تحليلی بر جبهه همبستگی مجاهدين
(به انضمام فرهنگ پرخاشگری و فحش نامه)
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پیشگفتار
کتابی که مالحظه می کنيد ،انگيزه نوشتارش ،بر می گردد به آبانماه سال ،1381
وقتی که سازمان مجاهدين ،طرح جبهه همبستگی را در  13آن ماه اعالن کردند.
متعاقباً ،پس از جلسه کوتاهی که با دوستانم در هلند داشتم قرار بر اين شد تا هر
کدام از دوستانی که شناخت کافی از ماهيت واقعی مجاهدين و اعالن طرح شان
در اين شرايط ،داشتند ،تحليلی برای اهداف آن ارائه دهند .نگارنده نيز ،اولين
بخش اين نوشتار را در تاريخ 23ـ11ـ 22نوشته و از آنجايی که خطر را پر
اهميت تلقی کردم ،هفته های بعد نيز به بخش های ديگری اختصاص دادم تا اين
که سه ماه پس از نوشتن اولين بخش اين مطالب ،با خبر شدم ،يکی از  200تن
اعضايی که سازمان مجاهدين از عراق به فرانسه به بهانه "فتح اروپا" اعزام
داشته از سازمان فرار و اعتراف کرد ،رهبری سازمان ،پس از دو ماه از اعالن
طرح جبهه همبستگی ،گفته است ،طرح ما شکست خورده ،ولی کماکان به
تبليغات خارجی ادامه می دهيم! مهذا ،تا بخش  ،11اين نوشتار ادامه يافت اگرچه
به جز چند سايت اينترنتی جسور ،مابقی ،جسارت الزم برای نشر چنين مطالبی
را نداشتند.
در خاتمه کتاب" ،فحش نامه" ای است که مجاهدين خلق در سر فصل های
مختلف ،نثار مخالفين شان به ويژه اپوزسيون برون مرزی ايران کرده اند .همان
اپوزسيونی که امروز محتاج به کمک آنان شده اند .فصل دوم کتاب ،که در اصل
مکمل فصل اول می باشد ،جمع آوری شده تا برای شناخت بيشتر فرهنگ
تروريستی و باجخواهی ،کمک کند .فرهنگی که به عادت و جانمايه سازمان بدل
شده و دست شستن از اين فرهنگ ،شيشه عمر سازمان را خواهد شکست.
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در مورد چاپ کتاب ،متاسفانه ،مانند هميشه به دليل مشکل مالی ،نتوانستم کتاب
را به چاپ برسانم تا ين که سال  1381که آبستن جنگ و زايش نويی بود به پايان
رسيد .از اوايل سال  ،1382مصادف با جنگ نيروهای ائتالف عليه ديکتاوری
عراق بود که به سبب آن ،تحوالت جديدی را در سطح منطقه به همراه داشت.
يکی از آن تحوالت ،بن بست العالج تروريسم در غياب صدام حسين بود.
طبعا ً قبل و در حين جنگ ،در گوشه و کنار جهان ،از ميان نيروهای کمونيسم و
مسلمان و عرب و غيره ،حمايت های مستقيم و غير مستقيم نثار ديکتاتور بغداد
شد با اين وصف کارنامه ديکتاتوری بغداد و تروريست های تحت امرش ،به
پايان رسيد .مجاهدين خلق ،ک تا ديروز با فخر و غرور دنبال ياور و شريک
جرم بودند و چه بسا اذهان بسياری را نسبت به خود مشوش و مردد کرده بودند،
پس از حذف صدام حسين از قدرت ،حنای شان به چند باره رنگ باخت.
از وابستگی به عراق ،به سرسپردگی به آمريکا رسيدند ،ضربه نظامی خوردند،
خلع سالح شدند ،از هم پاشيدند ،شعر و شعارهای چند ماه قبل را از ياد بردند و
باالخره ،باز هم به روال قبل ،يارگيری و توجه افکار عمومی نسبت به خود را
فراموش کرده و همچنان آرزوها و اميدهای شان را از باال جستجو کردند.
الجرم در اين نوشتار ،پس از تحوالت عراق که زمان بگذشت و ابرهای ابهام به
کنار رفت ،تحليل های واقعی و غير واقعی نيز به چشم می خورد که الزم نديدم
در آنها دست ببرم .بلکه مايلم تا خواننده تحوالت شگرف و تعيين کننده سال
 1382را از زاويه زمستان سرد و تاريک سال  1381ببيند.
مهدی خوشحال ـ بهار سال 1382
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بخش اول
 24سال از حاکميت جمهوری اسالمی در ايران ،گذشته است .در اين مدت،
مخالفين اين نظام ،با ابزارهای متنوع و مختلفی که به دست آوردند ،عليه نظام
اسالمی مبارزات قانونی ،مسالمت آميز و راديکال را به پيش بردند.
چرا نظام جمهوری اسالمی ،تنها به تغييرات اندکی در عرصه های اجتماعی و
سياسی تن داد و واژگون نشد ،و چرا در صف مخالف نيز بعضا ً در منش و
ديدگاه های شان تغييرات اساسی خلق نکرده اند ،بخشی چپ نظام اسالمی فعاليت
کردند يا اين که بخشی ديگر در راست اين نظام ،هر چه کردند آب را به آسياب
جمهوری اسالمی ريختند و ،پرداختن به همه عواملی که مردم ايران صاحب
دموکراسی نشدند ،در اين جا نيست .منظور ،نياز اين مقطع از مبارزات
اپوزسيون داخل و خارج ،به مقولة همبستگی است که بعضی از طيف ها مدت ها
آن را مطرح و اخيرا ً کسانی آن را دستاويز مشکالت داخلی و خارجی خود نموده
اند .در اين جا به يک نمونة همبستگی که اخيرا ً از جانب کسانی مطرح شد می
پردازم که چه نياز و ضرورتی پيش آمد ،آيا شعار همبستگی در راستای رسيدن
به دموکراسی در ايران است ،يا خروج از بن بست العالجی که در آن گرفتار
آمده اند.
سازمان مجاهدين خلق ،که در شرايط نابسامان و عدم تعين عراق گير افتاده،
 13آبان امسال با دستپاچگی تمام ،هر چه بوق و کرنا در اختيار داشت به کار
گرفت تا در آن شعار همبستگی را برای نيروهای سرنگون طلب اپوزسيون
خارج از کشور ،بدمد.
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واقعيت امر اين است که سازمان مجاهدين خلق هميشه محتاج همبستگی
ديگران با خود بوده و اين شعار را که حرف تازه ای نبود ،در هر مقطع به
شوخی يا جدی سر داده است .اما اين بار ،شعار همبستگی ،آن چنان معنی دار و
تحقيرآميز و گوشخراش به گوش می رسد ،انگار کسی درون آب در حال غرق
شدن است و شديدا ً به همبستگی و کمک ديگران نياز دارد .در اين بحث ،به نوع
کمک و همبستگی از جانب مجاهدين که اولی در سال  1360در فرانسه مطرح
شد و دروغ از آب درآمد و ديگری باز هم در خاک فرانسه از سال  1373آغاز
شد و کسی آن را جدی نگرفت ،می پردازم.
موضوع شعار همبستگی سال  1373در فرانسه که از جانب مجاهدين مطرح
شد ،بر می گردد به ناکامی نظامی مجاهدين که خاک عراق را سکوی پرش خود
ساخته بودند .در آن سال ،مسعود رجوی ،رهبر مجاهدين ،تصميم گرفت ،زنش
مريم قجر عضدانلو را رييس جمهور آينده ايران انتخاب کند و وی را برای تبليغ
و معرفی به فرانسه اعزام کند تا بدين وسيله بال سياسی مجاهدين در کشورهای
غربی ،بال نظامی مجاهدين در عراق را که بعد از جنگ خليج فارس به زير تيغ
غربی ها رفته بود ،از بن بست رها کرده و مشروع جلوه دهد .در آن سال ،شعار
همبستگی مطرح شد ،خواسته آمريکا از مجاهدين ،ائتالف با نيروهای سلطنت
طلب و دست شستن از همکاری با عراق بود ،که اين دو برای مجاهدين مقرون
به صرفه نبود ،چون عراق هنوز از دور بازی خارج نشده و نيروی سلطنت
طلب ،اعتبار و اقبال امروز را نداشت .معهذا ،از نيروهای اپوزسيون ايرانی و
دولت های خارجی ،کسی آن شعار را جدی نگرفت و النهايه ،به فراموشی سپرده
شد.
دومين بار ،شعار همبستگی از جانب مجاهدين ،قدری جدی تر اعالم شد و آن،
بر می گردد به اوايل امسال که اتحاديه اروپا سازمان مجاهدين را در ليست گروه
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های تروريستی قرار داد .مجاهدين پس از واکنش عکس العملی گذرا و تند ،به
سر دادن شعار واقعی ،يعنی همبستگی روی آوردند و آن 30 ،خرداد امسال در
شهر کپنهاگ دانمارک بود .آن روز هم ،از خود مجاهدين گرفته تا نيروهای
اپوزسيون ايرانی و دولت هاي خارجی ،کسی اين شعار را جدی نگرفت و به آن
نپرداخت .سومين بار ،بر می گردد به جدی بودن جنگ آمريکا با عراق که
احتماالً بعد از يک دورة موش و گربه بازی ،حتمی خواهد بود و قبل از اين که
افکار عمومی نظر مثبت و منفی به جنگ دهند ،آمريکا خود به سران تروريسم
در عراق راه فرار را نشان داده و خاطرنشان کرده که عراق آينده جای آنان
نخواهد بود و از همين امروز ،فکر نجات جان و سرمايه خويش باشند.
اين چنين شد که سران تروريسم ،برای خروج از بن بست سياسی و نظامی که
در آ ن گرفتار آمده اند ،برغم اين که می خواهند به آمريکا بگويند ،پتانسيل بدل
شدن به نيروی فشار آمريکا عليه جمهوری اسالمی را دارند ،با شعار همبستگی،
به دنبال شريک جرم و مالئی هستند تا خود را از اين وضعيت فالکت بار نجات
دهند بلکه دوباره با سياست فرار به پيش ،در محور مبارزات مخالفين خود قرار
بگيرند .در اين سناريوی تحميلی ،هم چنين می خواهند به افکار عمومی توجه
دهند ،جمهوری اسالمی ،اصالح پذير و انعطاف پذير نيست ،در حالی که آنان بنا
بر "ضرورت" هستند ،با يک سری وعده و وعيدهای ديگر که بيشتر به گول
زدن كودك شبيه است و فاقد هر گونه ارزش سياسی و نقد پيشينه! آنان شعار
همبستگی با نيروهای سرنگون طلب "مطرح" را در حالی سر می دهند ،که خود
اعضای شان را که دهها سال بی هيچ چشمداشت برای آنان کار و تالش کرده
بودند ،در زندان ها و اسارتگاه های صدام حسين ،باقی داشته اند.
سه مورد از شعار همبستگی از جانب مجاهدين را در سه سرفصل مشخص
آوردم ،که هر سه شبيه آن کسی که در تاريکی از ترس آواز می خواند ،است و
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اساسا ً انگيزه و ضرورتی باقی نمی ماند که محافل خارجی و اپوزسيون سرنگون
طلب ايرانی ،تن به همکاری با کسی بدهد ،که در مرداب صدام حسين در حال
غرق شدن است .با اين وجود ،در گذشته های دور يک بار ديگر مجاهدين خلق،
شعار همبستگی سر داده بودند ،که در آن سال بيش از نيمی از اپوزسيون را اغوا
و فريفته بودند و آن ،در سال  1360اتفاق افتاد.
در سال ،1360سازمان مجاهدين با طيف ها و بخش های وسيعی از
اپوزسيون خارج ايران ائتالف سياسی کرد و نام آن را "شورای ملی مقاومت"
نهادند .نيروی محوری شورا ،سازمان چريکی و پر قدرت مجاهدين بود ،رهبر
شورا نيز رهبری مجاهدين بود .شورای ملی مقاومت که در خارج از خاک ايران
شکل گرفته بود ،عليرغم عدم ضرورت آن ائتالف و نبودن ابزارهای الزم
مبارزه که آگاهی سياسی و اعتقاد به دموکراسی بود ،توانسته بود بيش از نيمی از
اپوزسيون غيرقانونی جمهوری اسالمی را با بيش از  %70آراء مردم ايران،
گرد خود فراخواند و آن بزرگترين همبستگی پس از انقالب سال  1357تاکنون
بوده است .در آن ائتالف ،آقای ابولحسن بنی صدر ،بيش از  10ميليون آراء مردم
و آقای عبدالرحمان قاسملو ،بيش از  5ميليون آراء مردم کردستان ،و ساير
نيروها و شخصيت های خوشنام ديگر شورا و ايضا ً خود سازمان مجاهدين ،جمعا ً
بيش از  20ميليون آراء مردم ايران را در دست داشتند .آن همبستگی بزرگ ،بعد
از  3سال از هم گسست .آقای بنی صدر که اولين رييس جمهور ايران و آقای
قاسملو که شخصيت محبوب مردم کردستان بودند و بسياری ديگر از گروهها و
شخصيت های خوشنام شورا ،تا حوالی سال  1363به دليل هژمونی طلبی و
تماميت خواهی سازمان مجاهدين و شخص مسعود رجوی ،از شورا کناره
گرفتند .از آن پس ،علی ماند و حوضش .سازمان مجاهدين به رهبری مطلق
العنان مسعود رجوی و گروههای يک تا دو نفره که بعضی از اين گروههای دو
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نفره بر خود نام جبهه دموکراتيک ملی نهاده بودند و چندين شخصيت سياسی که
هر کدام به پاس تمکين در مقابل مواضع سياسی و نظامی مجاهدين ،از آنان،
جيره و مزد ماهانه مابين  3تا  5هزار مارک ،دريافت می کردند.
آن روز که شورا يا جبهه مجاهدين ،برغم همة اشکاالت و مشکالت شان
توانسته بودند گردهم جمع شده و به پاس شعارهای تند و فعاليت های سياسی و
نظامی شان نسل انقالب را به زير تيغ جمهوری اسالمی فرستاده و در اثر آن
صدها هزار کشته و زندانی و آواره و فراری روی دست جامعه گذاشته بودند،
مثال برف زير آفتاب تموز ،آب شدند .بدون اين که به تلفات عظيم انسانی و
سياسی و مالی آن جبهه بپردازند ،که جدا از تلفات کيفی و هنگفت انسانی ،تبعات
آن فروپاشی ،توانست يک دورة کامل هر نوع تشکل و جبهة همبستگی از
نيروهای اپوزسيون را به نفع موقعيت جمهوری اسالمی ،بسوزاند.
آری ،به سال 1360رسيده بوديم که "شورای ملی مقاومت" با خروج اصلی
ترين نيروها از هم فروپاشيد ،ولی نيروی محوری آن با تعدادی گروههای
کوچک و شخصيت های مزدبگير حول شورای جديد ،باقی ماندند .سال ،1363
نيروهای مجاهدين پس از شکست نظامی در کردستان ايران ،وارد خاک عراق
شده و در خرداد سال  1365نيز رهبری مجاهدين به نيروهايش در خاک عراق
ملحق شد و ارتش آزاديبخش مجاهدين را بنا نهاد با اين توجيه که مدت اقامت ما
در خاک عراق ،بيش از دو سال به درازا نخواهد کشيد ،وگرنه خواهيم سوخت!
ارتش آزاديبخش مجاهدين با پشتوانة سياسی شورای ملی مقاومت ،طی سال
های  1365تا  ،1367بيش از  100عمليات نظامی را عليه ارتش ايران و به نفع
ارتش عراق به پيش برد .از تلفات مجاهدين طی اين دو سال ،بيش از  240کشته،
صدها زخمی و هزاران تن نيروی مسلح و آموزش ديده مجاهد ،از دور مبارزه و
جنگ در عراق ،خارج شده و سپس مجاهدين در داخل و خارج از ايران دهها
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هزار تن سمپات و هوادار خود را از دست دادند .متقابالً ،از دشمن ،يعنی
جمهوری اسالمی و ارتش ايران ،دهها هزار تن کشته و زخمی و مقادير قابل
توجهی خسارت مالی وارد کردند .به هر حال ،اوج جنگهای سازمان مجاهدين با
رژيم ايران که يکی از آخرين جنگهای طرفين با تلفات فراوان و در اساس از
درون همان جبهه يا شورای ملی مقاومت سر برون آورده بود ،عمليات فروغ
جاويدان/مرصاد ،نام داشت.
آنان که در جريان و ماوقع عمليات فروغ جاويدان/مرصاد ،قرار داشتند ،به
خوبی آگاهند که آن عمليات شتابزده و جنون آسا ،هزاران تن تلفات انسانی و
تلفات بزرگ سياسی را به همراه داشت ،که حداقل تلفات سياسی ،راديکاليزه شدن
حکومت جمهوری اسالمی ،آن هم بعد از آتش بس جنگ ايران و عراق ،تا
سرفصل خرداد سال  1376بوده است .اما بهتر است ،تنها يکی از نتايج آن
عمليات را از زبان بانی و عامل آن جنگ بشنويم.
عمليات فروغ جاويدان/مرصاد ،که در تاريخ  3مرداد سال  1367اتفاق افتاد و
به مدت  3روز ادامه داشت ،پس از  11روز از خاتمة آن جنگ ،روز  17مرداد
سال  ،1367رهبری مجاهدين نشست جمع بندی با حضور اعضای باقی مانده
برقرار کرد .رهبری 1400 ،تن تلفات انسانی خود را ناچيز شمرد و در باب
تلفات دشمن ،اعتراف کرد که در طی عمليات فروغ جاويدان ،ما توانستيم 150
هزار تن نيروهای دشمن را به هالکت برسانيم! منظورش از نيروهای دشمن،
همگا ن می دانند که همان نيروهای دشمن عراق بوده اند که مسعود رجوی ،برای
رساندن آن خبر خوش به گوش صدام حسين ،بی تابی می کرد .البته بعداً وقتی
فهميد غلو و دروغ را به کسانی گفته که خود در صحنة آن جنگ حضور داشتند،
 150هزار تلفات دشمن را با نارضايتی ،به  55هزار تن کاهش داد .اين ،يکی از
نتايج و کاکل تشکيل و حمايتهای شورای ملی مقاومت و همبستگی نيروهای
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اپوزسيون برون مرز ،بر گرد مجاهدين خلق بود و صدها ديگر چون اين تا به
امروز در صحنة سياسی و نظامی ايران اتفاق افتاد ،که در اين مبحث جای بحث
همة آنها نيست.
در همين رابطه ،الزم به گفتن است ،يکی از توليدات کارخانة جنگ  8سالة
ايران و عراق ،ظهور سازمانها و گروههای مزدور و آدمکش در دو طرف جبهه
جنگ بود .در طرف عراق ،ارتش عراق ،يک ارتش شبه نظامی  80هزارنفره
به نام فرسان از اکراد آن کشور را در اختيار داشت .به موازات آن ،تعدادی از
سازمانها و گروههای نظامی و غيرنظامی ايرانی بودند ،که بعضا ً به نام
گروههای مزدور در استخدام ارتش عراق و با مزد مشخص به کار مشغول
بودند ،از جملة اين گروهها می توان به گروه علی مريوانی ،خبات و غيره نام
برد .اين گروهها ،پس از قتل پرسنل نظامی ايرانی ،بسته به کيفيت آن
پرسنل(سرباز ،پاسدار ،افسر) مابين  2الی  12هزار دينار عراقی ،اجرت دريافت
می کردند .آن ايام هر دو دينار عراقی يک دالر آمريکا بود .اين گروهها ،تحت
امر يک سرهنگ استخبارات عراقی در شهر رمادی مشغول به کار بودند.
گروههای مزدور در حين ماموريت ،اگر سر يا گوش قربانی را به پشت جبهه
می آوردند ،قابل قبول بود .تعداد ديگری از گروهها و سازمانهايي که در اختيار
عراق قرار داشتند ،ضمن کارکرد گروههای يادشده ،شعار انقالب و مبارزه برای
ايرانی
آزادی مردم ايران و غيره سر می دادند .به هر رو ،بعضی از گروههای
ِ
تحت امر عراق ،به گروههای آدمکش معروف شدند و بعضی ديگر که زور
تبليغاتی زيادتری داشتند ،به گروههای انقالبی و آزاديخواه معروف شدند! حال،
کارشان بدانجا رسيده است که شعار مقدس همبستگی را به سالح تدافعی خود بدل
کرده اند!
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معهذا ،حکايت همبستگی مجاهدين ،حکايت آن کسی است که به ده راهش نمی
دادند ،سراغ خانة کدخدا را گرفته بود؛ الجرم ،حکايت شعار همبستگی امروز
مجاهدين جز برای فريب افکار عمومی و معکوس جلوه دادن وضعيت شرم
آورشان نيست؛ جز برای يافتن شريک جرم جنايت های جنگی شان نيست؛ جز
از سر استيصال و درماندگی و خروج از باتالق عراق و جلب رضايت و خواستة
آمريکا ،چيز ديگری نيست .برای سازمان مجاهدين و ساير گروههای تروريستی
در جهان ،همبستگی با نيروهای دموکرات ،ديرزمانی است که سپری شده و
اکنون ،شعار همبستگی ،پوششی بر گسستگی درونی آنان است.

بخش دوم
ساليان درازي است مسكو و بغداد ،بخشي از جامعة روشنفكري و انقالبيون
ايراني را زنداني آرمان و اميال خود كرده اند .كساني را كه منافع بيگانه را بر
منافع ملي خويش ترجيح مي دهند .اگرچه تهران هيچگاه زنداني خواستهاي ناحق
مسكو و بغداد نشد ،ولي شرايطي پيش آمد تا زنداني فلسطين گردد.
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در اين گرايشات سمت بيگانه ،هر چند واشنگتن و تل آويو ،بي تقصير نبوده و
بهانة كافي دست نيروهاي ضدآمريكايي و ضداسراييلي ايراني داده اند ،با اين
وصف ،سالهاست بت مسكو و بغداد ،شكسته گرچه بعضا َ نيروهاي روشنفكري به
ويژه در خارج از ايران ،مبارزات شان را در ارتباط با تهران ،متاثر از
ايدئولوژي و منافع مسكو و بغداد ،تنظيم مي كنند .به اصطالح ،هنوز زنداني
مسكو و بغدادند ،در حالي كه زندانبان ،ديرزماني است پرچم را گذاشته و تسليم
دشمنانش شده است.
وقتي روشنفكر و انقالبي ايراني ،چنين مي كند ،آن هم در عصر جنگ
اطالعاتي ،كه هر كس سعي بر آن دارد سياست تبليغاتي اش را از فرهنگ و
منافع ملي اش بچيند ،سياست تبليغاتي اي كه اگر تبليغات چي هاي ما از
روانشناسي انسان و جامعة ايراني ،آگاهي عميق نداشته باشند و به كار نبندند ،از
پيش در اين جنگ بازنده اند .چون صرف يك تحليل سياسي و واقعي از شرايط و
شناخت مكانيزمهاي زندان و اسارت ،كمكي به آزادي زندانيان نمي كند .براي
آزادشدن ،مي بايست به فرهنگ آزادي مسلح بود .فرهنگ و انديشه اي كه از دل
خود آن جامعه مي جوشد و نه فرهنگ و ايدئولوژي كليشه اي و عاريه اي.
اگر دولتمردان ايراني ،منافع خارجي را بر منافع ملي ترجيح نمي دادند و
سياسي مي بودند ،زماني كه دشمن آب و خاك ايراني زير تيغ رفت ،مي بايست
شانسي براي دشمني دوباره به او نمي دادند ،زماني كه جك استراو و صبري
الناجي و قصي صدام و غيره به تهران رفته و تقاضاي كمك مي كردند ،از آن
فرصت طاليي ،مي بايست استفاده مي شد .مگر اين كه عراق و عراقيان ،برادر
و آمريكا و اسراييل ،به صرف حل مسايل داخلي ،دشمن باشند .از اشتباه دشمن
مي بايست استفاده كرد وگرنه ،يا دشمن دوست ماست كه ديگر حرفي نيست ،ولي
اگر دشمن دشمن ماست ،وقتي از او حمايت مستقيم و غير مستقيم مي كنيم و
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همصدا مي شويم ،به بهانة حفظ اصول و مبارزه با آمريكا و اسراييل و غيره،
ديگر چه چيزي براي مبارزه كردن و شعار دادن باقي مي ماند .در نتيجه ،جبهة
فشاري كه به سوي عراق مي رفت ،بر اثر اشتباه درون و بيرون خانه ،بخشي از
آن فشار ،دقيقا َ از كانال دشمناني كه لباس دوست به تن كرده اند ،سمت ايران را
نشانه گرفت .جبهه عراقي ـ آمريكايي ،كه نامش را جبهه همبستگي نهاده دقيقا َ از
همين نوع است .در قسمت اول اين بحث ،به بخشي از مختصات و اهداف اين
جبهه هر چند نمايشي اشاره رفت و مابقي داستان را در ذيل مي آورم.
قبل از اين كه به اصل موضوع بپردازم ،الزم به گفتن است ،جبهة همبستگي
كه از آن ياد رفت ،طي دو هفته اول ،ابتدا دولت عراق از تشكيل آن جبهه ابراز
رضايت كرد و سپس  150تن از نمايندگان كنگره آمريكا به آن راي مثبت دادند.
جبهه اي كه در اصل چيزي جز فشار "آمريكا و عراق" به نفع موقعيت جمهوري
اسالمي و به زيان جنبش دانشجويي و دموكراسي در ايران ،نيست .نگاهي به
سخنان و خواسته هاي تشكيل دهندگان اين جبهه و تناقضاتي كه مطرح مي كنند،
عمق پوسيدگی اين جبهه و علل تشكيل و اهدافش را بيشتر برمال مي كند.
رهبري اين جريان كه مسعود رجوي است ،مانند هميشه حرف تازه اي براي
گفتن نداشت بلكه بدون هيچ انعطاف ،منظور و نيازش را بر زبان ديگران گذاشت
تا خود در سرفصل هاي بعدي كه "پيروزي و شكست" نامگذاري مي شود ،به
اندازة كافي ميدان مانور داشته باشد .ولي زنش مريم قجرعضدانلو ،مچش را وا
كرد و تشكيل جبهة همبستگي را بدون اين كه افراد و نيروهاي جديد آن را معلوم
كرده باشد ،براي خود ،نه يك طرح معمول ،بلكه يك راهگشايي سياسي بسيار
ارزشمند و يك دستاورد تاريخي و ...توصيف كرد( .)1فرد ديگري به نام مهدي
خدايي صفت كه خود را دبير شوراي ملي مقاومت ناميده در مصاحبه اش مي
گويد ،هر ميهن پرست آزاده با شنيدن اين خبر بال در مي آورد!( )2خدايي صفت
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چون مجاهد دوآتشه است و به خيالش فضاي خارجي شبيه فضاي داخلي است،
شمشيرش را از همين حاال از رو بسته و هر ايراني كه از شنيدن طرح همبستگي
مجاهدين بال در نياورد بلكه شاخ در آورد ،از ديد وي ميهن پرست نيست! او
سپس راز تشكيل اين جبهه را افشا مي كند و مي گويد ،يكي از دستاوردهاي
غرورانگيزي است كه پس از موج حمايت هاي ميهني از مجاهدين در مقابل
همان برچسب آخوندي ـ استعماري شكل گرفت و امروز در قالب طرح جبهه
همبستگي به ثمر نهايي خود نزديك شده است )3(.خدايي صفت كه خود را دبير
شوراي ملي مقاومت مي نامد ،در مورد ماهيت كساني كه مي بايست به اين جبهه
دعوت شوند ،اعتراف كرد و در اين رابطه عمق نارضايتي خود را ابراز داشته
و مي گويد:

"...مسعود در ساز و كار طرحي نو براي زنده كردن هر ميزان از تالش و
مبارزه كساني است كه چه بسا بسياري از آنها هيچ وقت با ما سر دوستي نداشته
اند و تا امروز هم به هر دليل نخواسته يا نتوانسته اند در ائتالف فراگير شورا
شركت كنند و يا خود را به التزامات آن ملتزم نمايند .همچنين هستند بخشهاي
ديگري كه تا كنون مواضع سياسي قابل پسندي نداشتند و يا سالها در صحنه جنگ
سياسي عليه مقاومت جنگيده و ضديت كرده اند .اين روشن است كه هم جبهه
شدن با چنين كساني نياز به ظرفيت سياسي بسيار باال و ريسك پذيري بسيار
كالني دارد ،بودند دوستاني كه در عين استقبال از اين ابتكار مسعود ،ولي
احساس خطر مي كردند و اقدام او را بسا جسورانه و مستلزم ريسك پذيري كالني
مي دانستند .چرا كه في الواقع مسعود در اين پروژه ،تمام موجوديت سياسي يك
مقاومت و يك آلترناتيو را در طبق اخالص گذاشته و تقديم انسانهاي بسا ناآشنا
كرده است .در معادالت معمول سياسي ،هيچ وقت چنين رسمي نبوده كه سفره
سياسي چيده شده از رنج و شكنج و جانمايه ساليان مجاهدت يك مقاومت را چنين
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مفت و مجاني به تازه واردان پيشكش كنند .پاره يي ديگر از اعضا نگران بودند
كه مبادا اين پروژه ضرر و زيان هنگفتي را متوجه شورا و آلترناتيو كند .برخي
ديگر سئوالشان از مسعود اين بود كه چه انتظاري از اين جبهه و از كساني كه به
آن مي پيوندند دارد؟)4("...
براي بازارگرمي ،مصاحبات عجوالنه اي را با به اصطالح اعضاي شوراي
ملي مقاومت ترتيب دادند ،كه فردي آن هم دبيرش مي آيد همه نارضايي ،خط و
نشان كشيدن ،طرفهاي معامله ،منش طلبكاري ،آلترناتيوسازي ،عدم صداقت ،عدم
دموكراسي ،فريب و دروغ ،رهبرپرستي ،ضرورت طرح همبستگي ،ريسك
پذيري ،غلو و بسياري ديگر را در اين مصاحبه كوتاه ،اعتراف مي كند .چيدن
سفرة پهني كه صاحبخانه اش بر سر سفرة ديگران نشسته است .يكي ديگر از
هواداران مجاهدين و شورا ،به ميدان آمد .ايشان پهن بودن سفره را معترضانه
نظر افراد مغرض و دشمنان مجاهدين دانست و با پيشدستي نوشت ،اين جبهه مي
بايست به مخالفين داخل ايران عفو داده و با دشمنان مردم آشتي نكند! كه
منظورش از دشمنان مردم سلطنت طلبان بود و شديداَ آنان را كوبيد و اتحاد جبهة
همبستگي را با سوسياليست هاي انقالبي بالمانع دانست )5(.اين خط و نشان
كشيدن به طرح جبهة همبستگي كه هنوز تشكيل نشده و به صرف نياز داخل و
خارج مطرح شده ،همان ريسك و تلفاتي است كه مهدي خدايي صفت ،مطرح
كرده است.
طرح همبستگي در حالي سخن ار عفو مخالفين مي راند كه در ارتباط با
اعضايش ،ركورد جنايت و خيانت را در عصر كنوني شكسته است .همين ديروز
با انسان فراري و فرهيخته اي حرف مي زدم كه مسعود رجوي ،ايشان را كه
سخت بيمار و ناتوان بود به حكومت عراق فروخته بود .اين فرد ،با  9تن ديگر
ب عراق ،قرار شد به
در تابستان امسال ،پس از مدتها تحمل
زندان ابوغري ِ
ِ
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جمهوري اسالمي مسترد شوند .در جواب اعتراض يكي از قربانيان مجاهدين،
رييس زندان که شخصيتی ضدايرانی و پرخاشگر به نام نقيب محمد ،بود ،به
شخص معترض نهيب زد ،شما چه خيال كرده ايد؟ به ازاي هر كدامتان 1/6
ميليون دالر به مسعود رجوي پول داده ايم ،حال مي گوييد شما را بدون دريافت
مابه ازا از حكومت ايران ،آزاد كنيم؟!()6
دومين فرد چپي كه در مقابل طرح همبستگي ،ناچار به ابراز شگفتي شد و با
باال بردن قيمت خود اصالح طلبان ايراني را به مصاف طلبيد ،مهدي سامع بود.
ايشان در يادداشت سياسي هفته خود نوشته اند:

"...در شرايطي كه "جمهوري خواهي"" ،دموكراسي" و "جدايي دين از
دولت" به يك مسئله عمومي كه همه جا از آن صحبت مي شود تبديل شده ،و در
حالي كه سقف اصالح طلبان قالبي چيزي جز "مشروطه كردن واليت فقيه"
نيست ،اعالم اين طرح )7("...سامع در نوشتارش در حالي دارد از اصالح
طلبان ميدان نبرد آتو مي گيرد ،كه خود با وجود ماركسيست بودن ،سالهاست در
خدمت مخوف ترين دستگاه واليت مسعود رجوي و ديكتاتوري صدام حسين ،بي
هيچ اما و اگر ،كار و اطاعت مي كند.
مابقي افرادي كه در وهلة اول مصاحبات ناچار به ابراز حيرت و زبان به
تحسين گشوده اند ،از همان نمونه هاي باالست و اكثرا ً طرح جبهة همبستگي را
برآمده از برچسب تروريستي استعمار و آخوندها خوانده ،پهن بودن سفره را
گوشزد كرده اند ،حمايت مالي به قلمزنان و هنرمندان را تعارف كرده اند ،چه
انتظاري مي توان داشت را مطرح كرده اند ،ريسك پذيري و خطر را اعالم كرده
اند ،راهگشايي و غيره را بر زبان رانده اند!...
عملكرد و رفتار و منش  37ساله سازمان مجاهدين كه سازمان محوري شورا و
جبهه و غيره است ،ثابت كرد ،اين سازمان نظامي ـ مذهبي به رهبري مسعود
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رجوي ،يك فرقه ساديستي ـ مازوخيستي است كه در برخورد با ديگر نيروها يا
در آنان "ذوب" مي شود و يا آنان را در خود "ذوب" مي كند و الغير .در
مناسبات داخلش نيز با ايدئولوژي امامت و ذوب و سيمرغ ،معتقد به ذوب همه در
يكي هستند .آزموده را آزمودن خطاست .فرقه اي كه هر روز از خود به خودش
مي رسد ،روزنه اي براي نگاه و تماشا به دنياي خارج از خود نساخته و باور
ندارد .آنان ،با طرح جبهة همبستگي ،خواهان ادغام و ذوب كسان و نيروهايي در
خود هستند ،مانند آن چه كه در سال 1360در فرانسه اتفاق افتاد و به آن شوراي
ملي مقاومت نام نهاده اند .كه ناچار بعد از شكست و فروپاشي شورا ،جملگي
ناچار شدند يا مجاهد و يا به اهرم كنترل مجاهدين بدل شوند .در حيطه درون
گروهي نيز ،مجاهدين ،ابتدا در سال  1365ارتش آزاديبخش ملي تاسيس كردند،
وقتي جنگ ايران و عراق تمام شد و نيازي به بسط و حفظ آن ارتش نديدند و
ايضا َ نيروهاي ناراضي مجاهد خواهان جداشدن از سازمان و پيوستن به آن ارتش
كه قانونمندتر بود ،مي شدند ،پس از آن ،ارتش آزاديبخش ،ابتدا ملغي و سپس در
سازمان مجاهدين ذوب شده و تنها نام و عنوانش باقي ماند .در يكي از نشست
هاي عمومي ،مسعود رجوي ،با لحني تند ابراز داشت ،ما از اين پس،
ماركسيست و مسيحي و رزمنده و غيرمجاهد نداريم ،هرچه هست ،مجاهد است و
الغير ،در جنگ نيز به جز عنصر رزمندة مجاهد ،بر هيچ كس ديگر نمي توانيم
حساب كنيم ،رزمندة هوادار و ماركسيست و مسيحي ،بهانه اي براي دررفتن از
جنگ است!
مجاهدين در همة ادوار عمرشان ضد همبستگي بوده اند و اين بار نيز با طرح
جبهة همبستگي ،مي خواهند به طيف سلطنت طلب نزديك شده و به زعم خود سر
آمريكا را شيره بمالند و با هياهوي برآمده از آن ،گسست هاي فزاينده داخلي را
كاهش دهند .همبستگي در اپوزسيون برون مرز ،تنها با حذف مجاهدين و
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رهبرش ،به وقوع خواهد پيوست و تا زماني كه مجاهدين ،حيات نظامي و مالي و
تشكيالتي داشته باشند ،اميدي به جبهة همبستگي در اپوزسيون برون مرز نيست.
جبهة همبستگي در خارج از مرزها ،در قدم اول ،نيازمند اميد و اعتماد به نفس و
باز بودن راه است ،تا با تشكيل جبهه و تالش و مبارزه ،حامي مردم و جنبش
دموكراسي در داخل ايران باشند با اين پيش شرط كه نيروي وابسته و نظامي
مخالف رژيم ،از راه ميان بر راه را بر آنان نبسته و نانشان را آجر نكند.
بنابراين ،تا زماني كه مجاهدين و شورا و جبهة ضددموكراسي در صحنه وجود
دارند ،روحيه تشكيل جبهه دموكراسي به نفع مصالح مردم ،وجود ندارد.
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بخش سوم
کشور ايران روزهای ناآرامی را سپری می کند .سير پرشتاب حوادث و
فشارهای رو به تزايد داخلی و خارجی ،اخيرا ً يک بار ديگر نيروهای اپوزسيون
داخل و خارج را به ضرورت اتحاد و تشکيل جبهه ،رسانده است .در اين ميان،
نيروهای برون مرز برای حمايت از اپوزسيون داخل و عوامل نامتعينی که
احتمال وقوع آن می رود ،نيازمند اتحاد است .معهذا ،کمتر نيرويی در اپوزسيون
برون مرز يافت می شود که در مقابل سير تحوالت اخير ،به ضرورت تشکيل
جبهه و همبستگی نرسيده باشد .با اين وصف ،در بخش دوم اين مبحث گفته شد
که جبهة همبستگی در نيروهای برون مرز ،نيروهايي که فی الواقع قبل از
حکومت جمهوری اسالمی به بن بست رسيده اند ،اتفاق نخواهد افتاد .چون
فضايي که اپوزسيون برون مرز استنشاق می کند با وجود آزادی ،مسموم و
زهرآگين است ،به عبارتی ،فضای مجاهدی ـ توده ای است.
طی دهه های گذشته در مقابل حکومت های سلطنت و جمهوری اسالمی ،دو
تشکل و جبهة وسيع از نيروها و گروهها اتفاق افتاد .اولی در مقابل حکومت شاه
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بود .کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی در آلمان ،با حمايت اکثر گروهها
و نيروهای برون مرز ،توانسته بود راه برون رفت نظام سلطنت را مسدود و
فشار طاقت فرسا از بيرون بر آن نظام وارد کند .دومين اتحاد ،مربوط به عصر
حکومت جمهوری اسالمی بود .شورای ملی مقاومت ،با بيش از نيمی از
نيروهای سرنگون طلب و حمايت مردمی ،قدرت و مقاومت عظيم برون مرز در
مقابل نظام جمهوری اسالمی را به وجود آورد .يکی از داليلی که کنفدراسيون
محصلين و دانشجويان موفق بود ،عدم حضور مجاهدين خلق به عنوان سازمانی
شکاف زی و تفرقه انداز ،در خارج از کشور بود و علت اين که شورای ملی
مقاومت ،بيش از سه سال دوام نياورد ،حضور مجاهدين خلق به عنوان سازمان
تروريستی و بنيادگرا ،در محور اين اتحاد بود .مع ذالک ،با وجود اين که
مجاهدين خلق برغم حضور در اپوزسيون برون مرز ،همچنين خواهان تشکيل
جبهة همبستگی در خارج از مرزها هستند ،به طريق اولی راه را بر هر تشکل و
جبهة کارآمدی سد خواهند کرد .در ادامه اين مبحث ،بازهم به يکی از شکننده
ترين رويدادهای داخل تشکيالت مجاهدين و ماهيت خطرناک رهبری آن می
پردازم که کشتی همبستگی مجاهدين ،در کدام مسير و از درون چه طوفان
هولناکی و بر امواج کدام دريای خون و جنون ،شناور است و ساحل امنی در
چشم انداز نيست.
اواخر سال  ،1372تيم های عملياتی مجاهدين برای عمليات ترور به داخل
ايران اعزام می شدند .از بين يکی از تيم های دونفره ،رزمندة مجاهدی به نام
محمدرضا عدالتيان بود .محمدرضا ،وقتی با رزمندة همراهش به داخل ايران
رسيد ،در يک فرصت مناسب و به دور از چشم و گوش تشکيالت ،نفر همراهش
را به گلوله بست ،سپس خود را تسليم ماموران جمهوری اسالمی نمود ،سالح ها
را تحويل ايران داد و پولها را خود به جيب زد .با رسيدن اين خبر نزد مجاهدين
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در عراق ،رهبری مجاهدين اظهار داشت ،محمدرضا عدالتيان ،جاسوس و نفوذی
رژيم بوده ،قتلش واجب است و هر رزمندة مجاهدی وظيفه ترور او را دارد.
رهبری سپس فکر ديگری کرد تا وانمود کند محمدرضا نفوذی بوده و نفوذی ها
نقشه ای چون محمدرضا در سر دارند .برای کشف نفوذی های رژيم در درون
تشکيالت به زعم رهبری ،طی فراخوانی به همة نيروها از آنان درخواست کرد،
هر رزمنده ای که داوطلب عمليات ترور در داخل ايران است نامنويسی کرده تا
درخواستش را مورد بازبينی و اجابت قرار دهيم .طی فراخوان و درخواست
رهبری از اعضايش ،بيش از  500رزمندة مجاهد برای اعزام به داخل کشور و
عمليات ترور ،نامنويسی کردند .بنا به فرمان ديگر رهبری ،همة  500مجاهد را
به بخش شرقی قرارگاه اشرف و به دور از انظار و ارتباط با ديگر نيروها،
ايزوله کردند تا از درون آنان به کشف نفوذی های رژيم ايران بپردازند .عمليات
تفتيش و کشف نفوذی ،ماهها به طول انجاميد و در سال  ،1373رهبری سازمان
دستور ضرب و شتم و شکنجه  500تن قربانيانی را که مشکوک شمرده بود را
صادر کرد .شکنجه گران سازمان که اکثرا ً از اعضای قديمی سازمان بودند ،با
بی رحمی تمام به جان قربانيان آن عمليات افتادند .يکی از شکنجه شدگانی که
اخيرا ً خود را به دنيای آزاد رسانده در مورد شکنجه گری به نام نادر رفيعی
نژاد ،می گويد ،وی به مجاهدی که به شخصيتش برخورده و اقرار به گناه ناکرده
نمی کرد ،با پوتين سربازی ،به ساق پايش آن قدر کوبيد تا قربانی تحت شکنجه،
فلج شد .حداقل  3تن زير شکنجه های وحشيانه جان باختند .دو تن از مقتولين
شکنجه ،مجاهديني به نامهاي پرويز احمدی و قربان ترابي بودند .آنان ،اجسادشان
چندين روز داخل اتاق افتاده و کسی را يارای دفن اجساد بی جان نبود ،تا اين که
تعدادی از شکنجه شدگان با بدن های آش و الش ،مسئوليت دفن همرزم شان را
تقبل کردند .پس از اين که عمليات شکنجه و کشف نفوذی يابی بدون هيچ
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دستاوردی پايان يافت ،تمامی شکنجه شدگانی که از اعمال شکنجه بر روح و
جانشان متناقض و مسئله دار بودند ،قادر به کار کردن مجدد در تشکيالت نبودند،
رهبری سازمان ،فرمان مجدد صادر کرد تا قربانيان شکنجه و مسئله دارها را
 10تن به  10تن نزد وی برده تا رهبری شخصا ً با آنان کار توضيحی و دلجويي
کند .اين کار نيز انجام شد .رهبری طی سخنان هميشگی و با روحيه طلبکاری،
دست پيش گرفت و اعمال شکنجه را بر جان و روان قربانيان ،بهاء انقالب و
کشف نفوذی ها دانست و به اعتراف يکی از شکنجه شدگان که بعدها از
تشکيالت فرار کرد ،می گويد ،دلجويي و توضيحات رهبری ،بيشتر به پاشيدن
نمک بر زخمها را می مانست و رجوی از پيکرهای زخمی و نحيف ما لذت می
برد وگرنه او هرگز خشم و کين شکنجه شدگان را نسبت به خودش ،کاهش
نداد()8
اين عمليات شکنجه يا طرح نفوذی يابی که در سال  1373در سازمان
مجاهدين اتفاق افتاد 10 ،سال قبل نيز عملياتی مشابه به نام "رفع ابهام" در
سازمان اتفاق افتاد .آن جا نيز رهبری سازمان به بهانه نفوذ  3دشمن موهوم به
صفوف مجاهدين ،بيش از  700تن مجاهد خلق را در کردستان عراق و در پايگاه
منصوری ،زندانی کرد .آن جا نيز هدف سازمان از زندانی کردن همة اعضايش
اين بود که اعضای معترض را در موضع تدافعی برده و ازدواج غيرقانونی و
غيرعرفی خود با مريم قجر عضدانلو را تحت الشعاع قرار دهد.
اين  500تن شکنجه شده ای که آورده شد ،همان دشمنان بالقوه رهبری و
سازمان محسوب می شوند اگر که راه فراری برای شان متصور باشد ،بيش از
 % 95از سازمان مجاهدين فرار و شروع به دشمنی با تتمه سازمان و رهبری آن
خواهند کرد .بقيه اعضای سازمان نيز که انواع تحقيرها و شکنجه های روانی و
ناکامی و خيانت رهبری را با پوست و گوشت و استخوان شان چشيده اند ،اگر
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دشمنان بزرگتری نباشند ،کوچکتر نيز نخواهند بود .از دشمنان ديگر رهبری
سازمان ،ساير اعضای جداشده که قريب به دهها هزار تن بالغ می شوند ،خانواده
های مجاهدين و خانواده هايي که قربانی ترورهای مجاهدين شده اند ،بخشی از
زندانيان زندان های جمهوری اسالمی که به جرم هواداری از سازمان زندانی
شده اند ،آن گروه از زندانيان آزادشده ،خيل عظيم خانواده هايشان ،فراريان از
کشور و باالخره توده های ايرانی که در اثر خيانت ها و عملياتها و ترورهای
کور و جنگ قدرت سازمان ،صدها هزار کشته و زندانی و فراری و گمشده،
نصيب شان شده است .از ميان قدرت ها نيز ،دو قدرت غربی ،آمريکا و اروپا،
سازمان مجاهدين را تروريست شناخته اند ،جمهوری اسالمی با آنان دشمنی
عقيدتی ،سياسی دارد ،و همچنين اکراد ،اپوزسيون و مردم عراق تشنه خون
مجاهدين هستند به گونه ای که در جنگ خليج فارس در سال  ،1370اکراد
شورشی که مجاهدين را در ميدان نبرد به قتل می رساندند ،اجساد را با آتش به
خاکستر بدل می کردند .بخشی از اپوزسيون داخل و خارج ايران هم خيانت و
ويرانگری و سمپاشی فضای سياسی را طی  24سال حاکميت جمهوری اسالمی،
از جانب و چشم سازمان و رهبريش می بينند .متقابالً ،دوستان رهبری ،صدام
حسين است که او نيز مانند رهبری سازمان ،دشمن خرد و کالن فراوان دارد و
مدتهاست در هراس از دشمنانش ،در خفاء به سر می برد .بنابراين ،سازمان
محور جبهة همبستگی ،هر چه دارد دشمن است و دوستان را عجالتا ً طی
فراخوانی به تله فراخوان داده است .رهبری در هر سرفصلی بارها گفته است،
همة سرمايه من يک "کاسه خون" است و تا بخواهيد دشمن در کمين دارم .کسی
که حداقل هر جا دروغ گفته باشد اين يکی را راست گفته است .همة سرمايه اش
يک "کاسه خون" و فراوان دشمن دارد ،بنا بر کدام ضرورت و نياز طرح
تشکيل جبهة همبستگی را ارائه می دهد؟ کسی که درون خانه اش و با فرزندانش
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که خود بارها گفته است بابت هر مجاهد خلق صد شهيد داده ام ،آن چنان می کند،
در بيرون خانه با فرزندان مردم چه ها خواهد کرد!
سازمان مجاهدين محور طرح همبستگی ،در حالی شعار همبستگی با نيروها و
گروههای بی نام و نشان ديگر را سر می دهد ،که ضمن خروج از بن بست
سياسی و نظامی در خاک عراق ،همچنين نيازمند حل و فصل گسست های
فزاينده داخلی است .به روايت يکی از قربانيان اين سازمان که طی هفته قبل خود
را به آلمان رسانده معترف است ،حتی اگر سازمان مجاهدين وارد يک کشور
عربی به نام اردن شود ،بيش از  %95از نيروهايش را از دست خواهد داد.
سازمان مجاهدين کنونی در اصل ،بيش از دو تن زن و شوهر وفادار به هم،
نيستند .مسعود رجوی ،رهبر مجاهدين ،طی اين همه مدت حتی نتوانسته فرزندش
را با هزينه گزافی که برايش پرداخته است ،در سازمان خود راضی نگه دارد.
مصطفی رجوی ،که با وعده و فريب پدرش وارد سازمان مجاهدين در خاک
عراق شد ،با همه سرمايه و موقعيتی که در اختيارش گذاشته اند ،تا از او يک
امامزاده و جانشين پدرش بسازند ،آن چنان بهانه جو و معترض به سازمان شده
که طی يکی از عمليات های جاری شبانه ،کتک مفصلی از نيروهای به ظاهر
وفادار ،خورده است )9(.الباقی نيروها ،شکنجه شدگان و تحقيرشدگان و فريب
خوردگان رهبری سازمان ،جای خود دارند.
مع الوصف ،وقتی تاريخ حکم می راند ،شوخی بردار نيست ،هيچ کس و هيچ
چيز جلودارش نيست .با طرح جبهه همبستگی و غيره و بدون پرداخت بهاء
واقعی ،نه می توان متوقف اش کرد و نه می توان سرش را کاله گذاشت .رويداد
تاريخی  11سپتامبر سال  ،2001پردة ابهامی را از ديدگان کم سو کنار زد و
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آشکار کرد ،گروههای مسلح و ايدئولوژيک ،سوی تروريسم و تروريسم ،به
سمت گروههای آدمکش و گروگانگير ،پيش خواهند رفت .اپوزسيون برون مرز
ايران ،توان و جسارت شراکت با گروههای تروريسم را در خود سراغ ندارد،
حتی آن تعداد اندکی که اما و اگر می کنند و ريگی به کفش دارند ،سهل است؛
حتی اگر همة مردم ايران ،يک دست و يک صدا شوند ،در اين گردنه و پيچ
خطرناک ،قادر نيستند مسير تاريخ را عوض کرده و نيروهای ميرا و خارج از
گردونة زمان را که تاريخ مصرف شان سپری شده ،زنده و وارد ميدان سياسی و
سرنوشت خود کنند .گلوباليزم سرمايه و سير تحوالت و نيازهای برآمده از آن که
ايدئولوژی زدايي و سکوالريزم و دموکراسی باشند ،خواه ناخواه ،دير يا زود،
کشور ايرا ن را در مسير تندبادهای تاريخ قرار خواهد داد که در آن نقطه ،کشتی
و کشتی بان مدعی نجات ،غريق همان "کاسة خون"ی که در ضمن همة سوختش
بوده است خواهد شد.
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بخش چهارم
وقتي موجود زنده اي از حيث بيولوژيك مي ميرد ،مي توان گفت ،اگر چنين و
چنان مي كرديم ،شايد نمي مرد؛ ولي متاسفانه ،نمي توان گفت ،اگر چنين و چنان
بكنيم ،مرده زنده مي شود! اين حماقت است .انتظار داشتن از مرده كه بيايد زنده
شود و بعد هم البد اگر زنده شد ،دست پيش بگيرد و زندگان را به كام مرگ و
نيستي رهنمون كند! هنوز علم بشر امروزي به آن جا نرسيده كه موجودات مرده
را پس از مرگ و انهدام بيولوژيك ،به حيات برگرداند .به طريق اولي ،بر
جريانات اجتماعي ،قانونمنديهاي سخت تري حاكم است.
جريان همبستگي مجاهدين كه شرحش رفت ،قلبش مرده است و تنها با استفاده
از خون ساير ارگانش ،به حيات تصنعي و ذلت بار ادامه مي دهد .تنها چاره زنده
ماندن ارگانهايي كه تاكنون به قلب مرتبط بودند ،هر چه سريعتر گسستن و بريدن
از قلب است.
تتمه اعضاي شوراي ملي مقاومت ،براي زنده ماندن بايست چنين كنند .همان
گونه كه اعضاي دروني سازمان تا آن جا كه توانستند و قادر بودند چنين كردند.
از يك جريان ضدتكاملي و رو به افول هم انتظار كوتاه آمدن از مواضع
سياسي ،خطي ،ايدئولوژيك و خشونت ،تا كه اوضاع بر وقف مراد گردد ،يك
انتظار غير واقعي است .مشكل سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت،
كه اين بار مي خواهد پشت شعار همبستگي به حيات انگلي و خونبارش ادامه
دهد ،مشكل سياسي نيست تا با چند راه حل سياسي ،دوستانه يا خصمانه ،طرف
عاقل شود و مشكل حل شود .آدمكشي ،جاسوسي ،مزدوري ،كودكربايي ،ترور،
گروگانگيري ،سرقت ،قاچاق و غيره ،در كادر سياسي و خطا و خيانت نمي
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گنجد .كسي كه جرمش عمل قتل است نمي توان توصيه كرد ،توبه كند تا جرمش
بخشوده شود .اگر چنين باشد ،تكليف قضا و عدالت چه مي شود؟! بنابراين ،جرم
حقوقي كه همگان مي دانند آدمكشي ،جاسوسي ،مزدوري ،كودكربايي،
گروگانگيري ،سرقت ،قاچاق و نظايرش ،جرمهاي حقوقي هستند ،نمي تواند به
مثابه بحث هاي سياسي در اپوزسيون مورد بحث و فحص قرار گيرد .اين گونه
موارد مي بايست در دادگاههاي ذيصالح منجمله دادگاه جنايتكاران جنگي در
الهه هلند ،پيگيري و بررسي شود.
در بخش سوم اين مبحث آورده شد ،جبهة همبستگي اعالم شده از جانب
مجاهدين ،در اصل ضد همبستگي بوده و عمل خواهد كرد و اگر چنان چه
مجاهدين طالب جبهه همبستگي عليه نظام جمهوري اسالمي باشند ،در تقدم اول،
مي بايست رهبري مجاهدين را كنار و سازمان شان را منحل اعالم نمايند ،كه در
اين رابطه اساسا َ نه درايت ،نه سياست ،نه جسارت ،نه دلسوزي و ترحم نسبت به
مردم را دارند .تاريخ  37ساله عمر تبهكارانه و قهقرايي اين سازمان نشان مي
دهد ،اين جريان افولي ،تكامل معنوي نداشته و از اين پس ،دل خوش كردن به
چنين جريانات و مشابه ،اتالف انرژي است و بس .طي همين مدت بيش از يك
ماهي كه از اعالم جبهه همبستگي گذشته است ،جز اين كه خودشان در خودشان
گرد و خاك كرده اند ،حتي يك نفر از بيرون ،به فريادشان گوش نداده ،بلكه هر
كه از راه رسيد ،در مذمت جبهة همبستگي داد سخن رانده است ،كه در اصل،
جبهة همبستگي مجاهدين ،تاكنون چيزي ضرر داده و آتو دست مخالفين داده و
موقعيت خطيرش را برمال كرده است.
در همين رابطه ،رهبري سازمان ،به روال هميشگي ،آب سردي بر سر و
دست جارچيانش ريخت و اميدها را به ياس بدل كرد و در روز عيد فطر امسال،
گفت:
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"بحث در مورد جبهه همبستگي را به فرصتي ديگر موكول مي كنم ،اما در
همين روز عيد با تشكر و قدرداني از توجهات و پيامهاي پر محبت همه
دوستداران و فعاالن همبستگي ،چند نكته را يادآوري مي كنم1 :ـ هم چنان كه در
اطالعيه  13آبان عرض شد ،اين طرح "در پاسخ به درخواستها و پيشنهادها و
سئوالهاي مشتاقان آزادي ميهن درباره راههاي تقويت و گسترش همبستگي ملي"
در شورا به تصويب رسيده است .پس مقدمتاَ ،اين يك پاسخ است و نه انتظار ،آن
هم انتظارات ذهني و غير واقعي5...ـ رژيم مثل هميشه حرفي ندارد جز اين كه
براي هزارمين بار اين را هم ناشي از شكست و بن بست و بحران در درون
مقاومت قلمداد كند!()10
ماري از آستين بيرون آورد و آن همه هياهوي هيچ بر زبان اعضايش گذاشت
و النهايه خود مي گويد" ،بحث در مورد جبهة همبستگي را به فرصتي ديگر
موكول مي كنم" .كسي كه خواهان همبستگي ديگران با خودش است ،حرفي
براي گفتن ندارد و فرصت بحث را هم نگفته چه زمان است ،از رژيم سئوال مي
كند كه چرا حرفي براي گفتن ندارد! كسي كه در نشريه اش مثالَ براي مردم اين
چنين حرفهاي كودكانه و خنده آور مي زند ،حاال حسابش را بكنيد در نشست هاي
داخلي چه ها خواهد گفت! مثالَ انتظار دارد ،حال كه در اين بازار قحط الجهال
كسي وارد جبهة همبستگي نمي شود ،حداقل رژيم وارد شود!
اين هم از عواقب آن توهم وحشتناكي است كه آقاي متين دفتري گفته است،
اعالم جبهة همبستگي مصرف داخلي داشته ...آيا شخص و جرياني را مي توان
يافت كه از طرف آنها مارك و اتهام نشنيده باشد()11
ايشان از نفرات جداشده از جبهة آقاي رجوي است .افرادي كه جدانشدند و هم
چنان شورا و جبهه و غيره را تبليغ مي كنند ،آن چه باعث وصلت آنان به رهبري
و سازمان شده نه جديت موضوع است و نه به رسم اعضا ،عشق مريم؛ بلكه
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دينارهاي اهدايي صدام حسين ،راهگشا و حلقه وصل است .وقتي در سال 1363
شوراي ملي مقاومت كمرشكن شد و جملگي شخصيت هاي خوشنام شورا از آن
خارج مي شدند ،يكي به رسم شوخي به آقاي منوچهر هزارخاني ،عضو باقي
مانده در شورا ،گفت" ،آقاي هزارخاني خودتان بهتر مي دانيد از اين امامزاده شفا
حاصل نمي شود ،معطل چه مانده ايد" .هزارخاني كه دينارهاي عراقي چشم و
دلش را گرفته بود ،با همان لحن مزاح پاسخ داد" ،وهللا اگر شما يا كس ديگر
تضمين كند كه من در اين سن و سال بعد از خروجم از اين جا ،بتوانم نان و
روزي ام را درآورم و گرسنه نمانم ،بنده هم اميدي به اين امامزاده ندارم")12(.
حاال ايشان به روايت بسياري از اعضاي مجاهدين ،جسورترين عضو
شوراست كه حداقل در خفاء هم شده احساس واقعي اش را بر زبان رانده است،
كه غم نان نمي گذارد از مجاهدين دل بكند ،حاال حساب ترسوها و دندان گردها و
زرپرستان و زورپرستان و فريب خوردگان را بكنيم كه در كنار غم نان و نام،
تلنباري از غمهاي ديگر را بر دوش مي كشند!
با اين حساب ،حسابش را بكنيم ،پس از پنج هفته از اعالم طرح جبهة
همبستگي كه انرژي و سرمايه و اميد زيادي پشت آن رفت ،حتي يكي از جبهه
اپوزسيون دموكرات و غير دموكرات ،به آن نپيوسته است .محض نمايش و
فريب نيز نتوانسته اند از خمره رنگ رزي ،كسي را بيرون آورند .چرا چنين
شد؟! با روشنگريها و افشاگريهايي كه طي ماههاي گذشته اعضاي رهاشده از
سازمان ،از ماهيت فوق ويرانگر رهبري سازمان و اهداف جبهة همبستگي افشاء
كرده اند ،به اين دليل و داليل روشن ديگر ،كسي حاضر نيست آش دهن سوز
همبستگي مجاهدين را بچشد .نيروي مبارز ،اگر بخواهد آبرو و اعتبار و عواقب
كارش را در نظر نگيرد و به صرف تعادل قوا بيانديشد ،حداقل ،مابين ،دو
ارتجاع غالب و مغلوب ،غالب را انتخاب مي كند ،چون كه غالب ،هم قدرت،
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ب اسير در چنگال صدام حسين
پول ،اعتبار و آينده بهتري نسبت به ارتجاع مغلو ِ
را ،دارد.
اپوزسيون داخل و خارج ،در شرايطي از مبارزه قرار گرفته است و به
عيان مي بيند ،دانشجو ،در صف مقدم و پيشاپيش همه مي رزمد .برخالف ايام
انقالب سال  1357كه روحاني حرف اول را مي زد ،اين بار دانشجو حرف اول
را مي زند و به موازات اعتراض واقعي ،قدم اول را بر مي دارد .اگر مبارز و
دردمندي در داخل و خارج از ايران ،به ضرورت اتحاد و همبستگي رسيده باشد،
عنداللزوم ،انرژي و توانش را پشت دانشجو خواهد گذاشت و شعاري كه دانشجو
مي دهد ،شعار خود خواهد كرد .جبهه فرضي ،به ويژه جبهة وابستگي و
درماندگي ،دقيقا َ مقابل جبهة دانشجويي بوده و خواهد بود.
امروز ما شاهد نسلي هستيم ،ضمن اين كه به مطالبات خود و توده ها
آشناست ،توهم مفرط انقالبيون شكست خورده و رسوا را ندارد ،اهل
سناريوسازي و چانه زدن بيهوده هم نيست.
ما امروز در صحنة داخلي حتي در صف ارتجاع غالب ،اين همه
نامردمي كه ارتجاع مغلوب مرتكب آن شد ،نمي بينيم .روزي نيست خبر يكي از
جنايات قرون وسطايي جرياني آن هم در صف اپوزسيون و خارج از قدرت ،به
گوش نرسد.
زماني كه حتي خود صدام حسين در وحشت از سقوط ،بساط دار و
تازيانه و زندان را تعطيل كرده و دار و زندان ،قادر به نجات او و حكومتش
نيست ،مزدوران و جيره خوارانش ،زندان و شكنجه و مرگ و مهمان كشي و
غريب كشي و ضعيف كشي و گروگان گيري و صدها ديگر را هنوز در دستور
كار خود باقي داشته و با وقاحت و فرافكني به ميدان آمده اند تا از آب گل آلود
ماهي بگيرند و اگر ماهي گيرشان نيامد ،حداقل از غرق شدن نجات يابند.
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بخش پنجم
کسانی که از مناسبات درونی و شگردهای مجاهدين آشنايي دارند ،نيک
می دانند ،آنان بر ای پريدن از اين شاخ به آن شاخ و ريل عوض کردن ،بامبولی
راه انداخته و فيلی هوا می کنند .هدف اول فيل هواکردن ها ،سرگرمی ذهنی
برای اعضاء و مصرف داخلی است و سپس ،چندين هدف خارجی و منافع و
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مضرات ديگر را در ارتباط با آن موج انحراف ،به دقت مورد بررسی و ارزيابی
قرار می دهند .جبهة همبستگی که در تاريخ  13آبان ماه امسال از جانب مجاهدين
به هوا رفت ،يکی از دهها مورد بامبولی است که آنان طی دو دهه اخير ،مرتبا ً
يکی پس از ديگری و به فاصلة شش ماه تا يک سال هوا کرده اند .تنها چند نمونه
ديگر که در سرفصل های مختلف هوا کرده اند ،عبارتند از:
"قيام مسلحانه ،پرواز بزرگ ،انفجار حزب جمهوری اسالمی ،انفجار
دفتر نخست وزيری ،زدن سرانگشتان رژيم ،پاسدارکشی ،جنگ پارتيزانی،
مسئله همرديفی ،ازدواج مسعود رجوی با مريم قجرعضدانلو ،انقالب
ايدئولوژيک ،پرچم ،کشف جديد ،حداکثر تهاجم ،جنگ چريکی  ،7/7رشد صد
برابر ،استراتژی جديد ،پرواز تاريخ ساز ،جنگ های گردانی ،ارتش آزاديبخش،
عمليات فروغ جاويدان/مرصاد ،تنگه و توحيد ،مرگ آيت هللا خمينی ،انقالب
ايدئولوژيک دوم ،مريم مسئول اول چرا؟! متارکه ها ،حذف رده ها ،سه طالقه،
طالق تا سرنگونی ،عمليات مرواريد ،عشق مريم ،انفجار رهايي ،امضاء
معاصی ،صليب ،کوفی ،بحث امام زمان ،سوگندنامه ،عمليات جاری ،نشست
حوض ،نشست ديگ ،غسل هفتگی" ،لحظه ها" و انبوه شعر و شعارهای
تشکيالتی ،سياسی ،ايدئولوژيک و پيروزی های سياسی و نظامی و ايدئولوژيک
که هر کدام از آنها در ابتدا و در بادی امر ،پيروزی بر دشمن نام داشت")13(.
يکی از آخرين فيل هواکردن ها که احتماالً می بايست به سمع همه رسيده باشد،
سناريوی جنجالی "جمشيد تفرشی" نام داشت.
جمشيد تفرشی ،يکی از قربانيان ستم مجاهدين بود که پس از خروج از سازمان
مجاهدين در عراق ،به کشور دانمارک رفته و به فاصله  10سال عليه مجاهدين
به افشاگری پرداخت .سپس ،وی که در اثر يک مشکل خانوادگی به زندان افتاده
بود ،برای حل مشکلش از مجاهدين کمک خواست و آنان وقتی به ذلت و زبونی
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جمشيد واقف شدند ،سناريويی را به نفع موقعيت خويش و بر عليه اپوزسيون
خوشنام و برون مرز ايرانی از زبان جمشيد ،در نشريات شان افشاء و تکرار
کردند .در آن سناريوی جنجالی ،جمشيد را از حيث سياسی تمام سوز و مبلغ 20
هزار دالر بابت آن سناريو ،به وی پرداخت نمودند.
سناريوی جنجالی جمشيد تفرشی ،اگر چه در خارج از کشور و برای
اپوزسيون ايرانی خريدار نداشت ،ولی در داخل تشکيالت از قيمت بااليي
برخوردار بود و آن که ماجرای جمشيد تفرشی ،به خرده انقالب تشکيالتی و
بازدارنده در تشکيالت بدل شد .مرحلة عبور از جمشيد تفرشی ،يک انقالب
درون تشکيالتی بود که هر فرد مجاهد ،هوادار خارج کشور و اعضای شورای
ملی مقاومت ،می بايست از آن مرحله عبور می کردند .منطق تشکيالت اين بود
که در اين مرحله از انقالب ،هر کس از عنصر خائنی چون تفرشی عبور نکند،
فردا به جمشيد تفرشی ديگری بدل خواهد شد! از شورای ملی مقاومت ،اولين
فردی که ناچار از آن فاز عبور کرد تا مقبول سازمان واقع شود و از جيره و
مواجب قبلی باز نماند ،منوچهر هزارخانی بود و همان طور در درون تشکيالت،
از ريز تا درشت ،در گزارش نويسی های مفصل ،گناهان بسياری را به خود
نسبت دادند ،به اصطالح سازمانی ،انقالب درونی و اعترافات تمام عيار هم چون
جمشيد تفرشی کردند تا دوباره رده و مسئوليت قبلی خود را داشته باشند! به هر
حال ،از ديد سازمان ،وقتی خائن و مزدوری چون جمشيد تفرشی در مقابل
سازمان اقرار به گناه می کند و گناهانش بخشوده می شود ،عضو مجاهد و
هوادار و شورا ،جای خود دارند.
جبهة همبستگ ی مجاهدين هم چيزی در همين مايه هاست .طعمه ای است در
شکارگاه برای به دام انداختن شکار ،انحراف اذهان عمومی و باالخره جستن از
دام دامکشانی که آنان را به دام انداخته اند .و اين که برای شمارة پنجم ،اين
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مطالب را دنبال می کنم ،چون واقف هستم ،حتی يک آهوی گم کرده راه که به دام
مسعود رجوی و صدام حسين می افتد ،ضمن اين که کمتر از  %1شانس فرار و
زنده ماندن دارد؛ اين خود گناهی است نابخشودنی برای همة روشنفکران و
نيروهای سياسی ايرانی که در هر جبهه برای منافع ملی کشور ايران پيکار و
تالش می کنند.
با اين وجود ،در ادامة مبحث ،در راستای اهداف و علل تشکيل جبهة موهوم
همبستگی ،به تناقضات مضحکی که خود مصاحبه شوندگان مطرح می کنند،
بسنده می کنم .در ابتدا بايد عرض شود ،طی همين يک و نيم ماهی که از طرح
جبهة همبستگی گذشته است ،صدها تن از افراد دور و نزديک و ريز و درشت
سازمان ،مصاحبه کرده و نامه نوشته اند .از نامه های تکراری و کليشه ای
هواداران که بگذريم ،از دانه درشتها ،بخصوص آنان که باصطالح الئيک و
کمونيست بودند ،بر دو محور مهم طرح همبستگی ،که يکی جمهوريت و ديگری
جدايی دين از حکومت بود ،به طرز معنی داری انگشت نهادند تا به زعم خويش
از عمود خيمة جبهه همبستگی خيالی که مجاهدين مذهبی باشند ،آتو گرفته باشند!
و اين ،در حالی است که سالهاست ،هم کشور ايران جمهوری است و هم الگوی
سازمان مجاهدين که بعث عراق باشد ،دارای جمهوری است .اتفاقا ً ،در عراق،
دين از حکومت جداست .ولی اين جمهوری و جدايي دين از حکومت که اخيراً
شعار گردانندگان شورا و مجاهدين شده است ،بنا بر تحليل بسياری از نيروهای
روشنفکر ايرانی و خارجی ،الگويي عقب مانده تر از جمهوری اسالمی است،
حتی اگر آنان به دنبال برنامة قبلی که جمهوری دموکراتيک اسالمی نام داشت،

