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  مھرداد آھنگر 

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢١
  

  ...يا  " ء پژواک شھداۀشھيد زند"ايرج مصداقی؛ تنھا 

٣  

  به ادامۀ گذشته

 ٣ال ؤ، در پاسخ به س٢٠١۶ ً، احتماالجنوری ١١ی، در روز ، در چت با جناب مصداق"رھا"جالب اين جاست که خود 

رانندگی، ھنگامی که داشته از خيابان رد می شده، تصادف کرده است، ۀ در حادث" فراز"روز پيش ايشان، می گويد که 

  :دھد و چنين توضيح می

  با يک مينی بوس زائران شاه عبدالعظيم در امام حسين  :رھا نفير"  
  يه پيرمرد مفلوک و معتادهخود راننده ھم       
  رضايت دادم بھش      
  عيالوار و بدبخت و بسيار درب و داغون      
فراز رفته بود نون بخره و برگرده که در اثر بی احتياطی سرش می خوره به مينی بوس       
  در حال

  حرکت و ضربه مغزی می شه      
  امروز خاک سپاريش بود      
  يی که مادر بھکيش را خاک کردندزھرا يعنی جا] بھشت[ بھش ٩٩در قطعه       
  ديگه تنھای تنھا شدم      
  فراز زنده نيست] می بينن[حاال که می بين ! جالبه! ديگه به چشمم نيازی ندارم      
  ...فقط طراحی ھاش باقی مونده که نود درصدش چھره ی شماست      
  !تنبھم تسليت ھم گف!!!! تاجميری و دوستانش ھم اومده بودند برای خاک سپاری      
  عروسی اين دو تا بيچاره ھم عقب افتاد      
نقل ھای قول ويراستاری ["ھرچی بھشون می گم شما جشنتونو بگيريد زير بار نمی رن      
  ] پورتال- نشده اند

    : ولی جناب مصداقی ھم چنان اصرار دارد که 
  سالم"  :ايرج مصداقی

  رھا جان    
  بازم تسليت ميگم

  نمی دونم چی بگم؟
  ور نميکنم يک پيرمرده معتاد بھش زده باشهراستش من که با

  ..."البته می دونم حضرات اين ھا را چک می کنن
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چی " رھا"شما نمی دانستيد به شما چطور .  من يکی که توقع اين ھمه تواضع و فروتنی را از جناب مصداقی نداشتم

  ".نگران نباش: "يدئقبل، می توانستيد بگو؟ درست مثل رھنمودھای !يدئبگو

توسط وزارت اطالعات کشته شده است و تصادف ساختگی است، ھيچ " فراز"ته از اصرار ايشان، مبنی بر اين که گذش

به ما اطالع داده می شود . پيست نشده است/ نيست و ديگر از او پيامی کپی " رھا"يد اين حرف از سوی أئخبری از ت

 روز که او را بازگرداندند، ۶بعد از : "گيری ھادر يکی از اين دست. بيش از يک بار دستگير می شود" رھا"که 

از طرف " رھا"که ] منظور جناب مصداقی ست[ متوجه شدم ً بعدا.ديد و دچار لکنت زبان شده بود چشماش نمی

او تا زمانی که زنده بود اجازه نداد خبر گستاخی تاجميری به گوش من . تاجميری مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود

برای او سپس، ." ستانش خواسته بود موضوع را با من در ميان نگذارند تا مبادا موجب ناراحتی ام شودبرسد و از دو

  . شود که او نمی پذيرد پيدا می" خواستگار خوبی"

بعد از آن با دو راديو خارجی مصاحبه کرده بود؛ " رھا"از قرار معلوم : "جناب مصداقی به ما آگاھی می دھد که

در ماه . اما ھرچه که بود باعث حساسيت مسئوالن وزارت اطالعات شده بود. فت يا نه خبر ندارمگفتگوھا انتشار يا

  وزارت اطالعات برای آقای مصداقی، از طريق يکی از ھمان دانشجويان عضو " . او را دستگير کردند٢٠١۶مارس 

آقا ميگه ميخوای ھنوز بازی كنی يا حاج : "، پيغام می فرستد که"ھای زيادی ھم متحمل شده است سختی"که ، "کمپين"

