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  مناف فلکی فر: فرستنده

 ٢٠١۵ نومبر ٢۵
  

  يک ھوادار مجاھدين در ورای چند اظھار نظرۀچھر
 چريکھای فدائی خلق در رابطه با محکوميت کشتار ساکنان اردوگاه ليبرتی توسط جمھوری ۀبه دنبال درج اطالعي

 که از سازمان مجاھدين حمايت می کند اظھار "کورش نيکنام" فردی به نام ، فيسبوک اين سازمانۀ در صفحاسالمی

 با اين نام فعاليت می "مناف فلکی" رفيق ۀکه در فيسبوک به خاطر(نظری در زير اين اطالعيه  درج نمود که پاسخ من 

وجه به اھميت شناخت و افشاءروشھای مذموم ھواداران اين به اين  اظھار نظر مباحثاتی را بين ما سبب شد که با ت )کنم

 ۀتا خوانندگان بار ديگر شيو.  اين مباحثه را به صورت مجزا نيز منتشر نمايم ۀسازمان درست اين دانستم که ھم

  .ن خود را شاھد باشندابرخورد مجاھدين با مخالف

  مناف فلکی

  ١٣٩۴ ]عقرب[آبان

  

  کوروش نيکنام

 ھم   انگار چيز بدی نيست وقتی پرياليزم دوخته اند؟ البته کشور امپرياليزم برای پناھندگی و زندگیمجاھدين چشم به ام

 حاال پيدا کن کله پاچه فروش را رفيق  خوری که به کشور امپرياليزم وفادار باشی  سوگند می ميری که سيتيزن بشی

   گرامی

  

Manaf Falaki  

 جناب کوروش نيکنام

تنھا نشان می دھيد که از قرار "  انگار چيز بدی نيست  کشور امپرياليزم برای پناھندگی و زندگی:"وقتی که می نويسيد 

که مجاھدين چشم به کمک و ياری  وگرنه اين.  خودتان و بقيه ھمفکرانتان به شما چنين درسی را آموخته استۀتجرب

ن ھم ربطی به اين ندارد که رھبری مجاھدين در امپرياليستھا بسته اند امری است که بر خود آنھا ھم پوشيده نيست و اي

" کله پاچه فروش " جو برای پيدا کردن  و بنابراين به جای جست. فرانسه زندگی کنند و يا در دفترشان کنار کاخ سفيد

 ماھيت سخنرانان متينگ ھای اين سازمان اختصاص دھيد نمی گويم به مطالعه ۀ به مطالعبھتر است وقت تان را صرفاً 

  . سال گذشته که کاری است که از شما گذشته است٣٠ضع آنھا در موا
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  کوروش نيکنام

  که آخوندھا را ھم فراموش میدنه جناب اين را برای کسانی ميگم که به امپرياليزم دشمن ھستند طوری ھم دشمن ھستن

گيرند بعد مجاھدين را  مک می و از آن کد به ھمين امپرياليزم پناه آوردن کنند و دشمن يک آنھا امپرياليزم است ولی

برای خود دکانی باز ] امپرياليزم[ دروغين ۀکنند که چشم به امپرياليزم دارند گذشت آن دوران که به اين کلم محکوم می

ی اگفتند اينھا عامل امپرياليزم ھستند و بايد کشته شوند وقتی ميگم کشورھ کشتند و می  مثل آخوندھا که میدميکردي

] امپرياليزم [ی سرمايه داریا ميگم که مدعی دشمنی با کشور ھاجائی بدی نيست دارم به شماھ] پ-؟؟[ای امپرياليزم

  د از ھمين کشورھا برای پناھندگی کمک ميگيري ولی

   

Manaf Falaki  

 جناب کورش نيکنام

ت امپرياليسم در اين اطالعيه گفته شده که رھبری سازمان مجاھدين خلق ايران برای رسيدن به قدرت چشم به حماي

مجاھدين چشم به امپرياليزم :" شما در اعتراض به اين موضع درست و واقعی با تعجب نوشته بوديد که. دوخته است

 انگار  البته کشور امپرياليزم برای پناھندگی و زندگی:" ال و تعجب نوشه بوديد که ؤو سپس بعد از اين س" دوخته اند؟