نباشند .در اين رابطه ،منوچهر هزارخانی می گويد" ،می توان به اين نتيجه
گيری منطقی رسيد که نظامی را که بيشترين لطمه را به حيثيت و اعتماد دين می
زند ،حکومت دينی است .برای اين که نتيجه گيری ما کامل باشد ،بايد افزود:
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نظامی هم که احترام و اعتبار دين را بهتر از همه حفظ می کند ،يک نظام الئيک
است)14(."...
مهدی سامع ،يکی ديگر است که چنين آرزويي را در سر می پروراند،
جمهوريت و جدايي دين از حکومت را به رخ رهبر مذهبی اش می کشد .ايشان،
هم چنين در مصاحبه اش ،شکست و بن بست شورا را غيرمستقيم اعتراف کرده
و اضافه می کند:

"اول اجازه دهيد به يک نکته اشاره کنم .مطلبی در مورد طرح اين جبهه
خواندم که نوشته بود ما به بن بست رسيده ايم و شکست خورده ايم و ضعيف شده
ايم(نقل به معنی) و بنابراين ،اين پيشنهاد را ارائه داده ايم .در اين رابطه بايد
بگويم که اگر واقعاً نويسندة اين سطور به حرفی که می زند اعتقاد دارد ،بنابراين
بايد بر اساس منطقی که به اين نتيجه رسيده ،به جد بايد با اتحاد از چنين نيرويي
استقبال کند .چون در دنيای سياست همه می کوشند بر سر ميز مذاکره طرف
مقابل در نقطة ضعيف قرار داشته باشد .نکتة ديگر اين که يک نيروی سياسی
جدی در ضعف و بن بست و شکست وارد يک پروژه بزرگ نمی شود ،در حالی
که ما با تمام نيرو وارد اين پروژه شده ايم و اگر ما از موضع ضعف وارد اين
طرح شده ايم ،فقط انتشار آن کافيست که ما را متالشی کند")15(.
غريقی در آب در حال غرق شدن است ،ولی دست پيش می گيرد و نمی خواهد
دستش را بدهد ،بلکه می خواهد دست کسی را بگيرد و با خود به قعر ببرد ،تازه
طلبکار هم است .اين چيزی است که مهدی سامع از رهبرش ياد گرفته و به
خورد مشتی عضو و هوادار زير تيغ می دهد .ايشان با اين طرز فکر می خواهد
با ديگران جبهه همبستگی ايجاد کند .از مجاهدين که بگذريم ،هر نيرويي که يکی
مانند مهدی سامع داشته باشد ،جمهوری اسالمی نيازی با دشمنی با آن نيرو را
ندارد.
37

از سامع که بگذريم ،صالح رجوی ،تندتر از برادرش رفته و با در آوردن ادای
ژنرالهای نظامی ،می گويد:

"سازمان پر افتخار مجاهدين خلق ايران ،که فقط در سال  80دويست فقره
عمليات نظامی مهم را عليه مراکز سرکوب با موفقيت در داخل به پيش
برد )16(."...وی وقتی آدمکشی را عمليات می نامد و غره می شود ،دوباره

مانند رهبرش از مردم طلبکار می شود و با توهين می گويد" ،بنابراين راه برای
وجدانهای بيدار ،وطن پرست ،آزاديخواه و کثرت گرا باز است .اين گوی و اين
ميدان")17(.
از ديد صالح رجوی ،هر کس وارد ميدان مجاهدين که همان گرداب صدام
حسين باشد ،نشود ،نه وجدان دارد ،نه وطن پرست است و نه آزاديخواه! ايشان
چرا حکم اعدام  70ميليون ايرانی و  7ميليارد انسان زمينی را به جرم مجاهد
نبودن صادر نکرد ،البد کرده است و عجالتا ً در نشريه سانسورش کرده اند!
سازمانی که در راستای راهگشايي سياسی ،جبهه همبستگی اعالم می کند و به
جاسوسی برای آمريکا افتخار می کند )18(،چرا نبايد جامه اش را در تن
دشمنانش نبيند.
مجاهد دو آتشه ديگری که خود را قاطی اعضای شورا کرده و نظراتش مشابه
صالح رجوی است ،يزدان حاج حمزه نام دارد .ايشان نيز با حرارت پاسخ می

دهد" ،شرايط در ايران عوض نمی شود و بدون متالشی کردن سپاه پاسداران و
بسيج ،سرنگونی محقق نمی شود)19(."...
اين چنين نظرات تندروانه و انتقامجويانه ،در حالی مطرح می شود ،تنها
نيرويي که می بايست به فراخوان همبستگی مجاهدين پاسخ داده و راهگشای
واقعی باشد ،دقيقا ً نظر مخالف دارد .رضا پهلوی ،در مصاحبه مهمش ،سپاه
پاسداران و بسيج را خوش آمد گفته و قابل عفو دانسته است)20(.
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اسماعيل وفا يغمايي ،که اکنون در حاشيه تشکيالت مجاهدين قرار گرفته،
قدری جسارت به خرج داده و به واقعيت نزديک شده و می گويد:

"...زمانی که سازمان مجاهدين در ليست "سازمانهای تروريستی" قرار
گرفت و باعث برانگيخته شدن غيرت ملی و شرافت انسانی افراد و گروههای
فراوانی از هموطنان گرديد ،شروع به مريي شدن کرد و نشان داد به رغم
هرگونه اختالف عقيده و سليقه آن جا که ارتجاع و استعمار قلب آزادی و مبارزه
يک ملت را نشانه می روند جای درنگ نيست")21(.
البته ،از ديد اسماعيل يغمايي ،دل سنگ و بيرحم صدام حسين ،قلب ملت ايران
است .به هر حال از شاعر دربار ،جز اين انتظاری نمی رود.
از دانه درشتها که بگذريم و گفتارشان ذره ای با گفتار رهبری سازمان زاويه
ندارد و نبايد هم داشته باشد ،جان کالم را يکی از دانه ريزها گفته است .بهروز

اميد ،هواداری که نامش واقعی يا جعلی است می نويسد" ،از ديشب در فکر هستم
از طرفی خوشحالم و از طرفی می گويم از ساليان پيش برادر مسعود گفته بود که
هر کس اهلش است بيايد ،ولی کسی گوش نکرد)22(."...
بيچاره بهروز اميد ،نمی داند ،مردم و اپوزسيون ايران ،چند بار و آخرين بار
در سال  1360به چوپان دروغگو گوش فرا دادند ،حال اگر کسی گوش نمی دهد،
ايشان بهتر است قبل از ورود به کالس درس "رماالن و دجاالن" از کالس
ابتدايي شروع کنند و يک بار ديگر داستان "چوپان دروغگو" را بخوانند.
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بخش ششم
انقالبيون ،معتقدند ،شرم ،احساس انقالبي است و ابزاري است در مبارزه؛
ولي ،انقالبيون شكست خورده كه قادر به پرداخت بهاء شكست شان نيستند،
ناچارند ،وجه مقابل "شرم" را كه "وقاحت" نام دارد جايگزين شرم كرده و در
فرار به پيش و در ميان ابزارهاي نامشروع مبارزه ،وقاحت را به سرمايه و
ابزار بزرگي بدل كنند كه خود به تنهايي كاركرد همه ابزارهاي ممكن مبارزه را
به همراه دارد!
مع الوصف ،آب ها كه از آسياب افتاد ،جوش و خروش خوابيد ،كف هاي روي
آب خود را نشان خواهند داد.
هنوز دو ماهي از طرح جبهة همبستگي مجاهدين براي ايجاد جبهه اي فراگير
از اپوزسيون برون مرز ايراني عليه جمهوري اسالمي ايران نگذشته بود كه اين
بار ،نه مخالفين شان بلكه خو ِد گردانندگان غائله ،ماهيت خود و برنامه شان را
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روشن تر كردند .و عليرغم اين كه رهبري اين جريان ،پيش تر هشدار داده بود
كمي دندان بر جگر بگذاريد و "تخطئه و اعمال فشار و ابتذال در مجادالت و هر
گونه رودررويي و شخصي يا گروهي كردن امر همبستگي ،مردود و مطلوب
دشمن است"( )23با اين وجود ،سرخوردگي از ابراز طرح جبهة همبستگي و
نااميدي از ورود اعضاي جديد و جدي نگرفتن جبهة موهوم همبستگي از جانب
اپوزسيون برون مرز ،سبب شد تا اتهامات و فرافكني ها و مقاصد ،علني شوند.
نشرية مجاهد ،با نام فردي مستعار به نام حميد ،مطلب شنيدني دارد:

"راستي آيا بايد به خاطر جبهه همبستگي تمامي تضادها را ناديده گرفت؟ بايد
گذشته را به كلي فراموش كرد و با شعار همه با هم ،هر چه در گذشته بوده
است فراموش كرد؟ بايد پنجاه سال جنايت خانواده پهلوي را كه چگونه به جوانان
وطن و روشنفكران و انقالبيون ذره اي رحم نكرده و هزاران نفر از آنان را
اعدام كرد فراموش كرد؟ آيا بايد فراموش كرد؟ كه چه كساني كه اكنون دموكرات
و انقالبي شده اند و بوي كباب شنيده اند شعار مي دادند كه مجاهدين خلق
مزدوران آمريكا مي باشند و همراه با رژيم خواستار اين بودند كه سپاه پاسداران
را به سالح سنگين مسلح نمايند و از هواداران خود مي خواستند كه در جهت
مبارزه ضدامپرياليستي به سبك خميني مجاهدين را لو دهند؟ آيا بايد كساني را كه
به صندوقهاي كار گذاشته در مساجد براي لو دادن مجاهدين خلق ،اسامي
مجاهدين و مبارزان را مي دادند فراموش كرد؟ آيا بايد نيروهايي كه به جاي
كمك به انقالبيون در آن زمان راه فرار به خارج را برگزيدند يا به سوي خلق
عقب نشيني كردند را فراموش كرد و زماني كه ارتش آزاديبخش ملي ايران به
سوي ايران سرازير بود از ارتش مي خواستند دالورانه در مقابل مجاهدين خلق
بايستند را بايد فراموش كرد)24(."...
اين تحقير و خط و نشان كشيدن براي نيروهايي است كه به زعم مجاهدين ضد
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مجاهد ،در خط رژيم و گناهكار بوده اند .حال بايست سابقه خيانت بارشان را كف
دست شان گذاشت ،به هر حال اگر آمدني باشند ،بي هيچ درخواست و انتظار و
چانه زدن بيايند ،اگر رفتني باشند ،بايد پيشينه شان را به آنان خاطرنشان كرد كه
تنها به علت بار سنگين گناهان شان قادر به نزديك شدن و ملحق شدن به جبهه
همبستگي نيستند!
نويسنده ،حال كه بدجوري هم مدعي است ،بنا بر متد رايج مجاهدين ،دست
پيش مي گيرد و به نيروهاي متمرد و مردد در قبال جبهه همبستگي ،مجال انتقاد
و پرسش از هسته جبهه اي كه در عراق و زير دست صدام حسين كار مي كند
را نمي دهد و به سبك رهبري ،آنان را در موضع تدافعي مي برد و مي گويد،
اگر قرار بر انتقاد و پرسش باشد ،از خود و از گذشته تان شروع كنيد! و ادامه
مي دهد:

"...به نيروهاي ديگر است كه به خود بپردازند و نه اين كه فقط درباره
مجاهدين و شورا تحليل بدهند .اول از خويش شروع كنند و نشان دهند كه آن چه
خلق و شوراي ملي مقاومت مي خواهند يعني برخورد با گذشته خود بايد كه خود
اول از همه به خود برخورد نمايند و صداقت خود را نشان دهند و بگويند كه
طي اين بيست سال گذشته كه رژيم دجال خميني و آخوندها زنجير از گرده مردم
كشيده اند ،چه كرده اند و كجا بوده اند و يك حساب پاك ارائه دهند و بعد شروع
نمايند به تحليل انتقادي از مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت و از آنها
بازخواست نمودند و به آنها شك داشتند و براي اثبات صداقت بهتر است كه از
خود شروع كرده و حساب خود را به عنوان مدعي مبارزه نشان دهند كه از
حداقل صداقت برخوردار بوده و به انتقاد از خود و يا تحليل از مبارزات
جانفشانه خود و علني كردن اين مبارزات براي مردم نشان دهند كه كجا بوده اند
و اگر امروز از كساني كه طي بيست سال گذشته خالصانه حساب خود را جهت
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مبارزه براي آزادي در هزاران نوشته و شهيد و مبارزه مسلحانه عليه دجال ترين
و خونخوارترين رژيم عصر حاضر نشان داده اند و بر پاي ادعاي خويش ايستاده
و جانفشاني مي نمايند ،طلبكاري مي كنند ،حداقل نشان دهند كه كجا بوده و اكنون
كجا هستند و چه آلترناتيوي در مقابل آلترناتيو فداكارانه جبهه همبستگي از طرف
شورا را دارا مي باشند")25(.
تا اين جاي كار ،معلوم شد ،داستان جبهة همبستگي داستان يارگيري نيست،
بلكه عضوگيري است؛ آن هم نه عضوگيري ساده و سياسي ،بلكه عضوگيري از
نوع سوپرمجاهد درون تشكيالتي كه هر از گاه در موقعيت هاي خطرناك اتفاق
مي افتد و بنا بر فرمان رهبري ،همه عضويت ها و مسئوليت ها لغو ،و سپس بر
اساس آزمايشات سخت ايدئولوژيك ـ تشكيالتي ،عضوگيري جديد صورت مي
گيرد .حاال در درون تشكيالت ،عضو ناچار است عضو و سوپرعضو باقي بماند
وگرنه سر و كارش با زندان است و شكنجه؛ ولي در خارج از مجاهدين چه كسي
خواست عضو آنان باشد ،البد به روال هميشگي ،شرايط سخت مبارزه مسبب
اصلي است و هر كس كه نخواهد ،وجدان ندارد و وطن پرست و آزاديخواه هم
نيست)26(.
اين همه فرافكني و هراس از انتقادپذيري مخالفين ،در حالي است كه هنوز پس
از گذشت نزديك به دو ماه از طرح جبهة همبستگي مجاهدين ،كسي آن را جدي
نگرفت و به مواضع و پيشينه آنان نقدي جدي و واقعي ننوشته است؛ يا اگر چند
مطلب كوتاه نوشته اند ،آنتن ها جسارت و درايت پخش و نشر آن را نداشته اند!
پيشدستي ،فرافكني و افسارزدن ،جزو ايدئولوژي سيستم هاي مافيايي و
ديكتاتوري است ،كساني كه معتقد به فلسفه جامه اند .كسي كه به هزار دليل دامي
گسترده و دانه اي نريخته و ديگران را به دام فرا مي خواند؛ از شكار مي
خواهد ،آن گونه كه من مي خواهم باشد و آن گونه كه من دوست دارم پا بر دام
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بگذارد .كسي كه براي شكار پا به دام نگذاشته در اين شكارگاه بي در و پيكر كه
انصافا َ اگر كسي چشم و گوش سياسي داشته باشد ،از ماهيت واقعي دام و دام
كشان غافل نمي ماند؛ دام همبستگي را بوي كباب مي خواند و دانه جلوه مي دهد،
براي آن شكار بال و پر كنده درون سازمانش چه افسانه اي خواهد بافت.
اين منطق در درون تشكيالت مي گويد ،شكنجه گر مظلوم و شكنجه شده ظالم
است .به اين دليل كه ،شكنجه گر اگر زحمت فراوان مي كشد تنها به خاطر
انقالب و آزادي مردم ايران و نجات آن انقالبي اي است كه دارد از خط خلق و
انقالب منحرف مي شود .شكنجه شده ظالم است ،چون كه از شكنجه گر و انقالب
كه هزار كار و مشغله و برنامه براي آزادي مردم دارد ،انرژي مي گيرد .همان
انرژي گيري كه دشمن دارد روزانه از انقالب و انقالبيون مي گيرد .بنابراين ،در
اين جا اگر دشمن هزار بدي دارد ،يك خوبي هم دارد و آن هموار كردن راه
انقالب و نوبت براي ديگران است؛ در حالي كه انقالبي ،با هزار بدي تنها يك
شكار گم كرده راه
ب توج ِه
خوبي دارد و آن اين كه تنها خونش طعمه اي براي جل ِ
ِ
خواهد بود؛ جبهة همبستگي مجاهدين ،تنها دانه و طعمه اي كه براي شكار دارد،
خون هاي بناحق ريخته شده است و ديگر هيچ!
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بخش هفتم
سال  2003فرارسيد .اميد است كه اين سال ،بر همگان مبارك؛ سال امنيت،
مرگبار صدها
صلح ،دوستي و دموكراسي باشد؛ سالي باشد ،تجربه مخوف و
ِ
فقره عمليات تروريستي سال  2002را که در نقاط مختلف جهان اتفاق افتاد
فراموش نكند .فراموش نكند ،تروريسم ،جنگ اعالم نشده و نابرابري است كه هم
تروريست و هم قربانيانش ،از محروم ترين اقشار جوامع بشري بودند .سالي كه
گذشت ،تروريسم ،ميدان يافت و جوالن داد .در ستيز با تاريخ ،تمدن ،دموكراسي
و حقوق بشر ،از موضع استيصال به تالشهاي مذبوحانه و مرگباري دست زد.
افكار عمومي را جريح و پريشان كرد .اما ،بر همگان ثابت شد ،تكاپوي
تروريسم ،از موضع ضعف و درماندگي بود .از موضع ابراز وجود در مقابل
اهرمهاي نفي حيات خويش بود .بر همگان ثابت شد ،سال جديد ،راهي جز
مبارزة همه جانبه عليه تروريسم ،باقي نگذاشته است.
تا بخش  6اين مبحث ،گفته شد ،جبهة همبستگي تروريسم كه دو ماه از اعالم
آن سپري شد ،ابتدا چون غريقي كه خواهان نجات توسط ناجي است و سپس،
غرق كردن ناجي در راستاي اهداف سياسي و نظامي خويش است .وقتي هم هيچ
كس به فراخوان و كمك خواهي شان توجه نكرد ،قال و مقال هاي برآمده اش ،تنها
اهرم فشاري عليه نيروهاي داخل تشكيالت است .از منظر سازمان نظامي
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مجاهدين ،نيروهاي خارج تشكيالت و هوادار و سياسي و هنرمند و غيره،
بيشترين كمك را به باقي ماندن اعضاي دروني سازمان مي كنند.
طرح جبهة همبستگي تا امروز ،جز شكست و سرخوردگي براي گردانندگان
ق آينده جاي سازمان
آن نداشته است .اخبارهاي رسيده مبني بر اين كه عرا ِ
مجاهدين نخواهد بود ،هر روز قوت بيشتري مي گيرد .در همين رابطه ،طي چند
ماه گذشته و همزمان با اعالم طرح جبهة همبستگي ،نمايندگان مجاهدين با
سرويس هاي امنيتي آمريكا ،مالقاتهايي داشته اند .آمريكاييان ،به طور ضمني
قبول كردند ،سازمان مجاهدين ،فعالً بتواند همان سرويس هايي كه عليه ايران به
عراق مي داد ،به آمريكا نيز بدهد و بعد از عراق ،در خدمت آمريكا به كار
مشغول شود .ذوق و شادي مجاهدين در اين رابطه وصف ناپذير است ،كه مي
توانند در خدمت آمريكا جاسوسي كنند )27(.جاسوسي مجاهدين براي آمريكا ،در
فشار آمريكا عليه جمهوري اسالمي است .آمريكا خود از
اصل بازي جديد و خط
ِ
پايگاههاي اتمي ايران در اراك و نطنز ،كه مخفي هم نبودند ،واقف بود و نمي
خواست اولين بار از زبان خودش اين را اعتراف كند .آنان همچنين از مجاهدين
خواستند تا از سالحهاي كشتار جمعي عراق به آمريكا گزارش دهند! اين كه
مجاهدين براي آمريكا عليه عراقي كه رو به سقوط است جاسوسي كنند ،چندان
بعيد به نظر نمي رسد.
آمريكا به موازات به كارگيري موج فعاليت هاي جديد سلطنت طلبان ايراني،
از سازمان مجاهدين نيز خواسته است تا خط فشارشان را در اين رابطه و با
اهداف آمريكا عليه ايران تنظيم كنند .از ماجراجويي نظامي كه آن را "فروغ
دوم" نام نهاده بودند و بيشتر به نفع صدام حسين بود و شكننده براي مجاهدين،
خودداري كنند و تنها به اعالم جنگ و آماده باش و تبليغات گوشخراش جنگي،
بسنده نمايند.
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مجاهدين به تنهايي قادر به ايستادگي در مقابل جمهوري اسالمي را نيستند و
فعالً به سياست فشارهاي چند جانبه آمريكا عليه جمهوري اسالمي تمكين كرده
اند ،مگر اين كه در تهران خالء قدرت اتفاق افتد و آنان شانس  %51براي
رسيدن به قد رت را داشته باشند كه در آن صورت ،از خط آمريكا خارج شده و
خط خود را پيش خواهند برد.
آمريكا مي پندارد ،حال كه مجاهدين از استمرار حكومت صدام حسين نااميد و
در باتالق عراق دست و پا مي زنند ،هم مستعد آنند و هم ناچارند ،از اين پس
مانند سلطنت طلبان در خط آمريكا كار و فعاليت كنند ،عمليات نظامي فروغ دوم،
آنان را در مقابل جمهوري اسالمي نابود و كفة ترازو را به نفع جمهوري اسالمي
سنگين خواهد كرد .ضمنا ً آمريكا با حملة مجاهدين به ايران ،حمايت جمهوري
اسالمي را در جنگ عليه عراق ،از دست خواهد داد .لذا ،آمريكا قصد دارد ،در
ابتدا با مهار ماجراجويي نظامي مجاهدين ،از حمايت جمهوري اسالمي بر عليه
عراق بهره ببرد .سپس ،پس از پيروزي بر عراق ،مجاهدين را در كنار سلطنت
طلبان ،به عنوان اهرم فشار و باجگيري از جمهوري اسالمي قرار دهد .در اين
رابطه تا وجه المصالحه مجاهدين نيز پيش خواهند رفت .بنا بر توافقات انجام شده
از چند ماه قبل در واشنگتن ،رهبري سلطنت طلبان ،اعالم داشته كه قبل از
سرنگوني جمهوري اسالمي در تهران خواهد بود )28(،رهبري مجاهدين ،بر
طبل جنگ مي نوازد كه ورود آمريكا به عراق ،راه ورودشان را به ايران هموار
خواهد كرد! در حالي كه هر دو جريان ،در اصل ،بر طبل خالي و پيشنهادي
آمريكا كه همان سياست كهنه انگلستان به نام "كشتي هاي توپدار" باشد ،مي
كوبند.
سياست "كشتيهاي توپدار" كه مجريانش مجاهدين و سلطنت براي آمريكا عليه
جمهوري اسالمي هستند ،در اصل سياست كهنه انگلستان در مقابل حكومتهاي
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ياغ ي و مستعمرات عاصي بود .در گذشته كه انگلستان مستعمرات فراواني در
گوشه و كنار جهان داشت ،آن ايام بوق هاي تبليغاتي و فشارهاي رواني ،مانند
امروز پيشرفت نكرده بود ،از طريق كشتيهاي جنگي به سواحل كشورهاي متمرد
نزديك شده و مبادرت به شليك توپخانه مي كردند .انگلستان ،از طريق شليك
"كشتيهاي توپدار" بر سر مردم و سربازان ،پيام استعماري براي تضعيف روحية
مردم و حكومتها را داشت .آنان همچنين ،سياست ديگري به نام "كشتيهاي
شاهزاده" عليه حكومتها استفاده مي كردند كه هم اكنون نيز آمريكا در قبال ايران
به كار گرفته است .در اين رابطه گفتني است ،وقتي خاندان زند در ايران سقوط
كرد و تعدادي از شاهزادگانش به انگلستان فرار كرده و در خدمت استعمار قرار
داشتند ،هر گاه حكومت جديد ايران قصد اعتراض و نافرماني و انگلستان قصد
باجگيري داشت ،تعدادي از شاهزادگان زند را سوار كشتي كرده و به دولتمردان
قاجار پيام مي رساندند ،كشتي حامل شاهزاده در راه است .بخشي از فشارهاي
تبليغاتي و رواني و سياسي انگلستان در آن ايام اينها بودند.
هم اكنون كه آمريكا از تجارب غني انگلستان غافل نيست ،در ايجاد فشارهاي
رواني و تبليغاتي و سياسي عليه دشمنانش ،از انگلستان تقليد كرده و شاهزاده اي
را سوار هواپيما و شازده اي را سوار بر تانك ،كرده است كه مثالً آنان قبل از
سرنگوني جمهوري اسالمي ،در ايران خواهند بود .اين سياست ،فعالً قصد بهره
گيري از امكانات گستردة جمهوري اسالمي در جنگ عليه عراق را دارد .سپس،
عراق كه فتح شد ،قصد امتيازگيري از جمهوري اسالمي را خواهد داشت .آمريكا
قبل تر ،زماني كه جمهوري اسالمي شعار صدور انقالب مي داد و قص ِد
كشورگشايي داشت ،به هر دو اينها كه حال يكي سوار بر هواپيما و ديگري سوار
بر تانك شده اند ،كمكهاي شايان در حد بيش از  %50براي رفتن به ايران و
سرنگوني جمهوري اسالمي را داده بود ،ولي هر دو از انجام ماموريت
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سرنگوني جمهوري اسالمي ،آن هم با در دست داشتن بيش از  %50حمايت و
امكانات غربيها ،عاجز بودند.
به هر حال ،جنگ آمريكا عليه عراق ،آزموني خواهد بود تا ثابت شود ،آيا
آمريكا در تقدم اول قصد حذف تروريسم براي امنيت جهاني را دارد ،يا قصد
همكاري با تروريسم براي قبضه چاههاي نفت را در سر دارد.
يكي ديگر از داليل اعالم جبهة همبستگي نيز در همين ارتباط است .آمريكا
نمي تواند در هر كجا از تروريسم بهره بگيرد .آن هم تروريسمي كه خود اولين
بار در سال  1997آن را به اين نام مخاطب قرار داده است .بنابراين ،طرح جبهة
همبستگي به مثابه برائت از گناه از جانب مجاهدين در قبال آمريكا است.
آمريكايي كه حتي در استخدام مزدور و جاسوس هم شرط و شروط سختي را قائل
مرز ايران را
شده است .وگرنه ،طرح جبهة همبستگي در اپوزسيون برون
ِ
همگان مي دانستند محكوم به شكست است .مجاهدين ،بارها آزمايش خود را در
اين رابطه پس داده و رفوزه شده بودند .در همين رابطه ،همچنين مي توان به
نمونه هاي ديگر سرخوردگي و استيصال آنان پي برد .چند هفته قبل ،عليرغم اين
كه رهبري اين جريان گفته بود ،فعالً "تخطئه و اعمال فشار و ابتذال در مجادالت
و هر گونه )29("...با اين وجود ،تنها همين هفتة اخير ،هر آن چه را كه در خود
كتمان داشتند ،نثار مخالفين شان كرده و باز هم به چند باره ثابت كردند ،جبهة
همبستگي فرضي ،مصرف داخلي و مصرف آمريكايي داشته ،شروط آمريكا
براي استخدام جاسوس و مزدور بوده است .بي ناموس ،آدم فروش ،خائن()30
معتاد خميني( )31و دهها مورد ديگر ،تنها طي هفتة گذشته روي آنتن ها رفت.
امروزه اين نوع فرهنگ تروريستي و باجخواهي ،شايد در بين عقب مانده ترين
قبايل وحشي وجود نداشته باشد و مختص فرهنگ مجاهدين باشد .ترديد است كه
آنان با اين فرهنگ بتوانند در آزمون جاسوسي و مزدوري براي آمريكا ،سر بلند
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بيرون آيند .صدام حسين ،مجاهدين را تربيت ويژه كرده و بعيد مي نمايد ،پس از
سقوط بعث عراق ،هيچ ديكتاتوري رغبت كند چنين مزدوران و جاسوساني داشته
باشد.
همچنين ،در همين مبحث گفته شد ،تروريسم و بنيادگرايي در اين برهه از
تاريخ ،شانسي براي بازگشت به ميان توده ها را ندارد .وضعيت رو به سقوطي
دارد ،مانند گلوله اي كه از ارتفاع سمت دره مي رود ،زمان و وزنش ،سرعت
سقوط را افزايش مي دهد .جبهة همبستگي مجاهدين ،حتي در فرم نتوانسته است
دو ماه دندان بر جگر بگذارد .در حالي با فرافكني آقاي بني صدر را معتاد خميني
خطاب مي كند كه آقاي بني صدر ،در روزگار رياست جمهوري اش در ايران،
معتاد خميني نشد؛ حال كه نه آيت هللا خميني زنده است و ضمنا ً ايشان هزاران
كيلومتر از تهران فاصله دارد ،معتاد خميني شده است؛ متقابالَ ،اگر آقاي بني
صدر به زع م مجاهدين در بغداد و براي صدام حسين كار مي كرد ،ضمن اين كه
معتاد صدام حسين نمي شد ،بلكه قهرمان مبارزه و تا رياست جمهوري آينده ايران
ارتقاء مي يافت! جامه ديگري كه رهبري سازمان اين هفته بر تن ديگران كرد،
آدم فروشي است ،آدم فروشي! در حالي كه همگان مي دانند ،اگر در سراسر كره
زمين دو آدم فروش وجود داشته باشد ،اولي مسعود رجوي و دومي صدام حسين
است .اين دو ،سال قبل 50 ،تن و امسال  10تن ديگر اسير مجاهد را به تهران
فروخته و دهها تن ديگر را در زندان هايشان براي معامله و فروش باقي داشته
اند )32(.مسعود رجوي ،هر اسير را به  1/6ميليون دالر به صدام حسين فروخته
و صدام حسين هر اسير را به  13سرباز عراقي با تهران مبادله و تاخت زده
است )33(.خشم و غيظ اين دو از ايران ،اين است ،چرا جمهوري اسالمي،
اسراء را اعدام نكرده بلكه با آزاد كردنشان ضربه حيثيتي و ايدئولوژيكي سختي
به سازمان مجاهدين و بعث عراق ،وارد كرده است!
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بخش هشتم
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"همبستگي ملي از آغاز براي مقاومت ما نه يك شعار بلكه يك آرمان بوده و
اكنون نيز طرح مصوب شورا درباره جبهه همبستگي ملي ،نه يك طرح معمول،
بلكه يك راهگشايي سياسي بسيار ارزشمند و يك دستاورد تاريخي است)34(!"...
سخنان يكي از گردانندگان جبهة همبستگي مجاهدين است كه اين جا نيز ناشيانه
خود را رييس جمهور ايران مي خواند! به عبارتي ،جبهة همبستگي كه تنها طرح
آن به ميان كشيده شد ،رييس جمهورش را از قبل بدون راي مردم و نظرخواهي
از حاميان سياسي اش انتخاب كرده يعني هيچ ،يعني كشك .اما يك مورد واقعي هم
دارد و آن مقوله "راهگشايي" است كه در اين جا تنها جبهة همبستگي قادر است
آن "راه" را بگشايد!
راستي! صحبت از كدام راه است ،كدام راه و كجاي راه بسته است كه توپ و
تفنگ و ارتش و پول و تبليغات و توطئه و دروغ و زندان و شكنجه و جاسوسي و
ارباب و رهبري و هر آن چه ديگر ،نتوانست و تنها با ايجاد جبهة همبستگي و
شراكت كساني كه حاضر به قدم گذاشتن در آن راه نيستند ،باز مي شود .چه كسي
قادر است راهي كه پيش پاي مجاهدين بسته شده است را باز كند؟ اينها نظرات
جمهور به اصطالح مقاومتي است كه سازمانش ،بيش از 37
باصطالح رييس
ِ
سال عمر دارد و طي همه اين سالها نوك پيكان تكامل و راهگشا براي ديگران
بوده ،حاال چه چيزي پيش آمد ،براي جرياني كه راه ديگران را باز مي كند ،خود
راهش بسته مي شود .سازماني كه  37سال نوك پيكان تكامل بوده و حمايت هاي
فراوان داخلي و خارجي را طي اين ساليان به يدك كشيده ،به رخ نيروها و مردم
و دوستان و دشمنانش كشيده و به زعم خود از حمايت توده هاي ايراني تا
نيروهاي انقالبي و گروههاي اپوزسيون تا حمايت توده هاي خارجي ،احزاب،
سازمانها ،گروهها ،سنديكاها ،روشنفكران ،هنرمندان ،نمايندگان مجالس،
پارلمانها ،دولتهای غربي و عربي و هزاران حمايت آشكار و پنهان ديگر را به
55