  "بسه؟

 و  ی که انسجام نداردئبه پاراگراف اين نوشته، از آن جا خط به خط و پاراگراف مرور و بررسی بايد اعتراف کنم که 

  .بنابراين می گذرم.  کار وقت بر و سختی استًبخش ھای مختلف آن با ھم تضادھای اساسی دارند، برای من يکی واقعا

؟ کی گفته اين "کدام قرار معلوم"از ". دو راديو خارجی" ھمين مصاحبه با ًمثال. خط می نويسم، بعد می گذرميک ! نه

کمپين حمايت از "و يا يکی ديگر از اعضای " رھا"راديوھا با او مصاحبه کرده اند؟ اگر مصاحبه کرده بودند، يا خود 

به نظر می ! معلوم نيست، چيست" دو راديو خارجی"اين بايد در مورد آن می دانست، نه؟ حتی اسم " ايرج مصداقی

له نيز أ شود که اين مسء قضيه ھی سنگين تر شود و القاھا برای اين بوده که بار امنيتی رسد که آوردن آن در اين جا، تن

  .  پس او را دستگير می کنند." باعث حساسيت مسئوالن وزارت اطالعات شده بود"

  !باری

سالم من : " برايم پيغام گذاشت٢٠١۶ ماه مه ١١، در تاريخ "رھا": "ين چنين گزارش شده استا" رھا"آخرين تماس 

اش را دادم اما ديگر پيامی از او دريافت نکردم تا دو ھفته بعد که خبر  پاسخ" آزاد شدم، االن اھوازم، شما خوبيد؟

  " .ز دوستانش برايش تايپ کرده بودبيند و ھمين پيام را يکی ا دانستم چشماش نمی می. مرگش را دريافت کردم

 روی گزارش.می شود داده ،خانه آمده است" رھا" از شب آخری که ، توسط ھمسايه ھا،بعد از آن يک گزارش مردمی

بعد از . از آن خارج شده و به کمک ھمسايه ھا به خانه برده می شود" رھا"زوم شده است که " ماشين سياه"يک 

رسد يک  نس میالوقتی آمبو. " فردای آن روز، ھمسايه ھا آمبوالنس خبر می کنند، صبح"رھا"بحرانی شدن حال 

کس و " رھا" مأموران باقی ھمسايه ھا را پراکنده می کنند و از آنجايی که .رسد ماشين بنز شيشه دودی از راه می

در حالی که . جسدش چه کردندمعلوم نشد با . کاری نداشت خيالشان راحت بود و نياز نبود جنازه را به کسی تحويل دھند

و دفن اش را تقبل می ] کفن[جسد را از خانه خارج می کردند مأموران به ھمسايه ھا گفته اند خودمان کارھای کف 

  ".رود نس میالماشين بنز شيشه دودی ھمراه آمبو. کنيم

 در پيامی ٢٠١۶ ماه مه ٢۴را يکی از مأموران اطالعات در تاريخ " رھا" خبر مرگ : " دھند میجناب مصداقی ادامه

ھوالباقی، ... حيف نميرسيم بريم بخوريم ! سالم و عليکم، خبر دادند تو خرمشھر حلوا ميدن. "به فيس بوکم فرستاد
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الفاتحه، با عرض تأسف و قلبی سرشار از اندوه . طفلک عمرش به دنيا نبود... صلواه رسا ختم کنيد، الفاتحه! الفاتحه

متأسفانه خبر رسيده ايشان امروز .  خانم رھا را خدمت عزيزان ايشان تسليت عرض ميکنمدرگذشت نابھنگام سرکار

  » .الفاتحه. صبح در رختخواب خود فوت شده اند

  شما چطور؟.  گيج شده امًمن که کامال

اين پيداشان شد؟ اگر جسد را  " ماموران"؟ از کجا يھو اين "ماموران باقی ھمسايه ھا را پراکنده می کنند"کدام 

، پس طی اين "و دفن اش را تقبل می کنيم] کفن[به ھمسايه ھا گفته اند خودمان کارھای کف "برده اند و " ماموران"

" رھا""کجا بوده؟ آيا واقعا مرده بوده و به قول جناب مصداقی " رھا"مدت دو ھفته، از زمان بردن جسد تا زمان دفن، 