در پاسخ به اين "  خوری که به کشور امپرياليزم وفادار باشی  سوگند می يزن بشی ھم ميری که سيت چيز بدی نيست وقتی

که مجاھدين چشم به کمک و ياری امپرياليستھا بسته اند امری است که  اين:" اظھار نظر نادرست شما من ھم نوشتم که

نسه زندگی کنند و يا در دفترشان بر خود آنھا ھم پوشيده نيست و اين ھم ربطی به اين ندارد که رھبری مجاھدين در فرا

نه جناب اين را برای کسانی ميگم که به امپرياليزم دشمن ھستند :" حاال شما دوباره می نويسيد که . باشد" کنار کاخ سفيد

 به ھمين امپرياليزم پناه  طوری ھم دشمن ھستن که آخوندھا را ھم فراموش ميکنند و دشمن يک آنھا امپرياليزم است ولی

 و از آن کمک ميگيرند بعد مجاھدين را محکوم ميکنند که چشم به امپرياليزم دارند گذشت آن دوران که به اين آوردن

گفتند اينھا عامل امپرياليزم  کشتند و می برای خود دکانی باز ميکردين مثل آخوندھا که می] امپرياليزم[کلمه دروغين 

ای جائی بدی نيست دارم به شماھا ميگم که مدعی دشمنی با  ليزمی امپريااھستند و بايد کشته شوند وقتی ميگم کشورھ

خوب اگر کسی ھمين ".  از ھمين کشورھا برای پناھندگی کمک ميگيرين ولی] امپرياليزم [کشور ھايی سرمايه داری

 ھا چند خط را دو باره مطالعه کند متوجه می شود که شما برای توجيه چشم دوختن سازمان مجاھدين به امپرياليست

اگر ھمين ادعای شما را بپذيريم روشن می شود که مجاھدين نه تنھا . می ناميد" دروغين"حتی امپرياليسم را ھم 

امپرياليسم را دشمن اصلی مردم ايران نمی دانند بلکه کاری ھم به اين ندارند که به قول شما آخوندھا و يا در واقع رژيم 

شما خودتان ھم . رياليست ھا يک روز ھم قادر به حکومت کردن نيستندجمھوری اسالمی بدون حمايت و پشتيبانی امپ

قبول داريد که مجاھدين برای رسيدن به قدرت چشم به امپرياليسم دوخته اند و در نتيجه آنچه که در آن اطالعيه نوشته 

 که مجاھدين کنونی و گرنه شما اگر محق بوديد می بايست نشان دھيد. شده با واقعيت موضع سازمان شما انطباق دارد

ھم مثل مجاھدين زمان محمد حنيف نژاد و رضا رضائی دشمن امپرياليسم ھستند و آنچه در اين اطالعيه نوشته شده 

اما چون شما خودتان ھم می دانيد که در آن اطالعيه عين واقعيت بيان شده و مجاھدين نه به توده . اتھامی بيش نيست

يست ھا تکيه می کنند به استدال ھای کودکانه ای متوسل می شويد که حتی مرغ پخته را ھای دربند ايران بلکه به امپريال

  .ھم به خنده می اندازد
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بھتر است کمی تاريخ را مطالعه کنيد تا .  پناھندگی حقی نيست که امپرياليست ھا به پناھجويان اعطاء کرده باشند اوالً 

 ۀ اگر پناھندگی بد است چرا ھمثانياً .  توجيه ديگری بتراشيدبرای توجيه ھمکاری و ھمدلی با دشمنان مردم ايران

 افراد محبوس شده در اردوگاه عراق پناھنده ھستند؟ در اطالعيه ۀمجاھدين از آن استفاده می کنند و چرا ھمين االن ھم

  .سازمان مورد بحث نيز درست از حقوق پناھندگی افراد محبوس شده در اردوگاه عراق دفاع شده است

  

  روش نيکنامکو

جناب گوش کن شما االن بايد االينجا نباشيد اگر در کوبا جا نداريد در کوبانی که جای داريد مگر شب و روز از کوبانی 