همراه داشته و دارد و خواهد داشت ،به عبارت ديگر ،مي بايست بيش از %90
امكانات و ابزارهاي مبارزه و آراء مردم ايران و خارج از ايران را به همراه
داشته باشد .همچنين ،از ديگر دستاوردهايش ،رهبري معصوم و ذيصالح،
تشكيالت حرفه اي آن هم از جنس عنصر موحد و مجاهد ،سالح از نوع مدرن و
سنگين ،ايدئولوژي ناب و تمامي مزيت هاي ديگر بشر زميني را به همراه داشت.
گروهي كه  37سال عمر با اين همة دستاورد توده اي ،سياسي ،نظامي ،مالي،
تشكيالتي ،ايدئولوژيكي و غيره ،نوك پيكان تكامل هم بود ،با ارزيابيهاي ساده
سياسي و تعادل قوايي ،تنها طي  7سال اول مي توانست كشور ايران را فتح و
سپس در  7سال بعدي كره زمين را فتح مي كرد و در  7سال سوم ،قادر مي شد
چندين كره قابل به حيات را در كهكشانهاي ديگر جهت ادامه بقاء بشر زميني
كشف و فتح مي كرد ،مابقي سالها هم البد مي توانست با خيال راحت و منت بر
همگان ،براي بشر زميني و غير زميني ،انقالب ايدئولوژيك كند! حاال بايد دم
خروس را باور كرد يا قسم حضرت عباس را!
راستي! كدام راه و كجاي راه بسته است .راه پيشروي كه تهران باشد بسته
است ،يا راه عقب نشيني كه واشنگتن باشد ،بسته است ،يا اين كه هر دو راه بسته
است.
راه پيشروي را همگان مي دانند ،آن قدر دست انداز و سنگالخ و آن قدر پيچ
هاي خطرناك با تابلوهاي سرخ و سبز دارد كه ديوانه اي مثل صدام حسين مي
تواند آن راه را ببندد ،همان گونه كه بست و خيال رهروي انقالبي را راحت كرد.
راهي كه پس از شكست عمليات نافرجام فروغ جاويدان/مرصاد ،تاكنون بسته
است .بعد از  11سپتامبر سال  2001هم خاك عراق به باتالق بدل شد و آمريكا
مي خواهد ،صدام حسين را به هر قيمت ممكن از عراق بردارد .ديوانگي خواهد
ب ود ،آمريكا با قيمتي گزاف تر ديوانه اي چون صدام حسين را در تهران شبيه
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سازي كند .بنابراين ،مي ماند راه عقب نشيني و فرار از باتالق عراق .بولدزري
كه ابتدا به ساكن براي هموار كردن اين راه نياز است ،جبهة همبستگي است .نام
اين بولدزر هم هيچ يك از نيروهاي اپوزسيون برون مرز و سرنگون طلب
ايراني نيستند ،اال ،جريان سلطنت طلب .چون همان گونه كه مجاهد در كشور
عراق سرقفلي اپوزسيون هاي برون مرز ايران را داشت يا اين كه به قول
رهبري اش ،حق آب و گل داشت ،سلطنت نيز در آمريكا چنين امتياز و مقبوليتي
را دارد .بنابراين ،اگر سلطنت به مجاهد "بله" را نگويد ،اين راه كماكان بسته
خواهد بود مگر اين كه ارباب بزرگ ،راههاي سختي را براي نجات پيشنهاد كند.
چرا سلطنت پس از مدتي سكوت ،باالخره سروصدا و اعتراضش از گوشه و
كنار بلند شد؟! سلطنت طلب با وجود پيشينه قبيحي كه در قدرت سياسي داشت،
پس از سقوط از قدرت سياسي ،داخل ايران نمي توانست اپوزسيون جمهوري
اسالمي باشد ،معهذا توانسته بود پس از خروج از ايران ،قله را بگيرد و خود را
به مرور زمان به عنوان اپوزسيون برون مرز و سرنگون طلب جمهوري
اسالمي ،به ديگران تحميل كند .حاال هم شرايط داخلي و خارجي به نفع آنان است.
سلطنت در اين شرايطي كه صدام حسين در حال سقوط است ،نمي آيد امكانات
نسبتا َ مشروع خود را با امكانات نامشروع عراق ،ادغام و قرباني كند .نمي آيد،
شريك كسي شود ،كه شريك جرم صدام حسين است ،صدام حسيني كه دشمن
آمريكا ،ايران و سلطنت بوده و است .اگر مجاهد تا ديروز امكانات جغرافيايي،
تبليغاتي ،نظامي ،سياسي و مالي عراق را به رخ ديگران مي كشيد و همگان را
به چالش مي طلبيد ،تا چند روز ديگر ،همة آن امكانات را از دست خواهد داد و
چيزي هم به اپوزسيون و مردم عراق بدهكار خواهد شد .در عوض ،در همان
جغرافيا ،امكانات فراواني به اضافه شرايط جديد سياسي ،در اختيار سلطنت طلب
ايراني قرار خواهد گرفت .بنابراين ،سلطنت ،نمي آيد بي هيچ دستاوردي،
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امكانات خود و جهان غرب را كه مالي و سياسي و تبليغي و مشروعيت هاي
ديگر مردمي است ،با مجاهد تقسيم كند .خيال مجاهد تخت باشد ،همان گونه كه
راه پيشروي بسته است ،راه عقب نشيني هم كه واشگنتن باشد ،بسته است؛ مجاهد
بايست راه سومي را كشف كند كه استعدادش را هم دارد.
جدا از كشورهاي آمريكا و عراق كه سلطنت و مجاهد ،پس از سالها زندگي و
مبارزه ،به فرهنگ و سياستهاي آن كشورها متاثر و احيانا َ وابسته شده اند،
مجاهد ،از روز نخست و از بدو تولد ،در تقابل با نظام سلطنت متولد شده و
همواره در راست آنان دعوا داشته است.
وقتي چريك انقالبي ،از راه غيرقانوني از كشور خارج شده و در فلسطين
آموزش نظامي مي بيند و دوباره مي خواهد از مرز لبنان  22كيلو اسلحه و
 )35(،T.N.Tو البد يك خروار جهالت ،باز هم از راه غيرقانوني ،وارد كشور
ايران كند؛ مشكلش هم با شاه ضد انقالب اين است ،چرا نمي گذارد ايران را به
فلسطين بدل كند!
حاال همين چريك هاي انقالبي ،عليرغم اين كه هيچ گاه به قدرت سياسي
نرسيدند و شاه ضد انقالب در قدرت بود ،در نقض حقوق بشر و آدمكشي صدها
بار بيشتر از شاه مرتكب جنايت شده اند ،با اين تبصره كه شاه در سال 1357
رفت و چريك مجاهد ،جان تازه ای گرفت.
همچنين ،دو حكومت شاه و جمهوري اسالمي ،اگر ناقض حقوق بشر بودند،
حقوق مردم و دشمنان شان را نقض كردند .اين يكي كه شعار انقالب و آزادي مي
دهد و مادام العمر در اپوزسيون باقي مانده است ،قبل از اين كه به مردم و
دشمنش ضربه بزند ،نفرات خود را به زندان افكند و شكنجه كرد و به زير خاك
فرستاد .كسي كه اگر به دشمن رحم كند ،به اعضاي در بند و زنجيرش ،رحم
نخواهد كرد و به رفيق كش و آدم فروش ،معروف شده است .با اين توصيف،
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مترصد ايجاد جبهة همبستگي است .البد چند سالي است دور و برش معترض و
نفس كش نيافته است و همه ي خشم و كين اش را فروخورده براي روزي كه
جنس تازه وارد شود!
امروزه ثابت شد ،دو حكومت غير دموكراتيك سلطنت و جمهوري اسالمي،
يكي از داليل بقاء شان در قدرت سياسي ،به مبارزه با دولتهايي چون عراق و
جريانات داخلي وطن فروش و وابسته به حكومتهاي تروريسم پرور ،بوده است.
اگر امروز دنيا در مورد تروريسم و تروريسم پروري صدام حسين ،آه و فغان
سر داده است ،در گذشته ،هر دو حكومت ايران ،نظام سلطنت و جمهوري
اسالمي ،طي دوران صدارت شان ،هم با عراق و هم با مزدوران ايراني اش،
مبارزه كرده اند ،اگر چه هر دو اعتقادي به آزادي و دموكراسي در ايران و براي
مردم ايران نداشتند .مجاهد ،در تقابل با دو حكومتي نشو و نما پيدا كرد كه هر دو
در استقالل ،اصول و پرنسيب هاي سياسي و ايدئولوژيك ،چپ مجاهد بوده و هم
اكنون نيز همة افتخارشان مبارزه با جريانات خرابكار و بيگانه پرست است.
مجاهد ،از روز نخست ،از جريان مذهبي به نام نهضت آزادي متولد شد كه آن
جريان ،با آن كه به قدرت سياسي دست يافت ،توان حفظ قدرت سياسي را نداشت.
اكنون ،به طريق اولي ،در تقابل با زمان و زير پتك هاي سنگين جنبش
دموكراسي و سكوالر در ايران ،شانس گذشته را هم ندارد .حاال ،اين جريان ميانه
رو و مردمي بود ،جرياني مذهبي در جامعه اي مذهبي بود .فرزن ِد راديكال و
ناقض الخلقه اش كه پس از تولد در زمان قفل شده و رشد نكرده است ،متاسفانه
بايد گفت ،مرگ ،تنها راه عالج است.
مجاهد ،اگر نتواند در ارتباط با شرايط شكننده اي كه در آن به سر مي برد ،با
سلطنت ائتالف كند ،سلطنتي كه در هر كجا با مجاهد اختالف داشته باشد حداقل
در چند نقطه نظر مساعد با هم دارند و آن اين كه هر دو جريان ،بر خالف
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جريانات ديگر سياسي ،بر اين باورند كه جمهوري اسالمي ،حق آنان را خورده و
جاي آنان نشسته است .هر دو معتقد به سرنگوني جمهوري اسالمي ،داراي
پشتوانه سياسي ،مالي و تبليغاتي خارجي و معتقد به تعادل قوا در ارتباط با
حكومت ايران هستند .منتها سلطنت بنا بر موقعيت و شرايط جغرافيايي كه قرار
دارد ،توانسته است ،شعار دموكراسي و مردم ساالري بدهد و از گذشته اش،
راست يا دروغ فاصله گيرد .مجاهد اين جا خالف سلطنت عمل مي كند .راه را
هم چنان به عقب مي رود .از روز تولد ،در حال عقب روي بود .حال هم كه مي
گويد راه بسته است ،در اصل ،راهي در چشم انداز نيست تا "باز" يا "بسته"
باشد .كسي كه  37سال راه را عقب رفت و سرانجام در درة دشمنان مردم ايران
و باتالق عراق گير افتاده توهم مفرط خواهد بود ،صحبت از راه و بسته بودن راه
بكند .از ياد نبريم ،سازمان وقتي تيم هاي عملياتي خمپاره زني را به تهران مي
ق آن قربانيان مي گفت ،مي خواهيم آن قدر
فرستاد ،در كار توضيحي و تشوي ِ
عمليات در تهران داشته باشيم ،تا بغداد ـ تهران ،را به اتوبان بدل كنيم!
اتوبان بغداد ـ تهران ،كه پولش عراقي و خونش ايراني بود ،هرگز ساخته نشد
و نخواهد شد ،چرا اين كه مهندسش ،مقني بود و از روز اول به فكر راههاي
زيرزميني از بغداد به تهران بود و اتوبان سازي ،پوششي براي راههاي
زيرزميني و مصرف داخلي و سرگرمي براي اعضاي داخلي داشت!
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بخش نهم
آوازهاي دهل دريده گان از صدا افتاده است .دهل هاي گوشخراش
خاموش شده اند .دهل زنان ،دغدغه شكننده تري از حوصله برون افكنده اند.
جبهه همبستگي مجاهدين كه تنها آوازش آن هم آوازي كه در تاريكي و از سر
خوف مي خوانند ،آنتن تروريستي اش را خاموش كرد ،به بهانه سال نو
ميالدي!( )36اگر گسستگي مجاهدين را پوششي همبستگي نياز بود ،بحران در
عراق هم سال نو ميالدي خوانده مي شود!
به هر رو ،تا اين جاي بحث ،آن چه كه از نماي بيروني و از گفتار
متناقض و پر از ابهام طرفداران جبهة همبستگي مجاهدين ،درز كرد ،نمونه
آورده شد كه جبهة همبستگي مجاهدين ،مانند هميشه دروغ و فريبي بيش نيست،
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سران سازمان از عراق است و متذكر شدم ،رهبري
فرار
بهانه اي براي نجات و
ِ
ِ
اين جريان در اين طوفان حوادث ،بتواند كاله خود را از دست گردباد مصون نگه
دارد ،جبهة همبستگي و مبارزه با استبداد و غيره ،پيشكشش! اين بار نيز ،بخشي
ديگر از گفتار ضد همبستگي رهبري اين جريان را مي آورم كه قبل از همه،
رهبري ،اعتقادي به تشكيل جبهه همبستگي ،نداشت و هر آن چه گفته بود ،نياز
امنيتي و توجيه فرارش از كشور عراق بود .اخيراَ ،در يكي از آخرين نشست
هاي توجيهي كه در راستاي آن خط ،تعدادي از سران سازمان بايد به اروپا نقل و
سر سازمانش به اروپا ،سه
مكان مي كردند ،رهبري سازمان ،جهت توجيه انتقال ِ
مورد تكليف و خطر را به اعضايش گوشزد كرد كه آن سه ،مهمترين موانع بر
سر راه سازمان در خارج از كشور و خروج رهبري از عراق است:
اول ،مشكل فعاليت مخالفين سازمان در اروپا.
دوم ،مشكل ديپلماسي كه بعد از راي اتحاديه اروپا عليه فعاليت هاي تروريستي
سازمان به وجود آمد.
سوم ،مشكل مالي!
مسايل ديگري هم مطرح شد كه در كليت همين سه مورد ،توجيه فرار
سران سازمان به اروپا بود .اگر به سه مورد ياد شده توجه كنيم ،خواهيم يافت،
هر سه مورد براي مصرف داخلي و توجيه حضور عده اي از سران سازمان در
اروپا مطرح شده و رهبري ،كماكان مصر است با سه مشكل فوق ،غير سياسي و
به روش هاي تروريستي و باجخواهي برخورد كند و نه به سبك شعاري كه نياز
جبهة همبستگي است .قبل از اين كه بخواهم به تناقضات محورهاي باال اشاره
كنم ،يادآوري مي شود ،مطرح كردن محورهاي باال به عنوان سه معضل اصلي
پيش پاي سازمان ،نمايانگر عدم اعتقاد به جبهة همبستگي مطرح شده از جانب
مجاهدين است و رهبري سازمان ،نمي خواهد بهاء راهگشايي سياسي و امنيتي
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را ،به طور واقعي بپردازد ،بلكه هم چنان و به روال قبل ،سعي دارد ،بهاء خيانت
و جنايت هاي بي سابقه اش را به ديگران نسبت دهد .به ارزيابي دقيق تر سه
محور باال مي پردازم:
اول ،مخالفين سازمان ،همان افراد جداشده از مجاهدين هستند كه هر
كدام پس از سالها كار شبانه روزي در صفوف مجاهدين ،متحمل و شاهد انواع
نقض حقوق سياسي و انساني خود و ديگران بوده و هر يك ،انواع زندان و
شكنجه و تحقير و ستمهاي ديگر سازماني را با پوست و گوشت شان تجربه كرده
اند .رهبري سازمان ،براي حل اين چنين معضالتي كه در اصل مي بايست خود
و سازمانش را منحل و راه حل نهايي را از طريق دادگاه جنايتكاران جنگي
جستجو و تمكين مي كرد ،حداقل نمي آيد مانند صدام حسين بگويد ،زندان را
منحل مي كنم ،شكنجه ،ارعاب ،گروگانگيري ،انواع فشارهاي غيرانساني و
موارد بي شمار نقض حقوق انساني را دست مي شويم .بنابراين ،او مي خواهد با
دور زدن اين معضل ،مشكل فوق را كماكان با برخوردها و سياست هاي تجربه
شده و ابزارهاي ب اقيمانده در دست رهبري كه همان توطئه و تفرقه اندازي باشد،
حل نمايد .يعني حلقه هاي ضعيف و جاهل را خريده و عليه افراد مقاوم و آگاه تر
به كار گيرد .با اين تبصره ،فعاليت و سالم ماندن اعضاي جديد در اروپا را
عداوت و تقابل با اعضاي مخالف مي داند .او راهي براي راضي نگهداشتن و
كنترل اعضاي جديد در اروپا ندارد ،جز برخورد و كينه توزي نيروهاي وفادار،
عليه دشمنان سازمان كه مقيم اروپا هستند! در اين راستا ،سازمان طي هفته هاي
اخير ،بيش از  200تن از اعضاي بااليش را از طريق كشور دوبي ،وارد
كشورهاي اروپايي به ويژه آلمان كرده است .مسئول اين عمليات جابجايي
غيرقانوني ،فردي به نام هادي روشن روان ،با نام مستعار هوشنگ ،است .اين
فرار اعضاي باالي سازماني ،در حالي است كه مسعود رجوي ،براي
سيل
ِ
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اعضاي پايين تر كه تنها براي مصرف نظامي و گوشت دم توپ ،تربيت شده
بودند ،طرح جنگ انتحاري عليه جمهوري اسالمي را در سر دارد .سازماندهي
انتحاري ،بدين گونه است كه ،هر سه الي چهار عضو سازمان ،تشكيل يك يگان
صفر جنگ ،وقتي كه صدام حسين كنترل
نظامي را مي دهند! آنان در ساعت ِ
سياسي و نظامي در عراق را از دست داد ،بدون ارتباط با فرمانده و پشت جبهه،
به اشكال انتحاري ،وارد خاك ايران شده و با نيروهاي نظامي ايران درگير نبرد
مي شوند! در اين نبردهاي كور و انتحاري ،سعي مي شود تا همة نيروهاي
ناراضي و زنداني را با تشويق و فضاسازي ،به قتلگاه بفرستند .سپس ،تحت
پوشش جنگِ نيروهاي پايين و سردرگمي برآمده از جنگ و مرگ ،كه شباهت
زيادي به فرمان نظامي سال  1360مجاهدين عليه جمهوري اسالمي خواهد
داشت ،نيروهاي باال ،امكان و مشروعيت فرار از خاك عراق را بدست خواهند
آورد! ريل فرار نيروهاي وفادار ،كه در اصل آنان راهگشا و قالب ساير
نيروهاي معروف به چشم و گوش رهبري ،خواهند بود ،از چند هفته قبل آغاز
شده است.
دوم ،ديپلماسي در اروپا ،پس از صدور راي اتحاديه اروپا مبني بر
تروريست بودن مجاهدين ،توجيه خروج و فرار سران سازمان از عراق و
اقامت شان در اروپا شده است .اگر سازمان به طور واقعي مي خواست اين راي
را از اتحاديه اروپا ،انگلستان و آمريكا ،پس بگيرد ،مي بايست در شعار و عمل،
تروريسم را نفي كرده و به دموكراسي ،آراي مردم و منشور حقوق بشر ،گردن
مي نهاد .باصطالح ،راه عقالني و سياسي را مي پيمود و نه راههاي جاسوسي،
مزدوري ،دروغ ،شانتاژ ،فريب و غيره را!
سوم ،مشكل مالي ،مانند محور دوم ،اعضايي كه به تازگي وارد خارج
كشور شده اند را دنبال نخود سياه فرستاده و از طريق گدايي در خيابان و انظار،
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آنان را تحقير مي كند .سازمان ،در كار توضيحي براي اعضاي جديدالورود به
اروپا ،اين گونه وانمود مي كند كه اخيراَ ،سازمان دچار كمبود مالي شده تا هم
چنان اعضاي جديدالورود به اروپا را در معرض رياضت باقي بدارد .اعضاي
سازمان كه پس از سالها مرارت و رياضت ،وارد اروپا مي شوند ،نيازهاي مادي
بيشتري پيدا كرده و نيازشان در محيطي آزادتر افزايش خواهد يافت كه از ديدگاه
سازمان ،هر گونه افزايش توقع و تمتع از نيازهاي مادي ،اعضاي انقالبي و
مجاه ِد رياضت كش را از دور مناسبات فرقه گرايانه خارج خواهد كرد!
سازماني كه مشكل مالي را مطرح مي كند ،توضيح نمي دهد ،چگونه مي تواند،
ارتشي را در تبعيد و بدون هيچ گونه منابع مادي و توليدي و مردم تحت استثمار،
تامين مالي و سرپا نگه دارد!
سه نمونه فوق ،نشانگر عدم اعتقاد به جبهة همبستگي از طرف رهبري
سازمان است .كسي كه مي خواهد در كنار ساير مشكالت سازماني ،اين سه
مشكل حاد را حل و فصل نمايد ،اوالَ دروغ نمي گويد ،ثانياَ ،سازماني كه به
دموكراسي و آزادي اعتقاد داشته باشد ،به جاي درگيرشدن با معضالت فوق،
راههاي واقعي مشكالت و موانع بر سر راه جبهة همبستگي را بررسي كرده و
همبستگي و اتحاد را اولين گام ،در راه دموكراسي در ايران قرار خواهد داد .ولي
همان گونه كه بارها گفته شد ،مشكل اخص سازمان و رهبري اش ،هيچ كدام از
محورهاي فوق نيست ،جبهه همبستگي ،انتقال اعضاي باال به اروپا ،جنگ
انتحاري نيروهاي پايين در عراق ،فعال بودن مخالفين سازمان در اروپا ،كمبود
مالي و غيره ،همه و همه توجيه فرار شخص رهبري سازمان از عراق در
راستاي ايجاد محيطي امن براي سازمان جديد سياسي و پوششي ،است ،بدون اين
كه بخواهد بهاء  37سال جنايت و خيانت محيرالعقول سازماني را بپردازد.
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بخش دهم
در شماره قبل اين مبحث ،به يك سازماندهي انتحاري از جانب سازمان
صفر جنگ كه صدام
مجاهدين اشاره شد كه آن سازمان رزم ،در حوالي ساعت
ِ
كشور عراق را از دست داد ،تصميم دارد به
حسين ،كنترل سياسي و نظامي
ِ
كشتار نيروهاي پايين و
انتحار نظامي دست زند ،انتحاري كه شرايط و زمينه
ِ
فرار سران سازمان را مهيا نمايد .اگر اين سازمان رزم ،با سازماندهي انتحاري
ِ
كه عمليات فروغ دوم ،نام دارد ،بتواند وارد خاك ايران شود ،اين ،بزرگترين
جنايت جنگي در قرن بيست و يكم خواهد بود .از ياد نبريم ،يكي از بزرگترين
جنايات جنگي در قرن بيستم نيز ،عمليات فروغ اول ،نام داشت كه در  3مرداد
سال 1367از جانب مجاهدين و به قصد سرنگوني جمهوري اسالمي ،اتفاق افتاد
كه در حين جنگ و به تالفي آن جنايت جنگي ،هزاران تن از فرزندان ايران در
جبهة جنگ و زندانهاي جمهوري اسالمي ،به قتل رسيدند .اگر به عقب و گذشته
ادوار عمرش ،در جنگ با دو
سازمان مجاهدين برگرديم ،اين سازمان ،در همة
ِ
نظام سلطنت و جمهوري اسالمي ،بر اساس ايدئولوژي مرگ و شهادت ،چنين
عمل كرده است تا با مرگ و زنداني دادن اعضايش ،بتواند عليه دشمن تبليغ و
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مظلوم نمايي كند ،حاكميت را راديكال تر و زمينه هاي اجتماعي را براي انقالب
آماده نمايد .حال كه جمهوري اسالمي به اين ترفندشان پي برد ،زندان و شكنجه و
ترور رهبري و غيره ،به
مرگ را به بهانه هاي واهي چون ،نفوذي و جنسيت و
ِ
درون مناسبات فرقه گرايانه شان كشانده اند .اگر كه امروز ،بخشي از افكار
عمومي به نقض حقوق بشر در حاكميت معطوف است ،بخشي ديگر از افكار
عمومي ،به نقض فاحش حقوق بشر در سازماني معطوف است كه ،مدعي مبارزه
با نظام جمهوري اسالمي است!
در اين ميان اما ،شعار ايجاد جبهة همبستگي از جانب مجاهدين ،چرا
مطرح مي شود؟! به ياد داريم ،در سال  1991در جريان جنگ خليج فارس،
مابين عراق و نيروهاي متحدين ،يكي از طرفين بازنده در آن جنگ ،سازمان
مجاهدين بود كه از آن پس موقعيت خود را به مثابه اهرم فشار سياسي و نظامي
در دست عراق و غربيها ،در مقابل جمهوري اسالمي از دست داد و باصطالح،
در شرايط بعد از جنگ خليج فارس ،زمان بر عليه اش و موقعيت اش در عراق
پيش مي رفت .در جنگ آيندة آمريكا عليه عراق نيز به طريق اولي ،شرايط براي
اين سازمان دشوارتر و شكننده تر خواهد بود .سازماني كه سرنوشتش را نه به
سرنوشت حاكميت عراق ،بلكه دقيقا َ به سرنوشت شخص صدام حسين ،گره زده
است .در جنگ آتي ،قبل از اين كه ديكتاتور بغداد ببازد ،رهبر سازمان مجاهدين،
به جز سكه هاي اهدايي صدام حسين ،همة هست و نيستش را خواهد باخت .طرح
سازماندهي انتحاري يا حمام خون براي اعضاي پايين و فرار براي اعضاي باال،
در راستاي حفظ تتمة تشكيالت و رهبري سازمان است .طرح جبهة همبستگي نيز
توجيه همين جنگ است .چرا اين كه فردا ،وقتي آبها از آسياب افتاد ،سازمان در
عراق ضربه نظامي خورد و به تبع آن ضربه ،نيروهاي پايين و مزاحم را قرباني
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و نيروهاي وفادار را به اروپا نقل و مكان داد ،در گوشه و كنار ،از رهبري
سازمان كه كامالَ ريل عوض كرده ،سئوال خواهد شد ،در كمينگاه عراق ،چه راه
حل و فرصتي را براي نجات نيروهاي تان كه در اصل اسيرتان بودند ،در دست
داشتيد و چرا از ابزارهاي ممكن استفاده نكرديد؟! طبعاَ ،وي با پيشدستي ،جواب
انقالبي خواهد داد ،قبل از انجام عمليات فروغ دوم ،طرح همبستگي ملي را اعالم
كردم ،ولي كسي به آن نياز پاسخ مثبت نداد ،آن طرح و جبهة همبستگي ،يگانه
مفري و نجات سازمانم در عراق بود! بنابراين ،طرح جبهة همبستگي ،كه امروز
نه گردانندگانش و نه اپوزسيون برون مرز ايراني آن را جدي گرفته است ،در
آينده اي نه چندان دور ،مانع از انتقاد و اعتراض مردم ،روشنفكران و نزديكان
آن قربانيان خواهد شد .هر فرد سياسي ،در اين شرايط حساس مي فهمد،
مجاهدين ،با روحيات و ايدئولوژي ساديستي ـ مازوخيستي ،يا خود در ديگران
مستحيل مي شوند يا ديگران را در خود استحاله مي كنند و راه سومي ،وجود
ندارد .نگاهي به مناسبات و فرهنگ تروريستي ـ باجخواهي اين سازمان ،در
بيرون از خودش و در ارتباط با آن دسته از كسان ،شخصيت ها و نيروها كه
قادر به استحاله در اين سازمان نبودند ،گواه اين بيماري سياسي ـ رواني است.
گواه اين است ،رهبري اين جريان ،با طرح جبهة همبستگي ،مي خواهد اهرم ضد
انتقادي عليه منتقدين و معترضين به انتحار دستجمعي كه در آينده به پا خواهد
داشت ،داشته باشد و ضمناَ ،هر نوع انتحار و جنايت جنگي را نه عمدي بلكه
سهوي قلمداد كند! كسي كه اعتقاد دارد ،هر كه با من نيست ،دشمن من است ،و
اين را در شعار و عمل به اثبات رسانده است ،چگونه مي تواند ،از ميان
دشمنانش ،جبهة همبستگي ،عليه نظام جمهوري اسالمي ،ايجاد كند .كسي كه در
سياست و نظامي گري ،معتقد به شكستن پلهاي پشت سر ،براي سريع تر رسيدن
به قدرت است ،كسي كه مي گويد ،عضو من مي بايست لم يرتابو(برگشت ناپذير)
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باشد ،با چه كسي خواهد توانست همكاري كند؟! با ارباب و مزدورانش كه تا
كنون همكاري كرده و طرح عقد و اخوت و همبستگي بسته است؛ ولي با مخالفين
و نيروهايش ،تاكنون نتوانسته است .حاال هم به اين نتيجه رسيده كه نيروهاي
نظامي كار را مي بايست در ميان راه قرباني كند ،وگرنه ،آنان ،در دنياي سياسي ِ
فردا ويروس كشنده تشكيالت و سازمان جديدش خواهند بود .يك بار ديگر به
عقب و به سالياني نه چندان دور برگرديم ،ببينيم ،سازمان تروريستي ،تا زماني
كه فكر مي كرد ،راه پيشروي صاف و هموار است ،چگونه براي تصاحب همة
قدرت ،هيچ فرصت و بهانه اي را به ترور شخصيتي همين اشخاص و نيروهايي
كه شعار طرح همبستگي را براي ترمز ،پيش پايشان قرار داده ،از دست نداده
بود .كسي كه با فدايي ترين ،پخمه ترين و صادق ترين نيروهاي مذهبي و چشم و
گوش بسته اش نتواند كار كند ،كار يك طرفه كند ،با دشمن ،دشمني كه در هر كجا
و در هر سر فصل به دشمني با آنان مباهات كرده و براي حفظ نيروهايش ،به آن
دشمنان نيازمند بود ،چگونه خواهد توانست كار سياسي را دنبال كرده و از طريق
آنان مفري يابد .با اين وصف ،طرح جبهة همبستگي ،مي بايست يك اهرم ضد
تبليغاتي پس از جنايت جنگي پس از عمليات شكست خورده فروغ دوم ،باشد.
معهذا ،يك بار ديگر گروههاي اپوزسيون برون و درون مرز ايراني را از چشم
رهبري سازمان تروريستي مجاهدين ،مورد ارزيابي قرار مي دهيم.
در مورد اپوزسيون درون مرز ايراني ،سازمان تروريستي ،به طور فله اي،
بر اين باور است:

"مدعيان خط استحاله ،گدايان و آوارگان سياسي داخل كشور ،مرزبندي با
دشمن ضد بشري را كه مرز شرف و آزادگي ايران است خوش نمي دارند و
خواهان در هم ريختن آن هستند"()37
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ايدئولوژي ارعاب و حذف ،در مورد شخصيت هاي مبارز داخل كشور كه
مرگ و زندان شان خوب ،و زنده ماندن و مبارزه شان ،بد است ،به عيان
اعتراف دارد:
"مهدي بازرگان= خرفت سرمست( )38دكتر يزدي= فريبكار و شياد()39
مسعود بهنود= عزيزكرده شاه( )40حبيب هللا پيمان= مهره پيشاني سفيد()41
و."...
اين انديشه و فرهنگ ،در مورد شخصيت هاي سياسي كهه در خهارج از كشهور بها
بههاء نسهبي و مبهارزه اي واقعهي عليهه نظهام جمههوري اسهالمي ،مبهارزه مهي كننهد،
معتقد است:
"ابوالحسههن بنههي صههدر= معتههاد خمينههي( )42نشههريه انقههالب اسههالمي= خههروس
نامه( )43خانبابها تهرانهي= حهق العمهل كهار حرفهه اي( )44عليرضها نهوري زاده=
مزدور اجاره اي( )45رضا پهلوي= پسرك عقب مانهده شهاه مهدفون( )46منهوچهر
صالحي= ولگرد سياسي( )47محمود راسخ افشار= رجاله( )48احمهد سهالمتيان=
پاسههدار سياسههي رژيههم( )49علههي اصههغر حههاج سههيد جههوادي= تفالههه سياسههي()50
عبهههدالكريم الهيجهههي= ورشكسهههته سياسهههي( )51منصهههور فرهنهههگ= فاقهههد شهههرافت
اخالقي( )52فرههاد بشهارت= عنصهر سهفله( )53منصهور حكمهت= پهادوي سهفله و
بي مقدار( )54باقر معين= لجن پراكن( )55هوشنگ اميراحمهدي= مهزدور معلهوم
الحال( )56فرخ نگههدار= بنهدباز غريهب( )57پرويهز اصهفهاني= سهاواكي شهناخته
شهده( )58همهايون كاتوزيهان= پاسهدار سياسهي آخونهدها( )59علهي كشهتگر= سهينه
چاك آخوندها( )60احسان نراقي= روضه خوان و لغزخوان( )61حسين مههري=
ساواكي شهناخته شهده()62بابهك اميرخسهروي= جاسهوس اجنبهي( )63نشهريه صهبح
ايههههران= ننگهههههين

نامهههههه( )64نشهههههريه انترناسههههيونال= بچهههههه آخونهههههدهاي شهههههبه
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ماركسيسهت( )65نيمهروز= اطالعهات آخونهدها( )66كيههان لنهدن= پاسهدار صهديق
ديكتاتوري( )67راه كارگر= محفل ورشكسته و ارتجاعي( )68بي بي سي= حرام
لقمهههههه()69جبههههههه ملهههههي= مجيزگويهههههان رفسهههههنجاني( )70كوملهههههه= جريهههههان
عشههيرتي()71فههداييان خلههق اكثريههت= بانههد خيانتكههار اكثريههت()72نهضههت مقاومههت
ملي= پس مانده هاي ساواك شاه( )73و!...
در مورد شخصيت هاي فعهال مبهارزات خهارج كشهور كهه از سهازمان مجاههدين
رها شده و نسبت به اعمال و رفتار مافيايي و توتاليتر آن سازمان اعتراض دارند،
القهابي چههون پتيههاره ،بههي نههاموس ،آدم فههروش ،جاسهوس ،مههزدور ،خههائن و تمههامي
القابي كه مختص سازمان است ،براي دفع انتقاد و مبارزه شان ،به آنان نسبت داده
مي شود.
در مههورد اعضههاء و گروههههايي كههه تههن بههه همكههاري بهها شههوراي ملههي مقاومههت
مجاهدين ندادند ،اين چنين فرافكني مي شود:

"از آنجا كه از مقاومت انقالبي و شوراي ملهي مقاومهت بيهرون انداختهه شهده انهد
از پيروزي ها و سرافرازي هاي مقاومت بيشتر از سايرين مهي سهوزند و حسهرت
مي خورند ،بروز اين سهوزش فهوران عفهن تهرين لجنزارههاي آخونهدي از ذههن و
ضههههههمير آنههههههها و ايههههههن قبيههههههل گنههههههد گههههههاو چالههههههه دهههههههاني هاسههههههت")74(.
نيروي وابسته و مزدور ،تروريستي و باجخواهي ،سرانجام ،جامه ژنده و آلهودة
خود را به تن همة گروههاي اپوزسيون و مخالفين نظام جمهوري اسالمي مي كنهد
و مي گويد:
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"گروهها و سازمانهاي بي هويت از انطباق فعال با شهرايط سياسهي روز عهاجز
مانهده و در كهوران حهوادث مضهمحل مهي گردنهد و افهراد وابسهته بهه آنهها ههم خهواه
ناخواه از جريان مبارزه انقالبي خارج شده و با سرافكندگي به مهرداب پاسهيويته و
بي عملي و سازش مي غلتند")75(.
آن چه كه در باال آورده شد ،مشتي از خروار و مربوط به سرفصلي مشخص و
بخشهي از شخصههيت ههها و نيروهههاي اپوزسههيون درون و بههرون مههرز ايرانههي عليههه
نظههام جمهههوري اسههالمي بههود ،كسههاني كههه بههه گونههه اي در راه دفههاع از آزادي و
دموكراسي و يا هر مشكل ديگر ،تنشان به تن جريان باجخواهي برخورد كرد .در
مورد اعضهاي داخهل ،كهه ايهن دسهتگاه را ظرفهي بهراي مبهارزه بها اسهتبداد انتخهاب
كرده بودند ،وقتي داخل شدند ،ناچار شدند سوگند وفهاداري ابهدي بهراي ابهد مانهدن
در خدمت دستگاه ياد كننهد( )76وضهعيت هولنهاك زيسهتي و تحقيهر و نقهض حقهوق
انسهاني و سياسهي ،اساسها َ بهه مهادون عصهر بهرده داري بهر مهي گهردد و تصهورش
براي انسان زميني بسا سخت است.
آن چه آورده شد ،و بخشي ديگر نيز در "اسهناد شهماره يهك" در انتههاي فهرسهت
اسهناد ،آورده خواههد شهد ،فرهنهگ و ايهدئولوژي سيسهتم ههاي توتهاليتر ،مافيهايي و
تروريستي است .سازمان محوري جبهة همبستگي ،اگر ،با طرح جبهة همبستگي،
سهر سهوزني از آن اشهاره رفهت،
به خواهد ،از اين فرهنگ و ايهدئولوژي ،كهه تنهها ِ
دسههههههت بههههههردارد ،شيشههههههة عمههههههر