 يا اين  و، يا اين حرف اشتباه است؟"بود جنازه را به کسی تحويل دھندکس و کاری نداشت خيالشان راحت بود و نياز ن

   !ه است او نمرده بودکه

، به فيس بوک آقای ٢٠١۶ ماه مه ٢۴مور اطالعات، بعد از دو ھفته، يعنی در تاريخ أاگر در اھواز بوده، چرا م

که " سيدی"ر وزارت اطالعات، ھمان موأديگر م!"  تو خرمشھر حلوا می دن: "مصداقی پيام می دھد و می نويسد که

  را ھک می کند" رھا"را شکسته بود و به ھر دوی آنان تجاوز کرده بود، اول فيس بوک " فراز"ھای بدن  ھمه استخوان

: پيام می دھد که!!!" از بچه ھای خوب و خونگرم جنوب" سيد ياسين""مور قبلی، اين بار با نام أو يک روز پس از م

  ..." يوزر البته با صاحبش سوخت . ! ..يوزر بسوخت"

ی که دست ھيچ کس بھش نرسد و ھيچ کس ئرا بردارد ببرد يک جا" رھا" جسد  اگر وزارت اطالعات می خواستًاصال

به خود می دھد؟ مگر او را دستگير نکرده بودند؟ مگر چند بار بازداشت نشده " زحمت"نداند کجاست، چرا اين ھمه 

 برای ًيعنی واقعا! در و ھمسايه ھا ھم که فھميدندۀ ش و ھمآمدند بردنآوردندش به خانه و بود؟ آخرش ھم که خودشان 

يعنی ما ! را به قتل برساند؟ به عقل من يکی قد نمی دھد" رھا"وزارت اطالعات راھی نبود که پر سر و صداتر از اين 

ش باشد و ھيچ کسی را ھم ندارد که دنبالو   بايد بپذيريم که وزارت اطالعات برای کشتن فردی که در دست خودش است

  ليسی است؟ وپ/ ی ئ جناگير او باشد، مجبور به درست کردن اين ھمه داستان پی

منظور [ وگرنه ساکت کردن آنھا : "ھمين جناب مصداقی در مورد قدرت رژيم، در رابطه با مجاھدين، چنين می گويد

کدام حرف شما را باور ." از آب خوردن ھم راحت تر استتوسط يک رژيم فاشيستی ] ايشان سازمان مجاھدين است

ی برای کشتن تنھا ئجنا/ ليسی وکنيم؟ سرکوب مجاھدين از آب خوردن ھم راحت تر است را باور کنيم يا اين سناريوی پ

  يک نفر را؟

  . تا اطالعات درست در اختيار خوانندگان قرار نگيرد، ھيچ چيز اين داستان واقعی به نظر نمی رسد

:  معلوم است کجا دفن شده استًکه کامال" فراز"اما، خوب، به ھر جھت، .  ناشناس استًکه کامال" رھا"ۀ جسد و مقبر

ً اگر به خاطر داشته باشيد، اين را قبال". زھرا يعنی جايی که مادر بھکيش را خاک کردند] بھشت[ بھش ٩٩در قطعه "

  . به آقای مصداقی گفته بود" رھا"

 تا عکس ٢٠٠ – ٣٠٠ دست کم ًليسانس عکاسی داشته، و حتما" رھا"ران وزارت اطالعات ھم که، موأاز بخت بد م

موران وزارت أ خود مًچرا که اصال. امنيتی داشته باشندألۀ عکس ھا ھم که نمی توانند ھيچ گونه مس. بايد گرفته باشد

 می دانند ًاند و دقيقا  عکس ھم گرفتهً، حتمااطالعات ھم در مراسم خاک سپاری شرکت کرده بودند، تسليت ھم گفته بودند

  . به ما گفته بود" رھا"اين را ھم . چه کسی آن جا بوده

نخست، ھيچ عکسی که ۀ چرا؟ چون که، در وھل.  دچار اشتباه شده ايدًاگر شما نيز اين چنين فکر بکنيد، کامال اما، نخير،

