت می را من های بندی جمع

 مطالعات درگیر را خود مسعود زمان آن در که درحالی است، ذواالنوار دوش روی زندان مشکالت و



 قصر زندان از را او که نکشید طولی داشت. سختی انتقادات یرجو به ترتیب این به و بود کرده فلسفی

 روی بازی از بعد و شد روبرو مسعود انزوای و بایکوت با آنجا در که کردند منتقل اوین زندان به

 قبله را مسعود بعد به آن از و شد تبدیل پذیر کنش علی به گر کنش علی[ii] او، مؽز های مهره و پیچ

 مبارزه مشی خط جریان در و ۲0 سال در شد. می تلقی مسعود به فرد ترین نزدیک و دانست می خود

 نظامی فرماندهی به خیابانی موسی جای به افتاد، اتفاق زعفرانیه تیمی خانه در که وقایعی و مسلحانه

 بر جز راهی مسلحانه مبارزه سرنوشت که بود معلوم پیش از شد. منصوب ایران درون نیروهای

 تیمی های خانه به که زیادی ضربات پی در ندارد. نشینی عقب و اجتماعی های ههزین گذاشتن جای

 رفت پاریس به هم زرکش علی و شدند نشینی عقب به مجبور آنها خورد، ۲1 و ۲0 سال در مجاهدین

 انتقادی زرکش بود. مسعود اعتماد مورد و داشت مریم با او ازدواج در زیادی نقش مسعود کنار در و

 و احزاب تمامی و هستیم اسالمی جمهوری اپوزیسیون ما که حال است، این آن و کند می مطرح را

 یکی شود؟ می منتهی کجا به روند این آینده هستند، مخالؾ ما با اپوزیسیون های شخصیت و دستجات

 از او اینکه دیگر شد. می تلقی او استراتژی به جانداری نقد و نبود مسعود خوشایند سؤال این اینکه

 دلیل به گویا داشت. او رهبری در زیادی نقش و داشت اطالع مسعود زندگی های بم و زیر مهه

 بدترین او شود. می محکوم اعدام به و داده ترتیب او علیه ای محاکمه ایران، از نیروها نشینی عقب

 یاتعمل در مهمات راننده عنوان به درنهایت و کند می آؼاز اعدام حکم زیر را خود زندگی دوران

 روشنایی و فروغ نه که عملیاتی شتابد. می دیگر دیار به و کرده شرکت جاودان فروغ به موسوم

 ویژگی بلکه نگری، ژرؾ نه و داشت نگری آینده نه اخروی، نه و بود دنیوی نه جاودانگی، نه و داشت

 بود گذشته ژیکاسترات خطاهای انباشت و تبلور که عملیاتی بود. بین نزدیک و ظاهربین بینش آن بارز

 چند در که عجوالنه و ؼافلگیرانه عملیاتی بود. مستتر آن در مسعود رفتارهای و ها ویژگی تمام و

 شد. شروع عملیات که مرداد چهارم تا (093 قطعنامه پذیرش) ۲1 تیر 11 از یعنی شد؛ طراحی روز

 25 مانند را اتعملی این مقاومت، شورای و مجاهدین قوای کل فرمانده موضع از رجوی مسعود

 ُعده. و ِعده نظر از نیروها معادله به توجه بدون و برگشت ؼیرقابل یعنی نامید، عاشورایی ۲5 خرداد

 اینکه دوم و نداشت براندازی و جنگ قصد حسینی کاروان اینکه نخست گفت، باید راهبرد این نقد در

 نیز برگشت این با زیاد ابن و شمر ماا برگردند؛ مدینه به خواستند بروند کوفه به ندادند اجازه وقتی

 پرسش این[iii]. بود پیروزی استراتژی مدینه، به برگشت هم و کوفه به رفتن هم زیرا کردند؛ مخالفت

 نیروهایش به نشینی عقب و برگشت فرمان عملیات سوم روز در مسعود چرا که است مطرح جاندار

 نیز را ۲5 خرداد 25 دوم، بود. میدهنفه درست هم را )ع( حسین امام حرکت او نخست، داد.

 قصد ۲5 خرداد 25 روز در که کردند می ادعا قبالً  که درحالی بود. نامیده برانداز و عاشورایی

 .بودند کرده برگزار ساده تظاهرات یک تنها و نداشتند براندازی



 یکدل کاروانی به که طوری به کرد، می مطلع اهداؾ از را خودش یاران مقطعی هر در )ع( حسین امام

 با مخالفت و دموکراسی و صلح شعار جنگ طول در مسعود، که درحالی بودند. شده تبدیل زبان یک و

 پرسشی اام است؛ شده خوشحال 093 قطعنامه پذیرش و بس آتش از که بود این تلقی و داد می را جنگ

 جنگ به دست و شد عوض استراتژی روز چند عرض در چرا که است این ندارد و نداشته پاسخی که

 -ابزار» اصطالح به و ها توده زدن دور یا بودند؟ داده سازمانی های توده به کاملی توضیح آیا زدند.

 کم فواصل اب و هم سر پشت ستون یک در را خود فرماندهی تحت نیروهای و گرفت شکل «ای توده

 مخالؾ نیز وابستگی این که بود سپرده عراقی بعث و صدام به را آن هوایی پشتیبانی که ای جاده در

 تصادفی یا -نگرفت که- نگیرد انجام پشتیبانی این اگر که بود نکرده فکر و بود مجاهدین اولیه اصول

 چه کند حمله ستون این به دبالگر با ایران هوانیروز یا آید وجود به ترافیکی و دهد رخ جاده در

 خبر چارزبر تنگه و چارزبر دشت راه، مشکالت از قوا کل فرمانده آیا داد. خواهد رخ ای فاجعه

 تصرؾ عملیات هدؾ اگر بود؟ نداده توضیح خود امر تحت نیروهای برای را مشکالت این و نداشت

 روحیه اما شد، می تلقی کاملی شکست و نرسید اهداؾ این از یک هیچ به که بود کرمانشاه یا تهران

 عملیات کرد؟ تبیین باید چگونه را این کرد. می تلقی پیروزی را شکستی هر که بود ای روحیه مسعود

 را امر تحت نیروهای که معنی این به بود تشکیالتی اپورتونیزم کامل مصداق تونگ تسه مائو قول به

 مسلخی و دهد قرار یورش معرض در و هکرد وارد حمایت بدون و تئوری بدون نامعادله یک در

 مصداق ببرند. عراق به نشینی عقب روند در را خود افراد از نفر 0155 جسد که بسازند آنان برای

 .کرد مشاهده توان می عملیات این در را «ابزاری -توده» درواقع و ها توده زدن دور کامل

 آنها به دستیابی برای و اند قائل دیزیا ارزش خود های زخمی و ها کشته برای ها اسرائیلی حتی

 معیار هیچ و بوده مهم ضربت و سرعت فقط عملیات این در اما بدهند؛ زیادی امتیازات حاضرند

 یک وقتی کنند. متوقؾ مجروحان نجات برای را عملیات نداشتند اجازه که چرا نشد. رعایت انسانی

 افسردگی؟ جز دهد، می دست او به حالی چه دهد، نجات را خونی به آؼشته مجروح تواند نمی رزمنده

 تهران سمت به جاده یک در را نیروها نظامی نظر از که داد نمی اجازه هم راهبردی مختصر دانش

 نخواهد و نداده پاسخی ها پرسش این از یک هیچ به رجوی مسعود کرد. را کار این او ولی کنند، روانه

 هم مکتوب و است گفته که بوده این داشته مصداق جا همه در که او تئوری تنها گفت بتوان شاید داد.

 من بلکه نیستم، آنها پاسخگوی وجه هیچ به من و بوده پاسخگو من برابر در سازمانی های توده که شده

 .نگوید پاسخ را ها پرسش که آنجاست هم امروز رجوی مسعود. هستم پاسخگو خدا برابر در تنها

 -[i]خورد. پیوند مجاهدین جمع با زندان در و شد دستگیر 0200 لسا در سعادتی محمدرضا سید 

 دهی سازمان یک با او 0200 سال در شد. نزدیک خیلی او به و بود رجوی مسعود با او آموزش

 از کرد سعی سعادتی کرد. شروع را مجاهدین جمع با برخورد و آمد قصر زندان به اوین از خاص



 در زندان در زندان و انزوا بایکوت، شیوه نشد موفق که مانیز و کند منهدم را جمع این تفرقه طریق

 که گرفت می انجام رجوی مسعود دستور به تماماً  او کارهای کرد. فراهم جمع این برای را زندان

 ارتباط اتهام به 03 سال در سعادتی آمد. خواهد میثمی هللا لطؾ خاطرات سوم جلد در آن مفصل شرح

 ۲5 خرداد از بعد ولی شد محکوم حبس سال 00 به ای محاکمه طی و دستگیر شوروی سفارت با

 .شد رو روبه رجایی دولت مخالفت با او اعدام و شد اعدام

 [ii]گفتند می آنها به و بردند می کار به پرسشگر افراد درباره نزدیکانش و مسعود که بود اصطالحی 

 آن انگلیسی زبان به که شوی. اصالح تا دهی قرار من اختیار در را مؽزت های مهره و پیچ است بهتر

 ما دوستان با آمد قصر زندان به 01 سال های آزادی از قبل مسعود وقتی گفتند، می manipulation را

 .داشت را برخورد همین نیز

 .صمدیه انتشارات ،«پیروز استراتژی حسین راه» ،0233 میثمی، هللا لطؾ

 

 

 اختفای بزرگ و وضعیت رجوی

 

  1550-1- 01 ،سوئد ،فرزاد فرزین فر

هو و بهم در این جهان پر از وحشت و ترور و پرآشوب و پرهیا

، و انبوه انبوه جنایتکار که پراکنده اند ،... و ریخته و بؽرنج و وانفسا

،  می کند ... حرکت  انسان امروز که بدرستی از رنج بسوی شادی 

که سرنوشت جنایتکاران را دنبال کند و  نیست  این  فکر  به  کسی 

ذهنهای  ، مگر المت روانی خود را بخطر بیاندازدس

آنهم تابع علل مشخصی است و نباید از کنار هیچکدام  که  کنجکاو 

 از این موارد به سادگی گذر کرد و ... ،

پرداختن نگارنده به این مقوله، نه از بابت حائز اهمیت بودن 

و نه و نه ارزش وجودی دارد  مجرد است  بطور  موضوع فوق 

، و آنقدر این جنایتکار نازل و بی ارزش حقیقی و نه ارزش حقوقی

حاضر نیستم حتی یک دقیقه به این جنایتکار فکر   ارزش است که

ذیر و اساسی برای فکر کنم بخصوص اینکه صدها موضوع دلپ

 کردن و کنکاش و پیگیری وجود دارد. 

  



، سیاست صلی نگارش متن فوق از طرؾ نگرندهانگیزه ا

عمل می کند و   قضیه  این  پشت پرده  که  است  کثیفی  و  موذیانه

بگونه   و  سعی در تحریؾ واقعیتها دارد

و تاریخ سازی بگونه ای   سازی  فرهنگ  در  سعی  همیشه  ای

فاشیستی و روانی بمنظور گریز و فرار از پاسخگویی نسبت به 

اعمال جنایتکارانه و کثافتکاریهایش دارد تا هاله ای از تقدس کاذب 

   را برای این جالد خون آشام کثیؾ حفظ کند .

باند تبهکار  –روانشناسی فرفه مافیایی رجوی   به  با آشنایی

سرسام آور و   با تبلیؽات ، این جریان در یک بزنگاه -مجاهدین خلق 

پر تراکم و بیمارگونه و هیجان برانگیز این جنایتکار را از پرده ؼیب 

کرده و بعنوان و محل اختفاء اش بیرون آورده و لباس تقدس بتن 

پاسخگویی به   به  حاضر  حتی  اینکه  ، بدونقهرمان معرفی کرده

وهین و تهمت و سیل جنایتها و خیانتهایش باشد و موجی از شانتاژ و ت

ناسزاگویی و فحاشی براه خواهد انداخت تا هیچکس جرات سوال 

سر بگذرد و جالد فاتح میدان  کردن به خود ندهد تا موج برآمده از

 !شود

پذیرش خلع آنچه که به توهم عمومی دامن زد اطالعیه موسوم به 

این هم مانند خود  -؟! با آمریکائیها بودباصطالح آتش بس –سالح 

افکار عمومی را فریب داد  که  از آن دروؼهای شاخدار بود  رجوی

 ! چرا ؟ این یک تاکتیک فرار بود تا :

محل اختفای اصلی رجوی پلید لو نرود و کسی دنبال این  –اوال 

مسئله نباشد و حتی سوالی در ذهن کسی شکل نگیرد و برایشان کم 

برحق از  ناجی ؟! یک  مناسب  موقع  در  تا  هزینه تر می باشد 

مصرؾ  –پرده ؼیب ظهور کند و طلبکار مردم ستمدیده ایران ! ثانیا 

دربند شکنجه گاه اشرؾ ، تا وانمود شود این  درونی برای نیروهای 

دجال خون آشام در کنار آنهاست و صحنه را ترک نکرده است . ثالثا 

به این نکته فریبنده باید توجه داشت که اطالعیه نویسان فوق کسی  –

 –زء چند عامل سرسپرده موسوم به شرای رهبری نیست . رابعا ج

اصلی باید توجه داشت که هر موضعگیری که این   به یک نکته



جریان منحط میکند چیزی جزء دروغ جیز دیگر نیست و باید 

را تجزیه و تحلیل کرد و در نفی آن حقیقت را اثبات کرد !   آن  رفت

یچ اصل اثباتی با خود به جریان نفی ای هست و ه  چون این یک

 همراه ندارد !

اگر به روانشناسی رفتاری این باند تبهکار نگاه کنید 

و نیروهایش هیچ گزارش  –که هیچ  –هیچوقت به مردم  که    میبینید

درست نمی دهد و همه در ذهنشان این سابقه تاریخی را در آرشیو 

ده سازیها دارند که هر سوال ذهنی حول آنها با چه فحشها و پرون

ن یک تابلوع سوال ممنوع در ذهن همه کاشته همراه است ! بنا برای

اند مخصوصا در بندیان قتلگاه اشرؾ و اراذل و اوباش خارج 

   کشوری !!

این هم نه اتفاقی هست و نه از سر فراموشی ، اینها که روی فرار 

 بزرگ این جنایتکار از ایران به خارج ، و فرار خفت بار از فرانسه

و خزیدن در قبای صدام حسین دهها هزار ساعت هزینه و تبلعػ 

کردند و نانش را خوردند و از آن سرفصل ساختند و جزء آموزشهای 

ایدئولوژیک درون تشکیالتی قرار دادند ! چطور شد که خاموشی و 

سکوت پیشه کردند ؟ آبرو و حیا هم که ندارند که فکر کنیم شرم 

 کشیدند !

آنهم با  –دالنه مریم عضدانلو از فردای فرار بز

و  –پیگرد قانونی هم قرار دارد  تحت  که  قاچاقی  و  مستعار  اسم 

رجوی در  – 0همپالگیهایش به اروپا ، دو موج متفاوت ایجاد شد 

عراق توسط آمریکائیها دستگیر شده است و تحت حفاظت آمریکائیها 

پاست و یا در در خاک ارو – 1  قرار دارد و برای آنها کار میکند

 یکی از کشورهای اسکاندیناوی بسر میبرد .

