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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  مھرداد آھنگر 

  ٢٠١۶ اکتوبر ١۵
  

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

١  

مشارکت " و ""ای ھای زنجيره قتل"جديدترين قربانيان " رھا"و " فراز": "در مورد نوشته ھای اخير جناب مصداقی

 ] پورتال-ده استنقل ھای قول در اين نوشته ويراستاری نش [-""رھا"و " فراز"سازی قتل  در زمينه" ی رجوی فرقه"

  . من نيستۀ خيلی چيزھا می توان گفت و نوشت که االن در حوصل

  .م که در مورد آن بنويسمو مايلبه ھر رو، چند نکته برايم جالب آمد 

جديدترين "ۀ ھنگامی که اولين بار تيتر اين نوشته ھا را ديدم، و اولين نکته ای که ذھن مرا به خود مشغول کرد واژ

قتل ھای "ۀ  بايد خبر جديدی از کسان ديگری که در پروژًبه خودم گفتم که حتما. است"" ھای زنجيره ای قتل"قربانيان 

به زودی متوجه شدم . وزارت اطالعات کشته شده اند، و تا به حال کسی از آن اطالعی نداشته است، باشد" یئزنجيره 

  . ام که چنين خبری نيست و گول خورده

قتل ھای "ياسی ايران را دنبال می کنند به خوبی می دانند که ترمينولوژی و اصطالح افرادی که مسايل ستمامی 

، ھم چون محمد  بود"کانون نويسندگان ايران"به کشتار وزارت اطالعات، که به طور عمده از اعضای " یئ زنجيره

از . سط آنان انجام می گيردخاصی اطالق می شود و نه ھر قتل و جنايتی که توۀ جعفر پوينده و محمد مختاری، در دور

آن زمان تا به حال، صدھا نفر ديگر به دست نيروھای وزارت اطالعات ايران کشته شده اند، ولی اين به معنای آن 

می شود از آن به عنوان . حساب کنيم و اين گونه از آن نام ببريم" یئقتل ھای زنجيره "نيست که ما قتل آنان را جزو 

  . نام برد، ولی نه جور ديگر"" یئای زنجيره قتل ھ"ی مشابه قتل ھا"

" یئقتل ھای زنجيره "ترورھای ۀ به کارگيری اين روش، چه آگاھانه و چه ناآگاھانه، واقع. اين رسم پسنديده ای نيست

 به ھمين  ويژه می باشد وۀ ھمان طور که گفتم، استفاده از اين ترم فقط و فقط نشانگر يک واقع. واقعی را لوث می کند

  .منظور، اپوزيسيون انقالبی و مترقی ايرانی، به عمد، از آن در جای ديگری استفاده نکرده است

 می ًايشان دقيقا. ھدف وسيله را توجيه می کند. اما، به گمان من، برای جناب مصداقی ھيچ يک از اين ھا مھم نيست

. عداد مخاطب خود را با جار و جنجال زياد کند سعی داشته که ت دانسته که چه تيتری را دارد انتخاب می کند وآگاھانه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

اين شيوه می تواند در برخی موارد .  کارش با ھو و جنجال و ھياھو ھمراه می باشدۀ،  جناب آقای مصداقی ھمًاصوال

  .    ، و از بخت بد ايشان، در بيشتر موارد، کارساز نيستًکار کند، ولی اتفاقا

 *  *  *  *  

 می ۵٠ ص  دردوم ايشان در اين رابطه،ۀ  نوشتۀ آخرين پاراگراف، در آخرين صفحًاتفاقابعدی برای من، ۀ برجستۀ نکت

ی تمام يکذا" شورای ملی مقاومت"و "  رجویفرقه"حجت بر تمامی اعضا و ھواداران : ""آن جا که می گويد. باشد

ن در خون و رنج مردم ايران ، دست داشت"فرقه"با وجود اسناد و مدارک باال ھرگونه ھمکاری و ھمياری با اين . است

البته، به نظر بنده، در اين ليست نبايد جايگاه ھتاکان، سينه چاکان، جيره خواران، مجيزگويان و مواجب بگيران ."" است

  .را نيز از قلم انداخت و فراموش کرد

بر آنان تنھا " حجت"ام بر آنان تمام نشده بود و تاريخ اتم" حجت"گذشته ۀ چرا طی بيش از سه دھ: ال خيلی سادهؤيک س

تا ! نکنه برای اين که دامن خود جناب مصداقی را ھم می گيرد؟!  ايرج مصداقی شروع می شود؟ۀاز روز نوشتن مقال

ی از نظر جناب مصداقی ھيچ اشکالی ئ کذا"شورای ملی مقاومت"و "  رجویۀفرق"گامی با پيش، ھمکاری و ھمۀ ھفت