ً و، ايشان حتما. برای جناب مصداقی فرستاده بود" رھا "ً حتمابه طور حتم، اگر عکسی در کار بود،. انتشار نيافته است
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پيدا " ٩٩قطعه "در " فراز"ۀ ، کسی نمی تواند اثری از مقبرًاکنون نيز، احتماال: دومۀ در وھل. آن را انتشار می دادند

ه می  بسته مواجا يک درو ما باز ب کند، چرا که آقای مصداقی می گويد که سنگ قبر او را اطالعاتی ھا شکسته اند

  .  شويم

ی اين سناريو به بن بست ختم می شوند؟ من از آقای مصداقی ئراه ھای راستی آزماآيا اين امر تصادفی ست که تمامی 

  نگران باشم يا نباشم؟" من چکار کنم؟"يد ئھستيد، می گو"  از ماست کشيدنمو را"پرسم، شما که متخصص  می

 ماه مه ٢۴ايشان که حداقل از تاريخ . شان پيش می آيدی مصداقی و سناريوال اساسی ديگر از جناب ؤو باز يک س

مبر  سپت٢۶، و يا به عبارت ديگر ١٣٩۵ مھر ۵نيز باخبر می شوند، چرا تا تاريخ " رھا"، از کشته شدن ٢٠١۶

 گذريم که ، ھيچ واکنش، اطالع رسانی و يا پژواکی از اين جنايات ھولناک را به عمل نمی آورند؟ از اين می٢٠١۶

  . بر در سايت خود، پژواک ايران، منتشر کرده استوايشان نوشته ھای خود را در ماه اکت

 ماه ۴ ايشان نمی خواھند ادعا کنند که مدت ً حتما؟اھميت پژواک اين خبر برای آقای مصداقی چقدر بوده استۀ درج

ايشان .  شاھد بوده ايمً در مقاله نويسی را، قبال مھارت جناب مصداقی،ۀما درج. طول کشيد تا اين دو مقاله را بنويسند

ۀ خير، بيش از ھر چيز، درجأ ماه ت۴.  خود را در عرض چند روز نوشته است٩٣ و ٩٢مدعی شده بود که گزارش 

تاريخی ۀ  با تکيه به سابق در صورت واقعی بودن اين سناريو،.دھد اھميت موضوع برای آقای مصداقی را نشان می

و " رھا"چرا تنھا اکنون ايشان به ياد . شت و ديد که انتشار کنونی آن چه نفعی برای ايشان داشته استايشان، بايد گ

  .   افتاده است" کمپين"و بچه ھای " فراز"

طی ھفته ھای جاری باز ھم جنايتکاران دست به : "برای سريالی کردن اين سناريو، جناب مصداقی چنين می نويسد

  ".زدند" کمپين"جاوز به اعضای شکنجه و آزار و اذيت و ت

با اين حال، به آقای . سفانه بعيد می دانمأ اشتباه کرده باشم، ولی متًاميدوارم که من کامال. ينئ پام ريختباز ھری دل

نگران "مصداقی پيشنھاد می کنم که برای سناريوی بعدی، صالح نيست که واکنش ايشان اين بار ھم مختص به يک 

ی آنان از چنگال ھای سازمان امنيت جمھوری اسالمی تدارک ديده بوده ئی برای رھائ راه کارھاًحتمابوده باشد و " نباش

  . باشند

 *  *  *  *  

؟ اين طور به نظر می رسد که ھنوز  شدچرا چنين: ال اساسی را پيش روی ما قرار می دھدؤتمامی اين وقايع، يک س

ک ما شتافته و پاسخ به اين چرای بزرگ را، به قول مجاھدين، ولی، باز جناب مصداقی به کم. پاسخی برای آن نداريم

  : روی ميز قرار می دھد

" فرقه رجوی"رفتار رژيم و در قبال ھواداران مجاھدين و تحمل آنان در زندان به خوبی نشان می دھد که "
اد اختناق تھديد امنيتی برای رژيم محسوب نمی شود و فقط از آنھا برای توجيه سرکوب جنبش مردم و ايج

ھرچه بيشتر استفاده می کند وگرنه ساکت کردن آن ھا توسط يک رژيم فاشيستی از آب خوردن ھم راحت تر 
رژيم که از نفرت عمومی از مجاھدين باخبر است با آزاد گذاردن دست آن ھا به مکاتبه از درون زندان، . است