 يک چيزی يادتان رفت يا وانمود کرديد که نديديد اگر کمک ھواپيما  دفاع نميکرديد پيروزی کوبانی را جشن گرفتيد ولی

امپرياليزم نبود کوبانی ھيچ وقت از دست جنايت کاران داعشی آزاد نميشد با تمام فداکاری پ ک ک اينجا  ٣۵   ھايی اف

 اگر مجاھدين به نيروی -٢ . مجاھدين است، نداريد که امپرياليزم کمک کند فقط مشکل شما و سازمان اکثريت مشکلی

دين فقط چند ھزار کادر دارد به جز ھوادار اين نشان  نفره باشند مجاھ٢٠مردم چشم نداشتند مثل شما بايد يک سازمان 

ی دوش شما نيست چراغ شما فالش مجاھدين است نيم درصد آن روی دوش  پايگاه مردمی است مشکالتی که روۀدھند

   به راست ميره زنه ولی به سمت چپ می

  

Manaf Falaki  

 جناب کورش نيکنام

ر توجيه عملکردھای مجاھدين که در دھه ھای اخير نشان داده اند  حاشيه روی ھای شما دۀمن مشکلی ندارم که به ھم

ولی خوشحال می شدم اگر به جای حاشيه .  بپردازم،برای جلب حمايت امپرياليست ھا ھيچ حد و مرزی نمی شناسند

 که  عکس شما من عادت کرده ام که زياد حاشيه روی نکنم بحث ما اين بودهب. رفتن روی بحث اصلی متمرکز می شديد

شما مدعی بوديد مجاھدين چشم به قدرت امپرياليست ھا نبسته اند و برای اثبات اين ادعا، کودکانه و شايد ھم زيرکانه 

ت نکرديد بگوئيد که اگر برای پناھندگی خوب أو البته جر! مدعی شديد که چرا امپرياليسم برای پناھندگی خوب است

 ۀکه نادرستی ھم وقتي. برای رسيدن به قدرت بايد بد اعالم شود) ظر شمااز ن(  نجات ۀاست چرا چشم بستن به اين فرشت

چنين توجيھاتی را پاسخ دادم حاال ياد اين افتاده ايد که خوب اگر ما درکوبا جا نداريم حداقل چرا نمی رويم کوبانی که از 

 تا آنجا پيش رفتيد که ھمچون در اين حاشيه روی که به بحث ما ھم ربطی نداشت،. مبارزات مردم در آنجا دفاع کنيم

 ٣۵   اگر کمک ھواپيما ھای اف"نوشتيد که "  دروغينۀکلم" امپرياليسم يعنی به قول شما ھمان ۀيک مدافع دو آتش

که آيا کوبانی را ھواپيما  در مورد اين". شد امپرياليزم نبود کوبانی ھيچ وقت از دست جنايت کاران داعشی آزاد نمی

 اين منطقه، چون نمی ۀمريکا آزاد کردند يا مقاومت حماسی توده ھای ستمديدا خصوص امپرياليسم ھای امپرياليسم و به

اما اين ادعا نشان داد که نه تنھا رھبری مجاھدين برای رسيدن . خواھم حاشيه روی کنم می گذارم برای فرصت ديگری

 آنھا ھم آنچنان در اين خط ذوب شده اند که ۀبه قدرت چشم به حمايت امپرياليست ھا دوخته اند بلکه ھواداران دو آتش

بيشتر از اين نمی خواھم واقعيت تان . مريکائی ناممکن می دانند و جلوه می دھنداپيروزی را بدون کمک ھواپيماھای 

ان فقط مشکل شما و سازم:" را در مقابلتان به نمايش بگذارم تنھا در خاتمه الزم است در پاسخ به اين ادعا که نوشته ايد 

از قرار شما بھتر از من متوجه .  من اطالعی از سازمان اکثريت ندارمکيد کنم که اوالً أت".  مجاھدين است،اکثريت

  عکس ادعای شما اتفاقاً هدر ثانی ب". کبوتر با کبوتر، باز با باز" باالخره از قديم گفته اند. دلمشغولی ھای آنھا ھستيد