خههههههود را خواهههههههد شكسههههههت!
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بخش يازدهم
هنوز اين سلسله نوشتار ،در باب جبههة همبسهتگي مجاههدين ،كهه از شهمارة اول
اين مجموعه آغاز شهد ،بهه سهرانجام درخهوري نرسهيده و جمهع بنهدي نشهده بهود كهه
هفتههة قبههل ،توسههط يكههي از فراريههان از جهههنم رجههوي كههه اخيههراَ خههود را بههه اروپهها
رسههانده بههاخبر شههدم ،جبهههة همبسههتگي مجاهههدين ،شكسههت خههورده و ايههن را خههود
رهبري ،پس از دو ماه از اعالن جبهة همبستگي ،در يك نشست جمعهي در عهراق
نزد همگان اعتراف كرد .اين امهر بهراي خهود نگارنهده ههم جهاي حيهرت و شهگفتي
دارد .شگفتي نه از بابت شكست ،اين را از اول ايهن گفتهار بها قاطعيهت تاكيهد كهرده
بودم .شگفتي از اين بابت ،سازماني كه در بسياري موارد در حد يك دولهت امكهان
و ابزار دفاع و تهاجم نامشروع در اختيار دارد ،براي شاهرگهاي حياتي و سياسي
كه مستقيما َ به قلب و سر دستگاه خون رساني مي كند ،كم آورده ،بايد تصورش را
كرد در پايين و سرانگشتانش ،تا چه ميزان عاجز و درمانده و تهي است.
در آبانمههاه امسههال ،وقتههي كههه مجاهههدين طههرح جبهههة همبسههتگي بههراي سههرنگوني
جمهههوري اسههالمي را اعههالن كردنههد ،از همههان روزهههاي اول و بهها شههناختي كههه از
ماهيت جريانات تروريستي در دست بود ،آوردم كه اين جريان شانسي براي ادامه
بقاء در دنياي امروز را ندارد و طرح جبهة همبستگي از جانب آنان ،در اصل يك
نهوع فههرار بههه پههيش محسههوب مههي شههود .بهها ايههن وجههود ،در گوشههه و كنههار ،از ميههان
روشنفكران و فعالين سياسي ،ترس و ترديدها و ايضا َ شهوق و ذوق ههايي بهه چشهم
مي خورد ،مبني بر اين كه شايد براي اولين بار ،مجاهدين به سمت مردم انعطهاف
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به خرج داده و اگر كارشان بگيرد ،سر بعضي ها بي كاله خواهد ماند! بهه بهاورم،
حجم تبليغات سرسام آوري كه پشت جا انداختن چنين طرحي رفته بود ،حداقل مي
بايست اين غائله يك سال ادامه مي يافت و اذهان ساده و فضاي سياسي را مشهوش
و آشههفته مههي كههرد .ولههي خوشههبختانه ،حههداكثر سههه مههاه بيشههتر بههه درازا نكشههيد و
آوازهاي دهل هاي دروغين از صدا افتاده اند.
اگر چه شكست تز سياسي برون رفت تروريسم را مي توان به بحهران عهراق و
 11سهپتامبر سهال  2001ربههط داد ،بها ايههن وجهود ،ايهن دو فرعههي بهوده و دو عامههل
اصلي ،همان زمان و تاريخ است كه اين چنين بهه جريانهات ميهرا و مرتجهع كهه در
تقابل با زمان و تكامل قرار گرفتهه انهد ،حكهم مهرگ صهادر مهي كنهد .تهاريخ ،بهراي
موجودات پيهر و ويرانگهر ،حكهم مهرگ صهادر مهي كنهد و زمهان ،بهراي موجهودات
عناصر تشكيل دهندة آنان را به همراه دارد.
بيشتر
مرده ،تجزيه هر چه
ِ
ِ
دوران ،دوران افول و مرگ تروريسهم اسهت .بهراي تروريسهم ،شكسهت در همهة
جبهههه ههها و همههة زمينههه ههها فرارسههيده اسههت .ايههن تنههها مههورد جبهههة همبسههتگي و
فراخواندن ديگران براي نجات يا از اين شاخ به آن شهاخ پريهدن نبهود كهه شكسهت
خههورد ،در همههين يههك سههال اخيههر ،تمههامي طههرح ههها و برنامههه هههاي مجاهههدين ،بههه
شكست و افتضاح و رسوايي انجاميد .از سال قبهل يعنهي  ،1380طهرح ابوغريهب،
يهها فههروش اعضههاء بههه دولههت هههاي عههراق و ايههران ،بههه شكسههت منجههر شههد .طههرح
عمليات فروغ دوم ،كهه بهه عمليهات انتحهاري بهراي اعضهاي پهايين معهروف اسهت،
سازمان رزم و اهدافش افشاء شهد .عمليهات فهرار رهبهري از عهراق ،كهه در ادامهة
عمليات انتحاري نيروهاي پايين قرار داشت ،افشاء و رسوا شد .طهرح فهتح اروپها،
كه در اصل قالبي براي فرار رهبري سازمان از عراق بهه اروپاسهت ،افشهاء شهده
و شكسههت خههورده و همههين طههور تمههامي طههرح هههاي ديگههر انتحههاري و سياسههي و
نظامي و جاسوسي و غيره ،شكست خورده است .چرا ايهن همهه طهرح ،بها آن همهه
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سرمايه هاي گزافي كه پشتش مي رود ،شكست مي خورد و هر طهرح ديگهري كهه
هنوز به ذهن رهبري سازمان متبادر نشده و بر روي كاغذ نوشته نشده به شكسهت
مي انجامد؟!
دسههتگاه مجاهههد ،بهها ايههدئولوژي قههرون وسههطايي ،كههه در اصههل اعتقههادي هههم بههه
مناسههبات و فرهنههگ فئههودالي و حتههي بههه پايگههاه طبقههاتي اش ،خههرده بههورژوازي،
ندارد ،براي حفهظ و كنتهرل اعضهايش ،بهه قهوانين و مناسهبات مهادون بهرده داري،
روي آورده اسههت كههه اينههها در مههرور زمههان ،تشههكيالت مجاهههدين را ماننههد عصههاي
موريانههه خههورده از درون خههورده و بههه نقطههه انفجههار درونههي كش هانده و تنههها مانههده
اسهت ،رهبههري بها تكيههه بههر نيروههايي كههه اگهر بالفعههل دشههمنش نباشهند ،دوسههتش هههم
نيسههتند .در طههرح كمههدي فههتح اروپهها ،كههه بههيش از  200تههن فرمانههدهان سههازمان بههه
اروپا انتقال داده شده اند ،نيروهاي پايين سازمان ،به خوبي دريافته اند كه رهبهري
در هر سرفصل حساس و بزنگاه حادثه ،جهز فهرار ،ههواي ديگهري در سهر نهدارد.
بنههابراين ،نيههروي پههايين و ناراضههي و سههرخورده ،جههز فههرار از سههازمان ،دغدغههه
ديگري در سر ندارند .حتي اگر بتوان ،با همهة تلقينهات و تضهييقات فرقهه گرايانهه،
نيروها را هم چنان با فتواي تضاد دوران ،جهاد اكبهر ،در زنهدان تودرتهو و جنهون
آساي جنسيت ،باقي داشت.
ههر
ايهههن چنهههين تراوشهههات ذههههن رهبهههري ،كهههه در راسهههتاي تحقيهههر و تحميهههق و سه ِ
كارگذاشتن اعضايش به كار مي رود ،رفته رفته بهه جانمايهه و فرهنهگ سهازماني
بدل شده و بهه بيهرون سهرايت كهرده و بهوي تعفهنش عهالمي را فراگرفتهه اسهت .ايهن
است كه حتي جان دادنش را كسهي بهاور و توجهه نمهي كنهد .رهبهري مجاههدين ،در
راسهتاي كنتهرل بهي دردسهر و بهي دغدغههه اعضهايش و ايهن كهه موقعيهت خههويش را
مادام العمر در راس سهازمانش ثابهت نگههدارد ،مناسهبات مهادون حيهواني و مهادون
بههرده داري را كههه حتههي در عههالم وحههوش و عصههر بههرده داري ،مرسههوم نبههود ،در
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سازمانش ،براي اعضايش به كار گرفته و حاكم كرده اسهت .پهس از آن ،از مهدار
يك سازمان فرقه اي و تروريستي ،گذشته و به يك سازمان آدمكهش و گروگهانگير،
با فرهنهگ ساديسهتي ـ مازوخيسهتي ،بهدل شهده اسهت .اسهتفاده از احساسهات مهذهبي
اعضههاء بههراي ابههد مانههدن در تشههكيالت( )77تهها اسههتفاده از زنههدان و شههكنجه هههاي
وحشيانه اي كه به مرگ و ويراني اعضاء منجر شده است( )78و صدها ديوار و
مانع خروج و اعمال و رفتار عصر برده داري را براي مهار و كنترل اعضاء بهه
كار گرفته است كه هيچ كهدام از آن روش ههاي اختنهاق و ارعهاب و قيهد و بنهد ،در
جوامع پيشرفته و عقب ماندة امروزي ،ديده و شنيده نمي شود.
الزم به ذكر نكته جالبي است ،در كتهاب "كنتهرل نيهرو" بهه شهرح نزديهك بهه 80
اهرم مهار نيرو از جانب سازمان پرداختم( )79كه يكهي از آن اههرم ههاي كنتهرل،
اسهتفاده از نفهي جنسهيت بههود .آن روز ،يعنهي در تابسهتان سهال  1370در گرمههاگرم
انقالب ايدئولوژيك دروني ،رهبري سهازمان ،در راسهتاي توجيهه نفهي جنسهيت ،بهه
كرات همة انسانهاي آلوده به جنسيت را حيهوان خطهاب مهي كهرد و حتهي انديشهه و
دستاوردهاي تاكنوني بشر امهروزي را كهه بهه جنسهيت آلهوده انهد ،بهه سهخره گرفتهه
بود! طي دهه اخير ،اهرم جنسيت يها بهتهر بگهويم زنهدان جنسهي ،آن چنهان كهارايي
داشت كه با صرف انرژي و سرمايه گذاري كالن ،شاخ و بال يافت و در راسهتاي
اخته كردن جان و تن اعضاء ،به دنياي حيوانات و پرندگان زبان بسته نيز سرايت
كههرد و سهههرانجام ،رهبههري ،جنايهههت عليههه بشهههريت را تهها النهههة حيوانههات و آشهههيانة
پرنهدگان نيههز گسهترش داد .بههه روايهت قربانيههاني كهه اخيههرا َ از جههنم رجههوي ،فههرار
كرده اند ،اعتراف كردند ،رهبري ،نه تنها مشكل الينحل جنسي كهه از اول انقهالب
ايههدئولوژيك ضدجنسههي ،قههولش را داده بههود ،حههل نكههرد ،بلكههه ،بههه مراتههب ،مشههكل
جنسههي را مههابين اعضههاء تشههديد و تحريههك كههرده بههه گونههه اي كههه عنصههر موحههد و
مجاهد خلق را به هم بستري با حيوانات زبهان بسهته كشهانده و در ايهن رابطهه جهدا
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از قربانيان ضد جنسي كه اعضاي مجاهد بودند ،حيوانات و پرنهدگان نيهز مشهمول
اين قوانين و فتاوي الهي شدند )80(.يعني رهبري مجاهدين هم چنان كه ركهوردار
جنايت عليه بشريت تاكنون بهوده و افتخهارش را كسهب كهرده ،مهي خواههد در نهوك
پيكههان جنايههت عليههه حيوانههات و پرنههدگان نيههز قههرار گيههرد ،آن هههم بههه ايههن بهانههه
ضدانساني كه چرا حيوانات و پرندگان ،با هم نوع خود جفتگيري مي كنند!
اگر اين چنين رفتارهاي وحشيانه و فراطاقت انسان در مناسهبات مجاههدين ،كهه
تنها به گوشه اي از آن اشاره رفت ،هم چنان ادامهه يابهد ،طبعها َ تبعهات و خطهراتش
رهبري سازمان را در آينده نيز تعقيب خواهد كرد .مثالَ يكي از بزرگترين برنامهه
اي كه رهبري سازمان بهراي افهراد ناراضهي و سهياهي لشهگرهاي دسهتگاه نظهامي
در راستاي سر به نيسهت كردنشهان در دسهت دارد ،عمليهات فهروغ دوم ،نهام دارد؛
الزم اسههت خاطرنشههان شههود ،اگههر شكسههت و ناكههامي عمليههات فههروغ اول ،كههه در
سال 1367و ظاهرا َ براي تصرف تهران ،برنامه ريزي شهده بهود ،بازمانهدگان و
ناراضهههيان آن جنايهههت جنگهههي را عليهههه رهبهههري جنايهههت ،شهههورانده و آنهههان را بهههه
اعتراض و فعاليت سياسي واداشته است ،متاسفانه بايسهت اعتهراف كهرد ،قربانيهان
و شكسهت خوردگهان و بازمانههدگان عمليهات انتحهاري فههروغ دوم ،اگهر كهه در آينههده
نزديههك اتفههاق افتههد ،بههه كههار سياسههي بسههنده نكههرده و در مقابههل دسيسههه هههاي رهبههري
بههراي حههذف جههان و آرمانشههان ،بههه افههراط روي خواهنههد آورد و بههه كههار سياسههي
صرف بسنده نخواهند كرد.
ِ
مع الوصف ،در جمع بندي اين سلسله نوشهتار ،بايهد خوشهبين بهود .خوشهبين بهود
به نتيجه نبرد توده ها عليه تروريسم و خشهونت و بنيهادگرايي .اگرچهه طهرح جبههة
همبستگي تروريسهم ،بها آن همهه قيهل و قهال گهرانش ،نتوانسهت دو مهاه دوام آورد و
سرانجام شكست خورد ،بايهد خوشهببين باشهيم بهه آينهده اي نهه چنهدان دور ،سهازمان
مجاهههدين و س هاير سههازمانهاي تروريسههتي و خشههونت طلههب ،از صههحنه نظههامي و
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سياسي جههان حهذف خواهنهد شهد .امها ،بيچهاره انسهانها ،بيچهاره حيوانهات و بيچهاره
پرندگاني كه قرباني خشونت سازمانها و گروههاي متعصب و خشونت طلب ،شهده
اند.
"پايان"

فهرست اسناد:
1ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،605صفحه اول
2ـ همانجا ،صفحه 6
3ـ همانجا ،صفحه6
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4ـ همانجا ،صفحه 6
5ـ نويد اخگر ،سايت مهديس(2002/11/26 ،ايشان ماموريت هاي مختلفي از جانب سازمان بر
عهده دارد كه يكي شاعر دربار مسعود رجوي است ،ديگري مقابله با مخالفين سازمان و)...
6ـ گفتگو با اردشير پرهيزگاری در آلمان ،که خود يكي از قربانيان تبادل اسرا مابين مجاهدين،
حكومت بعث عراق و جمهوري اسالمي ايران بود ،سال 1381
7ـ سايت مهديس2002/11/25 ،
8ـ گفتگو با عباس صادقی نژاد در آلمان ،از قربانيان شكنجه كه مدتها زنداني سازمان بود و
سرانجام پس از فرار از سازمان در خاک عراق ،خود را به آلمان رسانده است ،سال1381
9ـ سايت نگاه نو ،بهمن ماه 1381
10ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،609صفحه آخر
11ـ سايت نگاه نو ،چهارشنبه ،دسامبر 2002
12ـ گفتگو با يكي از اعضاي جداشده از شوراي ملي مقاومت در آلمان ،تابستان1993
13ـ کتاب "در دام عنکبوت" از نگارنده ،صفحه  ،206از فصل "تبعيد بدون افيون"
14ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،608صفحه 7
15ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،607صفحه6
16ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،606صفحه8
17ـ همانجا
18ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،610صفحه اول ،با عنوان "چهار ماه پس از افشای پروژه های اتمی
سری رژيم آخوندی در اراک و نطنز از سوی مقاومت ايران!
19ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،606صفحه 8
20ـ سايت نگاه نو 14 ،دسامبر سال 2002
21ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،606صفحه9
22ـ همانجا
23ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،609صفحه آخر
24ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،610صفحه 12
25ـ همانجا
26ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،606صفحه 8
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27ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،610صفحه  ،3سازمان مجاهدين در اين جا افتخار مي كند كه براي
آمريكا عليه ايران جاسوسي مي كند.
28ـ سايت مهديس ،مصاحبه رضا پهلوي در بخش مصاحبه ها
29ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،609صفحه آخر
30ـ سايت مهديس ،2002 /12 /31 ،پاسخ به مطلب "آدمك برفي"
31ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،612صفحه 8
32ـ سايت نگاه نو ،بخش محمدحسين سبحاني ،ليست اسامي  48تن استردادي عراق به ايران
 33ـ گفتگو با تعدادي از انسانهاي فروخته شده توسط مسعود رجوي و صدام حسين به تهران ،كه
پس از رهايي ،آنان را در آلمان و نروژ مالقات كردم ،سال 1381
34ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،605صفحه اول ،سخنان مريم قجر عضدانلو كه اين جا نيز خود را
رييس جمهور ايران مي نامد!
35ـ بر فراز خليج ،صفحه  ،192نشر ني ،خاطرات محسن نجات حسيني
36ـ سايت اينترنتي مجاهدين ،علت تعطيلي نشريه مجاهد را سال نو ميالدي قيد كرده است!
37ـ نشريه مجاهد ،شماره 1372/12/2 ،332
38ـ همانجا
39ـ نشريه ايرانزمين ،شماره (1374/2/21 ،49اين نشريه ظاهرا َ به نام منوچهر هزارخاني
منتشر مي شد)
40ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،361صفحه 13
41ـ نشريه ايرانزمين ،شماره 1374/6/13 ،62
42ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،612صفحه 8
43ـ نشريه مجاهد ،شماره 1373/2/19 ،341
44ـ نشريه مجاهد ،شماره 1373/4/13 ،349
45ـ نشريه مجاهد ،شماره 1372/9/15 ،321
46ـ نشريه مجاهد ،شماره ،353 ،صفحه 11
47ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،349صفحه 10
48ـ همانجا
49ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،351صفحه 18
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50ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،306صفحه 17
51ـ همانجا
52ـ نشريه مجاهد ،شماره 1373/6/17 ،360
53ـ نشريه مجاهد ،شماره 1372/2/6 ،296
54ـ همانجا
55ـ نشريه مجاهد ،شماره 1372/3/10 ،301
56ـ نشريه مجاهد ،شماره 1372/4/14 ،306
57ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،331صفحه 19
58ـ نشريه ايرانزمين ،شماره 1375/2/24 ،95
59ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،360صفحه  4و 15
60ـ همانجا
61ـ همانجا1373/7/25 ،
62ـ نشريه ايرانزمين ،شماره 1375/2/24 ،95
63ـ نشريه مجاهد ،شماره 1373/13/30 ،347
64ـ نشريه مجاهد ،شماره 1373/1/22 ،337
65ـ نشريه ايرانزمين ،شماره 1374/2/14 ،48
66ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،354صفحه 10
67ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،343صفحه 6
68ـ نشريه مجاهد ،شماره 1372/11/25 ،331
69ـ نشريه مجاهد ،شماره 1372/9/8 ،320
70ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،351صفحه 16
71ـ نشريه مجاهد ،شماره 1372/6/29 ،317
72ـ نشريه مجاهد ،شماره 1372/2/6 ،296
73ـ نشريه ايرانزمين ،شماره 1374/3/25 ،54
74ـ نشريه ايرانزمين ،شماره 1374/4/13 ،65
75ـ نشريه مجاهد ،شماره 1373/7/18 ،359
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76ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،612صفحه  6و  7و  ،20مراسم تحليف مجاهدان تازه پيوسته به
ارتش آزاديبخش!
77ـ نشريه مجاهد ،شماره  ،612صفحه  ،6مراسم تحليف مجاهدين تازه پيوسته!
 78ـ سايت ايران آينده ،پرويز احمدي و قربان ترابي در اثر شكنجه هاي وحشيانه زندانبانان
رجوي در عراق جان باختند ،بهمن ماه سال 1381
79ـ كتاب كنترل نيرو ،چاپ اول  ،1996صفحه  146تا183
 80ـ سايت نگاه نو ،مقاله تكاندهنده و اعجاب آور حيوانات ،مانع انقالب ايدئولوژيك و سرنگوني،
پاييز سال 1381

اسناد شماره يك:
(فرهنگ پرخاشگری و فحش نامه)
جعفر راد
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مزدور ساواک شاه ،دريده ،مزدور کثيف ،آلت فعل حقير رژيم آخوندی،
خر مهره فرسوده شده ساواک شاه ،ظرافت شتری عمل کرد جعفر راد چشم ها را
خيره می کند ،پير جاسوس استعماری و ساواکی چند جانبه ،تفاله هرز شده،
توسط سرويس های اطالعاتی غربی و عربی و ای بسا شرقی مورد استفاده قرار
گرفته ،نشريه مجاهد ،شماره  ،309ص 1372/5/4 .25
بنی صدر

از اعتبار جهانی مقاومت ايران در خشم و غيظ و سوزش عميق است،
لجن پراکن ،نانجيب ،استحاله چی ميانه باز ،تشنه قدرت به هر قيمت و با هر
رذيلت ،پدرش عليه مصدق دست در دربار شاه و سپهبد زاهدی و مرتعجعين
مذهبی داشت ،با کمال وقاحت به روی سرداران آزادی و استقالل تيغ می کشد،
در دوران شاه جز دست نوازش امثال سپهبد زاهدی و اردشير زاهدی چيزی به
او نرسيده است ،معتاد خمينی ،وقاحت بنی صدر مرزهای خباثت و دنالت را
پشت سر می گذارد ،شخص فرومايه ،زير علم خمينی برای واليت فقيه سينه
چاک مي كند ،نشريه مجاهد ،شماره  ،308ص 1372/4/28 .16
بنی صدر

شهيد دزد ،بی شخصيت ،حقير ،در مورد استقالل هارت و پورت می
کند و در مناسبات بين المللی و خارجی به موس موس کردن بسيار حقيرانه و
آويختن بدامان اين و آن می پردازد تا اعماق آلوده و عجين با استحاله و وابستگی
گرايی است ،ذليل ،مجيزگو ،در رابطه با آمريکا از بنی صدر ادا و اطوار و
حرکات ناشايستی سر می زند که اسباب شرم ايرانی است ،ابله ،مضحکه،
شبدرقلی خان ،گربه دزد ،مسخره ،کارت سوخته و بالمصرف ،دون کيشوت،
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تفاله هضم شده شاه و شيخ را بنی صدر با ولع می بلعد .نشريه مجاهد ،شماره
 ،308ص 1372/4/28 .4
بنی صدر

بخت برگشته ،معتاد خمينی ،وقتی بوی ترياک ارتجاعی را می شنود
مست و مدهوش می شود ،قلم سانسور ،جهل و تعريف در دست دارد ،هم کاسگی
خود با رژيم را ماست مالی می کند ،دشمن مردم ايران ،الشخور حرفه ای ،چون
بزمچه باال و پايين می پرد ،خرمردرند ،شبدرقلی خان ،وقيح ،نمک نشناس ،بنی
صدر شايسته يک کدوی زرد افتخار است .نشريه مجاهد ،شماره  ،308ص .16
1372/4/28
بنی صدر

عنصر فرصت طلب ،هوجی ،منتشر کننده خبرهای مجعول ،از توبره
آخوند می خورد ،از آخور همداستانی با رژيم می خورد ،سر از بساط خر داغ
کنی در آورده و حسابی داغ خورده ،شارالتان و ميانه باز ،پسر خوانده خمينی،
خائن ،پسر خوانده کذاب خمينی ،انديشه بالهت بار قرن ،رسوا ،مفتضح ،وقاحت
مشمئزکننده .نشريه مجاهد ،شماره  ،296ص  34و 1372/2/6 .35
بنی صدر

ناکار ،رذل ،بنی صدر محصول بديع تجاوز حوزه به دانشگاه ،تقويم
کهنه و بی حاصل ،گرفتار در تنگنای عقيدتی و حساب و کتاب های ارتجاعی،
طلبکار وقيح ،چيزی به نام شرم و حيا نمی شناسد ،در وقاحت و دريدگی گوی
سبقت را از هر که به تصور آيد ربوده است ،شورای ملي مقاومت بنی صدر را
به جرم سر و سر داشتن با خمينی اخراج کرده است و ماده رياست جمهوری را
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هم معلق گذاشته بود ،اعتراض بی شرمانه بنی صدر به فرانسوی ها ،حضرات
هزار مدعايی مثل بنی صدر ،پسر خوانده خمينی ،موضع گيری ننگين ،شبدرقلی
«آخوند بی عمامه» .نشريه مجاهد ،شماره ، 320ص 1372/9/8 .23
بنی صدر

در لگد مال کردن وقيحانه حقوق بشری و اصول پناهندگی سياسی بنی
صد ر روی دست آخوند ها بلند شده است ،نقش بنی صدر در خارجه تيز کردن
کارد دژخيمان روی گلوی مجاهدان و مبارزان است .نشريه مجاهد ،شماره ،320
ص 1372/9/8 .23
بنی صدر

معتاد خمينی ،خائن ،مدعی احمق ،نشخوار کننده اباطيل زنگ زده
آخوندی ،در رذالت و بالهت روی دست آخوندها بلند شده است ،دريدگی و
رسوايی بنی صدر ،زنجير پاره کرده ،رجاله وقيح ،کارت سوخته .نشريه مجاهد،
شماره  ،319ص 1372/9/1 .20
بنی صدر

ورشکسته سياسی ،تفاله سياسی مد نظر ساواک آخوندی ،ميانه باز
معلوم الحال ،استحاله گر .نشريه مجاهد ،شماره  ،306ص 1372/4/14 .17
بنی صدر

وقيح ،پسر خوانده خمينی ،وکيل آخوندهای دژخيم ،بلندگوی خارج
کشوری رژيم ،وکيل تسخيری آخوندهای دژخيم ،خزيدن مجدد به زير قبای ننگين

88

آخوندها ،دريده ،دريدگی و دنائت ،سفله ،کارت سوخته رژيم .نشريه مجاهد،
شماره  ،301ص 1372/3/1 ،13
بنی صدر

خائن .نشريه مجاهد ،شماره  ،321ص 1372/9/15 .18
بنی صدر

دم و دنبالچه رژيم خمينی ،معتاد خمينی .نشريه مجاهد ،شماره ،351
ص 1373/5/24 .16
بنی صدر

معتاد خمينی ،آلت فعل رسواي ساواک آخوندی ،دم و دنبالچه
شاه و شيخ ،پسر خوانده خمينی .نشريه مجاهد ،شماره  ،344ص 1373/3/9 .6
بنی صدر

خائن ،پسر خوانده مسلکی خمينی ،رذل .نشريه مجاهد ،شماره
1380/2/18 ،548
عليرضا نوری زاده

عنصر بی هويت ،روشن فکر نما ،به هر کس که استخوان به سويش
پرت کند لبيک می گويد و دم می جنباند ،مزدور کاسه ليس ،مزدور اجاره ای،
ليچار بافی عليه مجاهدين ،بسيار آگاه از قوانين و مقررات مزدوری ،پررو ،بی
شرف .نشريه مجاهد ،شماره  ،321ص 1372/9/15 .13
عليرضا نوری زاده
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قلم به مزد ،مزدور اجاره ای ،مزدور رژيم شاه ،نوچه مهره های
استعماری ،مأمور ساواک آخوندی ،جاسوس بچه شناخته شده اجنبی .نشريه
مجاهد ،شماره  ،319ص 1372/9/1 .20
عليرضا نوری زاده

پادوي وزارت جاسوسی آخوندها ،چاکرمنش ،مجيزگو ،سفله .نشريه
مجاهد ،شماره 1380/2/11 ،548
عليرضا نوری زاده

مزدور اجاره ای .نشريه مجاهد ،شماره 1379/8/17 ،521
عليرضا نوری زاده

مزدور اجاره ای .نشريه مجاهد ،شماره 1379/12/23 ،539
عليرضا نوری زاده

تفال ة شاه و شيخ ،مزدور اجاره ای و همنوای پاسدار ،هم ريش و هم
ريشة دژخيمان .نشريه مجاهد ،شماره  ،527ص 1379/9/29 .8
عليرضا نوری زاده

مزدور اجاره ای رژيم ،خدمت به ساواک رژيم شاه ،سرباز بدنام
وزارت اطالعات .نشريه مجاهد ،شماره 1377/3/19 .392
عليرضا نوری زاده

مزدور استيجاری اطالعات آخوندی ،ايادی شيخ و بقايای شاه امروز.
نشريه مجاهد ،شماره 1381/3/28 .589
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عليرضا نوری زاده از زبان و قلم محمود احمدی

ياوه گويی ،مزدور اجاره ای ،سياه قلب ،تداعی کننده پديده های اجاره
ای مثل اتاق و ماشين اجاره ای ،جنس بنجل قطعه ای سفال و سياه ،چاله آب
گنديده ،خفاش ،کرگدن ،پست ترين لجن پراکن ،ياوه سرا ،چاله گنداب ،دالل،
حقير ،ذره ای شرف برای معامله ندارد .نشريه مجاهد ،شماره  ،356ص .7
1373/7/28
احمدعلی بابايی

ميانه باز .نشريه مجاهد ،شماره  ،321ص 1372/9/15 .18
نهضت آزادی

دارالتجاره مهندس بازرگان .نشريه مجاهد ،شماره  ،321ص .13
1372/9/15
نهضت آزادی

گروه بازرگان و شرکاء ،حزب باد ،جريان پا به گور ،خرفت و
سرمست .نشريه مجاهد ،شماره 1372/12/2 .332
نهضت آزادی

دارالتجاره بازرگان .نشريه مجاهد ،شماره  ،306ص 1372/4/14 .17
نهضت آزادی

بازرگان و شرکا ،دارالتجاره ،دارای ماهيت ضد ملی ،داخل ايران هيچ
تشکل سياسی به نام نهضت آزادی وجود ندارد ،بازرگان مانده است و پادوهايی
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مانند ابراهيم يزدی ،مشتی افراد پراکنده که دچار ضعف و زوال شده اند .نشريه
مجاهد ،شماره  ،299اطالعيه شوراي ملي مقاومت1372/2/27 .
نهضت آزادی

دار و دسته بازرگان ،جماعت حسرت به دل ،تيره سياسی در حال
انقراض ،تکدی کننده کسب و کار سياسی در آستان آخوندهای خونخوار .نشريه
مجاهد ،شماره  ،903ص 1372/5/4 .25
حاج شانه چی

اجير شده سفارت رژيم در فرانسه ،مزدور ،خبر چين ،اخبار خود را به
کاردار رژيم در فرانسه می دهد .نشريه مجاهد ،شماره  ،321ص .18
1372/9/15
حاج شانه چی

تفاله سياسی مد نظر ساواک آخوندی ،ورشکسته سياسی ،ميانه باز
معلوم الحال ،مأمور ساواک رژيم ،استحاله گر .نشريه مجاهد ،شماره .306
1372/4/14
حاجی شانه چی

در عمل کردن به قول و قرارهايش با وزارت اطالعات آخوندها ،پيش
از پيش برای رژيم تبليغ می کند .نشريه ايران زمين ،شماره 1376/6/17 .151
هاشم زاده مقيم آمريکا
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مجری طرح های وزارت اطالعات .نشريه ايران زمين ،شماره .107
1375/5/15
گروه حنيف و پيروان راه موسی

گروه های ساختگی توسط ساواک رژيم آخوندی .نشريه مجاهد ،شماره
 ،296ص 1372/2/6 .34
ابراهيم يزدی

عنتری که لوتی اش را پيدا کرد ،پاسدار سياسی رژيم ،مدافع حاکميت
آخوندی ،خوش رقصی برای آخوندها ،کاسه ليس سفله .نشريه ايران زمين،
شماره 1374/3/27 .54
ابراهيم يزدی

فرصت طلب و موج سوار در اوايل انقالب ،مورد تنفر مردم ،از ايرانيان برای
خزيدن به زير قبای آخوندی دعوت می کند ،مأمور رژيم برای تبليغ عليه مقاومت
مسلحانه انقالبی ،سفله سياسی ،دارای ماهيت ضد مردمی ،آلت فعل حقير ،دالل
بی آبروی آخوندها ،عامل سفله در دست ساواک رژيم .نشريه ايران زمين ،شماره
1374/2/14 .48
ابراهيم يزدی

دالل رفسنجانی که با خفت و خواری از آمريکا دست از پا درازتر
بازگشت .نشريه مجاهد ،شماره 1372/4/14 .306
ابراهيم يزدی
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آخوند بی عمامه از دارالتجاره بازرگان ،توسط دار و دسته رفسنجانی
جهت داللی به آمريکا رفته ،دست پرورده قديمی آيت هللا بی بی سی .نشريه
مجاهد ،شماره  ،351ص 1373/5/24 .20
ابراهيم يزدی