شق اول ساخته و پرداخته ستون پنجم مجاهدین 

اروپا منتقل کردند تا مبادا  به  را  چندم  دست  عناصر  آنها  است 

دستشان رو شود ! مگر رجوی چه ارزشی دارد که آمریکائیها روی 

نکنند ؟ می خواهند  او سرمایه گذاری کنند و دستگیری او را اعالم

دروغ    این  این جنایتکار را مجددا مهم جلوه بدهند ؟! بنابر



مثل خودش بریزید توی آشؽال دانی ! و اما شق دوم ،   را  مقدس

موضوع به رسانه ها هم کشیده شد منجمله رادیو پژواک دو بار 

با پرویز خزائی انجام داد و  –اگر درست بیاد داشته باشم  –مصاحبه 

شان پاسخ داد همان جای که بود هست ؟! و درست خودش نفهمید ای

چه گفت ! و در جای دیگر گفت : نمیداند . و به جای پاسخ دادن به 

 سوال اصلی شروع به تبلیػ شهر مردگان اشرؾ کرد ؟!

تمام سعی خود را کردند تا  –اراذل و اوباش  –ستون پنجم مجاهدین 

موضوع جلوگیری کرده و این از طرح هر گونه سوال راجع به این 

بگذرانند ! و   سر  پشت را  موج  این  فضا را کامال خنثی کرده و 

همچنین این اوباش مرتبا اطالعات انحرافی پخش میکنند که این 

در دبی است و وحشت عجیبی   مثال  جنایتکار در کشورهای عربی

دارند از طرح و شکل گیری سوال جدی و جریان جدی حول این 

 وع!موض

ماهیت رفتاری و رفتار کالمی این باند تبهکار نشان میدهد که این 

مسئله خیلی برایشان حائز اهمیت است و بروشنی مشخص است که 

منتقل  –به طور مخفیانه  -  رجوی جنایتکار زودتر از همه به اروپا

از کشور فرانسه اخراج شده بود و مدت   او  شده است ! اما کجا ؟

مام شده بود و نمی توانست سر افکنده و بور شده بر اجازه اقامتش ت

گردد ! او شکست خورده و ضایع شده و همدست صدام حسین است 

و مایع ننگ حتی برای خودش هست بنابراین بهترین راه مخفی شدن 

است  شنگن است ! اما کجا ؟؟ فرانسه عضو اتحادیه اروپا ، و عضو

راج شود از حق اگر پناهنده ای از یک کشور عضو شنگن اخ

پس  درخواست پناهندکی در کشورهای دیگر عضو برخوردار نیست!

 او کجاست ؟؟؟

عضو اتحادیه اروپاست و نه عضو   نه  که  تنها یک کشور میماند

 شنگن ! و آن کشور نروژاست ! و او در نروژ مخفی است !

آنها هسته اصلی فعلیتهایشان را به سوئد منتقل کرده اند تا از 

حساسیت در نروژ بکاهند و در موقعیت بهتری در نروژ برخردار 

هستند بلحاظ حمایتی ، چون نروژ از سیاست اتحادیه اروپا مبنی بر 



ود بیشتر اعالم تروریست بودنشان پیروی نمی کند ! و اگر لو بر

 امکان مانور دارد ...!

  

 

  غيبت رجوي ادامو خواىذ داشت

  

 

 30/5/2005 هلند ، امیر عاطفه

با توجه به تالشهاي بي ثمر مسولین مجاهدین در جهت پایداري و ثبات 

نیروهاي انساني متمرکز در قرار گاه اشرؾ که منجر به جدا شدن 

تعداد کثیري از اعضاي آنان گردید ،  این بار نیز پس از حمله 

آمریکا به خاک عراق پیامدهاي روشني را براي مریدانش تروریستي 

به همراه داشت ، از جمله ناتواني مطلق در جذب هواداران جدید و 

بلعکس از دست دادن نیروهاي اسبق در پروسه هاي مختلؾ با ارقامي 

 . باال

دوم : به صدا در آمدن بلند گوهاي تبلیؽاتي بر ضد جداشدگان و در 

دهه اخیر در مقابل اهداؾ و جنبشهاي موفقیت  ماندگي  آنان از دو

آمیزشان در جهت افشاگري ضرب و شتم و شکنجه هاي قرون 

  .وسطایي و سیستم الینقطع مافیایي داخل سازمان مجاهدین

: کنار زدن نقاب سیاسي از چهره و ؼرقاب سازمان مجاهدین و سوم

رخیانت ماهیت تروریستي آنان در صحنه هاي سازش با صدام که بیانگ

محض در حفظ آرمانهاي مبارزاتي چندین ساله پیشمرگان دمکراسي 

 .بر علیه استکبار بود

و ه : تالشهاي مستمر مریم عضدانلو به همراه چاي و قهوچهارم

مطرب در گوشه و کنار خیابانهاي اروپا براي پاک کردن ذهنیت آنان 

علیه از مهر تروریست بر پیشاني مجاهدین و خشم ستیزه جویي بر 

 دسترسي ایران به پروژه اتمي

: محرز شدن رزالت رجوي در قبال فروش اطالعات گوناگون به پنجم

استخبارات عراق و همکاري با نیروهاي سرکوبگر و نیزتالشهاي 

 . گسترده شوراي ملي مقاومت براي رد گزارش دیده بان حقوق بشر



اب دهنده این پنج مورد ، اندک مقوله اي شد سرگرم کننده و سخت عذ

براي اعضاي مجاهدین و هواداران مفلوک این فرقه که تا چه مدت 

زمان باید  به انتظار استقالل و باز یابي هویت خویش بنشینند .آیا سي 

 سال ناتواني و سفال شدن و خود فروشي به این و آن کافي نیست ؟

به تفکر من محو شدن رجوي در طي بیش از دو سال با سناریوي از 

وین شده آمریکا از صحنه سیاست حاکم امروز عراق ، خود قبل تد

ترفند کهنه اي است براي ارزریابي نظریه افکار عمومي بخصوص 

صاحبنظران سیاسي معطوؾ به این فرقه منفور تا اینکه از قوه 

تخیالت سیاسي آنان اندیشه برتري را جهت بهر ه برداري دراز مدت 

باشد و براي رجوي نه تنها خود از مجاهدین و رهبریت آن داشته 

تحمل این مدت زمان تفاوتي نخواهد داشت بلکه به امید آینده اي 

روشنتر از گذشته مینگرد . نتیجتا ایشان با افتخار منتظر خدمت است 

زیرا که شخصا فرصت طلب است و به توانمندي هاي مزدورانه 

خویش در آینده مي اندیشد ، و دلیلي هم براي حضور در صحنه 

 . یاست ندارد  زیرا همه چیز آرام پیش میرودس

و آمریکا هم صبورانه همان شیوه اي را که براي تربیت چندین ساله 

بن الدن ها بکار گرفت تا بتواند به موقع از آنان در جنگ افؽانستان با 

استفاده کند ، از  1551روسیه و زدن برجهاي خودش در سپتامبر 

ارزشي که از کار نامه چهل ساله آنان مجاهدین نیز با همان معیارهاي 

 . به حافظه دارد در وقت خود استفاده خواهد نمود

 : از قبیل 

ـ تجربیات سیاسي آنان ، که شامل شکنجه و ستم ، نفرت از راستي  1 

 . و خیانت با ضمانت بوده

ـ ایدئولوژي متؽیر آنان زیر مارک اسالم که شامل ، مارکسیست ،  2

 . بوده فاشیست و آنارشیست

، انفجارهاي جمعي و ـ سوابق چریکي آنان، که شامل ترور شهري3

 . عملیات انتحاري بوده

با عطؾ به این فاکتور ها  ارزنده مجاهدین که نمودار کامل یک 

سازمان مافیایي هستند تا یک سازمان سیاسي ، باز نمیتوان به این 



خودشان را از  زودیها از آمریکا و متحدینش انتظار داشت تا زماني که

این باتالق عمیق استراتژیکي که منجر به از دست رفتن حیثیت سیاسي 

و مالیشان در جهان گشته بیرون نیاورده اند ، در این شرایط نقش 

 . رجوي را به  اکران بگذارند

باري ، بیشتر از این مدتها باید انتظار کشید تا  مدفوع زنبوري ناشتاي 

ماني که امنیت نسبي در حکومت عراق بر سلطان شود ، بي تردید تا ز

 . قرار نشود ، ؼیبت رجوي و سردر گمي فرقه اش ادامه خواهد داشت

 

 

 مسعود رجوي سکته کرده است

 

 هلند ،حبیب خرمي

در یک نشست تحلیلي که   1554مي  13روز شنبه 

با شرکت تني چند از دوستان در هلند برگزار شد 

رجوي رهبر مادام این نتیجه حاصل گردید که آقاي 

العمر مجاهدین در اثر ماهها دپرسیو سکته کرده 

 .است

از شواهد و قرائن پیداست که رجوي قادر به تکلم 

 .نیست

سکته و سکوت رهبر ایدئولوژیک مجاهدین خلق 

میالدي به هنگام حمله  1552مسبوق به اوایل سال 

نیروهاي ائتالؾ به عراق است که منجر به 

 .و رژیم بعث او گردید سرنگوني صدام حسین

ماه  3اقاي رجوي طبق گفته مهدي ابریشمچي از 

قبل یقین حاصل کرده بود که در نهایت امریکا به 

عراق حمله خواهد کرد لذا آقاي رجوي در حالت 

افسردگي شدید روحي و بر باد رفتن همه رؤیاهاي 

  .قدرت طلبانه اش به سر مي برد



ریع صدام حمله امریکا به عراق و سرنگوني س

شوک قلبي به رهبر وارد کرد ودستگاه تکلم وي را 

 .از کار انداخت

طبق مدارک ؼیر قابل انکار اقاي رجوي از تاریخ 

یکباره زبان بست و تا کنون نه تنها  1552مارس 

نتوانسته است به سخن آید بلکه دیگر قادر نیست در 

 .انظار عمومي و در جمع انسانها ظاهر شود

سقوط رژیم بعث، عالوه بر شوک  حمله امریکا و

رهبري،  شوک بسیار عظیمي را به مجاهدین خلق 

و کل سیستم وارد ساخت بطوري که این سیستم را 

مختل نمود و مرکزي ترین نقطه، یعني نقطه 

رهبري و دقیقا زبان وي را بطور صد درصد قفل و 

 .از کار انداخته است

 سکته که معني سطحي و ساده آن ایست و سکون

است شامل ایست و سکون هر چیزي مي تواند 

بشود سکته فیزیکي منجر به از کار افتادن قلب و یا 

مؽز انسان مي شود اما سکته هاي دیگري نیز وجود 

دارد که از آن جمله سکته سیاسي یعني سکوت و 

سکون سیاسي است که دامنگیر رهبري خاص 

 .الخاص مجاهدین گردیده است

ه الزمه برآورد کردن فهم عمیق این نوع سکت

 .پارامتر هائي است که در آن دخیل بوده اند

اما نوع سکته اي که در مورد رجوي مطرح است  

به گونه ایست که ایشان دیگر قادر به تکلم نمي 

باشد. بسته شدن زبان به دو گونه ممکن و میسر 

است،  یکي در اثر سکته فیزیکي است که سکته 

د که در مورد رجوي قلبي و مؽزي را شامل مي شو

هر دو نوع سکته محتمل است و دیگري در اثر 

شکست و انسداد سیاسي است که منجر به بسته شده 



دهان رهبر گردیده است اما به هر حال هر یک از 

این دوشق متصور باشد انچه که مسلم است سکته 

و،  سکوت است که گریبان رهبر را گرفته و ول 

 .نمي کند

که رجوي مرده باشد یعني جسم  من احتمال نمي دهم

او زنده است اما روحش مرده و در واقع مرده 

متحرکي است که مخفي شده و یا او را مخفي کرده 

 .اند

احتمال دیگر این است که سکته عالوه بر بستن 

زبان،  صورت او را از حالت عادي خارج کرده و 

کج و معوج نموده، بشکلي که شرم دارد در انظار 

 .ظاهر شود

درهر صورت حمله امریکا باعث از  کار افتادن 

سیستم حکومتي دیکتاتور سابق عراق و از طرفي 

از کار افتادن سیستم مؽزي اقاي رجوي دیکتاتور 

  .هم پیمان او گردیده است

وارد شدن یکباره  این همه مصیبت البته در توان 

هیچ فردي نیست و زیاد نباید رجوي را سرزنش 

و اختفا و حرؾ مردم اگر به  کرد، عذاب تنهائي

عذاب شکست و بد بیاري اضافه شود کافي است 

 .انسان را از پاي درآورد

در نوشتار آینده اگر فرصتي دست داد نکات دیگري 

ماهه مسعود رجوي اشاره  25در خصوص سکوت 

 .خواهم کرد

 

 

 رجوي کجاست؟

 