 می کنم که ھمواره متکی به توده ھای ستمديده بوده است مجاھدين اصالً برای تشکيالت و تفکری که از آن حمايت 
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 اخير آنھا را به روزی انداخته که تنھا بايد ۀچون سياست ھای رھبری اين سازمان در سه دھ. مشکلی به حساب نمی آيند

  .سف خورد تا آنھا را نيروئی تلقی کرد که باعث نگرانی باشدأبه حالشان ت

  

  کوروش نيکنام

 چه طور برادر دوقلو خودت سازمان اکثريت را نمی شناسی از جنبش فدائی نکنه   زياد مثل شما وقت ندارم راستیمن

جزنی احمد [  ھمکار دادستانی رفيق الجوردی بريد شرم کنيد که گند زديد به آرمان قھرمانان چون  از ھمونھا باشی يکی

  حيف وقت که انسان برای شما بذاره] زده حميد اشرف

  

Manaf Falaki  

 جناب کورش نيکنام

بنابراين برای من ھيچ جای تعجب ندارد که شما . حتما شنيده ايد که می گويند از کوزه ھمان برون تراود که در اوست

" ھمکار دادستانی"نيز ھمچون سازمانی که از آن حمايت می کنيد وقتی در بحث و استدال کم آورديد طرف بحث تان را 

اما بيان اين مھمالت و الطائالت برای کسی که اين بحث را دنبال کرده باشد تنھا حد .  خطاب کرديد"الجوردی"و رفيق

اگر کسی حرفی برای گفتن داشت با جسارت از موضع خود دفاع می . درماندگی شما را با وضوحی بيشتر ثابت می کند

مھمتر نيازی به اين نبود که با بيان چنين کرد و نيازی به حاشيه روی و از اين شاخه به آن شاخه پريدن نداشت و 

رغم ھمه مھمالتی که گفتيد کسانی که اين بحث را دنبال ه اما ب. خزعبالتی خود را بيش از گذشته بی آبرو و بد نام کند

 شما اين بود که موضع چريکھای فدائی که معتقدند مجاھدين برای رسيدن به قدرت به ۀکرده اند می دانند که حرف اولي

اما شما قادر نبوديد با استناد به مواضع سازمان مجاھدين و . مايت امپرياليست ھا چشم دوخته اند نادرست استح

اطالعيه ھای آنھا اين نادرستی را ثابت کرده و غير واقعی بودن موضع چريکھای فدائی را در مقابل ديد ھمگان قرار 

 ۀکلم" امپرياليسم يک  به حاشيه روی و مدعی شديد که اوالً از آنجا که قادر به اين امر نبوديد شروع کرديد. دھيد

است و در ثانی با اشاره به پيروزی مردم کوبانی بر داعش گفتيد که اين پيروزی حاصل ھواپيما ھای " دروغين

ز  کوبانی، و از اين امر ھم نتيجه گرفتيد که بدون حمايت امپرياليسم اۀمريکائی بوده و نه مقاومت مردم رنج ديدا

 به اين نمی پردازم که با عروج داعش در عراق سازمان شما آنھا را  فعالً -پيروزی بر داعشيان خبری نخواھد بود

 اين موضع گيری ھا نشان داده شد شما يادتان افتاد که ۀ و وقتی که در جريان بحث نادرستی ھم- می ناميد" انقالبيون"

ن تفاصيل نيازی ھست که باز ھم من نشان دھم که کدام سازمان  ايۀآيا با ھم. است" رفيق الجوردی"طرف بحث تان 

 شده جايگاه نوچه ھا و آموزش ديده ھای الجوردی و کدام رھبری با کپی برداری از روش ھای الجوردی و حاج عمالً 

اين براستی اگر کسی با توجه به !  اعتراف را در درون تشکيالت خود سازمان دادۀد آن صحنه ھای مشمئز کنندوداو

ی ھمين اوباش خطاب کند نا حق است؟ آيا با اين افتضاحی که شما در ھمين بحث نشان داديد آيا "دو قلو"واقعيت شما را 

گو نداشته و فاقد ھر گونه جنبه و پتانسيل دمکراتيکی می  و بار ديگر ثابت نشد که مجاھدين فعلی ظرفيت بحث و گفت

  باشند؟

  

 
 
 

   


