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منصــور قدرخــواه در 22 آبــان 1335 در اصفهــان بــه دنیــا آمــد. کار ســینما 
را از ســن 14 ســالگی بــا ســاختن فیلمهــای کوتــاه و هشــت میلــی متــری آغــاز 
کــرد. چنــد هفتــه بعــد از بــه قدرت رســیدن خمینــی، در 22 ســالگی راهــِی خارج 
کشــور شــد. پــس از خــروج از ایــران در رشــته هــای فیلمبــرداری و گرافیــک بــه 
تحصیــل پرداخــت و همزمــان دوره هــای ســناریو نویســی و کارگردانــی را گذرانــد 
و در ایــن زمینــه هــا بــه مطالعــات عمیــق و کار تجربــی نفســگیر پرداخــت. او در 
ــاره وضعیــت پناهنــدگان ســاخت و در ســال  زمــان دانشــجویی، چنــد فیلــم درب
1992 )1371( اولیــن فیلــم ســینمایی اش ـ »چشــم دربرابــر چشــم« ـ را تهیــه و 
کارگردانــی کــرد. ایــن فیلــم کــه داســتان یــک خانــواده 5 نفــری اســت شــامل زن 
و شــوهر و پــدر زن و دو دختــر، »صحنــه هایــی دردنــاک از اعدامهــای مصنوعــی 
در مقابــل چشــمان هــادی )بازیگــر نقــش اول مــرد( و شــکنجه هــای روحــی و 
فیزیکــی ُمنــا )بازیگــر نقــش اّول زن( در برابــر چشــمان پــدر و همســرش را نشــان 
میدهــد. ایــن خانــواده شــکنجه شــده بــه کشــور آلمــان پناهنــده شــده انــد، اّمــا 

آنجــا نیــز از اذیـّـت و آزار فاشیســتهای ایــن کشــور در امــان نیســتند...«. 
ــاره  ــم« درب ــر چش ــم در براب ــم »چش ــردان فیل ــنده و کارگ ــواه، نویس قدرخ
ــد:  ــی گوی ــرآوا« م ــو ای ــا »رادی ــی ب ــم در گفتگوی ــن فیل ــی ای ــرات اجتماع تأثی
ــم...  ــن فیل ــه از ای ــش، هم ــروف در اتری ــتی مع ــان فاشیس ــک جری ــر از ی »... غی
اســتقبال کردنــد. هنرپیشــه زن ایــن فیلــم )ُمنــا(، بــه عنــوان بهتریــن هنرپیشــه 
ســال در آلمــان جایــزه گرفــت. ایــن فیلــم جوایــز دیگــری را هــم از آن خــود کرد. 
در آن زمــان بــه دلیــل ایرانــی بــودن مــن، رژیــم هــم خــودش را وســط انداختــه 
بــود و کســانی کــه مــن نمیشــناختم رژیمــی انــد بــه عنــوان تماشــاچی بــا مــن 
حــرف مــی زدنــد و مــدام از مــن مــی خواســتند کــه بگویــم ایــن اتّفاقــات مربــوط 
بــه زمــان شــاه اســت، ولــی مــن زیــر بــار نمــی رفتــم. آن زمــان بــه شــکل اآلن 
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فعالیــت سیاســی نمــی کــردم و فیلمســازی بــودم کــه احســاس تعّهــد از طریــق 
کارهــای فرهنگــی نســبت بــه ملّتــم داشــتم ... 

ــود  یکــی از بهتریــن تأثیراتــی کــه مــن در مــورد ایــن فیلــم داشــتم ایــن ب
ــت  ــر تربی ــه در اث ــی ک ــه های ــن بچ ــر از ای ــد نف ــه چن ــی ک ــک زندان ــه در ی ک
اشــتباه، فاشیســت شــده بودنــد و بمبهــای آتشــزا را بــه طــرف پناهنــدگان پرتــاب 
مــی کردنــد، یــک پســر 17-18 ســاله کــه ســرش را هــم تراشــیده بــود، وقتــی 

کــه فیلــم را تماشــا کــرد، در آخــر 
ــه  ــد و گری ــم آم ــه طرف ــم ب فیل
کــرد و گفــت کــه مــن دیگــر 
زد.  نخواهــم  را  خارجــی  هیــچ 
ــه ام  ــم گری ــن ه ــه م در آن لحظ
ــن  ــه م ــم ک ــه او گفت ــت و ب گرف
بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه در 
ذهــن تــو ایــن فیلــم را ســاخته ام.

رژیــم  کارشــکنیهای  البتــه 
خــودش  فیلــم  ایــن  بــاره  در 

دارد«. طوالنــی  داســتانهای 
آبــان  منصــور قدرخــواه در 
ســالگی،   40 ســن  بــه   ،1375
بــه شــورای ملــی مقاومــت ایــران 

پیوســت. شــش مــاه بعــد از پیوســتنش بــه شــورا، در روز ســوم اردیبهشــت 1376 
)23 آوریــل 1997( تلویزیــون »آرتــه« )کانــال مشــترک آلمــان و فرانســه( فیلــم 
»رّد پــای تــرور« ســاخته او را بــه زبــان آلمانــی و فرانســه بــرای کشــورهای آلمــان 

ــرد.  و فرانســه پخــش ک
ایــن فیلــم کارنامــه خونیــن تروریســم دولتــی ایــران علیــه مخالفــان، بــه  ویــژه 
ــر کشــیده اســت.  بخشــی  ــه تصوی ــران در خــارج کشــور را ب ــاالن مقاومــت ای فّع
از ایــن فیلــم بــه پرونــده تــرور دکتــر کاظــم رجــوی، شــهید بــزرگ حقوق بشــر 
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ایــران، کــه روز 4 اردیبهشــت ســال69 بــه  دســت تروریســتهای اعزامــی از تهــران، 
ــم   ــاص دارد. ه ــید، اختص ــهادت رس ــو به ش ــه ژن ــش در حوم ــی منزل در نزدیک
ــد  ــرور مجاه ــدی را در ت ــم آخون ــتهای رژی ــات ـ  تروریس ــش دیپلوم ــن، نق چنی
ــه  ــه، ب ــدگان در ترکی ــاع از حقــوق پناهن ــزرگ دف ــق زهــرا رجبــی، شــهید ب خل

 روشــنی نشــان مــی  دهــد. 

ــه  ــدی علی ــم آخون ــه شکســت  خــورده تروریســتی رژی ــم، توطئ ــن فیل در ای
ــداد  ــس و بغ ــورا در پاری ــئول ش ــت و مس ــده مقاوم ــور برگزی ــان رئیس جمه ج
ــه  ــه ب ــم مرضی ــتن خان ــر پیوس ــه  خاط ــم ب ــه رژی ــارهایی را ک ــن فش و هم چنی
ــن  ــی از ای ــت. در بخش ــرار داده اس ــاره ق ــورد اش ــه او وارد آورده را م ــت ب مقاوم
فیلــم، پرونــدۀ جنایــت تروریســتی رژیــم در رســتوران میکونــوس برلیــن، همــراه 
ــت،  ــئوالن مقاوم ــا و مس ــان و اعض ــای قربانی ــا خانواده ه ــی ب ــه  های ــا مصاحب ب
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــر نقــش ســردمداران اصلــی رژیــم در ایــن جنایــت 

انگشــت گذاشــته شــده اســت.
فیلــم »رد پــای تــرور«، چنــد روز پــس از صــدور حکــم دادگاه برلیــن و تأکیــد 
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آن بــر نقــش مســتقیم خامنــه ای، رفســنجانی و چنــد تــن دیگــر از ســران رژیــم 
آخونــدی در جنایــت رســتوران میکونــوس در برلیــن، پخــش شــد.

منصــور قدرخــواه در گفتگویــی دربــاره هدفــش از تهیــه ایــن فیلــم گفــت: »...
ســعی مــن ایــن بــوده کــه بــا اســتفاده از امکانــات متعــدد صوتــی و تصویــری و 
بــا اتـّـکا بــه اســناد معتبــر و گواهــی شــاهدان ایرانــی و اروپایــی، بــه ردیابــی ایــن 
پدیــده وحشــتناک جنبــه ملمــوس و قابــل درک بــرای همــه بدهــم. هــدف مــن 
در واقــع همــان هــدف مبــارزان و مجاهــدان راه آزادی، یعنــی افشــای هــر چــه 
ــودن و از دســت دادن  ــی  ب ــم و ملمــوس  کــردن احســاس قربان ــن رژی بیشــتر ای

عزیــزان بــود. 

مــن فکــر مــی  کنــم افشــای ایــن رژیــم بــرای مــا کــه در کشــورهای اروپایــی 
زندگــی میکنیــم، یــک وظیفــه مبــرم انســانی اســت. افشــای ایــن رژیــم در عیــن 
حــال افشــای کســانی اســت کــه ســالیان ســال دســت  در  دســت ایــن جانیــان 
ــان  ــه وزیرانش ــوند ک ــد آگاه ش ــورها بای ــن کش ــی ای ــکار عموم ــد. اف ــته  ان گذاش
ــی  ــی را م ــتهای خونین ــه دس ــد و چ ــی  گذارن ــانی م ــه کس دســت  در  دســت چ
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 فشــارند... در شــرایط فعلــی کــه مــردم ایــران در چنــگال یکــی از وحشــی  تریــن 
و جنایتکارتریــن رژیمهــای تاریــخ بشــری بــه  ســر مــی  برنــد، انســان مجــاز بــه 
ــراض  ــاد اعت ــن آدمکشــان فری ــه ای ــی علی ــر امکان ــا ه ــد ب ســکوت نیســت و بای
ســر دهــد. ســکوت در حقیقــت، جــز موضعگیــری بــه  نفــع ظلــم و ادامــه ســتم 
نیســت. تــا وقتــی کــه ایــن رژیــم هســت، ظلــم، ســتم، کشــتار، فســاد، فحشــا، 
رشــوه  خــواری و هــر آن  چــه پلیــد اســت، نــه  تنهــا کــم نخواهــد شــد بلکــه روز 

 بــه  روز بیشــتر خواهــد شــد.
امــروز دیگــر ایــن تنهــا مــردم ایــران نیســتند کــه بایــد آثــار شــوم حاکمیــت 
آخوندهــا را تحّمــل کننــد، کل جامعــه متمــّدن بشــری از دســت اینــان در رنــج 
ــه  ســر مــی  ــوس ب ــد از رأی دادگاه میکون ــا در شــرایط بع اســت. خوشــبختانه م
ــی جهــان اســت. چــرا کــه  ــخ حقوق ــک نقطــه  عطــف در تاری ــن رأی ی ــم. ای  بری
حاکمــان ظالــم در زمــان حاکمیــت خــود ـ  و نــه بعــد از آن  ـ بــر اســاس تحقیقات 
چهارســاله و ارائــه اســناد معتبــر محکــوم شــدند...« )هفتــه نامــه »ایــران زمیــن«، 

شــماره 138، 15 اردیبهشــت 1376(.
پخــش فیلــم »رد پــای تــرور« از تلویزیــون »آرتــه« خشــم کارگــزاران رژیــم 
را برانگیخــت و آنهــا از هــر راه ممکــن علیــه قدرخــواه بــه توطئــه چینــی و یــاوه 
پراکنــی پرداختنــد، ازجملــه آنهــا ایــن مــوردی اســت کــه خــود او آن را شــرح 
ــه از  ــم ک ــاختم رژی ــی س ــرور" را م ــای ت ــم "رد پ ــه فیل ــی ک ــت: »زمان داده اس
ســاختن یــک فیلــم بــر علیــه اش مطلــع شــده بــود بــا عجلــه در اواســط درســت 
کــردن ایــن فیلــم یکــی از نزدیــکان مــن را، کــه اصــاًل آدم سیاســی نبــود، ســراغم 
ــری ام  ــای هن ــد از کاره ــف و تمجی ــا تعری ــود ب ــوزش داده ب ــه او آم فرســتاد و ب
مــرا تشــویق بــه همــکاری بــا رژیــم در ازای یــک رشــوه 6 میلیــون دالری کنــد. 
ــرد آشــنا  ــن ف ــوز ای ــه اســت، هن ــان چگون ــدم جری ــه درســتی فهمی ــه ب ــن ک م
پیشــنهاد رژیــم را تمــام نکــرده و ســخنش پایــان نیافتــه بــود، نتوانســتم بنشــینم 
ــه عنــوان مهمــان  ــاد زدم: "تــو هرچنــد ب و از شــّدت عصبانیــت بلندشــدم و فری
مــن آمــدی ولــی چــون داری دشــمن مــردم ایــران را نمایندگــی مــی کنــی دیگــر 
ــدارم. بیــن مــن  ــم هیــچ صحبتــی ن ــا فرســتادگان رژی مهمــان نیســتی و مــن ب
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و رژیــم دریــا دریــا خــون و رنــج و شــکنج قــراردارد و بــا هیــچ مبلغــی بــا ایــن 
رژیــم ســر آشــتی نــدارم« )مقالــه »وحشــت بیکــران رژیــم مســتأصل خامنــه ای 
از فیلــم پیدایــش و تولـّـد تــرور«،  ســایت »همبســتگی ملــی«، 16 اســفند 1392(.

او دربرابــر یــاوه گوییهــا و فشــارها و تهدیدهایــی، کــه دامــن بســتگان و مــادر 
گرامیــش را هــم گرفــت، نــه تنهــا ســر فــرود نیــاورد بلکــه، جانانــه، دربرابــر قــّداره 
بنــدان رژیــم تروریســت پــرور ایســتاد و در مقالــه یــی در شــماره 142 هفتــه نامــه 

»ایــران زمیــن« )12 خــرداد 1376( چنیــن نوشــت: 
»گــر مــا ز ســر بریده مــی  ترســیدیم /  در محفــل عاشــقان نـــمی  رقصیدیم ... 
ــه  وجــودآوردن تــرس و وحشــت در انسانهاســت.  ســرمایه اصلــی ایــن جانیــان ب
ســالیان ســال اســت کــه خــون مــی  ریزنــد و بیــداد مــی  کننــد، بــه همــه حقــوق 
انســانها تجــاوز مــی  کننــد و دیــن مــردم را، کــه یکــی از شــالوده های فرهنگــی 
ــزار  ــد و هم چــون اب ــی کــرده  ان ــوا خال ــا می باشــد، از محت و ارزشــهای جامعــه م
ســرکوب و چمــاق، آن را بــر زن و مــرد و پیــر و جــوان مــی  کوبنــد. بــا حیلــه و 
مکــر نســلی را در جنــگ خانمانســوز بــه کشــتن و فنــا دادنــد و نســلی دیگــر از 
بهتریــن فرزنــدان ایــن خلــق را بــا شــقاوتی غیرقابــل وصــف قتــل  عــام کردنــد. 
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آنهــا تــرس مــی  آفریننــد تــا ادامــه حکومــت ننگیــن خــود را ممکــن ســازند. پــس 
بایــد خــود را از ایــن تــرس برهانیــم تــا بتوانیــم مردممــان را آزاد کنیــم. زندگــی 
خیلــی بیــش از آن ارزش دارد کــه آن را بــه بــازی بگیریــم... زندگــی یعنــی آزاد 
ــتن و  ــات داش ــی حی ــی یعن ــردن… زندگ ــیدن، آزاد انتخاب ک ــودن، آزاداندیش ب
متحــّرک  بــودن؛ زندگــی یعنــی لبخنــد و دیــدن لبخنــد دیگــران؛ زندگــی یعنــی 
ــوان  ــی  ت ــور م ــبختند. چط ــران خوش ــه دیگ ــی ک ــبختی در زمان ــاس خوش احس
زنــده بــود تــا وقتــی کــه ایــن رژیــم مــی  کشــد و مــی  ســوزاند و هــر چــه پاکــی 

ــد؟  ــران می کن ــت را وی ــی اس و خوب
زندگــی در ایــن شــرایط فقــط وقتــی 
معنــی پیــدا می کنــد کــه در ارتبــاط 
بــا زندگــی مــردم باشــد. پــس بــرای 
نجــات زندگــی مــردم بایــد زندگــی 
ـ   یعنــی مبــارزه   ـ کــرد. طلســم 
ــرس  ــان ت ــی هم ــان، یعن ــن جانی ای
ــود آورده   ــه  وج ــه ب ــتی را ک و وحش
انــد، بایــد بــه هــر قیمــت شکســت. 

حیلــه  هــا و فریبهــای ایــن رژیــم و افســونهای کهنــه و باطــل  شــده آن هم چــون 
ــران  ــه »ای ــه نام ــرد  » )هفت ــاره جــان بگی ــد گذاشــت دوب "اســتحاله" را هــم نبای

زمیــن، شــماره 142، 12 خــرداد 1376(. 
فیلــم »رد پــای تــرور« بــا اســتقبال زیادی کــه از آن شــد و تأثیرات افشــاگرانه 
یــی کــه در پــی داشــت، بــرای رژیــم تروریســت و تروریســت پــرور، تحّمــل ناپذیر 
بــود. از ایــن رو، از طریــق اقدامــات دیپلوماتیــک ســرانجام توانســت ایــن کارگردان 
ــه فعالیتــی در تلویزیونهــای آلمــان  و نویســنده شــیدای آزادی ایــران را از هرگون
محــروم کنــد. اّمــا او از پــا نمــی نشــیند و در راســتای افشــای هرچــه بیشــتر چهره 
اهریمنــی رژیــم ســّفاک آخونــدی، ســایت »ایــران لیبرتــی« )ایــران آزاد( را بــه راه 

مــی انــدازد. خــودش در ایــن بــاره مــی گویــد:
»... فیلمســازی را آلمانیهــا از مــن گرفتنــد و مــن ممنــوع الشــغل شــدم، بــه 
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دلیــل ایــن کــه رژیــم بــر روی آنهــا فشــار آورد کــه فیلمهایــی ماننــد "چشــم در 
مقابــل چشــم" و یــا "رد پــای تــرور" نســازم. مــن مبــارزه را مثــل نفــس کشــیدن 

مــی دانــم. حتــی فیلمســازی را هــم ماننــد نفــس 
ــر  ــازی دیگ ــون فیلمس ــم... چ ــی دان ــیدن م کش
میّســر نبــود بــه ســایت ســازی روی آوردم« 
)مقالــه »وحشــت بیکــران رژیــِم مســتأصل 
خامنــه ای از فیلــم پیدایــش و تولّــد تــرور«، 

ــفند 1392(. ــی«، 16 اس ــتگی مل »همبس
ســنگ اندازیهــای مــزدوران رژیــم آخونــدی 
بــر ســر راه فعالیتهــای سیاســی و افشــاگرانه 
قدرخــواه از آن پــس هــم ادامــه داشــت. همیــن 
ســنگ اندازیهــا باعــث شــد ســایت »ایــران آزاد« 
یــا »ایــران لیبرتــی« کــه او ســالها از طریــق آن 
چهــره آزادی ســتیز و ضدفرهنگــی و تروریســتی 
رژیــم آخونــدی را افشــا مــی کــرد، از کار بازمانـَـد. 
او در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی در »خانــه 
دموکراســی و حقــوق بشــر« ـ مرکــز ســازمانهای 
ــی ـ در برلیــن  شــناخته شــده بشردوســت آلمان
ــس  ــن کنفران ــوع ای ــت: »موض ــاره گف ــن ب در ای
مطبوعاتــی مســأله امتــداد دیکتاتوری و سانســور 
مطبوعاتــی و ایجــاد جــّو تــرور و وحشــت بعــد از 
روی کارآمــدن احمــدی نــژاد در ایــران بــه خــارج 

از مرزهــای ایــران، بــه ویــژه، کشــور آلمــان اســت. فعالیتهای ســایت "ایــران آزاد" 
کــه اساســاً جنبــۀ فرهنگــی, هنــری و خبــری دارد و در ضمــن، جنایــات رژیــم در 
عرصــه نقــض فاحــش حقــوق بشــر و ماجراجویــی هــای آن در بــه دســت آوردن 
ســالحهای اتمــی را افشــا مــی کنــد, در تاریــخ 24 اوت 2005 مــورد اخــالل قــرار 

گرفــت و مســدود شــد. 
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ــی  ــی خیل ــت ول ــی اس ــکل تکنیک ــک مش ــن ی ــم ای ــی کردی ــر م ــدا فک ابت
ــایت  ــد س ــات مانن ــه وزارت اطالع ــایتهای وابســته ب ــه س ــدیم ک ــردار ش زود خب
ــم و  ــم رژی ــه تهاج ــو" ب ــگاه ن ــایت "ن ــان" و س ــران دیدب ــایت "ای ــنا"، س "روش
عواملــش بــه ســایت "ایــران لیبرتــی" اعتــراف مــی کننــد و مّدعــی مــی شــوند 
ــن کاری را انجــام  ــد چنی ــی توانســته ان ــه مراجــع قانون ــا شــکایت ب ــا ب ــه آنه ک
دهنــد، کــه ایــن اّدعایــی دروغ بــود. ایــن ســایتها حتــی بــه صــورت غیرمســتقیم 
مدیــر پایــگاه اینترنتــی "ایــران آزاد" را تهدیــد کــرده بودنــد کــه بــه سرنوشــت 
ــن  ــدان اوی ــه زن ــوده و روان ــم رب ــوی رژی ــه از س ــد ک ــد ش ــار خواه ــانی دچ کس
شــده بودنــد... شــرکت خدمــات دهنــده اینترنتــی آلمانــی "اوانســو"، بــدون هیــچ 
ــف کــرده و  ــران آزاد" را متوّق ــا اطــالع قبلــی فعالیتهــای ســایت "ای توضیــح و ی
ــه  ــرد ک ــی ک ــد م ــی تهدی ــت و حت ــی رف ــره م ــز َطف ــه پاســخگویی نی از هرگون
ــم  ــد. ه ــد ش ــار خواهن ــدی دچ ــت ب ــه سرنوش ــر ب ــورد نظ ــایت م ــئولین س مس
جهتــی و هــم زمانــی مشــکل آفرینــی ایــن شــرکت خدمــات دهنــده آلمانــی بــا 
اعترافــات واضــح ســایتهای وابســته بــه وزارت اطالعــات توطئــه بــه اجــرا درآمــده 

را برمــال مــی ســاخت«.
قدرخــواه »از طریــق مراجــع قانونــی ایــن موضــوع را دنبــال کــرده و باالخــره 
ــده  ــات دهن ــوری، شــرکت خدم ــک رســیدگی ف ــت بِرمــن در ی دادگاه اداری ایال
ــران آزاد( را بازگشــایی کنــد...  ــران لیبرتــی" )ای را موّظــف کــرد کــه ســایت "ای
بدیــن ترتیــب توطئــه گســترش سانســور و خفقــان آخونــدی در ایــن پرونــده بــه 
شکســت انجامیــد و ایــن شــرکت مجبــور شــد کــه بیــش از 20 هــزار اســناد و 
مــدارک کامپیوتــری را کــه جنبــه هایــی از جنایــات دیکتاتــوری حاکــم بــر ایــران 
ــایت  ــد« )س ــرار ده ــوم ق ــتفاده عم ــرض اس ــدداً در مع ــد, مج ــی کنن ــا م را افش

ــی«، 31 شــهریور 1384(. »همبســتگی مل
ــردان و  ــن کارگ ــیفتگی ای ــد، ش ــی ش ــتر م ــا بیش ــا و آزاره ــه تهدیده هرچ
نویســنده جــان شــیفته، بــه آرمــان مقاومــت و پایــداری و عشــقش بــه پیشــتازان 
راه آزادی پرشــکوه تــر خــود را نشــان مــی داد. نمونــه هــا بســیارند. یــک نمونــه 

ــد: ــر مــی خوانی اش را در زی
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»... بــه راســتی در روز جمعــه خونیــن 19 فروردیــن 1390 )8 آوریــل 2010( 
ــانیت در اوج  ــرور و انس ــداری و غ ــن دژ پای ــرف، ای ــهر اش ــاکن ش ــن س مجاهدی
مظلومیــت و فراتــر از همــه حماســه هــای تاریخــی، تبدیــل بــه تمامیــت اعتبــارات 

نــوع بشــر متمــّدن و عدالتخــواه شــدند. 

ــرا  ــیار ف ــان بس ــس العملهایش ــال و عک ــک اعم ــک ت ــان در ت ــتی آن ــه راس ب
ــرای همــه انســانهای حــق طلــب رفتــار  ــا منطقــی بســیار ســازنده ب انســانی و ب
ــه در  ــه اســت ک ــت قهرمانان ــل، مقاوم ــن منطــق ایســتادگی کام ــام ای ــد. ن کردن
شــعار "بیــا، بیــا، بیــا" خالصــه مــی شــود... ایــن شــعار در 19 فروردیــن درســی 
فرامــوش ناپذیــر بــه دشــمن داد و بــه ایــن طریــق دشــمن را بــه اســتیصال کامــل 
ــرد. ذهــن و حافظــه دشــمن خونخــوار و  ــرو ب ــوم ف و در آســتانه ســرنگونی محت
ــفه  ــت و فلس ــه حقیق ــی ب ــی اعتنای ــه ب ــه، ب ــش، همیش ــی تاریخی ــب ماندگ عق
ــوار  ــت آدمخ ــن فاشیس ــاز دارد و ای ــارزان راه آزادی نی ــن و مب ــودی مجاهدی وج
ــا وحشــیگرِی هــر چــه بیشــتر  درس از تاریــخ نمــی گیــرد و ســعی مــی کنــد ب
و جنایــت عریانتــر، چنــد صباحــی بیشــتر بــه حکومــت ننگینــش ادامــه دهــد...

تابلو رنگ روغن »زندانی« اثر منصور قدرخواه
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ــاک و  ــیار هولن ــای بس ــه ه ــن ضرب ــود ای ــا وج ــرا ب ــن چ ــتی، مجاهدی راس
ماکزیمــم خشــونت، نــه تنهــا از بیــن نرفتنــد بلکــه هــر بــار بیــش از قبل اســتوارتر 
و قــوی تــر برخاســتند و شــکوه اراده انســانی را بــه طــور وصــف ناپذیــری بــرای 
ــه نمایــش گذاشــتند؟ آری،  تاریــخ انســانیت و قیــام کننــدگان در راه حقیقــت ب
بــه بهتریــن شــکلی از پــس همــه فشــارهای کمرشــکن و جنایــات هولنــاک، بــه 
ــا تمــام ســردیها و تاریکیهــای  ــل تصــّور و وصــف ایســتادند و ب صــورت غیــر قاب
ایــن جهــان َغــّدار بــا همــه مماشــات قدرتمنــدان ایــن دنیــا، همــه مصائــب را بــه 
ــا انســانهای تشــنه  ــد: "آری، آری، شــب گذراســت ت جــان خریدنــد و فریــاد زدن
بــه آزادی و عدالــت بــه آن ایمــان آورنــد کــه فقــط پافشــاری بــر اصــول و اِحقــاق 
حقــوق اســت کــه مــی توانــد جــواب جّبــاران باشــد و خمیــدن در مقابــل دشــمن، 
شایســته انســانی زیســتن نیســت... آری، چشــمان بــاز اشــرفیان در دل تاریکیهــا، 

نــور امیــد را در دل ملیونهــا ایرانــی زنــده نگــه داشــته اســت...
آری، اشــرفیان، همیشــه، فریــاد زده انــد کــه شــب گذراســت و... ســرزمینمان، 
ایــن ســرزمین و َمهــد حقــوق بشــر؛ ایــن ســرزمین باســتانی و دوســت داشــتنی 
ــظ،  ــرزمین حاف ــن س ــا؛ ای ــکارات و خاّلقّیته ــرزمین ابت ــن س ــریت؛ ای ــرای بش ب
موالنــا و ســعدی هــا؛ ایــن ســرزمین ابوعلــی ســیناها و رازی هــا؛ ایــن ســرزمین 
ــن  ــا؛ ای ــن ســرزمین ســّتار و باقرخــان ه ــا؛ ای ــن ه ــک خّرمدی ــا، باب ابومســلم ه
ــژاد و جزنــی هــا؛ ایــن ســرزمیِن اشــرف و موســی هــا؛ ایــن  ســرزمین حنیــف ن
ســرزمین اشــرفیان قهرمــان و مظلــوم را آزاد خواهیــم کــرد...« )مقالــه »شــکوه و 
اقتــدار اشــرف، نمــادی از عظمــت انســانی زیســتن«، ســایت »همبســتگی ملــی«، 

ــن 1390(. 30 فروردی

* * * * *
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گر ما ز سر بريده مي ترسیديم
در محفل عاشقان نـمي رقصیديم

»ایران زمین«، شماره 142، 12 خرداد 1376
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بــه  دنبــال پخــش فیلــم »ردپــاي تــرور« از کانــال تلویزیونــي مشــترک آلمــان 
ــاي  ــا آق ــي ب ــا مصاحبه ی ــوم اردیبهشــت ]1376[، م ــه( در روز س و فرانســه )آرت
ــران  ــٌه »ای ــمارٌه 138 روزنام ــه در ش ــم ک ــام دادی ــم انج ــازندٌه فیل ــواه، س قدرخ

ــید. ــاپ رس ــت 1376( به چ ــن«  )15 اردیبهش زمی
بــه تازگــي مطلــب دیگــري از ایشــان بــه دفتــر روزنامــه رســید کــه در پاســخ 
بــه فحاشــیها و یاوه گوییهــاي مطبوعــات رژیــم آخوندهــا در واکنــش بــه نمایــش 
ایــن فیلــم از تلویزیــون نوشــته شــده اســت. عیــن نوشــته را در زیــر مي خوانیــد.

پخــش فیلــم »رد پــاي تــرور« از تلویزیــون آرتــه، تلویزیــون مشــترک آلمــان 
ــي،  ــاي آلمان ــي از تلویزیونه ــد در یک ــاه بع ــر از یک م ــرار آن کمت ــه و تک و  فرانس
ــت.  ــا برانگیخ ــردم اروپ ــمن و م ــت و دش ــرف دوس ــادي از ط ــاي زی عکس العمله
واکنشــهاي هم میهنــان  ایــن عکس العملهــا،  البتــه مهمتریــن  بــراي مــن 
ــه  ــا، ک ــکار عمومــي خارجیه ــد از آن اف ــود و بع ــم خــارج کشــور ب ــدٌه مقی پناهن
ــم  ــا رژی ــه ب ــتمداراني را ک ــو سیاس ــد جل ــده مي توانن ــرم تعیین کنن ــوان اه به عن
گفتگوهــاي انتقــادي و غیرانتقــادي انجــام مي دهنــد، بگیرنــد. مــن ضمــن تشــکر 
ــم فرســتاده اند  ــا عــرض معــذرت از آنهــا کــه نظراتشــان را برای ــم و ب از هموطنان
ــازه  ــم، اج ــخ بده ــان پاس ــا و تشویقهایش ــه  محبته ــته ام ب ــون نتوانس ــن تاکن و م
ــم را  ــم نظرات ــاي رژی ــزده و روي عکس العمله ــورد حــرف ن ــن م مي خواهــم در ای

بیــان کنــم.
ــانه ها،  ــش رس ــه، نق ــته یي جداگان ــم شــود و در نوش ــي فراه ــدوارم فرصت امی
به ویــژه فیلــم و تصاویــر متحــرک را، کــه مي توانــد مجموعــٌه همــٌه هنرهــا را در 
خــود جــا دهــد و بــا قــدرت تمــام بیننــده را جلــب کنــد و بــا بــردن او بــه عمــق 
ــد و  ــاد کن ــدردي ایج ــتگي و هم ــاس همبس ــاني، احس ــف انس ــاس و عواط احس
زندگــي انســانها را از زوایــاي مختلــف بــکاود، شــرایط و حصارهــاي آن را بنمایانــد 
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ــدگان  ــذارد، خوانن ــر بگ ــي تأثی ــکار عموم ــن کردن اف ــال در روش ــن ح و در عی
ــرار دهــم. ــم ق ــا تجربیات ــاط ب ــن را در ارتب ایران زمی

چنــد روز پیــش، عکس العملهــاي دیوانــه وار رژیــم نســبت بــه فیلــم »رد پــاي 
ــد  ــاور کنی ــرد. ب ــادي ک ــرق در ش ــرا غ ــاً م ــه حقیقت ــید ک ــتم رس ــرور« به دس ت
ــن  ــزاگویي ای ــي و ناس ــتان، از فحاش ــویق دوس ــا و تش ــتر از محبته ــي بیش خیل

دشــمنان خوشــحال شــدم. 
ــود.  ــي ب ــٌه تازه ی ــن تجرب ای
فحــش  کــه  نمي دانســتم 
هــم خوشــحالي مــي آورد. 
ایــن  مي کنــم  فکــر 
ــي  ــترک تمام ــاس مش احس
وطن دوســت  ایرانیــان 
باشــد کــه هــر چقــدر ایــن 
دشــمنان مــردم و میهــن 
بســوزند و جیــغ و داد کنند، 
بیشــتر  خوشحالیشــان 
مي شــود. ســوختگي آنهــا  

مرهمــي اســت بــر زخمهــاي بیکــران مــادران و پدرانــي کــه فرزندانشــان را توســط 
ایــن رژیــم ددمنــش و آدمکــش از دســت داده انــد.

امــا هــر آدم عاقلــي وقتــي ایــن حرفهــا را بخوانــد، از شــدت حماقــت اینهــا 
خنــده اش مي گیــرد. در کیهــان هوایــي 17 اردیبهشــت 76 در نوشــته یي تحــت 
عنــوان »اعتــراض دانشــجویان ایرانــي بــه توطئــٌه تبلیغاتــي تلویزیونــي مشــترک 
ــده از  ــته و درمان ــه خس ــي ک ــتکبار جهان ــم: »اس ــان«، مي خوانی ــه و آلم فرانس
ــا بانــگ رهاییبخــش نظــام اســالمي ایــران و امــواج  محاجــه و مقابلــٌه منطقــي ب
طراوت بخــش آن اســت، در برنامــٌه تلویزیونــي مشــترک فرانســه و آلمــان،  نقطــٌه 
اوج رذالــت و خباثــت خــود را بــا تمامــي تکنیکهــاي هنــري و شــیطاني آمیختــه 
بــود… ایــن برنامــه در حقیقــت تریبونــي بــود در اختیــار منافقیــن و خیالپــردازي 
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بیمارگونــٌه ایــن گــروه تروریســت…«.
ــه  ــاج ب ــد و احتی ــا مي دانن ــٌه دنی ــت را هم ــده اس ــي درمان ــه کس ــه چ این ک
ــد  ــوي گن ــا ب ــش«،  ب ــواج طراوت بخ ــن »ام ــا عوضي گرفت ــدارد، ام ــح ن توضی
ــان را  ــاط جه ــي در اقصي نق ــان متمدن ــر انس ــام ه ــه مش ــدي، ک ــي آخون نظام
ــه از اوضــاع  ــي هــم ک ــر آدم ــزد. ه ــدي برمي خی ــکار آخون ــي آزارد، از ذات دغل م
رژیــم و موقعیــت و آمادگــي مقاومــت و ارتــش آزادیبخــش باخبــر باشــد، مي دانــد 
کــه »خیالپــردازي بیمارگونه«یــي کــه ایــن رژیــم را دارد کالفــه مي کنــد، چیــزي 
ــش  ــدگان ارت ــت رزمن ــش به دس ــام و تمام ــرنگوني ت ــم انداز س ــز چش ــت ج نیس

ــوده اســت. آزادیبخــش کــه خــواب خــوش از چشــمان رژیــم و مزدورانــش رب
ــزدور از  ــجویان« م ــات، »دانش ــوري وزارت اطالع ــتٌه ارگان خارج کش ــه نوش ب
ــو  ــته اند به نح ــالمي خواس ــوري اس ــت جمه ــي دول ــت خارج ــئولین سیاس »مس
مقتضــي و بــا قــدرت و قاطعیــت تمــام و ضمــن اســتفاده از ابزارهــاي الزم 
ــد.  ــان دهن ــاد آن نش ــي ابع ــب را در تمام ــدي و مناس ــل ج ــي، عکس العم قانون
ــن  ــل در انجــام ای ــر و تعل ــه تأخی ــه هرگون ــد ک ــن دانشــجویان هشــدار داده ان ای
ــیانٌه  ــات وحش ــال و تهاجم ــري را به دنب ــب جبران ناپذی ــنگین عواق ــئولیت س مس
فرهنگــي دیگــري را علیــه ارزشــهاي ملــي و اســالمیمان در پــي خواهــد داشــت«. 
ــال  ــت. ح ــدا را مي گرف ــٌه کدخ ــراغ خان ــد، س ــه ده راه نمي دادن ــرف را ب ط
کــه بعــد از رأي دادگاه میکونــوس و پیگیــري اعتراضــات گســتردٌه شــوراي ملــي 
ــا  ــادي ب ــوگ انتق ــه دیال ــم گرفت ــا تصمی ــٌه اروپ ــتیبانانش، اتحادی ــت و پش مقاوم
رژیــم را قطــع کنــد، بــه ارتبــاط و مالقــات بــا وزیــران ایــن رژیــم خاتمــه دهــد 
ــد،  ــا مي زنن ــات«  ج ــود را »دیپلوم ــه خ ــم را، ک ــن رژی ــان ای ــوش جاسوس و گ
ــراي  ــه همــان آســاني دوران گذشــته ب بگیــرد و بیــرون بینــدازد، مگــر کســي ب
ــد  ــد، مي توانن ــد؟ وانگهــي اگــر بخواهن ــره خــرد مي کن خرده فرمایشــهاي شــما ت
ــمي،  ــاي رس ــه دادگاهه ــم ب ــن فیل ــواي ای ــکایت از محت ــل و ش ــن وکی ــا گرفت ب
بخــت خــود را از نظــر قانونــي بیازماینــد. مدارکــي کــه در ایــن فیلــم نشــان داده 
شــده اند، فاکتهــاي محکمــي هســتند کــه از طریــق مؤسســات و ادارات رســمي 
ــازٌه نمایششــان  ــد اج ــه و بع ــرار گرفت ــیار مفصــل ق ــات بس ــورد  تحقیق ــدا م ابت
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صــادر شــده اســت و همــٌه آنهــا دال بــر تروریســم دولتــي رژیــم حاکــم بــر ایــران 
مي باشــند. 

ــق تلفــن زدن  ــرده از طری ــزدوران نامب ــع شــده ام، م ــن مطل ــه م ــا آن جــا ک ت
و نشــان دادن عکس العملهــاي دیوانــه وار، جــز رســوایي خــود کاري از پیــش 
ــراه  ــا هم ــا آنه ــن کار ب ــم در ای ــزدوران ه ــه بریده م ــد ک ــه نمان ــد. ناگفت نبرده ان
ــم نشــان  ــا گرفتــن ژســت اپوزیســیون، ســوزش خــود را از ایــن فیل ــد و ب بوده ان

ــد. داده ان

ــي »قــدرت  ــد کــه معان ــم تروریســت را بشناســد، مي دان هــر کــس ایــن رژی
ــاي  ــت و »ابزاره ــب« چیس ــدي و مناس ــل ج ــام« و »عکس العم ــت تم و قاطعی
الزم قانونــي« کدامنــد. وقتــي جــالدان ایــن رژیــم بــه قــول آن زندانــي سیاســي 
رهاشــده، بــه شــالق نــام »قانــون اساســي« داده انــد، معنــاي »اســتفاده از ابزارهاي 
ــالح  ــن[ به اصط ــي ]ای ــت. ول ــوم اس ــم معل ــور ه ــارج از کش ــي« در خ الزم قانون
دانشــجویان آن قــدر خنــگ و عقب مانــده هســتند کــه نمي داننــد آن ســبو 

ــٌه گفتگــوي انتقــادي ریخــت.  بشکســت و آن پیمان
در روزنامــٌه جمهــوري اســالمي 18 اردیبهشــت ]1376[، تحــت عنــوان 
»چهــرٌه پرتزویــر اروپاییــان را فــاش کنیــم«، همیــن یاوه گوییهــا به طــور 
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مفصل تــري تکــرار شــده اند: »…کانــال مشــترک تلویزیــون آلمــان و فرانســه… 
برنامــٌه شــیطنت کــه حــاوي توهینهــاي گســترده بــه مقــام شــامخ حضــرت امــام 
خمینــي )رضــوان اهلل تعالــي علیــه( بــود، از طریــق گفتــار و تصویــر پخــش کــرد. 
ــئولین  ــر از مس ــدادي دیگ ــالب و تع ــم انق ــر معظ ــن رهب ــه هم چنی ــن برنام ای
ــب داد«.    ــت( لق ــرمي )تروریس ــت و بي ش ــت وقاح ــالمي را در نهای ــوري اس جمه
جالــب ایــن اســت کــه گویــي ناگهــان به یــک پدیــدٌه کامــاًل تــازه پــي برده اند؛ 
ــز، مســئوالن سیاســي  ــن برنامه هــاي وهن انگی ــا ای ــه ب ــراي مقابل مي نویســند: »ب
ــاي  ــن اظهارنظره ــد، ضم ــند«. بع ــري بیندیش ــد تدابی ــورمان بای ــي کش فرهنگ
ــان  ــاي آلم ــه دولته ــزاگویي ب ــي و ناس ــاي انقالب ــا نیروه ــه ب ــدي در رابط آخون
ــه  ــد این گون ــتند: »نبای ــان نوش ــالج دردش ــراي ع ــخه را ب ــن نس ــه، ای و فرانس
افشــاگریها را فقــط در بیــان مســئوالن و یــا در صفحــات نشــریات خالصــه کنیــم، 
ــي  ــاي واقع ــدن چهره ه ــت نمایان ــد جه ــز بای ــازي نی ــت فیلم س ــه از صنع بلک

ــم«.  دشــمنان اروپایــي خــود بهــره گیری

آنهــا ضمــن »جنایتــکار« خوانــدن دوســتاني کــه تــا دیــروز بــا کمکشــان بــه 
ــه عواملشــان حالــي کرده انــد کــه: »تهیــٌه  ــد ب گفتگوهــاي مختلــف دســت زده ان
فیلمهــاي مســتند و مســتدل از جنایتهــاي حکومــت آلمــان در جنــگ تحمیلــي 
ــردم  ــي م ــکار عموم ــاختن اف ــکار و دورو و مطلع س ــت م ــن حکوم ــاي ای و افش
ــداران  ــه پرچم ــا، ک ــه دولته ــت و این گون ــن حکوم ــد ای ــت پلی ــان از ماهی و جه
دموکراســي دروغیــن و تهــوع آور قــرن بیســتم هســتند، وظیفه یــي اســت کــه بــر 
دوش هنرمنــدان، فیلمســازان و دســت اندرکاران نظــام فرهنگــي میهــن اســالمي 
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ــد«.  ــنگیني مي کن ــران س ای
ــٌه خــود  ــم به نوب ــن ه ــد! م ــم بدجــوري ســنگیني مي کن ــن ه ــدٌه م ــه عقی ب
ــا »دهــان آلمــان  ــراي ایــن »فیلمســازان هنرمنــد« آرزوي موفقیــت مي کنــم ت ب
جهانخــوار و صهیونیســت« را بــا دوربیــن خــود ببندنــد یــا »بــا قاطعیــت کامــل« 
ــد کــه بخــش عمــدٌه  ــه ندان ــد. آخــر مگــر کســي هســت ک ــان کنن خــرد و داغ
تولیــدات کنونــي ســینمایي و تلویزیونــي آنهــا همیــن مزخرفــات اســت؛ صنعــت 

فیلمســازي آنهــا مگــر غیــر از »حفــظ نظــام« کاري هــم دارد؟

ــي آلمــان  ــا شــرم آور نیســت کــه فــالن شــبکٌه تلویزیون آنهــا نوشــته اند: »آی
ــاي  ــد؟« آخونده ــت بنام ــران را تروریس ــگ ای ــزرگ و بافرهن ــت ب ــه، مل و فرانس
ــر  ــه گی ــا ک ــر ج ــد، ه ــردم ایرانن ــالن م ــه قات ــکاري ک ــو و دغل ــر، دروغگ حیله گ
ــه  مي افتنــد، خودشــان را پشت ســر مــردم قایــم مي کننــد، زمیــن و آســمان را ب
هــم بافتنــد تــا از زیــر جــواب اصلــي فــرار کننــد. آنهــا هســتند کــه بایــد جــواب 
بدهنــد آیــا مــدارک و شــواهد ارائه شــده در ایــن فیلــم درســت هســتند یــا نــه؟ 

آیــا ایــن 61 عمــل تروریســتي را عواملشــان در اروپــا انجــام داده انــد یــا نــه؟ 
در ایــن مقالــٌه مســخره، آنهــا بــا دغلــکاري آخونــدي، ناگهــان بــه فکر کســاني 
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ــان  ــده اند:  »در آلم ــا ش ــي آنه ــث آوارگ ــان باع ــه خودش ــه از جمل ــد ک مي افتن
ــا انگیــزٌه نــژادي بــه زمیــن مي ریزنــد و خانه هایشــان  خــون افــراد غیربومــي را ب

ــد«.  ــش مي زنن را آت
حیله گــري آخوندهــا را مي بینیــد؟ اوالً آتــش زدن خانــٌه پناهنــدگان به دســت 

ــاي  ــط گروهه ــه توس ــرد، بلک ــام نمي گی ــت انج دول
بــا  متأســفانه  و  مي گیــرد  صــورت  فاشیســتي 
واکنــش مناســب از طــرف مقامهــاي رســمي روبــه رو 
نمي شــود. ثانیــاً ایــن »افــراد غیربومــي«، پناهنــدگان 
سیاســي از جملــه ایرانیانــي هســتند کــه ایــن رژیــم، 
بي خانمــان و آواره شــان کــرده و در غربــت مجبورنــد 
ــي را  ــدات، زندگ ــا و تهدی ــن توهینه ــل ای ــا تحم ب
دور از خانــه و خانــواده بگذراننــد. از آن گذشــته 
ــام  ــن تم ــردد، م ــن برمي گ ــه م ــه ب ــا ک ــا آن ج ت
تــالش خــود را بــراي افشــاي جنایــت فاشیســتها در 
آلمــان در ســالهاي اخیــر کــرده ام و بزرگتریــن اثــرم 
»چشــم در مقابــل چشــم« هــم موضوعــش داســتان 
پناهندگــي، آوارگــي زندانیــان سیاســي و مشــکالت 
ــتان  ــا نژادپرس ــورد ب ــا و برخ ــمي آنه ــي و جس روح
آلمانــي بــوده اســت. امــا همیــن رژیــم توســط 
کارگردانهایــي کــه بــه اطــراف و اکنــاف جهــان 
ــا ایــن  مي فرســتد، بزرگتریــن کارشــکنیها را کــرد ت
فیلــم در بســیاري از فســتیوالها نمایــش داده نشــود و 

ــوند. ــه ش ــس گرفت ــده پ ــاي به عمل آم دعوته
ــان،  ــابقش در آلم ــفیر س ــه س ــي ک ــن رژیم ای
ــل«  ــب  القت ــدگان را »واج ــٌه پناهن ــوي، هم مصطف
ــت! ــده اس ــدگان ش ــوز پناهن ــال، دلس ــد، ح مي نامی

ــا  ــاده ت ــه افت ــان و فرانس ــاي آلم ــر افش ــه فک ــون ب ــه اکن ــم ک ــن رژی ــه ای ب

صحنه هایی از فیلم 
»چشم در مقابل چشم« 

اثر منصور قدرخواه
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انتقــام نمایــش فیلــم »ردپــاي تــرور« را از آنهــا بگیــرد، بایــد گفــت کــه اگــر شــما 
ــد، کار  ــا کنی ــرکتهایش را افش ــاي ش ــا و فعالیته ــان و ارتباطه ــد آلم مي خواهی
بســیار خوبــي اســت،  امــا چــرا االن،  هشــت ســال بعــد از جنــگ، تــازه بــه فکــر 
ــر  ــا اکث ــما ب ــود ش ــد؟ خ ــر نکردی ــرا زودت ــد؟ چ ــي« افتاده ای ــل انقالب ــن »عم ای
شــرکتهایي کــه در تولیــد 
مــواد شــیمیایي دســت 
دارنــد، همــکاري داریــد و 
ــردم  ــن م ــرمایه هاي ای س
را بــراي خریــد تجهیــزات 
جیبشــان  بــه  خــود 
آلمــان  اگــر  مي ریزیــد. 
ــد  و شــرکتهاي آن متهمن
شــیمیایي  بمــب  کــه 
البتــه کــه  فروخته انــد، 
بایــد افشــا شــوند. امــا اگــر بــه شــما بفروشــند چطــور؟ چــون در جهــت »حفــظ 

ــدارد؟ ــي ن ــت مانع ــام« اس نظ
ســرمایٌه اصلــي ایــن جانیــان به وجــودآوردن تــرس و وحشــت در انسانهاســت. 
ــه همــٌه حقــوق  ــد و بیــداد مي کننــد، ب ســالیان ســال اســت کــه خــون مي ریزن
ــي  ــالوده هاي فرهنگ ــي از ش ــه یک ــردم را، ک ــن م ــد و دی ــاوز مي کنن ــانها تج انس
ــزار  ــون اب ــد و هم چ ــي کرده ان ــوا خال ــد، از محت ــا مي باش ــٌه م ــهاي جامع و ارزش
ســرکوب و چمــاق ، آن را  بــر زن و مــرد و پیــر و جــوان مي کوبنــد. بــا حیلــه و 
مکــر نســلي را در جنــگ خانمانســوز بــه کشــتن و فنــا دادنــد و نســلي دیگــر از 
ــد.  ــام کردن ــل وصــف قتل ع ــا شــقاوتي غیرقاب ــق را ب ــن خل ــدان ای ــن فرزن بهتری
آنهــا تــرس مي آفریننــد تــا ادامــٌه حکومــت ننگیــن خــود را ممکــن ســازند. پــس 

بایــد خــود را از ایــن تــرس برهانیــم تــا بتوانیــم مردممــان را آزاد کنیــم. 
ــا  ــم. ام ــازي بگیری ــه ب ــه آن را ب ــش از آن ارزش دارد ک ــي بی ــي خیل زندگ
ــي  ــي یعن ــردن… زندگ ــودن، آزاداندیشــیدن، آزاد انتخاب ک ــي آزادب ــي یعن زندگ
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حیــات داشــتن و متحرک بــودن، زندگــي یعنــي لبخنــد و دیــدن لبخنــد دیگــران، 
زندگــي یعنــي احســاس خوشــبختي در زمانــي کــه دیگــران خوشــبختند. 

چطــور مي تــوان زنــده بــود تــا وقتــي کــه ایــن رژیــم مي کشــد و مي ســوزاند 
و هــر چــه پاکــي و خوبــي اســت را ویــران مي کنــد؟ 

ــن شــرایط فقــط وقتــي معنــي پیــدا مي کنــد کــه در ارتبــاط  زندگــي در ای
بــا زندگــي مــردم باشــد. پــس بــراي نجــات زندگــي مــردم بایــد زندگــي ـ  یعنــي 
ــه  ــتي را ک ــرس و وحش ــان ت ــي هم ــان، یعن ــن جانی ــم ای ــرد. طلس ــارزه  ـ ک مب
ــن  ــاي ای ــا و فریبه ــت. حیله ه ــت شکس ــر قیم ــه ه ــد ب ــد، بای ــود آورده ان به وج
ــد  ــم نبای ــتحاله« را ه ــون »اس ــدٌه آن هم چ ــه و باطل ش ــونهاي کهن ــم و افس رژی

ــاره جــان بگیــرد  . گذاشــت دوب

* * * * *
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صداي دلنواز شكستن استخوانهاي فرتوت ارتجاع

هفته نامه »مجاهد«، شماره 451، 4 مرداد 1378
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ــه  ــد ک ــث ش ــاد باع ــان افت ــر در میهنم ــاي اخی ــه در هفته ه ــي ک اتفاقات
ناشــنواترین گوشــها هــم صــداي مــردم ایــران را بشــنوند و نابیناترین کــوران نیــز 
ــردم بپاخاســته یي  ــن صــداي م ــد. آري ای ــر را ببینن ــق در زنجی ــک خل خشــم ی
بــود کــه در بزنــگاه تاریــخ، دوســت و دشــمن را تعییــن کــرد و ارادٌه آهنیــن خــود 
را بــراي نیــل بــه آزادي و اســتقالل درمیــان دود و آتــش فریــاد کــرد . درایــن ایــام 
صحــت مواضــع مقاومــت، کــه از فــرداي انتخــاب خاتمــي توســط رهبــر مقاومــت 
ــي  ــه خاتم ــد: ک ــت ش ــان ثاب ــود، به جهانی ــده ب ــان ش ــوي بی ــعود رج ــاي مس آق
جزیــي از ایــن رژیــم ســرکوبگر و وحشــي اســت و ســگ زرد بــرادر شــغال اســت. 
ــت،  ــرده اس ــراز ک ــه اب ــه ولي فقی ــپردگیش را ب ــا سرس ــه باره ــي ک خاتم
این بــار  بــا فرمــان ســرکوب، دســتگیري و شــکنجٌه دانشــجویان ماهیــت واقعــي 
ــب  ــه نای ــور ک ــان داد  و آن ط ــکل نش ــن ش ــه بارز تری ــود را ب ــي خ ــد مردم و ض
ــٌه ارکان  ــرد: »هم ــان ک ــي بی ــن روحان ــم حس ــي رژی ــس ضد مردم ــس مجل رئی
نظــام، همــه مســئولین بــدون هیچ گونــه اختــالف نظــر نســبت به برخــورد قاطــع 

اتفــاق نظــر« داشــتند. 
ــوان و انصــار  ــه ســران و اع ــود ک ــا ب ــم، مدته ــات مه ــن اتفاق ــل از ای ــا قب ام
ــدس  ــام مق ــي« به نظ ــم فرهنگ ــردم از »تهاج ــام م ــري از قی ــراي جلوگی ــم ب رژی
مي کشــیدند  بنفــش  جیغهــاي  مي راندنــد،  ســخن  اسالمیشــان  جمهــوري 
ــد . آخوندهــا کــه نفــرت و بیــزاري را هــر  وهشــدارهاي بي وقفــه صــادر مي کردن
روز و هــر شــب در نگاههــاي مــردم مي بیننــد بــراي تقویــت ته مانــدٌه  نیروهــاي 
سرکوبگرشــان و مرتبط کــردن ایــن حــرکات مردمــي ، انقالبــي و اســتقالل طلبانه 
ــد.  ــت مي کردن ــام صحب ــمنان نظ ــي دش ــم فرهنگ ــه از تهاج ــاي بیگان به نیروه
تهاجــم فرهنگــي در حقیقــت نــام دیگــر افشــاي مســتمر کشــتار، شــکنجه و بیداد  
آخوندهــا اســت، کــه توســط صــداي مجاهــد و ســیماي مقاومــت عملــي مي شــود 
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ــن و  ــواداران مجاهدی ــت ه ــبنامه ها به دس ــا و ش ــواع اعالمیه ه ــورت ان ــا به ص ی
ــرزن میهــن در بیــن مــردم  جــاري مي شــود. مقاومــت در هــر کــوي و ب

ــران و  ــردم ای ــٌه م ــده و دلیران ــا مقاومــت فزاین ــه ب ــوان مقابل ــه ت ــا ک آخونده
فرزندانشــان را ندارنــد ســعي مي کننــد بــا تقویــت پارازیــت روي ســیماي مقاومــت 
و رادیــو صــداي مجاهــد، از شــنیدن صــداي دلنــواز شکســتن اســتخوانهاي فرتوت 

خــود جلوگیــري کننــد. 

ــي  ــن بین الملل ــي قوانی ــتن تمام ــا گذاش ــر پ ــا زی ــش ب ــاي ددمن آخونده
ــت  ــر روي آن پارازی ــت ب ــي مقاوم ــاي ماهواره ی ــردن برنامه ه ــور مختل ک به منظ
ــر  ــي دیگ ــاي ماهواره ی ــالل در برنامه ه ــب اخت ــن کار موج ــه باای ــد ک مي اندازن
ــري  ــوان آن را پیگی ــي مي ت ــه از طــرق قانون ــض ضوابطــي ک ــوند. نق ــم  مي ش ه

نمــود.
ــپاه  ــرکردگان س ــه دار س ــزش دنبال ــال ری ــش به دنب ــال پی ــه س ــدود س ح

تابلو »پایان عمر شیطان« اثر منصور قدرخواه
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پاســداران، محســن رضایــي ســرکرده آدمکــش ایــن ارگان ســرکوبگراز کار خــود 
ــر  ــمت دبی ــود در س ــي! خ ــاي فرهنگ ــران کم کاریه ــا به منظورجب ــتعفا داد ت اس
ــق  ــن طری ــه و از ای ــي پرداخت ــه کار فرهنگ ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
ــا  دشــمنان نظــام مقابلــه نمایــد. موفقیــت ایــن ســرکرده ســرکوبگر و با تجربــه  ب
آن قــدر زیــاد بــود کــه آقــازاده هــم از پیــش مامــان جــان به خــارج فــرار کــرده 
ــف ســخن  ــاي مختل ــش در رادیوه ــدر خوی ــم و پ ــودن ســران رژی و از جنایتکار ب
گفــت. البتــه گــرگ زاده بــه زودي در دســت مافیــاي خــون آشــام وطنــي تحــت 
کنتــرل نیروهــاي خــودي در آمــد و بــا چنــگ زدن بــه روي آزادیخواهــان واقعــي 

خــوي و طینــت ضــد مردمــي خــود را نشــان داد. 