   .!م مانور آزادی انتشار افکار و عقايد مخالف حتی از درون زندانھم مانور ثبات و قوام و دوام ميدھد و ھ
تالش آن ھا برای راه اندازی راديو " رھا"و " فراز"يکی از داليل برخورد سخت وزارت اطالعات با "

و ولی فقيه در غيبت " فرقه رجوی"که ھر دو در نقد " ٩٣گزارش "و " ٩٢گزارش "کردن  "گويا"اينترنتی و 
به تھديد ... و " فرقه رجوی"طبق تحليل وزارت اطالعات، من خود به خاطر نقد جامع . شده، بودآن نگاشته 

   ".امنيتی برای نظام تبديل شده بودم و می بايستی با اين دو نوشته ام، برخورد می شد
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، قبل از آن، يک اما. کوتاه بسنده می کنمۀ در مورد ھمين دو پاراگراف کوچک می توان کلی نوشت، ولی من به چند نکت

  :را الزم می دانم" رھا"يادآوری مجدد از بخشی از گفت و گوی جناب مصداقی با 

يک موقع ... فقط تعريف و تمجيد ازم نکنيد . ھيچ اشکالی نداره... ببين در مورد من ھرچی می خواھيد بگيد "
  "داره فکر می کنم کسی ھستم دور برم می

 کمپين "١ۀ بند شمار" فراز"و " رھا"وزارت اطالعات به خاطر اين بوده است که پس معلوم شد که تمامی اين کارھای 

خصوصی را می ۀ در جلس" با صدای بلند" نه زيستن، نه مرگ"کتاب "خواندن : مبنی بر"  حامی ايرچ مصداقی...

ان، جناب مصداقی را له، از نظر ايشأھمين مس. خواھند عمومی کنند و با صدای بلند بخوانند و روی اينترنت پخش کنند

 و جناب مصداقی و ھر کسی که می خواھد اين کار را در ايران بکند کرده است"  تھديد امنيتی برای نظام"تبديل به يک 

  . رژيم تبديل می کند" ١دشمن شماره "به 

ال تان شما ح: ال از جناب آقای مصداقی دارمؤاميدوارم حمل بر بی ادبی من نشود، ولی با عرض پوزش، من يک س

   گفته نشده بود؟ ًخوب است؟ مگر در اين دو نوشته، چه چيزی گفته شده است که صدھا بار قبال

جناب مصداقی يا . فقط يک تعارف ايرانی ست" تعريف و تمجيد"االن معلوم می شود که حرف ھای ايشان در مورد 

فقط تعريف "ارند که از ديگران بخواھند که ايشان ولی حق د. خيلی تعارفی ھستند و يا اھل شوخی و مزاح تشريف دارند

می کنيد، " تعريف و تمجيد" نفر از خودتان ١٠٠ۀ ی، به اندازئ، به تنھا جناب عالی! حق داريدًواقعا". و تمجيد ازم نکنيد

 دور برتان نمی"در کنار اين، من يکی به شما اطمينان می دھم که شما را ھيچ وقت . ديگر احتياج به کس ديگری نيست

  .  شده ايد" کسی" و خيلی آقای عزيز، شما داريد مثل فرفره می چرخيد". داره

نوع تعريف و تمجيد؛  خودبزرگ بينی؛ و خود شيفتگی جناب مصداقی به . خودبزرگ بينی و خودشيفتگی ھم حدی دارد

فکر می کند که ھيچ کس  و  ينه ايستاده است و  خود را می ستايدئجلوی آشيفته  شکلی است که انگار فردی بسيار خود

  . بيند ديگر در آن جا نيست و کسی او را نمی

.  خواننده ھای خود را ابله فرض کرده اندً اين طور است که ايشان می گويد و اھل تعارف و مزاح نيستند، حتماًاگر واقعا

اين ! شده است ايرج مصداقیتنھا آلترناتيو بود، امروز " شورای ملی مقاومت"تا ديروز برای ايشان سازمان مجاھدين و 

  ! حد از خودشيفتگی ايشان تنھا با خودشيفتگی مسعود رجوی قابل قياس است

يد که جناب عالی چند وقت است که معتقد شده ايد که ئلطف کنيد و به ما بگو: در کنار آن، بايد از جناب مصداقی پرسيد