شرم يک احساس انقالبی ست که در ".  داشتن در خون و رنج مردم ايران استدست"نداشت ولی يھو اين ھفته مترادف 

  .  خيلی ھا نمی توان يافت

به ادعای آقای ايرج مصداقی، و در ترازوی عدالت ايشان، برآورد عمل کرد سازمان مجاھدين، حداقل در طی بيش از 

پيش ورق برگشته ۀ  می کرده است، ولی از ھفتر ت به طرف سازمان مجاھدين سنگين راپيش، کفهۀ گذشته تا ھفتۀ سه دھ

  . است

حمايت بی قيد و شرط سازمان مجاھدين از رژيم جمھوری :  جناب مصداقی ادعا کند کهاين ادعا به مانند اين می ماند که

 و تالش فقط در راستای سھيم شدن در قدرت ١٣۶٠ ]جوزا[ خرداد٣٠ تا ١٣۵٧ ]دلو[ بھمن٢٢ننگين اسالمی، از روز 

ياسی؛ اقدام کودکانه برای کودتا به منظور به دست گيری منحصری قدرت که به کشته و زندانی شدن ھزاران نفر س

خيل ھواداران از ھمه جا بی خبر، ناآماده و " به امان خدا ول کردن" از کشور و ءانجاميد؛ فرار رھبری و تمامی اعضا

ديد، اين بار به اميد بنی صدر، ليبرال ھا و ارتش ضدانقالبی از بی دفاع؛ تالش ناکام مجدد برای اقدام به يک کودتای ج

؛ مزدوری مستقيم، بالواسطه و جان نثاری خالصانه برای "شورای ملی مقاومت"و تشکيل " ميثاق"طريق امضای 

عراقی عليه صدام حسين و تبديل شدن به ۀ ساليان برای صدام حسين تا حد شرکت در سرکوب نيروھای به پا خاست

و سرکوب بی " انقالب ايدئولوژيک"؛  به راه انداختن سيرک  تا زمان سرنگونی اوشی از ماشين جنگی صدام حسينبخ

ً يافتن نفوذی در تشکيالت که احتماالۀ صدھا نفر از افراد خودی به بھانۀ زنان در تشکيالت؛  زندانی و شکنجۀ سابق

ھر نوع مخالفت با رھبری؛ ربودن و يا فريب صدھا ۀ ارانی نيز داشته است؛ سرکوب عنان گسيخته و جنايتکئکشته ھا

نفر از ايرانيان از  کشورھای ديگر و بردن آنان به عراق، و نگه داشتن آنان در آن جا به زور اسلحه و شکنجه ؛ تحويل 

وری اسرای صدام حسين با رژيم جمھۀ ناراضيان سياسی به  صدام حسين برای زندان شدن در ابوغريب و برای مبادل

اری شده؛ انجام  مين گذۀاسالمی؛ بردن ناراضيان به سر مرزھای ايران و عراق و وادار کردن آنان به عبور از منطق

ھای سياسی قالبی که  ؛ جعل کردن و ساختن سازمان"صياد شيرازی" سفارشی، به طور مثال ترور عمليات تروريستی

ھان اين طور وانمود شود که سازمان ھای اصلی طرفدار ايشان می به نقد در ايران موجود بودند به منظور اين که در اذ

 سال در ١٨باشند؛ ھم کاری با سياه ترين نيروھای امنيتی و سرکوب گر در سطح جھان؛ به کار گيری کودکان زير 

، و به "فروغ جاويدن"ارتش و در عمليات انتحاری؛ يک بار ديگر تالش احمقانه برای کودتا، اين بار به اسم عمليات 

مريکا که حتی تفنگ بادی ھم بلد نبودند شليک کنند، که دوباره منجر به اميدان آوردن تعداد زيادی از افراد از اروپا و 
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کشته و زخمی شدن چندين ھزار نفر انجاميد؛ وادار به خودسوزی کردن افراد؛ لجن پراکنی، پاپوش دوزی و درست 

 ھمکاری با ًالفی تا به حال با آنان داشته است؛ دفاع از و احتماالکردن شايعه عليه ھر کسی که کوچک ترين اخت

آن آل سعود می باشد؛ ۀ نيروھای ارتجاعی منطقه ھم چون داعش؛ مزدوری و جاسوسی برای ھر کس، که آخرين نمون

 اين مسايل ديگر که می توان به اين ليست بسيار اجمالی اضافه کرد، که جناب آقای مصداقی از تمامی یۀ و صدھا نمون

  .  کافی تشخيص داده نشده است" حجت"، برای اتمام می باشندسال ھاست که  باخبر 

 از چت ھای او، آقای  [copy / paste]پيست /  چند کپی ئۀو ارا" رھا"با تمامی ی اين تفاصيل، تنھا بعد از کشته شدن 