خاتمي و شعارهاي بي محتوا
در همیــن دوران خاتمــي وزیــر ارشــاد و سانســور رژیــم در زمــان جنــگ هــم 
ــي به میــدان  ــه آزادي و جامعــه مدن با شــعارهاي پرطمطــراق و بي محتــوا  از جمل
آمــد تــا مانــع گســترش مقاومــت روز افــزون مــردم  شــود. هــدف او ایــن بــود کــه 
ــرا  آچمــز کنــد. امــا شــعارهاي  ــا جعــل شــعارهاي مقاومــت به خیــال خــود آن ب
ــود را دارد و  ــي خ ــزم تاریخ ــش و دینامی ــر تپ ــا روح پ ــاز توده ه ــده از نی برآم
شــعارهاي فریبکارانــه آخونــدک دجــال، خاتمــي و دم زدن ازآزادي و حقــوق زنــان  

نیروهــاي مقاومــت و مــردم آگاه را نخواهــد فریفــت.  
ــد  از  روي کار  ــه  بع ــد ک ــان شــاهد بوده ان ــکار عمومــي جهانی ــه اف هم چنان ک
آمــدن آخونــد خاتمــي نیروهــاي مقاومــت نه تنهــا از فعالیتهــاي خــود نکاســتند،  
ــد.  رویاروییهــاي  ــر دامنــٌه افشــاگریهاي خــود به نحــو چشــمگیري افزودن بلکــه ب
بــزرگ آزادیخواهــان ایرانــي در اقصــي نقــاط جهــان از لیــون گرفتــه تــا نیویــورک 
و از رم تــا کلــن و واشــینگتن و پایتختهــاي دیگــر جهــان بــراي ملــت ایــران بســا 

ــد. ــوا کردن ــتحاله چي را رس ــان اس ــد و یاوه گوی ــان آوردن ــا به ارمغ پیروزیه
واحدهــاي عملیاتــي مجاهدیــن نیــز بــا عملیــات قهرمانانــٌه خــود در شــهرهاي 
ــله   ــن سلس ــد. ای ــگفت آفریدن ــه هایي ش ــان حماس ــیده م ــف به خون کش مختل
ــا   ــي آخونده ــت ارتجاع ــي از ماهی ــادي ناش ــکالت بنی ــاي مش ــر مبن ــا ب فعالیته
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ــدارصفوي جانشــین  ــه پاس ــن زد ک ــان دام ــم  آن چن ــاي رژی ــاي بانده به تضاده
محســن رضایــي کار فرهنگــي را ضــد نظــام و بــر علیــه ولــي فقیــه ارزیابــي کــرد 

ــان قطــع خواهــد کــرد«. و قــول داد کــه : » گــردن خواهــد زد« و »زب
تجربــٌه 20 ســال حکومــت ســیاه آخوندهــا ثابــت کــرده اســت کــه ایــن تنهــا 
وعده یــي اســت کــه آخوندهــا و عوامــل سرکوبگرشــان بــه آن عمــل خواهنــد کرد. 
ــوب  ــه در چهارچ ــاني ک ــندگان و کس ــه نویس ــقاوت بار و خمیني گون ــتار ش کش
ــي  ــه و فرهنگ ــوي مؤدبان ــمگینانه و به نح ــال خش ــه دور از اعم ــام و ب ــان نظ هم
ــم را از درون اصــالح و اســتحاله کننــد در همیــن راســتا  ــن رژی مي خواســتند ای

صــورت گرفــت.

آخونــد خاتمــي، کــه چشــم امیــد اســتحاله چیان بــوده و هســت، خــود از کــم 
و کیــف ماجــرا، ماهیــت و هویــت قاتــالن و سلســله مراتــب فرماندهــي و دســتهاي 
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پشــت پــرده آن باخبــر بــود. امــا  او بــراي »حفــظ تمامیــت نظــام« و در توافــق 
بــا خامنــه اي و بــراي کســب امتیــاز، از افشــاي آنهــا جلوگیــري کــرد. در حالــي 
ــي  ــا و معرف ــاي آنه ــا و افش ــن جنایته ــتفاده از ای ــت با اس ــي مي توانس ــه خاتم ک
ــي و  ــده خمین ــس مان ــن پ ــا خاتمــي، ای ــد. ام ــه را بزن ــي فقی ــرآب ول ــالن زی قات
ــن را  ــرد و ای ــي اســت کــه دســته خــود را نمي ب شــاگرد بهشــتي ملعــون چاقوی
خــود آشــکارا از همــان آغــاز بــر ســر کار آمدنــش مي گفــت کــه انتخــاب خــود را 
ــه  ــت ک ــه اس ــور والیت فقی ــر مح ــه ب ــي ک ــد. نظام ــي مي کن ــام« تلق »رأي به نظ

ــه وحــي« مي باشــد.   ــز »منتســب ب آن نی

ــي  ــچ تالش ــناخت از هی ــي مي ش ــالن را به خوب ــرنخها و قات ــه س ــي ک خاتم
ــا آن جــا کــه حتــي  ــار کوتاهــي نکــرد  ت ــده  جنایت ب ــراي الپوشــاني ایــن پرون ب
ســر و صداي طرفدارانــش هــم درآمــد. او تــا یــک مــاه ونیــم بعــد از ایــن قتلهــاي 
زنجیره یــي و پــس از آن کــه تعــدادي از عامــالن را فــراري دادنــد، بــر اثــر فشــار 
افــکار عمومــي و افشــاگریهاي مختلــف مجبــور شــد به دســت داشــتن مأمــوران 

تابلو »بجنگ تا بجنگیم« پیش به سوی انقالب دمکراتیک مردم ایران
 اثر منصور قدرخواه
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وزارت اطالعــات در ایــن قتلهــا اعتــراف کنــد. البتــه نــام و ســمت آنهــا را ماههــا 
ــا این کــه ســناریو »خودکشــي«  ــٌه اســرار ملــي فــاش نکــرد. ت ــه بهان هم چنــان ب
ســعید امامــي، معــاون وزارتخانــه اطالعــات و آخونــد فالحیــان و دري نجف آبــادي 
بــر روي پــرده آمــد. دروغ رســوایي کــه حتــي نزدیکتریــن عوامــل رژیــم هــم آنــرا 

بــاور نــدارد .
ــا،  ــا، توده ییه ــال اکثریتیه ــگان پســت سیاســي، امث ــد فرومای خاتمــي مي توان
ــز  ــا هرگ ــد. ام ــن را در دام خــود بیفکن ــان دروغی ســلطنت طلبان و جمهوریخواه
ــا شــرف ایرانــي و متعهــد به مردمــش را بفریبــد. زیــرا اینــان  نمي توانــد عنصــر ب
کــه زیــر علــم  ایــن روضــه خــوان به اصطــالح مــدره ســینه مي زننــد نــه بــه اراده 
خــود بلکــه بــه تصمیــم رفســنجاني کــه همــٌه آنهــا را بارهــا تــا سر چشــمه بــرد و 
تشــنه برگردانــد و بــه فرمــودٌه وزارت بدنــام اطالعــات و البتــه بــراي اســتفاده علیه 
آلترناتیــو مردمــي و دموکــرات یعنــي شــوراي ملــي مقاومــت، »اپوزیســیون نما«ي 

رژیــم شــدند.

رابطه عنصر فرهنگي با شرايط و نیاز دوران زندگیش 
از آن جــا کــه حامیــان خاتمــي بــا داعیــٌه روشــنفکري و به خصــوص بــا  ژســت 
ــتي  ــر بایس ــن عناص ــا ای ــه ب ــراي مقابل ــد، ب ــدان مي آین ــري به می ــي و هن فرهنگ
نقــش و تأثیــر فرهنــگ در جنبشــهاي دموکراتیــک  و مردمــي را در برابــر رژیمهــاي 
ــود در  ــارب موج ــد از تج ــان بای ــن می ــرار داد و در ای ــي ق ــورد بررس ــتمگر م س

جهــان ســود جســت. 
ــار  ــد در کن ــدي را نبای ــچ هنرمن ــه هی ــت ک ــن اس ــق م ــاد عمی ــن اعتق ای
دیکتاتــوري به رســمیت شــناخت و از او به احتــرام یــاد کــرد. هم چنــان کــه دیگــر 
ــه در دوران  ــد ک ــي مفتخرن ــه هاي هنرمندان ــان به حماس ــردم جه ــهاي م جنبش
دیکتاتوریهــاي حاکــم بــر آنهــا شــوریده اند وانقالبیــان جــان بــر کــف را حمایــت 
کرده انــد. در زمــان فرانکــو در اســپانیا بخــش مهمــي از مبــارزان هنرمندان مســلح  
و جنگجــو بوده انــد. در دیکتاتوریهــاي نظامــي آمریکاي جنوبــي، دوران ســرهنگها 
در یونــان، در آفریقــا و البتــه در کشــور خودمــان، هنرمنــدان همیشــه خــاري در 
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ــد و هســتند. چشــم ســتمگران بوده ان
اگــر ناصــر خســرو ها، فردوســي ها، ســعدي و حافظ هــا نبودنــد، اگــر 
ــروغ  ــا  و  ف ــي و عارف ه ــل ، فرخ ــي صوراصرافی ــگ و ادب پارس ــٌه فرهن در پهن
فرخــزاد، بهرنگــي، دانشــیان، گلســرخي، ســعید ســلطانپور و  ســاعدي، ورداســبي و 
حبیبي هــا نبودنــد آیــا از ادبیــات و فرهنــگ ایرانــي ســربلند و پــر غــرور چیــزي 

ــد؟ ــي مي مان باق

ــي  ــا رژیم ــا ب ــه م ــي این ک ــت. یک ــت اس ــز اهمی ــر حائ ــث از دو نظ ــن بح ای
طــرف هســتیم کــه بــا روشــهاي فاشیســتي مذهبــي و سوء اســتفاده از ریشــه هاي 
ــن دوران  ــي از فاجعه آورتری ــه و یک ــت گرفت ــدرت را به دس ــه ق ــي جامع فرهنگ
ــان  ــو در می ــک تاب ــه ی ــر این ک ــرده و دیگ ــل ک ــا تحمی ــخ  م ــردم و تاری را به م
ــد شکســته شــود،  ــه بای ــزي ک ــدان وجــود دارد. چی ــا هنرمن ــردم  در رابطــه ب م
ــال و  ــئول اعم ــي، مس ــا فرهنگ ــي ی ــي، سیاس ــر زمینه ی ــي در ه ــرا هرکس زی
ــت از  ــه نوشــتن به خاتمــي و حمای ــه نام ــا ک ــش اســت. آنه ــاي خوی موضعگیریه
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ــا اجــازه گرفتــن از  ایــن روضه خــوان را مبــارزه مي نامنــد و کانــون کذایي شــان ب
وزارت اطالعــات و رســیدگي وزیــر ارشــاد اســالمي آخونــد هــا، یعنــي مهاجرانــي، 
ــدون  ــن عناصــر کــه بعضــاً ب ــد پاســخگو باشــند. ای ــه کار مشــغول مي شــود بای ب
خجالــت بــراي  دعــوت ایرانیــان و هنرمنــدان در تبعیــد به خارجــه هــم مي آینــد 
و تــالش مي کننــد تــا راه رفتــن زیــر قبــاي حاجــي خاتمــي را نشــان دیگــران هــم 
بدهنــد یــا بــا کشــف حجــاب در اروپــا تبلیــغ رژیــم را مي کننــد و از شــخصیت 
ــزي جــز آب  ــن اقداماتشــان چی ــه ای ــد ک ــد بدانن ــد بای ــاع مي کنن ــي دف مهاجران

ــم ضــد انســاني و ضــد فرهنگــي آخوند هــا نیســت. ــه آســیاب رژی ریختــن ب

سؤال تاريخي در مقابل همه هنرمندان و روشنفكران
اکنــون در ایــن مرحلــه از تاریخمــان یــک پرســش تاریخــي در مقابــل همــه 
ــرار دارد و آن این کــه در ایــن نبــرد سرنوشــت ســاز  هنرمنــدان و روشــنفکران ق

بیــن مــردم و ایــن رژیــم خونخــوار جانــب کــدام طــرف را دارنــد؟
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ــه ایــن ســئوال، کــه از اساســي ترین پرسشــهاي تاریخــي در مقابــل  وقتــي ب
هرایرانــي اســت، فکــر مي کنــم و به اوضــاع مــردم مي اندیشــم ، بســیاري توقعــات 

از عنصــر فرهنگــي و به طــور 
مشــخص از هنرمنــدان در 
ــرا  ــود ، زی ــده مي ش ــا زن م
آنــان به دلیــل نــوع کارشــان 
چشــمهاي  نمي تواننــد 
ــد و  خــود را بر حقایــق ببندن
ــم  ــاي رژی ــا و نیرنگه حیله ه

ــد. ــده بگیرن را نادی
آبشــخور هنــر اصیــل 
ــان  ــه از بی ــي همیش و مردم
ــي  ــرایط زندگ ــي ش چگونگ
مــردم و رو در روییهــاي آنــان 
ــا حاکمــان ظالــم به وجــود  ب

ــن از دل  ــن چنی ــه ای ــي ک ــروف، حرف ــل مع ــاس ضرب المث ــت و براس ــده اس آم
برآیــد بــر دل نشــیند. به همیــن دلیــل هنرمنــدان و شــاعران مردمــي در قلبهــاي 
مــردم جــا دارنــد و شــعرهاي آنــان زمزمــٌه روزمــرٌه مــردم و اســتداللهاي نهفتــه 

ــت.   ــان اس در سخنانش
هنــر را  ادراک عاطفــي از طبیعــت و پیرامــون تعریــف کرده انــد. نقــش 
ــر دردي  ــال ه ــا در قب ــت. آنه ــه اس ــي جامع ــتم عصب ــد سیس ــدان همانن هنرمن
واکنــش عدالتخواهانــٌه خــاص خــود را دارنــد. به ایــن ترتیــب در زماني کــه 
صــداي تازیانــه هــاي دژخیمــان آخوندهــا بــر گــردٌه مردمــان ســتمدیده و فریــاد 
دلخــراش ناشــي از آن در چارســوي میهــن شــنیده مي شــود ، چشــمک و چــراغ 
ــزي  ــدارد چی ــت ن ــر کاري به سیاس ــه هن ــن این ک ــي و گفت ــد خاتم زدن به آخون

ــا آخوندهــا نیســت. جــز همدســتي ب
ــان  ــد از زم ــان نمي توان ــان ، در افکارش ــدان در کارش ــنفکران و هنرمن روش
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خــود و اتفاقــات آن  متأثــر نباشــند و کار خــود را بــي تأثیــر از آن بداننــد. آنــان 
ــادیها  ــا ش ــوند و ب ــن مي ش ــا غمگی ــا درده ــتند. ب ــه هس ــب جامع ــض و عص نب
به شــور مــي آینــد. در اوج یــأس ، امیــد را در دل زنــده نــگاه مي دارنــد و 
آنــرا تقویــت مي کننــد. آنهــا هرگــز واقعیــت را به فراموشــي نمي ســپارند. 
ــي و به وضــوح تشــخیص مي دهنــد و خــود  دوســتان و دشــمنان مــردم را به خوب
ــرما روزگار  ــي و در س ــي در تاریک ــرا وقت ــد. زی ــب نمي دهن ــان را فری و مردمش
ــي  ــد. وقت ــت بدهن ــا را به دس ــنایي و گرم ــف روش ــد تعری ــد، نمي توان مي گذرانن
ــود کــه  ــادر نخواهنــد ب شــاهد ســوختن حــرث و نســل یــک میهــن هســتند، ق
ــا نیازهــاي  ــد کارشــان ب ــان بای ــا ســتمگران باشــند. آن ــح و ســازش ب ناجــي صل

ــه همخــوان باشــد.  ــک جامع روحــي ی

ســخن آخــر ایــن کــه در شــرایط فعلــي  هنرمندانــي کــه همــگام بــا مــردم 
ایــران در صــدد ســرنگوني رژیــم آخوندهــا هســتند جــز یــاري رســاندن به مقاومت 
ــارزه  ــه مب ــه طــي دو ده ــي ک ــد. مقاومت ــري ندارن ــش آزادیبخــش راه دیگ و ارت
ــراي گرد هــم آوردن تمامــي نیروهــاي مردمــي و آزادیخــواه و  ــار همــواره ب خونب
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وطــن پرســت، بــا هــر مــرام و عقیده یــي کــه باشــند، بیشــترین بهــا را پرداختــه 
و دســتهایش را بــه ســوي هــر ایرانــي متعهــد دراز نمــوده اســت.

در طــول تاریــخ، هنرمنــدان پیشــروان فکــري جامعــه بوده اند کــه از طریق کار 
خــود و در مــواردي بــا برگرفتــن ســالح، به نبــرد بــا عامــالن زورگــو برخواســته اند. 
ــردم  ــه م ــت عادالن ــت از مقاوم ــا حمای ــي ب ــدان مردم ــز هنرمن ــا نی در کشــور م
ــاي  ــه ه ــه به بهان ــا ک ــران از آنه ــردم ای ــتابند. م ــي ش ــان م ــاري آن ــه ی ــران ب ای
ــا  ــا ســکوت خــود ب ــد و ب ــز آبهــا ریخته ان ــه آســیاب ســتمگران خونری مختلــف ب
ــا  ــز آنه ــهاي نفرت انگی ــد و از سازش ــزاري مي جوین ــد، بی ــات کرده ان ــان مماش آن
به زشــتي یــاد مي کننــد. خوشــا به حــال هنرمنــدان و روشــنفکراني کــه در 

مقابلــه بــا سازشــکاران قــرار دارنــد .
   

* * * * *





44

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه



ياد برنهارد ويكي برجسته ترين کارگردان
ضد فاشیست آلماني گرامي باد
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ــرد.  ــرا بازهــم شــوکه ک ــت، م ــود انتظــارش مي رف ــه ســالها ب ــا این ک ــر ب خب
برنهــارد ویکــي در ســن هشــتاد ســالگي بــدرود حیــات گفــت. به راســتي مــرگ 
ســرفصلي اســت بــراي بازمانــدگان. بــراي جمعبنــدي یک زندگــي، یــک راه! بــراي 
ــه  ــي ک ــه اندیشــیده و  پاهای ــزي ک ــده، مغ ــه دی ــده، چشــمي ک ــه تپی ــي ک قلب

راهــي را رفتــه  اســت و…
ــت.  ــم و سینماس ــر فیل ــازش ناپذیري هن ــتٌه س ــٌه برجس ــي نمون ــارد ویک برنه
هنــري کــه در قــرن بیســتم به عنــوان پیچیده تریــن، باقدرت تریــن، جذاب تریــن 
و مؤثرتریــن، امــا در عین حــال به عنــوان مکارتریــن و انحصاري تریــن هنــر، 

زندگــي انســانها را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده اســت.
ــپورت  ــد، پاس ــا آم ــش به دنی ــال 1919 در اتری ــه در س ــي، ک ــارد ویک برنه
ــر در 19   ــان هیتل ــرد. وي در زم ــي مي ک ــان زندگ ــت و در آلم ــي داش سوئیس
ســالگي به دالیــل گرایــش ضدفاشیســتي و انساندوســتانه اش بــه اردوگاههــاي کار 
اجبــاري فرســتاده شــد و مــورد شــکنجه هاي فــراوان قــرار گرفــت. او احساســات 
و مشــاهدات آن دوران ســخت را هیــچ گاه به فراموشــي نســپرد و امانتــدار رنجهــا، 

ــود. ــش ب ــاي همرزمان ــنگیها و مرگ و میره ــقتها، گرس مش
برنهــارد در آثــار هنــري خــود، به ارائــٌه کلیشــه یي از فاشیســتها اکتفــا 
نمي کــرد، بلکــه بــا ســفر بــه درون کاراکترهــا پــرده از اســرار فاشیســتهاي 
ــا  ــاس دوســت ب ــاًل آراســته در لب انســان نمایي برمي داشــت کــه در ظاهــري کام
ــار او  ــد. آث ــي مي زنن ــت به هر جنایت ــود دس ــرفت خ ــراي پیش ــي و ب فرصت طلب

ــت.  ــان اس ــخ آلم ــن دوران تاری ــادآور تاریکتری ی
برنهــارد باوجــود تبحــر و خالقیتــش در کار، به خاطــر ســازش ناپذیریش، 
ــي دوم در  ــگ جهان ــد از جن ــت. او بع ــٌه کار داش ــراي ادام ــادي ب ــکالت زی مش
ابتــدا هنرپیشــگي مي کــرد و بــا فیلــم »آخریــن پــل« در نقــش  فرمانــده 
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ــرد و  ــاز ک ــینما ب ــود را در س ــاي خ ــاوم ج ــاي مق ــادل پارتیزانه ــت و ع ــا صالب ب
ــارد  ــا برنه ــادي داشــت. ام ــروش زی ــه ف ــرد ک ــازي مي ک ــي را ب ــاي مختلف فیلمه
ــیاري  ــه بس ــت ک ــا ارزش و از آن جه ــار ب ــم و آث ــود فیل ــل کمب ــه زودي به دلی ب
ــد  ــده بودن ــرات از آب درآم ــه دموک ــان هم ــري ناگه ــتهاي دوران هیتل از فاشیس
ــود را  ــغل خ ــد، ش ــق مي کردن ــه تزری ــذال را به جامع ــي و ابت ــگ فراموش و فرهن

ــت. ــي پرداخ ــرد و به کارگردان ــوض ک ع
او اولیــن فیلمــش را کــه مضمونــي ضدجنــگ داشــت بــا نــام »پــل« 
ــه در  ــود ک ــي ب ــربازان نوجوان ــتان س ــم داس ــن فیل ــاخت. ای ــال 1959 س در س
ــد یــک  پــل را کــه از نظــر نظامــي  آخریــن روزهــاي جنــگ در ســال 1945 بای
ــد و یکــي پــس از دیگــري  هیــچ  اهمیتــي نداشــت، به هرقیمــت حفــظ مي کردن
ــري در  ــاي هیتل ــه نیروه ــود ک ــي ب ــن در حال ــدند. و ای ــته مي ش ــوده کش بیه
ــد. ایــن فیلــم  موفقیتــي جهانــي کســب  شــهرهاي بــزرگ شکســت خــورده بودن
ــن  ــر، بزرگتری ــن مای ــه زودي متروگلدی ــد. ب ــکار ش ــزٌه اس ــداي جای ــرد و کاندی ک
ــم دعــوت کــرد. او کــه  ــراي ســاختن فیل ــوود، از برنهــارد ویکــي ب ــي هالی کمپان
ــدو، یــول براینــر،  ــون بران ــا سرشــناس ترین هنرپیشــگان آن زمــان ازجملــه مارل ب
ــي  ــوب و موفق ــاي خ ــرد و فیلمه ــن کار مي ک ــي کویی ــان و آنتون ــد برگم اینگری
ــت  ــي و دخال ــدگان آمریکای ــد تهیه کنن ــش از ح ــوذ بی ــل نف ــاخت، به دلی مي س
ــه آلمــان بازگشــت.  ــرد و ب ــوود پشــت ک ــراي همیشــه به هالی ــاژ، ب ــا در مونت آنه
او هنرمنــدي ســازش ناپذیر بــود و حاضــر بــود زندگیــش را وقــف ایــن کار کنــد. 
همــٌه همــکاران او احســاس دوگانــه یــي بــا او داشــتند. زیــرا از طرفــي به خاطــر 
ــش  ــٌه کارهای ــي نتیج ــي وقت ــدند، ول ــر مي ش ــختگیریهایش در کار از او دلگی س
اکثــر همکارانــش،  برخــالف  او  داشــتند.  دوســتش  عاشــقانه  مي دیدنــد  را 
ــت  ــادي نتوانس ــار زی ــد آث ــرد و هرچن ــظ مي ک ــت حف ــیپهایش را به هرقیم پرنس

ــد. ــادار مان ــش وف ــودش و دیدگاههای ــي به خ ــاورد، ول ــود بی به وج
ــح  ــم«، »فت ــي خان ــا«، »میهمان ــزه مالیخی ــوان »معج ــاي او مي ت   از فیلمه
ــام  ــوت« را ن ــار عنکب ــبکٌه ت ــل« و »ش ــن دلی ــا »آخری ــا« ی ــیتادل«، »زن زیب س
ــده  ــار دیگــر زن ــا درگذشــت  برنهــارد ویکــي، خاطــرات او برایــم ب ــرد.  اینــک ب ب
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مي شــود.
ــروج از  ــس از خ ــال  1358 پ ــناختم. در س ــران مي ش ــي را از ای ــارد ویک برنه
ایــران، پــس از بررســي آثــار کارگردانهــاي مطــرح آلمــان، او برایــم بهتریــن بــود. 
به پیشــنهاد مــن فیلمهــاي ویکــي در ســمینارهاي درســي دانشــگاه وارد کارمــان 
ــود.  ــده ب ــتني و آموزن ــن دوست داش ــراي م ــه ب ــش همیش ــي و کارهای ــد. ویک ش
ــل چشــم« را بســازم.  ــم ســینمایي »چشــم در مقاب ــق شــدم فیل ــه موف ــا این ک ت
ــم مســألٌه پناهندگــي سیاســي و عوامــل به وجــود آمــدن آن ـ  ــن فیل موضــوع ای
 ســرکوب و شــکنجه در کشــورهاي مبــدأ  ـ و ضدیــت بــا خارجیــان در آلمــان بــود. 
ــد  ــي سیاســي رهاشــده از بن ــک زندان ــب داســتان، برخــورد ی ــم در قال ــن فیل ای
ــن  ــرد. ای ــرح مي ک ــور مط ــارج از کش ــس از آزادي در خ ــکنجه گرش پ ــا ش را ب
ــیارقرار  ــه بس ــورد توج ــالهاي1992 و 1993 م ــژٌه س ــرایط وی ــل ش ــم به دلی فیل
گرفــت. زیــرا در آن ســالها فاشیســتهاي آلمانــي بیــش از هشــت هزار حملٌه 
ــد.  ــا کوکتــل مولوتــف برضــد خارجیــان در آلمــان صــورت داده بودن وحشــیانه ب
ــل از  ــه قب ــم ک ــن فیل ــاد. ای ــن حمــالت  کشــته و زخمــي بســیار برجــاي نه ای
ــرح مســائل روز از طــرف  ــر ط ــود به خاط ــاخته شــده ب ــن حمــالت س ــروع ای ش
انساندوســتان و آلمانیهــاي مترقــي پشــتیباني و البتــه بــا کارشــکنیهاي مخالفــان 
آنهــا روبــه رو شــد. ایــن فیلــم در 18  فســتیوال مختلــف شــرکت داشــت. در یکــي 
از فســتیوالهاي آلمــان کــه ایــن فیلــم را دعــوت کــرده بودنــد، برنهــارد ویکــي هــم 

ــود.  ــوت شــده ب ــان برجســته دع ــوان میهم به عن
مــن بــراي اولین بــار از نزدیــک بــا او آشــنا شــدم و بســیار خوشــحال بــودم. 
ــم  ــا یک فیل ــتیوال ب ــٌه فس ــم« را در افتتاحی ــل چش ــم در مقاب ــم »چش ــا فیل ام
بي محتــواي کمــدي در یــک ســینماي مجــاور همزمــان کــرده بودنــد و در همــان 
زمــان هــم کلیــد شــهر را به برنهــارد ویکــي مي دادنــد. او با وجــود بیمــاري، بعــد 
از خوانــدن داســتان فیلــم مــن، بــه برگزارکننــدگان فســتیوال اعتــراض کــرد کــه 
چــرا فیلــم مــرا در ایــن زمــان انداخته انــد و بســیار از ایــن مســأله ناراحــت شــده 
ــور  ــا مجب ــات آن شــهر هــم ســر و صدایي کــرد. آنه ــن مســأله در مطبوع ــود. ای ب
ــراي  ــد و  ب ــاره نشــان دهن ــل چشــم« را دوب ــم »چشــم در مقاب ــه فیل شــدند ک
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ــه  مــن هــم باعــث افتخــاري بــود کــه چنیــن اســتادي از مــن این چنیــن مصران
ــد.  ــت مي کن حمای

ــراز  ــود را اب ــرد و  تعجــب خ ــرا بســیار تشــویق ک ــم م ــدن فیل ــد از دی او بع
مي کــرد کــه توانســته ام ایــن فیلــم را بــدون تهیه کننــده بســازم. لطفــش آن قــدر 
زیــاد بــود کــه بعــد از مدتــي تلفــن زد و گفــت کــه مایــل اســت کــه مــرا ببینــد. 
ــا در  ــود، ام ــیار دور ب ــرد بس ــي مي ک ــخ زندگ ــه در مونی ــا او ک ــن ب ــٌه م فاصل
صحبتهایــي کــه بعدهــا در خانــه اش بــا او داشــتم متوجــه شــدم به دلیــل این کــه 
ــد. او  ــیار مي دان ــران بس ــورد ای ــوده، در م ــي ب ــر ایران ــک دکت ــوهر خواهرش ی ش
در مــورد روي کار آمــدن خمینــي از مــن پرســید و تعجــب مي کــرد کــه ملــت 
بافرهنــگ ایــران بــه ایــن سرنوشــت دچــار شــده باشــند. وقتــي مــن بــه  او توضیح 
ــي در زمــان  ــر کشــتار و شــکنجٌه آزادیخواهــان و نیروهــاي انقالب دادم کــه در اث
شــاه و فــرار بخشــي از آنهــا، جنبــش رهبــري خــود را نداشــت و تنهــا آخوندهــا 
بودنــد کــه بــا شــبکٌه مســاجد توانســتند رهبــري انقــالب ضدســلطنتي را ســرقت 
ــارزات  ــا او از مب ــي ب ــي هســت؟ وقت ــن پرســید حــاال چــي؟ مقاومت ــد، از م کنن
ــش  ــوص از ارت ــي و به خص ــان سیاس ــهیدان راه آزادي و زندانی ــار ش ــردم، آم م
آزادیبخــش و اهــداف دموکراتیــک شــورا حــرف زدم، بــا لبخنــد معنــي داري نشــان 
داد کــه از ایــن مســأله خرســند اســت. یکــي از حرفهایــش ایــن بــود کــه مواظــب 

ــد، باشــید.  ــاس عــوض مي کنن ــروزي لب فاشیســتهایي کــه بعــد از پی
آخریــن خاطــرٌه به یــاد ماندنــي مــن از او لحظــٌه خداحافظــي بــا او در خانــه اش 
بــود. درحالي کــه بــاران شــدیدي مي باریــد، برنهــارد 80 ســاله، شــخصیتي 
دوست داشــتني بــا تجربــٌه پربــار هنــري، به رغــم رنجــي کــه از بیماریــش 
ــي  ــا صدای ــب داشــت ب ــر ل ــدي ب ــه لبخن ــد و درحالي ک ــن آم ــرد، روي بالک مي ب

ــرزان امــا مصمــم گفــت: »فرامــوش نکــن کــه چــي بهــت گفتــم«. ل

* * * * *
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شكوه و اقتدار اشرف
نمادی از عظمت انسانی زيستن 

سایت »همبستگی ملی«، 30 فروردین 1390
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وقتــی در کنفرانــس واشــینگتن در روز 14 آوریــل 2011 ویدئویــی کــه 
جنایــات وحشــیانه مــزدوران مالکــی، بــه نمایــش گذاشــته شــد، همــه حاضریــن 
در ســالن را در غمــی بســیار بــزرگ فــرو بــرد و اشــکها بــر ایــن همــه جنایــات و 

ســکوت و بــی عملــی طرفهــای حســاب جــاری شــد. 
در میــان کســانی کــه در ســالن حضــور داشــتند تنــی چنــد از سیاســتمداران 
ــه در  ــی ک ــتند و غم ــور داش ــم حض ــی ه ــد آمریکای ــای ارش ــته و ژنراله برجس
جمعیــت وجــود داشــت آنــان را نیــز فــرا گرفــت و جمعیــت مــی توانســت شــرم را 
غالــب بــر احساســات دیگــر در آنــان بــه وضــوح ببیند، چــرا کــه همــه میدانســتند 
کــه ارتــش آمریــکا میتوانســت جلــِو ایــن جنایــات را بگیــرد و هشــدارهای مکــرر 
خانــم رجــوی و اطالعــات بدســت آمــده توســط اشــرفیان بــه مقامــات آمریکایــی 
بقــدر کافــی عکــس العمــل آنــان را ضــروری و حکــم میکــرد. آنــان آن طــور کــه 
بعــداً در ســخنان خــود گفتنــد ایــن مســئولیت را متوجــه دولــت آمریــکا میداننــد 
کــه شــهروندان غیــر مســلح شــهر اشــرف را بــا وجــود توافقنامــه کــه بیــن تــک 
تــک آنــان بــا دولــت آمریــکا امضــا شــده بــود و تعهــدات دولــت آمریــکا در مــورد 

حفاظــت آنــان اینچنیــن بــی دفــاع در مقابــل جانــی تریــن جانیــان نهادنــد.
ــل 2010(  ــن 1390 )8 آوری ــن 19 فروردی ــه خونی ــتی در روزجمع ــه راس ب
ــانیت در اوج  ــرور و انس ــداری و غ ــن دژ پای ــرف ای ــهر اش ــاکن ش ــن س مجاهدی
مظلومیــت و فراتــر از همــه حماســه هــای تاریخــی،  تبدیــل بــه تمامیــت اعتبارات 

ــوع بشــر متمــدن و عدالتخــواه  شــدند.  ن
ــرا  ــیار ف ــان بس ــس العملهایش ــال و عک ــک اعم ــک ت ــان در ت ــتی آن ــه راس ب
ــرای همــه انســانهاي حــق طلــب رفتــار  ــا منطقــی بســیار ســازنده ب انســانی و ب
ــت که در  ــه اس ــت قهرمانان ــل، مقاوم ــتادگی کام ــق ایس ــن منط ــام ای ــد. ن کردن
شــعار بیــا بیــا بیــا خالصــه میشــود دیــده و شــنیده میشــود و ایــن شــعار در 19 



53

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

فروردیــن درســی فرامــوش ناپذیــر بــه دشــمن داد و بــه ایــن طریــق دشــمن را 
ــرد. ــرو ب ــه اســتیصال کامــل و در آســتانه ســرنگونی محتــوم ف ب

ذهــن و حافظــه  دشــمن خونخــوار و عقــب ماندگــی تاریخیــش همیشــه بــه 
بــی اعتنایــی بــه حقیقــت و فلســفه وجــودی مجاهدیــن و مبــارزان راه آزادی نیــاز 
دارد و ایــن فاشیســت آدمخــوار 
درس از تاریــخ نمیگیرد و ســعی 
میکنــد بــا وحشــیگری هــر چــه 
بیشــتر و جنایــت عریانتــر چنــد 
صباحــی بــه حکومــت ننگینــش 

بیشــتر ادامــه دهــد.
وقتــی در اوج کشــتارهای 
ــی  ــد ول ــری قی ــال 67 منتظ س
فقیــه دوم و جانشــینی خمینــی 
جــالد را زد ، در نامــه معروفــش 
ــا  ــه ایــن جــالد گفــت : کــه ب ب
نمیتــوان  مجاهدیــن  کشــتن 
آنهــا را از بیــن بــرد. آنــان یــک 

ــتند. ــری هس روش فک
از  ناشــی  حماقــت  امــا 
دیــدگاه فاشیســتی جلــوی دیــدن واقعیــات بســیار واضــح را میگیــرد و ایــن را بــا 
اینکــه ایــن رژیــم و همپالگیهایــش هــزاران بــار تجربــه کــرده انــد اما بــاز تنهــا و 
تنهــا جوابشــان بــه خواســته هــای مــردم و فدائیــان راه احقــاق حقوقشــان یعنــی 
اشــرفیان و اشــرف نشــانان ســرکوب هــر چــه بیشــتر کشــتار هــر چــه گســترده 

ــوده اســت.  ــه ب ــی رحمان ــای ب ــر و شــکنجه ه ت
ــاک  ــیار هولن ــای بس ــه ه ــن ضرب ــود ای ــا وج ــرا ب ــن چ ــتی مجاهدی ــه راس ب
ــل  ــش از قب ــار بی ــر ب ــه ه ــد بلک ــن نرفتن ــا از بی ــه تنه ــونت ن ــم خش و ماکزیم
اســتوارتر و قــوی تــر برخاســتند و شــکوه اراداه انســانی را بطــور وصــف ناپذیــری 
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بــرای تاریــخ انســانیت و قیــام کننــدگان در راه حقیقــت بــه نمایــش گذاشــتند؟
ــات  ــکن و جنای ــارهای کمرش ــه فش ــس هم ــکلی از پ ــن ش ــه بهتری آری ب
ــردیها و  ــام س ــا تم ــتادند و ب ــف ایس ــور و وص ــل تص ــر قاب ــورت غی ــاک بص هولن
ــا  ــّدار ب ــن جهــان غ تاریکیهــای ای
ــن  ــدان ای ــه مماشــات قدرتمن هم
ــان  ــه ج ــب را ب ــه مصائ ــا، هم دنی
ــد آری آری  ــاد زدن ــد و فری خریدن
انســانهای  تــا  گذراســت  شــب 
تشــنه بــه آزادی و عدالــت بــه آن 
ایمــان آورنــد کــه فقــط پافشــاری 
بــر اصــول و احقــاق حقــوق اســت 
کــه میتوانــد جــواب جباران باشــد 
دشــمن  مقابــل  در  خمیــدن  و 
شایســته انســانی زیســتن نیســت.

و  آشــام  خــون  ای  خامنــه 
دوقلوهایــش مالکــی و احمــدی 
نــژاد در مقابــل ایــن ســئوال قــرار 
ــه  ــه حرب ــا چ ــر ب ــه دیگ ــد ک دارن
را  مجاهدیــن  میخواهنــد  ایــی 
نابــود کننــد و مگــر جنایتــی متصــور بــوده کــه اینــان بــا ایــن اســتواران تاریــخ 

ــند؟ ــداده باش ــد و ن ــام بدهن ــری انج بش
ــه شــما  ــد بلکــه ب ــه تنهــا از شــما دیوصفتــان هراســی ندارن آری اشــرفیان ن

جانیــان قهرمانانــه بیــا، بیــا، بیــا هــم میگوینــد. 
جــای  بــه  کارش  جنایــت  عوامــل  و  رژیــم  حســاب  امــا 
هــا  زمینــه  تمــام  در  مبــارزه  ســال   32 از  بعــد  و  میباشــد  خــود  
باشــد. داشــته  بیشــتر  توضیــح  بــه  نیــاز  کــه  اســت  آن  از  تــر   رســوا 

آیــا آمریــکا و عناصــر تصمیــم گیرنــده از تجربــه و شــناختی کــه رژیــم در مقابــل 
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ــد. چنــدی  ــی خبرن ــن بدســت آورده اســت ب دشــمن اصلــی اش یعنــی مجاهدی
ــکا در کنفرانســی  پیــس یکــی از مشــاوران امنیتــی رئیــس جمهــور ســابق آمری
ــوان  ــران بعن ــت ای ــاق و نقــش مقاوم ــات در حــال اتف ــرای پیشــگیری از جنای )ب
تنهــا راه جــواب در مــورد رژیــم ایــران در واشــینگتن( اعتــراف کــرد کــه در کاخ 
ــان  ــه در جری ــی و روزان ــران بصــورت دائم ــون ای ــا پیرام ــفید بیشــترین بحثه س

بــوده اســت. 
ــق  ــران تحقی ــورد ای ــط در م ــم فق ــور دائ ــی بط ــه تحقیقات ــن موسس چندی
ــر را در باصطــالح کار علمــی و پژوهشــی  ــزاران نف ــن موسســات ه ــد و ای میکنن
بصــورت محقــق بــکار میگرنــد تــا نتیجــه تحقیقاتشــان سیاســت درســت را کــه 
البتــه بــر اســاس منافــع دولــت آمریــکا تدویــن شــود در اختیــار سیاســتگذاران 
مــی گــذارد. بنــا بــر ایــن هیــچ چیــز در رابطــه بــا ایــران تصادفــی اتفــاق نمــی 
افتــد و ظاهــر ســازیها ی بــی خبــر بــودن  دیگــر هیــچ کــس را فریــب نمیدهــد.

وقتــی نــدا آقــا ســلطان توســط جانیــان خامنــه ای کشــته شــد و بــه تمــام 
ــا  ــدا ب ــت: ن ــن گف ــک کی ــای م ــی داد، آق ــق را گواه ــک خل ــت ی ــا مظلومی دنی
چشــمان بــاز از دنیــا رفــت و شــرم بــر مــا بــاد کــه بــا چشــمان بســته زندگــی 

ــود.  ــا ب ــت اوبام ــم و منظــور جــان مــک کیــن سیاســت اشــتباه دول میکنی
رئیــس جمهــور آمریــکا بــا تــالش و سیاســت اعــالم شــده بــرای دیالــوگ بــا 
جــالدان در یــک تناقضگویــی بســیار آشــکار مــرگ نــدا را یــک ناعدالتــی بــزرگ 
نامیــد. امــا سیاســت او تــا ایــن لحظــه ایــن ناعدالتــی بســیار، بســیار بزرگتــری را 

تقویــت و در روز 8 آوریــل باعــث شــده اســت.
اگــر آقــای اوبامــا نمیتوانســت جلــوی مــرگ نــدا و ســهراب، ســیاوش، علــی 
ــیاری از  ــه بس ــور ک ــت آن ط ــا نمیتوانس ــرد آی ــر را بگی ــا دیگ ــی و صده صارم
ــراد  ــی اشــاره یکــی از اف ــا حت ــن ی ــک تلف ــا ی ــد ب ــی میگوین سیاســتمداران غرب
ــات  ــرگ نج ــهید را از م ــن 35 ش ــی و همی ــه مالک ــرد ب ــی بگی ــی و سیاس نظام

ــد؟  ده
چــه کســی توســط دوربینهــا جنایتهــا را لحظــه بــه لحظــه مــی بینــد و هیــچ 
عکــس العملــی نشــان نمیدهــد؟ ایــن عمــل چــه بایــد نامیــده شــود؟ چــه چیــزی 
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ــا  ــتید ب ــه میخواس ــما ک ــما؟ ش ــان ش ــور در زم ــس جمه ــای رئی ــرده آق تغییرک
ــی در  ــاع از دموکراس ــه در دف ــما ک ــد. ش ــر دهی ــا را تغیی ــر دنی ــت تغیی سیاس
ــام  ــه قی ــد و حتــی ب ــراد ســخنرانی میپردازی ــه ای ــان ب ــف آنچن کشــورهای مختل
کننــدگان لیبــی کمکهــای مســتقیم نظامــی و حمــالت هوایــی میکنیــد. راســتی 
چــه تفاوتــی مــا بیــن مــردم ایــران و مــردم کشــورهای دیگــر وجــود دارد؟ چــرا 
کســانی کــه کــه چهــار دهــه بــا قذافــی در پســتهای کلیــدی همــکاری میکردند و 
بعــد از جدایــی بالفاصلــه تبدیــل بــه رهبــران اپوزیســیون میشــوند ، امــا مقاومتــی 
ــرای کســب دموکراســی در لیســت  ــا آنهمــه ســابقه مبــارزه ب اینچنیــن پایــدار ب
ــل  ــابق کشــورتان در مقاب ــه دادســتان س ــرد؟ طــوری ک ــرار میگی ــیاه شــما ق س
کاخ ســفیدتان گفــت ایــن نامگــذاری مجــّوزی بــرای کشــتار اشــرفیان بــه مالکــی 
ــون و  ــها  دگرگ ــا ارزش ــی دنی ــی عمل ــت و ب ــدن جنای ــا دی ــه راســتی ب اســت. ب

واژگــون شــده اســت.

ــار  ــس و از تب ــی، همجن ــوری مالک ــرف، ن ــالد اش ــت: ج ــن اس ــئوال ای س
ــا  ــات ب ــل از جنای ــه ای شــب قب ــوش خامن ــه گ ــه ب ــالم حلق ــژاد و غ احمــدی ن
ــزی را مطــرح  ــی داشــت؟ چــه چی ــس چــه گفتگوئ ــرت گیت ــان راب ــر دفاعت وزی
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کــرده بــود و دیالــوگ ایــن باالتریــن مقــام سیاســی نظامــی بــر ســر چــه بــود؟ 
ــی  ــز ب ــر خارجــه شــما از همــه چی ــاع و وزی ــر دف ــا شــما و وزی ــای اوبام ــا آق آی

ــد؟ ــالع بودی اط

ایرانیــان آزاده و هــواداران ایــن مقاومــت ســالیان ســال اســت کــه در مقابــل 
ــح  ــا شــعارهای بســیار صل ــد و ب ــاد زده ان ــور خارجــه فری کاخ ســفید و وزارت ام
آمیــز و مودبانــه شــما را ازسیاســت بســیار خطرنــاک مماشــات برحــذر داشــته انــد 
و همچنیــن در مقابــل دیگــر مراکــز قــدرت و در مقابل ســاختمانهای آســمانخراش 
و ســمبلهای احتــرام بــه حقــوق انســانها در میادیــن معــروف در خیابانهــا نامــی و 
کوچــه پــس کوچــه هــای ایــن دنیــا  فریــاد زدنــد کــه دســت از ایــن سیاســت 
کــه حمایــت از جــالدان حاکــم بــر ایــران اســت برداریــد و حداقــل بــه چشــمهای 

مــا بنگریــد و لحظــه ای دردهایمــان را فریــاد رســید. 
 وای ، وای چــه کردیــد  با تاریخ بشــریت؟ وای ، وای چه کردید با حقوق ملتها؟

ــدن  ــه تم ــیپهایی ک ــه پرنس ــد از هم ــان باش ــع اقتصادیت ــای مناف ــی پ ــرا وقت چ
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بشــری  بــر روی آن بنــا شــده اســت به راحتی یــک چشــم بــر روی هــم 
گذاشــتن میگذریــد؟! و  بــی اعتنــا از سرنوشــت ملتهای مظلــوم گوشــها و 

ــد. ــته ای ــان را بس لبهایت
طمــع نمیگــذارد احســاس جایــی در قلبهایتــان پیــدا کنــد . فریــاد بــی وقفــه 
ــرای نفــوذ حقیقــت روزنــه  مــا در مقابــل کاخ ســفید را نمیخواهیــد بشــنوید و ب
یــي را نگشــوده ایــد . چــرا کــه حقیقــت درد مــا رســوا کننــده اعمالتــان میباشــد ، 
احساســی کــه در تضــاد بــا منافــع نبایــد وجــودی داشــته باشــد. و درد مــا و فریــاد 

مــا مزاحــم بــرای سیاســتها -  ببخشــید -  غارتهــای شماســت.
داســتان چشــمان بــاز امــا خــود داستانیســت بیکــران از عاشــقان ، از 

تاریــخ  عاشــقان  عاشــقترین 
بشــری کــه در روز 8 آوریــل در 

ــد.  ــاهده کردی ــرف مش اش
آقــای اوبامــا شــما هــم باید 
را همچــون  مجاهدیــن  ایــن 
انبوهــی از سیاســتمداران غربی 
کــه  از آنهــا حمایــت میکننــد، 
خــود  از  راســتی  بشناســید. 
نپرســیدید کــه چــرا حتــی 
بیــل کلینتــون کــه خــود اســم 
ایــن مقاومــت )مجاهدیــن و 
شــورا ( را در لیســت گروههــای 

تروریســتی گذاشــت روز 27 جــوالی یــک روز بعــد از گردهمایــی صدهزارنفــری 
در برنامــه ســی. ان. ان. آنهــا را هــواداران دموکراســی نامیــد کــه خواهــان تشــدید 
ــا وجــود حکــم دادگاه آمریــکا کــه  تحریمهــا هســتند و شــما و همســر ایشــان ب
ــه نگهداشــتن در ایــن  بعــد از احــکام باالتریــن دادگاههــای اروپایــی همچنــان ب
لیســت اســت پافشــاری میکنیــد؟ امــا بدانیــد کــه در مــورد ایــران سیاســت اعــالم 

ــی شکســت خــورده اســت.  ــه کل شــده شــما ب



59

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

آری چشــمان بــاز اشــرفیان در دل تاریکهــا ، نــور و امیــد را در دل میلیونهــا 
ایرانــی زنــده نگــه داشــت اســت.  و اینــک چشــمان بــاز اســت کــه پیــروز میشــود 
بــر چشــمان بســته یعنــی همــان سیاســت مماشــات بــا جــالدان حاکــم بــر ایــران 
ــول  ــه ق ــان  و ب ــمن انس ــمنترین دش ــت از دش ــرای حفاظ ــها ب ــی تالش و تمام
جنــاب وزیــر دفــاع  و وزیــر امورخارجــه آمریــکا خطرناکتریــن رژیــم جهــان، بــی 

ثمــر بــوده اســت.
ــا دادن ایــن خونهــا و پذیــرش ایــن  ــه همــت و ایســتادگی اشــرفیان کــه ب ب
ــه  ــد و چ ــه بخواهی ــد چ ــان میدهن ــان نش ــه مردمش ــج راه را ب ــه درد و رن هم
ــوده و همچنیــن  ــای اوبامــا دوران سیاســتهای مماشــات و بســیار آل نخواهیــد آق

ــان رســیده اســت.  ــه پای ــا جــالدان  ب ــوگ ب دیال
ــپیده  ــت و س ــب گذراس ــه ش ــد ک ــاد زده ان ــه فری ــرفیان همیش   آری، اش
آزادی در ســرزمینمان طلــوع ]خواهدکــرد[. ایــن ســرزمین و مهــد حقــوق 
بشــر؛ ایــن ســرزمین باســتانی و دوســت داشــتنی بــرای بشــریت؛ ایــن ســرزمین 
ابتــکارات و خالقیتهــا؛ ایــن ســرزمین حافــظ، موالنــا و ســعدی هــا؛ ایــن ســرزمین 
ــن هــا؛  ــک خّرمدی ــن ســرزمین ابومســلم هــا، باب ابوعلــی ســیناها و رازي هــا؛ ای
ایــن ســرزمین ســتار و باقرخــان هــا؛ ایــن ســرزمین حنیــف و جزنــی هــا؛ ایــن 
ســرزمین اشــرف و موســی هــا؛ ایــن ســرزمین اشــرفیان قهرمــان و مظلــوم را آزاد 

خواهیــم کــرد. تاریــخ روي اعمــال شــما قضــاوت خواهــد کــرد.

* * * * *
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اشتباه فاحش بوش
و اشتباه استراتژيك اوباما 

سایت »همبستگی ملی«، 19 آبان 1390



62

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

در آمریــکا در چندیــن مؤسســه تحقیقاتــي هــزاران نفــر کارشــناس و محقــق 
ــر  ــت اوبامــا و وزی ــا سیاســتمدارانی چــون پرزیدن ــران تحقیــق میکننــد ت روی ای
امورخارجــه ایشــان خانــم کلینتــون دچــار اشــتباهی در اتخــاذ سیاســت نشــوند. 
البتــه ایــن دســتگاههای بســیار عریــض و طویــل در زمــان جــورج دبلیــو بــوش 
)پــدر و پســر( و زمــان بیــل کلینتــون هــم بــه کشــفیات بســیار نــادر و منجملــه 
ــد وزارت  ــم )بخوانی ــای رژی ــد و البیه ــغول بودن ــران مش ــا در ای ــدره ه ــف م کش
اطالعــات جمهــوری اســالمی( در حقیقــت راهبــران ایــن تحقیقــات عمیقــا جامــع 
و کامــل بودنــد و نتیجــه اش هــم جنگهایــی اســت کــه هــر روز جــان بی شــماران 

را بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم میگیــرد.
ــدازد  ــي ان ــي م ــاد آن ســه میمون ــه ی ــی را ب ــر انســان آگاه ــن تالشــها ه ای
ــی شــود سیاســتهای  ــت م ــد. در حقیق ــد ، نشــنیدند و ســکوت کردن ــه ندیدن ک
ــا  غــرب و رهبــری آن آمریــکا را کــه در ایــن ســالیان چشمهایشــان را بســتند ت
مبــادا چیــزی ببیننــد، گوشــهایش را گرفتنــد تــا مبــادا حقیقتــی در آن رســوخ 
کنــد و دهانــش را بســتند کــه مبــادا چیــزی در محکومیــت جنایــات و بالفصــل 
آن حمایــت از نداهــای آزادی بگویــد ســی ســال توهــم خوانــد! مگــر میشــود؟ امــا 
نگاهــي بــه سیاســت هــاي ســي ســاله اخیــر آمریــکا نشــان میدهــد کــه متأســفانه 

چیــزي غیــر از ایــن نبــوده اســت. 
ســالهای ســال فریادهــای ایرانیــان آزادیخــواه در ایــران و اقصــا نقــاط جهــان 
ــد و  ــپرده ان ــی س ــی اعتنای ــاد فراموشــی و ب ــه ب ــدا ب ــان را عم ــای ملتم و درده
بــا سانســورهای خصمانــه حقایــق وجــودی یــک مقاومــت عظیــم را نفــی کــرده 
انــد. بــا بــردن  ســازمان و آلترناتیــو اصلــی در لیســت کذایــي، عاملــي نــه تنهــا 
اخالقــی بلکــه حقوقــی بــرای تشــدید ســرکوب بهتریــن فرزنــدان ایــران بــه وجــود 

آورده انــد. 
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ــا صــدای فارســی  فقــط در حــال حاضــر بعــد از مصاحبــه خانــم کلینتــون ب
ــي را  ــوان تحول ــاید بت ــکا ش ــره آمری ــد ایشــان در کنگ ــتماع روز بع ــکا و اس آمری

ــدارد. ــن تحــول ســرعت الزم را ن ــا متاســفانه ای انتظــار داشــت. ام
همیــن تحــول کنــد از کجــا نشــأت گرفتــه اســت؟ امــروزه درکنفرانســها یــا 
ســخنان رســمی و غیــر رســمی مقامــات ســابق یــا فعلــی دولتهــای آمریــکا بــه 
ــه ی  ــتیبانان آن در هم ــران و پش ــت ای ــت مقاوم ــال اس ــی س ــه س ــی ک حقایق
میادیــن جهــان از جملــه مقابــل کاخ ســفید و وزارت امورخارجــه فریــاد زده انــد 

ــد. ــراف میکنن اعت

از ســوي دیگــر همزمــان بــا اعترافــات پــي در پــي بــه ایــن اشــتباهات آمریــکا 
دربــاره سیاســت در ایــران، شــاهدیم کــه در عــراق، آقــای اوبامــا فقــط بــه فکــر 
قــول انتخاباتیــش یعنــی عقــب نشــینی از عــراق و بــه فکــر کارزار انتخاباتــي اش 
در آینــده میباشــد و عــراق ویــران شــده بــا بیــش از یــک میلیــون تلفــات را نــه در 
امنیــت و نــه در دمکراســی و نــه در تامیــن حداقــل نیازهــای مردمــش میخواهــد 

باقــی بگــذارد و نوعــی فــرار از مســئولیت بکنــد.
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ــد از  ــراق و بخصــوص بع ــع چندســاله ع ــه وقای ــه فقــط کمــی ب هرکســی ک
آخریــن انتخابــات عــراق آگاهــی داشــته باشــد از خــود مــی پرســد کــه آیــا رئیس 
جمهــور آمریــکا )و مســئول شــرایط فعلــی در عــراق بخاطــر جنــگ و اشــغال ایــن 
کشــور کــه بزرگتریــن قــدرت جهــان هــم هســت( اینقــدر از چگونگــی تشــکیل و 
ســاختار دولــت فعلــی عــراق و تاثیــر فاجعــه بــار آن در جامعــه عــراق کــه نابــودی 
آزادی و دمکراســی و برپایــی دیکتاتــوری جدیــدي اســت کــه اهــداف رژیــم جهــل 
و جنایــت حاکــم بــر ایــران را تعقیــب میکنــد و مســلط شــدن فاشیســتی تریــن 

نــوع تفکــر در عــراق را بهمــراه دارد، بــی خبــر اســت؟ اینقــدر کــر و کــور !؟
ــای  ــن جناحه ــواداران محافظــه کارتری ــی ه ــروزه حت آنچــه مســلم اســت ام
ــد و  ــوش معترفن ــط ب ــراق توس ــاک ع ــغال خ ــکا و اش ــتباه آمری ــه اش ــکا ب آمری
ــد.  ــته ان ــان کاله گذاش ــی سرش ــون چلب ــری همچ ــه عناص ــد ک ــراف میکنن اعت
بــا ایــن مقدمــه بایــد گفــت عقــب نشــینی آمریــکا از عــراق نــه تنهــا همــه 
ــد داد  ــاد خواه ــد را برب ــا داده ان ــي ه ــه آمریکای ــی ک ــادی و جان ــا، م ســرمایه ه
بلکــه صدهــا برابــر اوضــاع عــراق را وخیمتــر خواهــد کــرد. آمریــکا بــا ایــن کار در 
حقیقــت عــراق را دو دســتی بــه رژیــم فاشیســتی حاکــم بــر ایــران تقدیــم میکنــد 
و وحشــتناکترین اشــتباه محاســبه را مرتکــب مــي شــود. مگــر آمریــکا نمیدانــد 
ــه ای  ــی توســط خامن ــه ای ــه صــورت پای ــراق ب ــوری الماکــی در ع ــت ن ــه دول ک

فرماندهــی میشــود؟
بــر همــه اینهــا بایــد ایــن واقعیــت را هــم افزود کــه آنچــه تجربیــات ماههــای 
اخیــر در بهــار عــرب نشــان داده اســت و سیاســتمداران دیگــر آمریــکا همچــون 
رقیــب ســابق پرزیدنــت اوبامــا آقــای جــان مکیــن بــه آن اشــاره هــای متعــددی 
ــوده  ــت اوبامــا از تحــوالت کشــورها عقــب ب کــرده ایــن اســت کــه همیشــه دول
اســت و مثالهــای زیــادی میتــوان زد کــه ایــن عقــب ماندگــی از توفانها را مســتدل 
و ملمــوس کنــد. گذشــته نشــان داده اســت کــه آمریــکا همیشــه در زمانــي دســت 
بــه اقــدام در جهــت تغییــر سیاســت زده اســت کــه ملتهــا خــود را از ظلــم و ســتم 

رهــا کــرده انــد و دیگــر بــرای حفــظ دیکتاتورهــا کاري نمیشــد کــرد. 
در چنیــن شــرایطي مقامــات دولــت و شــخص آقــای اوبامــا اجبــارا تشــریف 
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فرمائــی میکــرده انــد و در کنفرانســهای مطبوعاتــی در فوایــد دمکراســی  و حقوق 
بشــر ایــراد ســخنرانی میفرمــوده انــد. در چنیــن موقعیتــي بــه ســرعت فرامــوش 
میکــرده انــد کــه همیــن دیکتاتورهــا بــه عنــوان رئیــس جمهــور در واشــینگتن و 

نیویــورک مــورد اســتقبال قــرار مــی گرفتــه انــد. 
بــا وجــود همــه اینهــا، در مــورد عــراق و ایــران کــه سرنوشــت ایــن دو کشــور 
ــراق  ــانده ع ــت نش ــت دس ــه ای و دول ــتی خامن ــم فاشیس ــت رژی ــل حاکمی بدلی
بهــم گــره خــورده اســت، سیاســت آمریــکا فاجعــه بــار تــر و خطرناکتــر اســت. و 
تــا آنجــا کــه بــه تصمیــم تاریخــی! عقــب نشــیني از عــراق بــر میگــردد هیــچ گاه 
قدرتمندتریــن قــدرت جهــان کــه ضمنــا خــود را بزرگتریــن مدافــع دموکراســی 

هــم میدانــد یــک چنیــن اشــتباه فاجعــه بــاري نمیتوانســت انجــام دهــد.