 ، هلندهادي شمس حائري



افکند و از نزدیک  به هنگامي که رجوي درعراق رحل اقامت 

 زیارت صدام حسین  نائل شد، براي بچه هاي تشکیالت در

بؽداد، در ساختمان جالل زاده  نشستي گذاشتند و مهدي ابریشم 

 چي اندر برکات این عزیمت سخنها سر داد و از جمله

 :گفت 

این یک نقطه عطؾ در حیات سازماني است و با مالقات  

ابط دولت با دولت رسیده ایم و مسعود با صدام ما به سطح رو

اکنون همه الزامات سیاسي و حقوقي پیروزي  فراهم شده و تنها 

یک قلم کوچک که ؼلبه نظامي است باقي مانده که آنهم بزودي 

حاصل خواهد شد و بعد ادامه داد که ما فرصت زیادي در اینجا 

 .نداریم و اگر بیش از یکسال در عراق بمانیم خواهیم سوخت

سپري شد و سازمان همچنان در عراق باقي ماند اما  یکسال

رجوي سوختن خود و سازمانش را مخفي کرد تا به نقطه آتش 

 .بس رسید

 وقتي که جنگ ایران و عراق تمام شد سازمان مجاهدین که روي

قاي خمیني گفته بود اگر آساله باز کرده بود) 15جنگ حساب 

(. یک بار دیگر سال هم طول بکشد ما آماده ایم 15این جنگ 

 .سوخت اما به روي مبارک نیاورد

قاي رجوي باید پس از آتش بس حساب خود را از عراق جدا آ

مي کرد و پي کاري دیگر مي رفت اما "مقاومت" کرد و به امید 

)به همین جهت اسم سازمان گ" در عراق باقي ماند"جرقه جن

ماندن در سال است که براي  11خود را گذاشته "مقاومت" زیرا 

 .(عراق مقاومت مي کند

رجوي گفته بود وقتي خمیني بمیرد رژیم او هم خواهد مرد و 

خود را آماده کرده بود که در هرج و مرج بعد از مرگ خمیني 

با یک شبیخون حکومت بي صاحب را قبضه کند. اما خمیني 

رفت و رژیمش ماند. این بار هم رجوي سوخت. اما دم بر 

 .نیاورد



هنگامي که عراق به کویت حمله کرد و دنیا علیه  0995در سال 

عراق بپا خاست رجوي فاتحه صدام و عراق را خواند و 

"صلیب" خود را برداشت اما حاضر نشد عراق را ترک کند و 

 ."مقاومت" کرد و در عراق ماند و سوخت

خورشیدي 0254روزگار برعکس شده بود. روزي در سال 

 وي به عراق، گفته بود اگرمهدي ابریشمچي هنگام آمدن رج

ظرؾ یکسال  از عراق خارج نشویم خواهیم سوخت اما آنروز 

 .اگر از عراق خارج مي شدند مي سوختند و امروز هم

یکا براي این که ماندن خود رمآرجوي پس از شکست صدام از 

در عراق را با بقاي صدام تضمین کند  به کمک او شتافت و 

ه پا خاسته بودند سرکوب کرد و اپوزیسیون کرد عراق را که ب

 .سوخت

مریکا دوباره به عراق حمله کرد و این بار آسال گذشت و  12

صدام را ساقط کرد و رجوي کامل سوخت اما حاضر نشد 

 .سازمان خود را از عراق خارج  کند و خشونت را کنار نهد

به دلیل مجموعه همین سوختن هاست  که رجوي نزدیک به 

و حضور  ر مخفي شده و از اظهار نظردوسال است از انظا

خرداد تا به امروز همه تحلیل ها  25سیاسي شرم دارد زیرا از 

مرحله به  و استراتژي و خط و خطوطش ؼلط از آب درآمده  و

مرحله سوخته  و دیگر مریدان حاضر نیستند الطائالت او را 

 .بشنوند

اهد وقتي رهبر فرقه مي سوزد سازمان مربوطه هم به بطبع  خو

سوخت حرؾ ما با سازمان مجاهدین تنها این است که او اقرار 

نه زحمت ما  به سوختن کند تا بیش از این  نه عرض خود ببرد و

 .دارد

فعال مصلحت سازمان بر این قرار گرفته که یک چند صباحي  

مسعود از دید ها ؼایب و مریم عضدانلو که به خیال خود کمتر 

رهبري سازمان را بعهده  از مسعود رجوي زیر ضرب است



ب ها از آسیاب بیفتد و رجوي در صورت زنده بودن آگیرد تا 

 .دوباره سر و کله اش پیدا شود

اما  رجوي  به فرض این که زنده هم باشد  آدمي است سوخته و 

اگر هم بعد از ؼیبت چند ساله به صحنه باز گردد این ؼیبت 

 .هد کردکم نمي کند که بیشتر خوا چیزي از سوختن او

حال آدم سوخته چه فرقي مي کند که کجا باشد. چه در بازداشت  

آمریکا باشد، چه در کشوري دیگري مخفي شده باشد و چه 

سازمان او مخفي کرده باشد و چه اطرافیان او را کشته باشند و 

چه خود کشي کرده باشد که این یکي را من باور نمي کنم چون 

دارد و حاضر است که دنیا آقاي رجوي خیلي خودش را دوست 

آتش بگیرد و همه خانواده ها متالشي شوند و همه کودکان آواره 

و دربدر و دور از پدر و مادرو همه هواداران و اعضایش اعدام 

شوند و یا زیر شکنجه کشته شوند اما بدن نازنین او یک خراش 

 . برندارد

ا البته مي توان و باید به سرنوشت افراد سوخته پرداخت ت

عبرت دیگران شود و بقایاي مجاهدین راه سوخته  سرگذشت او

او را تکرار نکنند.  تنها از این زاویه است که دنبال کردن 

 .سرنوشت فرد سوخته ارزش دارد

به همین جهت من در دنبال کردن بحث "رجوي کجاست" ارج  

مي نهم وبه آن خواهم پرداخت، زیرا پرداختن به این بحث تنها 

یت یک فرد نیست بلکه بررسي سرگذشت عبرت  بررسي وضع

در تاریخ  سازماني است که براي آیندگان مفید است و آموز

 .خواهد ماند

 

 

 مسعود رجوی کجاست؟

 

  ، ٔؽٚژخؼفؽ ضٛئی



، خٕبة ظکحؽ ٔبالْ کٗ ی ثؼ١ُٙب اؾ ِفمٛظاالثؽ نعْ ؼخٛیکٕدکبٚ

ثٗ ظقث ٠کی اؾ زب١ِبْ ثك١بؼ آگبٖ ِمبِٚث ٘كحٕع ؼا ٚاظانث کٗ لٍُ 

ثگ١ؽٔع ٚ ّ٘ٗ ظي قٛضحگبْ ؼا اؾ غُ ظٚؼی ثؽاظؼ ؼخٛی آگبٖ 

قبؾٔع. ٚ ا٠هبْ ثع١ًٌ ججغ نبػؽی ِبظؼؾاظی کٗ ظؼ ّ٘ٗ زب١ِبْ 

ِمبِٚث خٛل ِی ؾٔع ثؽضٛظاؼ٘كحٕع، ّٔب٠هٕبِٗ ای ٔٛنحٗ أع کٗ 

ِی ثب٠ع ثؽنث ظٚثبؼٖ ؾٔعٖ نٛظ ٚ اؾ ث١بٔبت گٙؽثبؼ ا٠هبْ پٕع 

ثٗ الحجبـ اؾ ث١بٔبت ظکحؽ ٔبالْ اٌجحٗ ثب اخبؾٖ  ثگ١ؽٔع. ظؼا٠ٕدب ِٓ ١ٔؿ

خٕبثهبْ ثؽظانحٙبی ضٛظَ ؼا اؼا٠ٗ ِی کُٕ جب ِٓ ١ٔؿ ثٗ قُٙ ضٛظَ 

 . غُ ثك١بؼقٕگ١ٓ ظي قٛضحگبْ ثٗ ِمبٚت ؼا جكک١ٓ ثعُ٘

 .ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : نب٠ع ؼخٛی ظؼ جٗ چب٘ی ثبنع -

ا٠ٓ چبٖ  ِی ٠ٛٔكُ : خٕبة ظکحؽ نّب ثٗ ػٍُ پؿنکی ٚالف١ع، آ٠ب -

٠ؼٕی ِكحؽاذ ُ٘ ظاؼظ کٗ اٌجحٗ خٛاة آْ ِٕفی اقث  wc فؽَی نّب

ؾ٠ؽا ١٘چ ػبلٍی جٗ چبٖ ِكحؽاذ ظؼقث ّٔی کٕع. ظؼ غ١ؽ ا٠ًٕٛؼت 

قبي ٚ أعی ظؼِعفٛع ضٛظل  6ا٠ٓ ؼ٘جؽ ِمبِٚث ظؼ ا٠ٓ 

نٕبٚؼاقث ٚ نّب ُ٘ ثطبِؽ ا٠ٕکٗ پؿنک ٘كح١ع ٚ ِی ظا١ٔع ا٠ٓ 

ؾ٠بْ ١ِؽقبٔع ثب٠ع فکؽثکؽی ثسبي کبؼ ثٗ قالِحی ؼ٘جؽ أمالة 

 .ا٠هبْ ثک١ٕع

 . ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ازحّبال ؼخٛی ظؼ پؽجٛ قحبؼٖ ای ٘كحٕع -

ِی ٠ٛٔكُ : ٚلحی ؼخٛی ظؼ چبٖ نٕب ِی کٕٕع ظؼ پؽجٛ قحبؼٖ ای  -

 . ثٛظْ ثی ِٛؼظ اقث ظکحؽ خبْ

 . ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : اِکبْ ظاؼظ ظؼ اػّبق نٙؽی ثبنٕع -

کحؽ خبْ کٍّٗ " اِکبْ ظاؼظ " ِؼٕی ٔعاؼظ چٛٔکٗ ِی ٠ٛٔكُ : ظ -

 . ١٘چ ِٕٙعـ نٙؽقبؾی ظؼ جٗ چبٖ نٙؽ ّٔی قبؾظ

 . ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ٠ب ظؼخؿ٠ؽٖ ای ٕ٘ٛؾ کهف ٔهعٖ -

 . ِی ٠ٛٔكُ : ظکحؽ خبْ کعاَ خؿ٠ؽٖ ، نب٠ع ِبٔحبٔبگٛ ؼا ِی گ٠ٛی -

 . ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ٠ب خؿ٠ؽٖ کهف نعٖ ٚ ؾ٠ؽ آة فؽٚؼفحٗ -

ِی ٠ٛٔكُ : اگؽ ا٠ٓ خؿ٠ؽٖ ؾ٠ؽ آة ؼفحٗ ، ؼ٘جؽ ُ٘ ؾ٠ؽ آة ؼفحٗ  -

 .ٚ ضعا اٚ ؼا ٌؼٕث ثکٕع



ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ٠ب ثؼ١ع ١ٔكث کٗ ؼخٛی ظؼ نکُ ِب٘ی ٠ٛٔف  -

 ! ثبنع

ِی ٠ٛٔكُ : ٚ اگؽ ا٠ٕطٛؼ ثبنع، لطؼب ا٠ٓ ِب٘ی ثعنبٔف ِكَّٛ  -

فؽ٠ٓ جك١ٍُ نعٖ ٚ ظؼ ٠کی اؾ قٛازً ظؼ٠بی ِع٠حؽأٗ خبْ ثدبْ آ

 .کؽظٖ ٚ لؽثبٔی ؼخٛی نعٖ ٚ ثٗ خٕب٠بت ؼخٛی اَبفٗ نعٖ

ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ِطبٌف١ٓ ِی پؽقٕع : ِكؼٛظ ؼخٛی کدب غ١ت  -

 نعٖ اقث ؟

ِی ٠ٛٔكُ : آ٠ب ٔجب٠ع زب١ِبْ ١ٍ١ِٛٔی ا٠ٓ ؼ٘جؽ ثعإٔع کٗ ا٠ٓ ؼ٘جؽ  -

ثال ِٕبؾع، فؽِبٔعٖ کً اؼجم آؾاظ٠جطم، ِكئٛي نٛؼا، ٔطكث 

ِب٘ٗ ِٛلث ثؼع اؾ أمالة، جس٠ًٛ ظٕ٘عٖ ِطبٌف١ٓ ثٗ ؾٔعاْ  2ٚؾ٠ؽ

اثٛغؽ٠ت، ِؼبَٚٗ اػُبی ِطبٌف ثب اقؽای ػؽالی ظؼ ا٠ؽاْ ثب 

ّ٘کبؼی يعاَ، ظؼ٠بفث کٕٕعٖ ١ٍ١ِٛٔٙب ظالؼ اؾ يعاَ ظؼِمبثً 

ِؿظٚؼی ٚ ِٚٓ فؽٚنی ٚ...کدبقث. آضؽ ظکحؽ خبْ اؼجهی کٗ 

٠ب ظؼ چبٖ قجح١ک نٕب ِی قبي اقث ِفمٛظاالثؽ نعٖ  6فؽِبٔعٖ کً آْ 

کٕع ٔجب٠ع گفث ا٠ٓ اؼجم ثی قالذ ثب فؽِبٔعٖ غٛايم ثٗ ظؼظ الی 

 .خؽؾ ظ٠ٛاؼ ِی ضٛؼظ

 . ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ؼخٛی ظؼ ؾٔعاْ اقث -

ِی ٠ٛٔكُ : ثٗ ػجبؼجی ظ٠گؽ، ؼخٛی ظؼ زبي کؽٚکی که١عْ ٚ ٌٛ  -

 . 0۲31ظاظْ اقبِی ٘كحٕع ظل١مب ِثً نٙؽ٠ٛؼ قبي 

 . ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ٠ب ظؼ ثبؾظانحگبٖ ٘كحٕع -

 . ِی ٠ٛٔكُ : چٗ فؽلی ِی کٕع ظکحؽ خبْ -

 .ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ٠ب ظؼ کهحبؼگبٖ -

 . ِی ٠ٛٔكُ : ا٠ٓ ظ٠گٗ ِؿٖ ؼ٠طحٓ اقث -

 .ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ٠ب ؼخٛی جسث زّب٠ث آِؽ٠کب٠ی ٘ب قث -

٠ٛٔكی . ا٠ٓ  ِی ٠ٛٔكُ : آضٗ ظکحؽ خبْ چؽا خٍّٗ ؼا ظؼقث ّٔی -

 " خٍّٗ ثٗ ا٠ًٕٛؼت اقث " ظؼ زبي ّ٘کبؼی ثب آِؽ٠کب٠ی ٘بقث

ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ػدت غٍغٍٗ ای ثٗ پبقث، چهُ آظَ ض١ؽٖ ِی  -

نٛظ، ّ٘ٗ آِعٖ أع، اؾ نؽق ٚ غؽة، ثب جكج١ر ٚ پ١پ ، ثب کالٖ ٚ ثب 



ػّبِٗ، ثب ػجب٘بی ِؼطؽ، ٚ کث ٚ نٍٛاؼ٘بی آضؽ٠ٓ ِع، ثب أٛاع 

 . آالت لحبٌٗ ٚ...کٗ ؼخٛی ؼا پ١عا کٕٕع ٚ ثکهٕع جئٛؼ٠ٙب ٚ

ِی ٠ٛٔكُ : ظکحؽ خبْ ػدت ٠بٖٚ ٘ب٠ی قؽُ٘ ِی ثبفی. چهُ آظَ  -

ِثً جطُ ِؽؽ آة پؿ نعٖ اؾ زعلٗ ث١ؽْٚ ِی ؾٔع آضؽ ٠ک ِؽظاؼ 

ق١بقی ؼا کی ِی کهع . ِی ظأی ؼخٛی ؼا کی کهث. ٚلحی کٗ 

ٙب ظالؼ ا٘عا٠ی ثؽاظؼ قؽکؽظگبْ ِدب٘ع٠ٓ، ِؽ٠ُ ِٙؽ جبثبْ ثب ١ٍ١ِٛٔ

يعاَ ٚ ٕٔٗ لٕعی ظؼثبؼ ؼخٛی ِؽ١َٗ، لجً اؾ زٍّٗ آِؽ٠کب ثٗ 

ػؽاق پب ثٗ فؽاؼ گػانحٕع ٚ چٕع ٘ؿاؼ فؽ٠ت ضٛؼظٖ ؼا ظؼ ظاَ 

آِؽ٠کب ؼ٘ب کؽظٔع ٚ ِؽ٠ّک ١ٔؿ٘ؽ ؼٚؾ ثب کث ٚ ظإِٙبی 

ؼٔگبؼٔگ گؽاْ ل١ّث ِؿْٚ پبؼ٠ف ، ثب ؼٚقؽی ٘بی اثؽ٠هّی، 

ٙبی پبنٕٗ ثٍٕع ثؽای ظٌجؽی ، پٛظؼ٘بی ؼژ ٌجٙبی ِطحٍف، کفه

ِطًٛو ؾ٠ؽ اثؽٚ ٚ أٛاع ضؿػجالت قفبؼل " ق١ب " اؾ لج١ً 

خجٙٗ ّ٘جكحگی ، ؼفؽأعَٚ ، ؼاٖ زً قَٛ ) ا٠ٓ آضؽی ثٗ ؾثبْ 

ثٗ ٔمً اؾث١ژْ ١ٔبثحی( ٚ ٘ؿ٠ٕٗ  -ظؼی فبؼقی ِی نٛظ زٍّٗ ٔظبِی 

٠کجبؼ کؽظْ ١ٍ١ِٛٔٙب ظالؼظؼ کٕكؽجٙبی ِطحٍف ثؽای خػة ١ٔؽٚی 

ًِؽف ٚ...جّبِی جس١ٍٍٙب ٚ جئٛؼ٠ٙبی اثٍٙبٔٗ ٚ آثکی ؼخٛی ؼا ثؽ 

قؽل ضؽاة کؽظٔع. ظؼ ٚالغ ثطبِؽ ا٠ٓ اػّبي اثٍٙبٔٗ ٚ 

خٕب٠حکبؼاظْ ٚ ِؿظٚؼی ثؽای يعاَ ثٛظ کٗ ضٛظنبْ ؼا ثٗ ٔبثٛظی 

کهبٔعٔع . زبال خكُ اٚ ظ٠گؽ اؼؾنی ٔعاؼظ کٗ کكی اٚ ؼا پ١عا ثکٕع 

 . آْ چبٖ غؽق ٔهعٖ ثبنعٚ ثکهع. جبؾٖ اگؽ ظؼ 

ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : آؼاَ ثبن١ع ٚ... ، ٚ ؼاقحی ِب اؾنّب ١٘چٛلث  -