وجود اسناد و مدارک باال ھرگونه ھمکاری و با : "  ايد که نشستهايرج مصداقی فتوا می دھند که ای مردم چه غافل

  ." ، دست داشتن در خون و رنج مردم ايران است"فرقه"ھمياری با اين 

اگر جای شما بودم، . من ھمين جا خيلی دوستانه به آقای ايرج مصداقی می گويم که اين ترازو را به ايشان انداخته اند

. ندازيد در سطل آشغاليک ضرب می بايستی آن را بي. فتمرش ھم نمی گرفتن پولحتی به فکر برگرداندن و پس 

 سال است که دير تشريف آورده اند و ھرگز حاضر نيستند دل از ترازوی خود ٣٠سفانه، جناب مصداقی بيش از أمت

  .   بکنند

ايان  وقايع فقط از منظر مواضع مشعشع ايشان شروع و پ وتاريخ. تاريخ نگاری جناب مصداقی خيلی جالب استۀ شيو

تا چندی پيش از ديد ايشان سازمان مجاھدين و به ويژه مسعود و مريم رجوی فداکارترين، بھترين و واالترين . دنمی ياب

 اين علت، ًو، معموال. بودند، اما اين امر فقط تا زمانی صادق است  که نظر آقای مصداقی، به ھر علتی، عوض شود

سياسی ايشان، زيگزاگ ھای متوالی، غمزه ھای ۀ دليل و مدرک آن، سابقبھترين . دوری و نزديکی به ايشان است و بس

 به قلم خود ايشان آمده است، می باشد که خواننده می تواند منصفانه ًولين مجاھدين و غيره، که اتفاقاؤشتری برای مس

 .  خود قضاوت کند

 کما به سر می برده اند، و يا خود را به خواب ايشان يا تا به حال در.  اشتباه می کنندًبايد گفت که جناب مصداقی کامال

فرقه "حجت بر تمامی اعضا و ھواداران "که ست دھه ھااکنون . اين قطار سال ھاست که به مقصد رسيده است. اند زده

 بر ھمين ًدقيقا. فتاده است پيش اتفاق نيۀو، اين قضيه تازه ھفت. ی تمام شده استئکذا" " شورای ملی مقاومت"و " رجوی

  .، ھنگامی که برای مجاھدين سينه می زديد، تمام شده استدھه ھا پيشبا شما نيز " حجت"اساس 

بل که ھمين امر، او را ملزم به بسياری از . کسی که زندانی سياسی ست و يا بوده، دارای ھيچ قداست ويژه ای نمی باشد

برای . چنين فردی حساسيت نداشته باشندۀ ه اندازکند که شايد برای ديگران کم تر قابل لمس باشند و به آن ب مسايل می

من ھنوز قابل درک نيست که چگونه يک زندانی ی سياسی سابق از سازمانی به دفاع بر می خيزد که خود زندانی می 

 و ھا" اسدهللا الجوردی"و " ما"باالخره يک فرقی بايد بين . ن سياسی را می کشدکند، شکنجه می کند و فعاال

 اسالمی ست اين است که يکی در قدرت  اشد، نه؟  تنھا فرقی که بين سازمان مجاھدين و رژيم جمھوریھا ب"یئکچو"

شايد بی خود نيست که احترام ھمگان برای زندانيان سياسی سابق در قبل از . جوی قدرت و است و ديگری در جست

  .انقالب ده ھا بار بيش از اکنون می باشد

ه را از ته دل می گويم، ايشان نه قادر است، نه می خواھد، و نه می تواند که تاريخ را جور سفانأسفانه، و اين متأاما، مت

چرا که آن موقع بايد پاسخ دھد که چرا آن زمانی که تمامی کثافت کاری ھای .  و به طور واقعی ببيندديگری تصور کند

مخالفان؛ تحويل دادن ناراضيان به ۀ  شکنج و ھواداران ناراضی؛ زندانی وءھم چون قتل اعضا: مجاھدين را می دانست

دستی با ديکتاتورھا و کثيف ترين جناح ھای سياسی و نظامی سياسی در جھان و، در يک  ھمرژيم جمھوری اسالمی؛ 
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گفت و برای شان سينه چاک می داد و به عنوان  کالم نکاتی که به طور اجمالی در باال آمد، ھنوز مجيز آنان را می

  . جوالن می دادآنان ۀ نمايند

اين که آقای مصداقی و سازمان مجاھدين امروز با ھم دعوايشان شده است و از ھر چيزی حاضر ھستند عليه يک ديگر 

خودشيفتگی و . اتفاق افتاده است در اين سازمان  ھم بارھاًقبالاين امر . خارق العاده ای نيستألۀ استفاده کنند، مس

به نظر می رسد که برای اين . اقعی است؛ چه قبل از انقالب و چه بعد از آنانحصارطلبی مطلق، روش يک مجاھد و