ایــن عقــب نشــینی بــا شــرایط فعلــی را بــی اغــراق میتــوان زانــو زدن آمریــکا 
در مقابــل فاشیســت مذهبــی دانســت.

ــکوه در  ــیار پرش ــرات بس ــرکت در تظاه ــد از ش ــده بع ــش نگارن ــدی پی چن

تابلو »چه کسی جهان ما را نجات میدهد؟«
 اثر منصور قدرخواه
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مقابــل وزارت امــور خارجــه آمریــکا کــه بــرای بیــرون آمــدن ســازمان مجاهدیــن 
از لیســت ســازمانهای تروریســتی وزارت خارجــه آمریــکا برگــزار شــد، یــک نامــه 
ــکا نوشــتم و در آن ضمــن برشــمردن  ــه رئیــس جمهــور آمری ــی ب ده صفحــه ای
ــه  ــا ب ــر علیــه دکتــر محمــد مصــدق ت حقایــق تاریخــی از کودتــای 28 مــرداد ب

امــروز، ده ســئوال ســاده از ایشــان کــردم کــه در اینجــا آن را تکــرار میکنــم:
1 - آقــای اوبامــا در زمــان مبــارزات انتخاباتــی ریاســت جمهــوری حرفهــای 
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بســیار زیبایــی در مــورد احتــرام بــه حقــوق بشــر و فراهــم کــردن صلــح جهانــی 
ــزه  ــت جای ــگام دریاف ــود را در هن ــروف خ ــخنرانی مع ــه آن س ــد و در ادام گفتی
صلــح نوبــل ایــراد کردیــد. آیــا ایــن بیانــات کــه امیــدوار کننــده بــود، در تناقــض 
بــا سیاســت مماشــات بــا رژیــم ایــران و پشــتیبانی از دیکتاتــور جدیــد در عــراق  

نیســت؟
2 - سیاســت مماشــات یعنــی مذاکــره و چانــه زنــی کــه از نظــر همــه ایرانیان 
آزادیخــواه دنبالــه و ادامــه همــان سیاســت کودتــا بــر علیــه دکتــر محمــد مصــدق 
و علیــه آزادي و دموکراســي در ایــران اســت ، چــه نتیجــه ای بــرای دولــت آمریــکا 
ــی بغیــر از شکســت کامــل داشــته اســت؟ لطفــا فقــط یــک  و کشــورهای اروپائ

نتیجــه مثبــت را بــه اطــالع افــکار عمومــی برســانید؟ 
3 - آیــا توانســته ایــد بــا سیاســت مماشــات بــا رژیــم ایــران دســتاوري علیــه 
ــرای  ــالش ب ــا در ت ــه ی ــت پروران ــه و تروریس ــای تجاوزکاران ــات و طرحه اقدام
دســتیابی بــه بمــب اتــم یــا ماجراجویــی و جنــگ افــروزی در منطقــه خاورمیانــه 
ــدام  ــک اق ــی ی ــید؟ حت ــته باش ــان داش ــا در کل جه ــالمی و ی ــورهای اس و کش
مثبــت از طــرف رژیــم ایــران دیــده ایــد؟ برعکــس و بــه طــور متقابــل، شــما همــه 
چیــز را کــه ایــن رژیــم از شــما خواســته اســت بــه او داده ایــد! بویــژه در ایجــاد 
محدودیــت بــرای اپوزیســیون رژیــم )ســازمان مجاهدیــن خلــق( و قــرار دادن  آن 
ــن سیاســتها در  ــا ای ــد! ب ــت داده ای ــم پاســخ مثب ــه رژی در لیســت تروریســتي ب

حقیقــت شــما رژیــم را تشــویق بــه ادامــه اعمــال تروریســتی کــرده ایــد!
ــع  ــه مرج ــی ک ــت مالک ــتن دول ــه داش ــرپا نگ ــا س ــد ب ــته ای ــا توانس 4 - آی
ــش  ــت وزیری ــت نخس ــز نمیتوانس ــدون او هرگ ــت و ب ــه ای اس ــرادش خامن و م
ــد؟ و  ــم کنی ــراق ک ــران در ع ــم ای ــتی رژی ــات تروریس ــد ، از جنای ــظ کن را حف
ــر و عمــل  ــه فک ــه همانگون ــرای تروریســتها ک ــا سیاســتهای شــما در عمــل ب آی
میکننــد کــه مالکــی انجــام میدهــد، بهتریــن امــکان و شــرایط را فراهــم نکــرده 
اســت؟ یعنــی مســئول تعقیــب و مجــازات تروریســتها در عــراق - دولــت نــوری 
مالکــی- هرگــز شــرکای خــود را نــه تنهــا تحــت تعقیــب قــرار نمیدهــد، بلکــه بــه 
آنهــا یــاری و کمــک هــم میرســاند. فاکــت هایــش مثــل فــرار تروریســتها از زندان 
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بصــره موجــود اســت. چــه کســی و چــه سیاســتی مســئول اینهمــه درد و رنــج و 
قربانیــان بــی شــمار دولــت مالکــی در عــراق اســت؟

ــت  ــت شکس ــن سیاس ــای ای ــه به ــد ک ــور میدان ــس جمه ــای رئی ــا آق 5- آی
ــران و حفــظ  ــي ای ــم فاشیســت مذهب ــا رژی ــی سیاســت مماشــات ب خــورده یعن
ــا دردهــا و رنجهــا و  قــدرت دولــت مالکــی در عــراق را از طرفــی مــردم عــراق ب
قربانیــان بــی شــمار و از طــرف دیگــر مــردم ایــران و آزادیخواهــان ایرانــي و در 
صــدر آن ســاکنین شــهر اشــرف میپردازنــد؟! ســاکنینی کــه بــه گفتــه افســران 
آمریکایــی هیــچ چیــزی جــز دمکراســی و صلــح و ثبــات بــرای ایــران و منطقــه و 

ــد؟! ــان نمیخواهن جه
6 - دولــت آمریــکا بــه دلیــل اشــغال خــاک عــراق طبــق قوانیــن بیــن المللــی 
مســئولیت عواقــب خســارتهای جانــی کلیــه آحاد ســاکن در کشــور عــراق را دارد و 
 مســئول اســت کــه کلیــه اقدامــات الزم را بــرای جلوگیــری از جنایات انجــام دهد. 
حــال اگــر ارتــش آمریــکا نمیتوانــد مانــع عملیــات تروریســتی گــردد کــه طبــق 
ــزی و  ــه ری ــران برنام ــم ای ــط رژی ــکا توس ــش آمری ــخنگویان ارت ــای س ــه ه گفت
حمایــت مــی شــود، و یــا وقتــی همجنســان همــان تروریســتها در دولــت مالکــی 
ــاده ســازي  ــت در اشــرف آم ــراي انجــام جنای ــکا ب ــوی چشــمان ارتــش آمری جل
ــه  ــه نظامــي 8 آوریــل 2011 ب میکننــد )ماننــد آنچــه در روزهــاي قبــل از حمل
اشــرف انجــام دادنــد(، ارتــش آمریــکا نمیتوانــد بــر اســاس قوانیــن بیــن المللــی 
ــا  ــرد؟ آی ــن کشــتارها را بگی ــوی ای ــاکنین اشــرف جل ــک س ــا تک ت ــرارداد ب و ق
ــی بیــش از آنچیــزی نیســت کــه ســربازان هلنــدی در  ــن چشــم پوشــی خیل ای

ــد؟ سربنیتســا انجــام دادن
ــر  ــدون در نظ ــان ب ــه مجروح ــیدگی ب ــی رس ــن الملل ــن بی ــق قوانی 7 - طب
گرفتــن ایــن کــه کــی و چــی هســتند آیــا وظیفــه هــر انســان و مخصوصــا دولتهــا 
نیســت؟ و آیــا در قوانیــن کشــورهای متمــدن  بــی اعتنایــی بــه عــدم رســیدگی 
بــه مجروحــان را جــرم محســوب نمیکننــد؟ آیــا شــما رفتــار ارتشــیان آمریــکا در 
ــد؟ و از آن  ــکا میدانی ــور آمری ــن کش ــا قوانی ــق ب ــرف را مطاب ــل90 در اش 8 آوری

دفــاع میکنیــد؟
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8 - سیاســت مماشــات بــا رژیــم ایــران یعنــی نگــه داشــتن ســازمان 
مجاهدیــن و شــورای ملــی مقاومــت در لیســت ســازمانهای تروریســتی سیاســت 
 اعــالم شــده وزارت امورخارجــه آمریکاســت و بایــد مبتنــی بــر یــک منطــق باشــد. 
حــال ســازمان مجاهدیــن و شــورای ملــی مقاومــت اهدافشــان را در برنامــه هــای 
ــد و هــزاران سیاســتمدار  متعــدد بیــش از ســه دهــه اســت کــه اعــالم کــرده ان
ــاط  ــف در اقصــا نق ــب مختل ــران مذاه ــی و رهب و شــخصیتهای برجســته فرهنگ
جهــان بخصــوص اروپــا و آمریــکا از ایــن اهــداف آزادیخواهانــه پشــتیبانی کــرده 

انــد. آیــا دولــت آمریــکا بــا ایــن اهــداف مخالــف اســت؟ 
ــب و  ــس ، مذه ــر جن ــون از ه ــل قان ــه در مقاب ــراد جامع ــه اف ــری کلی ـ براب

ــر؛ تفک
ـ جدایی دین از دولت؛ 

ـ برابری زن و مرد؛ 
ـ حذف اعدام و شکنجه؛ 

ـ ایران غیر اتمی؛
ـ ایجاد سیاست مسالمت آمیز و عدم دخالت در امور کشورهای دیگر؛

ـ حمایت از صلح خاورمیانه؛ 
ـ تالش در ایجاد ثبات در منطقه و جهان. 

آقــای رئیــس جمهــور اوبامــا، شــما و دولتتــان بــا کدامیــن قســمت برنامــه و 
بندهــای ایــن آلترناتیــو دموکراتیــک در تعــارض هســتید؟ و کدامیــن خواســته را 

متضــاد بــا منافــع ملــت و دولــت آمریــکا میدانیــد؟
9 - بیــش از یکســال اســت کــه عالیتریــن دادگاه آمریکا بــه وزارت امور خارجه 
و شــخص خانــم وزیــر حکــم داده اســت کــه حــق دفــاع از ســازمان مجاهدیــن را 
بــه رســمیت بشناســد. چــرا از طــرف مقامــات ایــن وزارتخانــه بــرای اســتماع از 
نماینــدگان ایــن ســازمان دعــوت نشــده اســت؟ آیــا دیالــوگ بــا بزرگتریــن خطــر 
جهانــی و البــی هایــش در پشــت درهــای بســته و بعضــا بــاز مجــاز اســت ، امــا 
دیالــوگ بــا قربانیــان رژیــم وحشــی و مدافعــان حقــوق بشــر و صلــح کــه مــورد 
 ســرکوبي رژیــم حاکــم بــر ایران قــرار دارند نافــی منافع ملــت و دولت آمریکاســت؟
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 آیا این یک افتضاح مسلم و شاید بزرگترین افتضاح در آمریکا نیست؟
ــاره  ــن اش ــران، ضم ــردم ای ــه م ــاب ب ــان خط ــورزی ت ــام ن ــما در پی 10 - ش
بــه ســرکوبي در ایــران بــه مــردم ایــران گفتیــد: » تــا ایــن جــا، واکنــش دولــت 
ــران  ــی بیشــتر نگ ــد خیل ــی ده ــه نشــان م ــوده اســت ک ــه ای ب ــه گون ــران ب ای
ــران«.  ــردم ای ــوق م ــه حق ــرام گذاشــتن ب ــا احت ــش اســت ت ــدرت خوی ــظ ق  حف
و بــه درســتی گفتیــد: »ایــن گزینــه هــا نــه نشــان دهنــده قــدرت بلکــه خیلــی 
گویاســت وقتــی دولتــی چنــان از شــهروندان خــود مــی ترســد کــه حتــی اجــازه 
آزادی دسترســی بــه اطالعــات یــا برقــراری ارتبــاط بــا یکدیگــر را بــه آنهــا نمــی 
ــه  ــق ب ــران متعل ــده ای ــد زد. آین ــم نخواه ــران را رق ــده ای ــب آین ــا رع ــد. ام ده

ــم خواهنــد زد«. ــان سرنوشــت خــود را رق ــان اســت - جوان جوان
جمهــور  رئیــس  آقــای 
گرفتیــد  نتیجــه  آخــر  در 
شــما،  عــوض  در   « کــه: 
درون  در  ایــران،  جوانــان 
خــود هــم حامــل عظمــت 
ــوان  ــم ت ــی، و ه ــدن ایران تم
کشــوری  بــه  دادن  شــکل 
هســتید کــه بــه آرزوهــای 
شــما پاسخگوســت. اســتعداد، 

امیــد، و گزینــه هــای شــما آینــده ایــران را شــکل خواهــد داد و بــه روشــن شــدن 
جهــان کمــک خواهــد کــرد. و هرچنــد ممکــن  اســت زمانــه تیــره و تــار بــه نظــر 

ــتم«.  ــما هس ــا ش ــه ب ــد ک ــم بدانی ــی خواه ــد، م برس
آقــای پرزیدنــت اوبامــا بــا احتــرام بایــد بدانیــد کــه مــردم ایــران بــا در نظــر 
گرفتــن سیاســتهای آمریــکا در 60 ســال اخیــر بــه حــرف شــما کمتــر اهمیــت 
ــان مــی ســنجند. سیاســتهای  ــا عملکردهایت ــد و شــما را فقــط و فقــط ب میدهن
آمریــکا طبــق اعترافــات بســیاری از مقامــات آمریکایی ، سیاســتی پر از محاســبات 
غلــط و فاجعــه بــار بــوده اســت و وزیــر امورخارجــه ســابق مادلیــن آلبریــت از آن 
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معــذرت خواهــی رســمی کــرده، هــر چنــد در ایــن معــذرت خواهــي دشــمنان 
محمــد مصــدق و دشــمنان مــردم ایــران یعنــی آخوندهــا را مــورد خطــاب قــرار 
ــه  ــت را مصّران ــان سیاس ــن هم ــه مجاهدی ــذاری علی ــت گ ــا لیس ــت و ب داده اس

ادامــه داده اســت.
ــن و از  ــاورد دی ــای ه ــکا، آق ــرات آمری ــزب دموک ــابق ح ــس س ــه رئی ــق گفت طب
ــا و  ــن کودت ــان  همی ــی در جه ــت کنون ــی موقعی ــل اصل ــما، عام ــکاران ش هم
ــوده اســت. هــاوارد دیــن کــه در میــان  ــار آمریــکا ب سیاســتهای دیگــر فاجعــه ب
ــت  ــده اس ــوردار ش ــی برخ ــت خاص ــی از محبوبی ــه تازگ ــواه ب ــان آزادیخ ایرانی
ــع  ــت: در واق ــس گف ــه 2011 در پاری ــود در 20 ژوئی ــی خ ــخنرانی تاریخ در س
ــار  ــرای 60 ســال گذشــته فاجعــه ب سیاســت آمریــکا در ایــن بخــش از جهــان ب
بــوده کــه بــا کودتــا علیــه نخســت وزیــر مصــدق شــروع شــد. اگــر در آن زمــان 
ــم. ــه نبودی ــم، مواج ــروز مواجهی ــه ام ــا آنچ ــا ب ــاد، م ــی افت ــی نم ــان اتفاق  چن

)نامه نگارنده به تاریخ 5 سپتامبر 2011(.

ــرف  ــه ح ــه البت ــؤاالت، ک ــن س ــی از ای ــه یک ــی ب ــا حت ــای اوبام ــر آق اگ
آزادیخواهــان ایرانــی در چنــد دهــه گذشــته بــوده و هســت، میخواســت جــواب 
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دهــد یــا اساســاً وارد بخــش کوچکــی از آن شــود ، بایســتی بــه ســرعت بــه یــک 
سیاســت نویــن و بــه کلــی متفــاوت از آنچــه کــه تــا کنــون انجــام داده، منجــر 
گــردد؟ امــا ایشــان فــرار از مســئولیت را ترجیــح میدهنــد و فکــر میکننــد کــه بــه 

ــرد!  ــات بعــدی را ب ــوان انتخاب ــق میت ــن طری ای
بــه راســتی کــه ایــن اشــرفیان در دل تاریکتریــن دوران، بــا فدایــی غیرقابــل 
وصــف و مقایســه و در ابعــاد تاریخــی، شــکوه و اقتــدار حــق و حقانیــت را نشــان 
ــر  ــر آســمان و ب ــه تنهــا آنهــا را خــم نکــرده بلکــه ب ــد و همــه فشــارها ن داده ان
بلندتریــن نقــاط شــرافت انســانی رســانده اســت. آنــان نــور را در دل ســیاهترین 
ســیاهی هــا در مقابــل چشــم جهــان بــرای افشــای ماهیــت دولــت کثیــف و جانی 
و دســت نشــانده ي مالکــی قــرار داده انــد و بــا ایســتادگی و پایــداري بندگــی ایــن 

غــالم حلقــه بگــوش خامنــه ایــی را نمایــان و نمایانتــر کــرده و مــی کننــد.
ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا پرزیدنــت اوبامــا در آســتانه خــروج کامــل 
ــدي کــه در آســتانه  ــم آخون ــا رژی ــه سیاســت مماشــات ب ــراق ب ــش از ع نیروهای
خــروج از عــراق، سیاســتي عمیقــا خطرنــاک ، بســیار خطرناکتــر از اشــغال خــاک 
ــت  ــان تح ــت جانی ــه دس ــراق ب ــذاری ع ــوي واگ ــمت و س ــت و در س ــراق اس ع
ــه عقــب نشــیني از  ــن گون ــا ای ــه میدهــد؟ آی ــی میباشــد ادام ــه ای ــان خامن فرم
عــراق را نبایــد زانــو زدن آمریــکا در مقابــل فاشیســم مذهبــی حاکــم بــر ایــران 

دانســت؟
همچنیــن آیــا در ادامــه ایــن سیاســت مماشــات ، پرزیدنــت اوبامــا در مقابــل 
ــه  ــال 2011 ک ــر س ــا آخ ــرف ت ــرای اش ــی ب ــوری مالک ــالد ن ــل ج ــرب االج ض
متــرادف بــا بیــرون آمــدن آخریــن نیــروی آمریکایــی از عــراق میباشــد، ســکوت و 
بــی عملــی را تــداوم مــي بخشــد؟ همــه و از جملــه آقــای اوبامــا میداننــد کــه ایــن 
ضــرب االجــل چیــزی نیســت بجــز تــدارک بســیار بــزرگ بــرای جنایــت بســیار 
دهشــتناکتر از گذشــته ! و آیــا ایــن سیاســت مماشــات و ســکوت و بــی عملــی، 

بهــای پیــروزی انتخابــات بعــدی پرزیدنــت اوبامــا خواهــد بــود؟

* * * * *
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یک تابلو از آثار منصور قدرخواه
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مسئولیت دولت آمريكا  
 در حفاظت ساکنان اشرف  

سایت »همبستگی ملی« 13دی 1390
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ــر مجاهــدان  ــم و مالکــي ب ــه مــوازات تشــدید فشــارها و توطئــه هــاي رژی ب
اشــرف، عــراق زودتــر و بــا شــتاب بیشــتري نســبت بــه پیــش بینیهــاي ناظــران 
ــم  ــاي رژی ــي و دخالته ــانه مالک ــور منش ــاز دیکتات ــت و ت ــدان تاخ ــي می سیاس
ــرار گرفتــه اســت.  ــراي »پرکــردن خــأ  سیاســي« در ایــن کشــور ق ــدي ب آخون
ایــن واقعیــت در هــراس مــردم عــراق بــر مســلط شــدن فاشســیم مذهبــي برعراق 
ــت از شــهر  ــراق در حمای ــردم ع ــی م ــاره و ملیون ــن ب ــای چندی توســط امضــا ه
اشــرف بــرای همــه کــه قابــل شــنیدن یــا دیــدن واقعیتهــا هســتند و درتاریــخ بــه 
ثبــت رســیده اســت. ســازمان مجاهدیــن کــه نزدیــک بــه ســه دهــه بــه صــورت 
صلــح آمیــز در ایــن کشــور زندگــی میکردنــد و در میــان مــردم دردمنــد عــراق 
از محبوبیــت چشــمگیری برخــوردار هســتند همیشــه بــا حفــظ اســتقالل کامــل 
خــود از طرفــی بــه قوانیــن کشــور عــراق احتــرام میگذاشــتند و از طــرف دیگــر 

بــه عامــل اصلــی مصیبتهــای مــردم ایــران ، عــراق و منطقــه میتاختنــد. 
امــا دولــت آمریــکا بــه رهبــری پرزیدنــت اوبامــا بــا وجــود اطــالع از اعمــال 
ــت عــراق، در همــه ســالهای گذشــته  ــم خامنــه ای در دول ــی رژی نفــوذ و هژمون
میخواســته بــا ایــن رژیــم چــک و چانــه زنــد و سیاســت مماشــات و مذاکــره تــا 
کنــون مرکزیــت سیاســتهای او بــوده اســت. امــا ایــن سیاســت حتــی بــه بیــان 
ســخنگویان مختلــف نزدیــک بــه حــزب دمکــرات کامــال شکســت خــورده اســت. 
ــا ادامــه  ایــن توهــم را دیگــر حتــی نزدیــکان بــه آقــای اوبامــا ندارنــد کــه ب
ایــن سیاســت شــاید رژیــم از اعمــال تروریســتی در عــراق و غیــره دســت بــردارد. 
ــن سیاســت بســیار  ــر ای ــه تعیی ــی ب ــا چــه زمان ــای اوبام ــه آق ــوم نیســت ک معل

ــه او توصیــه میکننــد. ــاک رضایــت خواهــد داد کــه همــه آگاهــان ب خطرن
در اینجــا بــه دو نمونــه مهــم میتــوان اشــاره کــرد: یکــی مهمترینآن پافشــاری 
دولــت اوبامــا در نگــه داشــتن ســازمان مجاهدیــن و مقاومــت ایــران  - ایــن تنهــا 



77

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

امیــد مــردم ایــران بــرای رهایــی و رســیدن بــه جامعــه دمکراتیــک - در لیســت 
ــده گرفتــن حکــم رای دادگاه میباشــد کــه  ســازمانهای تروریســتی و حتــی نادی
ــی اســت و نشــان  ــر طبیع ــال غی ــر کام ــک ام ــک ی ــن در کشــورهای دمکراتی ای
از توهیــن بــه قانــون و خودســری دارد. خواننــدگان بخاطــر دارنــد کــه اتحادیــه 
اروپــا هــم همیــن سیاســت مماشــات را داشــت و تــا آنجــا کــه توانســت از حــق 
ــا  ــم دادگاه اروپ ــد از حک ــار بع ــا باالجب ــرد، ام ــری ک ــن جلوگی ــازمان مجاهدی س
تســلیم آن شــد ، ایــن آنچیــزی اســت کــه دولــت آمریــکا بیــش از یــک ســال و 
ــه  ــد و در نتیجــه آن حمــالت نیروهــای مالکــی ب ــاز میزن چنــد مــاه از آن ســر ب

اشــرف را توجیــه قانونــی میکنــد. 

مشــابه همیــن هــم در بحــث تحریــم بانــک مرکــزی رژیــم رویــت میشــود کــه 
آقــای اوبامــا یــک تنــه در مقابــل همــه نماینــدگان مــردم آمریــکا مــی ایســتد و 
ــه تحریــم بانــک مرکــزی رژیــم  ســعی در تاخیــر تائیــد الیحــه تصویــب شــده ب

را دارد. 
رفتــار دولــت آمریــکا بــا وجــود همــه احــکام دادگاههــای اروپایــی و در آمریکا 
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و فریادهــای هــزاران تــن از آگاهــان سیاســی و شــخصیتهای برجســته آمریکایــی 
و اروپایــی و کشــورهای مختلــف جهــان از جملــه منطقــه خاورمیانــه و بخصــوص 
فریــاد مــردم ایــران در داخــل و خــارج کشــور بــا بــی اعتنایــی غیرقابــل بــاوری 

روبــرو بــوده اســت. 
امیــد ایــن بــود بعــد از اســتماع خانــم کلینتــون در کنگــره، ایــن سیاســت کــه 
جــز تاییــد اعدامهــا و شــکنجه و ســرکوب در ایــران و تشــویق نیروهــای خامنــه 
ــران  ــردم ای ــدان م ــن فرزن ــکنجه بهتری ــرکوب و ش ــتار و س ــی در کش ای و مالک
ــا اســتماع بعــدی از فرســتاده وزیــر  یعنــی اشــرفیان نــدارد، تغییــر کنــد ، امــا ب
امورخارجــه مشــخص شــد کــه خانــم کلینتــون بــا ادامــه ایــن سیاســت میخواهــد 
ــتار و  ــود در کش ــی خ ــی و حقوق ــی ، تاریخ ــی ، سیاس ــئولیتهای اخالق ــه مس ب

ســرکوب مــردم ایــران و اشــرفیان بیفزایــد.
ــه گفتــه خــود مقامــات ســابق دولتهــای  تاکنــون ب
ــرای یــک سیاســت  آمریــکا ایــن حجــم از روشــنگری ب
بســیار غلــط و فاجعــه آمیــز محســوس نبــوده و براســتی 
ــه همــه فاکتهــای مســتدل و  ــی اعتناعــی ب ــن ب ــام ای ن
کامــال قابــل اتــکاء کــه مقاومــت ایــران افشــاء کــرده و 
در حالیکــه هــزاران نفــر بــرای اتخــاذ سیاســت باصطالح 

کار پژوهشــی میکننــد را چــه میتــوان گذاشــت؟ 
ــد در  ــن سیاســت بشــدت ورشکســته روزی میتوانن ــدگان ای ــه دهن ــا ادام آی

ــز. ــز و هرگ ــل ســئواالت تاریخــی پاســخگو باشــند؟ مســلما هرگ مقاب
ایــن سیاســت همــان ادامـــــــــــه سیاســت کودتــــــــــــا 28 مــرداد در 
ابعــادی بســیار ظالمــــــانــــــــــــه تــــــــــــــرو عواقبــی مخربتــــــــر 
ــتباه،  ــیار اش ــرا بس ــکا آن ــی آمری ــان سیاس ــه آگاه ــه هم ــتی ک ــد، سیاس میباش
فاجعــه آمیز و عاملی اصلی تولیــــــد، رشـــــد و گستــــرش بنیــــــــــادگرایی 

ــد. ــان میدانن در جه
مســلما و بطــور قطــع آقــای اوبامــا و خانــم کلینتــون بایـــــــد جــواب ایــن 
ــکا و جهانیــان بدهنــد کــه درحالیکــه حمایــت  ــکار مــردم آمری ــه اف ســئوال را ب



79

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

ــط  ــپتامبر توس ــی 11 س ــکا یعن ــه آمری ــه ب ــن حمل ــه ای از بزرگتری ــم خامن رژی
دادگاه آمریــکا مــورد تائیــد قــرار میگیــرد )اتفــاق وحشــتناکی کــه باعــث جنگهــا 
و کشــتارها و تراژدیهــای بســیار دهشتناکـتــــــــــر از خــود اتفــاق 11 ســپتامبر 
شــده اســت(، نــام ایــن سیاســت چیســت؟ جــز ادامــه همــان سیاســت فضاحــت 

بــار مماشــات در مقابــل فاشیســم مذهبــی؟
بــا اطمینــان کامــل میتــوان گفــت کــه اگــر ایــن سیاســت بســیار دهشــتناک 
بســرعت تغییــر نکند و این شــانه خالــی کردن آمریــکا از همه مسئولیتـــــــهایش 
بــرای آینــده کشــور عــراق و ایــران ادامــه یابــد ، فجـــــــایع غیــــــــــر قابــل 
تصـــــــور و بســیار بزرگتـــــــر در ابعــاد بــی سابقـــــــــه تاریخــی از آنچــه 

تاکنــون سیاســتهای آمریــکا داشــته بوجــود خواهــد آورد.

ــرون  ــا بی ــد ب ــر میکن ــر فک ــتراتژی میباشــد اگ ــتباه اس ــا ســخت در اش اوبام
کشــیدن نیروهــای نظامــی آمریــکا از عــراق جبــران اشــتباه بــوش را کــرده اســت. 
جهــان شــاهد ایــن تجــاوز بــه عــراق توســط نیروهــای تروریســتی قــدس و 
ــران اســت کــه تنهــا  ــر ای ــه رژیــم فاشیســتی حاکــم ب دیگــر جریانهــا وابســته ب
بعــد از مدتــی بســیار کوتــاه از بیــرون آمــدن نیروهــای نظامــی آمریــکا ابتــدا بــا 
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صــدای مهیــب و متعــدد انفجــار بمبهــای در عــراق وجــود منحــوس ، درنــده خــو 
و ســلطه گرانــه رژیــم ایــران را اعــالم کــرد و در گامهــای بعــدی دیکتاتــور جدیــد 
فــارغ از نیــروی آمریــکا بــه تســویه حســاب بــا آزادیخواهــان عراقــی پرداخــت و 
ــا  ــف ب ــی مخال ــن کشــتارها و ســرکوبها، مالکــی رجــال سیاســی اصل ــار ای در کن
نفــوذ رژیــم خامنــه ای در عــراق را تحــت تعقیــب قــرار میدهــد و ایــن تشــدید 
دیکتاتــوري  و وابســتگي بــه رژیــم، حکایــت از ســناریوي خامنــه ای بــرای عــراق 
دارد. موشــک بــاران آنهــم از خــاک عــراق بــه شــهر بــی دفــاع اشــرف از همیــن 

ســناریو نشــأت میگیــرد.
حفاظــت از مجاهــدان اشــرف تنهــا راه نجــات از ایــن وضعیــت اســت و اگــر 
آقــای اوبامــا در روز 12 دســامبر درحــال خــوش و بــش با نــوری مالکی، شــعارهای 
آزادیخواهــان ایرانــی را در مقابــل کاخ ســفید میشــنید کــه بــه او میگفتنــد : اوبامــا 
بــا قاتلــی یــا بــا مــا؟ و فقط کمــی مــی اندیشــید ایــن لبخنــد باورنکردنی و شــوکه 
آور بــر لبانــش خشــک میشــد، چــرا کــه او بــا آن ســخنرانیها در وصــف عدالــت و 
صلــح، بطــور مضاعفــی مســئولیت دارد.  و حــاال در کمــال شــادی بــا کســي کــه 
انســانهای بــی ســالح را کــه طبــق قــرار داد و تعهــد مکتــوب، مســؤل  حفاظتشــان 
ــه میبنــدد و ایــن در حالیســتکه باالتریــن مقــام نظامــی دولــت  ــه گلول ــوده ، ب ب

ایشــان یعنــی وزیــر دفــاع در 
ــراق حضــور دارد و  کشــور ع
روز قبــل از حملــه بــا مالکــی 

بــه دیالــوگ پرداختنــد. 
بــه قــول رابرت تورســلی 
کــه اگــر اوبامــا بــه دســتهای 
مالکــی نــگاه میکــرد کــه 
ــداد  دســتهای او را فشــار می

ــا ســئوال مشــابهی  ــای اوبام ــه آق ــد کــه دســتهایش خونیــن میباشــد. البت میدی
ــا( آنهــم از دل شــهرهای ایــران و تهــران  ــا اون ــا ب ــا مایــی ی ــا ب )اوبامــا ، اوبامــا ی
شــنیده بــود و در پیــام نــوروزی بــا بیــان کلــی جــواب دادنــد کــه مــن بــا شــما 
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ــودن چیســت؟ ــران ب ــا مــردم ای ــه راســتی معیــار ب هســتم! ب
ــه حرفشــان در حفاظــت  ــا عمــل ایشــان و ن ــده ب ــای آین ــه ه ــا و هفت روزه
ــان  ــرای جه ــت ب ــا اهمی ــیار ب ــیار بس ــت بس ــن واقعی ــرف ای ــهر اش ــاکنان ش س
مشــخص میشــود که ایشــان با کــــــی و بر علیــــــه کـــــــی هســتند. مســلما 
ایــن سیاســت بطــور مســتقیم در انتخابــات هــم، چنانکـــــه کاندیداهــای حــزب 

جمهوریخــواه شــناخته انــد ، ســؤال سیاســت خارجــــــــــی خواهــد بــود.

* * * * *
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در حالیکــه رژیــم جهــل و جنایــت حاکــم بــر ایــران در مرکــز توجهــات جهانی 
و در حضیــض انــزواي بیــن المللــي قــرار دارد و در حالیکــه بحرانهــای همــه جانبه 
گلــوی رژیــم را در آخریــن مراحــل حیــات ننگینــش میفشــارد ، رژیــم و معــدود 
حامیــان بیــن المللــي اش ســعی میکننــد از تجربیــات ســودآور گذشــته در امــر 
ســینما اســتفاده کننــد و حتــی بــرای اندکــی هــم کــه شــده افــکار را بســمت و 

ســوی دیگــر بکشــانند. 
ــر  ــری و تغیی ــروم پذی ــائبه رف ــه ش ــه همیش ــم ک ــی رژی ــینماي صادرات س
ــزده و توســط برخــی از  ــن می ــم را دام ــرکوبگرانه و تروریســتی رژی ــهای س روش
ــن نقــش را برعهــده  ــت میشــده و میشــود ، ای ــدرکاران فرهنگــی تقوی دســت ان
ــدرکاران فرهنگــی هیــچ فرقــی نمیکنــد  ــه دســت ان ــرای اینگون گرفتــه اســت. ب
کــه در ایــران چــه کســی حکومــت میکنــد و چــه جنایتهایــی مرتکــب مــي شــود. 
آنهــا ماموریــن دولتهــا و منافــع خــاص میباشــند و بــرای تهیــه بودجــه هاشــان 
ــای  ــوش فعالیته ــت پ ــق و تح ــن طری ــم از ای ــد. رژی ــاز دارن ــان نی ــه دولتهایش ب
باصطــالح فرهنگــی و بــا تــاراج امــوال مــردم ایــران، عمــر حاکمیــت فاشیســتی- 
مذهبــی اش را طوالنــی کــرده و مــی کنــد و بــراي خنثــي کــردن انــزواي ســنگین 
جهانــس اش راهــي بیابــد. بــه عنــوان نمونــه خیلــي روشــن اخیــرا برهنــه شــدن 
یــک زن هنرپیشــه ایرانــی در مقابــل دوربیــن و برنــده شــدن یــک فیلــم ایرانــي 
دیگــر در فســتیوالها بهانــه اي شــد تــا تبلیغــات باصطــالح فرهنگــي گســترده و 
بحثهــای زیــادی در داخــل و خــارج ایــران بــر انگیختــه شــود و اذهــان را بخــود 
ــه از  ــي ک ــوري و فجایع ــه شــرایط ســهمگین دیکتات ــا آنجــا ک مشــغول ســازد ت
حاکمیــت ایــن رژیــم نشــات گرفتــه و میگیــرد بــراي مدتــي فرامــوش شــود و یــا 

حداقــل درحاشــیه قــرار گیــرد. 
ســئوال ایــن اســت کــه مســئله اصلــی در زمــان فعلــی چیســت؟ در دورانــي 
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ــه حساســترین شــرایط در  ــت ک ــوان گف ــاید بت ــه بســیار حســاس اســت و ش ک
تاریــخ کشــورمان اســت مســأله مقــدم کــدام اســت؟ آیــا کســانیکه اینگونــه بــه 
خــرج واژه هایــی بســیار دور از واقعیــت میپردازنــد شــرایط امــروز را آنطــور کــه 
ــه آمــدن فیلــم و ســینما در زمــان  ــا پشــت صحنــه ب ــد؟ و آی هســت دریافتــه ان

ــد؟ ــرده ان ــت ک ــش را در داخــل و خــارج دریاف ــی و بازماندگان خمین
حــدود بیســت ســال پیــش وقتــی خیلــی چیزهــا در مــورد ســینماي ســاخته 

شــده در ایــران و صــادر شــده بــه 
خــارج کشــور در پــرده ابهــام بود 
و قبــل از فریــب کاریهــای جریان 
باصطــالح اصالحات و پــروژه دوم 
خــرداد، نگارنــده بــه عنــوان یــک 
کارگــردان و فیلمنامــه نویــس در 
تبعیــد کــه در اروپا زندگــی و کار 
ــی  ــتمهای اروپای ــرد و سیس میک
را  آن  مختلــف  فســتیوالهای  و 
ــک ســری  ــود، ی ــرده ب ــه ک تجرب
مقــاالت در روشــنگری اهــداف 
رژیــم دربــاره رو آوردنــش بــه 
ــارج  ــراي خ ــي ب ــد فیلمهای تولی
از  آنهــا  در  و  نوشــتم  کشــور 
اینکــه رژیــم از ســینما چــه ســوء 

اســتفاده هایــی کــرده و میکنــد پــرده برداشــتم کــه در نشــریه »ایــران زمیــن« 
ــد.  ــر ش ــان منتش آن زم

در آنزمــان در میــان مدعیــان شــناخت از ســینمای ایــران کســانی بودنــد کــه 
امثــال محســن مخملبــاف )کــه تــازه اورکــوت و لبــاس پاســداری براي دســتگیری 
آزادیخواهــان و شــکنجه آنــان را از تــن در آورده و لبــاس روشــنفکری و گرایــش 
باصطــالح متفــاوت از گذشــته را بــه تــن کــرده بــود( را حلــوا حلــوا میکردنــد و 
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ــه  ــد ک ــوض شــده و نتیجــه میگرفتن ــروز ع ــن پاســدار دی ــه ای ــد ک ــی بودن مدع
همانطــور کــه یــک چنیــن آدمــی عــوض میشــود ، رژیــم آخونــدي هــم بــه ناچــار 
ــه طــرف متمــدن شــدن را خواهــد  ــر و اصــالح و حرکــت ب همیــن مســیر تغیی
پیمــود. ایــن مدعیــان  بــه ایــن ترتیــب خــاک در چشــمان مــردم مــی پاشــیدند. 
ــود کــه مــردم  در آنزمــان هــم دوران باصطــالح ســردار ســازندگی! رفســنجانی ب
ــات و  ــروع اصالح ــد. وي از ش ــی نامیدن ــی م ــردار چاپندگ ــتی س ــه درس او را ب
تغییــر دوران ســخن میگفــت و مثــال دختــرش را بــرای اثبــات ایــن موضــوع بــه 

دوچرخــه ســواری در خیابانهــای تهــران مــی فرســتاد. 
بعدهــا دیدیــم کــه همیــن خــط فکــری حامــی اصلــی روی کار آمــدن خاتمی 
شــیاد شــد کــه نــه تنهــا هیــچ رفــورم و تغییــری را در نظــام والیــت فقیــه صــورت 
نــداد بلکــه ولــی فقیــه را منتصــب بــه وحــی و خــود را مطیــع کامــل او دانســت و 
میــخ والیــت را محکمتــر از همیشــه کوبیــد. او از یــک طــرف قیــام دانشــجویان در 
18 تیــر 78 را ســرکوب کــرد و راه را بــراي حملــه نظامــي رژیــم بــا هــزار موشــک 
بــه پایگاههــای مجاهدیــن در عــراق بویــژه در اشــرف بــاز کــرد و خواهــان نابــودی 
اپوزیســیون دمکراتیــک ایــران گردیــد و از طــرف دیگــر بــا معاملــه هــای ننگیــن 
خــود در ســطح بیــن المللــي ســازمان مجاهدیــن و شــورای ملــی مقاومــت ایــران 
را در لیســت تروریســتي آمریــکا بــرد و در حقیقــت بزرگتریــن ســد را بــرای تغییــر 
واقعــی در اینــران بوجــود آورد و زمینــه را بــراي روي کار آمــدن فاشیســتي تریــن 

جنــاح رژیــم فراهــم ســاخت. 
در پاســخ بــه ســئوال بــاال بایــد گفــت مســئله اصلــی جامعــه ایــران در رژیــم 
ــن  ــران از ای ــردم ای ــرت م ــروزه نف ــت . ام ــه اس ــت فقی ــی والی ــتی مذهب فاشیس
رژیــم بــر کســي پوشــیده نیســت و شــعار مــرگ بــر دیکتاتــور، مــرگ بــر خامنــه 
ــي  ــت خواســت اصل ــا یاف ــه ارتق ــت فقی ــر اصــل والی ــرگ ب ــه شــعار م ــه ب اي ک
ــرض  ــي در مع ــه خوب ــو ب ــه اینس ــال 88 ب ــام س ــه در قی ــت ک ــران اس ــردم ای م

ــه اســت..  ــرار گرفت ــدگاه افکارعمومــي ق دی
ــي  ــزواي جهان ــش در ان ــه بازتاب ــم ک ــه رژی ــبت ب ــي نس ــرت اجتماع ــن نف ای
حاکمیــت والیــت فقیــه اســت رژیــم را بــه شــدت بــه وحشــت و نگرانــي انداختــه 



87

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

اســت و بــراي مقابلــه بــا آن دنبــال راهکارهــاي خــاص خــود اســت کــه در طرحها 
و توطئــه هــاي فرهنگــي رژیــم خــودش را نشــان میدهــد.

ــه  ــم - ک ــن شــرایط تحــت نظــارات وزارت ارشــاد رژی ــه در ای  ســینمایی ک
زمانــی توســط خاتمــی و زمــان دیگــر توســط مهاجرانــی هدایــت مــي شــد - و 
فیلمهایــي کــه در ایــن دورانهــا تولیــد مــي شــدند چــه بودنــد؟ و چــه اهدافــی را 

دنبــال میکــرد؟ 
فیلــم کــردن اصطالحــی اســت کــه مــردم بــرای کاله گذاشــتن ســر دیگــران 
ــد  ــم ض ــدف رژی ــه ه ــت ک ــن واژه اي اس ــتی ای ــد و براس ــتفاده میکنن ــم اس ه
ــان  ــم بی ــدی را در ســوء اســتفاده از ســینما و فیل فرهنــگ و ضــد انســانی آخون

ــد.  میکن
ــه  ــی ب ــچ راه ــم هی ــور ه ــل کش ــینما در داخ ــم و س ــدرکاران فیل ــت ان دس
ــیاری از  ــد و بس ــته ان ــم نداش ــای رژی ــتور العمله ــل از دس ــت کام ــر از تابعی غی
ــد  ــه جــان نخریدی ــم را ب ــن رژی ــا ای ــه ننــگ همــکاری ب ســینماگران متعهــد ک
علیرغــم داشــتن اســتعداد فــروان دســت از کار کشــیدند یــا در انزوایــي کــه خــود 
انتخــاب کــرده بودنــد بــه کارهــای دیگــری در ایــران پرداختنــد و بــه ایــن طریــق 
شــرافت خــود را انتخــاب کــرده و کار را در شــرایط رژیــم بــا وجــود عشقشــان بــه 

کار فیلــم و ســینما، کنــار گذاشــتند و یــا بــه تبعیــد روی آوردنــد. 
انگشــت شــماری از آنــان در اوایــل روی کار آمــدن رژیم توانســتند به ســاختن 
ــران  ــردم ای ــی م ــای اصل ــه درده ــوط ب ــات مرب ــا موضوع ــارج ب ــی در خ فیلمهای
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ناشــی از حاکمیــت رژیــم والیــت فقیــه اقــدام کننــد و بــه افشــاگری بپردازنــد. امــا 
رژیــم و عواملــش کــه ایــن آثــار هنــری و مردمــی را خــاری در چشــمان خویــش 
میدیــد بــا کمــک شــریکان خارجــی خــود در سانســور آنــان کوشــا شــدند و در 
حالیکــه فیلمهــای ســاخته شــده توســط فیلمســازان در تبعیــد مــورد سانســور و 
بــي مهــري فســتیوالها و ســینماها و تلویزیونهــا قــرار میگرفــت، فیلمهــای تحــت 
ــا  ــینماها و تلویزیونه ــتیوالها، س ــن فس ــه همی ــاد ب ــارت وزارت ارش ــرل و نظ کنت
ــز مختلــف دســت پیــدا میکــرد و جالبتــر آنکــه بعضــی از  ــه جوای راه میبــرد و ب
همیــن ســینماگران خــود بــه داوری فیلمهــای همــکاران خویــش میپرداختنــد و 
بطــور بالعــوض جوایــز را بــه همــکاران خــود اختصــاص میدادنــد. منظــور همــان 
ــه  ــان ب ــردم و آگاه ــیاری از م ــراض بس ــورد اعت ــه م ــه البت ــت ک ــي اس فیلمهای
ــوان افتضــاح فرهنگــی  ــه عن ــا ب ــت و از آنه ــرار میگرف ــران ق اوضــاع ســینماي ای

یــاد میکردنــد.   

ــتمی  ــاس کیارس ــم. عب ــاره میکن ــه اش ــک نمون ــه ی ــط ب ــه فق ــن رابط در ای
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کــه در هنــگام اهــدا جایــزه، ســتاره ســینما خانــم کاتریــن دونــو را مــی بوســید 
ــرد  ــوت میک ــی دع ــه مهمان ــران ب ــه ای ــینماي زن را ب ــتارگان س ــا بعضــی س و ی
میخواســت از ایــن طریــق هــم بــرای خــودش و فیلمهایــش تبلیــغ کنــد و هــم 
ــت او  ــه واقعی ــد در حالیک ــف نشــان ده ــم مخال ــا رژی ــود را ب ــن ژســت خ ــا ای ب
چیــز دیگــري بــود و بعــد از نمایــش انتخاباتــي اول احمــدی نــژاد ماســک خــود 
را کنــار زد و نامــه ای بــه ایــن غــالم حلقــه بگــوش دســتگاه ولــی فقیــه نوشــت 
کــه : »آقــای احمدی نــژاد، )کــه بــه او رأی نــداده بــود( بــرای مــن دالیــل بســیار 
ســاده ای وجــود دارد کــه تــو را بیش تــر از او )رفســنجانی( دوســت دارم. تــو بــرای 

مــن یــادآور ســال 57 هســتی«. 
آیــا ایــن همــه فرصــت طلبــی در مقابــل قــدرت نشــان از عفونــت شــخصیتی 
و درونــی و بــی مســئولیتی در مقابــل سرنوشــت مــردم نــدارد؟ بهمیــن دلیــل بــود 
ــم در فرانســه هــم علنــا گفــت: »کیارســتمی ســینماگری اســت  کــه ســفیر رژی
کــه تاکنــون قفلهــای مهمــی را در ایــن راه بــرای مــا در دیپلماســی بــاز کــرده و 
مــا هــرگاه بــا در بســته مواجــه مــی شــویم، ســینمای ایــران و مخصوصــا عبــاس 

کیارســتمی کلیــد رمــز گشــای ماســت«.
     بــه خاطــر دارم در ســال 1996 بعــد از فعالیتهــای زیــاد مــن فیلمــی بــه 
نــام »رد پــای تــرور« بــه ســفارش تلویزیونهــای آلمــان و فرانســه )آرتــه و آن دی 
آر( ســاختم کــه ســری قتلهــای زنجیــره ایــی در اروپــا و دســت داشــتن شــبکه 
هــای جاسوســی و تــرور در ســفارتهای رژیــم در ایــن قتــل هــا را افشــاء میکــرد. 
ایــن فیلــم بــراي مدتهــا پخش نشــد تــا بعــد از صــدور حکــم دادگاه میکونــوس در 
برلیــن و محکومیــت ســران رژیــم )خامنــه ایــی، رفســنجانی، والیتــی، فالحیــان، 
محســن رضایــی( و همچنیــن عوامــل مســتقیما دســت انــدر کار در ابــن قتلهــا. 
ــاي  ــود کــه فیلــم »رد پ ــوس و راي دادگاه ب یعنــي بعــد از پخــش فاجعــه میکون
تــرور« از تلویزیــون »آرتــه« )تلویزیــون مشــترک آلمــان و فرانســه( و تلویزیــون 
ــه  ــون فرانس ــم از تلویزی ــن فیل ــش ای ــد. نمای ــش گردی ــان پخ »ان دی آر« آلم
ــود.  ــه ب ــتمی در فرانس ــاس کیارس ــور عب ــن« و حض ــتیوال »ک ــا فس ــان ب همزم
ــده و  ــم بســیار خســته کنن ــراوان فیل ــرت ف ــا تعجــب و حی ــن فســتیوال ب در ای
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بــی محتــوای »طعــم گیــالس« جایــزه نخــل طالیــی را دریافــت کــرد و عبــاس 
کیارســتمی در روی صحنــه ایــن جملــه را بیــان داشــت: »حضــور مــا در صحنــه 
هــای بیــن المللــی موقعیــت خوبــی اســت بــرای ایــن کــه تصــور و ذهنیــت مــردم 
ــه عنــوان تروریســت معرفــی  ــه ملتــی)!( کــه از ســوی غــرب ب دنیــا را نســبت ب

مــی شــود عــوض کنــد«. )صفحــه »هنــر وادبیــات« روزنامــه ســالم(.
مالحظــه میکنیــد کــه ایــن آقــای کارگــردان کلمــه ملــت را در مــورد رژیــم 
بــه کار میبــرد، آیــا مــردم در قتلهــا در اروپــا دســت داشــتند کــه از کیســه مــردم 

میخواســت موقعیــت رژیــم و معامالتــش را بــا جهــان نجــات دهــد؟ 
قابــل توجــه کــه طبــق قــرار داد مــن بــا تلویزیونهــای »آرتــه« و »ان دی آر« 
ــف شــرکت  ــرور« در فســتیوالهای مختل ــای ت ــم »رد پ ــود کــه فیل ــن ب ــق ای تواف
ــه  ــون سراســری»آ ار دی« و بقی ــه تلویزی ــون از جمل ــل از 9 تلویزی ــد و حداق کن
ــاز پخــش شــود.  ــه« ب ــون فرانســوی - آلمانی»آرت ــان و در تلویزی ــا در آلم کاناله
امــا بالفاصلــه ایــن فیلــم مــورد سانســور ایــن دو کشــور آلمــان و فرانســه قــرار 
گرفــت و از نظــر قــرار دادی بــه مــن اخطــار شــد کــه کلیــه حقــوق متعلــق بــه 
آنهاســت و آن را نبایــد جایــی پخــش کنــم. بــه دنبــال آن نیــز یکــی از پروژهایــي 
کــه بودجــه ســناریو آن بــه مــن پرداختــه شــده بــود در مرحلــه تولیــدش مــورد 
تصویــب قــرار نگرفــت و از آن بــه بعــد همــه امکانــات مربــوط بــه ادامــه حیــات 

شــغلی از مــن گرفتــه شــد. 
ــه  ــا ب ــاره و ی ــن ب ــات در ای ــتن اتفاق ــل ندانس ــه دلی ــا ب ــروزه ی ــفانه ام متاس
دلیــل کمبــود حافظــه بســیاری از کســاني کــه حتــی در میــان مخالفیــن رژیــم 
ــر  ــه از نظ ــم ک ــک فیل ــی ی ــتند، وقت ــردم هس ــی م ــتداران آزادی و رهای و دوس
محتوایــی ســعی میکنــد خــودش را بشــدت از شــرایط ســخت مــردم و فشــارها 
و ســرکوبگري هــاي رژیــم دور نگــه دارد جایــزه میگیــرد آنچنــان بــه وجــد مــی 
آینــد و آنــرا جــزو افتخــارات ملــی مینامنــد بــه ایــن واقعیــت بــي توجــه هســتند 

ــازی را بارهــا رژیــم انجــام داده اســت.   کــه ایــن ب
واقعــا مســخره و دور از هــر گونــه منطقــی اســت کــه تصــور شــود در شــرایطي 
ــران  ــر ای ــوژی خلــص فاشیســتی - مذهبــی ب ــا ایدئول کــه رژیــم والیــت فقیــه ب
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حکومــت مــي کنــد و تــوان تحمــل حتــي یــک جنــاح از خــودش را هــم نــدارد 
ــد،  ــت میکن ــردم دخال ــی م ــی و خصوص ــط خانوادگ ــتمر در رواب ــور مس و بط
ــازند و در  ــم بس ــم رژی ــتقل و دور از چش ــد کار مس ــران بتوانن ــینماگران در ای س
ــق  ــب داستانهایشــان حرفــی بزننــد کــه بیــان جامعــه و مــردم باشــد و مطاب قال

نظــر و خواســت رژیــم نباشــد. 

ــا ارزش  ــم، آنه ــت نمیکن ــی صحب ــای زیرزمین ــن در اینجــا از فیلمه ــه م البت
مبارزاتــی خــود را دارنــد و حسابشــان بــا فیلمهــای رســمی و تحــت کنتــرل رژیــم 

کامــال جداســت.
ــم. در  ــح بده ــم توضی ــورد سیســتم ســاخت فیل ــد کمــی در م ــا بای در اینج
تولیــد فیلــم در دنیــا ابتــدا یــک ایــده مطــرح میشــود و وقتــی نظــر یــا نظرهــا 
ــاره آن تهیــه مــي شــود. وقتــی مــورد  را جلــب کــرد یــک خالصــه داســتان درب
تصویــب قرارگرفــت فیلمنامــه تنظیــم میگــردد و بــه تهیــه کننــده عرضــه میشــود 
ــه  ــط تهی ــره توس ــی و غی ــه ای ــی و بودج ــی، دراماتیک ــی محتوای ــد از بررس و بع
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ــا گروهــی از تهیــه کننــدگان، بودجــه آن تصویــب میشــود و بعــد از  کننــده و ی
تهیــه ســرمایه و آمــاده ســازیهای دیگــر و تقســیم نقــش و کادر فنــی بــه ســاختن 
ــد متخصــص  ــد چن ــناریو از دی ــد. در کشــورهای پیشــرفته س ــی پردازن ــم م فیل
دراماتیــک ســناریو، رویــش کار میشــود و همــه جوانــب جذابیــت در بــازار رعایــت 
میشــود. در ایــن صنعــت هیــچ چیــزی اتفاقــی و تصادفــی جلــوی دوربیــن نمــی 
آیــد. همزمــان بــا فیلمبــرداری زیــر نظــر کارگــردان کارهــای مونتــاژ ، صداگزاری، 

موزیــک، کارهــای دیگــر مثــل تیتــر و غیــره انجــام میگیــرد. 
امــا در ایــران تحــت حاکمیــت آخونــدي، بــا سیســتم بســیار جبارانه سانســور، 
نظــارت کامــل در همــه مراحــل صــورت میگیــرد و از طــرح تــا اجــرا تــا تدویــن 
ــه مــو مواظــب اســت کــه مبــادا برخــالف مصالــح نظــام فکریــش  و غیــره مــو ب

کاری انجــام شــود. 
باید گفت که اصوال در جمهوری آخوندي دو نوع فیلم تولید میشود: 

یکــی فیلمهــا یــا ســریالهایي کــه صرفــا مصــرف داخلــی دارد و رژیــم بشــدت 
ــا  ــه بازاره ــاوری ارزان ب ــل ب ــر قاب ــه شــکل غی ــرا ب ــزوده و آن ــا اف ــداد آنه ــر تع ب

ــا مــردم را ســرگرم کنــد.  ــا از تلویزیونهایــش پخــش میکنــد ت میفرســتد و ی
ــه  ــد ک ــی باش ــر م ــّد نظ ــه مصــارف خارجــی اش م ــي ک ــری فیلمهای و دیگ
چهــره متفاوتــی از جامعــه ایــران بــه بیــرون نشــان دهــد، توهــم تغییــر پذیــري 
رژیــم را در خــارج کشــور ایجــاد کنــد و زمینــه اي بــرای معامــالت خارجــي رژیــم 

بوجــود آورد. 
 عملکــرد فیلــم هــاي نــوع دوم کــه بــه فیلمهــای گلخانــه ای معــروف بودنــد 
ــران  ــی تاج ــیمهاي ارتباط ــا س ــی وقته ــح داد: بعض ــوان توضی ــی ت ــه م را اینگون
نفــت و خــون بــا حاکمــان ســوار بــر گــرده مــردم دچــار اختــالل مــی شــود: مثــال 
گروگانگیریهــا، عملیــات تروریســتی رژیــم، مداخلــه در امــور کشــورهای دیگــر و یا 

فعالیتهــای هســته ایــی در رســیدن بــه بمــب اتمــي. 
در ایــن شــرایط دیگــر راههــای دیپلماتیــک بــراي رســیدن بــه اهــداف رژیــم 
ــرای  ــري ب ــایل دیگ ــد از وس ــم بای ــرایط رژی ــن ش ــدارد. در ای ــري ن ــي مؤث کارآی
ارتبــاط اســتفاده کنــد. همینطــور مماشــاتگرا و معاملــه گــران بیــن المللــي کــه 
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ــا و  ــن کشــتار ه ــردم و بزرگتری ــران م ــای بیک ــا و رنجه ــروز درده ــن ام ــا همی ت
شــکنجه هــا را مــورد بــی اعتنایــی کامــل قــرار داده انــد و فقــط بــه فقــط غــارت 
ــرای توجیــه معامالتشــان  ــوده و میباشــد نیــز ب ــع ملــي مــا مــد نظرشــان ب مناب
نیــاز بــه وســایل دیگــري بــراي ارتبــاط دارنــد. منظــور وســایلي اســت کــه بتوانــد 
ــد کــه از درون  ــن توهــم دامــن بزن ــه ای ــکار عمومــي خارجیــان را بفریبــد و ب اف
ــن  ــا دســت کــم ای ــد ی ــر زایی ــه هــم میشــود کبوت ــت فقی ــم ســرکوبگر والی رژی
دروغ را ترویــج کنــد کــه آنقــدر هــم کــه مخالفــان یــا مقاومــت مــردم ایــران بــر 

علیــه ایــن رژیــم میگوینــد ایــن آخوندهــا بــد نیســتند. 