 . ٔپؽق١ع٠ُ : ض١ّٕی ظؼ کدب ؾٔعگی ِی کٕع

ِی ٠ٛٔكُ : اؾ ظکحؽی ِثً نّب ثؼ١ع اقث چ١ٕٓ قئٛاي اثٍٙبٔٗ ای!  - 

ؼا ِطؽذ ثکٕع. چٕع ٘فحٗ پ١م اؾ ا٠ٓ ، ز١ّع ؼَب ؼٚزبٔی ظؼ 

ِكحم١ُ ضؿػجالجی ؼا ظؼ ؼاثطٗ ثب ا٠ؽاْ ِطؽذ کؽظ ٚ ثؽٔبِٗ اؼججبِ 

ثالفبيٍٗ ث١ٕٕعٖ ای جّبـ گؽفث ٚ ثٗ ؼٚزبٔی پ١هٕٙبظ کؽظ کٗ قفؽی 

ثٗ ا٠ؽاْ ثکٕع ٚ ا٠ٓ ظؼٚغٙب ؼا قؽُ٘ ٔکٕع ٚ ِٓ ١ٔؿثٗ ا٠ٓ ظ١ًٌ 

 26اقث کٗ ِی گ٠ُٛ قئٛاي ظکحؽ اثٍٙبٔٗ اقث ؾ٠ؽا ض١ّٕی ظؼ قبي 

ٔبَ انؽف ِثً ١ِّْٛ خكث ٚ ِؽظٖ اقث ٚ ِدب٘ع٠ٓ ظؼ نٙؽ ثع



قبي جبض١ؽ ثٗ  02ض١ؿ ٚ ضٛنسبٌی ِی کؽظٔع ٚ ِحبقفبٔٗ ا٠ٓ ضجؽ ثب 

 . ظکحؽ ؼق١عٖ اقث

 . ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ٠ب ضبِٕٗ ای ظؼ کدب ِطفی نعٖ اقث -

ِی ٠ٛٔكُ : ظکحؽ خبْ ّٔی ظأُ ِب٘ٛاؼٖ  ظاؼی ٠ب ايال ِی ظأی  - 

ع اؾ ِؽ٠ك ِب٘ٛاؼٖ ثٗ ِب٘ٛاؼٖ چ١كث. اگؽ اؼثبثبٔث اخبؾٖ ثعٕ٘

٠کی اؾکبٔبٌٙبی ا٠ؽاْ ٔگب٘ی ث١ٕعاؾی ، زعالً ٘ؽ اؾ گب٘ی ِاللبجٙب 

ٚ قطٕؽأی ٘بی ضبِٕٗ ای ؼا ِی جٛأكحی ثج١ٕی . ٌٚی چؽا خبی 

ظٚؼ ثؽ٠ُٚ اض١ؽا ج٠ٍٛؿ٠ْٛ ٌٛظگی ٚ ض١ٍی ض١ٍی ِؼحجؽِدب٘ع٠ٓ 

يسٕٗ ٘ب٠ی اؾ قطٕؽأی ضبِٕٗ ای ؼا پطم کؽظ ٌٚی ؼ٘جؽ ١ّ٘هٗ 

ٚؾ ِدب٘ع٠ٓ ِؼٍَٛ ١ٔكث کدبقث . ثجطه١ع ٠بظَ ؼفث ثٛظ ظؼ چبٖ پ١ؽ

 . قجح١ک ثعْٚ ِٕفػ ؾٔعگی ِی کٕٕع

 . ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ٠ب الخٛؼظی ظؼ کدب ٔفف ِی کهع -

ِی ٠ٛٔكُ : ثبثب ظکحؽ خبْ جٛ ظ٠گٗ کی ٘كحی ! ضعا ثٗ آْ  - 

ع ث١ّبؼ٘بی جٛ ؼزُ ثکٕع. آضؽ ثبثب خْٛ ِگؽ ِدب٘ع٠ٓ اِالػ١ٗ ٔعاظٔ

کٗ ػٍی اکجؽ اکجؽی جؽٚؼ٠كث ، الخٛؼظی ؼا ظؼ ثبؾاؼ جٙؽاْ کٗ 

ِهغٛي کكت ضٛظل ثٛظ ٚ زحب ِكٍر ُ٘ ٔجٛظ ، کهحٕع ٚ ظؼ نٙؽ 

ثعٔبَ انؽف خهٓ گؽفحٕع. ٔکٕع ِی ضٛا٘ی خٕب٠بجٙبی ِدب٘ع٠ٓ ؼا 

  . ِثً پٛي ن٠ٛی ٘ب٠هبْ قف١ع ثکٕی

 . ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ٠ب قؼ١ع اِبِی کدب غ١ت نعٖ اقث -

ِی ٠ٛٔكُ : قئٛاي ػد١جی اقث ِگٗ ٔٗ ؟. جّبَ نٛا٘ع ٚ ظال٠ً  - 

ٔهبْ ِی ظ٘ع کٗ اٚ ؼا ٚاخجی ضٛؼأعٖ أع ٌٚی جٛ ٔٛنحی غ١ت نعٖ 

 ! اقث ! ٔکٕع ظکحؽ جٛ لبِ ؾظی

ظکحؽ ٔبالْ ٔٛنث : ِكؼٛظ ؼخٛی ظؼ ِب ) ٠ؼٕی ظؼ جک جک  -

نعٖ  ٘ٛاظاؼاْ، ؾ١ِٕعاؼاْ، قٙبِعاؼاْ ٚ اػُبء خٕب٠حکبؼل( ِطفی

 . اقث

ِی ٠ٛٔكُ : ا٠ٓ خٍّٗ ُ٘ اؾ آْ خّالت گٙؽثبؼاقث . ثج١ٓ ظکحؽ  -

خبْ ، ٔٛنحی ظؼ چبٖ قجح١ک ؾٔعگی ِی کٕع لجٛي کؽظَ، گفحی ظؼ 

خؿ٠ؽٖ ای کهف نعٖ ٚ کهف ٔهعٖ ٚ ؾ٠ؽ آة ؼفحٗ ثكؽ ِی ثؽظ 

گفحُ ثبنع، گفحی ظؼ نکُ ِبؼ ِب٘ی اقحؽازث ِی کٕع گفحُ ا٠ٓ ُ٘ 



ٌف١ٓ ٔٛنحی ظؼ ؾٔعاْ، ظؼثبؾظانحگبٖ ، ظؼ لجٛي ، اؾ لٛي ِطب

کهحبؼگبٖ  ٚ ٠ب ظؼ زبي ّ٘کبؼی ثب آِؽ٠کبئ١بْ اقث ٚ... ّ٘ٗ ؼا 

لجٛي کؽظَ. ٌٚی ظؼ جٛ ِطفی نعٖ اقث چٗ ي١غٗ ای اقث. ظؼ ٠ک 

ٌسظٗ ظٌُ ثؽای ؼخٛی کجبة نع ٚ فکؽ کؽظَ کٗ ث١چبؼٖ ؼخٛی ظؼ 

قث ، ضبِٕٗ ای کكبٔی ِطفی نعٖ کٗ آٔٙب ضجؽ ٔعاؼٔع ض١ّٕی ِؽظٖ ا

کدبقث ، الخٛؼظی ؾٔعٖ ٘كث ٠ب ٔٗ ٚ قؼ١ع اِبِی ؼا ّٔی ظأع 

ِؽظٖ اقث ٠ب غ١ت نعٖ . ٌٚی ِٓ قٗ ازحّبي ؼا ِطؽذ ِی کُٕ کٗ 

  . ثعا١ٔع ؼخٛی کدبقث

 . ظؼ آِؽ٠کبقث ٚ ظؼ زبي ّ٘کبؼی ثب قبؾِبْ ق١ب -1

ٚلحی ؼخٛی  ضبّٔک جؽٚؼ٠كث ضٛظ ؼا، ٕٔٗ لٕعی ظؼثبؼل  -2

ٕع يع ػُٛ خٕب٠حکبؼثبٔعل ؼا لجً اؾ جدبٚؾ آِؽ٠کب ٚ ِؽ١َٗ ٚ چ

ِحسع٠ٕم ثٗ ػؽاق ، اؾآْ کهٛؼ ضبؼج ِی کٕع آ٠ب ظ٠ٛأٗ نعٖ آٔدب 

ثّبٔع ٚ ضٛظ ؼا فعای ٔفؽات ؼظٖ پب١٠ٓ ثبٔعل ثکٕع کٗ اکثؽ آٔٙب 

ضٛا٘بْ فؽاؼ اؾآْ نٙؽ ثعٔبَ  ٚ ٔدبت خبْ ض٠ٛم ٘كحٕع. ٚ جب ثسبي 

 .ضالو نعٖ أعجٓ اؾ آٔٙب اؾ آْ خُٕٙ  ۲11

ازحّبي قَٛ ا٠ٓ اقث کٗ، ٠ؼٕی ظکحؽ خْٛ اؾ نّب چٗ پٕٙبْ ثٗ  -3

ظٌُ ثؽات نعٖ کٗ ٠ب ظؼآْ چبٖ قجح١ک ثال٠ی ثكؽل آِعٖ اقث ٚ ٠ب ثٗ 

ّ٘ؽاٖ آْ ِبؼِب٘ی ثٗ اػّبق ظؼ٠ب٘بی ژؼف ؼفحٗ ٚ نعٖ ِثً ظاقحبْ 

" ٘ؿاؼ فؽقٕگ ؾ٠ؽ ظؼ٠ب " ٌٚی ِٓ ا١ِعٚاؼَ اٚ ؾٔعٖ ثبنع ٚ ظؼ 

  ظاظگبٖ خٕب٠حکبؼاْ خٕگی ثٗ قؿای اػّبٌم ثؽقع. آ١ِٓ

ظؼ ضبجّٗ ِی ٠ٛٔكُ : ثٗ خٕبة ٔبالْ پ١هٕٙبظ ِی کُٕ ظفؼٗ ثؼع  -

اؾػٕٛاْ ظکحؽ اقحفبظٖ ٔکٕٕع ثؽای ا٠ٕکٗ اٚال ظکحؽ ١ٔكحی ِٚٓ ِی 

ظأُ جٛ کی ٘كحی ٠ک ٔهبٔی ثٗ جٛ ثعُ٘ ، جٛ لجال ظؼ ٔهؽ٠ٗ ِحؼٍك 

جالت ِی ٔٛنحی ٚ ٌطفب آثؽٚی ظکحؽ٘ب ؼا ثٗ گ. آ.  اؾ ا٠ٓ ٔٛع ضؿػ

 .ُ٘ ٔجؽ٠ع

 

 

 ! دانم رجوي کجاست من مي

  



   6113ث١كث ٚ قَٛ ِی قبي آٌّبْ، ، ِكؼٛظ خبثبٟٔ

نّب ظؼ ِٛؼظ ِسً ٠ٚبزػف ازحّبٌٟ آلبٞ ؼخٛٞ ثٗ ظ١ًٌ 

غ١جث ظٚقبٌٗ ا٠هبْ اؾ يسٕٗ ق١بقٟ، ٔظؽ ضٛاٟ٘ کؽظٖ 

کبًِ ٚ ِٛثك ثٛظ٠ع ٚ ا٠ٕدبٔت کٗ اؾ ِسً ا٠هبْ اِالع 

ظاؼَ جبکْٕٛ آٔؽا ثب ١٘چکف، چٗ ِسؽَ ٚچٗ ٔبِسؽَ 

 .ِطؽذ ٔکؽظٖ اَ

ّ٘بٔطٛؼکٗ ِطٍؼ١ع ظؼ ِٛي جبؼ٠ص نب٘ع٠ُ کٗ چگٛٔٗ 

ِؼحمعاْ ٚ ؼ٘ؽٚاْ فؽلٗ ٘بٞ  ِػ٘جٟ ٚ غ١ؽ ِػ٘جٟ زحٟ 

پف اؾ ِؽگ ؼ٘جؽاْ ػم١عج١هبْ جب ِعجٙب ّ٘چٕبْ ق١ٕٗ 

ٔع.٘ؽ چٕع کٗ قپؽ کؽظٖ ٚ اظاِٗ ظٕ٘عٖ آؼِبٔٙبٞ اٚ ١ِگؽظ

ظ٠گؽ ١ّٔحٛإٔع پف اؾ فمعاْ ؼ٘جؽ، ثٗ ّ٘بْ أعاؾٖ فٕبج١ک 

ٚ افؽاِٟ قؽ ثؽلعَ آؼِبْ ٘ب٠هبْ ثگػاؼٔع ،ٌٟٚ ثٙؽزبي 

ثّٙبْ ٔكجث کٗ  ضّبؼ ا٠عئٌٛٛژٞ ظقث قبؾ ؼ٘جؽٞ 

١ِهٛٔع ، اؾ ِؽظَ فبيٍٗ گؽفحٗ ٚ ضٛظؼا ث١هحؽ جبفحٗ خعا 

 .ثبفحٗ ١ِعإٔع

 

٘بٞ آجم ژٚئٓ قبي  ِٓ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ؼا ظؼ نؼٍٗ

ثؽاٞ اػحؽاٌ ثٗ ظقحگ١ؽٞ ِؽ٠ُ ؼخٛٞ ظؼ فؽأكٗ 611۲

ظ٠عَ کٗ چگٛٔٗ گٛنث ٚپٛقث فعائ١بْ ض٠ٛم ؼا ثب ٌٚغ 

 .ث١سعٞ ١ِجٍؼ١ع

ِٓ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ؼا ظؼ ِؿٚؼٞ کالَ اثؽ٠هّچٟ ظ٠عَ کٗ 

چگٛٔٗ ١ِطٛا٘ع ثبأٛاع جؽفٕع٘ب ٚ اجٙبِبت ّ٘پ١ّبٔبْ 

 ي١ٍت ثکهع ظ٠ؽٚؾ ٚ ِٕحمعاْ اِؽٚؾ ضٛظؼا ثٗ

ِٓ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ؼا ظؼ جٙع٠ع٘بٞ جدبٚؾکبؼأٗ ثٛل ٚ 

ّ٘پ١ّبٔب ْ آٔبْ ظ٠عَ ٚ اؾ ا٠ٕکٗ فؽظاٞ ؼٚؾ جدبٚؾ، ضْٛ 

ِدب٘ع ضٍك! ثبضْٛ ِؿظٚؼ آِؽ٠کبئٟ ظؼ ٠ک قٕگؽ 

 .ؼ٠طحٗ نٛظ ثؽ ضٛظ ٌؽؾ٠عَ



ِٓ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ؼا ظؼ اٌحّبقٙب ٚ َدٗ ٘بٞ ِؽ٠ُ 