فقط کافی ست يک . ی می باشندئ شان کالس ھای فوق العاده گذاشته اند و ھمگی  در اين امر حرفه ۀويژگی ھا برای ھم

 برای من کوچک ً اتفاقا.اين سازمان، که جناب مصداقی نيز بخشی از آن بوده است،  بکنيدۀ نگاه اجمالی به تاريخچ

 در  اينان. مصداقی و ھم مسعود و مريم رجوی و ھم پالگی ھای شان مجاھدين واقعی اند جنابترين شکی نيست که ھم

  .دنيای سياست ھمان قدر با ھم فرق دارند که خامنه ای و مطھری و گنجی با ھم فرق دارند

خود، با " ٩٢گزارش "سياسی و غيرسياسی مجاھدين، در جناب مصداقی، علی رغم اطالع از تمامی کثافت کاری ھای 

 صفحه، که اکثر موارد سياسی آن، از روی ٣٩٠، بعد از نوشتن نزديک به "نگاھی با چشم جان"عنوان سوپر رمانتيک 

 ٣٠يه برداری شده است، و آنان در ھمان ھنگام، يعنی نه بعد از بيش از دست سازمان ھای سياسی چپ و کمونيستی کپ

ی خود، که برای چانه زنی با ئ نھا سال از زمان اتفاق، بل که در ھمان زمان واقعه، اين ھا را گفته اند، به جمع بندی

  :، به او چنين می  گويد؛ با ھم بخوانيم"آخرين سخن"مسعود رجوی نوشته شده است، با تيتر 

 پنجره ھا را باز  .کھنگی و انجماد را به دور افکنيد. بھار است، به سال نو وارد شده ايم، شما ھم نو شويد"... 
خواه . اين ضرورت زمانه است. کنيد اجازه دھيد نسيم نو و نوخواھی و نوگرايی به درون مجاھدين راه يابد

 مرگ به اجبار نقطه پايانی بر آن نھد با اراده و ناخواه دوران شما و ھمه ی ما به سر ميرسد، پيش از آن که
شما امسال شصت وپنج ساله می شويد، خيلی ھا در . انتخاب خودتان راه جديدی را پيش پای مجاھدين بگشاييد

اين سن در اروپا بازنشسته می شوند و ضمن آن که مرحله ی جديدی از زندگی را آغاز می کنند نگاھی ھم به 
  . گذشته می کنند

کسی جز شما . زمينه ی تغيير و تحول در مجاھدين را به وجود آوريد. فکری برای آينده ی مجاھدين کنيد "
خمينی دو ماه قبل از مرگش ھنوز به فکر آينده ی رژيم بود و به درستی برای حفظ . توان اين کار را ندارد

  .  هللا منتظری را برکنار کردآيت" پاره ی تن اش"نظامی که با خون و جنايت و شقاوت برپا کرده بود، 
شما به جا بود دو دھه قبل طرحی نو در می افکنديد؛ يا که پس از اشغال عراق و فروپاشی ارتش آزادی  "

ھنوز دير نيست تا فرصت ھست دست به کار . بخش تغيير و تحول در مجاھدين را به فال نيک می گرفتيد
و اشتباھات از زبان شما اگرچه باعث تنش غيرقابل تصوری نگاھی انتقادی به گذشته و بيان ضعف ھا . شويد

به آن . در مجاھدين و نيروھای ھوادار شما می شود اما اين تنھا راه برون رفت از مشکالت به نظر می رسد
  ."فکر کنيد

 تا مرز فروپاشی و انحالل پيش رفته بودند پس از انقالب ۵۴مجاھدين با آن که پس از ضربات سال ... "
در سی و . طنتی به خاطر نام نيکی که داشتند به سرعت به بزرگ ترين جريان سياسی کشور تبديل شدندضدسل

چھار سال گذشته ھيچ نيروی ايرانی به اندازه ی مجاھدين فداکاری و از خودگذشتگی نکرده اما نام نيک و 
دين کنيد تا آينده را از دست شھرتش لکه دار شده است، پيش از آن که دير شود فکری برای نام و اشتھار مجاھ

  ".ندھيد
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  تا به حال را نيز ٩٣از سال " [در سی و چھار سال گذشته. "آقای مصداقی ھم آن موقع اشتباه می کردند و ھم امروز

که د، آن گاه نو، دوباره اشتباه می کن. برخوردار نبوده اند" نام نيکی"مجاھدين ھيچ گاه از ] بايد به آن اضافه کرد

  . است" ھيچ نيروی ايرانی به اندازه ی مجاھدين فداکاری و از خودگذشتگی نکرده: "د کهنگزارش می دھ

نخست، ھمان طور که گفته شد، برای اعالم برائت خيلی ۀ در وھل. اين شمشيری که آقای مصداقی کشيده اند دو لبه است