پاسدار سياسی رژيم ،بی وطن ،رذل ،خائن ،سر سپرده به رژيم،
فريبکار و شياد ،آلت فعل حقير ،ضد ملی .نشريه ايران زمين ،شماره .49
1374/2/21
ابراهيم يزدی ،نهضت آزادی

پاسدار رژيم ،سفله گانی که زير قبای آخوندها دم می جنبانند ،يزدی
مهره ای در دست ديگران ،کارش خدمات يا داللی برای آخوندها است .نشريه
ايران زمين ،شماره 1374/6/13 .62
جبهه ملی در اروپا

پادوی استحاله چی ،مجيز گويان رفسنجانی .نشريه مجاهد ،شماره
 ،351ص 1373/5/24 .16
احمد سالمتيان

ياوه سفله دژخيم ،ميانه باز فرومايه ،برای دم تکان دادن برای آخوندها
خبره است ،رذل ،فرومايه ،پاسدار سياسی رژيم .نشريه مجاهد ،شماره  ،351ص
1373/5/24 .18
سعيد شاهسوندی
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زننده تير خالص به زندانيان سياسی اعدام شده ،شرکت کننده در
طراحی ترور دکتر کاظم رجوی ،پاسدار سياسی رژيم ،سفله .نشريه مجاهد،
شماره  ،351ص 1373/5/24 .18
سعيد شاهسوندی

آلت فعل رژيم ،شاگرد جالد اوين ،بوزينه دست آموز ساواک آخوندی،
جاسوس ساواک آخوندی و عضو شبکه تروريستی رژيم ،دارای چهرة پليد و
دست های آغشته به خون .نشريه مجاهد ،شماره  ،344ص 1373/3/9 .6
سعيد شاهسوندی

جاسوس ،شاگرد جالد دست آموز الجوردی و خامنه ای ،ياوه گو،
عنصر پليد 10 ،سال پيش برای سومين بار به دليل فساد اخالقی از مجاهدين
اخراج شد ،بی شرف .نشريه ايران زمين ،شماره 1374/3/11 .52
سعيد شاهسوندی

مزدور ،شرکت در طراحی ترور شهيد بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم
رجوی ،شاگرد جالد اوين ،پليدترين خائن .نشريه مجاهد ،شماره  ،319ص .23
1372/9/1
سعيد شاهسوندی

شاگرد جالد ،مزدور ،سر در آخور ساواک آخوندی ،خائن .نشريه
مجاهد ،شماره  ،296ص 1372/2/6 .37
سعيد شاهسوندی
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جنس بنجل و ترشيده ساواک آخوندی ،بلندگوی تبليغاتی ساواک
آخوندی ،نماينده ساواک آخوندی .نشريه ايران زمين ،شماره  ،47ص .4
1374/2/7
سعيد شاهسوندی

خائن کثيف ،مزدور ،بريده مزدور ،آلت فعل رژيم ،لجن پراکن ،شکنجه
گر ،اعدام کننده زندانيان سياسی ،شرکت در طراحی ترور دکتر کاظم رجوی،
پليد .نشريه مجاهد ،شماره  ،360ص  15و 1373/7/25 .5
سعيد شاهسوندی

شاگرد جالد اوين ،تروريست اعزامی رژيم ،خائن ،زننده تير خالص
در زندان اوين و شرکت در طراحی ترور کاظم رجوی ،مأمور شناخته شده
رژيم ،خائن .نشريه مجاهد ،شماره  ،349ص  10و 1373/4/13 .13
جهانگير بهروز

آلت فعل تبليغات آخوندی ،پاسدار سياسی رژيم ،سفله .نشريه مجاهد،
شماره  ،351ص 1373/5/24 .18
مسعود بهنود

پاسدار سياسی رژيم ،سفله .نشريه مجاهد ،شماره  ،352ص .18
1373/5/24
مسعود بهنود
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مزدوری به نام بهنود ،عزيز کرده شاه ،سر در آخور بی بی سی،
خدمتگزار ساواک آخوندی .نشريه مجاهد ،شماره  ،361ص 1373/8/2 .13
مسعود بهنود

سرباز بدنام وزارت اطالعات ،خوش رقصی برای دژخيمان ،مزدور
بهنود الگوی جامعه مدنی باند آخوندی .نشريه مجاهد ،شماره 1377/3/19 .392
دکتر بيک باغبان ايرانی مقيم استراسبورک فرانسه

مزدور ،عامل وابسته به سفارت رژيم .نشريه مجاهد ،شماره  ،346ص
1373/3/23 .11
نشريه نيمروز

ايادی و مزدور رژيم آخوندی ،از جمله مطبوعات ساواکی شاه اللهی،
دم و دنبالچه شاه و شيخ .نشريه مجاهد ،شماره  ،344ص 1373/3/9 .6
نشريه نيمروز

کارش پراکندن شايعه های دروغی است که در کارگاه آخوند فالحيان به
هم بافته می شود .نشريه ايران زمين ،شماره  ،110ص 1377/5/2 .5
نشريه نيمروز

ننگين نامه ،بلندگوی پادوهای ساواک شاه و جيره خواران وزارت
اطالعات آخوندها ،چاکری و پاسداری آخوندها .نشريه مجاهد ،شماره  ،354ص
1374/6/14 .10
نشريه نيمروز
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قوای ذخيره رژيم خمينی ،پس مانده دربار و ساواک شاه ،خوراک ساز
تبليغات رژيم آخوندی عليه مجاهدين ،نشرية بقايای شاه و ساواک ،دربار و
ساواک شاه در نيمروز ،دريده ،دروغ باف ،دغل کار ،پاسدار صديق ديکتاتوری.
نشريه مجاهد ،شماره  ،343ص 1373/3/2 .6
نشريات نيمروز و کيهان لندن

ورق پارة بقايای ساواک شاه ،دروغ پراکن رذل ،عضو شرکت سهامی
مزدوران ساواک شاه و شيخ ،ورق پاره ،ننگين نامه .نشريه مجاهد ،شماره ،349
ص  10و 1373/4/13 .13
يکی از نويسندگان نشريه نيمروز

خالی بند ،ميمون ،بی شرف ،با دستمال ابريشمی در خدمت آخوندها.
نشريه مجاهد ،شماره  ،354ص 1373/6/14 .10
نشريه کيهان لندن

مزدور و ايادی رژيم آخوندی ،از جمله مطبوعات ساواکی شاه اللهی،
دم و دنبالچه شاه و شيخ .نشريه مجاهد ،شماره  ،344ص 1373/3/9 .6
نشريه کيهان لندن

دريده ،دروغ باف ،دغل کار مدعی دموکراسی ،پاسدار صديق
ديکتاتوری .نشريه مجاهد ،شماره  ،343ص 1373/3/2 .6
راه کارگر
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محفل ارتجاعی ،لجن پراکن ،مدال آزادی به رژيم و به دژخيمان می
دهد ،نشخوار کننده جويده های چند سال پيش خط ورشکسته استحاله ،دريوزه
وقيح ،خطوط و لجن پراکنی های وزارت اطالعات رژيم را عليه مجاهدين تبليغ
می کند .دارای سياست اولترا ارتجاعی ،طالب حوزه علميه راه کارگر برای
جالدان دست تکان می دهد ،راه کارگر پاچه مجاهدين و شورا را به دندان می
گيرد ،کالغی در حال خوردن کثافت .نشريه مجاهد ،شماره 1372/10/27 .327
راه کارگر

کسانی که سال ها پيش از سقوط شاه بريده و مبارزه مسلحانه را حتی از
دهن شان هم کنار گذاشته بودند ،غرق در انديشه ارتجاعی و استعماری جنسيت،
خرده جريان .نشريه مجاهد ،شماره  ،315ص 1372/6/25 .17
راه کارگر

چيزی به نام هيأت اجرايی سازمان کارگران انقالبی «راه کارگر»
چنين سازمانی اصالً وجود خارجی ندارد چه برسد به اينکه هيأت اجرايی داشته
باشد .اين عنوان دهن پرکن به تعدادی بريده عقب نشسته به خارج اطالق می
شود ،آنها در جبهه حکومت آخوندی هستند ،محفل بريده موسوم به راه کارگر،
شقه خارجی نشين دفتر سياسی سپاه پاسداران ،آخوندهای راه کارگر .نشريه ايران
زمين ،شماره 1374/3/25 .54
راه کارگر

محفل ورشکسته و ارتجاعی ،نعل خرمرده ،سفله ،تيغ جالدان را
برگردن زندانيان سياسی تيزتر می کند ،محفل متشتت ،بريده از مقاومت در برابر
رژيم منحط ،بريده و واداده در برابر رژيم ،گريز ابدی از صحنه مقاومت ،پيگير
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خطوط آيت هللا کيانوری ،موضع گيری های سوپر ارتجاعی و مشمئز کننده،
بيشتر از آخوند غارتگر کمر به بد نام کردن مقدس کارگر بسته اند ،ابله
شارالتان ،وقاحت شگفت انگيز ،خوش رقصی ،نشخوار کردن خط ورشکسته
استحاله ،دريوزه ،گرفتن پاچه مجاهدين ،فحش نامه راه کارگر محفلی که سال
هاست صحنه مبارزه با رژيم آخوندی را به کلی رها کرده ،دارای عمل کرد
ننگين ،عقب نشينی پايان ناپذير محفل ارتجاعی راه کارگر ،بريده از مبارزه
انقالبی ،مبلغ رژيم ،آلت فعل رژيم ضد بشری ،خيانتکار بزرگ و ننگين ،خلق ما
چنين خيانت بزرگی را هرگز نخواهد بخشيد .تشخيص اش از جناح های درونی
رژيم مشگل است .نشريه مجاهد ،شماره  ،331ص 1372/11/25 .20
راه کارگر

جماعت موسوم به راه کارگر ،تسليم طلب ،سازشکار با رژيم ،پاسدار
سياسی رژيم ،متحد عينی رژيم ،همدست رژيم .نشريه ايران زمين ،شماره .47
1374/2/7
راه کارگر

محفل ارتجاعی ،آلت دست چندم آخوند .نشريه مجاهد ،شماره  ،527ص
1379/9/29 .8
راه کارگر

محفل ارتجاعی ،موسوم به راه کارگر .نشريه مجاهد ،شماره .544
1380/1/28
شالگونی از راه کارگر
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واخورده صحنه سياسی ايران ،نگران سقوط رژيم آخوندی ،همدست
شکنجه گران ،پاسدار سياسی آخوندها ،از باند ارتجاعی راه کارگر ،سينه چاک
آخوندها ،باند ارتجاعی ،روضه خوان ،لغز خوان .نشريه مجاهد ،شماره ،360
ص  4و 1373/7/25 .5
شالگونی

از رهبران جماعت موسوم به راه کارگر ،تسليم طلب ،خائن ،سازشکار
با رژيم ،پاسدار سياسی رژيم ،متحد عينی رژيم ،همدست رژيم .نشريه ايران
زمين ،شماره  ،47ص 1374/2/7 .4
مهدي بازرگان

خائن ،بورشده ،سينه چاک خيانتکار استحاله رژيم ،هدف بازرگان رفع
و رجوع در گل ماندگی آخوندهاست ،خوش رقصی برای رژيم ،حقير ،پست ،بی
شرم ،کور عصاکش ،حرص جاه و مقام گوش و چشمی برای بازرگان نگذاشته،
حريص .نشريه مجاهد ،شماره  ،903ص 1372/5/4 .25
مهدي بازرگان

خوش رقصی تنفر انگيز برای رژيم ،اميدوار به دريافت امکانات و
امتيازات حقيرانه از ديکتاتوری مذهبی ،دجال گری های آخوندی را بی کم و
کاست تکرار می کند ،دشنه دژخيمان را تيز می کند ،بهانه جويی های آخوندی
بازرگان و شرکا هيچ کس را در داخل و خارج از ايران نمی فريبد ،سينه چاک
دادن چندش آور برای رژيم ،با انواع خوش خدمتی .نشريه مجاهد ،شماره ،299
اطالعيه شوراي ملي مقاومت1372/2/27 .
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مهدي بازرگان

بازرگان در خفت و خواری است ،خيانت پيشه ،خرفت سرمست ،خائن،
تا فرق سر در لجنزار همرازی و همسازی با آخوندها ،دست در دست آخوندهای
دژخيم ،فرصت طلب ،ابن الوقت .نشريه مجاهد ،شماره 1372/12/2 .332
مهدي بازرگان

نگران سقوط رژيم آخوندی ،پاسدار سياسی آخوندها ،سينه چاک
آخوندها ،روضه خوان ،لغز خوان وا خورده صحنه سياسی ايران .نشريه مجاهد،
شماره  ،360ص  4و 1373/7/25 .15
نشريه عصر امروز لس آنجلس

ننگين نامه ،دم جنبانی برای دستگاه سرکوب و ترور آخوندی ،رذل.
نشريه مجاهد ،شماره  ،351ص 1373/5/24 .18
نشريه بامداد چاپ آمريکا

نگين نامه ،پس مانده ديکتاتوری سابق ،دم جنبانی برای دستگاه سرکوب
و ترور آخوندی ،رذل .نشريه مجاهد ،شماره  ،351ص 1373/5/24 .18
مهدي خانبابا تهرانی

عمله واليت فقيه ،لجن پراکن ،تکرار کننده ياوه های وزارت اطالعات
رژيم ،همدهان و همدست شاگرد جالد اوين ،چپ نمای درهم شکسته ،يک عمر
چپ نمايی کرده ،تخم و ترکه سياسی پرويز نيکخواه و محمود جعفريان و کورش
الشايی ،تسليم شده به رژيم ،نمک به حرام ،توده ای پيشين ،نادم و به خط آمده،
بلبل زبان ،توده ای نادم ،مزدور دهان دريده يک زمان به خط و امضای خودش
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مبارزه مسلحانه را تنها مشی مبارزه با ديکتاتوری واليت فقيه می دانست ،رجاله
جيب بر و کف زن حرفه ای ميدان سياست ،خائن ،مزدور ،کالغ دهن دريده
ميدان رذالت ،چپ نمای نادم و درهم شکسته در باتالق حکومت آخوندی .نشريه
مجاهد ،شماره  ،351ص 1373/5/31 .13
مهدی خانبابا تهرانی

تسليم طلب ،خائن ،سازشکار با رژيم ،پاسدار سياسی رژيم ،متحد عينی
رژيم ،همدست رژيم ،از اضداد مقاومت .نشريه ايران زمين ،شماره .47
1374/2/7
مهدی خانبابا تهرانی

اراجيف ساواک آخوندی را تکرار می کند ،نادم و بريده از مبارزه با
شاه ،بريده ،تالش برای اثبات بقای ديکتاتوری آخوندها ،در  60سالگی در معيت
ساواکی و بادمجان دور قاب چينيهای آقای فالحيان قرار گرفته .نشريه مجاهد،
شماره  ،341ص 1373/2/29 .6
مهدی خانبابا تهرانی

ميانه باز بدنام ،فسيل خارج کشوری ،ساواک حکومت جالدان او را به
عنوان چهره مشهور اپوزيسيون حلوا حلوا کرده ،ننگ بر او برای بقايای خمينی
تبليغ کرده ،رجاله ،حق العمل کار حرفه ای ،خائن ،برنده مسابقه رذالت ،کفتر باز
سياسی ،تحريف گر ،دروغگو ،هرزه سياسی ،نشخوار کننده حرف های ساواک
آخوندی ،فاقد حداقل شرافت ،کالغ دهن دريده ،تواب چپ گذشته خود را لجن مال
کرده ،خر مردرند ،ابن الوقت ،وقيح ،بی سرپرست ،درونش گنديده ،سقوط و
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انحطاط اخالقی و سياسی .نشريه مجاهد ،شماره  ،349ص  10و .13
1373/4/13
مهدي خانبابا تهرانی

لغز خوان ،لجن پراکن ،استفراغات شاه و شيخ را تناول می کند ،لجام
گسيخته ،گند گاو چاله دهان ،ولگرد سياسی ،خس و خاشاک .نشريه مجاهد،
شماره  ،349ص  10و 1373/4/13 .13
مهدی خانبابا تهرانی

لنگ و لگد زن به مجاهدين ،نگران سقوط رژيم آخوندی ،پاسدار سياسی
آخوندها ،واخورده صحنه سياسی ايران ،لغز خوان ،روضه خوان ،سينه چاک
آخوندها ،از کيسه پر فتوت راديو بی بی سی عنوان فعال سياسی گرفته است.
نشريه مجاهد ،شماره  ،360ص  4و 1373/7/25 .15
مهدی خانبابا تهرانی

پادوی وزارت اطالعات ،عامل اطالعات آخوندی ،سفله .نشريه مجاهد،
شماره 1380/2/11 .54
مهدی خانبابا تهرانی

عامل شناخته شده رژيم .نشريه مجاهد ،شماره 1380/1/28 .544
رضا پهلوی

نيم پهلوی ،همخواهی با دژخيمان حکومت آخوندی .نشريه مجاهد،
شماره  ،351ص 1373/5/24 .18
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رضا پهلوی

پسرک عقب مانده شاه مدفون ،بچه ،به عادت پيشين خود را پيش آيت
هللا لوس نموده ،نفهم ،شازده پسر عقب مانده ،ترهاب شکنجه گران ديروز ابوی
منفورش را عليه مجاهدين نشخوار می کند ،پسرک عقب مانده از روز نطفه بندی
سياسی اش ضد دمکراتيک است ،افسار پاره کرده .نشريه مجاهد ،شماره ،353
ص 1373/6/7 .11
منوچهر صالحی

عمله واليت فقيه ،لجن پراکن ،تکرار کننده ياوه های وزارت اطالعات،
همدهان و همدست شاگرد جالد اوين ،هم جبهه و هم زبان با فرستنده بقايای
ساواک شاه ،زنجير پاره کرده ،مزدور ساواکی آخوند .نشريه مجاهد ،شماره
 ،352ص 1373/5/31 .13
منوچهر صالحی

ننگ بر او ،ميانه باز بدنام ،ساواک حکومت جالدان او را به عنوان
چهره مشهور اپوزيسيون حلوا حلوا کرده ،فسيل خارج کشوری ،معلوم الحال،
ريش بزی ،رجاله ،برای بقايای خمينی تبليغ کرده ،خدمات گرانبهايی برای
وزارت اطالعات رژيم و سفارتش در آلمان می کند ،پادوی ساواک آخوندی ،حق
العمل کار حرفه ای ،صادق و وفادار نسبت به آخوندها ،فاقد يک ارزن شرف،
خائن ،ولگرد سياسی .نشريه مجاهد ،شماره  ،349ص  10و 1373/4/13 .13
محمود راسخ افشار
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عملة واليت فقيه ،لجن پراکن ،تکرار کننده ياوه های وزارت اطالعات،
هم دهان و هم دستان شاگرد جالد اوين ،مزدور ،پرچين نشين و ولگردی در
سواحل فرنگ ،نادم و به خط آمده ،هم جبهه و هم زبان با فرستنده بقايای ساواک
شاه ،زنجير پاره کرده .نشريه مجاهد ،شماره  ،352ص 1371/5/31 .13
محمود راسخ افشار

برای بقايای خمينی تبليغ کرده ،فسيل خارج کشوری ،ننگ بر او،
رجاله ،حق العمل کار حرفه ای ،ميانه باز بد نام ،ساواک حکومت جالدان او را
به عنوان چهره مشهور اپوزيسيون حلوا حلوا کرده ،خائن ،ولگرد سياسی .نشريه
مجاهد ،شماره  ،349ص  10و 1373/4/13 .13
راديو بی بی سی

پس مانده های شاه و شيخ در آيت هللا بی بی سی پيوند می خورد ،راديو
معلوم الحال ،رذل ،سانسورگر ،تحريف گر ،هم زبان با آخوندهای گند گاو چاله
دهان ،آيت هللا رسوا ،دزد ناشی ،سرچشمة سياسی و تاريخی شاه و شيخ ،افسار
پاره کرده ،لجن پراکن .نشريه مجاهد ،شماره  ،353ص 1373/6/7 .11
راديو بی بی سی

بی بی سی به اين حقيقت تصريح کرد که هيچ چيز بيشتر از اعالم
حمايت از مجاهدين مقامات ايران را خشمگين نمی کند .نشريه ايران زمين،
شماره 1374/3/25 .54
راديو بی بی سی
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آخوندها و دادن تنفس مصنوعی به آخوندها ،روباه استحاله .نشريه
مجاهد ،شماره  ،360ص  4و 1373/7/25 .15
راديو بی بی سی

حرام لقمه ،نشخوار کننده همه اباطيل آخوندی عليه مجاهدين .نشريه
مجاهد ،شماره  ،320ص 1372/9/8 .23
راديو بی بی سی

بلند گوی لجن پراکن ،امداد رسانی تبليغی برای آخوندها ،استاد کهنه
کار روزنامه های آخوندی ،بی بی سی هيچ آدم باشرفی را پيدا نکرده تا حاضر
شود نسبت به زنان مجاهد بی حرمتی روا دارد ،آيت هللا بی بی سی از طردشدگی
و بايکوت خود توسط مجاهدين و مقاومت ايران می سوزد ،امداد رسان
آخوندهای خون آشام ،جام جهان نمای رذالت ،بلند گوی جالدان .نشريه ايران
زمين ،شماره 1374/3/11 .52
راديو بی بی سی

رذيلت پيشه ،در نهايت رذالت ،آيت هللا کهن استعماری ،رذل و کينه
توز ،نشخوار کننده حرف های رفسنجانی ،آيت هللا معلوم الحال ،طالع بين و ياوه
گ و ،مار زخم خورده ،استاد سانسور و جعل و الپوشانی ،نشخوار کننده دروغ ها
و مجعوالت ،بوق بدنام استعماری .نشريه مجاهد ،شماره  ،306ص .19
1372/4/14
راديو بی بی سی
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بخش فارسی معلوم الحال .نشريه مجاهد ،شماره  ،301ص .13
1372/3/10
راديو بی بی سی و گردانندگانش

هم درد و هم نوا با رژيم ضد بشری ،خر مردرندی سخيف ،يک پرس
لجن و کثافت خالص از جعل و دروغ را با اشتهای وافر می بلعد ،تيم آخوندهای
انگليسی تبار ،نشخوار کنندة خزعبالت زنگ زده آخوندی ،دريده ،بلند گوی
منفورترين ديکتاتوری معاصر ،شغاالن ارتجاعی و استعماری و جاسوس بچه
ها ،هيستری و افسار گسيختگی آيت هللا بی بی سی ،بنگاه معلوم الحال ،تا فرق
سر در لجن آخوندها ،در مسابقات رذالت از آخوندها هم جلو زده .نشريه مجاهد،
شماره  ،319ص 1372/9/1 .21
بخش فارسی راديو بی بی سی

تکرار کننده ترهاب آخوندی ،آيت هللا بی بی سی ،مرجع تقليد آخوندها.
نشريه مجاهد ،شماره  ،322ص 1372/9/15 .17
افراد مصاحبه شونده با راديو بی بی سی در مورد صلح ايران و عراق

ولگردان سياسی خارجه نشين ،اجامر و اوباش .نشريه مجاهد ،شماره
 ،360ص 1373/7/25 .4
پناهنده اي در هلند به نام اسد هللا حاجی ملک

دالل النة جاسوسی رژيم ،خائن ،تشويق کننده افراد به جاسوسی برای
النه و جنايت ،پادو و مزدور کثيف سفارت مزدور .نشريه مجاهد ،شماره ،32
ص 1372/9/8 .22
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پناهنده اي در سوئد به نام جمشيد نجاتی

مزدور رژيم جنايتکار ،خود فروخته ،مدافع خط خائنانه بازگشت
پناهندگان سياسی ،خائن .نشريه مجاهد ،شماره  ،32ص1372 /9/8 .22
فداييان خلق اکثريت

رذالت پيشه ،فرومايه ،جريان منحط اکثريت ،مثل گوسفند دنبال حزب
توده راه افتاده ،خائن ،ضد ميهن ،مبلغ سازشکاری و تسليم طلبی مقابل رژيم،
سردر آخور ارتجاع قرون وسطايی ،سازشکار ،تسليم طلب ،خيانت پيشه ،نان به
نرخ روز خور ،فرصت طلب ،مأموريت اصلی اکثريت مقابله با جنبش ترقی
خواه واقعی است ،دار و دسته فرصت طلب و رياکار .نشريه مجاهد ،شماره
 ،300ص  ،19به قلم مهدی سامع1372/3/3.
فداييان خلق اکثريت

فسادهای ناشی از باند بازی و ديگر مفاسد مالی ،اخالقی ،امنيتی و
تشکيالتی ،وحدت عمل استراتژيک اکثريت با رژيم به تکامل قطعی رسيده ،سر
اصلی اين نمايش های رسوا «تالش های اکثريت» ،به النه های ترور و آدم کشی
رژيم وصل است ،شاخک های جمهوری خون . ...نشريه مجاهد ،شماره ،331
ص  ،19به قلم محمدرضا روحانی1372/11/25 .
فداييان خلق اکثريت

خيانتکاران اکثريتی ،باند خيانتکار اکثريت .نشريه مجاهد ،شماره ،296
ص 1372/2/6 .36

109

فداييان خلق اکثريت

گربه رقصانی ،شكلك بازی درآوردن ،حداقل شعور را برای ديگران
قائل نيست ،شلخته ،مظلوم نمايی .نشريه مجاهدن شماره ،330ص  ،10به قلم
محمد رضا روحانی1372/11/18 .
فداييان خلق اکثريت

عقده های حقير آخوندی اکثريتی ،هرزه نگار ،خائن عقده ای ،دارای يد
طوالنی در خيانت ،خائن ،تسليم شده ،پديده تنفر انگيز ،خيانتکار عقده ای از نوع
آخوند اکثريتی ،زشتی و پلشتی خاص خود را دارد ،منحط ،حقير ،ذات
پرونوگراف ،برای يک زندگی حقيرانه و خائنانه زير قبای آخوندها زنجير پاره
می کند ،علمای حوزه علميه اکثريت .نشريه مجاهد ،شماره  ،320ص .22
1372/9/8
فداييان خلق اکثريت

جاسوسان اکثريتی ،باند اکثريت ،باند جاسوسان اکثريت .نشريه مجاهد،
شماره 1380/1/28 .544
نشريه کار اکثريت

باند خائن اکثريت ،آخر خط دريوزگی ،خائن ،ذوب کامل در استبداد
آخوندی .نشريه مجاهد ،شماره 1378/3/4 .441
مجيد بازگونه(عضو جداشده از سازمان)

شاگرد جالد ،مزدور ،لجن پراکن ،سر در آخور ساواک آخوندی ،خائن.
نشريه مجاهد ،شماره  ،296ص 1372/2/6 .37
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مجيد بازگونه

مزدور ،خائن کثيف ،بريده مزدور ،پليد ،آلت فعل رژيم ،ننگ بر تو،
عنصر پست و خائن ،در لجنزار همکاری با رژيم فرو رفته ،بی شرم ،بی شرف،
لجن پراکن(اکثر ناسزاهايی که به مجيد بازگونه خطاب کرده اند از زبان خواهر
و برادرش عليه او نوشته اند) .نشريه مجاهد ،شماره  ،360ص  15و .5
1373/7/25
مجيد بازگونه

پاسدار رژيم ،برگ سوخته رژيم ،مزدور ،خيانتکار و بريده مزدور.
نشريه مجاهد ،شماره  ،299ص 1372/2/27 .16
رضا تويسرکانی(عضو جداشده از سازمان)

شاگرد جالد ،مزدور ،لجن پراکن ،سر در آخور ساواک آخوندی ،خائن.
نشريه مجاهد ،شماره  ،296ص 1372/2/6 .37
رضا تويسرکانی

پاسدار رژيم ،برگ سوخته رژيم ،مزدور ،خيانت کار و بريده مزدور.
نشريه مجاهد ،شماره  ،299ص 1372/2/27 .16
رضا تويسرکانی

فاسد االخالق ،رذل ،خائن ،بريده مزدور ،خائن کثيف ،لجن پراکن.
نشريه مجاهد ،شماره  ،360ص 1373/7/25 .5
رضا توسيرکانی
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مزدور فاسد االخالق ،تجاوز به دختر خردسال ،له ننگ .نشريه مجاهد،
شماره  ،364ص 1373/8/23 .11
کمال رفعت صفايی(شاعر و عضو جداشده از سازمان)

لجن پراکن ،مزدور ،سر در آخور ساواک آخوندی ،خائن .نشريه
مجاهد ،شماره  ،296ص 1372/2/6 .37
کمال رفعت صفايی

مزدور رژيم ،پاسدار سوخته رژيم ،خيانتکار و بريده مزدور .نشريه
مجاهد ،شماره  ،299ص 1372/2/27 .16
کوکب طالبی(عضو جداشده از سازمان)