جؽٚؼ٠كحٟ  ؼخٛٞ ظؼ ٕ٘گبَ جمبَبٞ ضؽٚج اؾ ١ٌكث

 .ن١ٕعَ ٚ أگهث ز١ؽت ثؽ ظٔعاْ گؿ٠عَ

ِٓ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ؼا ظؼ أحطبة ًٍِسحٟ ٚ ٔب ا١ِعأٗ ضّ 

قَٛ پ١هٕٙبظٞ ِؽ٠ُ ؼخٛٞ ظ٠عَ ٚ ٔحٛأكحُ ا٠ّٕٙٗ جٕبلٍ 

 .ؼا ظؼ ظقحکبٖ آٔبْ ثفُّٙ

ِٓ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ؼا ظؼ فسبنٟ ٘ب، ضهٛٔث ٘ب،ػعَ 

ٔع٠هبْ ٘ؽ جسٍّگؽائٟ ، ظگّبج١كُ ٚ ک١ٕٗ ٚٔفؽت ثٗ ظگؽا

ؼٚؾ ظؼ کالَ ٚ ِؽاَ ِؽ٠عأم ١ِج١ُٕ ٚ اؾ آّٔٙٗ أؽژٞ 

 .٘بٞ ثٗ ٠غّب ؼفحٗ زكؽت ١ِطٛؼَ

ِٓ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ؼا ث١ً ثعقث ظؼ کبش قف١ع ظ٠عَ کٗ 

١ِطٛاقث ثم١ٗ اػحّبظ٘بٞ قؽلث نعٖ ٠ک ٔكً پؽنٛؼ ٚ 

 .آؼِبٔگؽا  ؼا، ظؼ ّ٘بٔدب چبي کٕع

 

 

 مسعود رجوي کجاست؟

 

 21-05-2005،ِؽ٠ُ ضٛن٠ٕٛف 

ظؼثؽؼقٟ ا٠ٕکٗ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ظؼ زبي زبَؽ کدبقث؟ ثب٠ع 

ِطحًؽٞ ثٗ ٔمم ٚٞ ظؼ جهک١الت ِدب٘ع٠ٓ انبؼٖ ظانث جب ثٗ 

 . ا١ّ٘ث غ١جث اٚ ثٙحؽ ٚالف گؽظ٠ع

؛ پؽٚقٗ گػؼأعٖ أع ٚ ٠ب ػاللّٕع ثٗ پ١گ١ؽٞ آٔٙبئٟ کٗ ثب ِدب٘ع٠ٓ

ثالِٕبؾع ٚٞ ظؼ َٚؼ١ث آٔبْ ظؼ اظٚاؼ گػنحٗ ثٛظٖ أع ؛ ثؽ ٔمم 

جّبِٟ ؾ١ِٕٗ ٘بٞ فؽظٞ ٚ خّؼٟ آگبٟ٘ ظاؼٔع ، ؼخٛٞ ثؽاٞ ػٕبيؽ 

جهک١الجٟ ثّثبثٗ ضعاٞ ؼٚٞ ؾ١ِٓ ١ِجبنع کٗ قدعٖ کؽظْ ثؽاٞ ٚٞ ٔٗ 

جٕٙب اؾ ِظب٘ؽ نؽک ١ٔكث ثٍکٗ ثؼٕٛاْ ٠ک ٚظ١فٗ أمالثٟ ٚ ؼاٟ٘ 

ثؽاٞ اثجبت ظؼک أمالة ا٠عئٌٛٛژ٠ک ِٟ ثبنع ! ؛ اؾ ا٠ٓ ؼٚ ١٘چ 

ظؼثبؼٖ اٚ ِدبؾ ١ٔكث ٚ ظؼ ٚالغ ضّ ِ لؽِؿ جّبِٟ اػحمبظات  ثسثٟ

 ! ١ٔؽٚ ِسكٛة ١ِهٛظ



جّبِٟ ِجبزث ا٠عئٌٛٛژ٠ک ِدب٘ع٠ٓ ِٟ ث١كث قبي گػنحٗ ؼٚٞ 

١ّ٘ٓ َِٛٛع کٛک نعٖ ثٛظ ٚ ١ٔؽٚ٘ب ثب ِسک ِ ؼخٛٞ جكث ِٟ 

نعٔع ؛ ثب اٚ أؽژٞ ِٟ گؽفحٕع ، ثؽاٞ اٚ ػًّ ِٟ کؽظٔع ؛ ثٗ اٚ لكُ 

اؾ اٚ ٍِت ػفٛ ِٟ کؽظٔع ٚ ضٛظ ؼا ِع٠ْٛ ٚ  ِٟ ضٛؼظٔع ؛

 ! .. پبقطگٛٞ اٚ ِٟ ظأكحٕع ٚالغ١ؽ

ؼخٛٞ ايً ثٛظ ٚ ثم١ٗ اِٛؼ يؽفب ثٗ فؽػ١بت ِؽثِٛ ِٟ نع کٗ 

ايً ثؽاٞ آٔٙب جؼ١١ٓ جک١ٍف ِٟ کؽظ ، اگؽ ثٗ ايٛي ظ٠ٓ ِ ظقحگبٖ ِ 

ِدب٘ع٠ٓ ٚاؼظ ن٠ٛع ؛ ضٛا١٘ع ٠بفث کٗ جٛز١ع ٚ ٔجٛت ٚ اِبِث ، 

هلل نطى ؼخٛٞ اقث ٚ اگؽ ٚٞ ػعي ٚ ِؼبظ ؼا جبئ١ع کٕع ، ٔؼٛغثب

لطؼب ٚخٛظ ظاؼظ ٚ اگؽ ِٕکؽ نٛظ زحّب ثب٠ع ظؼ ٚخٛظ آْ جؽظ٠ع کؽظ ! 

، ثبٌحجغ فؽٚع ظ٠ٓ ظؼ ِؽججٗ ظَٚ ٚ ّ٘گٟ ٚيً ثٗ ايً اقث ! ) 

ثؽاٞ کكبٟٔ کٗ ثب ِدب٘ع٠ٓ ٔجٛظٖ أع جب ظؼ پؽٚقٗ ِغؿنٛئٟ ا٠هبْ ثٗ 

ؼ نٛٔع ، ٠م١ٕب اؾ ظؼک ا٠ٓ ِطبٌت ػبخؿ ٚاظاظگٟ ٚ ُضّبؼٞ ظچب

ضٛإ٘ع ثٛظ ٚ ثبٚؼ آْ ثؽا٠هبْ قطث ضٛا٘ع ثٛظ ؛ اؾ ا٠ٓ ؼٚ جٛي١ٗ 

١ِهٛظ يؽفب خٍّٗ ٚل١سبٔٗ ِؽ٠ُ ؼخٛٞ ظؼ ثبؼٖ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ؼا 

 ( چٕع ثبؼ ِؽٚؼ فؽِبئ١ع جب ِحٛخٗ ِٕظٛؼ ٔگبؼٔعٖ ثه٠ٛع

 

خٛٞ ِؽ٠ُ ؼخٛٞ ظؼ جکؽ٠ُ ؼ٘جؽ ػم١عجٟ ٚ ثالانکبي ِكؼٛظ ؼ

 : ثًؽازث گفحٗ اقث

اگؽ کكٟ ثٗ ٠گبٔگٟ ضعاٚٔع نک کٕع ، لبثً ثطهم اقث ٌٟٚ اگؽ  "

کكٟ ثٗ ِكؼٛظ نک کٕع لبثً ثطهم ١ٔكث ؛ چْٛ ضعا ظ٠عٖ ّٟٔ نٛظ 

  " . ٌٟٚ ِكؼٛظ زٟ ٚ زبَؽ اقث

ثب چ١ٕٓ جٛي١ف گكحبضبٔٗ اٞ اقث کٗ ثٗ ا١ّ٘ث " غ١جث ٚ قکٛت " 

١ٓ اقحعالي کث١ف اؾ ِؽ٠ُ ؼخٛٞ ؼخٛٞ پٟ ِٟ ثؽ٠ُ ٚ خب ظاؼظ ثب ّ٘

قئٛاي نٛظ ظؼ زبي زبَؽ کٗ ِكؼٛظ ُ٘ ظ٠عٖ ّٟٔ نٛظ ، آ٠ب ِٟ جٛاْ 

 !ثٗ اٚ ُ٘ نک کؽظ ؟

 

اِب ٚ ظؼ زبي زبَؽ ا٠ٓ ؼ٘جؽٞ کدبقث ؟ ٚ چگٛٔٗ اقث کٗ ظؼ ا٠ٓ 

نؽا٠ّ زكبـ ، لج١ٍٗ ض٠ٛم ؼا ؼ٘ب کؽظٖ ٚ زحٟ ثٗ قجک ّ٘ؿاظل ) 



قث ضطٟ ٚ ٠ب ٔٛاؼ ٠ٚعئ٠ٟٛ ّٟٔ ثٓ الظْ ( ُ٘ ِجبظؼت ثٗ اؼقبي ظ

 !کٕع ؟

* * * 

ثؽ اقبـ ُقـٕث ِ جبؼ٠طٟ ِدب٘ع٠ٓ ، ٘ؽگبٖ اَٚبع ِٕطمٗ ) ػؽاق ظؼ 

ؾِبْ زبک١ّث يعاَ ( ٚ ٠ب ث١ٓ اٌٍٍّٟ ، ِكحم١ّب ٚ ٠ب غ١ؽ ِكحم١ُ ، 

َٚؼ١ث ِدب٘ع٠ٓ ؼا ثٕٛػٟ ظگؽگْٛ ِٟ کؽظ ٚ ٘ؽگٛٔٗ 

ظ ، ثكؽػث ٚ ثٗ َِٛؼگ١ؽٞ فؽلٗ اَٚبع ؼا ػ١ٍٗ آٔبْ ٚض١ُ ِٟ ّٔٛ

ثٙبٔٗ اٞ ِطحٍف ؼقبٔٗ ٘بٞ ِدب٘ع٠ٓ جؼط١ً ِٟ نع جب ١ٔبؾٞ ثٗ اػالَ 

ِٛاَغ ٔجبنع ! ؛ ا٠ٓ جبکح١ک ِ ٌـُٛ ؼفحٗ ثٗ انکبي ظ٠گؽٞ ١ٔؿ 

قؽظؼآٚؼظ ٚ آُٔٙ ثٗ ِمطؼٟ ثؽ١ِگؽظظ کٗ ِكؼٛظ ؼخٛٞ ظؼ خٕگ 

نٙؽٞ ٚ ِؽؾٞ ثٗ ثٓ ثكث که١عٖ نعٖ ٚ ؼاٖ زً ٔٙبئٟ ؼا ثٗ ػًٕؽ 

ؼطٛف ّٔٛظ ٚ ػٕٛاْ ظانث کٗ " اگؽ آٌحؽٔبج١ٛٞ ِدب٘ع٠ٓ ضبؼخٟ ِ

ثؽاٞ ػًٕؽ ضبؼخٟ اثجبت نٛظ ، آٔٙب ضٛظ ؼاٖ ؼا ثؽاٞ ِب ثبؾ ِٟ 

کٕٕع " ؛ اؾ ا٠ٓ ؼٚ ِؽ٠ُ ؼخٛٞ ؼا ثب ٌجبـ ؼئ١ف خّٙٛؼٞ ثٗ اؼٚپب 

فؽقحبظ ٚ ظفبجؽ قبؾِبْ ِدب٘ع٠ٓ ؼا ثٗ ظفبجؽ ؼ٠بقث خّٙٛؼٞ ججع٠ً 

ٔهؽ٠ٗ ا٠ؽا ْ ؾ١ِٓ ؼا ث١ؽْٚ ظاظ ٚ ثب  کؽظ ٚ ثدبٞ ٔهؽ٠ٗ ِدب٘ع ،

زؽکحٙبٞ ؼفؽِٟ ظؼ ١ِبْ ا٠ؽا١ٔبْ ِم١ُ ضبؼج اؾ کهٛؼ چٕبْ ٚأّٛظ 

کؽظ کٗ اؾ زّب٠ث جٛظٖ اٞ ١ٔؿ ثؽضٛؼظاؼ اقث ! ، جطف١ف ظاظْ 

يٛؼٞ اؾ ِدب٘ع٠ٓ ِ ؼؾِٟ ثٗ ٕ٘ؽپ١هگبْ ثؿِٟ ٔٗ جٕٙب ؼا٘گهب ٔجٛظ 

 ! ٛا فؽقحبظثٍکٗ ثبل١ّبٔعٖ اػحمبظات ؼا ظٚظ کؽظ ٚ ثٗ ٘

 

گػاؼ جبکح١کٟ اؾ / ٌجبـ ؼؾَ / ِدب٘ع ثٛظْ ٚ خٕگ ِكٍسبٔٗ / 

اِکبٔپػ٠ؽ ثٛظ ٌٟٚ گػاؼ ٘ؽ چٕع جبکح١کٟ اؾ نطى ِ ؼخٛٞ ٘ؽگؿ ظؼ 

ِط١ٍٗ ِدب٘ع٠ٓ خبئٟ ٔعاؼظ کٗ ١٘چ ، ٘ؽگٛٔٗ فکؽٞ ظؼ ا٠ٓ ؼاثطٗ 

ثّثبثٗ گٕبٖ ٔبثطهٛظٟٔ اقث کٗ گٕٙکبؼ ثب٠ع ثب لًبو ضٛظ جٛثٗ کٕع ! 