مجاھدين " ۀصاحب مردۀ فرق"تنھا متعلق به " که دار شدهل... نام نيک و شھرت " دوم، نداشتن ۀدير شده بود، و در وھل

 به خاطر طرفداری بی چون و چرای ايشان از اين ھمه ًگيرد، چرا؟ دقيقا نيست و آقای ايرج مصداقی را نيز در بر می

  . جرم و جنايت سازمان مجاھدين در طی سال ھای گذشته

 *  *  *  *  

  .باری

  :     برويم سر ديگر نکات

پيست ھای آورده شده، به جز چت / که به نظر من جالب  آمد، اين است که اکثر قريب به اتفاق اين کپی  ديگری ۀنکت

ولی، باز ھم می توان از آن . و يکی دو مورد ديگر، ھمگی بدون ذکر تاريخ می باشند" رھا" با  جناب مصداقیھای

 ٢، يعنی حداقل از ٢٠١۴مبر سپت ٩ز تاريخ معدود مواردی که تاريخ دارند حدس زد که جناب آقای مصداقی حداقل ا

سال پيش، از موضوع ھم دستی ساواما؛ برادران خدابنده؛ و برادران و خواھران مجاھد برای بيرون راندن و يا کشتن 

. ھمکاری مستقيم و مشترک وزارت اطالعات و سازمان مجاھدين  باخبر بوده استۀ ، در پروژ"فراز"و " رھا"فجيع 

عمل کرد جناب مصداقی نيز به ۀ رجوی حکم کند، آنان با ھر کسی متحد خواھند شد؛ تاريخچۀ فع فرقبی شک اگر منا

  ..نظر می رسد که در ھمين راستاست

پاسخ عملی جناب اتفاق می افتند، چيست؟ " فراز"و " رھا"ی که برای ئ با بالھاعکس العمل ايشان در رابطهحال، 

شکسته شوند و مورد " فراز"استخوان ھای ۀ ند که صبر کنند که اول ھمحکم می ک" عقل سليم": مصداقی اين است

نيز مورد تجاوز وحشيانه قرار " رھا"بعدش تازه صبر کنند که . جنسی قرار بگيرد و بعد کشته شودۀ تجاوز وحشيان

جناب مصداقی   مثل تا ماه ديگر نيز صبر کنند،۴، اجالتا يک اين ھا بايد انجام شودۀ ھم. بگيرد و بعد کشته شود

 وزارت اطالعات فرار  فرقۀ مجاھدين ویو زمينه سازدستی ھمبرای افشای " موقعيت مناسب"تشخيص بدھند که 

  . رسيده است

ش  نه تنھا وزارت اطالعات و عوامل، در صورت واقعی بودن، نه تنھا سازمان مجاھدين را محکوم می کند،"اسناد"اين 

  .ک شمشير دولبه، شما را نيز محکوم می کندرا محکوم می کند، بل که درست مثل ي

ھای  سياسی جناب آقای مصداقی را خودش بخواند و قضاوت "ھدايت"من خواننده را رجوع می دھم که يک بار ديگر 

  : ، را دارد٢٠١۵مبر  نو١٢،  تاريخ دقيقًاين يک نمونه از آن ھا می باشد که اتفاقا. کند

  سالم  :رھا نفير"
  ھستيد؟    
  داقی؟آقای مص    
  من چشمھام خوب شده و می بينم    
  عمل کردم    
  فراز رو انداخته اند در بازداشت    
  آمدند ھمه چيزمان را بردند و رفتند    
  برگه تفتيش منزل ھم نداشتند    
  يک مرد تنومند ريشو و بسيار ورزيده به سه نفر ديگه بودند    
  تابلو طراحی شما را خرد کردند    
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  من خيلی ترسيده بودم    
  مور ھيکلیأ بھمون فحش و بد ويراه گفت اون ميک عالمه    
  نام داشت ] اسم واضح نيست[فاميلش سيدی بود و ديگری حبالی     
  سيدی خيلی ھار و وحشی بود و به من فحش رکيک داد و فراز را کتک زد    
  چه کار کنم؟    

  رھا جان سالم  : ايرج مصداقی
  خيلی متاسفم    
  .به خاطر وضعيت پيش آمده    
  .اميدوارم ھر چه زودتر فراز ھم آزاد بشه. نگران نباش    
  .تو اين ھمه بدبختی خيلی خوشحالم که چشم ھات می بينه    
سيدی و ھمه ی آن ھايی که مرتکب اين ظلم ھا می شوند دير يا زود نتيجه ی اعمالشان را     
  .خواھند ديد

  ."به اميد روزھای بھتر. زنده باشی  :ايرج مصداقی
واکنش و راه کارھای جناب مصداقی، در صورت واقعی بودن چنين امری، خيلی جالب و منحصربه فرد  ًآيا واقعا