تجربــه نشــان داده اســت کــه بهتریــن وســیله ارتبــاط بــا رژیم جهــل و جنایت 
ســینما بــوده اســت و کــه توانســته اســت ســیم ارتباطــی غــرب بــا حاکمــان جبــار 
ــیدن  ــش بوس ــا نمای ــال ب ــد مث ــا بتوانن ــدارد ت ــل نگه ــران را وص ــتمگر در ای و س
کارگــردان ایرانــی در هنــگام دریافــت جایــزه توســط یــک زن یــا در زمــان ورود 
ــی  ــم جای ــا یــک ســتاره زن معــروف کــه لباســش در عــرف رژی ــه فســتیوال ب ب
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ــران اصــال  ــه ای ــم بعــد از برگشــتن ب ــا رژی ــن آق ــا ای ــدارد، نشــان دهنــد کــه ب ن
ــل  ــن دلی ــه ای ــد و ب ــه میده ــه ادام ــی و کارش آزادان ــه زندگ ــدارد و او ب کاری ن
رفــرم و اصــالح همیــن رژیــم میســر و حتمــی اســت، پــس بایــد بــه مماشــات و 
معاملــه بــا همیــن رژیــم ادامــه داد و روابــط تجــاری و فرهنگــی را حفــظ کــرد و 

بــر تعــداد آنهــا افــزود و از همیــن طریــق راه رفــرم را همــوار کــرد. 
در ایــن توهــم و فریــب تــا آنجــا پیــش رفتنــد کــه بگوینــد مبادلــه فرهنگــی 
باعــث تغییــر رفتــار رژیــم )اســتحاله( خواهــد بــود. آقایــان کارگــردان هــم بــه قول 
خودشــان اساســا کاری بــه سیاســت ندارنــد و تنهــا چیــزی که مد نظرشــان اســت 
ــا ایــن توجیهــات  ــه تولیــد فیلــم بعــدی اســت و ب فــروش فیلــم فعلــی و ورود ب

ــداف  ــن اه ــن ای ــت تامی در جه
همانطــور  و  میگرفتنــد  قــرار 
اکثرشــان  حرفهــای  در  کــه 
ــي  ــي م ــاع از رژیم ــت بدف هس
ــران  پرداختنــد کــه نامــش را ای
و ملــت میگذاشــتند. برتولــت 
بررشــت نمایشــنامه نویــس ضــد 
آلمــان در مقابــل  فاشیســتی 
ادعــای غیــر سیاســی بــودن 
ــل  ــروف و قاب ــه مع ســینما جمل
ــی  ــر سیاس ــی دارد : »غی توجه
ــت«. ــی اس ــم، سیاس ــن فیل تری

امــا رژیــم آخونــدی بــه ایــن 
ــر  ــا درگی ــد و ب ــنده نمیکن بس
شــدن و ســرکوب کــردن برخــي 

از ایــن ســینماگران میخواهــد تــا دیگــران حســاب کار خودشــان را بکننــد و امــر 
برشــان مشــتبه نشــود کــه معروفیــت شــان میتوانــد آنهــا را مســتقل از نهادهــای 

فکــری رژیــم بکنــد. 
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بطــور متقابــل ظلــم بیــش از حــد و حصــر رژیــم بــه مــردم کســانی در همیــن 
ــان دهنــد و  ــم پای ــن رژی ــا ای ــه همــکاری ب ــه ســینما را وادار میکنــد کــه ب حرف
ــئ و  ــد در جدائ ــا را بای ــن آنه ــاد م ــه اعتق ــتند و ب ــم بایس ــل رژی ــی در مقاب حت
فاصلــه از رژیــم تشــویق کــرد تــا بداننــد گناههــای گذشــته اشــان هــم، بخاطــر 

مخالفــت کنونــی شــان بــا رژیــم، از طــرف مــردم بخشــیده خواهــد شــد.
ــط  ــوردش توس ــا در م ــت و کتابه ــل اس ــیار مفص ــه بس ــری ک ــوع دیگ موض
ــا در  ــات فیلمه ــاب موضوع ــد ، انتخ ــد ش ــته خواه ــان نوش ــان و کارشناس محقق
ــاره  ــه آن اش ــاه ب ــورت کوت ــا بص ــن در اینج ــه م ــت ک ــت مالهاس ــان حاکمی زم

ــم.  میکن
داســتانهایی کــه در ایــران فیلــم میشــوند بدلیــل شــرایط تحمیلــی و سانســور 
رژیــم، بــه اصــل و ریشــه و چگونگــی زندگــی مــردم و علــت و معلــول مشــکالت 
جامعــه از هــر نظــر نمــی پردازنــد، بلکــه بــا فــرار از ایــن روش و نگــرش ژرفگونــه، 
در ابعــادی کــه همــه میداننــد و آنهــم بصــورت مختصــر و غالبــا بســیار مصنوعــی 

ســاخته و پرداختــه مــی شــوند. 
آثــار هنــری بطــور کلــی و فیلمهــاي رئالیســتی بویــژه در هر زمــان بایــد آئینه 
زمــان خــود باشــند و در فیلمهــای تاریــخ نوعــی کالبــد شــکافی فرهنگــی صــورت 
ــان  ــا ضدقهرمان ــان ی ــهای قهرمان ــش و واکنش ــت کن ــان از واقعی ــا اذه ــرد ت گی
داســتان بواقعیــت برســند و از آن طریــق ذهــن خــود را شــفاف و برنــده ســازند. 
اســاس جاذبیــت فیلمهــای رئالیســتی در تاریــخ، همیشــه بازیابی شــخصیتهای 

داســتان و نیازهایشــان در خــود بیننده اســت.
ــکالت  ــدی، مش ــم آخون ــات رژی ــل و خراف ــت جه ــت حاکمی ــران تح در ای
اصلــی مــردم از قبیــل مشــکالت اقتصــادی )اختــالس و دزدیهــای نجومــی، فســاد 
ــی  ــن خواب ــاد، کارت ــا، اعتی ــاد، فحش ــر، فس ــکاری، فق ــری، بی ــوه گی اداری و رش
ــا، تجــاوز و  ــی )مشــکالت خانوادگــی و طالقه و...( مشــکالت فرهنگــی و اجتماع
قتلهــای ناموســی، دختــران فــراری، خودکشــی، ازدواجهــای اجبــاری و ســنتهای 
خرافــی و ...( و مشــکالت دیگــر مثــل محیــط زیســت و تاثیــر مســتقیم آن روی 
ــرار نخبــگان و مغزهــا و دیگــر مســائل مــردم ، همــه اینهــا و  زندگــی مــردم ، ف
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تمامیــت آنهــا در ســینما یــا جایــي ندارنــد و یــا از زاویــه افــکار آخوندی ســاخته و 
پرداخــت مــي شــوند و بــا ریشــه و اصــل مشــکالت کاری ندارنــد. در نتیجــه رژیــم 
آخونــدي هماننــد خطبــه هــای نمــاز جمعــه اش آنهــا را وســیله ای در خدمــت 
عقــب نگــه داری اذهــان مــردم بــکار میبــرد. در اینجاســت کــه مــي بینیــم جنــگ 
تمــام عیــار فرهنگــی رژیــم بــا مــردم و البتــه برعلیــه آزادیخواهــان و مبارزیــن و 
مجاهدیــن بارهــا و بارهــا از ســینما ادامــه مــی یابــد. نمونــه هایــش هــم اخیــرا 
ســریال هــای ابلهانــه اي میباشــد کــه بــر علیــه مخالفینــش مــي ســازد و مکــررا 
پخــش میکنــد کــه از نظــر تعفــن و گندیدگــی نمونــه هــای کامــل و بــارز تــراوش 
ــای  ــه ه ــن الی ــه تری ــب مان ــر از عق ــت و بغی ــتی اس ــی و فاشیس ــد ارتجاع عقای

رژیمــش کســی را نمیفریبــد. 

همانطــور کــه میدانیــم بســیاری از عاشــقان ســینه چــاک خمینــی کــه دیــروز 
در لبــاس شــکنجه گــر، پاســدار، بســیجی یــا لبــاس شــخصی یــا حتــی آخونــد 
نقــش ســرکوبگرانه بــراي حفــظ نظــام را بعهــده داشــتند، بــا یادگیــری تکنیکهای 
فیلمســازی - البتــه بــا هدایــت و راهنمایــی کارگردانــان حرفــه ای- همــان اهداف 
را بــا ایســتادن پشــت یــا جلــو دوربیــن دنبــال میکننــد. بعقیــده مــن ایــن آثــار 
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توهیــن بــه شــعور انســانی و فرهنــگ غنــی مــردم ایــران میباشــند.  
ــا  ــد ب ــران و در تبعی ــد در ای ــدان متعه ــران و هنرمن ــینما گ ــرف س ــا ح ام
ــد و  ــز دیگــري اســت. هنرمن ــردم چــه در خــارج و چــه در داخــل کشــور چی م
اثــرش در ارتبــاط بــا شــرایط جامعــه و چگونگــی زندگــی آنهاســت و کار هنــری 
از هــر نوعــش یــک رابطــه عاطفــی و عقالنــی بــا جامعــه میباشــد کــه البتــه وجــه 
ــر اســت. چطــور در کشــوری کــه ســرکوب و شــکنجه ،  عاطفــی آن برجســته ت
اعــدام و دزدیهــای نجومــی حاکمــان جامعــه را میبلعــد و انســانها در ابعــاد چنــد 
ده ملیونــی از ایــن شــرایط  در درد و رنــج هســتند، انســان هنرمنــد ســکوت کنــد 

و یــا بــا عاملیــن ایــن مصیبتهــا و فجایــع بــی حــد حصــر همــکاری نمایــد؟
ــا ســرنگونی ایــن رژیــم تغییــر کنــد و شــادی، آزادی و  ایــن شــرایط بایــد ب
رفــاه بــه جامعــه برگــردد و آن تنهــا و تنهــا بــا مبــارزه در همــه ابعــاد و مقــدم بــر 

همــه مبــارزه فرهنگــی و سیاســی میســر میگــردد. 
ــان  ــه اعتقــاد مــن در بهتریــن صورتــی ســیمای آزادی و قهرمان ایــن کار را ب
شــهر اشــرف انجــام داده و میدهنــد و براســتی یکــی از بزرگتریــن گنجینــه هــای 
فرهنگــی تاریــخ کشــورمان را ایــن قهرمانــان بــا وجــود محدودیتهــای بســیار زیــاد 
بوجــود آورده انــد و بزرگتریــن خــار در چشــم دشــمن و مرحــم بر دردهــای روحی 
مــردم را تولیــد کــرده انــد. آنهــا نــه تنهــا بــه مــردم آگاهــی و روحیــه مبارزاتــی 
ــی  ــرای راه حــل نهای ــوا میدهنــد ، بلکــه ذهنهــا را ب ــا محت و لبخنــد و شــادی ب
ــاده  ــی آم ــای نهای ــرای روز ه ــرنگونی اســت ب ــت س ــان جه ــی ام ــارزه ب ــه مب ک
میکننــد. باالرفتــن ســطح شــعور فرهنگــی سیاســی مــردم بزرگتریــن راهگشــایی 
بــرای حــل مشــکل اصلــی مــردم ایــران اســت و در ایــن راســتا همــه خفاشــان در 

رســیدن نــور آگاهــی بــه مــردم در هــراس بــه ســر میبرنــد.
ــوان جمــع  ــه ت ــر هســت، چــرا ک ــوع هن ــن ن ــد تری ــم و ســینما قدرتمن فیل
کــردن همــه هنرهــا در همــه زمینــه هــا را در خــود دارد. اشــکها و لبخندهــا، دلهــا 
و افــکار مــردم را پیونــد میزنــد و همــه ایــن عوامــل بایــد در رشــد و تعالــی فکــری 
و فرهنگــی ببینــدگان کمــک کنــد تــا بتواننــد علــت رابطــه هــا و معلولهــا را بــا 
عمــق بیشــتری ببیننــد و دریافــت کننــد. مســلما همانطــور کــه بارهــا ســینما در 



98

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

تاریــخ جهــان نشــان داده و میدهــد ، فیلمهــا میتواننــد مســیر و چگونگــی افــکار 
عمومــی را تغییــر دهنــد و ســمت و ســوی واقعگرایانــه نســبت بــه حــل نظــری 
ــا جامعــه و قدرتهــای حاکــم را روشــن ســازند و  مشــکالت فــردی و رابطــه آن ب
بخصــوص در جامعــه مــا ریشــه هــای جهــل و خرافــات و افــکار عقــب مانــده کــه 

ملیونهــا نفــر را از ســعادت واقعــی بازنگــه میــدارد را بســوزاند. 
آری وظیفــه ســینما گــران و فعــاالن رســانه ایــی گفتــن حقیقــت بــه مــردم 
ــی  ــینمای جهان ــت، س ــن حقیق ــورت گفت ــران در ص ــینماي ای ــت و آری س اس

ــود. خواهــد ب
با ایمان به پیروزی

 
* * * * *
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تابلو »چهارشنبه آتشین، کارزار ملی علیه استبداد« اثر منصور قدرخواه
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کوبلر نماينده سازمان ملل
يا ناقص حقوق به رسمیت شناخته بشری؟

سایت »همبستگی ملی« - 7 مرداد 91
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ــا در  ــری ب ــای فاشیســت هیتل ــی دوم و شکســت نیروه ــگ جهان ــد از جن بع
ــده  ــام ش ــمار و انج ــی ش ــای ب ــیار دردآور و جنایته ــات بس ــن تجربی ــر گرفت نظ

ــان ، نوشــته شــد: ــون اساســی آلم ــد در قان ــن بن ــه در اولی ــن نکت مهمتری

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.

کرامــت انســانی از تعــرض مصــون اســت. تمامــی ارگانهــای دولتی 
موظــف بــه احتــرام و محافظــت از آن هســتند.

آقــای کوبلــر ، ملقــب بــه تســهیل کننــده، کارمنــد وزارت امورخارجــه آلمــان، 
عضــو حــزب ســبز آلمــان )کــه دشــمنی هایــش بــا آزادیخواهــان و مقاومــت ایــران 
ســابقه طوالنــی دارد( و نماینــده فعلــی ســازمان ملــل در عــراق و مســئول بررســی 
ــت  ــت کرام ــه رعای ــف ب ــد و موظ ــرف بای ــاکنان اش ــائل س ــل مس ــل و فص و ح
انســانی باشــد. امــا مــا روزبــروز و بخصــوص بعــد از مالقــات بــا دژخیمــان وزارت 
ــان  ــم جانی ــت رژی ــت دس ــه او آل ــم ک ــران میبینی ــردم ای ــالن م ــات و قات اطالع
عمامــه بــه ســر )کــه بیــش از پنجــاه و شــش بــار توســط ارگانهــای ســازمان ملــل 
ــل )کــه بخاطــر جنایــت  بخاطــر نقــض حقــوق بشــر شــده اســت( و مالکــی قات

تحــت تعقیــب اســت(، شــده اســت.
بــه راســتی ایــن فــرد کــه مســئولیت بســیار ســنگین از طــرف ســازمان ملــل 
را بــه عهــده میگیــرد، نبایــد از قانــون و حقــوق انســانها مطلــع باشــد و از آن دفــاع 
ــه منافــع دولتهــا مدافــع حقــوق بشــر باشــد؟ و  ــی توجــه ب کنــد؟ و نبایســتی ب
ــد و  ــد بکن ــی میتوان ــا خــود هــر کاری از نظــر قانون ــن. و آی آنهــم حقــوق بنیادی
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حتــی بــا نوشــتن )یعنــی تعهــد دادان( میتوانــد ناقــص حرفهــای خــود باشــد؟
آیــا ایــن اعمــال ننگیــن مارتیــن کوبلــر کــه هیــچ چیــزی بــه غیــر از حفــظ 
منافــع رژیــم جانــی و وحشــی خامنــه ایــی و دســت نشــانده اش در عــراق نیســت 
چــه معنایــی در ایــن شــرایط کــه ایــران در راس کشــورهای ناقــص حقــوق بشــر و 
صادرکننــده تروریســم اســت و همــه مــردم ایــران و عــراق در عــذاب بســر میبرنــد 

دارد؟ 
ایــن اعمــال و موضعگیریهــای بســیار ننگیــن را، اگــر ســعی در متالشــی کردن 
ــل  ــه ســازمان مل ــراد وابســته ب ــت اف اپوزیســیون دمکراتیــک آنهــم تحــت حمای

نیســت، نامــش را چــه میتــوان گذاشــت؟

آری ایــن فعالیتهــای مارتیــن کوبلــر جــز یــک ننــگ بــرای ســازمان ملــل و 
ــت  ــران و دول ــر ای ــم ب ــان حاک ــا جانی ــف آن و جــز همدســتی ب ــای مختل ارگانه
ــل  ــازمان مل ــی س ــا ک ــدارد؟ ت ــري ن ــوان دیگ ــراق عن ]دســت[ نشــانده آن در ع
ــردم خــود و انســانهای آزاده  ــر م ــورد تنف ــه م ــا ک ــن دیکتاتوره عامــل دســت ای

ــود؟ جهــان خواهــد ب
ســازمان ملــل بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــرای جلوگیــری از نقــض حقــوق 
بشــر و جلوگیــری از هولوکاســتهای دیگــر و ترویــج صلــح و ثبــات جهانــی بوجــود 
آمــد و اکنــون مــا میبینیــم کــه همــه ســاله تریبونــش محــل ســخنرانی احمــدی 
نــژاد نافــی وجــود هولوکاســت میباشــد و نماینــده ســازمان ملــل مارتیــن کوبلــر 
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تمامــی حقــوق برســمیت شــناخته بیــن المللــی ســاکنان اشــرف را علنا زیــر پــا 
میگــذارد. 

آیــا جهــان متمــدن و دبیــرکل ســازمان ملــل آقــای بــان کــی مــون میتواننــد 
ــکنی و  ــوق ش ــد و حق ــض تعه ــه از نق ــن درج ــا ای ــردی ب ــه ف ــد ک ــول کنن قب
ــده ســازمان  ــان  نماین ــان همچن ــوق بشــر در جه ــک حق ــض ی ــا ناق همــکاری ب

ــل در عــراق باشــد؟ مل

* * * * *
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دو نمونه از آثار هنری منصور قدرخواه
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مماشات حّتی الموت
يا تا انقالب مهدی!؟ 

همبستگی ملی ـ مرداد 91 
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ــن  ــود. ای ــتر میش ــوریه بیش ــوالت در س ــرعت تح ــدت و س ــه روز ش روز ب
تغییــرات انقالبــی و بســیار شــتابان ، سیاســتهای کشــورهای مختلــف مخصوصــا 
آنهایــی کــه خــود را مدافــع حقــوق بشــر و صلــح و ثبــات در خاورمیانــه میداننــد 
ــه ســئواالت عاجــل  ــز از پاســخ ب ــار میکشــاند و راه گری ــام عی ــش تم ــه چال را ب
را بــرای همــه دولتهــای مهــم جهــان و سیاســتمداران آن و در صــدر آن آمریــکا 

)کــه تنهــا ابرقــدرت جهــان اســت( نمیگــذارد. 
دردهــا و رنجهــا و قهرمانیهــای مــردم ســوریه دیگــر مثــل ســالهای گذشــته 
قابــل سانســور و چشــم پوشــی نیســت و بــه مــدد شــبکه هــای اجتماعــی وجــدان 
ــد و  ــان وقوع حضــور دارن ــا در زم ــی حــی و حاضــر تقریب ــکار عموم بشــری و اف
نمیگذارنــد بنــد و بســت هــای ننگیــن ایــن کشــتارها )کــه در زمــان حافــظ اســد 

صــورت گرفــت( را نادیــده بگیرنــد.
مــردم قهرمــان ســوریه نشــان داده انــد کــه بــه هــر بهــای الزم دیکتاتــور جالد 
ــد  ــه آزادی و دمکراســی خواهن ــر میکشــند و ب ــه زی ــام دمشــق را ب و خــون آش
رســید. در ایــن میــان نقــش کشــورهای حامــی رژیــم اســد ماننــد روســیه و چیــن 
رســوایی بــی نظیــری را برایشــان بوجــود آورده اســت کــه بایــد در مقابــل تاریــخ 

و افــکار عمومــی ملــت خــود و جهــان جوابگــو باشــند.
امــا فراتــر از روســیه و چیــن در اشــتراک در جنایــات رژیــم اســد، ایــن رژیــم 
جهــل و جنایــت خامنــه اي اســت کــه برخــود میلــرزد و بــی پــروا از جنایــات و 
قتــل عامهــا حمایــت کامــل میکنــد و علنــی اعــالم میکنــد بعــد از ســوریه مــا 

خواهیــم بــود. 
ــد و  ــس میکن ــا ح ــا را عمیق ــزی دیکتاتوره ــت فروری ــه اي دومینو افک خامن
میدانــد کــه بعــد از اســد خــود او بــه زیــر کشــیده خواهــد شــد. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه دیگرحمایتهــا را علنــی میکنــد ، چــرا کــه زمــان برعلیــه اســد شــتابان 
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ــه از کیســه  ــنگین و البت ــت بســیار س ــا قیم ــه اي ب ــب خامن ــن ترتی اســت. بدی
ــع ســرنگونی  ــا مان ــد انجــام میدهنــد ت ــر مــی آی مــردم  هــر کاری از دســتش ب
ــت  ــه دول ــان ب ــی و فرم ــات پیاپ ــتن جلس ــه گذاش ــد. از جمل ــد گردن ــم اس رژی
ــردم  ــتار م ــرای کش ــداران ب ــتادن پاس ــا، فرس ــه ارگانه ــپاه و بقی ــس و س و مجل
ســوریه، کمکهــای نظامــی و اقتصــادی کالن، تــا فرمــان دادن بــه مالکــی در عــراق 

ــم اســد )23 مــرداد 1391(.  ــات رژی ــرای حمایــت بیشــتر ازجنای ب
ــار روزهــای پیــش نشــان از سرنوشــت محتــوم اســد  ــه اخب نگاهــی گــذارا ب
دارد کــه همچــون قذافــی در گــرداب مهیــب خشــم مــردم قهرمــان و بپاخاســته 

خویــش آخریــن روزهــای جنایــت خــود را میگذارنــد.
نخســت وزیــر ســوریه بــه دیکتاتــور پشــت کــرد و بــه مــردم و ارتــش آزادی 
ســوریه پیوســت. »جــدا شــدن نخســت وزیــر بشــار اســد از و پناهندگــی او و چنــد 
وزیــر و مقــام مهــم دولتــی«، »گســترش عملیــات ارتــش آزادی علیــه نیروهــای 
ــراف  ــوریه«، »اعت ــم در س ــق مه ــهرها و مناط ــد و آزادی ش ــار اس ــرکوبگر بش س
ــد«  ــپاه بودن ــراد س ــوریه اف ــده در س ــتگیر ش ــزدوران دس ــه م ــه اینک ــی ب صالح
)رســانه حکومتــی عصــر ایــران 18 مــرداد 1391(. »اعــالم خطــر الریجانــی کــه 
ــل  ــم جه ــد رژی ــه )بخوانی ــه کشــورهای منطق ــده هم ــا آین ــوریه ب ــت س سرنوش
ــی  ــی از مالک ــت جلیل ــت«، » درخواس ــده اس ــن ش ــه اي( عجی ــت خامن و جنای
بــرای اجــازه عبــور هواپیماهــای حامــل ســالح بــه ســوریه« )تلویزیــون الشــرقیه( 
و اینکــه باالخــره اســد مانــده و افــراد معــدودی در کنــارش. در مالقــات جلیلــی و 
اســد هیــچ مقامــی از ســوریه در اتــاق مذاکــرات حاضــر نبــود. بســیار قابــل توجــه 

اســت و نشــان اواخــر عمــر رژیــم دارد. 
ــل  ــران و ســوریه قاب ــه رژیمهــای ای در کنــار آن حملــه بی ســابقه اردوغــان ب
توجــه اســت. چــرا کــه اردوغــان چنــدی پیــش رابــط اصلــی آمریــکا بــا خامنــه 
ــس  ــه خامنــه اي و برعکــس میرســاند و کنفران ــا را ب ــود و نامــه هــای اوبام اي ب
اتمــی در اســتانبول بــرای رژیــم تشــکیل میــداد و همیشــه ســعی در میانجیگــری 
مــا بیــن رژیــم و آمریــکا را داشــت، ناگهــان مواضــع خــود را بــه خصــوص بخاطــر 
پشــتیبانی رژیــم از جنایــات اســد تغییــر داده اســت. اردوغــان در ایــن حملــه بــه 
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خامنــه اي گوشــزد میکنــد کــه: »زمانــی کــه هیــچ کــس بــا ایــران نبــود مــا در 
کنــارش ایســتادیم«. او ادامــه میدهــد کــه: »آیــا ایــن جــزء اعتقــاد ماســت کــه از 

رژیمــی دفــاع کنیــم کــه 25 هــزار نفــر را کشــته اســت؟«
ــش  ــد و نق ــی بزن ــوریه حرف ــورد س ــه در م ــت ک ــی نیس ــال کس ــر ح ــه ه ب
ــد و  ــی کن ــتناک نف ــای وحش ــات و تراژدیه ــران را در جنای ــر ای ــم ب ــم حاک رژی
ــش در اقصــی  ــه اي و کمکهای ــم خامن ــای رژی ــه محکومیــت دخالته ــم ک میبینی

ــند. ــا میباش ــانه ه ــی رس ــار اصل ــه از اخب ــاط منطق نق
امــا در ایــن میــان سیاســتهای متضــادی بــا موضعگیریهــای کشــورهایی کــه 
ظاهــرا از کشــتار در ســوریه ابــراز انزجــار میکننــد بخصــوص دولــت آمریــکا هــم 
ــکار جهانیــان  ــا در اف ــده گرفــت و ی ــرا نادی ــه چشــم میخــورد کــه نمیتــوان آن ب
الپوشــانی کــرد و بســیاری از سیاســتمداران آمریکایــی بارهــا نارضایتــی خــود را 

از اقدامــات دولــت خــود ابــراز داشــته انــد. 
در حالیکــه مــردم قهرمــان ســوریه  عامــل اصلــی کمــک بــه کشــتار و جنایــت 
را رژیــم ایــران قلمــداد میکننــد عکســهاي خامنــه اي و پرچــم خرچنــگ نشــانش 
را بــه آتــش میکشــند و بــه همیــن دلیــل نبردشــان بــا رژیــم اســد را نبــرد بــر 
علیــه رژیــم جنایتــکار خامنــه اي هــم مینامنــد و شــهر حمــص ســرکوب شــده را 
بــه عنــوان شــهر خواهــر قــرارگاه اشــرف مجــروح اعــالم مــی کننــد امــا براســتی 
دولــت  آمریــکا بــا ایــن تحــوالت و ایــن نزدیکــی دو جنبــش مردمــی چــه میکند؟

در مــورد ســوریه از کمکهــای اساســی انســانی و کمــک بــه آورگان و مســلح 
کــردن ارتــش آزادي ســوریه و بــه خصــوص ایجــاد ممنوعیــت پــرواز روی 
خــاک ســوریه )ماننــد لیبــی( و ایجــاد کریــدور بــرای خــروج آورگان جنگــی بــه 
کشــورهای همســایه ســرباز میزنــد و ایــن در حالــي اســت که رژیــم اســد بطــور 
ــا  ــهر ه ــاران ش ــرای بمب ــنگین ب ــالحهای س ــی و س ــروی هوای ــی از نی روز افزون

ــد. اســتفاده میکن
در مــورد ایــران و اپوزســیون اصلــی آن یعنــی ســازمان مجاهدیــن همچنــان 
بــر خــالف حکــم دادگاه آنــرا در لیســت ســیاه ســازمانهای تروریســتی با پافشــاری 
ــی در  ــده پارلمان ــزار نماین ــد ه ــرف چن ــتها از ط ــه درخواس ــدارد و هم ــه می نگ
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ــان  ــوق دان ــی و حق ــی نظام ــته سیاس ــخصیتهای برجس ــه ش ــان و از جمل جه
ــا ســازمان منســجم و  ــه تنه ــگارد و و علی ــی ان ــده م ــی را نادی برجســته آمریکای
معتقــد بــه دمکراســی ، برابــري و جدایــي دیــن و دولــت در محــور یــک ائتــالف 
فراگیــر از افــکار و اعتقــادات مختلــف مثــل شــورای ملــی مقاومــت )کــه جــدی 
تریــن خطــر بــرای دشــمنترین دشــمن بشــریت و تمــدن میباشــد( عمــل میکنــد، 
هــر چنــد کــه بایــد میدانســت کــه ایــن ســازمان بــا ســابقه و تجــارب مبــارزه بــا 
دو دیکتاتــوري و بــه خصــوص پشــتوانه بیــش از ســه دهــه مقاومــت و پایــداري در 
برابــر مهیــب تریــن نیــروي ارتجاعي تاریــخ ایــران و بــا از ســرگذراندن ســهمگین 
تریــن آزمایشــها و توطئــه هــا و پرداخــت ســنگین تریــن بهــاي ممکــن، جریانــی 
نیســت کــه از بیــن بــرده شــود و تجربــه ثابــت کــرده کــه بــا هــر ضربــه قــوی تــر 
برخواهــد خواســت و بــه همیــن دلیــل میتوانــد بزرگتریــن تجمعــات سیاســی را 
هرســاله بــه پــا کنــد. تجمعاتــی کــه بــه گفتــه سیاســتمداران برجســته آمریکایــی 

هــر دو حــزب آمریــکا حتــی مشــترکا قــادر بــه برپایــی آن در آمریــکا نیســتند.
کارشــکنی هــای مالکــی کــه بنیادیتریــن حقــوق مثــل آب و بــرق و 
ــرم  ــث ش ــگارد باع ــی ان ــده م ــاران و... را نادی ــوق بیم ــی حق ــان و حت ــایه ب س
ــن تعهــد کتبــی حفاظــت  ــه مجاهدی آزادیخواهان آمریکائیســت کــه دولتشــان ب
داده اســت و آنهــا را در مقابــل وحشــیان خامنــه اي - مالکــی رهــا کــرده اســت. 
دفــاع از رفتــار ســرکوبگرانه مالکــی توســط دولــت آمریــکا بــه کمــک دورغهای 
نفــرت انگیــز مارتیــن کوبلــر مســئول یونامــی در عــراق بســته بنــدی دیپلماتیــک 
میشــود. کســیکه بــه عنــوان تســهیل کننــده زیــر تمامــی قــول و قرارهایــش البته 
بعــد از نشســت بــا جــالدان وزارت اطالعــات در تهــران  میزنــد و متاســفانه ایــن 
توطئــه مــورد اســتقبال معــاون ســخنگوی وزارت خارجــه آمریــکا قــرار میگیــرد، 
ــوص  ــا در خص ــدارد: »ادعاه ــالم می ــیبی اع ــر پرنس ــالف ه ــه برخ ــه طوریک ب
غیرانســانی بــودن وضعیــت اردوگاه حریــه بــا مشــاهدات مقامهــای آمریکایــی کــه 
ــل  ــازمان مل ــران س ــزارش ناظ ــن گ ــد و همچنی ــرده ان ــد ک ــن اردوگاه بازدی از ای
ناســازگار اســت. طبــق ایــن گــزارش و دیگــر اطالعــات موجــود، شــرایط زندگــی 

در اردوگاه حریــه باالتــر از اســتانداردهای قابــل قبــول بیــن المللــی اســت«. 
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ــی از  ــرا حت ــه چ ــد ک ــوش میکن ــد فرام ــه عم ــاون ســخنگو ب ــای مع ــا آق ام
پیشــنهاد شــخصیتهای برجســته آمریکایــی همچــون شــهردار ســابق رودی 
جولیانــی و وزیــر دادگســتری موکیــزی و تــام ریــچ وزیــر امنیــت و پاتریــک کندی 
ــتقبال  ــی اس ــدان لیبرت ــد از زن ــرای بازدی ــر ب ــیاری دیگ ــی و بس ــرال کیس و ژن
ــه اي  ــل سرســپرده خامن ــع عام ــه نف ــز را ب ــام همــه چی ــرده ابه ــد و در پ نمیکن

ــد؟  ــان میکن بی
در کنــار ایــن موضعگیــری دیگــر هیــچ جــای تعجبــی برایمــان باقــی نمــی 
ــرای  ــزار دالر ب ــا 100 ه ــکار اوبام ــم: »هم ــم بخوانی ــار را ه ــن اخب ــه ای ــد ک مان
ــا  ــران دســتمزد گرفــت، )واشــینگتن پســت(«. و ی ــم ای ــا رژی تســهیل تجــارت ب
ــد«.  ــی کن ــا نم ــرد را ره ــتاندارد چارلرت ــک اس ــران، بان ــا ای ــه ب ــوایی معامل »رس
طبــق گفتــه رســانه هــای مختلــف آمریکایــی اســتاندار چارلرتــرد از طــرق شــعبه 
اش در آمریــکا )نیویــورک( مبلــغ ناچیــز و بــی مقــدار 250,000,000,000 دالر را 
بــرای مالهــای جانــی در زمانیکــه مــورد تحریــم بــوده انــد رد و بــدل کــرده اســت. 
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بــه راســتی آیــا ایــن توهیــن بــه مــردم و شــعور خــود مــردم آمریــکا نیســت 
کــه چنیــن مبلغــی را بعــد از یــازده ســپتامبر 2001 کــه همــه تواناهــای دولتــی 
ــه میشــد ، پنهــان کــرد؟ چــه  ــه کار گرفت ــی پولهــای تروریســتها ب ــرای رد یاب ب
کســانی بــر خــالف قوانیــن آمریــکا از ایــن معاملــه کثیــف خبــر داشــته و دســت 

بــه اقدامــات قانونــی نــزده انــد؟
براســتی اگــر اینهمــه تــراژدی غــم انگیــز و جانهــای پــاک بــرای رســوا کــردن 
سیاســت مماشــات بــه عیــان شکســت خــورده نبــود، آنــرا بایــد بــه عنــوان طنــز 
ــه خصــوص  ــه و ب ــای خاورمیان ــا ملته ــکا ب ــت آمری ــخ تاریخــی در رابطــه دول تل

ملــت ایــران نامیــد. 
اوال: مبــادا کــه فکــر کنیــم کــه البــي گــران حرفــه اي و کمپانیهــا و دالالن 

نفــت بــا ایــن وزارتخانــه در ارتبــاط هســتند!
ــه شــکی نکنیــم کــه  ــه حســن نیــت این وزارتخان ثانیــا: مــا ایرانیــان بایــد ب
ــا  ــا زنــدان لیبرتــی ب اســتانداردهای قابــل قبــول بیــن المللــی شــان در رابطــه ب
اســتاندارد چارلرتــرد کــه در عیــن تحریــم و قوانیــن ســخت مجــازات رژیــم ایــن 
مبلــغ بســیار، بســیار ناچیــز را آنهــم در بیــش از 60,000 واریــز پــول انتقــال داده 

انــد تطبیــق داده شــده اســت. 
ثالثــا: حتمــا توصیــه اکیــد وزارت خارجــه هــم ایــن میباشــد کــه  اصــال و ابــدا 
فکــر نکنیــم کــه امریــکا امــکان پیگیــري و کشــف جابجایــی قاچــاق نفــت رژیــم  

را دارد. رژیــم ایــران یواشــکی ایــن کار را میکنــد! 
ــا  رابعــا: وزارت خارجــه بعــد از ایــن همــه موفقیــت! در سیاســت مماشــات ب
ــرف  ــده! ط ــت ش ــم تثبی ــک رژی ــا ی ــزرگ! ب ــیار ب ــتاوردهای بس ــه دس ــن هم ای
ــچ  ــا را هی ــه: »م ــد ک ــد قاســمی معترفن ــی ســران ســپاهش مانن ــه حت اســت ک
کجــا راه نمــی دهنــد و شــاه الاقــل یــک جائــی داشــت بــرود مــا کجــا را داریــم؟« 
همچنــان حرفــش و سیاســتش یکــی اســت: مماشــات، مماشــات حتــی المــوت 

یــا تــا انقــالب مهــدی ادامــه دارد!
از مــزاح کــه بگذریــم بایــد این ســه ســئوال را در برابــر وزارت خارجــه قــرار 

داد:
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یــک: تفــاوت مــردم تونــس، مصــر، لیبــی، یمــن، ســوریه بــا ایــران چیســت و 
آیــا مــردم بپاخاســته ســوریه و ارتــش آزادي آن هــم تروریســت هســتند؟ 

دو : مگر میشود در این دوران هم بند و بستها را الپوشانی کرد؟ 
ســه: چــرا بهتریــن فرزنــدان و آزادیخواهــان مــردم ایــران را برخــالف احــکام 
مختلــف دادگاههــاي خودتــان در لیســت نگــه میداریــد تــا دســتاویز مالکــي بــراي 

حملــه و ســرکوب و کشــتار و جابــه جایــي اجبــاري قرارگیــرد؟ 
اشــرفیان نماینــده و رزمنــدگان آزادي همــان ملتــی هســتند کــه صــد و چنــد 
ســالی اســت بــرای احقــاق حقوقشــان میجنگــد، مردمــی کــه معیارشــان بــا همــه 
آزادیخواهــان جهــان و از جملــه آزادیخواهــان آمریکایــی ماننــد جفرســون، آبراهام 
ــتن  ــوق و داش ــاق حق ــت و آن احق ــان اس ــگ یکس ــر کین ــن لوت ــن و مارتی لینک
ــت در  ــن و دول ــي دی ــر جدای زندگــی آزاد در یــک جامعــه دمکراتیــک مبتنــي ب

کنــار حســن همجــواری بــا ملتهــای همســایه اســت.
آیــا فکــر میکنیــد همچنــان دنیــا در زمــان کودتــای 19 اگوســت 1953 )28 
مــرداد 1332( باقــی مانــده و فقــط زور، ظلــم، تزویــر و دروغ پیــروز خواهــد شــد؟

* * * * *
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 جامعه جهانی منتظر چیست؟ 

همبستگی ملی ـ آذر 1391
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فجایعــی کــه در حــال حاضــر در منطقــه خاورمیانــه در جریــان اســت وجــدان 
بشــری را بیــش از هــر زمــان بــه درد مــی آورد و یــک راه نهائــي و عاجــل را بــرای 
حســاس تریــن منطقــه جهــان از طــرف ســازمان ملــل و کشــورهای مهــم جهــان 

. میطلبد
جنایــات و سیاســتهای مخــرب حاکــم وحشــی و جنایتــکار ایــران علــی خامنه 
ــن  ــال تری ــی صــدای فع ــه حت ــد ک ــان شــده ان ــدر عی ــر آنق ــش دیگ ای و عوامل
مماشــات گــران بــا رژیــم ایــران مثــل تونــی بلــر نخســت وزیــر ســابق انگلســتان 

را هــم درآورده اســت.
ــودش و  ــال خ ــالیان س ــر س ــی بل ــه تون ــد ک ــی میدانن ــان سیاس ــه آگاه هم
وزیــر امورخارجــه اش معــروف بــه آیــت اهلل جــک اســترا حداکثــر تــالش بــرای 
نگهــداری از رژیــم فاشیســتی مذهبــی خامنــه ای را داشــت و بزرگتریــن خدمــات 
ــه ایــن رژیــم انجــام داد، از جملــه ایــن کــه ســازمان مجاهدیــن خلــق  را هــم ب
ــای  ــازمان ه ــت س ــران، را در لیس ــرات ای ــیون دمک ــن اپوزیس ــوی تری ــران، ق ای
تروریســتی اروپــا بــرد و بــا مشــکالت بســیار زیــاد حقوقــی درگیــر کــرد تــا وقــت 

ــه راههــای دیگــر بکشــاند.  ــر را ب ــرژی اپوزیســیون فعــال و موث و ان
در ســال 2003 دولــت بلــر و جــک اســترا در بمبارانهــای پایگاههــای ارتــش 
آزادیبخــش ایــران )کــه بــی طرفــی خــود را در جنــگ بارهــا اعــالم کــرده بودنــد(، 
باعــث شــهادت عــده زیــادی از آزادیخواهــان مجاهــد شــد، نقش اساســی داشــتند. 
ــه دلیــل جنایتهــاي بــي پایــان و سیاســتهای مخــرب خامنــه ای در  امــا حــاال ب
منطقــه، تونــی بلــر در مصاحبــه ای بــا ســی ان ان بــه شــکوه و شــکایت از رژیــم 
پرداخــت و ضمــن اعتــراف بــه اینکــه »رژیــم تهــران در پشــت همــه حــوادث غــزه 
ــی در  ــر تغییرات ــه: »اگ ــرد ک ــه مشــخص ک ــن جمل ــا ای ــرار دارد« راه حــل را ب ق
تهــران صــورت گیــرد، مــن نســبت بــه وضعیــت کل منطقــه صــد بــار خوشــبین 
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تــر خواهــم بــود«.  او بــر ایــن نکتــه کــه بســیاری از مشــکالت منطقــه خاورمیانــه 
ناشــی از وجــود منحــوس رژیــم وحشــی و درنــده حاکــم بــر ایــران اســت تاکیــد 
ــات  ــه ثب ــدی اتمــی نیســت، بلکــه ب ــورد توانمن ــا در م ــن مســئله تنه ــرد: »ای ک
ــه از جملــه غــزه را  منطقــه نیــز مربــوط مــی شــود کــه همــواره تمــام خاورمیان

تهدیــد مــی کنــد«. 
ــه  ــکار اســد ک ــم جنایت ــه رژی ــی رحمان ــه کشــتار ب ــزه ب ــع غ ــار فجای در کن
ــم و  ــرزه در میــاورد هــم بنگری ــه ل وجدانهــای بیــدار هــر انســانی در جهــان را ب
فقــط نگاهــي بــه سیاســتهای خامنــه ای جــالد در رابطــه بــا ایــن قتــل عــام هــای 

ــه بیندازیــم. روزان
آنچــه مســلم اســت و همــه دنیــا 
میداننــد و بــه آن بعضــا اعتــراف میکننــد 
ــم  ــم حاک ــای رژی اینســتکه بدون حمایته
بــر ایــران از جنایــات اســد، ماههــا پیــش 
فجایــع و کشــتار در ســوریه پایــان یافتــه 
ــود و اســد هــم همچــون دیکتاتورهــای  ب
ــن  ــی و یم ــر، لیب ــس، مص ــر در تون دیگ

ــود.  ســرنگون شــده ب
ــه  ــف از جمل ــهای مختل ــق گزارش طب
خبرگــزاری روســیه اســد خــود حاضــر بــه 
تــرک ســوریه بــود. امــا ایــن فرســتادگان 
خامنــه ای بودنــد کــه او را بــه مانــدن بــا 
حمایــت کامــل مــادی و فرســتادن قاتالن 

پاســدار قانــع کردنــد و اســد را در حقیقــت در ادامــه جنایــات وحشــتناکش یاری 
کامــل رســاندند. از آن بــه بعــد هــر خونــی که در ســوریه ریخته شــد، مســئولیتش 
بیــش از اســد بــا خامنــه ای بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اپوزیســیون 
ــد و آن را عامــل  ــه ای رد میکن ــم خامن ــا رژی ــی را ب ــه مذاکــره ای ســوریه هرگون

جنایتهــای رژیــم اســد میدانــد.

خامنه ای در آتش 
اثر منصور قدرخواه
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ــام  ــه انج ــه اش را مخفیان ــاي جنایتکاران ــت ه ــی حمای ــه زمان ــه ای ک خامن
میــداد و فــی المثــل پاســداران اعزامــي بــه ســوریه را زائــر مینامیــد و رژیمــش 

ــی  ــا بخش ــری ب ــی میانجیگی مدع
از اپوزیســیون میشــد، دیگــر بعــد 
از گذشــت زمــان و عــدم تــوان در 
کتمــان حقایــق تمــام پــرده هــا را 
بــه کنــار میزنــد و امــروزه علنــا از 
قتــل عــام مــردم ســوریه حمایــت 
ــر  ــد: »چنانچــه در ه ــل میکن کام
ــارج آن  ــان از خ ــوری، مخالف کش
ــز شــوند،  ــه ســالح مجه کشــور ب
بطــور طبیعــی، نظــام حاکــم نیــز 
ــرد«.  ــد ک ــا برخــورد خواه ــا آنه ب

ــن  ــی ســالح از نظــر ای ــان و مــردان و کــودکان ب یعنــی همــه قتــل عامهــای زن
ــی بالفطــره مشــروع اســت. جان

طبــق اطالعیــه دبیرخانــه شــورای ملــی مقاومــت ایــران بــه تاریــخ 29 آبــان 
1391 خامنــه ای بــه تازگــی در یــک جلســه درونــی گفتــه اســت: »بــرای نجــات 
ســوریه و بشــار اســد بایــد خطــر را بــه جــان خریــد. آنجــا خــط مقــدم اســت و 
ادامــه مقاومــت بســتگی بــه مانــدن بشــار اســد دارد. بنابرایــن بایــد بــه طــور همــه 
ــران، ســوریه  ــرای ]رژیــم[ ای ــی ب جانبــه آن را پشــتیبانی کــرد، در شــرایط کنون

مهمتــر از عــراق و لبنــان و هنــد و افغانســتان و پاکســتان اســت«.
ــش  ــه مزدوران ــس از جمل ــچ ک ــر هی ــه دیگ ــه ای ک ــی خامن ــه عل ــی فقی ول
بــرای حرفهایــش تــره هــم خــرد نمیکنــد بــرای ادامــه حیــات ننگینــش اســلحه 
و پاســدار و لبــاس شــخصی و میلیاردهــا پــول از کیســه مــردم بــرای حفــظ اســد 
میبخشــاید و از هــر جنایتــی در حــق مــردم ســوریه دفــاع میکنــد. خامنــه ای کــه 
خــود عامــل اصلــی جنایــات رژیــم اســد میباشــد و پاســداران ویــژه اش دســت 
ــی ســالح  ــاه و ب ــالمندان بیگن ــودکان و س ــردان و ک ــان و م ــدر کار کشــتار زن ان
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ســوری میباشــند، در واکنــش بــه اجــالس دوحــه و پیشــرویهای ائتــالف نیروهــای 
مقاومــت ســوریه و بــه رســمیت شــناختن نیروهــای اپوزیســیون و ارتــش آزاد ایــن 
کشــور، گروهــی از مــزدوران خــود را در تهــران جمــع آوری کــرد تــا بــه خیــال 

احمقانــه خــود از ســقوط اســد جلــو گیــری کنــد.
خامنــه ای کامــال دقیــق میدانــد و احســاس میکنــد کــه در ُدمینــو راه افتــاده 
بعــد از اســد نوبــت مالکــی و رژیــم خــودش میباشــد. او بــرای فــرار از بحرانهــای 
ــه  ــور ب ــته مجب ــل گذش ــاز مث ــه ب ــرا گرفت ــرپای رژیمــش را ف ــه س ــاری ک مرگب
صــدور بحرانهــای مختلــف اســت. درهمیــن راستاســت کــه در عــراق مالکــی غــالم 
حلقــه بگوشــش بــه بحــران ســازی در کردســتان و مناطــق دیگــر عــراق مشــغول 
اســت بــه طوریکــه همســایه مهــم عــراق ترکیــه مرتبــاً بــه نــوری مالکــی هشــدار 
میدهــد و نخســت وزیرایــن کشــور رجــب طیــب اردوغــان، نــوری مالکــی را متهــم 

میکنــد کــه کشــورش را بــه ســوی جنــگ داخلــی ســوق می دهــد.
رژیــم فاشیســتی مذهبــی حاکــم بــر ایــران کــه بــا بحرانهــای مرگبــار مختلــف 
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــي روبروســت در واپســین دوران حیــات خــود دســت 
ــی و  ــع ارتجاع ــه از مواض ــان داده ک ــف نش ــق تجارب مختل ــد و طب ــا میزن و پ
ــده اش  ــرگ برن ــه اش هرگــز عقــب نشــینی نخواهــد کــرد. تنهــا ب ســلطه طلبان
هــم بــه زعــم خــودش مهیــب تریــن ســالح ممکنــه یعنــی بمــب اتمــی میباشــد.

بــر خــالف بازیهــای رایجــی کــه مبنــی بــر عقــب نشــینی بــا جامعــه جهانــی 
ــی و  ــه دارد. س ــی وقف ــالش ب ــش ت ــه بمب ــتیابی ب ــرای دس ــان ب ــد همچن میکن
انــدی ســال تجربــه نشــان داده اســت کــه ایــن رژیــم بــه غیــر از تســلیم جامعــه 
ــر منطقــه و در نهایــت در  جهانــی در جهــت برســمیت شــناختن هژمونــی اش ب
جهــان بــه هیــچ چیــز دیگــری راضــی نمیشــود و هیــچ بســته تشــویقی و غیــره 
ــه رســمیت نمیشناســد. ایــن تنهــا و تنهــا راهیســت کــه علــی خامنــه  را هــم ب
ــه عقــب  ــه آن عمــل میکنــد، اگــر کســی میتوانســت هیتلــر را ب ای میبینــد و ب
ــی  ــاگرد خمین ــی و ش ــت مذهب ــم فاشیس ــن رژی ــد ای ــد میتوان نشــینی وادار کن

جانــي الفطــره را هــم بــه عقــب نشــینی وادارد.
امــا ســئوال مهــم در ایــن رابطــه، کــه حتــی مماشــاتگران دیــروز هــم بــه عدم 
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تــوان در تغییــر رفتــار رژیــم بــه آن معترفنــد، اینســتکه: چــرا حــق مــردم ایــران 
در رابطــه بــا مقاومــت مشــروعي کــه ســابقه آن بیــش از همــه دیگــر کشــورهای 

در حــال قیــام میباشــد علنــا بــه رســمیت شــناخته نمیشــود؟
و چــرا بــا وجــود بزرگتریــن حمایــت نماینــدگان کشــورهای جهــان )کــه بیش 
از یــک میلیــارد مــردم جهــان را نمایندگــی میکننــد( از شــورای ملــی مقاومــت 
ــورهای  ــل و کش ــازمان مل ــرف س ــرفراز از ط ــت س ــن مقاوم ــوی، ای ــم رج و خان
قدرتمنــد جهــان بعنــوان نماینــدگان واقعــی مــردم بــه رســمیت شــناخته نشــده 
ــده  ــن پدی ــان از خطرناکتری ــردم جه ــر نجــات م ــه فک ــر کســی ب اســت. آری اگ
تاریــخ بشــری یعنــی فاشیســم مذهبــی در ایــران اســت، بیــش از اینکه دربــاره راه 
حــل نظامــی و عملکردهایــی کــه در عمــل بــه ضــرر مــردم ایــران و منطقــه اســت 
ســخن پراکنــی کنــد، بایــد حــق مســلم و طبــق قوانیــن بیــن المللــی مشــروِع 
مقاومــت مــردم ایــران در مقابــل جانیــان حاکــم بــر کشورشــان را بــه رســمیت 

بشناســد.
خانــم رجــوی رئیــس جمهــور برگزیــده مقاومــت ســالیان پیــش در پارلمــان 
اروپــا ایــن راه حــل را در مقابــل جامعــه جهانــی قــرار داده انــد کــه: مقاومــت مــا 
نــه جنــگ میخواهــد نــه مماشــات. تنهــا خواســت مقاومــت به رســمیت شــناختن 

راه حــل ســوم یعنــی بــه رســمیت شــناختن حــق مقاومــت مــردم ایــران اســت.
در ایــن راه حــل بســیار خردمندانــه کــه بــه نفــع همــه کشــورها و ملتهــای 
ــورهای  ــیاری از کش ــل بس ــی مث ــران حت ــت ای ــت،  مقاوم ــان اس ــه و جه منطق
دیگــر کــه انقالبیونــش خواســتار اســلحه هســتند آن را هــم درخواســت نمیکنند،  
بلکــه تنهــا و تنهــا خواهــان بــه رســمیت شــناختن حــق مســلم و قانونــی یــک 
ــم  ــدي و فراه ــم آخون ــرنگونی رژی ــی س ــود یعن ــوق خ ــاق حق ــرای احق ــت، ب مل

ــان ممکــن اســت. ــن زم ــات آزاد در کوتاهتری ــک انتخاب کــردن شــرایط ی
البتــه و صــد البتــه ایــن مقاومــت همچون اشــرفیان پایــدار و مایه هــای افتخار 
ــان دادن  ــد و راه پای ــران و بشــریت معاصــر منتظــر کســی نخواهنــد مان ملــت ای
بــه ایــن مصیبتهــا را تنهــا و تنهــا بــا قــدرت خــود بــه پیــش خواهــد بــرد. وظیفــه 
ــی را متوجــه مســئولیتهایش، و  ایــن مقاومــت و یارانــش اینســتکه جامعــه جهان
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آنهــم طبــق قوانیــن بیــن المللــی، کنــد. پــس بــه جامعــه جهانــی بایــد گفــت: بــه 
وظایــف خــود طبــق قوانیــن بیــن المللــی عمــل کنیــد. پــس از ایــن همــه تجربــه 
هــاي دردنــاک ســی و انــدی ســاله کــه بهایــش را مــردم ایــران، عــراق، لبنــان، 
ــورهای  ــه کش ــت هم ــالمی و در نهای ــورهای اس ــه کش ــوریه و هم ــتان، س افغانس

جهــان پرداختــه انــد دیگــر منتظــر چــه چیــزی هســتید؟
ــده و  ــالم ش ــع اع ــورد مواض ــبهه در م ــک و ش ــرای ش ــی ب ــر جای ــا دیگ آی
هــزاران بــار تکــرار شــدِه مقاومــت ایــران مبنــی بــر ماهیــت تروریســتی و مخــرب 

ــح و ثبــات جهــان وجــود دارد؟ ــرای صل ــم ب ــن رژی ــر ای ــل تغیی ــر قاب و غی
ــد از  ــدي بع ــه امی ــچ روزن ــا هی آی
ــرای  ــالش ب ــره و ت ــه مذاک ــن هم ای
تغییــر رفتــار رژیــم ســراپا جهــل 
و جنایــِت ســفاکان و حیلــه گــران 
وجــود دارد؟ پــس راســتي رفتار شــما 
را چگونــه میتــوان توجیــه کــرد؟ آیــا 
ــم  ــن رژی ــا ای ــکاری ب ــر از هم ــه غی ب

ــت؟ ــتها گذاش ــن سیاس ــر ای ــوان ب ــري میت ــام دیگ ــش، ن ــه حیات ــرای ادام ب
ــه ای و  ــم فاشیســتی مذهبــی خامن ــا رژی ــی ب ــن تکلیــف نهای ــا راه تعیی تنه
عامــل اصلــی اکثــر بحرانهــا در جهــان، حمایــت از مقاومــت مشــروع مــردم ایــران 

و شــورای ملــی مقاومــت اســت! 
در خواســت مــردم ایــران از جامعــه بیــن المللــی اینســتکه: کلیــه ســفارتهای 
جهــل و جنایــت رژیــم ایــران را ببندیــد و بــه جــای ایــن رژیــم وحشــی نمایندگان 
واقعــی مــردم ایــران کــه بیــش از 120 هــزار شــهید در راه آزادی کشورشــان داده 
انــد یعنــی شــورای ملــی مقاومــت را، همچــون نماینــدگان پارلمانهــای مختلــف 
ــه  ــد، ب ــی میکنن ــان را نمایندگ ــردم جه ــارد م ــک میلی ــش از ی ــه بی ــان ک جه

رســمیت بشناســید.
* * * * * 
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استعفا يا خودزني سیاسي 

همبستگی ملی، 24 خرداد 1392
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هــوا بســیار بســیار گــرم بــود. کولــر ماشــین تــوان خنــک کــردن آن هــواي 
ــاً ایــن  ــري را نداشــت و مــن هــم نمیتوانســتم پنجــره را پائیــن دهــم. صرف کوی
گرمــا مــن را بــه یــاد دوســتان مجاهــد در زنــدان و در حقیقــت بــه قــول جولیاني، 

شــهردار ســابق نیویــورک قتلــگاه لیبرتــي مــي انداخــت.
ــاي  ــا در آن آلونکه ــت م ــان مل ــان و ناجی ــه قهرمان ــي پرســیدم ک از خــود م
فلــزي کــه بدنــه آن خــود عامــل هدایــت گرمــاي نزدیــک پنجــاه درجــه بغــداد 
ــد؟ اســفالت  ــا چــه میکنن ــا و بیماریه ــا و کمبوده ــا آن همــه محدودیته اســت ب
ــودم کــه بعــد از ســالیان ســال  ــود و مــن در فکــر بیمارانــي ب در حــال پختــن ب
مقاومــت و پایــداري در زندانهــاي رژیــم و درشــهر ســرفرازیهاي بــي نظیــر اشــرف 
مجبــور بــه قبــول قــول و قرارهــاي نماینــده ویــژه دبیــرکل ســازمان ملــل بــراي 
انتقــال بــه کشــورهاي دیگــر بودنــد و بــه جایــي منتقــل شــدند کــه بعداً مشــخص 
شــد یــک اقامتــگاه موقــت نبــوده و درحقیقــت جهنمــي اســت کــه ولــي فقیــه، 
مالکــي بــه کمــک نماینــده ســازمان ملــل و آمریــکا بــراي دســت کشــیدن ایــن 

قهرمانــان از مبــارزه درســت کــرده انــد.
ــا  ــختي ب ــرایط س ــه ش ــه در چ ــردم ک ــر میک ــي فک ــه مجاهدین ــتم ب داش
ــه اراده  ــا چ ــي ب ــد و همگ ــرد بودن ــه ســرطان در نب ــف از جمل ــاي مختل بیماریه
هــاي آهنینــي در مقابــل دنیایــي از ســیاهي هــا و تباهــي هــا مقاومــت میکننــد و 

ــد.  ــردم میدهن ــه م ــت ب ــه نظــام جهــل و جنای ــه ب ــام ایســتادگي و حمل پی
ــاد  ــه ی ــت ب ــود داش ــرار وج ــراي ف ــا راه ب ــن دهه ــراي م ــه ب ــا ک در آن گرم
ــا آخــرش و ســرنگوني نظــام  ــودم کــه جــز ایســتادگي ت ــي ب دوســتانم در لیبرت

ــد.  ــر ندارن ــري در س ــت فک ــل و جنای جه
ــت و احســاس عشــق  ــرف و آنطــرف میرف ــن ط ــه ای ــاتم ب ــکارم و احساس اف
ــور میشــد و همزمــان در مــن  ــن همــه عظمــت غــرور در مــن متبل عمیــق از ای
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ــي  ــل و ... در همراه ــازمان مل ــده س ــان از نماین ــل و ظالم ــه عوام ــري از هم تنف
ــزد و  ــر دور می ــط کوبل ــي توس ــه اي و مالک ــاي خامن ــا دیکتاتوره ــي ب و همگام
ــان کارش  ــالم پای ــد از اع ــه بع ــر ک ــه کوبل ــت پیش ــوایي جنای ــاي رس ــه ه صحن
در پارلمــان اروپــا در پشــت تریبــون پارلمــان اروپــا بــه وراجــي میپرداخــت و بــا 

وقاحتــي غیرقابــل وصــف بــراي خالــي 
ــي از  ــاي ناش ــده ه ــي عق ــردن تمام ک
افشــا گریهــا و فریــاد اعتــراض ایرانیــان 
آزادیخــواه در هنــگام ورودش بــه تکــرار 
رژیــم  مــزدوران  و  رژیــم  حرفهــاي 
میپرداخت کــه مجاهدیــن خودشــان 

ــوق بشــر هســتند.  ــض حق ناق
امــا ایــن افــکار مــرا بــه جــاي 
ــرد و خشــم تمــام  دیگــري هــم فــرو ب
ــه یکــي  ــت از اینک ــرا گرف وجــودم را ف
از دوســتان ســابق )اســماعیل بــي وفــا 
ــم و  ــش رژی ــر برای ــه دیگ ــي( ک یغمای
ــم نیســت و همــه  ــچ مه ــش هی جنایات

را در یــک کینــه تــوزي کــور بــه ســازمان مجاهدیــن بــه بــاد فراموشــي ســپرده 
اســت، بــا ادعــاي بســیار رذیالنــه کشــتن مجاهدیــن بــه دســت خــود درحقیقــت 

ــد. ــر خــالص میزن ــک تی ــابقه خــود ی ــه س ب
ــوراییم  ــرزم ش ــان دوســت و هم ــه ناگه ــودم ک ــکار ب ــن اف ــرم ای ــا گ در گرم
ــي و  ــتعفاي روحان ــا از اس ــید آی ــگ زد و پرس ــن زن ــه م ــي ب ــور لوای ــاي منص آق
ــت از فیــس  ــر داري؟ پرســیدم از کجــا میگــي؟ منصــور گف ــم از شــورا خب قصی
بــوک مطلــع شــدم و مــن هــم بــاور نمیکنــم، میخواســتم بدانــم تــو خبــر داري 

ــم. ــدار کن ــم کســي را بی ــاعت دو شــب اروپاســت و نمیخواه ــون االن س چ
ــي  ــع شــوراي مل ــن و مداف ــان کــه همــه جــا پشــتیبانان مجاهدی ــم این گفت
ــت  ــیماي آزادي وق ــون س ــورا و تلویزی ــه در ش ــش از هم ــد و بی ــت بودن مقاوم
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ســخن گفتــن بــه آنهــا اختصــاص داده میشــد. آقــاي لوایــي گفــت منهــم بــاورم 
نمــي شــود. 