  . ِٛؼظ غُت لؽاؼ گ١ؽظ ٚ ٠ب

اِب ا٠ٓ ِؼبظٌٗ ثب قمِٛ يعاَ ظؼُ٘ ؼ٠طث ٚ ا٠ٓ ثبؼ ّ٘بْ ػًٕؽ 

ضبؼخٟ ثٗ ِسعٚظٖ ِّٕٛػٗ ٚاؼظ نع ٚ ثؽاٞ ِكؼٛظ ؼخٛٞ جؼ١١ٓ 

 . جک١ٍف ّٔٛظ



 

 ؟پيشينو تاريخي آن چيست

اقححبؼ ِدب٘ع٠ٓ ظؼ ػؽاق جسث ؾػبِث ِكؼٛظ ؼخٛٞ ٚ ِبٔٛؼ ؼٚٞ 

ِؽ٠ُ ؼخٛٞ ثؼٕٛاْ ؼئ١ف خّٙٛؼ نٛؼاٞ ٍِٟ ِمبِٚث جسث ٔظؽ 

ِعؼٖ ظؼ اؼٚپب ٚ پؽظاضحٓ ثٗ ض١ّٗ نت ثبؾ٠ٙبٞ کٛظکبٔٗ ثؽاٞ 

ظِکؽاج١ک خٍٖٛ ظاظْ ثبيطالذ ِمبِٚث ! ، ٚ جؼط١ً کؽظْ ٘ؽ آٔچٗ 

کٗ ٔبَ ِدب٘ع٠ٓ ؼا ٠عک ِٟ که١ع ٔحٛأكث ظي ِ ػًٕؽ ضبؼخٟ ؼا 

نؽِ ِ ثعقث آٚؼظ ٚ ِدب٘ع٠ٓ پ١بِٙبٞ ِسؽِبٔٗ اٞ ظؼ٠بفث ظانحٕع کٗ 

زّب٠ث اؾ آٔٙب ظؼ گؽٚ ايالزبت خعٞ ٚ اقبقٟ ظؼ ظؼْٚ ٚ جغ١١ؽات 

ٍِّٛـ ٚ پب٠عاؼ ظؼ ث١ؽْٚ اقث ؛ ظؼ آٔؿِبْ ا١ٌٚٓ يعا٘ب اؾ زػف 

ِكؼٛظ ؼخٛٞ ثؼٕٛاْ فؽِبٔعٖ ٔظبِٟ ٠ک گؽٖٚ جؽٚؼ٠كحٟ ثگٛل 

ؼق١ع ٌٟٚ ٘ؽگؿ اخبؾٖ ٔعاظٔع کٗ ثٓ ثكث ِ فؽاؼٚٞ ِدب٘ع٠ٓ ظؼ 

ّبٌث اؾ ػًٕؽ ضبؼخٟ ( ث١ؽٟٚٔ نٛظ ٚ ؼ٠ٚکؽظ خع٠ع٠هبْ ) اقح

ِدب٘ع٠ٓ ظقث اؾ پب ظؼاؾجؽ ِدعظا ثؼؽاق ثبؾگهحٕع ؛ ٚ ظٚثبؼٖ ّ٘ٗ 

١ٔؽٚ٘ب ثٗ ػؽاق فؽاضٛأعٖ نعٔع جب ثب کّک اؼجم ػؽاق ؛ ثمبٞ 

ِدب٘ع٠ٓ ظؼ ٠ک زعالٍٟ ٚ ظؼ ضبک ػؽاق زفع نٛظ ٚ ِكؼٛظ ؼخٛٞ 

ٓ أگهث ظائّب ١ٔؽٚ٘ب ؼا ؼٚٞ نؼبؼ" کف ٔطبؼظ پهث ِٓ خؿ ٔبض

ِٓ " کٛک کؽظ ٚ ِدعظا قبؾِبْ ؼا ثٗ ؼاٖ ثٟ خٛاة ٔظبِٟ کهبٔع ٚ 

آلبٞ اثؽ٠هّچٟ ضطبة ثٗ ّ٘ٗ ١ٔؽٚ٘ب ػٕٛاْ ظانث : " ِٕجؼع ٘ؽ کف 

ظؼ ضبؼج اؾ ػؽاق ثّبٔع ضٛا٘ع قٛضث " ٚ ثع٠ٓ ِؽ٠ك " جغ١١ؽات " 

 . ِٛؼظ ضٛاقث ػًٕؽ ضبؼخٟ ظؼ جئٛؼٞ ِكکٛت ِبٔع

 

ؼق١عْ ػًٕؽ ضبؼخٟ ثٗ ثبالٞ قؽ  ثب قمِٛ ظ٠کحبجٛؼ ثغعاظ ٚ

ِدب٘ع٠ٓ ، ثٗ ٠کجبؼٖ ّ٘ٗ چ١ؿ ظگؽگْٛ نع ٚ ا٠ٓ ثبؼ ػًٕؽ ضبؼخٟ 

اخبؾٖ ٠بفث کٗ ثعْٚ اخبؾٖ ٚاؼظ زؽ٠ُ ِمعـ ؼخٛٞ نٛظ ٚ ٔكطٗ اٞ 

  . ثٍٕع ثبال ثؽاٞ آْ ثپ١چع

 

نؽا٠ّ ػًٕؽ ضبؼخٟ کٗ ؼٚؾٞ ظؼ لبٌت پ١هٕٙبظ ايالزٟ ثٗ 

ؽاق ٚ اق١ؽ نعْ ِدب٘ع٠ٓ ؛ ا٠ٓ ثبؼ ثٗ ِدب٘ع٠ٓ ظاظٖ نعٖ ثٛظ ثب فحر ػ



نکً جس١ٍّٟ ظؼثبؼٖ آٔٙب ثبخؽا ظؼآِع ٚ ِدب٘ع٠ٓ زك ١٘چگٛٔٗ 

أحطبثٟ ٔعانحٕع کٗ اگؽ ظانحٕع ٚ ظؼ ١ٕ١ُِّ ٘ؽگؿ اخبؾٖ ّٟٔ ظاظٔع کٗ 

١ٔؽٚ٘بٞ ِب٠ً ثٗ ثبؾگهث ظؼ چ١ٕٓ نؽا٠طٟ ضبک ػؽاق ؼا ثٗ قّث 

 . ا٠ؽاْ جؽک کٕٕع

 

ٛاقحٗ لجٍٟ ضٛظ ظؼ ؼاثطٗ ثب ِدب٘ع٠ٓ ظؼ ٚالغ ػًٕؽ ضبؼخٟ قٗ ض

ؼا ثًٛؼت جس١ٍّٟ ِٟ ظٚ قبي گػنحٗ ثبخؽا ظؼآٚؼظٖ ٚ ِدب٘ع٠ٓ 

ثعْٚ ا٠ٕکٗ ِكحم١ّب ثعآٔٙب ثپؽظاؾٔع قؼٟ ظاؼٔع اؾ ِؽ٠مٟ ظ٠گؽ ا٠ٓ 

 . گؽٖ ٘ب ؼا ثٕفغ قبؾِبْ ثبؾ کٕٕع

 

 زػف ِكؼٛظ ؼخٛٞ اؾ ؼ٘جؽٞ قبؾِبْ -1

 

 ب٘ع٠ٓ ضٍكػعَ ثٙؽٖ گ١ؽٞ اؾ ٔبَ قبؾِبْ ِد -2

 

جغ١١ؽ اقحؽاجژٞ ِكٍسبٔٗ ٚ ؼ٠ٚکؽظ ثٗ ِجبؼؾات ظِکؽاج١ک ) ثب  -3

 ( ججًؽٖ اٞ ِجٕٟ ثؽ اجسبظ ثب ثم١ٗ ١ٔؽٚ٘بٞ اپٛؾ٠ك١ْٛ

 

اؾ ا٠ٕدب اقث کٗ غ١جث ظٚ قبٌٗ ؼخٛٞ ِؼٕب پ١عا ِٟ کٕع ٚ پؽ ٚاَر 

اقث کٗ ا٠ٓ غ١جث ايال ٚ اثعا ِٕطجك ثؽ ضٛاقث ِدب٘ع٠ٓ ١ٔكث ٚ 

قث ٚ زحٟ ِدب٘ع٠ٓ زك ِبٔٛؼ آِعْ ؼٚٞ آُٔٙ ٔعاؼٔع کبِال جس١ٍّٟ ا

، کّب ا٠ٕکٗ ظؼ ١٘چ١ک اؾ ؼٚزَٟٛ ٘بٞ پبؼٌّبٟٔ ٚ جج١ٍغبجٟ ضٛظ 

٘ؽگؿ ؼٚٞ آْ ِبٔٛؼ ّٟٔ کٕٕع کٗ ظب٘ؽا آٔٙب ١ٔؿ اؾ ظقحٛؼٞ ظؼ ا٠ٓ 

ؼاثطٗ پ١ؽٚٞ ِٟ کٕٕع ؛ ١ِحٛاْ گفث کٗ ػًٕؽ ضبؼخٟ ؼخٛٞ ؼا 

ٗ ج١ًُّ لطؼٟ ثؽقع ٚ جب گؽٚگبْ گؽفحٗ جب ثؽاٞ کً ِدب٘ع٠ٓ ث

 . آّٔٛلغ ٠م١ٕب ا٠ٓ غ١جث ٚ قکٛت جس١ٍّٟ اظاِٗ ضٛا٘ع ٠بفث

 

ثمبء ٔبَ ِدب٘ع٠ٓ ظؼ ١ٌكث جؽٚؼ٠كحٙب ثّثبثٗ ظ١ِٚٓ اؼاظٖ ػًٕؽ 

ضبؼخٟ اقث کٗ ثٗ ِدب٘ع٠ٓ جس١ًّ نعٖ جب آٔٙب ؼا ٚاظاؼ کٕع کٗ 

 . ايالزبت ظ٠کحٗ نعٖ ؼا ثب٠ع ثًٛؼت کبًِ پػ٠ؽا ثبنٕع



 

ثب ضٍغ قالذ ٚ ِسبيؽٖ اؼجم آؾاظ٠جطم کٗ قّجً اقحؽاجژٞ  ٚ اِب ..

ِكٍسبٔٗ ِدب٘ع٠ٓ ثٛظٖ ٚ ٘كث ٚ ّ٘ٛاؼٖ اؾ آْ ثؼٕٛاْ ٔمطٗ ثؽجؽٞ 

ضٛظ ٔكجث ثٗ ثم١ٗ اپٛؾ٠ك١ْٛ ٠بظ ِٟ کؽظٔع ؛ ػّال ػًٕؽ ضبؼخٟ ثؽ 

 .اظاِٗ ا٠ٓ ؼاٖ ١ٔؿ ا٠دبظ قـع ّٔٛظ

 

ٟ آُٔٙ ظؼ ا٠ٕدب اقث کٗ يعٚؼ ِدٛؾ٘بٞ پٟ ظؼ پٟ ػًٕؽ ضبؼخ

يؽفب ثؽاٞ آٚاؾ ضٛأٟ ِدب٘ع٠ٓ ِؼٕب ِٟ پػ٠ؽظ ! ؛ ٠ؼٕٟ جّبِٟ 

ضٛاقحٗ ٘ب ؼا جس١ًّ کؽظٖ أع ٚ يؽفب ؼاٖ ؼا ثؽاٞ آٔچٗ ظؼ ٔظؽ 

  ! ظاؼٔع ثبؾ ِٟ گػاؼٔع

 

اؾ ا٠ٓ ؼٚ ِدب٘ع٠ٓ ثط١بي ضٛظنبْ ظؼ ٠ک ػ١ٍّبت ِؼکٛـ قؼٟ 

ؼا ظؼ  ظاؼٔع ٠ک ثٗ ٠ک ِٛاؼظ جس١ًّ نعٖ ؼا ثهکٕٕع جب فُبٞ خع٠عٞ

جبؼ٠کطبٔٗ يعاِٟ ظ٠گؽ ٠بفحٗ ٚ ثٗ ّ٘بْ ؼاٖ ضٛظ اظاِٗ ظٕ٘ع ، ث١ّٙٓ 

ظ١ًٌ لؽ٠ت ظٚ قبي اقث کٗ جالل ِٟ کٕٕع ٔبَ ِدب٘ع٠ٓ ؼا اؾ ١ٌكث 

ظؼآٚؼٔع ٚ ثؽاٞ جسمك ا٠ٓ ا٠عٖ ٔبٚگبٟٔ اؾ ٚکال ؼاٖ أعاضحٗ أع ! ، 

 ثطٛؼ ِٛاؾٞ جالل ِٟ کٕٕع جب ثب " ؼاٖ زً قَٛ " ٚ خب أعاضحٓ آْ

ثؼٕٛاْ جٕٙب ؼاٖ ِٛخٛظ ، اؼجم آؾاظ٠جطم ؼا اؾ ِسبيؽٖ ٔدبت ظٕ٘ع 

ٚ ثؽ ا٠ٓ ثبٚؼٔع کٗ يؽفب ثب جسمك ا٠ٓ ظٚ ضٛاقحٗ اقث کٗ ِٟ جٛإٔع 

 !! " ِكؼٛظ " ؼا اؾ قکٛت ٚ غ١جث ٔدبت ظٕ٘ع

 

 ؟اما مسعود رجوي کجا است

ثب جٛخٗ ثٗ آٔچٗ کٗ گفحٗ نع ثؽازحٟ ِٟ جٛاْ ٔح١دٗ گؽفث کٗ ِكؼٛظ 

ؼخٛٞ ثؽ اقبـ اؼاظٖ ١ٔؽٚ٘بٞ اِؽ٠کبئٟ ِسکَٛ ثٗ " قکٛت ظؼ 

غ١جث " نعٖ ٚ ا٠ٓ ثبؼ ػًٕؽ ضبؼخٟ اقث کٗ ؼخٛٞ ؼا ثؼٕٛاْ 

ِسعٚظٖ لؽِؿ ثؽاٞ ثعٔٗ جهک١الت جؼؽ٠ف کؽظٖ کٗ زك ١٘چگٛٔٗ 

 ! .. چؽائٟ ظؼ ا٠ٓ ؼاثطٗ ٔعاؼٔع

 



زبي چٗ جفبٚت ظاؼظ کٗ ا٠ٓ " زجف " ظؼ لؽاؼگبٖ انؽف ثبنع ٠ب ظؼ 

قٌٍٟٛ کٕبؼ يعاَ ٚ ٠ب آٚاؼگٟ ظؼ ث١بثبٔٙب ٚ ظؼ خٛاؼ " ثٓ الظْ " ٚ 

٠ب ظؼ ٠ٚالئٟ ظؼ جـً آ٠ٚٛ .. ! ، آٔچٗ ُِٙ اقث ظؼـ ثؿؼگ جبؼ٠ص ظؼ 

ا٠ٓ ؼاثطٗ اقث کٗ قؽٔٛنث جّبِٟ ِبک١ب١ٌٚكحٙبٞ ِٚٓ فؽٚل َع 

ِؽظِٟ ، ِسحَٛ ثٗ ظؼ٠ٛؾگٟ اقث کٗ ؼاٖ ضاليٟ خؿ ضٛظؾٟٔ ٔعاؼظ 

ٔكطٗ اٞ اقث کٗ ؼخٛٞ ٘ب ثؽای  ظ٠گؽاْ پ١چ١عٖ  ٚ ا٠ٓ ظؼقث ّ٘بْ

 . أع ٌٟٚ ٘ؽگؿ ضٛظنبْ خؽات ػٍّٟ کؽظْ آْ ؼا ٔعاؼٔع

 

 

 ؟صحنو سياسی ايران باز خواىذ گشت آيا وی دوباره بو

 