اين طور که به نظر می رسد ." تو ھم نگران نباش. "ميشه" فراز ھم به زودی آزاد! " که گربه ھستء هللانيست؟ انشا

.  در زندگی ھيچ وقت نگران نيستًکال نمی کند و "رھا"و " فراز" برای جناب مصداقی ھيچ تالشی برای ھيچ کاری

داشتن صدھا ھوادار و کشته و مرده در ايران به ھمين سادگی : من می خواھم يک نگرانی برای ايشان به وجود بياورم

  .بکنيد" چراغ خاموش"شما نيست، می توانيد تقاضای يک ۀ اگر در حوصل. ھا ھم نيست

اثاثيه خانه را ۀ ھم. ت اطالعات االن آمد با کتک دستگير کرد و بردآقای عزيز، برادرم را وزار: طرف داره می گويد

اميدوارم ھر چه زودتر فراز ھم . نگران نباش: " ی من االن چه کار کنم؟ جوابئ می گوتو که رھبر ما ھستی،. ھم بردند

  ." آزاد بشه

نکنه ! خطرناک قرار گرفته است؟يعنی بدتر از اين ھم می شد به کسی جواب داد که در اين موقعيت ! چرا اين جواب؟

، شک دارد؛ يا اين که خودش ھم می داند که "رھا"و " فراز"به اين خاطر است که خود جناب مصداقی نيز به آن ھا، 

و رھبری کردن جناب مصداقی می باشد و بيش " ھدايت"اين حرف ھا زياد جدی نيست و؛ يا اين آخر و نھايت استعداد 

و " فراز"و يا شايد، درست مثل مسعود رجوی و سازمان مجاھدين، مرده و زندانی ! ارد؟از اين چيزی در چنته ند

  . برايش بيش تر ارزش دارد تا زنده و آزاد آنان" رھا"

به ! آيا اگر مسعود رجوی موش مرده ھم جای شما بود، کار ديگری می کرد؟! آيا اين ھمان تاکتيک مجاھدين نيست؟

فقط در پادگان اشرف : احتياج به کشته و مرده برای مطرح کردن خود دارند نيستند که نظر می رسد که تنھا مجاھدين

از اين بعد جناب مصداقی نيز می تواند به ولی، خوب، خوش بختانه . را نمی دھند!] خون! خون!" [ثور! ثور"شعار 

  .را ھم اضافه کنددر ايران " کشته و مرده"خود، نه تنھا داشتن ھوادار، بل که داشتن ۀ ادعاھای گذشت

ھيچ گاه خود را : " درست استًشما در مورد خودتان واقعاۀ جناب مصداقی، اگر اين سناريو واقعی باشد، اين جمل

  .!"ی محبت ھايی که نثارم می شد نمی دانستم شايسته

  :به کجا می رسد." اميدوارم ھر چه زودتر فراز ھم آزاد بشه. نگران نباش"حال ببينيم سرنوشت اين 

  سالم  :رھا نفير"  
  فراز آزاد شد      
  برديم بيمارستان      

از بازو تا مچ شکسته ) دست طراحی(دو پا از زانو و تا باالی زانو شکسته و دست راستش 
  شده و

  دنده ھاش ضرب ديده و چشم چپش اصال نمی بينه در اثر ضربه ھايی که خورده
  و خالی کرده روشخودش می گه سيدی برده توی اتاق و تا تونسته عقده ھاش
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فحش ھای بسيار رکيکی به شما داده و فراز رو مجبور کرده بوده فحش بده به شما و وقتی 
  فراز

  حاضر نشده فحش بده زده دست و پاشو شکسته
  و تمام ضربه ھا رو فقط سيدی زده

  تمام کاغذ ديواری ھای خانه ما را دستور داد بکنند
  ادندلپ تاپ و کامپيوترھامونو شکسته تحويل د
  گفتن امضا کنيد ھمينطوری بودن از اولش

  راستی تمام دندانھای جلويی فراز خرده شده عکسشم ھست
  بعد لختش کردن و باتوم را يکی از نگھبانان فرو کرده بھش

  بھش گفتن مجبورت کنيم از مدفوع خودت بخوری؟
اينجا بستری االن در بيمارستان رازی اھواز بستريه و يک ساعت قبل اومدن گفتن نمی شه 

  بشيد و 
  کادر پزشکی تھديد شده اند

  االن با کالبد داغون بايد ببرمش
  و فراز بايد جواب می داده ) زيستن يا مرگ؟(ھی سرش داد می زده 

  اينم از اين    :رھا نفير  
  "حاال شما می گی من چه کنم؟      

 بعد از ظھر تماس ١٢ی مصداقی ساعت از بيمارستان سعی کرده با آقا" رھا"از متن اين طور به نظر می رسد که 