نفرت عمومی " شما با اين سازمان کار می کرديد اين ؟ آيا ھنگامی"رژيم که از نفرت عمومی از مجاھدين باخبر است"

 ھم بوده، چرا شما با سازمان ًبه وجود آمده است؟ اگر قبال" نفرت عمومی"از کی اين ! وجود داشت يا نه؟" از مجاھدين

ن از سازما" نفرت عمومی"پيش به وجود آمده؟ اگر نه، پس علی رغم وجود ۀ مجاھدين ھمکاری می کرديد؟ آيا از ھفت

و " رھا"قتل " زمينه سازی"پيش، به خاطر دست داشتن و ۀ مجاھدين، کار کردن با آن اشکالی نداشت، ولی از ھفت

   !شترسواری، دوال دوال نمی شود. ھمکاران سابق شما الزم شده است؟ و و وۀ اتمام حجت به ھم" فراز"

ر کسی گفت چرا با اين بدبخت، بی چاره ھای ھ. ھم از اختراع ھا و ابتکارھای مسعود رجوی است" زمينه سازی"اين 

حمالت بعدی را انجام می " زمينه سازی"ليبرتی نشين چنين می کنيد؟ درجا به طرف گفتن تو رژيمی ھستی و داری 

   !  ايشان باز از روی دست ديگران تقلب می کند؛ و اين بار از روی دست مسعود رجوی.دھی

شده " تھديد امنيتی برای نظام"شما تبديل به " ٩٣گزارش "و " ٩٢گزارش : "ۀشما که ادعا می کنيد به خاطر دو نوشت

ايد، پس چرا سايت ايران اينترلينک، که شما بارھا به درستی گفته ايد متعلق به وزارت اطالعات می باشد، ھم اين دو 

  شما را؟ " گزارش"شما را انتشار داده و ھم دو ۀ مقال
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در ھر شوخی، ذره ای از : "ش ھم اين است که می گوينددليل. مزاح می کنيدو من که فکر نمی کنم که شما شوخی 

علی رغم اين که گفته شده است . من حتی يک ذره از حقيقت در حرف ھا و ادعاھای شما نمی بينم". حقيقت نھفته است

  .  در کار استنيز در اين سناريو" آبادانی"اھل خرمشھر ھستند، به نظر می رسد که دست يک " فراز"و " رھا"

 *  *  *  *  

نمی .  خيلی ھم آشنا ھستندًاتفاقا. کترھا از حالت انيميشن، کم کم به حالت زمينی در می آيندکراکنون ديگر، برای من 

  . رجوی و به ويژه مسعود رجوی می اندازندۀ دانم که چرا بی اختيار مرا ياد افراد و داستان ھای فرق

 *  *  *  *  

 ده ًنديشد، قابل قبول نيست و حتماظه ای بيه داده اند، برای ھيچ کسی که لحئجناب مصداقی ارای که تا به حال ئسناريو

مگر اين که يھو فردا جناب مصداقی يکی از آن . ھا ايراد ديگر نيز دارد که نه من گفته ام و نه به فکرم رسيده است

 کرده ام، ھيچ کس ديگری نيز اين ادعاھا را ی که من مطالعهئر، تا جااز طرف ديگ. کند" رو"ھايش را  "بگم؟ بگم؟"

حتی خود ايرج مصداقی، در اولين فرصتی که بعد از . ی نداشته است است و ھيچ بازتاب و برخورد جديجدی نگرفته

از :  از ھمه چيز صحبت کرد ماه ديرکرد در گزارش آن،۴، علی رغم ، داشت"تلوزيون مردم"اش، در  انتشار نوشته

 ؛ ضديت مجاھدين با پوشيدن مايو برای زنان؛ نقش تقويم قمری و شمسی در تاريخ بشروتبال در محرم؛؛ محرم؛ ففوتبال

اما، در مورد يک ھمچنين امر مھمی، در صورتی که واقعيت داشته . يھودی ستيزی رژيم و روشنفکران و جز اين ھا

له را جدی نگرفته است و باور أ اين مساين نشان می دھد که خود او نيز.  دقيقه صحبت می کند۵باشد، فقط در حد 