 60.13.6113 آٌّبْ، ،١ِالظ آؼ٠ب٠ی

ا٠ٓ ٔٗ ثٗ ػٕٛاْ ٠ک قٛاي ق١بقی يؽف ثٍکٗ لجً اؾ ّ٘ٗ ثٗ 

ثؽای جک جک کبظؼ٘ب ٚ ٘ٛاظاؼاْ ػٕٛاْ ٠ک قٛاي ا٠ع٠ٌٛٛژ٠ک 

قبؾِبْ ِدب٘ع٠ٓ ِطؽذ اقث کٗ آ٠ب ِكؼٛظ ؼخٛی ظٚثبؼٖ ثٗ 

  ػٕٛاْ ؼ٘جؽ ق١بقی ا٠ٓ قبؾِبْ ظب٘ؽ ضٛا٘ع گهث ؟

آ٠ب ِكؼٛظ ؼخٛی ظگؽ ثبؼ ثٗ ػٕٛاْ فؽِبٔعٖ کً اؼجم آؾاظ٠جطم 

فؽِبْ جك١ٍر!! ضٛا٘ع ظاظ جب آِؽ٠کب١٠بْ قبؾِبْ ِدب٘ع٠ٓ ؼا  

 ؟ِدعظا ِكٍر کٕٕع

آ٠ب ِكؼٛظ ؼخٛی ِبٕٔع قب١ٌبْ گػنحٗ ثؽای ؼٚقبی کهٛؼ ٘ب ٚ  

ظٌٚث ٘ب پ١بَ ٘بی آٔچٕبٔی ضٛا٘ع فؽقحبظ ٠ٚب ا٠ٕکٗ ظٚثبؼٖ خٍٛی 

ظٚؼث١ٓ ضجؽٔگبؼاْ ظب٘ؽ ضٛا٘ع گهث؟ پبقص ظؼ ِٛاؼظ فٛق 

ّ٘گی ِٕفی اقث ٚ ّ٘چٕبْ  ِكؼٛظ ؼخٛی ثبؾ٠گؽ ثبؾٔعٖ  يسٕٗ 

  .ثٛظ؟ضٛا٘ع « ِؼبٍِٗ گؽاْ» ٘بی ِؼبٍِٗ 

ؼاقحی چؽا ا٠ٕگٛٔٗ نع ٚ چؽا قبؾِبْ ِدب٘ع٠ٓ ثب٠ع ظؼ ا٠ٓ ٔمطٗ  

ِكئٛي ا٠ٓ ّ٘ٗ  -فؼٍی ثبنع ثعْٚ ١٘چ آ٠ٕعٖ ٚ ١٘چ قؽأدبِی 

ٔبثكبِبٔی ٚ نکكث پی ظؼ پی ک١كث؟اگؽ ؼ٘جؽی قبؾِبْ 

ِدب٘ع٠ٓ ٚ ِهطًب ِكؼٛظ ؼخٛی ١ٔكث پف ک١كث ؟ ٠مٗ چٗ 



، ٔكٍی کٗ ظؼ آجم ثگ١ؽظ 35کكی ؼا ثب٠كث ٔكً ثؼع اؾ قبي 

  ...ؼ٘جؽاْ ظؼ پی لعؼجی قٛضث کٗ ضٛظ ١٘چ ظؼ چٕحٗ ٔعانحٕع

ظؼ نؽا٠طی کٗ ِجك جس١ًٍ ٘بی قبؾِبْ ِدب٘ع٠ٓ ١َٚؼث ٔٙب٠ی 

ظٚؼٖ ؼ٠بقث  6ٚ قؽٔگٛٔی جبَ ٚجّبَ زبکّبْ جٙؽاْ پف اؾ 

ظؼ زب١ٌکٗ پؽٚٔعٖ ِؽ٠ُ ؼخٛی  -خّٙٛؼی ضبجّی ِهطى ١ِهٛظ 

ؼقبٔٗ ٘بی ضجؽی اقث ٚ ظؼ ظؼ ِسبکُ لُب٠ی َِٛٛع ؼٚؾ 

زب١ٌکٗ ظؼ گؿاؼنبت ا١ِٕحی ٚق١بقی کهٛؼ٘ب اؾ گؿاؼل ٚؾاؼت 

ضبؼخٗ آِؽ٠کب  گؽفحٗ جب گؿاؼل قبالٔٗ قبؾِبْ ا١ِٕث آٌّبْ  ٔبَ 

قبؾِبْ ِدب٘ع٠ٓ ظؼ ١ٌكث گؽٚ٘ٙبی جؽٚؼ٠كحی  جثج١ث نعٖ اقث 

، چؽا ٚچگٛٔٗ اؾ ؼ٘جؽ ِبظاٌؼّؽ ِدب٘ع٠ٓ کٗ گؽٖ اؾ کبؼ ا٠ٓ 

ثگهب٠ع ضجؽی ١ٔكث ٚا٠ٓ چ١ٕٓ قکٛت کؽظٖ اقث آ٠ب ا٠ٓ قبؾِبْ 

قکٛت اضح١بؼی اقث ٠ٚب اخجبؼی ؟ آ٠ب ا٠ٓ قکٛت جبکح١کی اقث 

 ٠ب اقحؽاجژ٠کی؟

آٔچٗ کٗ ِهطًب ظؼيسٕٗ ق١بقی ا٠ؽاْ ١ِحٛاْ گفث قبؾِبْ  

٘بی ٚاثكحٗ ثٕب ثؽ ِب١٘ث غ١ؽ أمالثی ٚغ١ؽ ِؽظِی کٗ ظاؼٔع لبظؼ 

ج١ًُّ گ١ؽی ِكحمٍی اؾ ضٛظ اؼائٗ ١ٔكحٕع ظؼ نؽا٠ّ ثسؽأی 

ظٕ٘عٚثؽ اقبـ نؽا٠ّ ق١بقی ظقث ثٗ ظقث ١ِهٛٔعٚ ضطِٛ 

جبؼ٠ص  -خبؼی ٔٗ اؾ ٠ک جس١ًٍ ِهطى ثٍکٗ ثٗ أبْ ظ٠کحٗ ١ِهٛظ 

اگؽ  -زؿة جٛظٖ ظؼ ظٚؼاْ ًِعق ظؼ ا٠ٓ ؼاثطٗ ثك١بؼ گ٠ٛبقث 

ض١بٔث زؿة جٛظٖ ثٗ ٌسبظ اػحجبؼٚ اػحّبظ ٌطّٗ ای خجؽاْ ٔبپػ٠ؽ 

ٚنٕفکؽاْ چپ ا٠ؽاْ ٚاؼظ قبضث، ض١بٔث  ِدب٘ع٠ٓ ٌطّٗ ای ثٗ ؼ

خجؽاْ ٔبپػ٠ؽ ثٗ آ٠ٕعٖ ظِکؽاقی ظؼ ا٠ؽاْ ثٛظ ٚ ثٗ ا٠ٓ ظ١ًٌ  

قکٛت ِكؼٛظ ؼخٛی ؼا ظؼ ا٠ٓ چٙبؼچٛة ثب٠ع ثؽؼقی 

 .ٚاؼؾ٠بثی ّٔٛظ

ثی جؽظ٠ع ا٠ٓ قکٛت ظؼ پی ِؼبٍِٗ ای يٛؼت گؽفحٗ اقث کٗ 

بْ آْ ثٛظٖ أع چؽا کٗ ثؽ ثؽضی اؾ ق١بقث ِعاؼاْ آِؽ٠کب٠ی ضٛا٘

اقبـ ٔظؽگبٖ ثؽضی ِٕبثغ ظ٠پٍّبج١ک زػف ِكؼٛظ ؼخٛی اؾ 

ظقحگبٖ ق١بقی قبؾِبْ ِدب٘ع٠ٓ زحی ثٗ نکً ض١ٍی آؼاَ ٚثی 

قؽٚيعا ثعٔجبي ١ّ٘ٓ جٛافك يٛؼت ١ِگ١ؽظ کٗ ثب ا٠ٓ زؽکث ُ٘ 



قبٌٗ ِجبؼؾٖ ِكٍسبٔٗ ٚ ضهٛٔث آ١ِؿ ا٠ٓ  01ثٗ ٔٛػی جبؼ٠ص  

ؼ ث١ٓ اٌٍٍّی اؾ ٠بظ ٘ب ثؽٚظ ُٚ٘ ثحٛاْ ِؽ٠ُ قبؾِبْ ؼا ظؼ أظب

ؼخٛی ؼا ثٗ ػٕٛاْ ؼ٘جؽی فؼٍی ا٠ٓ قبؾِبْ خب أعاضث ٚ اٌجحٗ 

ا٠ٓ قکٛت ثٗ ٘ؽنکً ٚثٗ ٘ؽ ِؽ٠می کٗ ثبنع پ١بَ ث١ؽٚٔی ال 

 .ِؽگ ق١بقی ِكؼٛظ ؼخٛی ؼا اؼائٗ ١ِکٕع

پؽ ٚاَر اقث کٗ ثؽ اقبـ ١ّ٘ٓ ج١ًُّ ثٛظ ضٍغ قالذ ِدب٘ع٠ٓ 

ؽظْ ثٗ نطى ِكؼٛظؼخٛی يٛؼت پػ٠ؽفث جب ظؼ ثب ظ٠کحٗ ک

ِٕبثغ ظ٠پٍّبج١ک ػٕٛاْ نٛظ ا٠ٓ قبؾِبْ  ظقث اؾ ِجبؼؾٖ ِكٍسبٔٗ 

نكحٗ اقث  ٚ ظؼ گبَ ثؼعی زػف ق١بقی ِكؼٛظ ؼخٛی ثٗ ػٕٛاْ 

نبضى قح١ؿٖ خ٠ٛی ا٠ٓ قبؾِبْ لبثً پػ٠ؽل جؽ نعٖ ٚ ِؽ٠ُ 

آٚؼظ ٚ ؼخٛی ثحٛأع اؾ" جغ١١ؽ ظِکؽاج١ک!! ؼژ٠ُ" قطٓ ثٗ ١ِبْ 

 .پؿ ٘بی ظِکؽات ّٔب٠بٔٗ ٚغؽة پكٕعأٗ ظ٘ع

ثٕب ثٗ جدؽثٗ ق١بقث ِعاؼاْ ٚ اقحؽاجژ٠كث ٘بی ٔظبِی  َؽثٗ ثٗ 

ث١ٕبظ جئٛؼی ٚ ٔظؽگب٘ی کٗ جغ١١ؽات ظؼ خٙبْ ؼا ثب زؽکبت 

ِكٍسبٔٗ ٚ ضهٛٔث آ١ِؿ اؼائٗ ١ِکٕٕع اؾ ثٗ ٌدٓ که١عْ ؼ٘جؽاْ 

بال آِعْ ِؽ٠ُ ال آغبؾ ١ِهٛظ ٚ ٔح١دٗ ا٠ٓ ج١ًُّ گ١ؽی ٘ب ث

ؼخٛی ثٗ ػٕٛاْ چٙؽٖ ِعؼٖ ٚ لبثً پكٕع جؽ ثؽای غؽة ُ٘ اکْٕٛ 

 .َِٛٛع ؼٚؾثؽضی اؾ ٔئِٛسبفظٗ کبؼاْ آِؽ٠کب٠ی اقث

ثی جؽظ٠ع آؾ آٔدب کٗ قبؾِبْ ِدب٘ع٠ٓ ٘ؽگؿ ثٗ ٔمع اقبقی  

ضطِٛ گػنحٗ ضٛظ ٔپؽظاضحٗ اقث ا٠ٓ ظگؽظ٠كی ث١هحؽ نج١ٗ ٠ک 

ٚ ٔمع جبؼ٠طی چؽا کٗ ا٠ٓ کبؼ٠کبجٛؼ ق١بقی اقث جب ٚالؼ١ث 

زؽکبت ٔٗ ِؽظَ ا٠ؽاْ ؼا ضٛا٘ع فؽ٠فث ٚ ٔٗ فؼبالْ ق١بقی آْ ظؼ 

ضبؼج کهٛؼؼا ، اپٛؾ٠ك١ْٛ  ٚالغ گؽا٠ی کٗ جغ١١ؽ ٚ جسٛي ؼا لجً 

اؾ ٘ؽچ١ؿ ظؼ قبضحبؼ٘بی خبِؼٗ ا٠ؽأی خكحدٛ ١ِکٕع ٔٗ ظؼ 

زؽکبت قکحبؼ٠كحی ٚ خعا اؾ جٛظٖ ِؽظَ . ٚ يع اٌجحٗ ثب٠كث 

ؽظ کٗ ا٠ٓ زؽکبت ١ٔؿ ظؼظی ؼا اؾ قبؾِبْ ظٚا ٔطٛا٘ع جکؽاؼ ک

کؽظ ِگؽ ا٠ٕکٗ ثطٛؼ اقبقی ٚ پب٠ٗ ای ثؽای ٠ک ثبؼ ُ٘ کٗ نعٖ 

ثب "ضٍك لٙؽِبْ ا٠ؽاْ " يبظق ثٛظٖ ٚ ؾثبْ ثٗ ٔمع ؼ٠هٗ ای 

ِٛاَغ جب کْٕٛ ال ثپؽظاؾظ ٚا٠ٕکٗ چگٛٔٗ لعَ ثٗ لعَ ثب َِٛغ 



ل ثٗ ؼژ٠ُ يعاَ گ١ؽی ٘بی غٍّ ق١بقی ٚ ٔظبِی  ٚٚاثكحگی ا

زك١ٓ ّ٘ٛاؼٖ ثٗ کّک ث١ٕبظگؽا٠بْ ضهٛٔث ٍِت نحبفحٗ ٚ 

جغ١١ؽات ظِکؽاج١ک ظؼ ا٠ؽاْ ؼا ثٗ ػمت أعاضحٗ اقث ٚپ١ٛقحٗ 

 .قعی ظؼ ؼاٖ ؼٚٔع ظِکؽاقی ظؼ ا٠ؽاْ اؼؾ٠بثی نعٖ اقث
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 17.5.2005، ِسّع ق١عی