  :تقريبا سه ساعت و ربع بعد آقای مصداقی جواب داده اند. بگيرد

  سال م رھا جان  :ايرج مصداقی"  
  اين ھا نتيجه اعمالشان را خواھند ديد       
  ."نگران نباش  اين روزھای سخت و طاقت فرسا خواھد گذشت      

قلم من برای توصيف حالم کارآمد نيست و مغزم قفل ! ب دندان شکنیعجب جوا. واقعا آقای مصداقی رھبر قابلی ست

  "حاال شما می گی من چه کنم؟: " از آقای مصداقی می پرسمًمن واقعا. کرده است

  نگران چی می تواند نباشد؟     " رھا"آقای مصداقی، 

سيد و يا شينده ايد که دستگير در صورت واقعی بودن، آيا اين سناريو يک کمی عجيب نيست؟ چند نفر ديگر را می شنا

شده باشند و بعد در حين شکنجه توسط تنھا يک بازجو دو تا پايش از زانو تا باالی زانو را شکسته باشند، دست راست 

ش  چشم چپرا از بازو تا مچ شکسته باشند، تمام دندان ھای جلو او را شکسته باشند، به او يک بطری فرو کرده باشند،

آيا شما . رده نابينا شده باشد؛ و بعد با خواھرش تماس بگيرند و بگويند برادرت آزاد است، بيا ببرشدر اثر ضربات وا

 را مجبور" رھا"و " فراز" آنان می باشد و  تاپنگران شکستن کامپيوتر و لپ" سيدی"ھم در اين تضادی نمی بينيد که 

گفتن امضا کنيد ھمينطوری بودن از ... ويل دادند  لپ تاپ و کامپيوترھامونو شکسته تح: "ند کهن کءضامی کند که ام
  .تحويل خواھرش بدھد" شکسته"را " فراز"ھيچ نگرانی ندارد که " سيدی" اما، ھمين ؛"اولش

 و در شده ،  دستگير٢٠١۵مبر  نو١٧مبر تا  نو١٣، از  روز۴به مدت " فراز"پيست ھا به نظر می رسد که / از کپی 

را ھم شکسته تحويل داده " فراز"لپ تاپ و کامپيوترھا و .  خرد شده آزاد شده استً کامال و سپس با جسمبازداشت بوده،

يعنی ". تمام کاغذ ديواری ھای خانه ما را دستور داد بکنند: " برای من گنگ استًولی باز اين جا يک نکته کامال. اند

نکرده که " آزاد"را کسی " فراز"ين است که رسد ا تنھا سناريويی که به عقل من می. چه؟ باز به عقل جور در نمی آيد

  ! مردم را کندۀ وگرنه، از زندان که نمی شود کاغذ ديواری خان. به بيمارستان ببرندش، برش گردانده اند به خانه

  . ھيچ بخش اين داستان با بخش ديگرش جور در نمی آيد

  ! باری

  :برگرديم سر داستان
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حتی با آمبوالنس ھم بردن . ی بردئجا کسی را، با اين حد از جراحات،  نخست، تو گونی ھم نمی شود چنينۀ در وھل

 شنيده ام که کسی را به قصد کشت بزنند و ًمن قبال. بسيار ماھر می باشدۀ چنين کسی مستلزم داشتن پارامديک و خدم

 اين شکل را تا به حال ندازندش توی بيابان يا وسط يک خيابان و يا چيزی شبيه به اين، ولی آزادی از زندان بهبيبعد 

  .  ايراد از من استًخوب حتما. نشنيده ام

 صرف نمی کند به آن بپردازيم، به بيمارستان می ًی که فعالئ، از يک جااو را" رھا. "قضيه به اين جا ختم نمی شود

. تعريف کند" رھا"ی را برای ئ و وقايع بازجو دستگيریۀبا تمامی اين تفاصيل می تواند حرف بزند و قضي" فراز. "برد

ولی باز آخرش معلوم نمی شود که از بيمارستان که بيرون .  خواندنی استًاز جناب مصداقی واقعا" فراز"ھای  تعريف

را، حتما و به ناچار، به " فراز"نبايستی " رھا"با شدت جراحات توضيح داده شده، آيا . شان می کنند، به کجا می روند

  ديگر می برد؟  يک بيمارستان ديگر در يک شھر 

 آن را به کناری می گذاريم و می رويم سراغ سرنوشت ًفعال. گيج شده ايم" فراز"کافی در مورد ۀ فکر کنم به انداز

  ".رھا"

، "رھا"، ٢٠١۵مبر  نو١٩دو روز بعد، يعنی : پيست بعدی به معلومات ما اضافه می کند اين است که/ چيزی که کپی 