  ! تيری است در تاريکی شايد.ندارد

ولی، تا اين جا، مدارک و اسناد ارايه شده به من می گويند که يا جناب مصداقی ! آيا من به تمامی اشتباه می کنم؟ شايد

 اين که ھر دوی آنان از خواسته دوباره فيلی ھوا کند؛ يا از مجاھدين رو دست خورده و خودش را خراب کرده؛ يا

ه شده است، قضاوت من اين ئدر ھر صورت، با تصويری که تا اين زمان ارا. اند وزارت اطالعات رو دست خورده

     !کوه موش زائيد:  و واقعيت ندارداست که اين سناريو ساختگی است

 *  *  *  *  

بار در روز ساعت را درست نشان می حتی يک ساعت شکسته و خراب نيز، دو : "يک ضرب المثل انگليسی می گويد

  ."دھد

: " ...  می گويد٢٠١۶بر و اکت۵در تاريخ پنج شنبه، " تلوزيون مردم" خود با  ھفتگیۀمصاحبجناب مصداقی مجددا در 

ھم چنان از اين فرقه حمايت می کند، از ھر نوعی، به خصوص کسانی که در ارتباط با اين فرقه به زندان اگر کسی 

افتادند، زندانيان سابق، بايد از خودشان شرم بکنند و خجالت بکشند که در واقع با چنين کسانی ھمراه ھستند و با چنين 

  ."کسانی دمخور ھستند

.  موافق ھستمً درست است و من يکی با آن کامالًحرف جناب مصداقی کامال. شمشير دو لبه، دوباره ظاھر می شود

را، برای ھر نوع ھم کاری " خجالت کشيدن"و " شرم از خود"ی آغاز می شود که ايشان شروع ئاختالف ما از آن جا

ين جايگاه قرار پيش می پذيريد، در صورتی که سازمان مجاھدين سال ھاست که در اۀ با فرقه مجاھدين ، فقط از ھفت

و " شرم"اين . دارد و اين امر چندين دھه است که از طرف انسان ھای آزاد انديش و چپ ايران اعالم شده است

ی که شما ئتمام سال ھابه تعبير شما، . ھم مختص و منحصر به اين سناريو، چه واقعی باشد و چه نباشد، نيست" خجالت"

بر ديگر " حجت"پيش ۀ يد، درست عين انقالبی گری بود، ولی فقط از ھفتعمل می کرد" مجاھدينۀ نمايند"به عنوان 

  . ؟ خودشيفتگی نيز حدی دارد!ھمکاران مجاھد شما تمام شده است
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 *  *  *  *  

نصير نصيری دوست نزديک، بچه محل و ھم سلولی من بود : "در جای ديگری در اين نوشته، جناب مصداقی می گويد

 در کرج ١٣٩٣بود، تحويل رژيم داد و عاقبت در سال " اشرف"نانه او را که در که مسعود رجوی در اقدامی خائ

  ."درگذشت

جناب مصداقی، طبق نوشته ھای قبلی خود، تنھا بعد از مرگ نصير نصيری، تازه يادش می افتد که  او اطالع دارد که 

مجاھدين به زور او را به .  بماندھا قبل نصير مناسبات مجاھدين را قبول نداشت و نمی خواست در پادگان اشرف سال

تازه، برای خالی نبودن . اری شده به طرف ايران برودذمين گۀ برند که از روی منطق لب مرز ايران و عراق می

موران رژيم نيز حواس أی نيز شليک می کنند که پاسداران و مئھا، تير ھوا رھا کردن او روی مينعريضه، بعد از 

که يا تيراندازی کنند و يا کمين بگذارند، تا به اين طريق وی يا کشته و يا به اصطالح شان جمع شود که خبری است 

  .نوش داروی بعد از مرگ سھراب: به اين می گويند. شود" رژيم سوز: "مجاھدين

نصير نصيری دوست "جناب مصداقی ھنوز جواب نداده است که چرا حتی با آگاھی کامل از اين که مجاھدين با 

 هاو اين چنين رفتار کرده اند، ھنوز با آنان برای سال ھا ھم کاری بسيار نزديکی داشت"  محل و ھم سلولینزديک، بچه