ــواب  ــک ت ــب ی ــه و مطال ــا نام ــت ب ــبوک و اینترن ــش در فیس ــاي قبل روزه
ــده  ــرو ش ــارزده، روب ــره کن ــاب از چه ــر نق ــه ناگزی ــي( ک ــه )مصداق ــود فروخت خ
بودیــم.  بعــد هــم آن افتضــاح اســماعیل یغمایــي! امــا وقتــي کمیســیون قضایــي 
ــن  ــه ای ــود هم ــده ب ــي فراخوان ــش حقوق ــه چال ــا را ب ــه داده و آنه ــورا اطالعی ش
ــاد فراموشــي ســپرده شــده و هیــچ عکــس العملــي نشــان  ــه ب ــوچ ب ادعاهــاي پ
ــود و  ــش درســت میب ــر حرف ــه اگ ــه خــودش میدانســت ک ــرا ک ــود، چ ــداده ب ن
ــوا  ــام ق ــا تم ــم و البیســتهایش ب ــود و رژی ــل اســتناد ب ــوردش قاب ــک م ــي ی حت
دنبالــش بودنــد، دادگاههــاي مختلــف اروپــا و آمریــکا مجاهدیــن را از لیســتهاي 
تروریســتي دولتهایشــان در نمــي آوردنــد بلکــه آنهــا را تحــت پیگــرد قضایــي هــم 

ــد.  ــرار میدادن ق
شــنیدن ایــن حــرف از کســي کــه بــه هــر دالیلــي نتوانســته در اشــرف بمانــد 
ــد  ــه بای ــد زیســت، مجاهــد گون ــه بای ــول خــودش نتوانســته »مجاهدگون ــه ق و ب
جنگیــد« را نــه در حــرف و شــعر بلکــه در عمــل انجــام دهــد و حتــي نتوانســته 
ــت  ــه فعالی ــم در اروپا ب ــم آن ه ــف رژی ــه جــدي مخال ــا جبه ــورا تنه ــود در ش ب
ــه  ــتعفا چ ــن اس ــاال ای ــا ح ــود. ام ــم بســیار ســخت و تأســف آور ب ــردازد، برای بپ
معنــي داشــت و چــه ارتباطــي بــا توابیــن و نادمیــن داشــت؟ چــرا ایــن دو نفــر 
کــه نزدیــک بــه دو دهــه آنهــا را میشــناختم بایــد اینطــوري خودزنــي سیاســي 
ــاد دهنــد؟  کننــد و تمامــي ســوابق خــود را در ایــن مرحلــه بســیار حســاس برب
ــم موضــوع چیســت  ــا ببین ــه رســاندم ت ــر ممکن ــن کامپیوت ــه اولی خــود را ب
ــا تعجــب و تأســف  ــم و ب ــم رفت ــم قصی ــوک کری ــه ســراغ فیــس ب و مســتقیم ب
ــل رســید.  ــم و تحلی ــع فه ــر درســت اســت. موق ــه خب ــراوان متوجــه شــدم ک ف
نمیخواســتم خشــمي یــا حتــي احساســي مــرا فــرا گیــرد. میخواســتم بیشــترین 
امتیــازات را بــه ایــن اعضــاي مســتعفي بدهــم و شــورا و مجاهدیــن را بــه محاکمــه 

ــا از حقیقــت ســر در آورم. بکشــم ت
خوب اینان ایراداتي دارند، انتقاداتي دارند، پیشنهاداتي دارند، باید مورد بحث 
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 و بررسي قرار گیرد. 
با شناختم از شوراي ملي مقاومت و روشهاي پارلماني در کشورهایي که عمري در 

آن سپري کردم میخواهم مشکالت را دریابم. 
اول اینکه موضوع چیست؟ 

از یــک طــرف یــک رژیــم بــا آن همــه ســابقه قتــل و کشتارشــکنجه و جنــگ، 
فقــر فســاد و فحشــا و هــزاران مصیبــت و آن هــم نــه فقــط بــراي مــردم ایــران 
بلکــه کل جهــان و از طــرف دیگــر بــا یــک اپوزیســیوني کــه بــا دنیایــي از نامردیها 
و ســرکوبهاي متفــاوت روبــرو بــوده اســت امــا بــه هیــچ قیمــت حاضــر بــه دســت 

برداشــتن از مقاومــت نبــوده اســت و تــا نفــر آخــر حاضــر بــه جنگیــدن اســت.
دوم چه کساني نقش آفرین این مسأله هستند؟

ــان مســتعفي کســاني هســتند کــه میداننــد چــه میکننــد  مســلماً ایــن آقای
و بســیار واقفنــد کــه تأثیــرات ایــن عملشــان در زمینــه هــاي سیاســي چیســت. 
مثــال بــي شــک اینــان میداننــد کــه ایــن یــک ضربــه بــه شــوراي ملــي مقاومــت 
و مجاهدیــن در لیبرتــي کــه در حــال تهدیــد مجــدد موشــکي بــه ســر میبرنــد و 
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اشــرف و در نتیجــه تنهــا آلترناتیــو دموکراتیــک در ایــران در مقابــل رژیــم و آن 
هــم در شــرایط انتخابــات نمایشــي و مفتضــح اســت! 

ــه ایــراد  مگــر خودشــان بارهــا در تبلیــغ ایــن تنهــا آلترناتیــو دموکراتیــک ب
ســخنراني و دفــاع نپرداختنــد. آیــا بــه اپوزیســیونهاي یــک شــبه ناگهــان اعتقــاد 
پیــدا کــرده یــا برخــالف امضــا هایشــان روي مصوبــات و اســاس شــورا پشــیمان 

گشــته انــد. 
پیامهایــي  یــا  رژیــم  نفــوذ عناصــر  بــه  و  بــروم  پیشــتر  نمیخواســتم 
کنــم... فکــر  ام  کــرده  دریافــت  بــار  چندیــن  هــم  خــودم   کــه 

ــل  ــن عم ــک ای ــي ش ــر ب ــر نظ ــم، از ه ــاع رژی ــرایط و اوض ــن ش ــن در ای بنابرای
ــم در  ــا ســود آورش رژی )اســتعفا( تنه
ــه  ــي ک ــت. رژیم ــرنگوني اس ــال س ح
هدفــش نابودي همــه اپوزیســیون و در 
رأس آن مجاهدیــن و شــورا میباشــند. 
رژیــم بارهــا بــا اینکــه مدعــي 
ــن  ــودي مجاهدی ــودن و ناب ــک ب گروه
ــزرگ و  ــتارهاي ب ــار کش ــت در کن اس

شــکنجه هــاي غیــر قابــل وصــف اولیــن و آخریــن حرفــش بــا همــه کشــورهاي 
خارجــي کــه تمایــل تجــارت از هــر پرنســیپي برایشــان بیشــتر ارزش دارد 
ــوادارش میباشــد. مگــر  ــاي ه ــن و نیروه ــودي مجاهدی ــي ناب ــا حت ــت ی محدودی

ــت؟ ــدني اس ــوش ش ــن 2003 فرام ــاران و 17 ژوئ بمب
امــا احســاس متناقضــي هــم مــرا فــرا گرفــت و بــه ســرعت بــه صــورت فلــش 
بــک )خاطــرات تصویــري و صوتــي و مشــاهدات( بــه یــاد حرفهــاي نســبتاً طوالني 
ــاي  ــته و در گفتگوه ــه گذش ــه دو ده ــک ب ــورا در نزدی ــهاي ش ــا در اجالس آنه
تلویزیونــي و حرفهــاي خصوصــي افتــادم و یــادم مــي آمــد کــه آنهــا موقــع حملــه 
ــه  ــد ک ــي آی ــادم م ــد و ی ــاع میکردن ــا دف ــن از آنه ــه مجاهدی ــت ب اضــداد مقاوم
کریــم قصیــم یکبــار جلــوي دوربیــن بــه دلیــل عالیقــش بــه مجاهدیــن و حملــه 
توســط فــرد دیگــري کــه خواســتار نگــه داشــتن مجاهدیــن در لیســت تروریســتي 
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آمریــکا بــود هیســتریک و عکــس العملــي برخــورد کــرد، طــوري کــه در مقابــل 
تفســیرهاي محترمانــه امــا منتقدانــه دوســتان مقاومــت در صفحــه فیــس بوکــش 

از خــودش هــم انتقــاد کــرد. 
مــن از خــود میپرســیدم پــس ایــن همــه عالیــق آن هــم در شــرایطي کــه 
هــر لحظــه ممکــن اســت لیبرتــي بــا موشــکهاي رژیــم مــورد هــدف قــرار بگیــرد، 

کجــا رفتــه اســت؟ 
بــه یــاد دارم کــه کریــم قصیــم بعــد از حمــالت وحشــیانه نیروهــاي مالکــي 

ــه اشــرف برخــالف معمــول  ب
کــه خیلــي خشــک و بــه 
ــود  ــي ب ــودش سیاس ــول خ ق
بســیار  شــورا  جلســه  در 
احساســاتي شــده و اشــک 
ــداي  ــه اه ــر ب ــت و حاض ریخ
کمیســیون  مســئولیت 
ــه رفقایــش  محیــط زیســت ب
در اشــرف شــد. آیــا جــان 
در  او  خــود  کــه  عزیزانــي 
سوگشــان بعــد از حمــالت بــه 
ــا  ــي گریســت و آنه اشــرف م

را بــه خاطــر قهرمانیشــان مــي ســتایید ناگهــان اینقــدر بــي مقــدار شــده اســت؟ 
پــس اوضــاع درب و داغــان رژیــم و بــن بســتهاي رژیــم کــه صحــت مواضــع 
ســه دهــه همیــن مقاومــت و مســئول شــورا را نشــان میدهــد و آقایــان بارهــا در 

مــورد آن ســخنراني و مصاحبــه کــرده انــد، کجــا رفتــه اســت؟ 
همــه اخبــار و اتفاقــات کشــورمان صحــت بــن بســتهاي پیــش بینــي شــده 
ــه اتمــي و  ــا افشــاگریهایش برنام ــه راســتي چــه کســي ب همیــن شــورا ســت. ب
تروریســم رژیــم را افشــا کــرد؟ چــه کســي رژیم را بــه ایــن روزي که در آن به ســر 
 میبــرد نشــاند و باالخــره چه کســي برنامه و طــرح عملي بــراي فرداي ایــران دارد؟ 
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ــو  ــا آلترناتی ــه تنه ــه ب ــد ضرب ــن میتوان ــا ای ــت. آی ــه اول اس ــان جمل ــه هم ضرب
دموکراتیــک را بــا همــه حرفهــا کــه در ایــن توضیــح نوشــته شــده اســت، جبــران 
کنــد؟ آیــا مجاهدیــن یــا شــورا در حاکمیتنــد؟ آیــا برنامــه ده مــاده یــي خانــم 
ــاس مســئولیت  ــو نیســت؟ احس ــان را جوابگ ــن آقای ــادات ای ــان انتق ــوي هم رج

کجاســت؟

ــر  ــه تشــریح داشــته باشــد، ه ــاز ب ــه نی ــر از آن اســت ک ــه واضحت ــن نکت ای
ــر  ــح نیســت ه ــه توضی ــازي ب ــاز نی ــش میباشــد و ب ــار خوی ــي مســئول رفت آدم
فــردي آزاد اســت کــه تــا آنجــا کــه بــه کســي یــا آزادي و منافــع کســي لطمــه 
ــا  ــال ب ــد. مث ــن کن ــیرش را تعیی ــي و مس ــش راه و روش زندگ ــراي خوی ــد ب نزن
کســاني هــم پیمــان باشــد یــا از کســاني فاصلــه بگیــرد. امــا وقتــي تصمیــم بــه 
اتحــادي میگیــرد ایــن اتحــاد یــک احتــرام متقابلــي را ایجــاد میکنــد و مســلماً 
یــک الزاماتــي را هــم بــه دنبــال دارد کــه متقابــل اســت و یــک طرفــه نمیتوانــد 
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باشــد. ایــن هــم از نظــر اخالقــي و هــم از نظــر حقوقــي بســیار مهــم اســت کــه 
انســان بــا دیگــران همــان رفتــاري را داشــته باشــد کــه خــود انتظــار دارد دیگــران 

بــا او رفتــار کننــد.
 خــوب میخواهــم از آقــاي روحانــي و آقــاي قصیــم چنــد ســؤال ســاده بکنــم.

البتــه حــق شــما میباشــد کــه میخواهیــد چیــزي را تغییــر بدهیــد و در محیــط 
دموکراســي از امکانــات و مکانیــزم آن همــه اســتفاده هــا را هــم بکنیــد. 

ســؤاالت مســتقیم: کــي شــما محدودیــت بــراي صحبــت در جلســات شــوراي 
ملــي مقاومــت و یــا حتــي رســانه هــاي مقاومــت داشــته ایــد؟ کــي نتوانســته ایــد 

انتقــادات و یــا پیشــنهاداتان را مطــرح بکنیــد؟
ــوده  ــم در شــورا شــاهد آن ب ــا آنجــا کــه مــن در حــدود 17 ســال عضویت ت
ــد  ــراي اظهــارات نظــر ماکزیمــم اســتفاده را میکردی ام شــما از تمــام جلســات ب
ــت، طــوري  ــي یاف ــت بیشــتري از دیگــران اختصــاص م ــراي شــما وق ــي ب و حت
کــه باعــث کمبــود وقــت بــراي دیگــران میشــد. شــما بــه انــدازه کافــي هوشــیار 
هســتید و میدانیــد دشــمن در همــه ســالها و در همــه جــاي ایــن جهــان مترصــد 
ضربــه زدن اســت و طبــق حرفهــاي خودتــان حتــي در متــن اســتعفا نمیخواهیــد 
ــر و  ــترده ت ــق گس ــه خل ــد و جبه ــتفاده کن ــوء اس ــتعفا س ــن اس ــمن از ای دش
ــه ایــن نمیتوانســتید در درون شــورا قبــل از  ــا توجــه ب ــا ب مســتحکمتر شــود. آی
ــي و  ــد و بعــد از مراحــل قانون ــا شــفاهاً اعــالم داری ــاً ی اعــالم اســتعفا، آن را کتب
نرســیدن بــه اهدافتــان اســتعفاي خــود را اعــالم داریــد؟ اگــر حــق بــا شــما بــود، 
شــاید دیگــر اعضــاي شــورا را هــم مجــاب مینمودیــد کــه جــاي بهتــري بیــرون 
ــران  ــذاري دموکراســي در ای ــه گ ــراي ســرنگوني و پای ــري ب ــان بهت شــورا و جری

وجــود دارد.
شــواهد نشــان میدهــد کــه شــما بــا همدیگــر هماهنــگ کــرده ایــد و حتــي 
از نزدیکتریــن دوســتان شــورایي خــود ایــن اســتعفا را مخفــي نگــه داشــته ایــد؟

ــه حــق نمیباشــد، ایــن  مگــر خواســتهاي شــما خواســتهاي دموکراتیــک و ب
مخفیــکاري بــراي چــه بــوده اســت؟

آیــا واقعــاً نمیشــد ایــن انتقــادات، پیشــنهادات شــما کــه عامــل جدائــي تــان 
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ــده در  ــه آین ــه هفت ــه را در دو س ــه ده ــک س ــم نزدی ــد و آن ه ــورا میباش از ش
اجــالس میــان دوره یــي شــورا بیــان کنیــد؟ 

آیــا ایــن مخفــي نگهداشــتن و بالفاصلــه از طریــق ســایتها انتشــار دادن یــک 
روش دموکراتیــک و احتــرام بــه حقــوق همرزمانتــان میباشــد؟ 

آیــا ایــن تصمیــم نشــان از احســاس مســئولیتي در مقابــل همرزمان ســابقتان، 
ــان سرنوشــت  ــر از آن ــا شــورا و مهمت ــي ی ــن در اشــرف و لیبرت اعضــاي مجاهدی

مــردم ایــران دارد؟ 
آیا شما از استفاده رژیم از این مًسله بي خبر و بي تجربه اید؟ 

راســتي شــما بــا حرفهــا و مقالــه هــا و موضعگیریهایتــان در دفــاع از شــوراي 
ملــي مقاومــت در دفــاع از اشــرفیان در دفــاع از مســئول شــورا آقــاي رجــوي و 

خانــم رجــوي چــه میکنیــد؟
همانطــور کــه شــما بارهــا و بارهــا نوشــته و گفتــه ایــد، شــوراي ملــي مقاومت 
ســالیان ســال جبهــه و ائتــالف اصلــي در مقابــل رژیــم فاشیســتي مذهبــي بــوده 
ــي  ــردم یعن ــه آراي م ــراي همــه کســانیکه ب ــراي همــکاري ب اســت و دســتش ب
ــر  ــوري از ه ــي دیکتات ــک( و نف ــي و دموکراتی ــوع آن ایران ــر ن ــت )از ه جمهوری
ــن و  ــا مجاهدی ــته ب ــي خواس ــه کس ــت. چ ــیخ( دراز اس ــا ش ــاه و ی ــش )ش نوع
ــع او شــده اســت.  ــد و کســي مان ــا جبهــه همبســتگي همــکاري کن ــا ب شــورا ی
ــه  ــا شــما از طــرح جبه ــه نیســت؟  ام ــه داوطلبان ــک جبه ــه ی ــر پیوســتن ب مگ
همبســتگي و مســائل دیگــر بهانــه ســازي بــراي خنجــر زدن بــه مقاومــت را مــد 
ــن شــورا  ــر میگــردد ای ــه یــک واقعیــت ســخت ب ــا آنجــا کــه ب نظــر داشــتید. ت

ــدارد . هیــچ رقیــب واقعــي ن
ــارزه را ســازمان  ــار اصلــي شــورا و همچنیــن مب البتــه همــه میداننــد کــه ب
مجاهدیــن بــر دوش دارنــد و بــه همیــن دلیــل در تمامــي تصمیــم گیریهــا هــم 
ــا شــما  ــي را دارد. ام ــردازد نقــش اصل ــه میپ ــي ک ــل بهای ــه دلی ــن ســازمان ب ای
میدانیــد کــه در تمــام طــول حیــات شــورا هیــچ ســازمان یــا عضــوي حقوقــش 
پایمــال نشــده اســت و جدایــي هــا از شــورا یــا بــه خواســت افــراد یــا جریانــات 
یــا بــه خاطــر نقــض تعهــدات و پرنســیپهایي )مثــل مذاکــره بــا رژیــم( بــوده کــه 
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اســاس و فلســفه وجــودي ایــن شــورا در مقابــل رژیــم بــوده اســت.
البتــه ایــن مــوارد از نظــر قانونــي و حقوقــي بــه رأي خــود شــما بــوده اســت. 
حــاال میخواهیــد زیــر امضاهــاي دیروزتــان بزنیــد دیگــر ربطــي بــه شــورا و اعضاي 

آن نــدارد.
حتمــاً شــما کــه مدافــع دموکراســي و روشــهاي قانونــي آن هســتید، نمیتوانید 
وزن ســازمان مجاهدیــن و مایــه گذاریــش را نفــي کنیــد، امــا آیا روشــها و اســلوب 
دموکراســي توســط مجاهدیــن علیــه شــما یــا کســان دیگــر نقــض شــده اســت؟  

لطفــا مــواردش را ذکــر بفرماییــد.

مــن شــخصاً مجاهــد نبــوده و اعتقــادات مذهبــي نــدارم، امــا بزرگتریــن افتخار 
مــن در زندگــي در کنــار مجاهدیــن خلــق ایــران بــودن اســت. آنــان کــه بــا وجــود 
ــي و  ــالم ارتجاع ــز اس ــي ت ــه آنت ــه البت ــان، ک ــالمي ش ــي و اس ــادات مذهب اعتق
بنیادگراســت، بــه جدایــي دیــن از دولــت اعتقــاد دارنــد و عمــاًل هــم آن را اثبــات 
کــرده انــد ، آنانــي کــه همــه آحــاد ملــت را بــا هــر نــوع فکــر عقیــده ایــي برابــر 
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میداننــد، آنانــي کــه شــورا و دموکراســي را نــه تنهــا پایــه گــذاري کــرده انــد بلکــه 
ــا اعضــاي  ــه م ــون ب ــراي دادن تریب ــات سازمانشــان را ب ــي همــه امکان ــه تنهای ب
شــورا پیــش کــش کــرده انــد. آنانــي کــه برنامــه هایشــان صرفــاً حــرف نیســت 
بلکــه پشــتیبان حرفشــان اعمالشــان و بهتــر بگویــم جانمایــه و هســتي و فــداکاري 

بــي نهایتشــان اســت. 
ــد، چــه  ــت کردی ــه دریاف ــي ک ــات فراوان ــن امکان ــل ای راســتي شــما در مقاب
ــف  ــما تعری ــراي ش ــي ب ــک ناشناس ــا واژه نم ــد؟  آی ــا داده ای ــه آنه ــخي ب پاس

ــت؟  ــان نیس ــم خیانتت ــر بگوی ــا بهت ــان ی ــي از رفتارت ضعیف
ــه  اختــالف عقیــده یــک چیــز طبیعــي اســت و در صــورت اعتقــاد عملــي ب
دموکراســي راه حــل دارد. آري شــاید مــن در نقاطــي بــا مجاهدین اختــالف عقیده 
داشــته باشــم امــا در شــرایط جنــگ تمــام عیــار با آنهــا در یــک جبهه هســتم و به 
هــر قیمــت بــا آنهــا میمانــم. مطمئنــم فــردا آنهــا نــه تنهــا مــن را در گفتــن حرفم 
محــدود نخواهنــد کــرد بلکــه همــه چیــز بــر اســاس دموکراســي، حقــوق بشــر و 
 قوانینــي کــه نماینــدگان واقعــي ملــت وضــع خواهنــد کــرد، پیــش خواهــد رفــت. 
ــي  ــق شــوراي مل ــه احقــاق حقــوق ملــت از طری ــد افتخــار کــرد کــه ب پــس بای

ــید.  ــم رس ــش آزادي خواهی ــت و ارت مقاوم
بــه اعتقــاد عمیــق مــن مجاهدیــن و شــورا بــا دنیایــي از دشــواریها 
 انســانیت را احیــا کــرده انــد و در آینــده بســي فراتــر از گذشــته خواهنــد کــرد. 
ــزي  ــد و آن چی ــي دارن ــي و عمل ــاد قلب ــانیت اعتق ــت و انس ــه حقیق ــه ب ــرا ک چ
ــه  ــران بلک ــردم ای ــراي م ــا ب ــه تنه ــداري ن ــا و پای ــن فداکاریه ــل ای ــه دلی ــه ب ک
همانطــور کــه مــن از کشــورهاي مختلــف شــنیده ام بــراي مــردم کشــورهاي بــه 

ــتند. ــد و هس ــده بوده ان ــد دهن ــش و نوی ــد بخ ــه امی ــته منطق ــا خواس پ
ضمنــا در مــورد ســوریه کــه هیچــگاه شــما آنــرا عنــوان نکــرده ایــد مــن خــود 
شــاهد گفتگویــي بیــن آقــاي رضایــي معــاون دبیرخانــه شــورا  بــا یکــي از رهبران 
ــا  ــراي صحبــت ب ــي ب ــاي رضای ــودم کــه از آق اپوزیســیون ســوریه در بروکســل ب
ــز  ــر هرچی ــدم ب ــه مق ــي ک ــاي رضای ــن اشــتون مشــاورت میخواســت و آق کاتری
ــیون  ــت و اپوزیس ــوف مقاوم ــه صف ــدي و تصفی ــرورت مرزبن ــت ض ــالش داش ت
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ــه وي  گفــت اگــر شــما  ســوریه را از جریانهــاي بنیادگــرا خاطــر نشــان کنــد، ب
جدایــي دیــن از دولــت را مطــرح کنیــد نیروهــاي بنیادگــرا از صفــوف شــما زدوده 
ــا  خواهنــد شــد، حــاال شــما )دونفــر مســتعفي( ادعــا میکنیــد کــه مجاهدیــن ی
شــورا از ایــن جریانــات دفــاع میکننــد؟ آیــا اینقــدر بیگانگــي بــا مجاهدیــن بعــد 

از نزدیــک بــه ســه دهــه میتوانــد وجــود داشــته باشــد؟ 

در کنــار مجاهدیــن بــودن و عضویــت در شــوراي ملــي مقاومــت یــک افتخــار 
ــد در  ــاي غیرمجاه ــه اعض ــراي هم ــن ب ــرور آفری ــزرگ و غ ــیار ب ــترک و بس مش
شــوراي ملــي مقاومــت و از جملــه افتخــارات شــما قبــل از اســتعفاي بســیار شــک 
برانگیزتــان بــوده اســت. ببینیــم شــما همچــون دیگــر مســتعفیان و اخراجیــان بــا 
ــه کجــا خواهیــد رســید، در صحنــه سیاســي و در رویارویــي  ــان ب طرحهــاي نوت
واقعــي بــا فاشیســم مذهبــي حاکــم بــر میهــن مــان چــه خواهیــد کــرد و در کجــا 
ــن  ــا ای ــخ ب ــد داد و تاری ــردم را چــه خواهی ــخ و م ــد ایســتاد، جــواب تاری خواهی

افتضــاح بــزرگ چــه قضاوتــي دربــاره شــما خواهــد کــرد؟
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ســخن آخــر: بــه دوســتاني کــه در حــال تــدارک گردهمایــي بــزرگ مقاومــت 
ــم و همــه  ــب تبریــک میگوی در پاریــس هســتند درود میفرســتم و از صمیــم قل
ــن  ــرکت در ای ــه ش ــتارند ب ــي را خواس ــران و ایران ــه آزادي ای ــي را ک هموطنان
ــه ســوي آزادي  ــم و ب ــاي حاک ــه آخونده ــي علی ــن رژه سیاســي و مردم بزرگتری

ــم.  فرامیخوان
شــوراي ملــي مقاومــت واٍرث تاریخــي مبــارزات مــردم ایــران اســت و پاســخ و 
راه حل واقعــي مســائل و نیازهــاي مــادي و معنــوي مــردم ایــران اســت و خانــم 
ــاده اي  ــه ده م ــا برنام ــت ب ــن مقاوم ــده ای ــور برگزی ــس جمه ــم رجــوي رئی مری
خــود مبتنــي بــر طرحهــا و مصوبــات شــوراي ملــي مقاومــت، نویــد بخــش ایــران 
آزاد و پیشــرفته فرداســت. با شــرکت هرچــه گســترده تــر در گردهمایــي بــزرگ 
ــران را هــر چــه رســاتر  ــاد دادخواهــي مــردم ای ــد فری ــن در ویلپنــت، بای 22 ژوئ
بــه گــوش جهانیــان برســانیم کــه آزادي ایــران، بشــارت رهایــي مــردم جهــان از 

پدیــده شــوم بنیادگرایــي و تروریســم فاشیســم مذهبــي هــم هســت.
پیش به سوي گردهمایي بزرگ ویلپنت

پیش به سوي آزادي.

* * * * *
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وحشت بیكران رژيم مستاصل خامنه ای
از فیلم پیدايش و تولد ترور 

سایت همبستگی ملی ـ 16 اسفند 1392
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دوســتانم از طریــق ایمیــل و فیســبوک از مــن ســئوال کردنــد کــه آیــا مطالب 
خودفروختــگان بــه رژیــم را در مــورد فیلــم »تولــد تــرور« میخوانــی؟ منهــم در 
جوابشــان نوشــتم ایــن سرســپردگان کــه منطقشــان، منطــق جــالدان و عامــالن 
ــب  ــر مطال ــه ب ــک ثانی ــی ی ــه حت ــد ک ــا ارزش دارن ــای ماســت آی همــه مصیبته
ســراپا خائنانــه شــان توجــه شــود؟ کســانیکه آگاهانــه وعامدانــه میخواهنــد عامــل 
ــون  ــه هشــتاد میلی ــک ب ــر نزدی ــه برس ــي ک ــای بیکران ــا و درده ــی مصیبته اصل
ایرانــی و مردمــان کشــورهای دیگــر مثــل عــراق ســوریه در اثــر ایــن حاکمیــت 
منحــوس و نکبــت بــار مــی آیــد را در ببرنــد. در حالیکــه معلــوم اســت دشــمن 
ــه ایــن همــه اعــدام و شــکنجه  ــران کیســت و چــه کســی روزان اصلــی مــردم ای

میکنــد.
مــن عمیقــا معتقــدم، ایــن خودفروختــگان و متعفــن تریــن افــراد ارزش وقــت 
گذاشــتن ندارنــد چــرا کــه آنهــا گــوش بــه فرمــان دشــمن جنایتــکاري هســتند 
ــه  ــت ب ــراي خدم ــم ب ــا ه ــت واینه ــانده اس ــودي کش ــه ناب ــز را ب ــه چی ــه هم ک
ــل و  ــرپا جه ــم س ــع رژی ــه نف ــیون ب ــف اپوزیس ــان تضعی ــي اش ــمن کار اصل دش
جنایــت اســت. پســتی شــان در حــدي اســت کــه مــن آنهــا را بــه کرمهایــي کــه 
ــد و از طریــق ایــن معــده  در معــده خونبــار آخوندهــای آدمخــوار جــا گرفتــه ان
متعفــن خــون مــردم را میمکنــد و اســتفراغات دشــمن را بــاز نشــخوار میکننــد 

ــم...  تشبیهشــان میکن
دوســتانم گفتنــد: االن کــر هماهنگــی آغــاز شــده و بایــد عکس العمل دشــمن 
را بدانــی کــه چقــدر از فیلمــی کــه در حــال درســت کردنــش هســتي دچارتــرس 

وحشــت شــده و تشــویق خواهــی شــد کــه داری کار درســتی میکنــی...
مــن نــه بــه معجــزه و نــه چیزهــای خــارق العــاده اعتقــادی نــدارم امــا بــاور 
کنیــد بــا وجــود بیمــاري دردآوري کــه داشــتم، حالــم از خوانــدن ایــن اراجیــف 
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بهتــر شــد و بــر خــود افتخــار کــردم کــه خــوب بــه خــال زدم و عــزم جــزم کــردم 
ــه ســر انجــام  ــرار بگیــرد ب ــا هــر مشــکلي کــه ســر راهــم ق ــم را ب کــه ایــن فیل

برســانم. 
ــت  ــن راه حمای ــرا در ای ــددي م ــواه متع ــخصیتهای آزادیخ ــبختانه ش خوش
کــرده انــد و رژیــم از ایــن بابــت هــم بســیار خشــمگین اســت و هتاکــي را علیــه 

ــت.  ــرده اس ــروع ک ــم ش ــا ه آنه
ــت  ــتگی ماس ــاد و همبس آری اتح
کــه دشــمن تــاب تحملــش را 
ــت  ــه اهمی ــن نقط ــدارد و در ای ن
اتحــاد آزادیخواهــان مشــخصتر 
میشــود و نشــان میدهــد تنهــا 
ــن جرثومــه  ــران از ای راه نجــات ای
ــچ  ــه هی ــت ک ــد و پس ــای پلی ه
ــت و  ــالخی حقیق ــز س ــزی ج چی
ــاد  ــند اتح ــی شناس ــانیت نم انس

ــاد. ــت اتح ــاد اس ــت، اتح اس
ــا هــر  ــرای هــر کــس ب مــن ب
مدافــع  کــه  مرامــی  و  عقیــده 
ــت  ــانی و عدال ــت انس آزادی، کرام

اســت احتــرام قائلــم و اگــر کســی از مبــارزه بــه هــر دلیلــی خســته شــد را هــم 
میتوانــم بفهمــم امــا کســی کــه جبهــه عــوض میکنــد و در ضدیــت بــا اپوزیســیون 
ــدد  ــه دشــمن میپون ــد، ب ــال اســت و جانفشــاني میکن ــه فع ــي کــه در صحن اصل
دیگــر بــرای مــن قابــل احتــرام و تحمــل نیســت و حاضــر نیســتم بــا هــر ســابقه 
ــه ای  ــا آنهــا در ارتبــاط باشــم. مــن همچنانکــه ســالها پیــش در مقال دوســتی ب
نوشــتم آنهــا را منفورتــر از شــکنجه گــران و قاتــالن رژیــم میدانــم. مــن معتقــدم 
بــه هــر کــس و هــر جریانــی میتــوان انتقــاد کــرد، امــا زدن مارکهایــي کــه نشــانه 
از دشــمن دارد و همــه دروغ و عــاري از حقیقــت و بنابرایــن قابــل اثبــات نیســت، 
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کاری بــس خیانتکارانــه میباشــد و بــرای پاســیو کــردن تــوده هــای مردمــی اســت 
ــه ایــن جهــت مــن معمــوال  ــه میشــوند. ب ــر ســتم وســرکوب آخوندهــا ل کــه زی
بــه ایــن مزخرفــات و یــاوه هــا تــا آنجــا کــه علیــه خــودم گفتــه میشــود اهمیتــی 

نمیدهــم. 
بــرای مــن وقتــم ســرمایه بســیار بزرگــی اســت کــه دوســت دارم در اختیــار 
مبــارزه جــدی و در اختیــار ســتمدیدگان قــرار دهــم. تنهــا و تنهــا از ایــن طریــق 

میتوانــم احســاس انســان بــودن داشــته باشــم. 
ــده  ــن پدی ــاره خطرناکتری ــنگری درب ــد روی روش ــاس تعه ــه احس در حالیک
تاریــخ بشــری یعنــی فاشیســم مذهبــی حاکــم بــر ایــران را میکنــم واقعــا ســرکله 

ــا دســت پــروردگان دســته چنــدم وزارت اطالعــات اتــالف وقــت اســت! زدن ب
البتــه هــدف ایــن خــود فروختــگان از نوشــتن ایــن الطائــالت و فحاشــی هــا 
ایــن اســت کــه مــن از مســیر اصلــی ام دور شــوم و دســت از مبــارزه فرهنگــی بــا 

دشــمن غــدار و دزد همــه چیــز مــردم و کشــورمان بــردارم.
وقاحــت  اوج  و  بــزرگ  هــای  دروغ  در  را  گوبلــز  دســت  کــه  اینــان 
لجــن  و  رژیــم  علیــه  مبــارزه  کــردن  کنــد  هدفشــان  انــد  بســته 
میباشــد.   رژیــم  بــا  جنــگ  اهــل  کــه  اســت  هرکســی  علیــه   پراکنــي 
ــوار  ــای خونخ ــن کرمه ــرای ای ــه ب ــه را ن ــن مقال ــم ای ــن ه ــت ، م ــن جه ــه ای ب
ــا روشــهای دشــمن  ــم مینویســم کــه ب ــراي هموطنان در معــده دشــمن، بلکــه ب

ــوند. ــناتر ش آش
ســال هــاي پیــش فــردي کــه هنــوز دگردیســتی کامــل را بــراي چرخــش بــه 
ســمت رژیــم شــروع نکــرده بــود و او را دوســت خــود میدانســتم بــا چنــد ســئوال 
ــط  ــرد و فق ــق ک ــت تصدی ــي نداش ــچ جواب ــه هی ــردم و او ک ــز ک ــخص آچم مش
دلخــوری هــاي شــخصي اش مانــده بــود. دلخــوری هایــي کــه در طــول ســالیان 
تبدیــل بــه یــک غــده چرکیــن ســرطاني شــد و او را بــه ناکجــا آبــاد ســاخته شــده 

رژیــم و وزارتــش فــرو بــرد.
ــا درســت  ــت م ــه مقاوم ــاوی دشــمن علی ــر دع ــان از او پرســیدم اگ در آنزم
اســت، اوال چــرا ایــن چنــد هــزار نفــر )اشــرفي( همچنــان ایــن انضبــاط آهنیــن 
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ــه       زور  ــی را ب ــد کس ــره ان ــا در محاص ــه اینه ــود در زمانیک ــر میش ــد، مگ را دارن
ــد؟  ــارزه کن ــان مب ــد و او همچن ــکنجه کنن ــته و ش نگهداش

ثانیــا بــا وجــود دســتگاه قضائیــه در کشــورهاي مختلــف اگــر اتهاماتــي کــه 
ــه خاطــر ایــن  ــه مجاهدیــن میزننــد حقیقــت داشــت چــرا جرئــت نمیکننــد ب ب

ــه دادگاه بکشــانند؟ اتهامــات از آنهــا شــکایت کــرده و آنهــا را ب
ــرای نگــه داشــتن  ــم ب ــکا و مهمتــر خــود رژی مگــر دولتهــای اروپایــی وآمری

ــد؟  ــن در لیســت تروریســتی مصــر نبودن مجاهدی
ــد. پــس  اگــر مــدرک جــدي داشــتند چــرا نتوانســتند آنهــا را محکــوم کنن

ــت.  ــات اس ــه وزارت اطالع ــاخته پرداخت ــه اش دروغ و س هم

ایــن فــرد کــه حــاال دگردیســي اش کامــل شــده در آنزمــان منطقــي بــودن 
اســتدالل مــرا تصدیــق کــرد، امــا بعدهــا خــودش بــه بازنشــخوار حرفهــاي وزارت 

اطالعــات بــرای آمــاده ســازی قتــل عــام در اشــرف و لیبرتــی پرداخــت.
ــا مبــارزه در ایــن شــرایط کــه اشــرفیها  از ایــن فــرد در آنزمــان پرســیدم آی
خلــع ســالح هــم شــده انــد ســخت تــر نیســت؟ و او تائیــد کــرد کــه هســت، و بعد 
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برایــش گفتــم بــه نظــر مــن جــدا شــدن هرکــس در ایــن شــرایط ســخت و طاقت 
فرســا چیــز عجیبــي نیســت و عجیــب مقاومــت کســاني اســت کــه اینطــور جانانــه 
ایســتاده انــد ولــي چــرا از کل کســانیکه کــه از همیــن مجاهدیــن جداشــده انــد 
فقــط انــدک افــراد ایــن اتهامــات ســخیف و بــدور از واقــع را میزننــد و بقیــه شــان 

درهمیــن خــارج کشــور بدون 
ــاري  ــچ فش ــت هی ــه تح اینک
ــق شــرکت در  باشــند از طری
ــم و  ــد رژی ــاي ض ــت ه فعالی
در چارچــوب همیــن ســازمان 
ــه راه  ــه ب ــد ک ــان میدهن نش
ــمن  ــا دش ــد؟ آی ــا وفادارن آنه
بــا ایــن همــه امکانــات کســی 
ــد  ــد بخــرد؟ او تایی را نمیتوان

ــر  ــتش ب ــه از دس ــر کاري ک ــت و ه ــته اس ــی کار ننشس ــه وزارت ب ــه ک ــرد ک ک
بیایــد بــر علیــه دشــمن اصلــی اش یعنــی مجاهدیــن میکنــد و منجملــه تعــدادي 

را مــزودر خــودش میکنــد.
امــا ای وای کــه همــه ایــن دیالوگهــا و منطــق آنروزهــا، فرامــوش شــد و ایــن 
فــرد دگردیســي شــده تمامــی وجــود و افــکارش را در اختیــار آخوندهــاي ضــد 
ــا  ــادا آنهــا ســرنگون شــوند، چــرا کــه میترســد کــه ب ــا مب ــرار داده ت بشــریت ق
ســرنگون شــدن آخوندهــا، ماهیــت خــود و خنجرهــای زهرآگینــش عیــان شــود.

واقعیــت ایــن اســت کــه مــن بعــد از خوانــدن دقیــق الطائــالت رژیــم علیــه 
ــم و وزارت  ــه رژی ــت شــد ک ــم ثاب ــاختنش هســتم برای ــال س ــه در ح ــي ک فیلم
ــوط میشــود  ــا مرب ــه آنه ــه مســتقیم ب ــرا ک ــم م ــت فیل ــش خــوب اهمی اطالعات
گرفتــه انــد و میفهمنــد بــا خلــق یــک فیلــم مســتند درمــورد پیدایــش و تولــد 
ــه  ــت ک ــور سیاس ــد و چط ــد ش ــه خواه ــا برانگیخت ــه آنه ــوي علی ــه ج ــرور چ ت

ــت. ــر ضــرب خواهدرف ــه آن وابســته اســت زی ــم ب ــات رژی ــه حی ــات ک مماش
برخــالف چرندیــات ایــن خائنیــن )کــه مــن آنهــا را کــرم هــای حریــص در 
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معــده خــون آشــامان ایــران و منطقــه مینامــم( مــن در ایــن فیلــم از هیــچ کســی 
ــه هیــچ چیــزی بغیــر از حقیقــت و وجــدان خــودم التزامــی  فرمــان نگرفتــه و ب
نــدارم. ایــن فیلــم سالهاســت بــا مــن اســت و مــن بیــش از چندیــن هــزار صفحــه 
تحقیــق در مــورد آن بعمــل آورده ام، هــر چنــد کــه بــرای مــن یــاری خواســتن از 
دوســتانم چــه بــه صــورت فــردی و چــه ســازمانی نــه تنهــا عیــب و ننــگ نیســت 
بلکــه افتخــار نیــز میباشــد کــه از رفیــق، دوســت و همســنگرم بــرای هدفــي کــه 
دارم پــول در خواســت کنــم. اگــر مــزدوران رژیــم کــه بارهــا افشــا شــده انــد پــول 
مکیــدن خــون مــردم ایــران را از او میگیرنــد بــرای مــا کــه ســرمایه ای بــه غیــر 
از شــرافت مبارزاتــی و حقیقــت هیــچ چیــز نداریــم باعــث افتخــار اســت کــه از 
دوســتان و همرزمانمــان در یــک کار مبارزاتــی و فرهنگــی بــه طــرق مختلــف مدد 
ــر خائنینــي کــه تنهــا هدفشــان نگــه داشــتن وضــع موجــود  بخواهیــم. ننــگ ب

بــرای هشــتاد ملیــون ایرانــی اســت.
ــه،  ــي فقی ــان ول ــه فرم ــوش ب ــواران گ ــا، خونخ ــتی ه ــن پس ــا در ورای ای ام
مــزدوران رژیــم جهــل و جنایــت بــه ایــن جهــت از درســت شــدن فیلــم »تولــد 
ــد کــه از  ــه وحشــت افتــاده ان ــرور« همچــون اربابشــان خامنــه ای جنایتــکار ب ت
تاثیــرات چنیــن آثــاري باخبرنــد و ســابقه فیلــم قبلــي مــن »ردپــای تــرور« کــه 
در ســالهای تحقیــق و بررســی دادگاه میکونــوس درســت شــد را میداننــد و واقــف 
ــي  ــان دادگاه ــود. هم ــه ب ــوس چ ــر آن روی رأی دادگاه میکون ــه تاثی هســتند ک
کــه خامنــه ایــی، رفســنجانی، والیتــی، فالحیــان، محســن رضایــی را بــه عنــوان 
عامــالن قتــل نــه تنهــا بــرای قتــل در رســتوران میکونــوس بلکــه بــرای فرمــان 
ــد کــه بعــد از  ــاد دارن ــه ی ــا محکــوم شــناخت و ب قتــل ایرانیــان مخالــف در اروپ
حکــم آن دادگاه، ســران ایــن رژیــم دیگــر نتوانســتند از ایــران خــارج شــوند، چــرا 

کــه حکــم جلبشــان از طــرف اینترپــل صــادر شــده بــود.
بدنیســت بــه اطالعتــان برســانم کــه بعــد از نمایــش فیلــم» ردپــای تــرور« از 
تلویزنهــای آلمــان و فرانســه، »آرتــه« و »ان دی آر«، رژیم ســفرای دو کشــور اصلی 
ــرد  ــان و فرانســه را احضــار ک ــی آلم ــی و طــرف حســاب تجــاری اش یعن اروپای
و شــدیدا بــه آنهــا اخطــار داد و خواســتار توقــف همــکاری مــن بــا تلویزیونهــای 
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ایــن دو کشــور شــد. 
در آن زمــان روزنامــه هــای اصلــی رژیــم بــر علیــه دادگاه میکونــوس و برعلیــه 
فیلــم رد پــای تــرور کــه کال مــدارک و اســناد محکمــه پســند و از نظــر حقوقــی 

کامــال روشــن ارائــه کــرده بودنــد مقــاالت زیــادی نوشــتند. 
دادگاه میکونــوس در شــهر برلیــن در کنــار تحقیقــات ســه ســاله و نیمــه اش، 
ایــن فیلــم را ســندی بســیار محکــم ارزیابــی کــرد و همانطــور کــه نوشــتم اصلــی 

تریــن ســران ایــن رژیــم را بــه جــرم شــرکت در تــرور محکــوم ســاخت.
همــان زمــان زوزه هــای رژیــم و عواملــش درلبــاس هــاي مختلــف از جملــه 
ــک  ــوش فل ــی گ ــای اروپای ــانه ه ــه اصطــالح چــپ در رس ــنفکران ب ــاس روش لب
ــیاد و  ــی ش ــروزه از روحان ــه ام ــنفکری ک ــای روش ــان زالوه ــرد، هم ــر میک را ک
ــا آمــدن خاتمــی بــه چشــم مــردم خــاک  جنایتــکار حمایــت میکننــد آنزمــان ب
مــي پاشــیدند و در تئوریــزه کــردن ســرکوب جــالدان حاکــم و تیــز کــردن تیــغ 
آنهــا برگــردن قربانــی فعــال بودنــد و البتــه حربــه اصلــی آنــان ســالخی حقیقــت 
و بنیادهــای مقاومــت در برابــر ظلــم و ســتم آخونــدی بــود. همیــن بــه اصطــالح 
ــا نوشــتن نامــه هــاي فــراوان و زدن  ــه فرمــان رژیــم ب روشــنفکران در آنزمــان ب
انــواع و اقســام اتهامــات از پخــش مجــدد فیلــم ردپــای تــرور کــه دوبــار پخــش 
شــده بــود ولــي قــرار بــود حداقــل 11 بــار تکــرار شــود، جلوگیــري کردنــد. آنهــا 
بــه دولتمــردان پرطمــع غربــي هشــدار دادنــد کــه پخــش فیلــم مــن باعــث قطــع 
ــا ارجحیــت  معامــالت پرســود اقتصــادي شــان خواهــد شــد. البتــه دول غــرب ب
دادن بــه منافــع اقتصــادي در مقابــل آخوندهــاي تروریســت ضررکالنــي کردنــد و 

جهــان را بــا تــراژدی 11 ســپتامبر و تبعــات بعــدي آن مواجــه ســاختند.
متاســفانه سیاســت مماشــات غــرب در مقابــل جانیــان حاکــم بــر ایــران، براي 
مــردم ایــران و منطقــه و کل دنیــا بســیار فاجعــه بــار بــوده اســت. دردهــای بیکران 
مــردم منطقــه و جــان باختــن صدهــا هــزار انســان بیگنــاه نتیجــه ایــن سیاســت 

غلــط درمقابــل آخوندهــا اســت.
حــاال مــزدوران تعذیــه شــده از خــون مــردم قلــم بدســت میگیرنــد و مــرا بــه 
خاطــر حرامــزاده خوانــدن مالکــی کــه ثمــره سیاســت بســیار حماقــت بــار آمریــکا 
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و نزدیکیــش بــه رژیــم خامنــه ای اســت مــورد حملــه قرارمیدهنــد. 
حقیقــت ایــن اســت کــه اینــان همچــون خفاشــان فقــط در تاریکــی مطلــق 
ــا  ــد. ب ــوری را ندارن ــن ن ــد. تحمــل کوچکتری ــه حیاتشــان ادامــه دهن میتواننــد ب
ســاده تریــن روش هــا میتــوان مــزدور بــودن اینــان را تشــخیص داد. اینــان کــه 
ناگهــان بــا فرمــان اربابشــان در وزارت اطالعــات از النــه هــای تنــگ و تاریکشــان 
دســت بــه قلــم شــده انــد و بــه بهانــه عضویــت مــن در شــورای ملــی مقاومــت و 
همــکاری مــن بــا اصلــی تریــن گــروه اپوزیســیون کــه دوســت و دشــمن آنهــا را 
اصلــی تریــن و جــدی تریــن اپوزیســیون ســرنگونی طلــب میداننــد مــرا بــه رگبــار 
دروغ و اتهــام بســته انــد. مــن بــه اینهــا میگویــم کــه برویــد بــه خونخــواري ادامــه 
دهیــد ولــي بعــد از ســرنگونی مجبوریــد جــواب خیانــت هــا وجنایتهایتــان را در 

ــد. ــن المللی بدهی ــای بی دادگاهه

ــادآور  ــز ایــن نکتــه را هــم مــي خواســتم ی جهــت اطــالع هــم میهنــان عزی
شــوم کــه زمانــي کــه فیلــم رد پــاي تــرور را میســاختم رژیــم کــه از ســاختن یــک 
فیلــم بــر علیــه اش مطلــع شــده بــود بــا عجلــه در اواســط درســت کــردن ایــن 
فیلــم یکــي از نزدیــکان مــن کــه اصــال آدم سیاســی نبــود را ســراغم فرســتاد و بــه 
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او آمــوزش داده بــود بــا تعریــف و تمجیــد از کارهــای هنــری ام مــرا تشــویق بــه 
همــکاري بــا رژیــم در ازاي یــک رشــوه 6 میلیــون دالري کنــد. من که به درســتی 

فهمیــدم جریــان چگونــه 
اســت، هنــوز ایــن فــرد 
آشــنا پیشــنهاد رژیــم را 
تمــام نکــرده و ســخنش 
بــود  نیافتــه  پایــان 
از  و  بنشــینم  نتوانســتم 
بلنــد  عصبانیــت  شــدت 
شــدم و فریــاد زدم: »تــو 
هرچنــد بــه عنــوان مهمــان 
مــن آمــدي ولــي چــون 
ــران  ــردم ای داري دشــمن م
را نمایندگــی میکنــی دیگــر 
ــا  ــن ب ــتي و م ــان نیس مهم
فرســتادگان رژیــم هیــچ 
ــدارم. بیــن مــن  صحبتــی ن

و رژیــم دریــا دریــا خــون و رنــج و شــکنج قــرار دارد و بــا هیــچ مبلغــی بــا ایــن 
ــدارم«. ــتي ن ــر آش ــم س رژی

به نظر من رژیم وعواملش با حمله به من سه هدف دارند:
یــک: ســاکت کــردن مــن در مــورد عامــل اصلــی مصیبتهــا مــردم ایــران رژیــم 

کــه شــخص خامنه اي اســت.
ــی از  ــه یک ــات ک ــن مماش ــت ننگی ــورد سیاس ــن درم ــردن م ــاکت ک دو: س
تعییــن کننــده تریــن فاکتهــا بــرای اســتمرار حکومــت جهــل و جنایــات و ادامــه 

ــان میباشــد. ــه و جه ــه خاورمیان ــزم در منطق تروری
ــن در  ــازمان مجاهدی ــی س ــش اصل ــورد نق ــن در م ــردن م ــاکت ک ــه: س س
 افشــای عملیاتهــای تروریســتی و نقــض حقــوق بشــر و برنامــه اتمــی ایــن رژیــم، 
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ــم  ــراي رژی ــی ب ــي و بیــن الملل ــن در صحنــه داخل چــون حضــور فعــال مجاهدی
ــار اعتــراف  ــد و هــزاران ب ــم میدان ــود و نبــود بوجــود آورده اســت. رژی مشــکل ب
کــرده از کجــا وحشــت دارد و بــه خاطــر کارهــاي مؤثــر مجاهدیــن، توپخانــه لجــن 
پراکنــي اش را علیــه مســئول شــورا، رئیــس جمهــور منتخــب شــورا و ســازمان 
مجاهدیــن خلــق مســتمر بــه کار میبــرد و ایــن کرمهــاي متعفــن عوامــل اجرائــي 

اش هســتند.
در پایــان میخواســتم متذکــر شــوم کــه برخــالف ادعای همدســتان ومــزدوران 
ــفارش از  ــک س ــم ی ــن فیل ــت، ای ــل وجنای ــم جه ــات رژی و عناصــر وزارت اطالع
ــه دلیــل شــرایط دشــواري  طــرف مجاهدیــن و رهبــری آن نبــوده اســت. مــن ب
کــه مقاومــت درآن قــرار دارد، نــه تنهــا از ســازمان مجاهدیــن کمکــی درخواســت 
نکــرده ام بلکــه از همــه دوســتان خواســته ام آن بخــش از کمکهــا را بــه  هیچوجــه 
از ســازمانهای ســرنگونی طلــب مثــل مجاهدیــن کــم نکــرده و بــه مــن بپردازنــد. 
ــق،  ــات عمی ــه اطالع ــکان از جمل ــند و ام ــر س ــن از ه ــه م ــت ک ــلم اس ــا مس ام
معتبــر و محکمــه پســند کــه مجاهدیــن بــه مــن بدهنــد اســتفاده میکنــم و بــه 
ایــن مبــارزه فرهنگــی، در جهــت افشــای ایــن پلیدتریــن پدیــده تاریــخ بشــری و 
ــا ایــن رژیــم و در  ــه رابطــه و مذاکــره ب ــان دادن ب ــرای پای البتــه و صــد البتــه ب
نتیجــه تقویــت همــه جریانهــای ســرنگونی طلــب کــه بــه اعتقــاد مــن ســازمان 

مجاهدیــن در نــوک پیکانــش بــوده و میباشــد افتخــار میکنــم.
بــه امیــد اتحــاد همــه نیروهــای ملــی، مردمــی جهــت ســرنگوني آخوندهــاي 

جنایــت کار و پایــان دادن بــه مصیبتهــای مــردم ایــران و منطقــه.