ش که اعدام شده است، با ايشان  عضو گروه فرقانیئ به ياد داًخطاب می کند، حتما" دايی"که جناب آقای مصداقی را 

را شکنجه کرده است، " فراز"، ھمان کسی که "سيدی"، ٢٠١۵مبر  نو١٨ ديروز، :و، می گويد که. تماس می گيرد

. ان نامعلوم استکماک" فراز"سرنوشت . شده است و او تنھا بوده است" رھا"ۀ  نصف شب با زور وارد خان٢ساعت 

  :بقيه داستان را زبان خودشان بشنويم.  محکم به او می زند اول يک سيلی

  چی گفت؟  :ايرج مصداقی  
  گفت می خوام بھت يک امکانی بدم    :رھا نفير  
  چه امکانی  :ايرج مصداقی  
  خيره شده بود بھم    :رھا نفير  
  می گفت روسريتو بردار راحت باش      
  ن که اون بال را به سر فراز آورده؟بعد از اي  :ايرج مصداقی  
  بعد با شيطنت گفت     :رھا نفير  
  بله      
  گفت بھم بگو دوستت دارم      
  چشماش يه جوری بود      
  دست که بھت نزد؟  :ايرج مصداقی  
  گفت اگه سرمو بذاری رو سينه ات بھم بگی دوستت دارم ديگه با فراز کاری ندارم    :رھا نفير  
  دست نزد      
  ا کثيف کردولی مبل ر      
  من چسبيده بودم تو ديوار      
  چطوری مبل را کثيف کرد  :ايرج مصداقی  
  از ترس داشتم می مردم    :رھا نفير  
  می فھمم حق داشتی  :ايرج مصداقی  
  متوجه نشديد چطور؟    :رھا نفير  
  چرا حاال متوجه شدم  :ايرج مصداقی  
  خودشو ارضاء کرد    :رھا نفير  
  لحنش خيلی وحشتناک بود      
  ببين چه کسانی شدن داعيه دار اسالم. اين ھا بيمارن  :يرج مصداقیا  
  گفت بيا زن من بشو    :رھا نفير  
  بعد تا صبح موند      
  تو چه کار کردی؟  :ايرج مصداقی  
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  رفت داخل حمام غسل کرد    :رھا نفير  
  من ھم تو اتاق در را قفل کردم      
  ...  
  بعد دست خط گذاشت و رفت    :رھا نفير  

بازجوی اطالعات با زور آمده خانه، کتک زده، تھديد کرده، با . ی که اين سناريو قابل ھضم نيستبرای من يک

حرف زده، خودش را روی مبل ارضا کرده، بعدش گرفته تخت خوابيده تا صبح، بعدش بلند شده، غسل " شيطنت"

رفته است معلوم نيست " ارھ"ۀ برای گذاشتن آن به خان" سيدی"اين دست خط که . کرده، دست خط گذاشته، رفته

 قرار گرفته است اين  وحشيانه ای رفتار چنينبرای من باورش سخت است که کسی که مورد ايندر کنار آن، . چيست

  ".چشماش يه جوری بود... گفت بھم بگو دوستت دارم ... بله  ... بعد با شيطنت گفت : "گونه آن را توصيف کند
: ، ولی بيش تر فکر می کنم که بايد جناب مصداقی را اين چنين خطاب می کردرا خيلی خوب آمده" دايی"اين " رھا"

  ".دايی جان ناپلئون"

  ! باری

دست که بھت : " برای من جالب است، ھنگامی که غيرتی شده اند،ال جناب مصداقیؤبر فرض صحت کامل سناريو، س

خوب، حاال . دنيشان به آن واکنش نشان می دھتنھا مواردی ھستند که ا" چطوری مبل را کثيف کرد"اين مورد و " نزد؟

  چيز ديگری برای گفتن به او داشتيد؟" نگران نباش"به پرسش اولی مثبت بود شما جز " رھا" اگر جواب ًمثال

 در ھمين تکست چت ًمثال. بررسی آن را ندارمۀ اين سناريو اشکاالت فراوان ديگری نيز دارد که بيش از اين حوصل

.  معلوم نيست چه خبر استًاصال. دوباره پيدا می شود، در ھمان خانه" فراز"ۀ  ناگھان سر و کل٢٠١۵مبر  نو١٩روز 

به شدت مجروح شده و بايد در يک بيمارستانی باشد، ولی اين طور که پيداست کنار دست " فراز"ما فکر می کرديم 

عاتی ھا از ايشان تعريف و تمجيد نشسته و از بزرگی و خوبی آقای مصداقی و شدت ضعف و ترس وزارت اطال" رھا"

  ! به حق چيزھای نشنيده! می کند

 *  *  *  *  

  ادامه دارد

   ٢٠١۶بر و اکت١١ - لندن 

 

 
 