اػُب ٚ جهک١ً ظٕ٘عگبْ آْ ّ٘بْ اض١ؽاً نٛؼای ثٗ ايطالذ ٍِی ِمبِٚث کٗ ّ٘ٗ 

جؽٚؼ٠كث ٘بی يبظؼاجی  يعاَ زك١ٓ، قؽکؽظٖ ؼژ٠ُ قبثك ػؽاق ِی ثبنٕع، 

ژقث ظِکؽات ثٗ ضٛظ گؽفحٗ أع. آٔٙب پؿ جؽلی ضٛا٘ی ِی ظٕ٘ع ٚ کٍّبجی ِبٕٔع 

زمٛق ثهؽ ٚ اِثبٌُٙ ؼا ثٗ ؾثبْ ِی آٚؼٔع ٚ ظؼ ّ٘بْ زبي ظؼ اؼٚپب نؽٚع ثٗ 

 .ٓ ضٛظ ّٔٛظٖ أعجٙع٠ع ِطبٌف١ٓ ٚ ِٕحمع٠

ُ٘ اکْٕٛ اقٕبظی ظؼ اضح١بؼ اقث کٗ ث١بٔگؽ ِب١٘ث جؽٚؼ٠كحی ٚ ِبف١ب٠ی ا٠ٓ 

خؽ٠بْ ِؼٍَٛ اٌسبي ِی ثبنع کٗ ثٗ ّ٘ٗ ثبثث گؽظ٠عٖ ٚ ظؼ ا٠ٕدب ١ٔبؾی ثٗ جکؽاؼ 

 .ِکؽؼات ١ٔكث

٘عف خعانعگبْ ٚ ِٕحمع٠ٓ افهبگؽی ػ١ٍٗ ػٍّکؽظ ٘بی ظٚ ظ٘ٗ اض١ؽ فؼب١ٌث ٘بی 

ِكؼٛظ ؼخٛی ٚ ِؽ٠ُ ؼخٛی ِی ثبنع کٗ ٘ؿاؼاْ ضبٔٛاظٖ ؼا اؾ  جؽٚؼ٠كحی ثبٔع

ُ٘ پبنبٔعٖ ٚ يع ٘ب ٔفؽ ؼا زجف ٚ ؾٔعأی کؽظٖ أع. ٘عف ِب ا٠ٓ اقث کٗ 

فؽؾٔعاْ ا٠ٓ ِؽؾ ٚ ثَٛ ظؼ ِؼؽٌ جِٛئٗ ٘ب ٚ ا٘عاف جؽٚؼ٠كحی ا٠ٓ خؽ٠بْ 

اقث لؽاؼ ٔگ١ؽٔع ٚ ا٠ٓ ٔٗ جٕٙب ضٛاقث ِب ثٍکٗ ضٛاقث ٘ؿاؼاْ ِبظؼ ٚ پعؼأی 

 .کٗ قبٌٙبقث ظؼ زكؽت ظ٠عْ فؽؾٔعأهبْ ٘كحٕع

ِطٍت ظ٠گؽ کٗ ِی جٛأع ثٗ ِٛاؼظ غکؽ نعٖ ثبال ث١هحؽ کّک ثکٕع، َٚؼ١ث 

ؼ٘جؽ ِفمٛظ نعٖ ا٠ٓ خؽ٠بْ اقث کٗ ثٗ گفحٗ ضٛظل لؽاؼ ثٛظ ظؼ ثسجٛزٗ أمالة 

ٚ ل١بَ ِؽظَ ا٠ؽاْ ظؼ يسٕٗ زُٛؼ ظانحٗ ثبنع ٚ أمالة ؼا ٘عا٠ث ثکٕع  کٗ 

 .ظٚ قبي اقث کٗ ِفمٛظاالثؽ نعٖ اقث زعٚظ

ؼ٘جؽی کٗ ٌمت اِبَ ثٗ ضٛظ گؽفحٗ ثٛظ ٚ ِحجٍٛؼ اقالَ ؼاقح١ٓ نعٖ ثٛظ، ّ٘بْ 

 .ؼ٘جؽی کٗ ؼٚی ٔبَ ضٛظ ؼ٘جؽ ١ّ٘هٗ پ١ؽٚؾ ٔٙبظٖ ثٛظ



اٌجحٗ ؼٚا٠ث ٘ب٠ی ظؼ ِٛؼظ ا٠ٓ ؼ٘جؽ ٚخٛظ ظاؼظ کٗ ثٗ چٕع ِٛؼظ اْ ظؼ ا٠ٕدب 

 .انبؼٖ ِی ک١ُٕ

قث کٗ ؼ٘جؽ ػم١عجی ِهبثٗ اِبَ ؾِبْ ٔبپع٠ع نعٖ جب ؾِبٔی ؼٚا٠ث اٚي ا٠ٓ ا

 .ظٙٛؼ کٕع ٚ ظ١ٔب ؼا ثٗ ٚخع آٚؼظ

ؼٚا٠ث ظَٚ ا٠ٓ اقث کٗ گفحٗ ِی نٛظ کٗ اقالَ ؼاقح١ٕم ؼا ظؼ ػؽاق ثؽای 

 .پٕحبگْٛ گؿاؼل ِی ظ٘ع جب کُ ٚکكؽی آْ ؼا اؾ آٔبْ ٠بظ ثگ١ؽظ

ت ظٚ ظ٘ٗ اض١ؽل اؾ ظ٠ع٘ب ؼٚا٠ث ظ٠گؽ ا٠ٓ اقث کٗ ِی گ٠ٕٛع ثٗ ظ١ًٌ انحجب٘ب

 .پٕٙبْ نعٖ ٚ لبظؼ ثٗ پبقطگ٠ٛی نکكث ٘بی پی ظؼ پی ضٛظ ١ٔكث

اِب ؼٚا٠ث ظ٠گؽی ١ٔؿ ٘كث کٗ چْٛ جٛأكحٗ چبپٍٛـ ٚ قؽخبقٛـ ضٛثی ثؽای 

پٕحبگْٛ ثبنع، اؾ ِؽف آِؽ٠کب ثٗ ػٕٛاْ ِؿظٚؼی کبؼآِع ا٘عاف قبؾِبْ ٘بی 

 .خبقٛقی اقؽا١٠ً ٚ آِؽ٠کب ؼا ظٔجبي ِی کٕع
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 ٚ نبؼة ٘ب ؼاثٗ أعاؾٖ ل١چٝ ؾظٖ

 ٚضؽٚنبْ ٚ ؼَٚٗ ضٛأبْ ٚق١ٕٗ ؾٔبْ ٚ لّٗ وٛثبْ

 وٗ ودبقث؟ ودبقث ا٠ٓ  ِكؼٛظ ؼخٜٛ؟

 

 گٛل و١ٕع

 !!ؼفمب

 !!ثؽاظؼاْ

  !!ضٛا٘ؽاْ

 !آؼاَ! آؼاَ

 !آؼاَ ثبن١ع آؼاَ

  چؽا ثٗ فىؽ قالِث ظقحگبٖ گٛاؼل ضٛظجبْ

  چؽا ثٗ فىؽ لٍجٙبٜ ٔبؾ١ٔٓ ٚ پبوحبْ

 ٗ فىؽ اػًبة زكبقحبْ ١ٔكح١عچؽا ث

 چؽا ا٠ٓ ّ٘ٗ غٍغٍٗ ٚ غٛغب؟

 :ٚؼاقحٝ  ِب اؾ نّب ١٘چٛلث ٔپؽق١عٖ ا٠ُ

 ــ ض١ّٕٝ ظؼ ودب ؾٔعگٝ ِٝ وٕع

 ــ ضبِٕٗ اٞ ظؼ ودب ِطفٝ نعٖ اقث

 ــ الخٛؼظٜ ظؼودب ٔفف ِٝ وهع

 ــ ٚقؼ١ع اِبِٝ ودب غ١ت نعٖ اقث

 ــ ٚ آٔبْ وٗ نالق ؾظٔع ٚ وهحٕع

 .ودب ؼفحٗ أع؟ ٚ جدبٚؾ وؽظٔع 



 ٚ آٔبْ وٗ نالق ِٝ ؾٕٔع ٚ ِٝ وهٕع

 ٚ جدبٚؾ ِٝ وٕٕع ودب ؼفحٗ أع

 !!ثبٚؼ و١ٕع ؼفمب

 ِب آٔٙب ؼا ظؼ نّب ثبٚؼ ظاؼ٠ُ

 :ٚنّب ُ٘ ثبٚؼ و١ٕعوة

 ِكؼٛظ ؼخٜٛ ظؼ ِب ِطفٝ نعٖ اقث

 ظؼ ظؼْٚ جه جه ِب

 ٚ ظؼ ظؼْٚ وكبٔٝ وٗ زحٝ ؼخٜٛ ؼا ّٔٝ نٕبقٕع

 ؼٚؾگبؼنبْ ق١بٖ اقثٌٚٝ اؾظقث اضٛٔع٘ب 

 ٚ زحٝ وكبٔٝ وٗ ثٗ اٚ ا٠ؽاظ٘ب ظاؼٔع

 ٌٚٝ اػحمبظ ظاؼٔع وٗ آؾاظٜ ٔبِٛـ ؾٔعگٝ اقث

 ١ٔٚؿ اػحمبظ ظاؼٔع وٗ ظؼ ؾ٠ؽ ػجبٜ آضٛٔع٘ب

 خبئٝ ١ٔكث وٗ ثهٛظٔبِٛـ ضٛظ ؼا زفع وؽظ

 ا٠ٓ ؼا اِؽٚؾ ِب ثٗ نّب ِٝ گٛئ١ُ

 ٚ فؽظا ِؽظَ ثٗ نّب ضٛإ٘ع گفث

 ب ؼٚؾگبؼنبْ  ؼا ق١بٖ وؽظٖ أع١ّ٘ٓ ِؽظَ وٗ اضٛٔع٘

 ٚ ١ّ٘ٓ ِؽظَ

 وٗ ظؼ ظؼْٚ ض١ٍٝ اؾ آٔٙب

 .!ؼخٜٛ ِطفٝ نعٖ اقث

 

 

 جدی! طنز و ،یر خفتهشبا   استثنائی مصاحبه

 

 علی ناظر، سایت دیدگاه

 :مقدمه

یا  ؟ واشد آیا مرده است؟ آیا بریده استیری که بیش از دوسال است که خفته بش؟ ابتدا یک معما در 

 آیا بی یال ودم است؟ 

شیر است ولی  ؟ یافراری باز هم میشود شیر باشد بزنگاهها خفته میشود و سریا شیری که همیشه آ و

شیر  ؟دیده بودید و ؼیب شده ولی تا کنون شیر مخفی ؟سر شیر، شیر پاستوریزه مثل ؟شیر دیگری



؟ البته بررسی هر کدام از این شیرها کلی بحث دارد که نشستهای یب شده چه شیری استوؼمخفی 

 ساعته را زمان میبرد! چند

 :باشد جوابی از طرؾ من شدهی برای اینکه کمکی ول

   

 یر خفته خرامان رفت ش

 دل و جان رفت   باپیش عمو سام یکجا  به

 کرد  چهیر خفته در بیداری ش

  باشدکنون خفته آن  که

تحت حفاظت عمو  پاناماروایتی در  به 

 !باشد  سام

  

 باشد   رفته خوابکه دوسال به   یریش

 !نباشد هم! دیگر موشی است مفت

  

 فارسی چند شیر   یرینشداریم در زبان  ما

 سر شیر  وجمله پاستوریزه  از 

  

 از آن جمله باشد  خفتهید که این شیر شا

 ی یال و دم باشدبؼورو   یا که شیری و

 سیرک سیا بوده باشد صحنهیا که شاید شیادی در 

 !یر مرد نباشدشی هرچه بود وهست ول 

 رفته باشد خواب درسال  یری که دوش

 نباشد  هم! دیگر موشی است مفت

  

 :یان مصاحبه با شیر خفتهجر

 وجه. برادران شیر خفته بهیچ سیار پیچیده توانستیم انجام دهیمی را با روابط باستثنائاین مصاحبه  ما

سبک  به وپس از آن نیز با بستن چشم ما  حاضر نبودند که کسی را به حضور شیر خفته برسانند و

 یستی در آنجا میبود وباآمریکائیها با کیسه به سرمان کشیدن ما را وارد دخمه ای کردند که شیر خفته 



، شیر برادران نزدیک شیرخفته گفتهیر شد به از زمانی که صدام الرئیس شیر خفته در دخمه ای دستگ

 سام دخمه اش را مخفی تر کند.  عموروز به دستور الرئیس جدید یعنی  خفته مجبوراست هر

  

فهمیدم این بود که ما را با طنابی مثل اینکه وارد چاهی کردند و در آن چاه  کهمن تنها چیزی  بهرحال

ینترنت البته همه چیز داشت از حقیر درست کرده بود که ا  لبه ایزیر دخمه ای برای خود ک خفتهشیر 

 با او هر از بتواندمیز شطرنج که گاهی فرزند شیر خفته که برنامه ورزشی اجرا میکند  تا کامپیوتر و

 چند گاهی با اوشطرنج بازی کند. 

  

 ه کرده وپیپ نصفه نصف سیگارها را با همیشه جعبه سیگاریش جلوش بود و مانندشیر خفته  بهرحال

 . میکشید

سال  لرز کردم این بود که جناب رهبر انقالب چرا شما شیری هستید که دو و ترس باین سوالی که اول

اگر خواب زمستانی هم بود که شیرها خواب زمستانی ندارند بایستی تا  که خفته اید و استاندی  و

 میرسید؟ به پایان حاال

گفت مواظب  از خفتگی بیدارش کرده باشند از جا پرید و ی گرفته باشدش وبرقیر خفته مثل اینکه ش

 اگرته را مریم خانم به من لقب داده است و میخواهد بیان کند که ید ولی این شیر خفباشسوال کردنتان 

  .من شیر بیدار شده ای باشم چنان ؼرشی میکنم که رژیم خمینی به لرزه در خواهد آمد

  

فقط همان ؼرش را کردید ولی لرزشی  قبال که خفته نبودید که نتوانستید و شما. باز سوال کردم من

 ؟ی رؼم قولهای شیر مابانتانعلدیده نشد 

. این فقط به وردیدآفت آقای این چه خبرنگاری است که گ یر ؼور ؼورو شد وشیر خفته این بار ش

 ! شیر میخواهی میخواستی بری آفریقایر داده است. اگر گخفتگی من 

گفت همه اش تقصیر این نفرات ارتش آزادی بخش من است که هنوز مریم  باریر ؼور ؼورو این ش

 . که االن به این وضعیت دچار شدیم ین قدر نگرفتندا ورا نگرفتند 

همیشه میگوئید مریم را کسی ! چرا یک سری به خودتان نمیزنید وی فعال ؼرانول! ای شیر خفته گفتم

بس! چون او هم تنها کسی است  فکر کنم تنها کسی که مریم را گرفته باشد شما باشید و من! نگرفت

 شما را گرفته است.  که

دچار نوساناتی مانند فرار شیر خفته چرا شما سر فازهای حساس که میشود  دارمی سوال بعدی که ول

ست بگیرید ولی پروژه شما میخواستید ؼرنده قدرت بد در زمانی که سی خرداد بود و مثال. میشوید

یس پاردر رفتید به  شکست انجامید هزاران میلیشیا را دم مرگ رژیم جمهوری اسالمی دادید و بهاش 



تان ی پناهندگپاریس اوضاع خیط شد بجای مقاومت بر سر حق  . زمانی که درشورا تشکیل دادید و

پرچم قرمز  ی قبلی وؼرشهارؼم زمانی هم که آمریکائیان آمدن علی  فرار به عراق را ترجیح دادید و

 ؟حسین حسین کردنها شدید شیر خفته بلند کردنها و

  

به  یشتر ؼرش میکرد بطوری که یالهایش که چندی است آن را رنگ نزده بود وبیر خفته این بار ش

وردینش آزد این کیست که  فریاد یان میشد میلرزید و در صداش لرزش بود ونمارنگ اصلی اش 

شیر ؼران هم  یکی از برادران مرا صدا زد و ؟کند. مگر توجیه اش نکردید مصاحبهاینجا با من 

، برادر شیر خفته به من گفت: لطفا یک سری سواالت با ی محکمی به سیگار میزدپکهاداشت 

ی متعادلر وضعیت روانی ن هستیم دآما فعال بخاطر وضعیتی که ما در  تری بکنید این شیر مالحظه

یت را از دست بدهم موقع. من هم که نمیخواستم این داری سواالت مالیم تری بکنیدک مققرار ندارد ی

 باشد سعی میکنم.  کهبا شیر خفته همچنان صحبتی داشته باشم به برادر همراه گفتم  و

  

 !یر خفتهشدوم مصاحبه با  دوره

 این کار را میکردید وچرا  ؟ها بود که بنام رژیم ثبت میدادیدحمله آمریکائی بهبعدی من راجع  سوال

 کشتندندین نفر را هم دوها که چ ی است که بعدها بارها گفتید که از ترس بی پنجاه ودرحالاین 

 بودند؟؟ درحالیکه آمریکائیها ...... چرا باز میگفتید رژیم است....

: ما با کسی جز رژیم گفت ی به من رفت ولی باز جلوی خودش را گرفت وؼرشباز با نگاهش  او

 !نداشته ایم ! ویمندارینی جنگی خم

 ؟با شما داشته اند نهاآا رگفتم ولی ظاه من

 یم را خوردند!رژِ : آنها فریب گفت او

 از آنها کیست؟ منظورتان: کردم سوال

 !مریکائیهاآ گفت

  !! شیر فهم شدمآهان

 

 "پايان"

 

 

 

 



 

 