* * * * *
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وحشت ديوانه وار خودفروشان و تواب تشنه به خون
ازسرنگوني محتوم رژيم جهل و جنايت
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ســالیان پیــش وقتــي یــک “عضــو مســتعفي!” دیگــر در شــورا، بــه مقاومــت 
پشــت کــرد و بــه ایــران تحــت حاکمیــت رژیــم خونخــواران رفــت و بــا جــالدان 
و شــکنجه گــران کــه نــام هاببلیــان بــر خــود گذاشــته بودنــد، همنشــین و هــم 
صحبــت شــد و در پــاداش ایــن عمــل خائنانــه از طــرف رژیــم بــه ارث پــدري و 
بســیاري از مزایــاي دیگــر رســید، مــن مقالــه اي تحــت عنــوان »چــرا خائنیــن و 

شــکنجه گــران منفورنــد؟« نگاشــتم. 
شــاید در اثــر اشــغال عــراق و اتفاقــات بعــدي فکــر کــرده بــود کار مقاومــت و 
مجاهدیــن بــه پایــان رســیده و از همیــن عــدم شــناخت و عبــث بــودن پنــدار، بــه 
طــرف رژیــم و طرفهــاي حســاب غارتگــر خارجــي تمایــل پیــدا کــرد و بــه آنجــا 
رفــت کــه لیاقتــش بــود. او البتــه مــي بایســت در عمــل همــه حرفهــا، ســخنرانیها 
ــا ناسپاســي و نمــک نشناســي بــه  مصاحبــه هــا و مقــاالت گذشــته خــودش را ب
فراموشــي بســپارد کــه از جملــه مــي گفــت »مگــر راه دیگــري وجــود دارد؟ تنهــا 

راه نجــات مــردم ایــران، شــوراي ملــي مقاومــت اســت« .
ــر 1392(  ــت )7 تی ــي مقاوم ــوراي مل ــي ش ــه تفصیل ــن رو در بیانی از همی
ــدي و  ــن گشــتاپوي آخون ــگ انداخت ــر چن ــه در اث خاطــر نشــان شــده اســت ک
ــه منظــور متالشــي کــردن آلترناتیــو  ــر اعضــاي شــورا ب سرویســهاي پشــتیبان ب
مســتقل و دموکراتیــک، شــوراي ملــي مقاومــت یــک مصوبــه بــه تاریــخ 22 بهمــن 
ــب  ــي( تصوی ــد و امضــاي قصیــم و روحان ــا تائی ــه ب ــاق آرا )از جمل ــه اتف 1385 ب

کــرد.
ایــن مصوبــه پــس از ظاهــر شــدن یــک عضــو مســتعفي از شــورا در ایــران و 
انتشــار عکســهاي او در حیــن دیــدار و گفتگــو بــا مأمــوران وزارت اطالعــات، بــه 

شــرح زیــر بــه تصویــب رســید:
ــورا  ــزام آور ش ــات ال ــان و مصوب ــي ایرانی ــه مل ــق بیانی ــه اینکه طب ــر ب » نظ
مرزبنــدي قاطــع بــا رژیــم ضــد بشــري والیــت فقیــه، عمــده تریــن معیــار ارزیابــي 
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ادعاهــاي افــراد و گروههــا و شناســایي دوســت و دشــمن و مبنــاي تنظیــم رابطــه 
ــا همه افــراد و جریانهــاي سیاســي و جــذب و دفــع نیروهاســت: ب

طــرد و تحریــم کامــل رژیــم والیــت فقیــه و همــه همدســتان آن، خــط * 
قرمــز پیــکار آزادي ملــت ایــران اســت.

عبــور از ایــن خــط قرمــز که حصــار حیاتــي و مرزبنــدي ملــي ایرانیان در * 
برابــر حاکمیــت آخونــدي اســت، از ســوي هــر فــرد یــا جریان سیاســي 
هرچنــد ســابقه یــا داعیــه مخالفــت بــا رژیــم داشــته باشــد، خیانــت و 

خــروج از جبهــه مخالفــان رژیــم محســوب مي شــود، 
هرگونــه رابطــه بــا عوامــل رژیــم والیــت فقیــه و همچنیــن سرویســهاي * 

پشــتیبان و همدســت آن علیــه مقاومــت، دشــمني بــا آزادي و حاکمیــت 
مــردم ایــران اســت.

در صــورت نقــض ایــن مــوارد از ســوي هــر یــک از اعضــاي شــورا، عضویــت 
او بــه تشــخیص مســئول شــورا موقتاً معلــق مــي گــردد تــا موضــوع در اجــالس 

بعــدي طبــق مــادۀ 4 اساســنامه، رســیدگي شــود«.
منظــور از ایــن مقدمــه ایــن اســت کــه میخواهــم بگویــم بــراي کســاني کــه 
رنــج و درد و آســیب هــا و بالهــا و مصیبــت هــاي ناشــي از ایــن رژیــم را تحمــل 
ــن  ــاي ام ــوا در ســاحل ه ــي محت ــط اصــوات ب ــد، کلمــات فق ــي کنن ــرده و م ک

نیســتند. 
بلکــه همچنانکــه در اشــرف و لیبرتــي و اویــن دیدیــم و مــي بینیــم، کلمــات 

قیمــت هــاي ســنگین و خونیــن دارنــد.
 اســتفاده از واژه هایــي ماننــد »خائــن«، »خودفــروش« و »منفورتر از شــکنجه 
گــران« فقــط یــک فریــاد یــا یــک خشــم بــزرگ از خنجــري زهرآگیــن کــه بــر 
ــاران فــداکار مجاهــد و شــورائیم فــرود مــي آیــد نیســت، بلکــه عمیقــا  پشــت ی
معتقــدم مــا کــه مجاهدیــن و رفقــاي شــورایي و پشــتیبانان پیگیــر مقاومــت را 
مــي شناســیم و بیــش از هــر چیــز دیگــر بــه سرنوشــت آنهــا کــه سرنوشــت مــردم 
دردمنــد ماســت تعلــق خاطــر داریم اگــر خیانتــکاران و خودفروشــان را بــه مــردم 
ــم  ــرده ای ــت ک ــتازانش خیان ــهدا و پیش ــردم و ش ــن م ــه همی ــم، ب ــي نکنی معرف
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ــه  ــاب خشــم ب ــه بازت ــه فحــش و ناســزا و ن ــن کلمــات ن ــري ای ــن بکارگی بنابرای
حــق مــا علیــه خائنــان، بلکــه تعریــف عملکــرد آنهاســت چــرا کــه اینــان بــا ایــن 
عملکردهــا و خــاک پاشــیدن بــه چشــم مــردم در مــورد ایــن مقاومــت ســرفراز، 
بــه ادامــه حیــات ایــن رژیــم کمــک میکننــد و مــا بایســتي ماهیــت و عملکــرد 
ــه مــردم نشــان دهیــم و ایــن حقایــق را  واقعــي و عینــي ایــن خودفروشــان را ب
بایــد بــراي ملــت دردمنــد و تحــت ســتم فــاش کنیــم کــه چگونــه ایــن پاســداران 

سیاســي بــه ادامــه حیــات ایــن رژیــم امــداد مــي رســانند. 
مــن همــه ي کلمــات و عناوین ذکــر شــده را از نظــر حقوقــي موجــه و قابــل 

دفــاع میدانــم و حاضــرم در هــر دادگاهــي آنهــا را بــه اثبــات برســانم.
شــناخت دوســت از دشــمن )در هــر لبــاس و بــا هــر فیگــور و ادعــا( و مــرز 
ــان  ــراي ایرانی ــي اش ب ــي و نامرئ ــکریان مرئ ــدي و لش ــم آخون ــن رژی ــدي بی بن
آزادیخــواه  و بخصــوص جوانانــي کــه مصمــم هســتند بــا هــر چــه در تــوان دارنــد 
بــر ســر ایــن رژیــم جهــل و جنایــت و غــارت بکوبنــد و ســرنگونش کننــد و پایــه 
هــاي یــک حکومــت مردمــي و دمکراتیــک را بنــا بگذارنــد، بســیار ضــروري اســت 
و ایــن شــناخت کــه در برخــي مواقــع بــه دلیــل ترفندهــاي دشــمن و مزدورانــش 
پیچیدگــي خــاص خــود را دارد، بــراي عمــق دادن بــه مفهــوم آزادي و مســئولیت 
پذیــري در قبــال تحقــق آرمانهــاي ملــت ایــران بســیار ضــروري و حیاتــي اســت.

بــدون در نظــر گرفتــن شــرایط بســیار خطرنــاک دنیــا و نقــش تعییــن کننــده 
ــرار  ــش  ق ــي بخ ــیر رهای ــا در مس ــت م ــا و مل ــالح، م ــادق و ذیص ــانهاي ص انس
نخواهیــم گرفــت. مــا دریکــي از حساســترین دورانهــاي تاریــخ بشــریت زندگــي 
ــات  ــه حی ــود و ادام ــود نب ــیر ب ــم مس ــت و یک ــرن بیس ــان در ق ــم و جه میکنی
بشــري در کــره زمیــن را میپیمایــد و چالشــهاي عظیــم و غیــر قابــل مقایســه اي 
ــه  ــرار دارد کــه فوریــت رســیدگي ب ــل کل جامعــه بشــري ق ــا گذشــته در مقاب ب
ــه  آنهــا بارهــا توســط موسســات و دانشــمندان هشــدار داده شــده اســت و روز ب

ــد.  ــس را میطلب روز راه حــل ســریع و اورژان
امــا همانطــور کــه میبینــم دنیــاي مــا توســط قدرتمندانــي مدیریــت میشــود 
کــه بــا سیاســتهاي خــود ایــن چالشــها را در حقیقــت بوجــود آورده انــد. نمونــه 
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دردنــاک ایــن چالشــها هیوالیــي بنــام بنیادگرایــي بــه اصطــالح اســالمي اســت 
کــه سیاســتهاي بــه غایــت نابخردانــه قدرتهــاي بــزرگ جهانــي و بویــژه قدرتهــاي 
غربــي در بوجــود آمــدن و یــا رشــد و توســعه آن بــه حــد امــروزي نقــش بســیار 
تعییــن کننــده اي داشــته انــد... پدیــده اي کــه همــه اتفاقــات مهــم دیگــر جهــان 
را تحــت الشــعاع خــود قرار 
داده اســت. ایــن پدیــده 
کــه بــا ســرقت انقــالب 
خمینــي  توســط  ایــران 
ــا  ــش پ ــورت امروزی ــه ص ب
بــه جهــان گذاشــته اســت، 
امــروز در اثــر مماشــات 
ــي  ــي تمام ــورهاي غرب کش
بــه  را  منطقــه و جهــان 
ــت و  ــده اس ــش طلبی چال
ــده  ــي آفری ــان فجایع آنچن
مشــکالت  بقیــه  کــه 
ــي را  ــه جهان ــزرگ جامع ب
ــه اســت. ــت انداخت از اولوی

دفــاع  جدیــد  وزیــر 
ــر  ــاک ت ــش خطرن ــران از داع ــم ای ــت: »رژی ــرا گف ــر اخی ــتون کارت ــکا اش آمری
ــح  ــن بســیار صحی ــه نظــر م ــه ب ــن حــرف درســت اســت ک ــر ای اســت«. اما اگ
ــر  ــاک ت ــم خطرن ــن رژی ــا چنی ــره ب ــراي مذاک ــا ب ــه چــه مجــوزي اوبام اســت، ب
ــم  ــکا در یکســال و نی ــر خارجــه آمری ــا نمــي شناســد و وزی از داعشــي ســر از پ
ــر از  ــاک ت ــم خطرن ــن رژی ــه ای ــر خارج ــدازه وزی ــه ان ــس  ب ــا هیچک ــته ب گذش

ــت؟  ــرده اس ــات نک ــش مالق داع
ــا زمانــي کــه نماینــدگان واقعــي مــردم یعنــي سیاســتمدران و  دنیــاي مــا ت
نیروهــاي مردمــي، کــه نــه بــراي منافــع خــود بلکــه بــراي مــردم خــود و بــراي 
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منافــع بشــریت تــالش میکننــد بــه قــدرت نرســند همچنــان بــا ایــن چالشــهاي 
ــي  ــن خطرهای ــي از بزرگتری ــن یک ــت و ای ــه اس ــن مواج ــان ک ــاک و بنی خطرن
ــر  ــا بیــش از ه ــان م ــد. جه ــد میکن ــات بشــریت معاصــر را تهدی ــه حی اســت ک
ــا همدیگــر هســتند  ــاط ب ــت کــه در ارتب ــات و عدال ــح و ثب ــه صل ــان دیگــر ب زم
نیازمنــد اســت چیــزي کــه توســط سیاســتمدران مردمــي و عالمــان و دانشــمندان 
و هنرمنــدان متعهــد بــه بشــریت بایــد محقــق شــود. بــه ایــن ترتیــب اســت کــه 
جامعــه بشــري مــي توانــد از پــس چالشــهاي عظیمــي کــه در رونــد تکاملــش بــا 

آن مواجــه اســت، بــر آیــد . 
همانطــور کــه مقاومــت ایــران از ســه دهــه پیــش گفتــه اســت سیاســتهاي 
مماشــاتگرانه و نادیــده گرفتــن اساســي تریــن و پایــه اي تریــن حقــوق مــردم و 
مقاومــت ایــران )کــه امــروز حتــي کســاني هــم کــه مدافــع ایــن سیاســت بــوده 
ــد و  ــف یاب ــر توق ــد هرچــه زودت ــد( بای ــراف میکنن ــه ورشکســتگي آن اعت ــد ب ان
آمریــکا و اروپــا اگــر میخواهنــد جلــوي تروریســم و بنیادگرایــي را بگیرنــد بایــد 
بــه ایــن سیاســت پایــان داده و حــق مــردم ایــران بــراي رســیدن بــه  ایرانــي آزاد 

و حــق ملتهــاي دیگــر در منطقــه خاورمیانــه را بــه رســمیت  بشناســند. 
آخوندهــاي حاکــم بــر ایــران بــا تمــام قــوا تــالش میکننــد از وقــوع چنیــن 
چیــزي جلوگیــري کننــد، بــه خصــوص کــه وقایــع اخیــر در منطقــه صحــت مــو 
ــب حقیقــت اســت  ــه هرکــس کــه طال ــه مــوي مواضــع مقاومــت ســرافراز را ب ب
ــاگریها و  ــران و افش ــردم ای ــار م ــت خونب ــتادگي مقاوم ــت. ایس ــان داده اس نش
ــداري  ــي و پای ــان سیاس ــت زندانی ــت، مقاوم ــي مقاوم ــوراي مل ــنگریهاي ش روش
ــهامت  ــا و ش ــتگي ه ــام از خودگذش ــا اله ــه ب ــران ک ــان ای ــردم قهرم ــي م عموم
اشــرفیان بــه راه »بجنــگ تــا بجنگیــم« حیاتــي جدیــد داده انــد، ســرنگوني رژیــم 
را در چشــم انــداز نزدیــک قــرار داده و در همیــن رابطــه وحشــت ســراپاي رژیــم 
و دم و دمبالچــه هایــش را فــرا گرفتــه اســت. از ایــن رو رژیــم همــه مــزدوران و 
مزدبگیــران و خودفروشــان سیاســي را بــه نحــو دیوانــه واري وارد صحنــه کــرده 
ــوم  ــداز محت ــیله چشــم ان ــن وس ــه ای ــد ب ــالش میکن ــه ت ــم مذبوحان اســت. رژی
ســرنگوني خــودش بــه دســت مــردم و مقاومــت ایــران و ارتــش آزادیبخــش ملــي 
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را تغییــر دهــد. غافــل از اینکــه حمــالت بســیار خائنانــه و مشــمئز کننــده و بســیار 
مضحــک خودفروشــاني چــون قصیــم، روحانــي، یغمایــي و تــواب تشــنه بــه خــون 
تنهــا نفــرت و انزجــار مــردم ایــران از ایــن رژیــم و مزدورانــش را بیشــتر و بیشــتر 

و اراده آنهــا را بــراي مقاومــت تــا ســرنگوني آخوندهــا دو چنــدان میکنــد.

 
کالبد شكافي اعمال خائنانه کريم قصیم

بســیاري مواقــع بــراي کشــف حقیقــت، بایــد عوامــل مختلــف، مثــل شــرایط 
زمانــي، مکانــي محدودیتهــا و اجبــارات و عوامــل تشــکیل دهنــده یــک پدیــده را 
در نظــر گرفــت، امــا در بحبوحــه یــک مبــارزه خونیــن بــا یــک فاشیســم خونخــوار 
مــرز بیــن وفــاي بــه عهــد و پشــت کــردن بــه مــردم و مقاومــت بــا خیانــت آنقــدر 

تابلو »خودفروشان!« اثر منصور قدرخواه
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عیــان اســت کــه کســي نمیتوانــد آنــرا بــا بــاد در گلــو انداختــن و گرمــب گرمــب 
ــي  ــم دین ــي فاشیس ــه فّراش ــل ب ــاند. نمیتوان در عم ــي بپوش ــه ورمالیدگ و پاچ
ــراي خــود  ــدن ب ــپ آم ــراب و ری ــرت و ُغ ــدازي و ... ُق ــا شــاه ان ــا “ب پرداخــت ام
جعــل شــخصیت کــرده، بــا ســیاه بنــدي و دروغ هــاي شــاخدار”  )عبارتــي کــه از 
خــود قصیــم در مقالــه ضدیــت فــراش انقــالب اســالمي بــا جبهــه ضــد فاشیســتي 

در 29 دســامبر 2010 وام گرفتــه ام( خــود را منتقــد و دلســوز هــم جلــوه داد! 
ــب  ــي در آن نص ــد روحان ــم که آخون ــي رژی ــات نمایش ــل از انتخاب 9 روز قب
ــس،  ــت پاری ــت در ویلپن ــالیانه مقاوم ــي س ــل از گردهمای ــه قب ــد و 3 هفت گردی
اســتعفاي کریــم قصیــم و محمــد رضــا روحانــي از شــوراي ملــي مقاومــت بــدون 
هیــچ پیــش آگهــي روي ســایتهاي معلــوم الحــال منتشــر شــد. اگــر کســي در آن 
زمــان هــم شــک داشــت امــروز بعــد از حــدود 20 مــاه و بــا توجــه بــه تحــوالت 
بعــدي، تردیــدي باقــي نمانــده اســت کــه طــراح و کارچرخــان اصلــي ایــن پلیــدي 
و پســتي کــه برخــالف اصــول دمکراتیــک و  خیانــت آشــکار بــه همــه تعهــدات 
ــد، وزارت  ــرده بودن ــا ک ــا را امض ــا آنه ــا و باره ــن دو باره ــه ای ــود ک ــورائي ب ش

اطالعــات بــود. 
اگــر بخواهیــم واقعیــت امــر را نــگاه کنیــم، ایــن در حقیقــت نــه یــک اســتعفا، 
ــن اخالقــي و مقــررات حقوقــي خــودش را دارد،  ــا موازی کــه در همــه جــاي دنی
بلکــه یــک انتقــال از جبهــه خلــق بــه جبهــه ضــد خلــق و پیوســتن بــه دشــمن 

بــود. تحــوالت بعــدي ایــن را بــه خوبــي نشــان داد.
ــزاري  ــه خدمتگ ــورا ب ــت در ش ــاک از عضوی ــقوط هولن ــي و س ــن فرومایگ ای
ــي،  ــاي سیاس ــه ه ــره اي از توطئ ــه از زنجی ــک حلق ــدي ی ــات آخون ــه اطالع ب
امنیتــي و نظامــي دشــمن بــود و در شــرایطي صــورت میگرفــت کــه مجاهدیــن 
در زنــدان لیبرتــي بــدون ســالح و بــدون دفــاع، ســینه در مقابــل دشــمن ســپر 
کــرده بودنــد و دشــمن در تــالش نابــودي آنــان یــک لحظــه از توطئــه و هرگونــه 

ــتند. ــرار داش ــاران ق ــک ب ــدف موش ــرد و ه ــذار نمیک ــرو گ عمل جنایتکارانه ف
ــي،  ــم و روحان ــط قصی ــه توس ــن توطئ ــد زدن ای ــد از کلی ــت ده روز بع درس
موشــکها روانــه لیبرتــي شــد و کمتــر از ســه مــاه بعــد کشــتار بــزرگ اشــرف روي 
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داد و یــک مــاه قبــل از ایــن بــه اصطــالح اســتعفا، تــواب تشــنه بــه خــون گــزارش 
92 را تقدیــم بیــت خامنــه اي کــرده بــود، همــان حوالــي نغمــه قتلهــاي مشــکوک 

در درون مجاهدیــن توســط یغمایــي ســر داده میشــد. 
هیــچ کــس حتــي اگــر از جزییــات امــور هــم مطلــع نباشــد، نمــي توانــد بیــن 
اینهــا و وقایــع دیگــر بخصــوص قتــل عــام اشــرف در 10 شــهریور کــه همگــي در 
نیمــه اول ســال 1392 علیــه مقاومــت خونبــار مــردم ایــران بــه وقــوع پیوســت 

ارتبــاط قائــل نشــود. 
ــن  ــت ای ــن گف ــع و یقی ــا قط ــوان ب ــون میت ــاه ، اکن ــت 20 م ــد از گذش بع
ــه فرمــان  ــا مقدماتــي بســیار توطئــه انگیــز زمینــه ســازي شــده و ب اســتعفاها ب
وزارت اطالعــات بــوده و ربــط مســتقیم به پیروزیهــاي مقاومــت در صحنــه بیــن 
ــان  ــوي در هم ــم رج ــه خان ــر از آن همچنانک ــته و مهمت ــي داش ــي و داخل الملل
زمــان فــاش کــرد حــذف فیزیکــي مســئول شــورا را هــم در صــدر برنامــه داشــته 
اســت )مهمتریــن بخــش انجــام ناشــده مأموریــت کوبلــر و شــرکا همــراه بــا قاســم 
ــه  ــزاد ب ــت مری ــاً دس ــراق(. حقیقت ــم در ع ــفیر رژی ــر س ــي ف ــلیماني و دانای س
مقاومتــي کــه همزمــان بــا ایــن همــه توطئــه و خیانــت  دســت بــه گریبــان شــد 

و پیروزمندانــه قــد برافراشــت. 
ــم در  ــان عضویت ــن از زم ــه م ــم ک ــي نویس ــخ م ــینه تاری ــت در س ــراي ثب ب
ــوده  ــم ب ــم قصی ــا کری ــن مخصوص ــن دو ت ــه ای ــار خودخواهان ــاهد رفت ــورا ش ش
ــن کجــا  ــه مجاهدی ــار متواضعان ــه رفت ــردم ک ام و همیشــه از خــود ســئوال میک
ــران  ــوق دیگ ــن حق ــده گرفت ــا؟ نادی ــان کج ــر این ــي و تکب ــر از دوروی ــار پ و رفت
ــر  ــود را ب ــا و خ ــم ه ــا و توه ــرار و فخرفروشــي ه ــول ق ــه ق ــدي ب ــدم پایبن و ع
دیگــران برتــر دانســتن کریــم قصیــم همیشــه بــراي مــن و شــاید همــه اعضــاي 
ــي،  ــم جبهگ ــي و ه ــم رزم ــا بخاطــر ه ــا م ــود، ام ــده ب ــده و گزن شــورا آزار دهن
آنهــا را تحمــل میکردیــم و ســعي میکردیــم در ایــن زمینــه از خویشــتن داري و 
تحمــل و بردبــاري مجاهدیــن آمــوزش بگیریــم. قصیــم وقتــي شــروع بــه صحبــت 
ــکل هــاي مباحــث  ــه گواهــي پروت ــت و ب ــي باف ــان را بهــم م ــن زم میکــرد زمی
شــورا بســیار اطالعــات اشــتباه به مــا تحویــل میــداد و نســبت بــه دیگــر اعضــاي 
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شــورا حــق بیشــتري بــراي خــود قائــل بــود و در ایــن زمینــه از رفتــار منعطــف و 
ــرد.  ــن ماکزیمــم سوءاســتفاده را میک دوســتانه مجاهدی

مــن البتــه عقایــدم را بــه دبیرخانــه شــورا گفتــه بــودم کــه رفتارهــاي اینهــا 
ابــدا بــا یــک انســان مبــارز همخوانــي نــدارد. همــان زمــان هــم از رفتــار دوســتان 
مجاهــد کــه صبورانــه بــراي انســجام شــورا در مقابــل دیکتاتــور خــون آشــام مــا را 
از هرگونــه اختالفــي برحــذر میداشــتند در شــگفت بــودم و بــه ایــن همــه صبــر 

و بردبــاري درود مــي فرســتادم. 
ــن مشــکالت اخالقي و  ــه ای ــا ن ــا آنه ــا از روز 15 خــرداد 1392 مشــکل ب ام
ــوف دشــمن  ــه صف ــه بلکــه پیوســتن ب ــه و کودکان ــاري و توهمــات بیمارگون رفت
ــه  ــا ایــن کار خودشــان میخواســتند ب ــه همیــن خاطــر هــر چنــد آنهــا ب شــد. ب
صفــوف جبهــه مبــارزه مردمــي ضربــه بزننــد امــا بــا اینحــال خالــص شــدن جبهــه 
مبــارزه از انســانهاي ناخالــص نوعــي خوشــحالي در مــن بــه وجــود آورد کــه آن 
ــن  ــود ای ــا وج ــا ب ــتم. ام ــان داش ــت بی ــن نشس ــورایي در اولی ــتان ش ــا دوس را ب
ــت و شــناعت را نداشــتم  و  احســاس، هرگز تصــور ایــن ابعــاد از فضاحــت، خیان

ــه ایــن مقاومــت و نســل فــداکار خنجــر بزننــد. اینکــه اینهــا اینچنیــن ب
ــک  ــه ی ــه مثاب ــران ب ــق ای ــن خل ــت و ســازمان مجاهدی ــي مقاوم شــوراي مل
ــن  ــا درون ای ــنایي ب ــن آش ــه کمتری ــس ک ــر ک ــتند و ه ــزرگ هس ــواده  ب خان
مجموعــه داشــته باشــد مــي دانــد کــه آنهــا ماننــد خواهــران و بــرادران و اعضــاي 
یــک خانــواده بــا هــم رفتــار مــي کننــد و همانطــور کــه دوســت و بــرادر بزرگــوارم 
آقــاي ابراهیــم مازندرانــي  نوشــته اســت هــر کــس کــه در ایــن خانــواده بــزرگ 
بتوانــد بــه دیگــري کمــک مــي کنــد و هــر کــس کــه کمکي نیــاز داشــته باشــد از 
دیگــري مــي گیــرد. اینکــه کســي از مجاهدیــن خلــق کمــک مالــي دریافــت کنــد 
بــه همــان انــدازه افتخــار آمیــز اســت کــه بــه مجاهدیــن کمــک مالــي بکنــد زیــرا 
دســت دراز کــردن در مقابــل بهتریــن فرزنــدان خلــق بــه جــاي دریوزگــي کــردن 
از بدتریــن دشــمنان ملــت و تاریــخ ایــران و یــا متوســل شــدن بــه ســرویس هــاي 

اجنبــي، البتــه افتخــار بزرگي اســت. 
ایــن البتــه قاعــده اي اســت کــه قبــل از همــه خــود مجاهدیــن بــه آن عمــل 
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کــرده و بــه همــه مــا یــاد داده انــد. مــن بــه خوبــي مــي دانــم کــه اگــر مجاهدیــن 
حاضــر بودنــد کمتریــن انعطافــي در پایــداري خودشــان بــر دمکراســي و حاکمیت 
مردمــي و تعصــب بــر ســر منافــع ملــي ایــران از خــود نشــان بدهنــد، بســیاري 
از درهــاي بــزرگ مالــي بــر روي آنهــا بــاز بــود و بســیاري از صاحبــان قــدرت از 
خــدا مــي خواســتند کــه بــه آنهــا پــول 
بدهنــد امــا مجاهدیــن بــه دلیــل همین 
پایــداري و اینکــه حاضــر بــه بــاج دادن 
بــه هیــچ کــس بــه حســاب ملــت ایــران 
نبــوده انــد، خــود را از همه ایــن امکانات 
محــروم کردنــد. بــه جــاي آن دستشــان 
را بــه ســوي خلــق قهرمــان دراز کردنــد 
و مــن بــه خوبــي مــي دانــم کــه چگونــه 
ــبانه روزي،  ــالش ش ــا ت ــار و ب ــا افتخ ب
هزینــه هــاي کمرشــکن ایــن مقاومت را 
دالر بــه دالر و تومــان بــه تومــان تامیــن 
مــي کننــد. البتــه ســهیم شــدن در ایــن پــول بــراي هــر کســي هــم یــک افتخــار 

و هــم یــک مســئولیت ســنگین بــا خــود مــي آورد.
ــن را  ــوان کســي کــه از نزدیــک زندگــي مجاهدی ــه را بعن ــن نکت ــد ای بگذاری
ــه  ــهادت داد ک ــخ ش ــق و تاری ــل خل ــد در مقاب ــن را بای ــم. ای ــت بگوی ــده اس دی
مجاهدیــن هیــچ چیــز بــراي خــود نمــي خواهنــد؛ نــه همســر، نــه فرزنــد و نــه 
هیــچ تعلــق شــخصي. از همــه چیــز در راه آرمــان مقــدس ایــن مقاومــت یعنــي 
دمکراســي و حاکمیــت مردمــي صرفنظــر کــرده انــد. مــن بــه جــرات مــي توانــم 
بگویــم در 20 ســالي کــه از نزدیــک مجاهدیــن را مــي شناســم هزینه شــخصي 
یــک عضــو مجاهدیــن 10 بــار کمتــر از هزینــه زندگــي شــخصي مــن غیــر مجاهد 
ــي  ــام زندگ ــم. تم ــي کن ــي م ــي زندگ ــه جوی ــال صرف ــه در کم ــه البت ــت ک اس
شــخصي یــک مجاهــد خلــق در یــک کاور یــا یــک ســاک دســتي خالصــه مــي 
شــود و در آسایشــگاهي زندگــي مــي کنــد کــه بــه ســختي 4 متــر مربــع ســهم 



164

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

هــر نفــر مــي شــود )محمدرضــا روحانــي در آن ســالها بارهــا بــه طــور شــفاهي و 
مکتــوب بــه ایــن حقیقــت اذعــان میکرد(. امــا مجاهدیــن هیچــگاه نــه از قصیــم 
و روحانــي و هیــچ کــس دیگــر نخواســتند کــه مثــل آنهــا زندگــي کننــد و هیــچ 
وقــت بــه خاطــر کمــک مالــي بــه کســي منتــي بــر ســر او نگذاشــتند و هیچــگاه از 
هیچکــس جــز پــاي بنــدي بــه تعهــدات شــورایي و مــرز بنــدي بــا رژیــم آخونــدي 
را نخواســتند. مجاهدیــن وقتــي بــه کســي کمــک مالــي مــي کننــد شــرم حضــور 
بیشــتري دارنــد تــا وقتــي از کســي کمــک مالــي مــي خواهنــد ایــن اخــالق ویــژه 

و منحصــر بــه فــرد ایــن ســازمان اســت. 
بنابــر ایــن بحــث بــا قصیــم و روحانــي و یغمایــي بــه هیــچ وجــه بحــث مالــي 
نیســت. بحــث خدمــت گــزاري بــه یــک رژیــم فاشیســتي اســت کــه شــبانه روز در 
حــال اعــدام و شــکنجه و ســرکوب مــردم ایــران اســت. مشــغول اســید پاشــیدن 

بــر روي دختــران و محاصــره جنایتکارانــه لیبرتــي و ... اســت. 
مــن مطمئنــم کــه در طــول ایــن ســالها و تــا همیــن چنــد هفتــه پیــش هیــچ 
ــب  ــت قری ــي مقاومــت و اکثری ــن اعضــاء شــوراي مل کــس و حتــي قدیمــي تری
بــه اتفــاق ســازمان مجاهدیــن از ارتباطــات مالــي قصیــم و روحانــي بــا مجاهدیــن 
مطلــع نبــوده انــد و مجاهدیــن ماکزیمــم خویشــتنداري را در ایــن رابطــه بــه خرج 
دادنــد. بعدهــا، پــس از انتشــار اســناد بــود کــه مــن هــم مثــل ســایرین مطلــع 
شــدم و فهمیــدم کــه پولــي کــه مجاهدیــن بــه قصیــم بــه طــور ماهانــه مــي داده 
انــد )3500 یــورو( دســت کــم 15 برابــر بیشــتر از هزینــه زندگــي شــخصي رزم 
آوران آزادي در اشــرف بــوده اســت. عــالوه بــر ایــن، تمــام هزینــه هــاي ســفر و هر 
کار ریــز و درشــتي را کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در رابطــه بــا شــورا انجــام 

مــي داده حتــي خریــد کاغــذ را هــم جداگانــه دریافــت مــي کــرده اســت.
ــه  ــي را ب ــن هــم مســئولیت مال ــده 17 ژوئ از ابوالقاســم رضایــي کــه در پرون
عهــده دارد علــت ایــن نابرابــري را بــه اعتــراض پرســیدم. بــا ذکــر تاریــخ ســه و 
چهــار نوبــت را کــه در رســیدهاي مالــي هــم پیداســت گفــت، قصیــم در عــراق 
و در فرانســه، بــا اصــرار خواســتار افزایــش مبلــغ مــي شــود. از جملــه در آوریــل 
2008 کــه بــراي 2 برابــر کــردن مبلــغ بــه اور آمــده بــود. البتــه در ســالهاي قبــل 
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ــات  ــان مراجع ــمه اي در جری ــي( را ش ــم رضای ــب )ابوالقاس ــم، حبی از آن، قصی
مفصــل وزارت اطالعــات بــه بــرادرش در تهــران و مشــهد بــراي بیــرون کشــیدن او 
از شــورا مــي گذاشــته و اینکــه وزارت اطالعــات از طریــق بــرادرش پیشــنهادهاي 

متعــدد بــراي رفــع حوائــج مــي داده اســت! 
ــم ســفارش  ــورا از قدی ــه مســئول ش ــت ک ــن گف ــه م ــم ب ــن را ه ــب ای حبی
کــرده بــوده تــا آنجــا کــه میتوانیــد نگذاریــد کســي بــه خاطــر پــول طعمــه رژیــم 

و اطالعــات آخوندهــا بشــود.
ــا هرکــس  ــا قصیــم ی ــن ب ــي مجاهدی ــا اینجــاي موضــوع یعنــي رابطــه مال ت
ــه  ــتم ک ــي فرس ــن درود م ــع مجاهدی ــت طب ــخاوت و مناع ــه س ــن ب ــر، م دیگ
همــواره نــان خــود را بــا دیگــران تقســیم کــرده انــد. هیــچ ایــرادي هــم بــه قصیــم 
و روحانــي و هیچکــس دیگــر در ایــن رابطــه نــدارم کــه مســاله معیشــتي را کــم 
یــا زیــاد، بــه جــاي اغیــار یــا دشــمن، بــه هــر صــورت بــا دوســت حــل و فصــل 
کــرده انــد. پــس تــا اینجــا هیــچ مســاله اي نیســت و بــه نظــر مــن باعــث افتخــار 
هــم هســت و یــک بــار هــم ندیــدم کــه مجاهدیــن از ایــن بابــت بــر ســر کســي 
منــت بگذارنــد. بنابرایــن صــورت مســاله، خــود فروشــي و خیانــت اســت و الغیــر. 

بــه مصــداق »در دیــزي بــاز اســت حیــاي گربــه کجــا رفتــه؟«  وقتــي کســي 
تــا ایــن حــد بــه دامــن دشــمن ســقوط مــي کنــد هــر گونــه مالحظــه اي دیگــر 
ــم  ــیدن در چش ــاک پاش ــه خ ــران بلک ــت ای ــب مقاوم ــن از جی ــا پرداخت ــه تنه ن

تــوده هاســت.
کاش شــوراي ملــي مقاومــت و خــود مجاهدیــن زودتــر ایــن اوراق را منتشــر 
میکردنــد البتــه مــن جــواب ایــن کاش را مــي دانــم تــا کارد بــه اســتخوان نرســد 
و کســي از همــه خــط قرمزهــا عبــور نکنــد ایــن مقاومــت و مجاهدیــن بــاز هــم 

بردبــاري و ســکوت پیشــه مــي کننــد.
ــي پاســخي را کــه مــن از روز اول در مــورد  ایــن اســناد بخوبــي ســئواالت ب
ــدي داشــتم پاســخ مــي  ــه دامــن اطالعــات آخون ــرو غلطیــدن قصیــم ب ــت ف عل

دهد. 
ــه در  ــن ک ــي م ــتم ول ــي نیس ــادي و مال ــي اقتص ــک ارزیاب ــدد ی ــن در ص م
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آمریــکا زندگــي مــي کنــم بخوبــي میدانــم درآوردن ماهــي 3500 یــورو خالــص 
)کــه در ســال 2013 معــادل 4700 دالر مــي شــده اســت( بــراي افــرادي مثــل 
ــر  ــا ب ــر نیســت، مضاف ــا امــکان پذی ــي بخصــوص در اروپ قصیــم در شــرایط کنون
اینکــه ایــن را هــم مــي دانیــم کــه کریــم قصیــم بــر خــالف برخــي از دعــاوي کــه 
کــرده اســت حداقــل در 15 ســال اخیــر کــه مــن از نزدیــک دیــده بــودم هیــچ کار 
حرفــه اي، تمــام وقــت و یــا حتــي نیمــه وقــت بــراي مقاومــت نمــي کــرده اســت. 
ــو  ــه گل ــاد ب ــردن و ب ــاک ک ــرد و خ ــا گ ــتم ب ــدا نوش ــه در ابت ــور ک همانط
انداختــن نمــي تــوان حقیقــت را پوشــاند. قصیــم بطــور مشــخص بایــد بــه ایــن 
ســئوال شــرافتمندانه پاســخ بدهــد و بــاز هــم مــي گویــم کاش کمیســیون امنیــت 
شــورا یــا ســازمان مجاهدیــن زودتــر ایــن اســناد را منتشــر کــرده بــود کــه  ایــن 
ســئوال در مقابــل قصیــم قــرار بگیــرد ســئوال بــه ســادگي ایــن اســت کــه اگــر 
تــو واقعــاً بــه ایــن مبلــغ در ایــن همــه ســال و چنــد نوبــت افزایــش، نیــاز داشــتي، 
اکنــون مــا بــه ازاي آن چگونــه و از چــه منبعــي تامیــن مــي شــود؟ فقــط ایــن را 
بــدان کــه بــا سفســطه و دروغ و بــا معرکــه گیــري نمــي تــوان از پاســخ بــه ایــن 
ســئوال مشــخص فــرار کــرد. بــه ایــن میگوینــد اســتثمار خــون و رنــج و شــکنجه 
اعضــا و هــواداران مقاومــت کــه یــا در زندانهــا و شــکنجه گاههــا و یــا در زنــدان 
لیبرتــي پایــداري میکننــد و یــا بــه صــورت شــبانه روزي در سراســر دنیــا مشــغول 

روشــنگري و یــا گــردآوري کمــک مالــي هســتند. 
ــن در  ــگاه مجاهدی ــا هیچ ــه  آی ــت ک ــن اس ــم ای ــن از قصی ــر م ــوال دیگ س
مقابــل ایــن پولــي کــه بــه تــو میدادنــد از تــو مــا بــه ازاء و اینکــه برخــالف میــل و 
عقیــده ات کاري بــراي آنهــا انجــام بدهــي کردنــد؟ اگــر قصیــم کمتریــن شــرافتي 
ــن  ــه ای ــه هم ــود، ب ــم نب ــط رژی ــده توس ــازمان داده ش ــتعفایش س ــت و اس داش

حقایــق اذعــان میکــرد.
ــي شــده  ــي، اوالً مدع ــئواالت واقع ــن س ــه ای ــاي پاســخ ب ــه ج ــم ب ــا قصی ام
اســت کــه ایــن پولهــا را بخاطــر کاري کــه کــرده، گرفتــه اســت و مقاومــت را بــه 
ــه ایــن  پراتیــک اســتثمارگرانه از کار او متهــم کــرده اســت. چشــم مــا روشــن ب
مبــارز بــزرگ کــه بــه خاطــر مبــارزه پــول دریافــت مــي کــرده اســت. بگذریــم 
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ــم  ــه قصی ــي ک ــه شــد جــز در مقاطــع محــدود کارهای ــا گفت ــه فوق همانطــور ک
بــه اســم مبــارزه کــرده اســت چیــزي جــز برخــي از کارهــاي تفننــي در حاشــیه 

زندگــي شــخصي اش نبــوده اســت. 
ــي کــه ســالیان ســال مخــارج زندگیشــان را از  ــم و روحان ــم قصی ــاً، کری ثانی
ــد، حــاال از آنهــا میخواهنــد کــه در  طریــق ســازمان مجاهدیــن تامیــن کــرده ان

ــد!  ــات کنن ــودن خــود را اثب ــرد« ب ــي »م ــه مال مقول
ــوازات  ــه م ــم؟! کســي ب ــم فهمیدی ــرد« را ه ــرد« و »نام ــي »م ــم معان نمردی
ــي  ــن م ــابهاي مجاهدی ــه!” حس ــي “مردان ــراي بررس ــل ب ــال وکی ــه دنب ــم ب رژی
ــا آلمــان،  ــد تمامــي کشــورها مخصوصــا فرانســه ی ــي میدان ــه خوب ــردازد کــه ب پ
انگلیــس و آمریــکا ســالیان ســال مســائل مالــي مجاهدیــن را تحــت نظــر داشــته 
و بارهــا و بارهــا حسابرســي کــرده انــد و اصــال یکــي از اهــداف رژیــم از توطئــه 
هایــش منجملــه در توطئــه 17 ژوئــن نابــودي مجاهدیــن از طریــق چنــگ انــدازي 
به منابــع مالــي آنهــا  بــوده اســت . امــا 12 ســال تحقیقــات نشــان داد که آنــرا که 
حســاب پــاک اســت از محاســبه چــه بــاک اســت. همــه پرونــده هایــي کــه رژیــم 
و مزدورانــش ماننــد خدابنــده و ســبحاني و ســینگلتون در ســاختنش بیشــترین 
ــاال  ــد. ح ــته ش ــران بس ــت ای ــن و مقاوم ــع مجاهدی ــه نف ــتند، ب ــرکت را داش ش
قصیــم و روحانــي و یغمایــي بــه نظــر میرســد دیــر آمــده انــد و زود میخواهنــد 
مســیر همانهــا را در توطئــه و زد و بنــد علیــه مقاومــت برونــد. بــه آنهــا میگویــم 
کــه ایــن مســیر پایانــش زبالــه دان تاریــخ و لعــن و نفریــن شــدن توســط مــردم 

اســت.
ــن،  ــا مجاهدی ــي بخاطــر مجــاورت ب ــروش طــي ســالیان طوالن قصیــم خودف
ــازمان  ــه س ــک ب ــر کم ــه خاط ــردم ب ــتار م ــکنجه و کش ــادي از ش ــات زی اطالع
داشــته اســت و میدانــد مــردم خانــه و کاشــانه شــان را میفروشــند و یــا شــبانه روز 
در ســرما و گرمــا در خیابانهــاي مختلــف ایــن جهــان، بــه اعــاده شــرف و حیثیــت 

و حفــظ اســتقالل مردمشــان میپرداختنــد.
مــن در آمریــکا خــود افتخــار آشــنایي بــا یکــي از بزرگورانــي را دارم کــه بــا 
وجــود در آمــد بســیار کــم و بیمــاري آســم و غیــره و محدودیتهــاي بســیار زیــاد 
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ــه کمــک  ــه ســازمان مجاهدیــن ماهیان ــا ب ــد ت از غــذا و حتــي داروي خــود میزن
بپــردازد. بــاور کنیــد از اساســي تریــن نیازهــا صرفــه جویــي میکنــد تــا بــه ایــن 

وظیفــه اقــدام کند. 
ــي خــود  ــه مردانگ ــد ک ــن میخواه ــم از مجاهدی ــي قصی ــه مال ــاال در زمین ح
را ماننــد او اثبــات کننــد! بقیــه ماجــرا بعــد از انتشــار اســناد آنقــدر پرفضیحــت 
اســت کــه دیگــر ادامــه نمــي دهــم و فقــط میگویم حداقــل بگــذار مــا کــه زندگــي 
باالتریــن مســئولین مجاهدیــن را بــه طــور شــبانه روزي از نزدیــک دیــده ایــم ســر 

بــر زمیــن بگذاریــم و بعــد بــه یــاوه گویــي بپــرداز. 
ــه نکتــه یــي اشــاره کنــم کــه معنــي اســتثمار از  ــد نیســت ب در ایــن جــا ب
نظــر ایشــان مشــخص تــر شــود. کتاب»جــاده صــاف کنهــای جنــگ« کــه کریــم 
قصیــم بــه اســم خــودش بــا هزینــه مقاومــت انتشــار داد در حقیقــت یــک ترجمــه 
از آلمانــي بــه فارســي یــک ســریال مســتند تلویزیونــي و برخــي دیگــر از مطالــب 
منتشــر شــده بــه آلمانــي بــود کــه از برنامــه هــاي ســوم و کانالهــاي »آرتــه« بارها 
پخــش شــده بــود او بــدون نــام بــردن از اصــل فیلــم و دیگــر منابــع آن بــه اســم 
خــودش جــا زد و بگذریــم کــه نشــریه مجاهــد و ســیماي آزادي بــا تــالش بســیار 

زیــاد بــه آن آبــرو بخشــیدند و آنــرا بــه تریبونــي بــراي قصیــم تبدیــل کردنــد.
ــورا و  ــرف و ش ــک ط ــم از ی ــن قصی ــي بی ــه کس ــم چ ــد ببین ــاال بگوئی ح

ــت؟  ــتثمارگر اس ــر، اس ــرف دیگ ــن از ط مجاهدی
البتــه همــه میداننــد کــه بــار اصلــي شــورا و همچنیــن مبــارزه چــه از نظــر 
نظامــي و چــه سیاســي و چــه اطالعاتــي و چــه مالــي را ســازمان مجاهدیــن بــر 
دوش دارنــد. ایــن نقــش تاریخــي اســت کــه مجاهدیــن بــر عهــده گرفتــه انــد و 
متاســفانه بــه دلیــل شــرایطي کــه پــس از ظهــور خمینــي در ایــن میهن ســتمزده 
حاکــم شــد، هیــچ شــریکي کــه معــادل خودشــان یــا نزدیــک بــه خودشــان باشــد 
ــه دوســت و  ــرد ک ــش منحصــر بف ــن نق ــم ای ــه رغ ــا اینحــال و ب ــد. ب ــم ندارن ه
دشــمن بــه آن معترفنــد، در تمــام طــول حیــات شــورا هیــچ ســازمان یــا عضــوي 
حقوقــش پایمــال نشــده اســت، از هیچکــس هیــچ چیــزي جــز پــاي بنــدي بــه 
تعهــدات و مــرز بندیهــاي شــورایي کــه همــه آنهــا را امضــا کــرده ایــم و متعهــد 
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شــده ایــم نخواســته انــد. جدایــي هــا از شــورا یــا بــه خواســت افــراد و گرفتاریهاي 
خودشــان بــوده و کامــاًل دوســتانه انجــام شــده اســت و یــا اخراجهایــي بــوده کــه 

بــه خاطــر نقــض التزاماتــي صــورت گرفتــه کــه  فلســفه وجــودي شــورا اســت. 
رفتــار خودفروشــان بزرگترین توهیــن بــه دمکراســي و رفقــا و آزادیخواهانــي 
ــي  ــان در زمانیکــه از طرف ــه آن ــد چــه شــد ک ــا میخواســتند بدانن ــه واقع ــود ک ب
ــا  ــي ب ــرایط لیبرت ــد و ش ــداد میکن ــه بی ــتار و توطئ ــکنجه و کش ــر، ش ــم، فق ظل
موشــکباران قلــب هــر آزاده یــي را بــه درد مــي آورد، اینــان بــا لغــز دمکراســي، 

پایــه یــي تریــن و ابتدایــي تریــن اصــول رفتــار انســاني را زیــر پــا گذاشــتند؟ 
آخــر کســي کــه مدعــي میشــود کــه دمکــرات اســت و بــه خاطــر دمکراســي 
از شــورایي کــه همــه امکانــات بــراي بحــث دارد آنهــم بعــد از ســي ســال تجربــه و 
بهــره بــردن مــادي و معنــوي بــراي بزرگتریــن اتفــاق زندگــي سیاســي اش حاضــر 
ــا فخــر فروشــي بــه رفقــاي ســابق خــودش میگویــد  بــه پاســخگویي نیســت و ب

ــه  ــد و ب شــما صالحیــت نداری
ــان  ــد. برایت ــي آئی ــاب نم حس
ــور  ــما مجب ــند و ش ــي نویس م
هســتید و از مســئول شــورایي 
دســتور گرفتــه ایــد کــه از 
)آخریــن   1378 فروردیــن 
دیــدار حضــوري در جلســه 
بــزرگ شــورا در بغــداد( یعنــي 
ــه 16ســال اســت او  نزدیــک ب

ــالیانه  ــاي س ــیه ه ــس در اجالس ــو و کال کنفران ــد ویدئ ــم اال در چن ــده ای را ندی
ــوده اســت.  ــان 81 ب ــا در آب ــن آنه ــه آخری ــدي ک بع

ــن پســتي و فرومایگــي و  ــه اعضــاي شــورا عی ــم علی ــاوي قصی ــن دع ــا ای آی
دیکتاتــوري و خودکامگــي و پیــش بــردن ماموریــت و برنامــه  اطالعــات آخونــدي 

و صاحبــان منابــع جدیــد مالــي نیســت؟
کریــم قصیــم، روحانــي، یغمایــي و تــواب تشــنه بــه خــون مدعــي هســتند که 
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شــوراي ملــي مقاومــت دمکراتیــک نبــوده و مجاهدیــن دیکتاتــور و بدتــر از رژیــم 
ــراي وزارت  ــا را جــز ب ــن خنجره ــه ای ــن اســت ک ــد. ســئوال ای ــه ان ــت فقی والی
ــراي چــه منفعــت و هــدف دیگــري میزنید؟ ایــن مگــر چیــزی غیــر  اطالعــات ب

از اجــراي خواســت رژیــم آخونــدي اســت؟
تیــز کــردن تیــغ جــالد بــر گلــوي قربانــي نامــش دمکراســي اســت؟ براســتي 
ــد  ــدي میخواهن ــاس و نامی ــر از ی ــزي بغی ــا چــه چی ــن کاره ــا ای خودفروشــان ب
بپراکننــد؟ مگــر از یــاد رفتنــي اســت کــه در ظاهــر بــراي اشــرف اشــک تمســاح 
میریختیــد و خــود را نگــران حــال اشــرفیان نشــان میدادیــد امــا در عمــل کمــر 

بــه قتــل یکایــک آنهــا بســتید؟
ــا همنشــین شــیطان، قبــل و بعــد از شــاگرد جــالد  ــه ب ــه راســتي مصاحب ب
ــي دارد؟ عملکــرد 20 ماهــه  ــه ازای ــا ب ــا و م ــن ســعید شاهســوندي چــه معن اوی
ــه ازاء  ــا ب ــاي شــناخته شــده وزارت م ــره ه ــار مه ــن درکن ــرار  گرفت ــم و ق قصی
چــه چیــزي اســت؟ ایــن همــان چیــزي اســت کــه میخواهــد از جوابــش طفــره 
ــه هــم بافتــن  ــرود. همانطــور کــه باالخــره بعــد از همــه آســمان و ریســمان ب ب
نگفــت کــه منبــع جایگزیــن مبالغــي کــه از مجاهدیــن میگرفتــه اکنــون چیســت 

کجاست؟  و 
ــود از  ــه خ ــع زادگان ک ــر بدی ــن اصغ ــازمان مجاهدی ــذاران س ــي از بنیانگ یک
قهرمانــان زیــر شــکنجه بــوده و بــا زندگــي و مرگــش یــک معیــار تعییــن کننــده 
ــدازه  ــه  ان ــارزه، ب ــس در مب ــد : »ارزش هرک ــي گوی ــرده اســت م ــان ک ــي را بی ی

ــذارد«.  ــن راه مي گ ــه در ای ــت ک ــي اس مایه ی
مــن شــخصاً خــود را بــا ایــن معیــار محــک میزنــم و بــه بــودن در هــر شــرایط 
ــن  ــدارم مجاهدی ــي ن ــد مذهب ــه عقای ــا اینک ــن افتخار میکنم. ب ــار مجاهدی در کن
فــداکار را بــه خاطــر رسمشــان و راهشــان مــي ســتایم و بزرگتریــن افتخــارم هــم 

همــکاري و همراهــي بــا آنهــا بــوده اســت. 
ــراي خیلــي هــا  ــا مجاهدیــن خیلــي روشــن اســت ب همراهــي و همــکاري ب
خــوش آینــد نیســت و بــه همیــن خاطــر باعــث میشــود کــه راههایــي بــر مــن 
ــر ســر راهــم گذاشــته شــود. امــا یــک لحظــه از  بســته شــود و توطئــه هایــي ب
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افتخــار همراهــي بــا قهرمانــان اشــرفي دســت بــر نمــي دارم. هرچنــد کــه هیچگاه 
خــودم را بــا آنهــا مقایســه نمیکنــم و خــود را همــواره مخلــص آنــان میدانــم. ایــن 
موضــع و ایــن همراهــي و همــکاري و اخــالص ،یــک افتخــار جاویــدان بــراي هــر 
ایرانــي و هــر عضــو مقاومــت اســت کــه خودفروشــان سیاســي هرگــز صالحیــت و 

شایســتگي آن را نداشــتند. 
)6 اسفند 1393(

* * * * *
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اجتماع آزاديخواهان جهان در ويلپنت
و نمايش قدرت تنها آلترناتیو دموکراتیك برای سرنگونی 

سایت »همبستگی ملی« ـ  7 تیر 1394
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در حالــی کــه دولــت اوبامــا بــه سیاســت ننگیــن و شکســت خورده مماشــات 
ــه  ــردم منطق ــای م ــی مصیبت ه ــل اصل ــران و عام ــر ای ــم ب ــان حاک ــا جانی ب
ــرکار  ــته کننده س ــراری و خس ــای تک ــا یاوه ه ــی را ب ــد و دنیای ــاری می کن پافش
گذاشــته اســت، مقاومــت ســرفراز ایــران مراســمی فوق العــاده، کامــاًل بی نظیــر و 
بســیار باشــکوه در ویلپنــت پاریــس برگــزار کــرد، بــه طــوری کــه شــگفتی بســیار 
ــاد  ــا در ابع ــه خبرگزاری ه ــرد و هم ــان ایجادک ــف جه ــع مختل ــادی در مجام زی
ــا  ــدرت تنه ــش ق ــن نمای ــه شــکوه و عظمــت ای بســیار گســترده تر از گذشــته ب

ــد. آلترناتیــو دموکراتیــک گواهــی دادن
ــه  ــران را وادار ب ــدن و ک ــه دی ــور ب ــوران را مجب ــه ک ــی ک ــت، واقعیت ویلپن
شــنیدن می کــرد. بــه اعتقــاد نگارنــده، تأثیــر ایــن برنامــه بســیار عمیق تــر از آن 
ــه و  ــران، منطق ــر تحــوالت ای ــن ب ــم و به یقی ــا اآلن می بینی ــه م ــزی اســت ک چی

ســطح جهــان تأثیــری شــگرف خواهــد گذاشــت.
ویلپنــت تنهــا یــک مراســم باشــکوه بــا بهتریــن انضبــاط و زیبایــی و اتحــاد 
مــردم آزادیخــواه از ایــران و 70 کشــور جهــان و نمایــش قــدرت آلترناتیــو 
دموکراتیــک نبــود، بلکــه خروشــی بســیار غــّران از ایرانیــان آزادیخــواه و دوســتان 
ــیاهی ها و  ــی س ــل تمام ــان، در مقاب ــای جه ــه قاره ه ــه آزادی از هم ــد ب معتق
ــد از  ــگرف بع ــم ش ــن مراس ــبختانه ای ــود. خوش ــر ب ــای معاص ــای دنی تباهی ه
گذشــت زمــان همچنــان پــژواک خــود را حفــظ کــرده و در گــوش جهانیــان پیــام 
ــارت  ــه تج ــری ک ــای ک ــه در گوش ه ــد و البت ــن می افکن ــات را طنی ــح و ثب صل
ــی  ــاد میلیون ــا را در ابع ــد و ملت ه ــه می دانن ــل معامل ــیپها قاب ــه پرنس ــر هم را ب
ــا و  ــم و فریاده ــای عظی ــن خروش ه ــد. ای ــرو می کن ــتند، ف ــگاه می فرس ــه قربان ب
انعکاس هــای آن بــه اقصــا نقــاط جهــان البتــه کــه دســت  و بــال مــددکاران بــه 
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ــه ای  و دار و دســته فاشیســتش را  ــی خامن ــان یعن ــن جه ــان ای ــن جانی جانی تری
خواهــد بســت و مســلّماً آثــار خــود را بیــش  از پیــش روی رویدادهــای سیاســی 

خواهــد داشــت.