لجن پراکن ،مزدور ،سر در آخور ساواک آخوندی ،خائن .نشريه
مجاهد ،شماره  ،296ص 1372/2/6 .37
کوکب طالبی

پاسدار رژيم ،برگ سوخته رژيم ،مزدور ،خيانتکار و بريده مزدور.
نشريه مجاهد ،299 ،ص 1372/2/27 .16
جمشيد تفريشی(عضو جداشده از سازمان)

مزدور سارق و دزد .نشريه مجاهد ،شماره  ،296ص 1372/2/6 .37
جمشيد تفرشی

خائن به غايت دروغ پرداز .نشريه ايران زمين ،شماره .95
1375/2/24
112

علی ميالنچی وکيل در هامبورگ

مزدور رژيم خمينی ،کارشکنی و ايجاد مانع برای ثبت رسيدن پناهندگی
افراد .نشريه مجاهد ،شماره  ،321ص 1372/9/15 .19
محمد مهدی جعفری از نهضت آزادی

رابط وزارت اطالعات رژيم با ميانه بازان خارج کشور .نشريه مجاهد،
شماره  ،321ص 1372/9/15 .18
حميد هندی از كشور دانمارك

مزدور رژيم جنايتکار ،جاسوس ،عضو شبکه تروريستی رژيم در
دانمارک ،پيش برنده خط خائنانه بازگشت .نشريه مجاهد ،شماره  ،320ص .22
1372/9/8
احمد انوری

به زير قبای مالخزيده ،عامل علنی ساواک آخوندی ،مزدور .نشريه
مجاهد ،شماره  ،321ص 1372/9/15 .13
علی اصغر حاج سيد جوادی

تفاله سياسی مد نظر ساواک آخوندی ،ورشکسته سياسی ،استحاله گر،
ميانه باز .نشريه مجاهد ،شماره  ،306ص 1372/4/14 .17
عبدالكريم الهيجی

تفاله سياسی مد نظر ساواک آخوندی ،ميانه باز معلوم الحال ،استحاله
گر ،ورشکسته سياسی .نشريه مجاهد ،شماره  ،306ص 1372/4/14 .17
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عبدالکريم الهيچی

تکرار کننده ياوه های آخوندها عليه مجاهدين و مقاومت ،آلت فعل
سياست های از ما بهتران ،استحاله چی فرومايه ،فاقد حداقل شرافت ،لجن پراکن
عليه مجاهدين ،دروغگو و تهمت زن ،وقيح ،رذل ،با رذيلت تمام حرف می زند،
پادوی استعمار ،يقه دران شبه آلترناتيو وابسته گرا ،دارای فرهنگ لمپنی ،سفله،
کارت سوخته .نشريه مجاهد ،شماره  ،360ص 1373/7/25 .5
منصور فرهنگ

پاسدار سياسی رژيم ،ابزار پوسيده و زنگ زده رژيم ،توسط آيت هللا بی
بی سی به عنوان استاد دانشگاه رنگ آميزی شده ،پاسدار سياسی تمام عيار مانند
آخوندهای عقب مانده و بی سواد پرت و بی منطق حرف می زند ،پاسدار سياسی
حکومت ننگين آخوندها ،آلت دست وزارت اطالعات ،از انزوا و طرد بين المللی
ديکتاتوری مذهبی و تروريستی ،پاسدار پرفسور بی فرهنگ جگر سوخته .نشريه
ايران زمين ،شماره 1376/6/17 .151
منصور فرهنگ

پاسدار بروفسور بی فرهنگ جگر سوخته .نشريه ايران زمين ،شماره
1376/6/17 .151
منصور فرهنگ

استحاله چی ،دم و دنبالچه رژيم آخوندی ،لجن پراکن ،فاقد شرافت
اخالقی .نشريه مجاهد ،شماره  ،360ص 1373/7/25 .5
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بخش فارسی راديو فرانسه در مورد پخش خبر تغيير مسئول اول در سازمان مجاهدين

با توسل به جعل و تحريف به آخوندهای عقب مانده و جالد خوش
خدمتی کرده ،ياوه های مسخره آخوند خاتمی را تکرار و از هيچ رسوايی و
فضيحتی ابا نمی کنند ،رنگ دالرهای نفتی دهان دست اندرکاران اين راديو را
آب انداخته ،مختصر پرنسيب ظاهری خبر نگاری را هم فراموش کرده اند.
نشريه ايران زمين ،شماره 1376/6/17 .151
راديو و گروه اتحاديه ميهنی کردستان عراق

لجن پراکن ،خوش رقصی مشمئز کننده و رذيالنه برای آخوندها ،دم
جنباندن برای ارباب ورشکسته مثل ساواک آخوندی برای امنيت ايران دل می
سوزاند ،عليه مجاهدين نشخوار می کند ،مزدور استيجاری ،دزد ،غارتگر،
تجاوزکار ،مورد تنفر اغلب مردم کردستان عراق در مزدوری و جنايتکاري و
وقاحت سر آمد است ،در منتهای ناجوانمردی و دنائت .نشريه مجاهد ،شماره
1372/3/21 .304
اتحاديه ميهنی کردستان عراق

دم جنبانی مشمئز کننده برای رژيم ،هم دهانی وقيحانه با آخوندهای
خونخوار ،بلندگوی محلی رژيم آخوندی ،لجن پراکن ،دنائت ،دم جنباندن مشمئز
کننده ،هم صدايی با آخوندهای خونخوار ،خوش خدمتی به رژيم ،مزدوران
استيجاری ،رذل .نشريه مجاهد ،شماره  ،301ص 1372/3/10 .27
مرتضی حمزه لوييان(عضو جداشده از سازمان)

مزدور رژيم ،پاسدار و برگ سوخته رژيم ،بريده مزدور و خيانت کار.
نشريه مجاهدن شماره  ،299ص 1372/2/2 .16
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مرتضی حمزه لوييان

موجود کثيف ،فاقد صالحيت اخالقی ،همدست شاگرد جالد اوين .نشريه
مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .11
در مورد گروه ها و شخصيت های اپوزسيون خارج از کشور که به ازدواج مسعود رجوی با
مريم قجرعضدانلو انتقاد كردند

ديدگاه کور و کبود ،جبه متحدان عينی رژيم پليد آخوندی ،از آنها بلحاظ
مبارزاتی و سياسی مرداری بيش باقی نمانده ،لجن پراکن ،روسياه ،ذليل ،خوار،
بور ،در گنداب و انديشه های منحط فرو رفته و در حضيض خود باختگی در
فرنگ ذوب شدند .نشريه مجاهد ،شماره  ،315ص 1372/6/15 .17
در مورد گروه های اپوزيسيون منتقد به انقالب ايدئولوژيك مجاهدين

هم زبان با آخوندهای گند گاو چاله دهان ،لجن پراکنی ،بور و خفيف،
سرفکنده ،ياوه ،ذوب و لجن مال شده و در محاق فرورفته .نشريه مجاهد ،شماره
 ،317ص 1372/6/9 .19
کومه له

جريان عشيرتی ،مادون سرمايه داری ،سران اين عشيره دارای عقده
های حقارت هستند ،لجن پراکن ،همراستای لجن پراکنی آخوندها و هرزگی
پادوهای ساواک ،عقب مانده ،از پروسه اضمحالل خودش عبرت نگرفته ،ياوه
سرا ،جريان عشيرتی و قرون وسطايی ،اين گروه از مادون سرمايه داری جيغ
بنفش سوسياليستی و کمونيستی می کشد ،رهبران کومله با چه فضيحتی رسمآ ً
بريدند ،لغزخوان ،دارای مواضع ننگين ،دم جنبانی برای آخوندها ،بی پر نسيب
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عشيرتی که نه بد و بيراه گفتنش و نه تعريف کردنش هيچ ارزش سياسی ندارد،
سر مردم کردستان را می برند .نشريه مجاهد ،شماره  ،317ص .19
1372/6/29
فرهاد بشارت از حزب كمونيست كارگري

مشکوک ،لجن پراکن ،موذی ،رذل ،جاده صاف کن تروريسم رژيم
خمينی ،عنصر سفله ،دارای قيافه مضحک رئيس کل پناهندگان کره ارض و
سيارات و بالد آسمانی ،لميده در استراحتگاه های سوئد ،در آوردن ادا و
اطوارهای صد من يک غاز مبنی بر رهبری کل پرولتاريای جهانی ،نشخوار
کننده الطائالت زنگ زده در مورد انقالب درونی مجاهدين ،متحد عملی رژيم
خمينی ،پادوی سفله و بی مقدار ،ديدگاه های فرهاد بشارت و موضع گيري
هايش ،استفراغات و شکر خوردن های فرهاد بشارت! نشريه مجاهد ،شماره
 ،296ص 1372/2/6 .36
فرهاد بشارت

بريده روشن فکر نما ،نشخوار کننده استفراغات بهشتی و الجوردی و
کيانوری و باند خيانتکار اکثريت .نشريه مجاهد ،شماره  ،296ص .36
1372/2/6
فرهاد بشارت

هماهنگ با توطئه های عوامل شبکه جاسوسی و تروريستی ساواک
آخوندی در ترکيه ،هلند ،سوئد ،کانادا ،توهم رهبری کارگران و پناهندگان کره
ارض و ساير کرات سماوی را دارد ،گنده گويی های صد من يک غاز می کند،
گاو چاله دهانی های يک طويله آخوند را يک تنه نشخوار می کند ،نوشته های
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فرهاد بشارت(استفراغاتی که يک رفلکس طبيعی پس از نشخوارهای پی در پی
است ،می باش د!) بدون کمترين توهين و زشت گويی در ميان باشد ،حيف است
عنوان افتخاری پاسدار سياسی رژيم خمينی را نداشته باشد .نشريه مجاهد ،شماره
 ،342ص 1373/2/26 .6
منصور حکمت

لجن پراکن ،پادوی سفله و بی مقدار ،بريده روشن فکر نما .نشريه
مجاهد ،شماره  ،296ص 1372/2/6 .36
باقر معين

مستخدم به نگاه بی بی سی ،دلبرايي از آخوندها .نشريه مجاهد ،شماره
1372/4/14 .306
باقر معين

يکی از عمله و اکرة دستگاه بی بی سی ،پيش خدمت بی بی سی،
مزدور ،مزد بگير ،لجن پراکن ،دست های جالد را می شويد .نشريه مجاهدن
شماره  ،301ص 1372/3/10 .13
هوشنگ امير احمدی

دالل و مزدور رژيم خمينی ،دجال بازی ،مزدور معلوم الحال .نشريه
مجاهد ،شماره 1372/4/14 .306
خلعتبری ،رئيس انجمن فرهنگی شهر ليون فرانسه

عامل رژيم ،مزدور .نشريه مجاهد ،شماره  ،306ص 1372/4/14 .17
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هادي شمس حائری (عضو جداشده از سازمان)

جاسوس رژيم ،بريده مزدور (کتاب شمس حائری ...لجن نامه مزدور
شمس حائری) .نشريه مجاهد ،شماره  ،306ص 1372/4/14 .17
هادی شمس حائری

آلت فعل شبانه روزی وزارت اطالعات رژيم .نشريه ايران زمين،
شماره 1374/3/11 .52
هادی شمس حائری

مأمور شناخته شده رژيم ،خائن ،اضداد مقاومت ،ولگرد سياسی .نشريه
مجاهد ،شماره  ،349ص  10و 1373/4/13 .13
هادی شمس حائری

جنس بنجل و ترشيده ساواک آخوندی ،بلند گوی تبليغاتی ساواک
آخوندی ،نماينده ساواک آخوندی .نشريه ايران زمين ،شماره  ،47ص .4
1374/2/7
هادی شمس حائری

لجن پراکن ،مزدور ،آلت فعل ساواک آخوندی .نشريه مجاهد ،شماره
 ،337ص 1373/1/22 .9
هادی شمس حائری
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بريده مزدور افشا شده ،دارای ارتباطات آلوده با مأمور ساواک
آخوندی ،پاسدار رژيم ،برگ سوخته رژيم ،مزدور رژيم ،خائن ،بريده مزدور،
مزدور خود فروخته .نشريه مجاهد ،شماره  ،299ص 1372/2/27 .16
هادی شمس حائری

مزدور معلوم الحال ،بريده ،خود فروش ،پست فطرت ،لجن پراکن،
سرباز مجاهدين در عراق .نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .13
هادی شمس حائری

خائن ،بريده مزدور ،خائن کثيف ،مزدور حقير پليد ،لجن پراکن .نشريه
مجاهد ،شماره  ،360ص  15و 1373/7/25 .5
امر هللا ابراهيمی (عضو جداشده از سازمان)

بريده مزدور .نشريه مجاهد ،شماره  ،306ص 1372/4/14 .17
امر هللا ابراهيمی

خائن ،بريده ،مزدور ،کثيف ،پليد ،لجن پراکن .نشريه مجاهد ،شماره
 ،360ص  15و 1373/7/25 .5
امر هللا ابراهيمی

بريده ،در خدمت ساواک خمينی ،پست فطرت ،خود فروش ،بريده
مزدور .نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .13
محمد مهدی جعفری
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فرستاده وزارت اطالعات ،نزديک به دارلتجاره بازرگان ،مزدور.
نشريه مجاهد ،شماره 1372/4/14 .306
محمد مهدی جعفری

مزدور ،فرستاده ساواک آخوندی .نشريه مجاهد ،شماره  ،320ص .23
1372/9/8
غالم حسين شير علی(عضو جداشده از سازمان)

بريده ،همکاری با تروريست نفوذی جمشيد عابدی ،خودفروش ،پست
فطرت ،لجن پراکن .نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .11
مينا ربيعی (عضو جداشده از سازمان)

عليا مخدره مورد استفاده رژيم قرار دارد ،خوش خدمتی برای رژيم.
نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .11
حيدر بابايی (عضو جداشده از سازمان)

بريده .نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .12
اصغر کامياب (عضو جداشده از سازمان)

بريده .نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .12
اصغر برزو (عضو جدا شده از سازمان)

انتخاب شده توسط ساواک آخوندی ،دارای رابطه مشکوک .نشريه
مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .12
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نوروزعلی رضوانی (عضو جدا شده از سازمان)

فرد اخراجی(،تا اين تاريخ سنگين ترين اتهام مستقيم سازمان به وی فقط
اخراجی بوده ولی بعدها به واسطه مطالبی که وی نشر داد بدترين دشنام ها به
وی داده شد) .نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .12
نوروزعلی رضوانی

مجری طرح های وزارت اطالعات رژيم .نشريه ايران زمين ،شماره
1375/5/15 .107
نوروز علی رضوانی

آشغال آرشيو آدم های از اين جا مانده و از آن جا رانده ،مزدور بريده
موزی ساواک آخوندی .نشريه ايران زمين ،شماره 1374/2/14 .48
نحوه برخورد با افراد جدا شده از سازمان و انتشار نامه های كذب

در برابر اراجيف آخوندی تک تک شما(افراد جدا شده) جز با زبان
گلوله و آتش پاسخی ندارم و نخواهم داشت ...بدانيد که ممانعت رهبری نبود خودم
جزای تک تک شما را کف دستتان می گذاشتم .نوشته نوروزعلی رضوانی به
تاريخ  ،1370/9/26نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .13
فريدون آذرنور از حزب دمکراتيک مردم ايران

ذره ای شرم در وجودش نيست ،بيشرمی باور نکردنی ،ننگين ،تملق
شرم آور و مشمئز کننده ،توده ای خرفت و حقير ،دريوزگی سياسی کامالً حقير و
ذليل رژيم آخوندی ،پس مانده حزب توده ،دريوزه ،رذل ،فرصت طلب ،خائن.
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نشريه مجاهد ،شماره  ،300ص  .19نقل از نشريه شورا ،به قلم ايرج
شکری1372/3/3.
فرخ نگهدار

بندباز غريبی که در نابود کردن جنبش پر اعتبار و آرمانگرای فدايی
يک تنه نقشی بی مراتب مؤثرتر از کميته مشترک و مأمورين زندان اوين بازی
کرده است ،آتش بيار معرکه آدم کش های رژيم ،تاريخ مصرفش گذشت و بيکار
و فراری شد ،منتظر خدمت رژيم واليت فقيه ،دستگاه فرخ نگهدار دو کليد دارد
يکی در جيب اوست و ديگری در اختيار دستگاه های امنيتی رژيم ،شاخک های
جمهوری خون ...نشريه مجاهد ،شماره  ،331ص  .19به قلم محمدرضا
روحانی1372/11/25.
فرخ نگهدار و اکثريت

خائن ،آلت فعل و تبلغ گر رژيم ضد بشری ،دارای فضاحت های بهت
انگيز .نشريه مجاهد ،شماره  ،331ص 1372/11/25 .20
نيروهای چپ و دموکرات

منتظر خدمت رژيم واليت فقيه ،جاسوس اخراجی رژيم ...نشريه
مجاهد ،شماره  ،331ص  .19به قلم محمدرضا روحانی1372/11/25 .
اکثريت (به هنگام انتصاب مريم قجر عضدانلو به رياست جمهوري ايران!)

باند منفور اکثريت ،خائن اکثريتی ،تفاله ،افسار پاره کرده ،هرزه درايی
وقيح ،نشخوار کننده خط به خط و کلمه گند گاو چاله دهانی های آخوند خانه های
فاسد رژيم ،آلت فعل سياسی و اطالعاتی رژيم ،فرهنگ و ايدئولوژي پليد آخوندی
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تا مغز استخوان اين اراذل نفوذ کرده ،لودگی اراذل اکثريتی ،وحش و سرکوب
گر ،منتهای وقاحت در تبليغ خطوط ساواک آخوندی ،دريدگی مشمئز کننده ،لجن
پراکن ،زنجير پاره کرده .نشريه مجاهد ،شماره  ،319ص 1372/9/1 .20
در مورد مخالفين سازمان و منتقدين

جبهه مقاومت ...خس و خاشاک ها و ...را همراه کف های آلوده و عفن
به کناره ساحل می ريزد .نشريه مجاهد ،شماره  ،349ص  10و .13
1373/8/23
مخالفين سازمان (گروه های ديگر)

اضداد مقاومت ،آلت فعل روسياه رژيم ،رژيم آنها را به ...خريده ،خوش
خدمتی خائنانه برای آخوندها می کنند ،مجيز گوی رژيم .نشريه ايران زمين،
شماره  ،65ص 1374/9/13 .4
عباس فالح خير انديش (عضو جداشده از سازمان)

سوژه ساواک آخوندی ،مزدور ،بريده ،مجهول الهويه ،خود فروش ،پست
فطرت ،پشت کردن شرم آور به همسنگران .نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص
1373/8/23 .13
محمدتوفيق اسدی (عضو جداشده از سازمان)

بريده ،مزدور مجهول الهويه ،خود فروش ،پست فطرت .نشريه مجاهد،
شماره  ،364ص 1373/8/23 .13
مرتضی صيادپور (عضو جداشده از سازمان)
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بريده ،خود فروش ،پست فطرت ،در خدمت دشمن .نشريه مجاهد،
شماره  ،364ص 1373/8/23 .13
حسين رستمی (عضو جداشده از سازمان)

از ترس قالب تهی کرده ،بريده ،پست فطرت ،خود فروش ،به خدمت
دشمن در آمده .نشريه مجاهد ،شماره  ،364ص 1373/8/23 .13
پرويز اصفهانی

در خدمت ساواک مخوف آريامهری .نشريه مجاهد ،شماره  ،354ص
1373/6/14 .10
پرويز اصفهانی

ساواکی شناخته شده .نشريه ايران زمين ،شماره 1375/2/24 .95
پرويز اصفهاني

از جمله فاسدترين جانيان رژيم شاه ،خائن ،نشريه مجاهد ،شماره  ،349ص10
و.13
همايون کاتوزيان

واخورده صحنه سياسی ايران ،پاسدار سياسی آخوندها ،روضه خوان،
لغز خوان ،نگران سقوط آخوندها ،سينه چاک آخوندها .نشريه مجاهد ،شماره
 ،360ص  4و 1373/7/25 .15
علی کشتگر
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واخورده صحنه سياسی ايران ،پاسدار سياسی آخوندها ،روضه خوان،
لغز خوان ،سينه چاک آخوندها ،نگران سقوط آخوندها .نشريه مجاهد ،شماره
 ،360ص  4و 1373/7/25 .15
علی کشتگر

خائن ،مدافع کنار آمدن و سازش با رژيم ،پاسدار سياسی رژيم ،متحد
عينی رژيم جنايتکار آخوندها ،دم و دنبالچه رژيم ،همدست و سرانگشت رژيم.
نشريه ايران زمين ،شماره 1374/2/7 .47
نهضت مقاومت ملی

پس مانده های ساواک شاه .نشريه ايران زمينن شماره .54
1374/3/25
نشريه انترناسيوناليسم

عقب مانده سياسی ،بچه آخوندهای شبه مارکسيست .نشريه ايران زمينن
شماره 1374/2/14 .48
پرويز يعقوبی (عضو جداشده از سازمان)

پاسدار رژيم ،برگ سوخته رژيم ،مزدور ،بريده مزدور ،خيانتکار.
نشريه مجاهد ،شماره  ،299ص 1372/2/27 .16
پرويز يعقوبی
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مزدور حقير پليد ،خائن کثيف ،بريده مزدور ،خائن ،لجن پراکن،
ساواک آخوندی اطالعيه اش را به او ديکته کرده .نشريه مجاهد ،شماره ،360
ص  15و 1373/7/25 .5
احسان نراقی

پاسدار سياسی آخوندها ،واخورده صحنه سياسی ،سينه چاک دادن برای
آخوندها ،روضه خوان و لغز خوان ،نگران سقوط آخوندها .نشريه مجاهد ،شماره
 ،360ص 1373/7/25 .15
احسان نراقی

جنس بنجل و ترشيده ساواک آخوندی ،بلندگوی تبليغاتی ساواک
آخوندی ،نماينده ساواک آخوندی .نشريه ايران زمين ،شماره  ،47ص .4
1374/2/7
فريدون گيالنی (عضو جداشده از شوراي ملي مقاومت)

لجن پراکن ،دروغگوی حيرت آور ،نافی مطلق ارزش ها و واقعيت ها،
خود فروش سياسی ،سگ زنجيری که زنجير پاره کرده ،او ديگر فاقد هرگونه
پرنسيبی است ،عنصر خود فروخته ،حقير ،در مقابل دشمن زانو زده ،حقير و بي
پرنسيب ،دهان آلوده ،عنصر همه چيز باخته و هويت فروخته .نشريه ايران
زمين ،شماره 1375/2/24 .95
فريدون گيالنی

مجری طرح های وزارت اطالعات رژيم .نشريه ايران زمين ،شماره
1375/5/15 .107
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کريم حقی (عضو جداشده از سازمان)

مجری طرح های وزارت اطالعات رژيم .نشريه ايران زمين ،شماره
1375/5/15 .107
کريم حقی

مزدور ساواک آخوندی ،آلت فعل سوخته که مدت هاست تاريخ
مصرفش به پايان رسيده ،وی و همسرش محترم بابايی سال ها پيش بريده و از
جنگ کويت به بعد تا سال  71همراه با همسرش نزد مجاهدين مهمان بودند ،کريم
به سرعت در لجن زار مفاسد اخالقی فرو رفت .نشريه ايران زمين ،شماره ،65
ص 1374/9/3 .4
حبيب هللا پيمان

پاسدار سياسی رژيم ،مجيز گوی ارتجاع حاکم ،ياوه گوی ،برای حفظ
حيات و روزی دست در خون مجاهدان و رزمندگان آزادی می کند ،از طرف
رژيم مأمور است ،مهره پيشانی سفيد ،مبلغ مشروطيت و مقبوليت رژيم .نشريه
ايران زمين ،شماره 1374/6/13 .62
جالل طالبانی از كردهاي اپوزسيون عراق

خوش خدمتی به رژيم آخوندی .نشريه ايران زمين ،شماره  ،65ص .4
1374/9/13
نادره افشاري (عضو جداشده از سازمان)
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مجری طرح های وزارت اطالعات رژيم .نشريه ايران زمين ،شماره
1375/5/15 .107
حسن خلج (عضو جداشده از سازمان)

مجری طرح های وزارت اطالعات رژيم .نشريه ايران زمينن شماره
1375/5/15 .107
حسين مهری

ساواکی شناخته شده .نشريه ايران زمين ،شماره 1375/2/24 .95
افراد منتقد به مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت

وقيح ،شبه آلترناتيوی های پوشالی ،از نظر اخالقی دچار افول و
انحطاط شخصيت ،لجن پراکن ،تهی از حداقل صداقت ظاهری ،مدعی
اپوزيسيون و مخالفت با رژيم ولی از نظر سياسی به حکومت آخوندی چنگ می
زنند ،هيچ حرفی بر سر راه حل و آلترناتيوی در چنته ندارند ،دارای تحليل و
تفسيرهای آبکی در مورد مواضع و اقدامات مجاهدين و شورای ملی مقاومت
هستند ،قوای ذخيره آخوندها در خارج از کشور ،چپ نمايان ارتجاعی ،ميانه
بازان استحاله چی ،بقايای ديکتاتوری سلطنتی ،در نشريات مجاهدين و شورا را
شالق کش می کنند .نشريه مجاهد ،شماره  ،341ص  1و 1373/2/19 .2
نشريه انقالب اسالمی

خروس نامه ،کاذب .نشريه مجاهد ،شماره  ،341ص 1373/2/19 .6
فعالين سياسی و اعضاي جداشده که از مجاهدين خلق انتقاد کرده اند
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بلند گوی استعماری ،مزدور و آلت فعل رژيم ،دم جنبانی برای
آخوندها ،پاسدار و بسيجی سياسی رژيم آخوندی ،آلت فعل های سوخته و آبرو
باخته ،خائن ،بريده مزدور ،لجن پراکن ،رذيالنه عرض اندام می کنند .نشريه
مجاهد ،شماره  ،360ص 1373/7/25 .15
بابک امير خسروی

پير جاسوس توده نفتی ،تالش برای سرپا نگاه داشتن رژيم آخوندی،
خائن ،دارای پرونده سنگينی از خيانت و رذالت ،نمی توانند از پاسخ گويی به
خيانت هايشان بگريزند ،روزی پس گردنش گرفته خواهد شد تا باال بياورد که
چگونه عليه رزمندگان مقاومت عمل کرده ،مجيز گوی آخوندها ،سينه چاک حفظ
رژيم آخوندی ،لغز خوانی برای مجاهدين ،جاسوس اجنبی .نشريه مجاهد ،شماره
 ،347ص 1373/3/30 .17
نشريه صبح ايران (امريکا)

ننگين نامه ،افسار گسيخته ،لجن پراکن ،ساواکی ،فرومايه ،مفلس،
ظاهر فريب .نشريه مجاهد ،شماره  ،337ص 1373/1/22 .9
فدراسيون شورای سراسری پناهندگان

دکان چند نبش ،محملی برای گذراندن زندگی آرام و مرفه .نشريه
مجاهد ،شماره  ،342ص 1373/2/26 .6
اتحاديه سراسری ايرانيان مقيم سوئد
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دستگاه جاسوسی عليه پناهندگان و ايرانيان مقيم سوئد ،اتحاديه کذايی،
دار و دسته مزدور و وابسته به رژيم .نشريه مجاهد ،شماره  ،341ص .6
1373/2/19
اصغر نصرتی (سوئد)

لجن پراکن ،مزدور ساواک آخوندی .نشريه مجاهد ،شماره  ،341ص
1373/2/19 .6
عباس عبدی از اپوزسيون داخل كشور

کارگردانان باند آخوندی .نشريه مجاهد ،شماره 1380/1/28 .544
سياسيون خارج از کشور

زائده های رژيم ،زوائد خارج کشور ،مالزمان خارج کشور .نشريه
مجاهد ،شماره 1380/1/28 .544
فرخ نگهدار

ورشکسته سياسی .نشريه مجاهد ،شماره 1380/1/28 .544
فرخ نگهدار

اضداد شناخته شده ،مدعی خائن و فرصت طلب ،دور نمای پليد .نشريه مجاهد،
شماره 1378/1/4 .441
سازمان مشروطه خواهان خط مقدم

بازماندگان ساواک شاه ،خدمتگزاران ساواک شيخ .نشريه مجاهد،
شماره 1377/3/19 .392
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داريوش همايون

وزير بدنام اطالعات شاه ،جاسوس نشان دار اجنبی .نشريه مجاهد،
شماره 1380/3/8 .551
مهدی خوشحال ،هادي شمس حائری ،نوروز علی رضوانی (اعضاي جداشده از سازمان)

مزدوران اطالعات آخوندی .نشريه مجاهد ،شماره  ،517ص .7
1379/7/19
"پايان"

فهرست مطالب
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم
بخش هفتم
بخش هشتم
بخش نهم
بخش دهم
بخش يازدهم
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فهرست اسناد
اسناد شمارة يک
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