  آنان، به اين جا و آن جا می رفت؟ ۀ ، به عنوان نمايند""کذايی" شورای ملی مقاومت""و " فرقه مجاھدين"و از طرف 

و يکی از " ھم سلولی"را ملزم به اين نمی کرد که از  و نه ھيچ چيزی بيش از آن، ايشان  آيا تنھا ھمين يک مورد

اين کاره اند؟ بنازم به اين " مجاھدينۀ فرق" حمايت کند و در بوق و کرنا ھمه جا بگويد که ۶٠ۀبازماندگان کشتار دھ

  ".ء پژواک شھداۀشھيد زند"يگانه 

ولی، ." فتدخواستم جانش به خطر بينمی . يراننصير شانس آورد و رفت ا: " جناب مصداقی اين است کهۀ شايد بھان

 الزم بود که اسم او نيز ًمگر اين اولين و آخرين باری بوده است که مجاھدين دست به چنين جنايتی زده بودند؟ مگر حتما

اين افشاگری شما ھم، نه تنھا . گويم افشاگری دو طرف از ھم، مثل شمشير دو لبه می ماند گفته شود؟ اين جاست که می

به ھمين علت است دو طرف ھی . که از سوی ديگر، شما را نيز بی آبرو می کندھدين را بی آبرو می کند، بلمجاۀ فرق

  "  بگم؟ بگم؟: "به يک ديگر می گويند

ديگری از ۀ اگر کوچک ترين صداقتی در جناب مصداقی يافت می شود، بايد بگويد که از چه جنايات و اقدام ھای خائنان

 !ما را به خير تو اميدی نيستولی، ! نکرده است؟" رو" به حال مجاھدين خبر دارد و تا

  . حرف زياد است و حوصله کم

 *  *  *  *  

من ھنوز قانع نيستم که مخالفت امروزی و يکی دو سال اخير جناب ايرج مصداقی با سازمان مجاھدين، تاکتيک 

بحرانی، ناگھان ايشان ۀ ه در يک برھدر پس پشت مغزم ھمواره منتظرم ک. ديروزی مجاھدين و امروزی رژيم نباشد

درافشانی ھای اخير ايشان . اين نقش را ايشان تا به حال چندين بار به نقد بازی کرده اند. از آب در آيند" تواب تاکتيکی"

، يک ساواکی بی ھمه چيز، ھنوز از "پرويز معتمد"و جای دوست و دشمن نشان دادن شان، در رابطه با ساواک و 

  .  استيادھا نرفته

تالش بی وقفه برای نزديکی ! جناب مصداقی با کمونيست ھا و چپ ھای ايران اين را به من می گويدۀ ضديت بيمارگون

دفاع از ساواک و ساواکی ھا اين را به من می ! طلبان و اين طيف سياسی، اين را به من می گويد با افکار سلطنت

ردن انقالبيون و ھر کس و ھر چيز غيراز خودش اين را به من می سعی و تالش وافر و  بيھوده در لجن مال ک! گويد

 اين که اين ھمه در سال ھای گذشته مجاھدين زير بال و پر !گويد خودشيفتگی بی حد و حصرش اين را به من می! گويد
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تصاصی در  نزديکی ايشان به مجاھدين، تا حد داشتن دفتر اخ!جناب مصداقی را گرفته بودند، اين را به من می گويد

ايشان و مدل مسعود رجوی موش مرده، ۀ  مجاھدگونً رفتار سياسی کامال!اورسواز برای سال ھا، اين را به من می گويد

 و از !گويد ، اين را به من می"مسعود دليلی: "مشابه ديگر از ھمين نوع کارھای مجاھدينۀ  نمون!اين را به من می گويد

   !يشان اين را به من می گويدھمه مھم تر، بند ناف مواضع سياسی ا

حامی ... کمپين "؛ و ايادی و اعوان و انصارشان؛ بنده از ھم اکنون منتظر فحاشی ھا و لجن پراکنی ھای جناب مصداقی

  .  ھستم"ايرج مصداقی

  !ھمين جا برقص! گل ھمين جاست

  مھرداد آھنگر 

   ٢٠١۶بر و اکت١١ - لندن 

 

 
 