چه کسانی در ويلپنت حضور داشتند؟
در ویلپنــت وجــدان بشــری و هــر کــس کــه حقیقــت را در خاورمیانــه و جهان 
ــت از  ــا حمای ــد و بعضــی ب ــده بودن ــد، حضــور داشــت. بعضــی شــخصاً آم می دی
روی احســاس مســئولیت پیوســته بودنــد و بــا حضــور و یــا پیــام، آرزوی موفقیــت 
اهــداف ایــن برنامــه را، کــه ســرنگونی رژیــم فاشیســتی مذهبــی حاکــم بــر ایــران 
ــران  ــت ای ــه به راســتی مقاوم ــه و هم ــد و هم ــرار داده بودن ــد ق ــورد تاًیی ــود، م ب
ــل  ــکل غیرقابل ح ــن مش ــی از ای ــی و خالص ــم مذهب ــکل فاشیس ــل مش را راه  ح

ــد. ــروزی شناســایی کرده ان ــان ام جه
آری شــرکت کنندگان ایرانــی و خارجــی در اوج بلــوغ بــه ایــن بــاور رســیدند 
ــن  ــت و ای ــه ای  اس ــی خامن ــم هیوالی ــروزی رژی ــان ام ــی جه ــکل اصل ــه مش ک
ــه  ــه در نقط ــرد ک ــیر می ب ــن مس ــه ای ــه را ب ــرم هم ــا الج ــیار گوی ــت بس حقیق
مقابــل ایــن هیــوال بایســتند و بایســتی از ایــن اپوزیســیون دموکراتیــک و مقاومــت 

ــد.  ــت بکنن ــن پلیــدان حمای ــن پلیدتری ــل ای مشــروع در مقاب
قابل توجــه بــود کــه ایــن شــخصیت های برجســته و بســیار پرتجربــه اذعــان 
ــا  ــز دنی ــت توجــه می شــد، هرگ ــن مقاوم ــه هشــدارهای ای ــر ب ــه اگ ــد ک می کنن
بــه ایــن نقطــه دهشــتناک نمی رســید.؛ هرگــز در ســوریه چنــد صــد هــزار نفــر 
قربانــی نمی شــدند و نیمــی از مــردم آن کشــور آواره نمی گردیدنــد. هرگــز 
ــه  ــی این چنیــن بازیچــه دســت خامنــه ای  و مالکــی ب سرنوشــت میلیون هــا عراق
ــن  ــه ای ــراق ب ــد و ع ــود نمی آم ــه وج ــی ب ــاد و داعش ــتار نمی افت ــی و کش تباه
ــن  ــرداب خونی ــه دیگــر کشــورها در گ ــل نمی شــد و البت ــاد از ویرانگــی تبدی ابع
تروریســت های تحــت فرماندهــی خامنــه ای - ســلیمانی جانــی دچــار نمی گشــت 

تــا فاجعــه پــس از فاجعــه بیافریننــد و بیــداد کننــد.
ــن  ــه ای ــود، بلک ــج نب ــک مراســم سیاســی رای ــن ی ــن، ای ــاد م ــه اعتق آری، ب
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ــت  ــام مقاوم ــود و پی ــه ب ــرد و اندیش ــتمداران بی خ ــردن سیاس ــدار ک ــه بی برنام
ــران و منطقــه و جلوگیــری از خســارت هاي  ــرای نجــات مــردم ای ــران ب مــردم ای

ــر داشــت. ــر پیکــر جامعــه بشــری را در ب بیشــتر ب
و  افــکار  و  عقایــد  بــا  شــرکت کنندگان  و  سرشــناس  شــخصیت های 
ــه  ــد ک ــاد مشــترک بودن ــن اعتق ــان در ای ــف از 70 کشــور جه ــای مختل ملیت ه
ــرای  ــا راه ب ــوند و تنه ــدار ش ــر بی ــه زودت ــر چ ــان ه ــن جه ــدان ای ــد قدرتمن بای
ــا  ــتیبانی از تنه ــم پش ــد و آن ه ــا را دریابن ــه مصیبت ه ــه این هم ــان دادن ب پای
آلترناتیــو دموکراتیــک شــورای ملــی مقاومــت و رئیس جمهــور آن خانــم رجــوی و 
برنامــه فوق العــاده راهگشــای ده ماده یــی  ایشــان اســت. به خوبــی دیــده می شــد 
ــر  ــخصیت ها دیگ ــخنرانی ها، ش ــام س ــتی در تم ــه به راس ــد ک ــاس می ش و احس
صرفــاً حمایــت نمی کردنــد بلکــه بــا تمــام وجــود از خانــم رجــوی ایــن شــخصیت 
متفّکــر و برجســته خاورمیانــه و جهــان و برنامــه اش پشــتیبانی می کردنــد و او و 

ــد. ــی می کردن ــی و قدردان ــا ارزیاب ــیار گران به ــش را بس جنبش
ــن مراســم  ــه ای ــد ک ــد بودن ــه معتق ــردم و هم ــت ک ــا بســیاری صحب ــن ب م
ماننــدی تاکنــون نداشــته اســت. ســال گذشــته آقــای جولیانــی گفتــه بــود اگــر 
ــل  ــی مث ــهر بزرگ ــرات در ش ــواه و دموک ــد جمهوری خ ــزب قدرتمن ــر دو ح ه
ــک  ــز نمی توانســتند در ی ــی را هرگ ــن جمعیت ــورک متحــد می شــدند، چنی نیوی
ــوده  ــه ب ــورد چ ــن م ــان در ای ــر ایش ــال نظ ــم امس ــد. نمی دان ــع کنن ــالن جم س
اســت، امــا دیــده می شــد کــه پــر شــورتر از همیشــه فریــاد مــی زد. او در خالصــه 
کــردن پیــام بیانیــه مشــترک خــود و 37 شــخصیت برجســته آمریکایــی دیگــر 
ــوند،  ــم ش ــد گ ــاد زد »بای ــرود« و فری ــد ب ــه ای بای ــه: »خامن ــت ک ــن گف این چنی
ــه  ــان ب ــژاد و بقیه ش ــی و احمدی ن ــس اســت. او، روحان ــر ب ــد... دیگ ــراج گردن اخ
ــه خاطــر کشــتار صدهــا هزارنفــری کــه آن هــا  خاطــر جنایــت علیــه بشــریت، ب
ــه دادگاه هــای جنایــی کشــانده شــوند. اآلن زمانــی اســت کــه  کشــته اند، بایــد ب

ــم«. ــی برداری ــت از بی اعتنای ــد دس ــا بای م
در خروش هــا و فریادهایــی کــه مشــخص اســت کــه از درون می آیــد تشــنگی 
ــود و  ــده می ش ــانی دی ــای انس ــی آرمان ه ــح و تمام ــه صل ــه آزادی، ب ــان ب انس
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ایــن خروش هــا از تک تــک حنجره هــا همــان قطره هایــی اســت کــه دریــا 
می شــود. ارزش محتوایــی سیاســی و انســانی و فرهنگــی در ایــن مراســم 
ــا  ــم ب ــود و شــخصیت های سیاســی را ه ــر ب ــاًل بی نظی ــگ و هم صــدا کام هماهن
ــی  ــه تیرگ ــخصیت ها ب ــت و ش ــرد. جمعی ــدا می ک ــروش و هم ص ــت هم خ جمعی
ــده  ــد و نادی ــاره می کردن ــود اش ــور خ ــر کش ــم ب ــدان حاک ــت های قدرتمن سیاس
ــا ایــن جنایتــکاران را محکــوم  گرفتــن جنایــات رژیــم و خــوش  و بــش کــردن ب

می کردنــد... 
ــیار  ــای بس ــان بیان ه ــور آزادیخواه ــروش و ش ــاد پرخ ــال ابع ــتی امس به راس
پرمحتــوا و محکم تــری داشــت و مــن تاکنــون در عمــر سیاســی ام ایــن ابعــاد از 

هماهنگــی و محتــوای انســانی فرهنگــی و سیاســی را نشــنیده بــودم. 
در بیانیــه 38 تــن از شــخصیت های برجســته آمریکایــی بــرای مقاومــت ایــران 
یــک ارزش بســیار واالی تاریخــی و کلیــد بســیاری از مشــکالت کشــور خودشــان 

هــم دیــده می شــد. در ایــن بیانیــه تاریخــی از جملــه آمــده اســت:
ــت  ــوده سیاس ــه مفق ــک، حلق ــیون دموکراتی ــا اپوزیس ــل ب ــه و تعام »... رابط
آمریــکا، بــرای ســالیان تحــت رهبــرِی هــم جمهوری خواهــان و هــم دموکرات هــا، 
ابتــکار عملمــان، مــا دولتمــان را  بــوده اســت. لــذا به عنــوان چهارمیــن 
ــا  ــا احتــرام، ب فرامی خوانیــم کــه ایــن بن بســت را بشــکند و وارد یــک دیالــوگ ب
اپوزیســیون ایــران بشــود، )امــری کــه( بــا سیاســت دیالــوگ کشــور مــا بــا تمامــی 
گروه هــای سیاســی همخــوان اســت. نتیجــه مذاکــرات اتمــی هــر چــه باشــد و 
ــرای  ــا ب ــال آن ه ــران و آم ــردم ای ــته های م ــل، خواس ــناریِو محتم ــه س در هرگون

تغییــر، بایــد مدنّظــر قــرار بگیــرد. 
ــینگتن،  ــران واش ــان و مهاج ــات، متخصص ــه مقام ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــوری  ــک دیکتات ــلطه ی ــر س ــا در زی ــد ایرانی ه ــا بدانن ــد ت ــکان آن را ندارن ام
ــه فکــر می کننــد  ــه شــرایط خودشــان چگون خشــن و ســرکوبگر، واقعــاً راجــع ب
 و این کــه از چــه کســی در یک رونــد آزاد سیاســی حمایــت خواهنــد کــرد.

ــردن  ــی ک ــروض تلّق ــا مف ــم ب ــی می کنی ــزرگ بی احترام ــت ب ــک مل ــه ی ــا ب  م
این کــه یــک ایــران دموکراتیــک و غیــر اتمــی غیرممکــن اســت. ایــن غیرممکــن 
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ــت. ــی اس ــات منطقه ی ــی از ثب ــرای آینده ی ــا راه ب ــس، تنه ــه به عک ــت؛ بلک نیس
ــار  ــیری بردب ــغ تفس ــلمان، مبلّ ــی مس ــوان زن ــوی، به عن ــم رج ــم مری خان
ــه  ــط هم ــلمانان توس ــود مس ــث می ش ــه باع ــت ک ــالم اس ــک از اس و دموکراتی
ــت  ــل ماهی ــه مقاب ــاً نقط ــد، دقیق ــرار گیرن ــرام ق ــد مورداحت ــا و عقای فرهنگ ه
زن ســتیز و دیکتاتــور رژیــم ایــران و تمامــی بنیادگرایــان و افراط گرایــان اســالمی 

را نمایندگــی می کنــد.
مــا بایــد سیاســت هایمان را بــا اصولمــان منطبــق کنیــم و شــروع بــه گــوش 
ــه صــدای ایرانیــان شــجاعی کنیــم کــه بســیاری از آن هــا، بیــش از ســه  دادن ب
دهــه انتظــار کشــیده و درحالی کــه عزیــزان شــان متحمــل شــکنجه و مــرگ در 
ــاور  ــکا، ب ــدات آمری ــام تعّه ــه انج ــان ب ــدند، همچن ــا می ش ــای آخونده زندان ه

داشــته اند«.
ــان  ــی در می ــزرگ حت ــیار ب ــول بس ــک تح ــی از ی ــالت ناش ــن جم آری، ای
ــرژی  پشــتیبانان مقاومــت اســت و مســلماً از همــه  دوســتداران صلــح و آزادی ان
مضاعــف و متصاعــدی آزاد می کنــد و رژیــم مســتأصل و ســراپا غــرق در بحــران 
را، البتــه بــا قیام هــای مردمــی و ارتــش آزادی، بــه ســقوط محتومــش نزدیــک و 

می کنــد. نزدیک تــر 
درود بر برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در این مراسم باشکوه.

* * * * *
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خطر بزرگ جهانی تروريسم
)گزارشی از محتوای فیلم تولد و پیدايش ترور(
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مقدمه 

ــدون  ــد. ب ــرار میده ــود ق ــر خ ــت تاثی ــی را تح ــور زندگ ــه ام ــت، هم امنی
امنیــت، زندگــی در حقیقــت قفــل و منجمــد میشــود و زندگــی معانــی واقعــی آن 
را از دســت میدهــد. زندگــی یعنــی آزاد بــودن و بــدون تــرس از بیــان اعتقــادات 
ــت  ــن مســئولیت هــر دول ــت و بزرگتری ــن اولوی و روش زندگــی. مســلما اصلیتری

مردمــی حفــظ امنیــت و آرامــش مــردم میباشــد. 
ــان شــاهد آن  ــاط جه ــه بیــش از گذشــته در اقصــی نق ــروزه همانطــور ک ام

هســتیم تروریســم در اثــر جنایتهــای 
رژیــم حاکــم بــر ایــران و سیاســتهای 
نابخردانــه غــرب یعنــی مماشــات کــه 
خیانــت  آنــرا  اغــراق  بــدون  میتــوان 
ــره  ــد، نع ــان نامی ــت جه ــه امنی عمــدی ب
هــای وحشــت آور در اقصــی نقــاط جهــان 
ســرمیدهد و ژســتهای کریــه پیــروزی 
ــه خــود میگیــرد و زندگیهــای مردمــان  ب
را میــرود کــه بــه صــورت بــی ســابقه ای 
فلــج کنــد. بدلیــل شــرایط اضطــراری 
ــت  ــزم در الوی ــه تروری ــوط ب ــار مرب اخب
ــن  ــس در ای ــد، پ ــه ان ــرار گرفت خاصــی ق
ــدان در  ــی قدرتمن ــت اصل ــرایط اولوی ش

جهــان چــاره اندیشــی ریشــه ای و حفــظ امنیــت و برگشــت شــرایط عــادی بــرای 
ــت. ــت اس ــح و امنی ــردم در صل ــی م زندگ

ــار  ــت و رفت ــم سیاس ــه تنظی ــی ب ــئولیت نگاه ــف از مس ــن تعری ــا ای ــال ب ح
سیاســتمداران غربــی در رابطــه بــا رژیــم آخوندهــای حاکــم بــر ایــران کــه عامــل 



183

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

اصلــی شــرایط فعلــی در جهــان هســتند بیافکنیــم و در زمانــی کــه اعــالم حالــت 
آمــاده بــاش قرمــز در بخشــهای وســیعی از اروپــا ، آمریــکا و ســایر نقــاط جهــان 

)اعــالم شــده یــا ناشــده( 
در  وحشــت  و  اضطــراب 
مردمــان ایــن کشــورها مــی 
گســتراند و روز بــروز زندگــی 
آنهــا  از  را  مــردم  عــادی 
میربایــد، بایــد چــاره اصلی را 
پیــدا کرد. براســاس فاکتهای 
تاریخــی و عملکردهــای رژیم 
بــه  عمامــه  جنایتــکاران 
واکنــش طرفهــای  و  ســر 
ــای  ــی دولته ــابش یعن حس
چــه  تــا  ببینیــم  غربــی 
ــه  ــده ب ــن دو پدی ــدازه ای ان

ــی در  ــاک فعل ــوف و خطرن ــرایط مخ ــث ش ــد و باع ــرده ان ــک ک ــر کم ــم دیگ ه
ــد.  ــده ان ــان ش جه

دولتمــداران غربــی در حقیقــت بــه خاطــر حفــظ منافــع گروهــی خــاص و نــه 
عمــوم مــردم کشــورهای خــود ایــن سیاســت را کــه آنــرا اپیســمنت )صلــح جویــی 
بــا مالهــا( مــی نامنــد بــه پیــش بــرده انــد و همانطــور کــه میبینیــم بــه ســادگی 
حاضــر بــه دســت برداشــتن از آن نیســتند. آنهــا ســالیان ســال بــا قربانــی کــردن 
ــفناک،  ــتهای اس ــن سیاس ــه ای ــه ب ــورهای خاورمیان ــایر کش ــران و س ــای ای ملته

مخــرب و خطرنــاک پافشــاری مــی کردنــد. 
ــه بشــری  ــه کل جامع ــزرگ ب ــک شــوک ب ــس ی ــر در پاری ــت 13 نوامب جنای
فــرو آورد. عــده ای جانــی تروریســت در ماکزیمــم قســاوت پیشــگی مــردم بیگنــاه 
ــالل  ــار اخت ــد دچ ــه بع ــادی از آن ب ــای زی ــی ملته ــار بســتند و زندگ ــه رگب را ب

اساســی شــده اســت.
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ــه  ــود ک ــده و میش ــرح ش ــوال مط ــن س ــان ای ــف جه ــای مختل ــانه ه در رس
ــوریه  ــران در س ــم ای ــای رژی ــورد دخالته ــی در م ــای کشــورهای غرب ــا رفتاره آی
ــرف  ــل از ط ــس العم ــاید عک ــد و ش ــه بای ــور ک ــش آنط ــش داع ــراق و پیدای و ع
دولتهــا نشــان داده انــد؟ در ایــن رابطــه مخصوصــا رفتــار دولــت آمریــکا را بیشــتر 
زیــر ذره بیــن قــرار میدهنــد و اوبامــا بــه طــور بــی ســابقه ای تحــت فشــار افــکار 
عمومــی خــود میباشــد. چــرا کــه آمریــکا بــه عنــوان قدرتمندتریــن کشــور جهــان 

ــاع  ــد اوض ــرعت میتوان ــه س ب
ــاذ  ــا اتخ ــان را ب ــی جه امنیت
ــی  ــه جدای ــی از جمل تصمیمات
ــورده  ــت خ ــت شکس از سیاس
رژیــم  مقابــل  در  مماشــات 
ــران و  ــر ای ــم ب ــالدان حاک ج
ــان  ــردن آزادیخواه ــی نک قربان
ــه  ــرا دادن ب ــی و گــوش ف ایران
ــردم  ــان و م ــای زندانی فریاده
در بنــد کشــور مــا و خلقهــای 
کشــورهای ســتمدیده ســوریه، 
ــه  ــره... ب ــن و غی ــراق و یم ع

ســرعت بهبــود بخشــد و بــا ایزولــه کــردن عامــل تــرور و تروریــزم صلــح و آرامــش 
ــازد.  ــر س ــان میس را در جه

ــران  ــر ای ــم ب ــم حاک ــان رژی ــزم در جه ــی تروری ــان اصل ــه کارشناس ــه گفت ب
بانکــدار اصلــی جهانــی تروریــزم اســت و همــه جریانــات تروریســتی در تقلیــد و 
یــا رقابــت بــا او بوجــود آمــده انــد و در اثــر جنایتهــای او و باندهایــش گســترش 

پیــدا کــرده انــد.
همــه مفســران و سیاســتمداران آمریــکا وقتی در مــورد سیاســتهای خاورمیانه 
دولــت اوبامــا حــرف میزننــد در حالتــی شــوک ماننــد بــه ســر میبرنــد و تقریبــا 
ــل اینهمــه اســتیصال و درماندگــی سیاســت کشــور  ــم ازشــان در مقاب ــوان تکل ت
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ــر سیاســت مماشــات را  ــا اصــرار و پافشــاری ب ــه میشــود. آنه مطبوعشــان گرفت
نمیتواننــد بفهمنــد و بســیاری از سیاســتمداران حــزب دمکــرات هــم از دولتشــان 
روز بــه روز فاصلــه بیشــتری میگیرنــد. بســیاری کــه توافــق اتمــی را قبــول کــرده 
انــد رای خــود را پــس میگیرنــد. البتــه بــه دلیــل ایــن شــرایط و فشــارهای ناشــی 
از افشــاگریهای متعــدد مقاومــت ایــران و اپوزیســیون مــدره ســوریه و کشــورهای 
دوســت آمریــکا کــه مخالــف سیاســتهای مزبــور هســتند، نشــان هایــی از بــه هــم 
زدن ایــن سیاســت در دولــت امریــکا دیــده میشــود و ایــن خامنــه ای، رفســنجانی 

و روحانــی را بــه شــدت بــه وحشــت انداختــه اســت.

بــه عنــوان مثــال چرخــش صــدو هشــتاد درجــه کاندیــدای ریاســت 
جمهــوری هیــالری کلینتــون قابــل توجــه اســت. وزیــر امــور خارجــه ســابق کــه 
سیاســت مماشــات را چهــار ســال دنبــال میکــرد بــرای عقــب نیافتــادن از رقبــای 
جمهوریخــواه و پیــروزی درانتخابــات آتــی مجبــور بــه ایــن کار شــده اســت چــرا 
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کــه مــردم آمریــکا کســیکه در مقابــل ایــن خطــرات عکس العملــی نشــان نمیدهد 
را هرگــز انتخــاب نخواهنــد کــرد. هیــالری کلینتــون بایــد بــر اشــتباهات فاحــش 
سیاســت مماشــات کــه ســالیان ســال سیاســت رســمی وزارتخانــه تحــت نظــرش 
بــود دســت بگــذارد تــا جایــی کــه بــه ایــن حقیقــت کــه »رژیــم ایــران و داعــش 
دو چالــش جداگانــه نیســتند« اذعــان میکنــد. حقیقتــی کــه همیشــه مجاهدیــن 
و شــورای ملــی مقاومــت اصلــی تریــن اپوزیســیون و آلترناتیــو دمکراتیــک رژیــم 
ــه  ــن روزان ــه تحص ــه اش ب ــل وزارتخان ــد و در مقاب ــان میدادن ــه ایش ــدار ب هش
ــر خــالف قراردادهــای مختلــف  ــی کــه ب ــد. همانهای ــاد میزدن ــد و فری میپرداختن
بیــن المللــی و تعهــدات کتبــی دولــت آمریــکا بارهــا در اشــرف و بعــد لیبرتــی بــه 

مســلخ فرســتاده بــود.

در نوشــته هــای دنبالــه دار حاضــر کــه ناشــی از تحقیقــات گســترده و چنــد 
ده ســاله نگارنــده در مــورد فیلــم »تولــد و پیدایــش تــرور« میباشــد مایلم بخشــی 
از ایــن تحقیقــات را بــه خواننــدگان ایــن ســری مقــاالت ارائــه دهــم و دالیــل و 
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ــای  ــه دنی ــزم ک ــدن تروری ــود آم ــدد بوج ــای متع ــای تاریخــی و فاکته ریشــه ه
مــا را بــا چالــش بســیار بــزرگ و غیــر قابــل مقایســه و البتــه قابــل پیــش بینــی 
روبــرو کــرده اســت را نشــان دهــم کــه چــه عواملــی باعــث ایــن شــرایط شــده 

اســت.
عمیقــا بــه ایــن اعتقــاد دارم کــه اگاهــی در عصــر کنونــی میتوانــد سیاســتها 
ــاک و  ــای دردن ــات و تراژدیه ــیاری از اتفاق ــذارد و بس ــر بگ ــده تاثی ــور عم را بط
فجایــع قابــل پیشــگیری میباشــند. همیشــه نــور آگاهــی جلــوی توطئــه هــای ضد 
انســانی را میتوانــد بگیــرد و البتــه بایــد بــا نشــان دادن حقایــق تاریخــی فرهنــگ 
ــر  ــم کــه اگ ــد بدانی ــم . بای ــدن و واکنــش دادن نشــان دهی ــدی از روش دی جدی
سیاســتمداران مزبــور همچنــان دســت از ایــن روشــها برندارنــد دنیــای مــا را بــا 

فجایعــی در ابعــاد بســیار بزرگتــری روبــرو خواهــد کــرد. 
)8 آذر 1394(  

* * * * *
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درگذشت منصور قدرخواه
هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ايران
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پیام تسلیت خانم مريم رجوی

به مناسبت درگذشت نابهنگام آقای منصور قدرخواه 

 11 آذر 1394

درگذشــت نابهنــگام آقــای منصــور قدرخــواه، عضــو گرانمایــه شــورای ملــی 
مقاومــت ایــران بــرای مــن و تمــام خانــواده مقاومــت ایــران یــک ضایعــه اندوهبــار 

اســت.
امــروز شــورای ملــی مقاومــت ایــران یــک عضــو ارزنــده، جامعــه هنرمنــدان 
ــارز آزاده و صمیمــی را از  ــک مب ــران ی ــردم ای ــک فیلمســاز متعهــد و م ــران ی ای

دســت دادنــد.
ــردم  ــه م ــادر گرامی شــان، ب ــرم قدرخــواه و م ــواده محت ــه خان ــدان او را ب فق
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اصفهــان، بــه جامعــه هنرمنــدان ایــران، بــه اعضــای شــورای ملــی مقاومــت و بــه 
ــم. ــورا تســلیت می گوی مســئول ش

وفــاداری او بــه آرمــان آزادی، اســتواری بــر مواضــع شــورا و مرزبنــدی قاطــع 
بــا رژیــم والیت فقیــه و به ویــژه حمایــت و دفــاع بی وقفــه و پرشــورش از 

ــت. ــی اس ــاد نرفتن ــی از ی ــرف و لیبرت ــدان آزادی در اش مجاه
او دیگــر در میــان مــا نیســت، امــا ارزشــها و فضیلتهایــی کــه زندگــی اش در 

ایــن مقاومــت را بــر آن بنــا کــرده بــود، زنــده و رویــان باقــی خواهــد مانــد.
آرزوی منصــور قدرخــواه بــرای آزادی مــردم ایــران و شــکوفایی هنــر و فیلــم 
ــی  ــورای مل ــش در ش ــد و یاران ــد ش ــرآورده خواه ــک ب ــران بی ش ــینمای ای و س

مقاومــت و نســل جــوان و هنرمنــد ایــران جــای او را پــر خواهنــد کــرد.

* * * * *
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سخنرانی خانم مريم رجوی
به ياد منصور قدرخواه

مبارز میدان هنر و مقاومت و مدافع پرشور اشرفیها

»دوستان عزیز! 
بــه همــه شــما ضایعــه درگذشــت همــرزم عزیــز شــورایی زنــده یــاد منصــور 
ــادر  ــه م ــا ب ــن ج ــم از همی ــم. به خصــوص می خواه ــواه را تســلیت می گوی قدرخ
ــه  ــوده و ب ــاک ب ــه برایشــان بســیار دردن ــن واقع ــم ای ــه می دان ــی ایشــان ک گرام

ــواده و مــردم اصفهــان و جامعــه هنرمنــدان ایــران تســلیت بگویــم. خان
ایــن فقــدان دردنــاک را همچنیــن بــه همــه اشــرفیها در رزمــگاه لیبرتــی و بــه 

مســئول شــورا تســلیت می گویــم.
نــام قدرخــواه ایــن هنرمنــد پرشــور، مثــل آنــدو، مثل منوچهــر ســخایی، آقای 
عالیونــدی، عمــاد رام و مرضیــه عزیــز بــه همــراه همــه شــهیدان و درگذشــتگان 
عضــو شــورا زنــده و باقــی خواهــد بــود. شــخصیت صمیمــی و بی آالیــش و عشــق 
ــع  ــه مداف ــه همیش ــان داد، و این ک ــود نش ــارزه از خ ــن مب ــه در ای ــی ک و ایمان

ــاد نخواهــد رفــت. ــود، از ی اشــرفی ها ب
فکــر کــردن بــه تعهــد و تکاپــو و تــالش مبارزاتــی آقــای قدرخــواه در هنرهای 
ــت  ــن کالم آتشــین و شــجاعانه او در حمای او در نقاشــی و فیلمســازی و همچنی
از مقاومــت بــرای آزادی مردمــش، و حضــور فعــال و پرشــور او در جلســات شــورا 
و در نبردهــای سیاســی شــورای ملــی مقاومــت، ارزشــهایی را برجســته می کنــد 
کــه جنبــش مــا در طــی ایــن ســالیان، در کارزار پایــداری خلــق کــرده و ارتقــا 

داده اســت.
ــم  ــم، حاک ــن رژی ــه ای ــی ک ــاط و پس رفت ــای انحط ــه در وانفس ــتی ک به راس
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کــرده و زیــر فشــارها و حمله هــای همه جانبــه ایــن رژیــم آن هــم در یــک مبــارزه 
ســخت و طوالنــی، ایــن چنیــن مانــدگاری و تعهدپذیــری، حقیقتــاً کیمیاســت.

ــس  ــر ک ــته، ه ــم نگه داش ــم محک ــا رژی ــود را ب ــای خ ــه مرزه ــس ک ــر ک ه
کــه فشــار و رنــج ایــن دوران را بــر خــود همــوار کــرده و هــر کــس کــه مدافــع 
و نگاهبــان ایــن مواضــع بــوده، قــدر و منزلــت باالیــی دارد و ایــن چیــزی اســت 
کــه هــر عضــو شــورای ملــی مقاومــت را در چشــم مــردم ایــران بســیار معتبــر و 

محتــرم کــرده اســت.

ــر رژیمــی  ــی، در براب ــارزه دشــوار و طوالن ــن مب ــه ام در ای ــن همیشــه گفت م
ــروز  ــای ام ــد در دنی ــهای پلی ــتفاده از روش ــکاری و اس ــرکوب و فریب ــه در س ک
بی نظیــر اســت، ایســتادگی و پایــداری بــر ســر مواضــع اصولــی و عهــد و پیمــان 
ــا  ــا جــواب اســت و تنه ــع، تنه ــرای درهــم شکســتن موان ــی ب ــی و انقالب مبارزات

ــردم و میهــن اســت. ــاز گشــودن مســیر آزادی م ــد راهگشــایی و ب کلی
ــرف  ــه از اش ــت، ک ــان دوران ماس ــته و درخش ــتواری، ارزش برجس ــن اس ای
ــت  ــام مقاوم ــا پی ــان م ــه جوان ــا و ب ــق م ــه خل ــه سیاســی ب ــا صحن ــی ت و لیبرت
ــد،  ــم مواجهن ــن رژی ــتم ای ــار و س ــا فش ــه ب ــی ک ــل جوان ــرای نس ــد و ب می ده

ــت. ــذار اس ــیار اثرگ بس
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ــک را  ــو دموکراتی ــت: »آلترناتی ــورا می گف ــئول ش ــه مس ــت ک ــان هس یادت
ــگ و  ــش را در جن ــد خون ــم بای ــد، ه ــران نمی ده ــردم ای ــه م ــگان ب ــی رای کس
ــگ سیاســی در موضــوع  ــد در جن ــم بای ــم، ه ــم و داده ای ــی بدهی ــت نظام مقاوم
ــم و  ــا اپورتونیس ــارزه ب ــم و در مب ــرد کنی ــتخوان خ ــو، اس ــی و آلترناتی جایگزین

ــم«.  ــال بدهی ــت را اعت ــش مقاوم ــتعمار جنب ــاع و اس ارتج
مــا چــون روزمــره درگیــر وقایــع و بــاال و پایینی هــای ایــن مبــارزه  و مقاومــت 
هســتیم، گاهــی تصویــر ارزشــهایی را کــه در ایــن جنبــش مقاومــت خلــق شــده 
ــر بایســتیم و  ــی وقتــی کمــی دورت و اعتــال پیــدا کــرده، از دســت  می دهیــم.  ول
از نقطــه  باالتــر بــه تصویــر کلــی نــگاه کنیــم، می بینیــم کــه واقعیــت ایــن اســت 
کــه هجومهــا  و فشــارهای بزرگــی را کــه از ســال 88 بــه ایــن طــرف بــر اشــرف و 
لیبرتــی و بــر شــورای ملــی مقاومــت آمــد، بــا موفقیــت از ســر گذراندیــم، البتــه 

بــا بهایــی ســنگین و خونیــن.
ــن  ــه مجاهدی ــام علی ــت قتل ع ــدت، هف ــن م ــه در ای ــم ک ــاد بیاوری ــه ی ب
ــت  ــانی و دس ــره ضدانس ــک محاص ــی، ی ــکنجه صوت ــد. 677 روز   ش ــی ش طّراح
انداختــن بــر شــورای ملــی مقاومــت.  واقعــاً در بهــار دو ســال پیــش قصــد رژیــم 
متالشــی کــردن شــورا بــود.  واقعــاً در جابه جایــی اشــرف بــه لیبرتــی طــرح رژیــم 

ــود.  ــن ب ــاندن مجاهدی ــر از هم پاش ــی کوبل ــا کارگردان ب
ایــن وقایــع نشــان داد کــه هرقــدر هــم کــه مــا را چــه در صحنــه سیاســی 
ــه  ــدر ک ــد، هرق ــام کنن ــاران و موشــک باران و قتل ع ــی  بمب ــه نظام چــه در صحن

پرونده ســازی و لیســت گذاری  کننــد، از پســش برمی آییــم. 
ــن حمــالت و توطئه هــا کــه گاه  ــن اســت کــه به رغــم تمامــی ای واقعیــت ای
قدرتهــای غربــی هــم بــا رژیــم همــراه می شــدند، همــه موجهــای مســموم آمــد و 
گذشــت و ســپری شــد و بــاز ایــن شــورا به عنــوان آلترناتیــو  دموکراتیــک پابرجــا 
مانــد. در صحنــه واقعــی داخلــی و  بین المللــی و منطقه یــی، بــاز هــم یــک طــرف 
رژیــم اســت و جبهــه مشــترک او و طــرف  دیگــر همیــن مقاومــت و همیــن شــورا 

یعنــی تنهــا جایگزیــن دموکراتیــک.
وقتــی بــا ایــن واقع بینــی بــه موقعیــت کل مقاومــت نــگاه کنیــم و بــه راهــی 
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ــت ارزش هــر  ــم و ســختی هایی کــه پشــت سرگذاشــتیم، آن وق کــه طــی کردی
قدمــی کــه برداشــته شــده و منزلــت هــر عضــو ایــن مقاومــت و شــورا برجســته 
ــور  ــالیان منص ــن س ــه در ای ــی ک ــگاه و ارزش مبارزات ــه جای ــود، از جمل می ش

ــرد. ــه پیــش می ب ــر ب ــت پیگی ــن مقاوم قدرخــواه در ای
تجربــه 34 ســاله ایــن مقاومــت، حاکــی از آن اســت کــه اگــر اصــول و تعّهدات 
ــم  پابرجــا باشــد، اگــر  ــا رژی ــا ب ــان یعنــی اصــول دموکراتیــک و مرزبندیه خودم
صفــوف مــا پاکیــزه و اســتوار باشــد، پیــش می رویــم و خالصــه بــه قــول مســئول 
شــورا اگــر خودمــان بایســتیم،  مــردم ایــران هــم می ایســتند و دنیــا هــم گام بــه 

گام در کنارمــان خواهنــد ایســتاد.  

ــر  ــم ب ــد کن ــد تأکی ــواه بای ــای قدرخ ــاد آق ــت زنده ی ــبت بزرگداش به مناس
ســرمایه های ایــن مقاومــت کــه او نیــز نمونه یــی از ایــن ســرمایه ها بــود. 
ســرمایه مــا چیســت؟ همیــن مناســبات محکــم و اســتوار، همیــن روابــط پــاک 
و پاکیــزه )کــه خــود منصــور در مصاحبه هایــش بارهــا گفتــه بــود(، ســرمایه مــا 

ــدگاری اســت. ــداری و مان ــورا و پای ــن اعضــای ش ــاد بی ــن اعتم همی
بلــه، دارایــی سیاســی مــردم ایــران در چارچــوب یــک آلترناتیــو دموکراتیــک، 
ــت و  ــورا و مقاوم ــن ش ــر از ای ــزی غی ــت و آن چی ــم اس ــرمایه عظی ــن س همی

ــدگارش نیســت. ــدار و مان اعضــای پای
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ــد و  ــر تعه ــتیم. و ب ــش درود می فرس ــه روان پاک ــواه و ب ــور قدرخ ــه منص ب
پیمانــی کــه او در تمــام عمــر در مــوردش اســتواری نشــان داد، پافشــاری و تأکیــد 
می کنیــم و مطمئنیــم کــه ســنگرش خالــی نخواهــد مانــد و همرزمــان شــورایی 
ــا ارزشــها و  ــرد و او ب ــد ک ــر خواهن ــش را پ ــاً جای ــت حتم ــن مقاوم و اعضــای ای
تعهــدات و وفاداریــش هم چنــان در صفــوف ایــن مقاومــت حضــور خواهــد داشــت.

از همه شما متشکرم«.

* * * * * *
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سخنان ابوالقاسم رضايی 
»بــا تشــّکر از خواهــر مریــم ]رجــوی[ و بــا تشــّکر از حضــور همــه دوســتان 
بــرای شــرکت در مراســم گرامیداشــت یــار و همــرزم شــورایی منصــور قدرخــواه. 
ابتــدا اجــازه مــی خواهــم عــالوه بــر تســلیت بــه خاطــر فقــدان دوســت و همــرزم 
ــد رو  ــادر مجاه ــار م ــز چه ــغ انگی ــت دری ــواه، درگذش ــور قدرخ ــورایی، منص ش
ــه  ــه هم ــن ب ــا و همچنی ــدان آنه ــا و فرزن ــه خانواده ه ــم، ب ــر مری ــه خواه ــم ب ه

ــم.  ــلیت بگ ــن تس ــن و مبارزی ــای مجاهدی خانواده ه
ــرژی  ــه ان ــا اون هم ــه منصــور ب ــاورم نمیشــه ک ــوز ب ــه هن ــه ک ــت این واقعی
ــل  ــه. دو روز قب ــا رفت ــون م ــا کارهــای نیمــه تمومــش از می و شــور و شــوق و ب
ــم  ــا رژی ــرب ب ــات غ ــت مماش ــه سیاس ــه اش ک ــاره مقال ــن در ب ــا م ــش ب از فوت
آخونــدی  رو بــه شــدت مــورد حملــه قــرار داده بــود، صحبــت کــرد و گفــت کــه 
داره روش کار میکنــه و تکمیــل کنــه بــرام بفرســته ولــی مهم تــر از اون فیلمــش 
در مــورد منشــأ تروریســم بــود کــه همــه فکــر و ذهنــش رو اشــغال کــرده بــود؛ 
زیــاد روش زحمــت مــی کشــید و دائــم فیلم نامــه را تکمیــل مــی کــرد؛ مصاحبــه 
ــود  ــا شــخصیتهای سیاســی کــرده ب ــم ب ــن فیل ــرای ســاختن ای ــی ب هــای فراوان
ــا و  ــی آخونده ــره جهّنم ــم چه ــن فیل ــر و ای ــه از راه تصوی ــود میتون ــد ب و معتق
نقششــون رو در همــه کارهــای تروریســتی نشــون بــده و بــه همیــن جهــت هــم 

ــا نمی شــناخت.  ــم ســر از پ ــن فیل ــرای ســاختن ای ب
ــق از  ــن عش ــد و ای ــق می ورزی ــران عش ــردم ای ــان آزادی م ــه آرم ــور ب منص
همــه وجــودش شــعله مــی کشــید. مــن بــه یــاد نــدارم کــه منصــور ســر هیــچ 
ــی  ــاتش وقت ــی احساس ــل باشــه ول ــدون عکــس العم ــاوت و ب ــی تف ــی ب موضوع
موضوعــی بــه اشــرفیها مربــوط مــی شــد بــه اوج مــی رســید، چــون کــه شــیفته 

ــود.  ــا آخوندهــا ب فــداکاری و عــزم اســتوار اونهــا در مبــارزه ب
ــد. از  ــا اوم ــه دنی ــان ب ــان 1335 در شــهر اصفه ــون در 22 آب منصــور عزیزم
ــوان  ــه عن ــت و ب ــینما پرداخ ــر و س ــته تئات ــری در رش ــت هن ــه فعالی ــی ب جوان
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ــه کار  ــان مشــغول ب ــون اصفه ــردار و مستندســاز در اداره تلویزی ــکاس و فیلمب ع
شــد. او فعاالنــه در انقــالب ضدســلطنتی شــرکت کــرد، چــرا کــه مــی خواســت 
ــدن  ــا دی ــی زود ب ــی خیل ــه. ول ــورش ببین ــک رو در کش ــه دموکراتی ــک جامع ی
ــرد و  ــرک ک ــران رو ت ــال 1358 ای ــش در س ــی و رژیم ــری خمین ــره ضدبش چه

راهــی تبعیــد شــد. 
در آلمــان تحصیالتــش رو در رشــته گرافیســم، ادبیــات و تولیــد فیلــم تکمیــل 
ــود، نمــی  ــه آزادی میهنــش ب ــردی پرشــور و سرشــار از عشــق ب کــرد. او کــه ف
ــرای  ــه و در جســتجوی راهــی ب ــا کن ــری اکتف ــه فعالیتهــای هن ــا ب تونســت تنه
فعالیــت بیشــتر بــه خاطــر آزادی و رهایــی میهنــش بــود. در جســتجوی همیــن 
مســیر بــا فعالیتهــای نیروهــای انقالبــی و مجاهدیــن خلــق آشــنا شــد و فعالیتهای 

سیاســی خــودش رو در آلمــان در ارتبــاط بــا مجاهدیــن شــروع کــرد.
ــه  ــرانجام ب ــت و س ــرکت داش ــت ش ــئولیتهای مقاوم ــه در مس ــور فعاالن منص
عنــوان ملــی و متعهــد در ســال 1375 بــه عضویــت شــورای ملــی مقاومــت ایــران 

در آمــد.
ــاز و  ــت. او فیلمس ــت داش ــری فعالی ــته هن ــد رش ــواه در چن ــور قدرخ منص
کارگردانــی بــود کــه هنــر فیلمســازیش رو صــرف ســاختن فیلمهــای افشــاگرانه 
ــا تالشــی  ــران کــرد و ب ــر ای در مــورد جنایتهــا و تروریســم آخوندهــای حاکــم ب
ــد از: یکــی،  ــه عبارتن ــه ســاخت ک ــن زمین ــم ارزشــمند در ای ــد فیل ســخت، چن
فیلــم »چشــم در برابــر چشــم« کــه در ســال 1371 ســاخته شــده و شــکنجه های 
ــه تصویــر میکشــه؛ فیلــم »خداحافــظ مــادر  وحشــیانه آخونــدی در زندانهــا رو ب
بــزرگ« ســاخته شــده در ســال 1373؛ فیلــم »در میــان فقیر تریــن فقــرا«؛ فیلــم 
مســتند »رد پــای تــرور« هــای رژیــم در داخــل و خــارج ایــران در ســال 1375 
ســاخته شــده و در اون بــه افشــای ماهیــت تروریســتی رژیــم و سیاســت مماشــات 

غــرب پرداختــه. 
بعــد از پخــش همیــن فیلــم یعنــی فیلــم »ردپــای تــرور« از تلویزیــون فرانســه 
ــان  ــه و آلم ــت فرانس ــه دول ــدت ب ــه ش ــکارا و ب ــم آش ــه«، رژی ــون »آرت و تلویزی

اعتــراض کــرد.
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وی همچنیــن فیلــم تولــد تــرور رو در دســت ســاختن داشــت و قســمتهایی 
ــا درگذشــت دریغ انگیــزش  از ایــن فیلــم هــم آمــاده شــده بــود کــه متأســفانه ب

ســاخت ایــن فیلــم ناتمــوم مونــد.  
ــار متعــددی نیــز در زمینــه  ــی، آث ــر فیلمســازی و کارگردان منصــور عــالوه ب
ــا دیجیتــال آرت، داشــت. او در زمینــه هنــری نیــز  نقاشــی، عکاســی گرافیــک ی

آثــار زیبــا و بســیار زیــادی خلــق کــرد و از خــودش بــه جــا گذاشــت.  
منصــور همچنیــن مقــاالت متعــددی در دفــاع از مقاومــت ایــران نوشــته، بــه 
طــور خــاص وقتــی مقاومــت ایــران مــورد حملــه مــزدوران و اجیرشــدگان وزارت 
اطالعــات رژیــم قــرار مــی گرفــت منصــور قلــم بــه دســت گرفتــه و بــا احســاس 
مســئولیت ســتودنی از مقاومــت ایــران دفــاع کــرده و بــه افشــای مــزدوران رژیــم 
ــه و وحشــیانه  ــه همیــن دلیــل همیشــه مــورد حملــه کیــن توزان می پرداخــت. ب

ایــن مــزدروان قرارداشــت.
ــی  ــورای مل ــت در ش ــودش رو عضوی ــی خ ــار زندگ ــن افتخ ــور بزرگتری منص
مقاومــت و بهتریــن لحظــات زندگیــش رو دیدارهــاش بــا رئیــس جمهــور برگزیــده 

مقاومــت و مســئول شــورا مــی دونســت.
ســرانجام قلــب پرشــور و بیقــرار ایــن هنرمنــد متعهــد و مترقــی میهنمــون بــه 
طــور غیرمنتظــره در روز سه شــنبه 10 آذر از کار ایســتاد و همــه همرزمانــش رو 

در شــوک و غمــی بــزرگ و عمیــق فــرو بــرد.
درگذشــت ایــن همــرزم گرامیمــون رو بــه خانــواده اش، بــه اعضــای شــوارای 
ــه  ــر ادام ــم و ب ــی گی ــت تســلیت م ــزرگ مقاوم ــواده ب ــه خان ــت و ب ــی مقاوم مل
ــای  ــدی پ ــی آخون ــم ضــد ایران ــه ســرنگونی رژی ــا رســیدن ب ــر افتخــارش ت راه پ
مــی فشــاریم. یــادش گرامــی و راهــش همچنــان کــه رئیــس جمهــور برگزیــده 
ــلیت  ــای تس ــت در پیامه ــان مقاوم ــورا و حامی ــرم ش ــا ی محت ــت و اعض مقاوم

ــاد.  ــرو ب ــر ره ــد، پ ــون گفته ان خودش

* * * * *



200

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

سخنان يزدان حاج حمزه
»مــی خواهــم ابتــدا تســلیت عــرض کنــم خدمــت خانــم رجــوی کــه برگــزار 
کننــده ایــن مجلــس یادبــود همرزممــان منصــور قدرخــواه هســتند، و همینطــور 
تســلیت بگویــم بــه خاطــر از دســت مــادران ارجمنــد و گرامــی یــی کــه ظــرف 
ــی  ــه ی ــی دو نکت ــد، یک ــه ش ــب گفت ــاده... مطال ــاق افت ــته اتف ــد روز گذش چن
ــود همــرزم پرشــورمان منصــور قدرخــواه  ــه نظــرم مــی رســه در یادب کــه مــن ب
یــادآوری مــی کنــم صرفــاً. بــه طــور غیرمنتظــره و ناگهانــی، همانطــور کــه گفتــن، 

از دســت دادیمــش. 
مــن در حــد شــناخت خــودم از منصــور از خــالل جلســات شــورا، جلســات 
ــتیم،  ــد، داش ــی آم ــش م ــه گاه پی ــری ک ــنود دو نف ــت و ش ــورا و گف ــیه ش حاش
ــی  ــد، دو ویژگ ــی آم ــکا م ــا از آمری ــه ی ــد فرانس ــی آم ــان م ــه از آلم ــی ک مواقع
ــه  ــردم ک ــی ک ــش و لمــس م ــردم به ــی ب ــان پ ــن همرزمم ــی در ای برجســته ی
بــه نظــرم از ویژگیهــا و مختصــات یــک مبــارز جــّدی و پایــدار مــی تونــه باشــه. 
ــردم و  ــوق م ــاق حق ــردم و احق ــه م ــدی و دلبســتگی منصــور ب نخســت، عالقمن
ــه خصــوص رزمنــدگان خــط  ــاع مــی کننــد، ب کســانی کــه از حقــوق مــردم دف
مقــدم جبهــه آزادی؛ جبهــه رزم علیــه دیکتاتــوری ایــران. ایــن رو در صحبتهایش، 
در برخوردهایــش، در شــور و هیجانــی کــه نشــان مــی داد، ایــن عمــق عواطفــش 
ــه  ــودم، ایــن را ب ــه مــردم و آزادی مــردم مــن کامــاًل لمــس کــرده ب را نســبت ب
عنــوان یــک ویژگــی برجســته و ضــروری کــه در مبــارزه بــه آدم قــدرت کشــش 

و تــوان مــی دهــد، انگشــت مــی گــذارم روش. 
البتــه مردمــی کــه عــرض مــی کنــم تنهــا هموطنانــش نبــود، بلکــه حتــی 
بــه آمریــکای التیــن رفتــه بــود، فقیرتریــن فقــرا، گویــا مربــوط بــه همیــن ســفر 
در صحنــه هایــی دوربینــش گشــته بــود کــه در گتوهــا و جاهایــی کــه یکــی از 
پایتختهــای کشــورهای آمریــکای التیــن، ایــن را آورده بــود بــرای مــردم اروپایــی 
ــد  ــا داری ــن دنی ــد کــه شــما در ای ــد و بگوی ــان نیســتند، عرضــه کن کــه در جری
زندگــی مــی کنیــد، در مــورد مــردم ایــران کــه جــای خــود دارد. بنابرایــن یکــی 
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مســأله عواطــف عمیــق و عشــق گونــه منصــور بــود بــه آزادی و مــردم و حقــوق 
مــردم کــه البتــه در عالقمنــدی و ابــراز همراهــی بــا رزمنــدگان خــط مقــّدم در 

اشــرف و لیبرتــی خــودش را بــارز کــرده بــود، در بــاره مــردم.
ویژگــی دیگــری کــه مــن در برخوردهایــم در منصــور مــی دیــدم، توجــه او بــه 
عنصــر آگاهــی بــود در کار مبــارزه، یعنــی بــا حــرارت بســیار در بحثهــا، شــرکت 
ــار  ــاده از کن ــرد، و س ــی ک ــری م ــرد؛ پیگی ــی ک ــرح م ــؤال مط ــرد و س ــی ک م
جریانــات نمــی گذشــت و ایــن عمــق مــی داد بــه آگاهــی خــودش و بــه دیگــران 
ــن دو عنصــر  ــی کــه مــی نوشــت. یعنــی، ترکیــب ای آگاهــی رســاندن در مقاالت
ــت  ــواده مقاوم ــا و خان ــت م ــه مقاوم ــورا و جبه ــازی در ش ــخصیت ممت ــک ش ی

ایجــاد کــرده بــود.
ــران و  ــری خواه ــده درگی ــه تکاندهن ــی صحن ــن90، وقت ــم فروردی در نوزده
بــرادران مــا را در اشــرف، بــا پلیــدان و شــریران، مأمــوران رژیــم و مالکــی، دیــد 
چنــان لــرزه بــر اندامــش افتــاد کــه خــودش نقــل مــی کــرد کــه اگــر نبــود مهــر 
و محبتــش و پیونــد عاطفــی و عالقمنــدی اش بــه ایــن بچــه هــا، بایــد همانجــا 

جــان مــی داد و خــودش مــی گفــت بایــد میمــردم.
در همیــن مصاحبــه نگاهــش را بــه مبــارزه اینطــور بیــان مــی کنــد: آره مبارزه 
ســخت اســت، ولــی زندگــی مبارزاتــی بســیار زیباســت. ایــن برداشــت منصــور بود 

کــه بهــش ویژگــی ممتــازی مــی داد.  
ــم.  ــفانه از دســت دادی ــور و آگاه را متأس ــده پرش ــن رزمن ــا ای ــال م ــه هرح ب
حــاال خانــم رجــوی اشــاره کردنــد کــه اول از همــه بــه عهــده مــا شوراییهاســت 
کــه جــای خالــی او را پرکنیــم، بــا تــالش بیشــتر و بــا کار بیشــتر. امیــدوارم نظیــر 
منصــور بتونــه تکثیــر بشــه در شــورا و حاشــیه شــورا و خانــواده مقاومــت و راهــش 

پــر رهــرو باشــه انشــااهلل، خیلــی متشــکرم«.

* * * * *
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سخنان علی مقّدم
ــت  ــن دوس ــی و همچنی ــز و گرام ــادران عزی ــدان م ــتم فق ــی خواس ــن م »م
ــر  ــن دیگ ــعود و همچنی ــرادر مس ــه ب ــم و ب ــر مری ــما خواه ــه ش ــم را ب و همرزم
خواهــران و بــرادران مجاهــدم در لیبرتــی و در هرکجــا کــه هســتند و بــه دوســتان 
و همرزمــان شــورایی تســلیت بگــم؛ تســلیت نــه بــه عنــوان غــم و انــدوه، چــون 
کــه ارزشــهای واالیــی کــه اینهــا خلــق کردنــد، همیشــه همــراه مــا هســت و مــا 

از آنهــا یــاد مــی گیریــم و مسیرشــان را ادامــه خواهیــم داد. 
مــن وقتــی بــه چهــره مــادران نــگاه مــی کــردم یــاد مــادر خــودم افتــادم کــه 
همــه شــان سرنوشتشــان یــک جــور بــوده. از زمــان شــاه در بــه در از ایــن زنــدان 
ــم  ــد از ســرنگونی ]رژی ــا محمــد. بع ــات ب ــرای مالق ــت ب ــی رف ــدان م ــه اون زن ب
شــاه[ عــالوه بــر زنــدان، از ایــن گورســتان بــه گورســتان دیگــر مــی رفــت. دنبــال 

پیکــر بچــه هــاش بــود کــه پیداشــون هــم نکــرد. 
ــم  ــن رژی ــا ای ــد کــه ب ــه. انتخــاب کردن اینهــا همــه شــان سرنوشتشــان یکی
ــرای ایــن راه؛ از  ــد ب پلیــد بجنگنــد و مبــارزه کننــد و همــه چیشــون را فداکردن
بچــه شــان گذشــتن؛ از خانــواده شــان گذشــتن در راه آزادی خلقشــان بــرای ایــن 
کــه ایرانــی داشــته باشــیم آزاد و آبــاد. دیگــه کســی تــوی کارتــن نخوابــد؛ دیگــه 
دخترهــا فــرار نکننــد از خانــه شــان و همــه بتواننــد آزاد زندگــی کننــد. منصــور 
هــم یکــی از آنهــا بــود کــه ایــن انتخــاب را کــرد کــه بیایــد تــوی ایــن راه و ایــن 

مســیر و ا ز همــه چیــزش بگــذره و بتونــه آزادی را بــه مردمــش برســونه. 
همانطــور کــه تــوی فیلــم دیدیــد چطــوری آخــرش فریــاد مــی زد »یــا مــرگ، 
ــور  ــا منص ــی ب ــه وقت ــی زد. همیش ــوج م ــن م ــودش ای ــاً در وج ــا آزادی« واقع ی
ــود. صمیمیــت، عشــق و محبتــی  ــت در وجــودش ب صحبــت میکــردی ایــن حال

کــه بــه آدم ارائــه مــی کــرد. 
خیلــی شــما را دوســت داشــت خواهــر مریــم، خیلــی بــه بــرادر ارادت داشــت 
ــی  ــه م ــا هرجــوری ک ــا فیلمــش ب ــا قلمــش، ب ــود و ب ــم ب ــی رژی و دشــمن خون
تونســت بــا عوامــل اطالعــات کــه در ســایتها میآمدنــد همیشــه در حــال جنــگ 
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بــود و ]بــا آنهــا[ مبــارزه مــی کــرد. 
هنرمنــدان زیــادی تــوی دنیــا هســتند کــه مــی توانند کتــاب خوب بنویســند؛ 
فیلــم خــوب درســت کننــد و شــعر خــوب بگوینــد؛ آوازخــوب بخواننــد؛ موزیــک 
خــوب بســازند. ولــی آن چیــزی کــه، همانجــور کــه شــما گفتیــن، خانــم مرضیــه 
را متفــاوت مــی کنــد بــا اونهــا یــا آقــای عمــاد رام را، یــا آقــای عالیونــدی را، یــا 
آقــای ســخایی رو، یــا آنــدو رو، و همیــن طــور منصــور را،  ایــن اســت کــه اینهــا 
هنــر را در خدمــت مقاومــت قــرار دادنــد و آن را ســالحی کردنــد کــه بتواننــد در 

راه آزادی مــردم از اون اســتفاده کننــد. 
چــون کــه منصــور هــم مــی تونســت مثــل اونهــا بــره دنبــال فیلــم ســاختن 
ــرادر  ــت از ب ــی یادگرف ــه، ول ــاره، و هــرکاری بکن ــول در بی ــه، پ و شــهرت پیداکن

مســعود کــه ارزش فداکــردن هســت.
ــد انســان واالیــی باشــد و منصــور  ــدا بکنــد مــی توان ــی کــه آدم ف ــه میزان ب
اینــو یادگرفــت و منصــور مثــل همــه رزمنــدگان ارتــش آزادیبخــش؛ مثــل همــه 
ــه پرداخــت  ــرد ب ــم وارد شــد و شــروع ک ــادران، او ه ــه م ــل هم ــن؛ مث مجاهدی

کــردن. 
ــه؛  ــر میش ــتنی ت ــت داش ــه دوس ــت میکن ــه پرداخ ــی ک ــه میزان ــی ب هرکس
ــه آدم  ــن هــم هســت ک ــرای همی ــه اون ارزشــهای انســانی. ب ــر میشــه ب نزدیکت
منصــور را کــه میدیــد بــا اون لبخنــد زیبایــش همیشــه، از ارادت و خضــوع کــه 
داشــت خیلــی شــرمنده میشــد نســبت بــه رزمنــدگان اشــرف؛ رزمندگانــی کــه در 

ــود. ــه آنهــا حــرف میــزد و در راه آنهــا ب لیبرتــی هســتند، همیشــه راجــع ب
ــا مــی کشــیم، یــک لحظــه و  ــد هــر نفســی کــه م ــی مــی گوی حضــرت عل
یــک قــدم داریــم بــه مــرگ نزدیکتــر مــی شــیم. دیالکتیــک را داره میگــه. پــس 
بایــد ســبکبال باشــیم و هــر لحظــه آمــاده. بــه عبارتــی مثــل همــان حرفــی کــه 
ماهــی ســیاه کوچولــو مــی گفــت، تــوی آخریــن لحظاتــش، وقتــی بــه اقیانــوس 
راه یافتــه بــود، مــی گفــت: مــرگ هــر لحظــه مــی تونــه بــه ســراغ مــا بیایــد ولــی 
مهــم نیســت، مهــم اینــه کــه زندگــی یــا مــرگ مــا چــه تأثیــری تــوی زندگــی 

دیگــران داره. 
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همیــن حالــت هســت کــه مــی تونیــم موشــک بخوریــم، مــی تونیــم اینجــا 
بــه یــک شــکل دیگــری تروریســتها مــا را بزننــد و یــا بــه مــرگ طبیعــی بمیریــم، 
ولــی مهــم اینــه کــه زندگــی یــا مــرگ مــا چــه تأثیــری تــوی زندگــی دیگــران 

خواهــد گذاشــت. 
ــا عملشــون نشــان دادن کــه چگونــه بایــد زندگــی  منصــور و ایــن مــادران ب

کــرد و چگونــه بایــد مبــارزه کــرد. 
یاد و راهشان گرامی باد، همین.

* * * * *

سخنان حمیدرضا طاهرزاده
»خواهــر مریــم عزیــز. بعــد از فرمایشــات شــما و مطالبــی که ســایر ســخنرانان 
بــه درســتی در مــورد منصــور عزیــز مــا و همچنیــن مــادران گرامــی کــه از دســت 
ــه بحــری  ــا ک ــی از آنج ــم، ول ــه کن ــم اضاف ــی تون ــن نم ــادی م ــز زی ــم چی دادی
اســت بحــر عشــق کــه هیچــش کرانــه نیســت، و احســاس غــم و انــدوه عظیمــی 
در درون مــن مــوج مــی زنــه، کــه ســخن گفتــن ســخت اســت ترجیــح مــی دهــم 
کمــی ســاز بزنــم، امــا بــه عنــوان همــرزم ایــن هنرمنــد متعهــد، مردمــی، فــداکار 
ــه  ــب ب ــرادر حبی ــه ب ــور ک ــان ط ــش هم ــن لحظــه حیات ــا آخری ــه ت و کســی ک
درســتی اشــاره کردنــد گویــا در ســاعات نیــم شــب، همچنــان در حــال کار پشــت 

میــزش از ایــن جهــان رفــت. 
حقیقتــاً مجاهــدوار زندگــی مــی کــرد، ســبکبار بــود و از ایــن جهــان مــادی 
و نعماتــی کــه هــر انســان عــادی از آن بهــره منــده، چشــم پوشــی مــی کــرد و 
ســعی مــی کــرد بــا تمــام قــوا، تمــام اســتعداد وانگیــزه هایــش را در جهــت مبارزه 
بــا ایــن رژیــم انســان ســتیز و ایــران ویــران کــن بــه کار ببــره، اّمــا برجســته ترین، 
بــه اعتقــاد مــن، ویژگــی منصــور کــه همیــن اآلن هــم مــا در یــک کارزار سیاســی، 
در یــک جنــگ سیاســی کــه بــا رژیــم داریــم و برخــورد همیــن مــزدوران و قلــم 
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ــم مشــاهده مــی کنیــم، همــان طــوری  ــن رژی ــه مــزدان و هوچــی گرهــای ای ب
کــه ســخنرانان قبلــی هــم اشــاره کردنــد و خــود شــما هــم بــه درســتی اشــاره 
فرمودیــد، عشــق و عالقــه وصــف ناپذیــر منصــور قدرخــواه بــه مجاهدیــن خلــق 

ایــران بــود و در رأســش بــه فرمانــده کل ارتــش آزادیبخــش و شــخص شــما. 
ــده؛ مــن  ــه شــورا بپیون ــده؛ ب ــن بپیون ــه مجاهدی ــن کــه ب منصــور قبــل از ای
ــت  ــه عضوی ــه ب ــرای آزادی و موقعــی ک ــی شــناختمش ســر پرشــور داشــت ب م
شــورا درآمــد در اولیــن پــروازی کــه قــرار بــود بــرای شــرکت در اجــالس شــورا 
ــرای  ــا نمــی شــناخت ب ــر از پ ــاً س ــودم، واقع ــاش ب شــرکت داشــته باشــیم، باه

ــدار شــما و مســعود. دی
همیــن امــروز مــی بینیــم کــه ایــن خودفروختــگان و مــزدوران حقیــر بــارگاه 
والیــت بــه پیکــر خامــوش او هــم رحــم نمــی کننــد و همــان لــوش و لجنهایــی 
اســت کــه در حیاتــش بــر ســرش مــی ریختنــد. ایــن قصــه کثیــف و ایــن داســتان 

زشــت و موهــوم ادامــه داره.
امــا منصــور چــه بــاک، بــرای ایــن کــه بــه قــول خــودش: »منصــور وار گــر 
ببرنــدم بــه پــای دار ـ مردانــه و یــا شــاید بگیــم جانانــه، جــان دهــم کــه جهــان 
پایــدار نیســت«. ولــی بــه قــول شــاعر دیگــری کــه پــدرم بــود، یــادش بــه خیــر، 
ــه  ــی هــر کــس ب ــر گــذار اگــر عمــر جــاودان خواهــی ـ کــه زندگان گفتنــد: »اث

قــدر آثــار اســت«.
ــون،  ــد و متعهدم ــوح همــرزم هنرمن ــر فت ــه روح پ ــم ب ــرام مــی کن ادای احت
منصــور قدرخــواه و ایــن مــادران بزرگــوار کــه ســرمایه هــای بــزرگ مبارزاتــی مــا 
و مایــه افتخــار و مباهــات مــا هســتند. چنــد شــب پیــش صحبتهــای مــادر داعــی 
را از »ســیمای آزادی« شــنیدیم واقعــاً حیــرت آور بــود، بــا آن همــه اســتواری و بــا 
آن همــه صالبــت در دفــاع از مجاهدیــن و بــه قــول خانــم مرضیــه، ســردار بــزرگ 
و شــما و همــه فرزنــدان مجاهــدش صحبــت مــی کــرد و دیگــر مادرانــی کــه در 
ایــن هفتــه عجیبــه در ایــن پــرواز ملکوتــی همــراه و هــم پیمــان بــا منصــور مــا 

هســتند و او تنهــا نیســت در ایــن ســفر در بهتریــن دســتها قــرار داره. 
ــر  ــر پیک ــات کاری ب ــه ضرب ــن ک ــرای ای ــد ب ــعادتمند ش ــال، او س ــر ح در ه
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دشــمن واردکــرد و بــه آنچــه کــه مــی خواســت بــه هــر حــال دســت پیــدا کــرده 
بــود. شــرفش را بــه هیــچ قیمتــی حاضــر نبــود بفروشــه، مثــل آن دیگــر سســت 
ــد و اآلن او را شــالق کــش  ــرک کردن ــۀ راه ت ــه در میان ــر، ک عناصــر شــرزه حقی

مــی کننــد. 
نفســش و قلمــش، و رفتــارش و کــردارش در دفــاع از مقاومــت بــود و آنهایــی 
ــده  ــا بُرن ــران مــی دانســت، ب را کــه اون خصــم سیاســی و دشــمنان مقاومــت ای
ــت از  ــی نداش ــی داد و باک ــرار م ــه ق ــورد حمل ــن کالم م ــین تری ــن و آتش تری

ــد.  ــر او وارد مــی آوردن تیرهــای شــرزه و زهــر آگینــی کــه ب
فقــط مــی تونــم ایــن را بگــم، بــه عنــوان یــک عضــو کوچــک ایــن مقاومــت، 
کــه بــر همــان اهــداف و همــان میثــاق و همــان تعهداتــی کــه منصــور تــا آخــر 

بــر آنهــا وفــادار مانــد، مــا هــم ایــن راه را ادامــه خواهیــم داد. 
در ایــن تردیــدی نیســت کــه نفــس مــا و حضــور مــا و حیــات مــا نمــی تونــه 

بــه هیــچ وجــه، آنــی از ایــن مقاومــت منفــک باشــد.
»هرگــز نمیــرد آن کــه دلــش زنــده شــد بــه عشــق ـ ثبــت اســت بــر جریــده 

عالــم دوام مــا«. متشــکرم.

* * * * *

سخنان اصغر اديبی
»بــه نــام ایــران و بــه نــام آزادی. مــن وقتــی خبــر فــوت منصــور را شــنیدم، 
یــک لحظــه بــه مســعود فکــر کــردم و ظرفــی کــه بــرای مقاومــت بنیــان گذاشــت 
از 30 خــرداد و بعــد تشــکیل شــورا و امــروز وقتــی کــه مــا می بینیــم پیــر دیــر 
در تهــران در زیــر گــوش والیــت فقیــه، در اوج دیکتاتــوری و جنایــت و آدم کشــی 
ــه ســر مــی دهــد و  ــن الّذل ــاد هیهــات م ــزد و فری ــاد آزادیخواهــی برمی انگی فری

ــان را بــه مقاومــت فــرا می خوانــد.  مــردم و جوان
بــرای همینــه، مــن بــه جــای افســوس بــر منصــور بــه او غبطــه مــی خــورم. 
ــرای چــی؟ اگــر امــروز می بینیــم کــه زوزه هــای ایــن شــغاالن، ایــن بریــدگان  ب



207

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

کــه حتــی بــه پیکرهــای پــاک ایــن عزیــزان هــم رحــم نمی کننــد، بلنــد شــده، به 
خاطــر چیــه؟ بــه خاطــر ایســتادگی، بــه خاطــر مقاومــت، بــه خاطــر اجازه نــدادن 

بــه ایــن کــه یــک مشــت آخونــد مملکــت مــا را بــه نابــودی کامــل برســانند.
ــن جنبــش  ــا چندی ــات ناقــص مــن در طــی همیــن صــد ســال م ــا معلوم ب
ــرده اســت: جنبــش مشــروطیت،  ــی راه ب ــه ناکام ــه همــه ب ــزرگ داشــته ایم ک ب

ــن.  ــالب 22 بهم ــت، انق ــت نف ــدن صنع ــان، ملی ش ــک خ ــرزا کوچ می
اگــر مــن بخواهــم بــا زبــان خودمــان صحبــت بکنــم مثــل ایــن می مانــد کــه 
شــما یــک ســری جــوان مســتعد بــرای ورزش داشــته باشــید ولــی یــک زمیــن 
آمــاده کــه آنهــا بتواننــد آنجــا ایــن اســتعدادهای خودشــان را پــرورش بدهنــد، 
وجــود نداشــته باشــد و ایــن مســعود معمــار بــزرگ ایــن مقاومــت، معمــار بــزرگ 
ــر دوش  ــی را فراهــم کــرد و بعــد هــم ب ــود کــه چنیــن امکان ایــن ایســتادگی، ب
ــن  ــی ای ــه بین الملل ــاهدیم در صحن ــروز ش ــا ام ــه م ــی ک ــت؛ مریم ــم گذاش مری
چنیــن صــدای رســای مــردم ایــران، مردمــی را کــه طــی ایــن ســالها از ظلــم و 
ســتم آخوندهــا جونشــان بــه لبشــان رســیده و منتظــر یــک جرقــه هســتند، بــه 

بهتریــن نحــوی تجلــی داده انــد. 
ــا همیــن اطالعــات ناقصــی کــه  ــگاه کنیــد ب ــه زندگــی شــخصی منصــور ن ب
مــن دارم بــا هنرهایــی کــه داشــت خیلــی راحــت می توانســت در کار فیلم ســازی، 
جــذب دســتگاههای نمی دانــم هالیــود و غیــره بشــود، هــم شــعورش را داشــت، 
ــز باعــث می شــود  ــود. چــه چی ــد ب ــش را بل هــم آگاهیــش را داشــت و هــم زبان
ــردم  ــرف آزادی م ــش را ص ــام وقت ــی اش را و تم ــذرد و زندگ ــا می گ ــه از آنه ک
ــه خاطــر آن بســتر  ــی و ب ــه خاطــر آگاه ــن ب ــه نظــر م ــن ب ــد؟ ای ــران می کن ای

ــت.  ــده اس فراهم ش
دلیلــش فقــط یــک چیــز اســت: خشــت اول ایــن بنــا درســت شــده اســت. 
ــه  ــان ب ــه همه م ــکالتی ک ــام مش ــا تم ــج و ب ــا رن ــت و ب ــت را گذاش ــن خش ای
ــاد  ــن فری ــا اینچنی ــه م ــه اینجــا رســاند ک ــروز ب ــا را ام ــن بن آن آگاه هســتیم ای
ــادران  ــن م ــدان ای ــرای فق ــس ب ــنویم. پ ــران می ش ــردم را در ته ــه م آزادیخواهان
ــل  ــان عم ــه خودم ــه وظیف ــا ب ــیم. م ــن باش ــد غمگی ــا نبای ــوار و منصــور م بزرگ
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کرده ایــم و منصــور از ایــن آزمایــش ســربلند بیــرون آمــد. امیــدوارم مــا هــم ایــن 
ــم.  ــا آخــر بروی ــن راه را ت لیاقــت را داشــته باشــیم کــه ای

ــا  ــران م ــه پســران و دخت ــردد، روزی ک ــا برگ ــه میهــن م ــه آزادی ب روزی ک
قهقهــه بــه صورتشــان برگــردد، مــردم ایــران از ایــن فالکــت راحــت بشــوند، آن 
روز قــدر منصورهــا شــناخته خواهــد شــد. مــن شــکی نــدارم کــه مقاومــت ایــران 

بــه پیــروزی خواهــد رســید. 
مــن شــکی نــدارم کــه مــردم ایــران از دســت ایــن رژیــم جنایتــکار راحــت 
شــده و شــادی و خنــده بــه میهنمــان برخواهــد گشــت. آن روز مقاومینــی کــه در 
طــی ســالیان دراز در راه ایــن آزادی قــدم زدنــد بــا نثــار جــان خودشــان، چــه در 
لیبرتــی چــه در اقصــی نقــاط دنیــا، آنهــا جایــگاه ویژه یــی در بیــن مــردم ایــران 

خواهنــد داشــت.
ــران شناخته شــده  ــرای مــردم ای ــال منصــور ب ــدر امث مطمئــن باشــید کــه ق
ــاد مــی  ــه ی هســت و شــناخته تر هــم خواهــد شــد. مــن هــر وقــت منصــور را ب
ــرد  ــعی می ک ــت، س ــن مقاوم ــای ای ــی زوای ــه از تمام ــش ک ــا آن دوربین آورم ب
ســندهای مســتند بســازد و امــروز فکــر می کنــم آن جوانهایــی کــه بــه زندگــی 
ــت  ــه دس ــالح ب ــت و س ــت خواهندگرف ــه دس ــن ب ــد و دوربی ــور می نگرن منص
ــد  ــس خواهن ــکار پ ــم جنایت ــن رژی ــان را از ای ــت و آزادی خودش ــد گرف خواهن

ــا هســت.  ــدوه م ــن غــم و ان گرفــت، جــواب ای
ــروزی  ــه پی ــران ب ــت ای ــاً مل ــت و حتم ــروزی از آن ماس ــید. پی ــروز باش پی

ــید«. ــد رس خواه
  

* * * * *

سخنان صمد فتح پور
»خانــم رجــوی مــن از موضــع دوســت منصــور صحبــت می کنــم. چــون مــن 
ــورا  ــا ش ــن ی ــای مجاهدی ــدام از بچه ه ــر ک ــور، ه ــناختم. منص ــور را می ش منص

شــخصیت خــاص خــودش را دارد. 
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ــک  ــه ی ــی ک ــر کس ــت. ه ــارز داش ــن و ب ــیار روش ــه بس ــا نقط ــور دو ت منص
ــی  ــی پاک ــد. یک ــن می ش ــه ای ــرد متوج ــت می ک ــور صحب ــا منص ــم ب ــه ه دقیق
بی نظیــر و بی شــیله پیلگــی، شــده بــود هــوادار شــما. ایــن یــک نقطــه از او بــود. 
یکــی هــم از نقطــه شــدیداً ضــد بنیادگرایــی، شــده بــود ضــد رژیــم. ایــن دو تــا 
مشــخصه را هــم تــازه جــدا از هــم داشــت، عجیبــه. خــوب، منصــور آدم بســیار 
باســوادی بــود در رشــته خــودش. واقعــاً متخصــص بــود. کســانی کــه علــم صــدا و 
تصویــر را و کشــیدن کلمــات و احساســات و اتفاقــات را بــه تصویــر دارنــد، قشــنگ 
ــر  ــت. داکومنت ــر اس ــاً بی نظی ــرده، واقع ــت ک ــه او درس ــری ک ــد تصاوی می فهمن

ــات بســیار کــم، خیلــی ســخت اســت.  ــا امکان درســت کردن آن هــم ب
منصــور از آن ســینماگریش و علــم و دانشــی کــه داشــت بــه عنــوان اســلحه 
بــر علیــه رژیــم می خواســت اســتفاده بکنــد. منصــور تحصیل کــرده خــارج بــود، 
سیســتمهای اینجــا را می شــناخت و از روی دانــش و آگاهــی از بیــن تمــام ایــن 
ــی  ــا موقع ــاً ت ــود. نتیجت ــرده ب ــه صــورت علمــی شــما را انتخــاب ک ــا ب مقاومته
کــه حتــی یــک مجاهــد، یــک مقــاوم وجــود داشــته باشــد. ایــن را بدانیــد اینهــا 
ــه  ــرواز می کننــد و ب ــی کــه در شــب پ ــن پروانه های ــوری هســتند کــه ای مثــل ن
طــرف نــور می رونــد، اینهــا را بــه خودشــان جــذب خواهنــد کــرد. مــن چیــزی 
ــی خــارج اســت،  ــم معمــوالً از چیزهــای ادب ــی را کــه می گوی ننوشــته ام و کلمات

ــم. متشــکرم«. ــتم بگوی ــن را می خواس ــم. همی ــذرت می خواه ــه مع ــه ک این

)سایت »شورای ملی مقاومت ایران«، 17 آذر 1395(

* * * * *

* * * * *
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بیانیه جشنواره بین المللی سینمای تبعید
به مناسبت درگذشت نا به هنگام سینماگر متعهد و مبارز

زنده ياد منصور قدرخواه

»بــا کمــال تأســف مطلــع شــدیم که ســینماگر تبعیــدی منصــور قدرخــواه روز 
دوشــنبه نهــم آذر )ســی نوامبــر( بــر اثــر ایســت قلبــی در گذشــته اســت. خبــری 
کــه نــه تنهــا شــوک آور، بلکــه بــرای همــه دوســتداران فرهنــگ و هنــر متعهــد 
دردنــاک بــود. چــرا کــه یکــی از هنرمنــدان صــادق و طرفــدار راه رهایــی مــردم 
ایــران از دیکتاتــوری مذهبــی حاکــم از دســت رفتــه بــود. منصــور قدرخــواه از تبار 
آن دســته از هنرمنــدان راســتینی بــود کــه بیــن هنــر و سیاســت خــط جدایــی 
ــه  ــر چگون ــری اش دربراب ــئولیت پذی ــد را در مس ــر و هنرمن ــند، و هن ــی کش نم

زیســتن و تعهدداشــتن نســبت بــه سرنوشــت مــردم تعریــف مــی کننــد.
نخســتین دوره جشــنواره بیــن المللــی ســینمای تبعیــد مــا حــدود 23 ســال 
ــم«  ــر چش ــم در براب ــینمایی »چش ــم س ــش فیل ــا نمای ــال 1993( ب ــش )س پی
ســاخته زنــده یــاد منصــور افتتــاح گردیــد. حضــور گــرم و پرشــور او در آن دوره، 
در جلســه هــای بحــث و گفتگــوی مربــوط بــه ایجــاد کانــون ســینماگران ایــران 
ــران و  ــر از ســینما گ ــت نف ــۀ تاریخــی بیســت و هف ــگارش بیانی ــد، در ن در تبعی
صاحبــان قلــم، در اعتــراض بــه فتــوای خمینــی بــرای قتــل ســلمان رشــدی، در 
ــه یــاد ماندنــی اســت. در دوره هــای بعــدی  خاطــره همــۀ شــاهدان آن روزهــا ب
ــرای نمایــش در  ــا ارســال فیلمهایــش ب برگــزاری جشــنواره، منصــور قدرخــواه ب

جشــنواره، همــواره یــاری رســان جریــان پویــای جشــنواره مــا بــود.
فیلــم داســتانی »خــدا حافــظ مــادر بــزرگ« را کــه بــا همــکاری جمیلــه ندایی 
ــود، در دوره  دوم جشــنواره  ــاخته ب ــان س ــون آلم ــرای تلویزی ــی ب ــعید مناف و س
مــا )1995( بــه نمایــش درآمــد. فیلــم »رد پــای تــرور«، کــه مســتند افشــاگرانه 
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دربــاره ترورهــای جمهــوری اســالمی در خــارج کشــور بــود و منصــور قدرخــواه آن 
را نیــز بــرای تلویزیــون آلمــان و کانــال مشــترک آلمــان ـ فرانســه )آرتــه( ســاخته 

بــود، در دوره چهــارم جشــنواره مــا در ســال 1999 بــه نمایــش در آمــد.

ســینمای داســتانی زنــده یــاد منصــور قدرخــواه، روایتهایــی از زندگــی روزانــه 
ــای  ــا در موقعیته ــی آنه ــهای ذهن ــهایی از چالش ــا برش ــت ب ــادی اس ــردم ع م
ــتانی  ــخصیتهای داس ــه ش ــینماگر ب ــن س ــگاه ای ــود ن ــن وج ــا ای ــر. ب گریزناپذی
درامهــای ســینمایی اش تقدیرگرایانــه نیســت. او آدمهــا را در رونــد رشــد داســتان، 
ــه خــود  ــه اعتبــار درک چــپ گرایان درگــره گاههــای درام، در بســتری آرمانــی ب
بــه ســتیز بــا عناصــر تقدیــری مــی کشــاند. فرآینــد آگاهانــه چنیــن کشمکشــهای 
ــان  ــینمایی انس ــواه، س ــور قدرخ ــاد منص ــده ی ــتانی زن ــینمای داس ــی، س درون
گرایانــه، امیدوارکننــده و نویــد دهنــده افقهــای روشــن بــرای انســانهای گرفتــار 

ــی اســت. ــا و فشــارهای سیاســی اجتماع بحــران در نابرابریه

منصور قدرخواه در اولین جشنواره بین المللی سینمای تبعید
گوتنبرگ سوئد، 1993
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ــام  ــت نظ ــی تمامی ــواه در نف ــور قدرخ ــاد منص ــده ی ــری زن ــازش ناپذی س
ــد و  ــارۀ بن ــنگری درب ــی او در روش ــالمی، سختکوش ــوری اس ــی جمه ضدمردم
ــژه در حــوزه هــای  ــه وی ــا جمهــوری اســالمی، ب بســتهای کشــورهای اروپایــی ب
فرهنگــی و هنــری، نامــه هــای اعتراضــی مســتمر او بــه مســئولین جشــنواره هــای 
ــاره ســوء  آلمــان، بــه کارگــزاران محافــل تولیــد فیلــم و کانالهــای تلویزیــون درب
ــردن  ــزک ک ــرای ب ــینمایی ب ــدات س ــالمی از تولی ــوری اس ــای جمه ــتفاده ه اس
ــه  ــور ب ــه منص ــته و ناگفت ــه نانوش ــی رود ک ــش م ــا پی ــا بدانج ــود، ت ــت خ ماهی
ــای  ــه ه ــیاه مؤسس ــت س ــم در لیس ــاآرام و مزاح ــدی ن ــینماگر تبعی ــوان س عن
ســینمایی و کانالهــای تلویزیونــی قــرار مــی گیــرد و امــکان ادامــه کار حرفــه یــی 
جــدی در ســینما و تلویزیــون، از او گرفتــه مــی شــود. قطعــاً خــوش رقصیهــای 
ــیه  ــه حاش ــی، در ب ــی ـ آلمان ــکار ایران ــیون سازش ــنفکری اپوزیس ــل روش محاف

ــوده اســت. ــر نب ــی تأثی ــردن او ب ــدن و بایکــوت ک ران
اّمــا زنــده یــاد منصــور قدرخــواه  بــا وجــود رنجی کــه از عــدم امــکان کارکردن 
در ســینما ـ عرصــه یــی کــه عاشــقانه آن را دوســت داشــت ـ مــی کشــید، تســلیم 

منصور قدرخواه در اولین جشنواره بین المللی سینمای تبعید
گوتنبرگ سوئد، 1993
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تنگناهــای تحمیــل شــده نشــد. ســازش نکــرد و در پایبنــدی بــه ارزشــهای دفــاع 
از منافــع مــردم معاملــه نکــرد. او هرگــز از مســئولیت سیاســی خــود بــه عنــوان 
ــی مــردم، در  ــه رهای ــا شــور و شــوق و عشــق ب ــی نکــرد و ب هنرمنــد شــانه خال
جبهــه ســازمانیافته برچیــدن کلیــت نظــام جمهــوری اســالمی تــا آخریــن لحظــۀ 

زندگیــش ســرافرازانه بــه مبــارزه ادامــه داد.
هرگز نمیرد آن که دلش زند ه شد به عشق

ثبت است در جریدۀ عالم دوام ما
مــا ضایعــه ازدســت رفتــن زنــده یــاد منصــور قدرخــواه را بــه خانــواده محتــرم 
قدرخــواه، بــه یــاران و همراهــان او در شــورای ملــی مقاومــت، ســازمان مجاهدیــن 
خلــق ایــران و جامعــه هنــری و ســینمایی متعهــد و مســتقل ایــران، و مــردم در 

بنــد میهنمــان تســلیت مــی گوییــم.
جشنواره بین المللی سینمای تبعید ـ سوئد

سیزدهم آذر هزار و سیصد و نود چهار
)چهارم نوامبر دوهزار و پانزده( 

* * * * *
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»قدر مقاومت، زيباترين هنر زندگی«

به مناسبت درگذشت منصور قدرخواه

سایت سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 16 آذر 94

 » ...اگــه هــزار بــار هــم برگــردم، تصمیماتــی کــه گرفتــم درســت بــوده و مــن 
تــا آخریــن لحظــه  حیاتــم در کنــار ایــن مقاومــت بــوده ام و بزرگتریــن افتخــارم 

اســت...«.
ــران،  ــالش مقاومــت ای ــد متعهــد، پرشــور و پرت در شــب اربعیــن 94، هنرمن
منصــور قدرخــواه، در یــک فــوت نابهنــگام بــدرود حیــات گفــت و یارانــش را در 

ســوگ خــود فــرو بــرد.
رفته ست و، نمی رود حضورش  /  از خاطر حاضران این عصر  

پرشور هنروری که می بود  /  منصور هنروران این عصر  
منصــور قدرخــواه هنرمنــد و فیلمســاز گرانمایــه  عضــو شــورای ملــی مقاومــت 
ــه سرنوشــت  ــود. هنرمنــدی ســراپا احســاس مســئولیت و درد نســبت ب ــران ب ای
مــردم و نســبت بــه تعهــد هنــرش در قبــال آزادی. خــودش در ایــن بــاره گفتــه 
بــود: »هنرمنــدان... ســعی می کننــد کــه خوشــبختی مــردم را در خــود و 
ــی،  ــای واقع ــد به معن ــر هنرمن ــد. آخ ــان ببینن ــود را در مردم ش ــبختی خ خوش

ــه مســئولیتهای تاریخــی...«. ــی جــواب ب یعن
و او چــه خــوب بــه مســئولیت تاریخــی خــود در قبــال مــردم میهنــش پاســخ 
ــر و سراســر جهــل و  ــم ضدهن ــر هیــوالی رژی ــار در براب ــا مقاومــت تمام عی داد. ب

ــه. ــاد والیت فقی فس
وفــاداری او بــه آرمــان آزادی، اســتواری بــر مواضــع شــورا و مرزبنــدی قاطــع 
ــاع بی وقفــه و پرشــورش از مجاهــدان  ــژه حمایــت و دف ــدی، به وی ــم آخون ــا رژی ب

آزادی در اشــرف و لیبرتــی از یــاد نرفتنــی اســت.
ــاید درســت  ــدان ش ــل هنرمن ــن قبی ــورد ای ــه »درگذشــت« در م ــان کلم بی
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نباشــد. چــرا کــه اگــر حضــور هــر انســانی بــه پیــام شــورانگیز و بــه نقشــی اســت 
ــه  ــا نرفت ــان م ــاد منصــور قدرخــواه از می ــده ی ــه از خــود به جــا می گــذارد، زن ک
ــی  ــان باق ــده و روی ــه زن ــت ک ــای اوس ــها و فضیلته ــن ارزش ــه ای ــرا ک ــت. چ اس

می ماننــد.
او از کودکــی دردمنــد زیســت و بــه اندیشــه  درمــان افتــاد و آنــگاه بــا یافتــن 
قافلــه مقاومــت بــا دردمنــدان همســفر شــد. از اوان جوانــی، بــه هنــر روی آورده 
ــی  ــرد. مدت ــار خــود را شــروع ک ــق آث ــش و خل ــینما آفرین ــر و س ــود و در تئات ب
به عنــوان عــکاس، فیلمبــردار و مستندســاز در تلویزیــون اصفهــان مشــغول بــه کار 
شــد، امــا از آنجــا کــه قلبــی عاشــق داشــت و شــیفته ی شــخصیتها و چهره هــای 
مجاهــد و مبــارز و انقالبــی بــود، خــودش را در صفــوف قیــام انقــالب ضدســلطنتی 
پیــدا کــرد، تــا آزادی را بــرای مــردم میهنــش به دســت بیــاورد. ولــی خیلــی زود 
بــا دیــدن رفتــار ضدبشــری خمینــی، راهــی تبعیــد شــد. خــودش در ایــن بــاره 
می گویــد: »... مــن زمانــی بــه مقاومــت پیوســتم کــه خمینــی انقــالب را ســرقت 
کــرده بــود. دیــدم کــه در کردســتان جنایتهــا شــروع شــد. قلبــم بــرای هموطنانــم 
ــه فکــر کشــورم نباشــم. برایــم سرنوشــت مردمــم و  می تپیــد. روزی نبــود کــه ب

مبارزینــی کــه بــرای مــردم می جنگیدنــد، مهــم بــود«.
ــورد  ــاگرانه ای در م ــای افش ــمگیر فیلمه ــی چش ــا تالش ــواه ب ــور قدرخ منص
جنایتهــا و تروریســم آخوندهــای حاکــم بــر ایــران تهیــه کــرد. در فیلــم »چشــم 
ــیانه  ــکنجه های وحش ــد، ش ــاخته ش ــال 1992 س ــه در س ــم« ک ــر چش در براب
آخونــدی در زندانهــا را تصویــر کشــید. ســال1996 فیلــم مســتند »رد پــای تــرور« 
ــود  را ســاخت. ایــن فیلــم در مــورد ترورهــای رژیــم در داخــل و خــارج ایــران ب
کــه ماهیــت جنایتکارانــه رژیــم و سیاســت مماشــات غــرب را افشــا می کــرد. بعــد 
ــت  ــه دول ــم آشــکارا و به شــدت ب ــون فرانســه، رژی ــم از تلویزی از پخــش ایــن فیل

ــد از: ــارت بودن ــای او عب ــرد. ســایر فیلم ه ــراض ک فرانســه و آلمــان اعت
ـ خداحافظ مادر بزرگ، ساخته شده در سال 1994

ـ در میان فقیرترین فقرا
ـ از کالی تا کلکته ساخت شده در سال 1998
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ـ همچنیــن فیلــم »تولــد تــرور« کــه قســمتهایی از آن آمــاده شــده بــود ولــی 
متأســفانه بــا درگذشــت دریغ انگیــزش ســاخت ایــن فیلــم ناتمــام مانــد.

ــتند و  ــاه، مس ــای کوت ــناریوهای فیلمه ــگاهی از س ــان نمایش ــی در آلم وقت
ــه همــراه  ــا شــد، برایــش جوایــز هنــری بســیاری در ایــن رابطــه ب عکــس او برپ
داشــت. امــا همان طــور کــه خــودش بــا تواضــع و فروتنــی صمیمانــه گفتــه بــود: 
»... بیشــتر از هــر جایــزه ی دیگــری کــه گرفتــم، جایــزه اصلــی همــان عضویــت در 

شــورای ملــی مقاومــت و در کنــار مجاهدیــن بــودن اســت«.
زنــده یــاد منصــور قدرخــواه عــالوه بــر فیلمســازی و کارگردانــی، آثــار زیبــا و 

متعــددی هــم در زمینــه نقاشــی ـ عکاســی و هنــر دیجیتــال داشــت.
ــوص  ــن و به خص ــت، مجاهدی ــدر مقاوم ــد گرانق ــزرگ هنرمن ــق ب ــا عش ام
ــداری اشــرف و بعــد از آن، در حمــالت  ــود. در ســالهای پای ــن اشــرفی ب مجاهدی
رژیــم بــه رزمــگاه لیبرتــی، او بــا برافروختگــی بســیار در همــه صحنه هــا، تظاهرات 
ــید. ــان می خروش ــان اشرف نش ــوف هموطن ــت و در صف ــور داش ــا حض و تحصن ه

منصــور قدرخــواه، ایــن یــار مقــاوم و پایــدار مقاومــت بعــد از حملــه نوزدهــم 
فروردیــن 90 بــه اشــرف در مصاحبــه ای گفتــه بــود:

ــر اندامــم  ــرزه ب ــوز ل ــان کنــم چــون هن ــم بی ــاً نمی توان »... احساســم را واقع
می انــدازد. انســانهایی بی ســالح و... مــرا در نقطــه  یــی قــرار مــی داد کــه بمیــرم و 
ایــن صحنه هــا را نبینــم... اگرمــن مبــارزه نمی کــردم، تــا بــه  حــال مــرده بــودم. 
ــوع  ــن ن ــارزه، زیباتری ــده نگــه مــی دارد... مب ــارزه چیــزی اســت کــه آدم را زن مب

زندگــی اســت...«.
ــا را در  ــون آنه ــت ظفرنم ــردم و مقاوم ــروزی م ــا پی ــد ت ــه نمان ــر  چ او اگ
ــه چشــم ببینــد، امــا بی تردیــد در روز ســرنگونی ایــن  ســرنگونی رژیــم مالهــا ب
رژیــم هنرســتیز اهریمنــی، او حاضــر و ناظــر بــر زیباتریــن پیــروزی مــردم میهــن 

ــاد. ــادش گرامــی ب ــود. ی خواهــد ب
ب. بهمنی، 14 آذر 94

* * * * *
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گفتگوی شبانه - کاظم مصطفوی

)در شب اندوه از دست دادن منصور قدرخواه(

 »گلوله یی که انجمادش روحم را می درد
در عمق سینه ام است، مثل جهنم که استخوانها را می سوزاند

می خواهم برگردم و به مبارزین بپیوندم
مشتم را گره کنم و به دهان سرنوشت بکوبم

می خواهم در خونم غرق شوم تا آرامش، 
درد بشر را تحمل کنم

تا زندگی برخیزد
که این مرگ پیروزی است

)بدرشاکر السیاب ـ شاعر عراقی(

شب همان شب که خبرش را شنیدم، آمد به خوابم. 
مثل همیشه با نگاهی معصوم و نجیب. ساده و بی غل و غش. 

قبــاًل بــه طنــز و شــوخی بــه او گفتــه بــودم تمــام تئوریهــا و نیــش و نوش های 
مربــوط بــه اصفهانیهــا را بــه هــم ریختــه اســت... و او فقــط زیرکانــه خندیــده بــود. 

شــک نــدارم کــه اگــر ذره یــی نانجیبــی در ذاتــش بــود جــواب دیگــری مــی داد. 
اما منصور به واقع رهیده از این حرفها بود.

ــت  ــا دس ــا و ی ــن کاره ــد از آخری ــازه می ش ــدار ت ــه دی ــی ک ــر از گاه ه
می گفــت.  برایــم  اینترنــت  در  یافته هایــش 

آخرین آمار و گزارشها را در دست داشت و به روز بود. 
همیشه برای من هم چیزکی داشت. 

چیزی می گفت و من هم چیزی می گفتم. 
بعد از مدتی با تعجب »هی ها« یی می کشید. 
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ــه مقاومــت می شــود  ــه علی ــی ک ــه لجن پراکنی های ــن گفتگویمــان ب در آخری
اشــاره کــرد. 

ــا اســت  ــم: »دنی ــا اســت!« گفت ــن مقاومــت چقدرتنه ــه گفــت: »ای دردمندان
ــا آخــر راه آمــدن هســتند؛ یــک عــده هــم  دیگــر! یــک عــده مــرد و زن اهــل ت

ــد«. ــب دارن ــا طل ــو و م تقــاص کــم آوردن هایشــان را از مــن و ت
ــد،  ــرک کرده ان ــا را ت ــه م ــانی ک ــای کس ــن حرفه ــرای م ــاً ب ــت: »اتفاق گف
بهتریــن ســند مشــروعیت مقاومــت اســت. اگــر قــرار باشــد همــه تــا آخــرش بــا 
مــا باشــند کــه چــه فرقــی بیــن مرضیــه و عمــاد و منوچهــر و آنــدو بــا فالنــی و 

ــی؟«  ــی و فالن فالن
ــی... ســکوت کــرد، چیــزی را مــزه  ــدارم ول گفــت: » مــن اعتقــاد مذهبــی ن

ــرد«.  ــزه می ک م
گفتم: »وای اگر از پس امروز بود فردایی...«. باز هم زیرکانه خندید. 

ــز  ــه چی ــای هم ــت قماربازه ــن جماع ــد ای ــم نباش ــی ه ــر فردای ــت: »اگ گف
ــد!« ــه ان باخت

ــی  ــا زندگ ــرد ت ــل ک ــری را تحم ــد درد بش ــاکر بای ــول بدرش ــه ق ــم: »ب گفت
ــزد«. برخی

سرش را تکان داد و گفت: »این مرگ پیروزی است«.
در شــب  ـ  انــدوه خبــرش بــه او گفتــم: »پایــان همــه چیــز مــرگ اســت، امــا 

مــرگ پایــان همــه چیــز نیســت«.
انــگار نــه انــگار مــرده اســت. انــگار نــه انــگار ســاعت دو و نیمه شــب پشــت 
کامپیوتــرش ســکته کــرده و هیچ کــس، تــا صبــح ســاعت8، خبــردار نشــده اســت. 

لبخنــدی زد. خواســتم احــوال دیابــت و فشــار خونــش را بپرســم. توجــه نکــرد. 
گفتــم: »مرگــی لعنــت اســت کــه در خــود مــرگ تمــام شــود. از پــس خــود 
ــی  ــن گاه ــت: »م ــت و گف ــاال انداخ ــانه هایش را ب ــد...«. ش ــته باش ــازی نداش آغ
دلــم می خواهــد بمیــرم، دلــم هــم نخواهــد می میــرم. امــا دوســت نــدارم دچــار 

لعنــت بشــوم. یعنــی بــر فنــا بــروم«.
گفتــم: »بنیــاد جهــان بــر فنــا نیســت. بــر شــدن اســت. می آییــم، می مانیــم 
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ــاره قــد راســت می کنیــم«. ــاره می آییــم. دوب ــم. امــا بعــد دوب و می روی
بعد پرسید: »قصه جدیدی نوشته ای؟« 

گفتم: »وقت نکرده ام. و...«.
با محبت گفت: »ولی...«.

گفتــم: »تــو بــه قــدری صــاف هســتی کــه نمی شــود بهــت دروغ گفــت، یــا 
ــن  ــی اش ای ــل اصل ــه دادم: »دلی ــره شــدم و ادام ــه او خی ــت«. ب ــاوه باف ــت ی برای

نیســت کــه وقــت نداشــتم«.
ــی  ــو می خواه ــت: »ت ــه گف ــم ک ــه ده ــتم ادام ــتم«. خواس ــت: »می دانس گف
بــا غــرور بنویســی.  خــوب اســت، بنویــس و بــا غــرور هــم بنویــس. امــا بنویــس! 
غــرور را کــه نمی شــود گدایــی کــرد. غــرور را بایــد بــه دســت آورد. بایــد برایــش 

جنگیــد«.
گفتــم: »یــک معنــای غــرور فریــب اســت. مــن دوســت نــدارم حتــی فریــب 

ــازه مغــرور هــم باشــیم؟« کارهــای خــودم را بخــورم. چــه کرده ایــم کــه ت
گفــت: »شــاید کلمــه غــرور زیــاد بــه طبــع تــو ســازگار نباشــد، شــاید افتخــار 
ــی  ــی قصه نویس ــر می خواه ــم اگ ــو می گوی ــه ت ــن ب ــن م ــد.  بنابرای ــر باش بهت
ــاش کســی بیایــد و افتخــار  ــا افتخــار می نویســد، انتظــار نداشــته ب باشــی کــه ب

را بــه تــو بدهــد«.
ــد،  ــده می گیرن ــدا شــما را نادی ــرد: »ابت ــل ک ــم نق ــدی برای ــول گان ــد از ق بع
ــروز  ــگاه شــما پی ــد، آن ــارزه می کنن ــا شــما مب ــد، بعــد ب ــه شــما می خندن بعــد ب

خواهیــد شــد«.
از خــواب کــه پریــدم یــادم آمــد کــه آخریــن گفتگویــم بــا او عینــاً در خــواب 
ــار از  ــم: »یکب ــدم و گفت ــره ش ــش خی ــه عکس ــار ب ــت. بی اختی ــده اس ــرار ش تک
قــول کارلــوس فوئنتــس بــه نویســندگان ســفارش کــرده بــودی: »بــه واژه هایــت 
ــو  ــه ت ــم ک ــان کاری را بکن ــه هم ــم ک ــول می ده ــن ق ــاال م ــن«. ح ــت نک خیان

کــردی.  یعنــی پایــداری تــا آخــر... یعنــی تبدیــل مــرگ بــه پیــروزی...«.

* * * * *
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يادی از منصور قدرخواه

از جايزه فستیوال تا نشان اشرف...

علی مقدم

»همــه ســاله تعــداد بیشــماری از عالقمنــدان بــه هنــر هفتــم بــرای فراگیــری 
ــف ســینمایی  ــدارس، مؤسســات و دانشــگاههای مختل ــه م ــری ب ــن رشــته هن ای
ــس از  ــازی پ ــتاقان فیلمس ــم مش ــل عظی ــن خی ــان ای ــد. از می ــی برن ــوم م هج
ــی  ــی اســتعداد و خالقیــت کاف ــاً معــدود نفرات ســالهای متمــادی آمــوزش، نهایت
بــرای ســاختن یــک فیلــم در وجودشــان کشــف مــی شــود؛ کســانی کــه قادرنــد 
بــا اســتفاده از یــک ســناریِو تصویــری خــوب و بــا بــه کارگیــری درســت از زوایــا و 
کادرهــای دوربیــن، قوانیــن مونتــاژ، اســتفاده بــه موقــع از افکــت و موزیــک و نــور 
ــد،  ــه هیجــان بیاورن ــا بیننــده خــود را ب ــازی بازیگــران و... فیلمــی بســازند ت و ب
بخنداننــد یــا بگریاننــد. اینهــا ســازندگان فیلمهــای موفــق و پرفــروش ســینمایی 

هســتند کــه فیلــم برایشــان وســیله یــی اســت بــرای تجــارت. 
از میــان ایــن تعــداد معــدود فیلمســاز تنهــا چنــد نفرشــان بــه جــای درآمــد 
ناشــی از فــروش فیلــم در گیشــه هــا در فکــر رســاندن پیامی بــه تماشــاچیان فیلم 
ــد؛  ــم را فیلمســازان متعهــد مــی نامن ــه ســازندگان فیل ــن گون خــود هســتند. ای
کســانی کــه حرفــی و پیامــی بــرای گفتــن دارنــد و هنــر ســینما برایشــان وســیله 
یــی اســت و ابــزاری جهــت رســاندن آن پیــام. از میــان ایــن انــدک فیلمســازان 
ــه  ــا تمــام عشــق و عالقــه یــی کــه ب ــه هایــی کــه ب متعهــد، هســتند تــک نمون
ــام آزادی و  ــه ن ــری ب ــان باالت ــز در راه آرم ــد، آن را نی ــود دارن ــر خ ــه و هن حرف
عدالــت فــدا مــی کننــد، کــه منصــور قدرخــواه دوســت و همــرزم پرکشــیده ام بــه 
دیــار اعلــی، یکــی از ایــن تــک نمونــه فیلمســازان متعهــد و آزادیخــواه ســینمای 

ایــران و جهــان بــود. 
ــتان و  ــر دوس ــل دیگ ــز مث ــرا نی ــور م ــی منص ــوت ناگهان ــر ف ــنیدن خب ش
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ــرای لحظاتــی در فکــر فــرو  همرزمانــش در بهــت و حیــرت و انــدوه فــرو بــرد. ب
رفتــم، یعنــی همــان منصــوری کــه مدتــی قبــل داشــت در مــورد آخریــن فیلــم 
ــرور« توســط  ــد ت ــم »تول ــرد؛ فیل ــی ک ــت م ــن صحب ــا م ــه اش ب در دســت تهی
ــن  ــران و بررســی ریشــه ای ــر ای ــدی حاکــم ب ــم آخون ــده تروریســم؛ رژی پدرخوان
تروریســم و بنیادگرایــی کــه اآلن تمــام منطقــه و جهــان را بــه آتش کشــیده اســت 
و همــه روزه دارد جــان انســانهای بــی گناهــی را مــی گیــرد، دیگــر در میــان مــا 
نیســت؛ یعنــی همــان منصــوری کــه تــم همــه فیلمهــای داســتانی و مســتندش 
عمدتــاً در مــورد پناهنــدگان بــود یــا تروریســم رژیــم در خــارج از کشــور؛ از فیلــم 

ــه فیلمهایــش. ــا بقی ــل چشــم« در ســال 1992 ت ــش »چشــم در مقاب اول
ــم  ــاختن فیل ــرای س ــور ب ــه منص ــادم ک ــی افت ــاعتها و روزهای ــاد س ــه ی ب
مســتندش »رد پــای تــرور« پیــش مــن مــی آمــد و فیلمهــای مربــوط بــه دکتــر 
ــی  ــتهای اعزام ــت تروریس ــه دس ــو ب ــه در ژن ــت ک ــی خواس ــوی را م ــم رج کاظ
خمینــی بــه شــهادت رســیده بــود و یــا شــهید نقــدی کــه در ایتالیــا بــه ضــرب 
ــا فیلمهــای  ــود و ی ــده ب ــای درآم ــم از پ ــه دیگــر تروریســتهای اعزامــی رژی گلول
ــه هــای  ــا آن صحن ــه مقاومــت ت ــگام پیوســتنش ب ــه هن ــد ب ــه فقی ــم مرضی خان

ــرد.  ــه کارگی ــم خــود ب ــت فیل ــز را در ادی ــر برانگی تأثی
ــک  ــه ی ــک ب ــم، ی ــه ذهن ــار در گوش ــو و ت ــت مح ــور از حال ــرات منص خاط
بیــرون آمــده و در شــکلی روشــن و بــا وضــوح کامــل بــه حرکــت در مــی آمدنــد و 
پــس از لحظاتــی مکــث عبورکــرده و مــی رفتنــد. چهــره بــا لبخنــدی کــه منصــور 
همیشــه بــر لــب داشــت؛ خضوعــی کــه همــواره بــه هنــگام مواجهــه بــا مجاهدیــن 
ــدگان  ــت و رزمن ــری مقاوم ــه رهب ــش ب ــی داد. ارادت خاص ــان م ــودش نش از خ

ارتــش آزادیبخــش، کــه همــواره در تــک تــک کلماتــش مــوج مــی زد.
تصاویــر منصــور در کادر کوچــک در جلســات مختلــف شــورای ملــی مقاومــت، 
ــزرگ از  ــای ب ــچ در کادره ــه تدری ــی شــدند و ب ــده م ــری دی ــس از دیگ ــی پ یک
صحنــه بیــرون مــی رفتنــد و صــدای او را مــی توانســتم بــه خوبــی بشــنوم کــه 
چطــور در همــه جلســات داشــت بــا عشــق و شــور و عالقــه از رزمنــدگان اشــرف و 
لیبرتــی صحبــت مــی کــرد و همــواره بــه فکــر آنــان بــود. تصویرهــا بــی وقفــه در 
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حــال حرکــت بودنــد و عبــور... تصویــر منصــور درحال نوشــتن مقــاالت افشــاگرانه 
برعلیــه رژیــم و مزدورانــش؛ تصویــر منصــور درحــال کار روی ســایتها و گذاشــتن 
ــف  ــات مختل ــور در جلس ــر منص ــا و تصوی ــه روی آنه ــم و مصاحب ــب و فیل مطال
ــا  ــواره ی ــه هم ــا ک ــاب غذاه ــیونها و اعتص ــرات، آکس ــا، تظاه ــت، میتینگه مقاوم
در پشــت دوربیــن کوچــک خــود در حــال ثبــت آن صحنــه هــا و لحظــات بــود 
ــل دوربیــن و در حــال شــعاردادن و صحبــت کــردن برعلیــه رژیــم  ــا در مقاب و ی

آخونــدی حاکــم بــر میهنــش.
ــه هــم چســبیدن پشــت  ــا ب ــی کــه ب تصویرهــای منصــور همچــون فریمهای
ســرهم یــک حرکــت را در فیلــم ایجــاد مــی کننــد ایــن بــار بــا قرارگرفتــن پــی 
ــه آرامــی  در پــی و پشــت ســرهم، زندگــی، تــالش و شــخصیت مبارزاتــی او را ب

برایــم بــه تصویــر مــی کشــیدند؛ تصاویــری درحــال حرکــت و عبــور... 
ــور  ــا عب ــان ب ــود و زم ــی ش ــل م ــردا تبدی ــه ف ــروز ب ــروز و ام ــه ام ــروز ب دی
ــاد  ــا را ایج ــخ خلقه ــاختن تاری ــای س ــنگ بن ــالها س ــا و س ــا و ماهه ــه ه از هفت
ــارزی را  ــدان مب ــر هنرمن ــام منصــور و دیگ ــواره ن ــه هم ــرد؛ تاریخــی ک خواهدک
بــه یــاد خــود خواهــد ســپرد کــه چگونــه بــه جوایــز فســتیوالها پشــت کردنــد تــا 
ــل  ــودن، نشــان شــرف و افتخــار و ســربلندی در مقاب ــه نشــان اشــرف نشــان ب ب
خلــق محــروم و تحــت ســتم خــود دســت پیداکننــد و نــام کســان دیگــری را بــه 
فراموشــی خواهنــد ســپرد کــه در دوران حکومــت سانســور و خفقــان آخونــدی، 
چشــمان خــود را بــه ســرکوب آزادیهــا و شــکنجه و تیربــاران رشــیدترین فرزنــدان 
ــود جهــت  ــزاری ب خلــق بســتند و ســاختن فیلــم در چنیــن رژیمــی برایشــان اب
ــه  ــی ذلیالن ــا ســر خــم کردن ــه دســت آوردن شــهرت ب ــروت و ب ــه ث رســیدن ب

ــدرت«. ــل ق درمقاب

* * * * *
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منصور وار گر ببرندم به پای دار

مردانه جان دهم که جهان پايدار نیست

خبر کوتاه بود و بس دردناک و باورنکردنی! 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــزه ب ــالش و انگی ــور و ت ــادابی، ش ــه ش ــا آن هم ــور ب منص
دژخیمــان حاکــم و بخصــوص ایــادی و مــزدوران رنگارنــگ و امــداد رســانان قلمی 
و هوچیگرهــای خودفروختــه اش در خــارج، شــوربختانه بــه نــاگاه در کمــال بهــت 
و نابــاوری از میانمــان پرکشــید و روی بــه ســوی اقلیــم جاودانــگان نهــاد و همــه 
دوســتدرانش را در ســوگی بــس دلگیــر و جگرســوز فــرو بــرد. او را از دیــر بــاز و 

قبــل از ایــن کــه رســماً بــه شــورای ملــی مقاومــت بپیونــدد مــی شــناختم.
جوانــی بــا ســودای آزادی در دل، وجــودش سرشــار از امیــد و انــرژی بــود و از 
یکســو در قلــب پرمهــر و بــا صفایــش کینــه و نفرتــی ژرف بــه آخوندهــای خونخوار 
و آدمکــش مــوج مــی زد و از ســوی دیگــر عشــقی بیکــران بــه رزمنــدگان مجاهــد 

وجــودش را سرشــار از انگیــزه هــای نــاب مبارزاتــی کــرده بــود. 
عالقــه وافــرش بــه مســعود رجــوی وصــف ناپذیــر بــود و او را از صمیــم دل 
ــه  ــه رســما ب ــن ک ــا ای ــد ت ــی پرورانی ــدارش را م ــی ســتود و در دل آرزوی دی م
عضویــت شــورا درآمــد و خــوب یــادم میآیــد کــه بــرای شــرکت در اولیــن اجــالس 
شــورا پــس از پذیــرش عضویتــش، بــا هــم همســفر هــم بودیــم و منصــور از فــرط 
شــور و هیجانــی کــه بــرای دیــدار مســعود و مریــم و ســایر رزم آوران جــان برکــف 

مجاهــد داشــت، ســر از پــای نمــی شــناخت و ثانیــه شــماری مــی کــرد.
از ایــن بــه بعــد او در کســوت یــک عضــو شــورا بــا تعهــدات جدیــد و عزمــی 
صــد چنــدان پــای در میــدان مبــارزه گذاشــت و تــا آخریــن دم حیــات کوتــاه و 
پربــارش بــه آرمــان آزادی و دفــاع از مجاهــدان و مبــارزه بــا رژیــم جانــی و ایــادی 
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ــرفراز  ــتوار و س ــادار، اس ــتند وف ــه او داش ــتناکی ب ــه وحش ــه کین ــوارش ک خونخ
باقــی مانــد. 

منصــور در کار هنریــش کــه کارگردانــی تئاتــر و ســینما و عکاســی بــود بــه 
مهارتهــای چشــمگیری دســت یافــت و در ایــن رشــته تحصیــالت آکادمیــک خــود 
را در آلمــان بــا موفقیــت بــه انجــام رســانده بــود. او هنــرش را در کمــال تواضــع و 
بــی هیــچ چشمداشــتی در مســیر مقاومــت و در مصــاف بــا دیکتاتــوری خونخــوار 

والیــت فقیــه بــه کار مــی گرفــت. 
در همــه آکســیونها و تظاهراتهایــی کــه مقاومــت برگــزار مــی کــرد بــا شــور 
و اشــتیاقی وافــر و درعیــن حــال در کمــال فروتنــی و بــا مهــر، دوربینــش را بــه 
دســت مــی گرفــت و در تمــام مــدت برنامــه مشــغول تهیــه عکــس و فیلــم بــود. 
در حالــی کــه از یــک دوجیــن بیماریهــای جــدی رنــج مــی بــرد در ســرما و گرمــا 
و بــاران و بــرف ایــن کار را بــه طــرز خســتگی ناپذیــری تــا بــه آخــر ادامــه مــی 
داد. او معتقــد بــود کــه ایــن لحظــات تاریخــی را بایــد بــه بهتریــن وجــه ممکــن 
ــه مــردم ایــران و  ثبــت و ضبــط کــرد زیــرا کــه تبلــور اراده و فریــاد آزادیخواهان
مقاومتشــان بــرای تحصیــل آزادی اســت و بایــد بــه وجــه نیکــو ایــن کار را بــرای 
ــه  ــا ب ــت آنه ــران و مقاوم ــردم ای ــام م ــاندن پی ــی و رس ــه مبارزات ــتفاده بهین اس

گــوش کــر فلــک و نیــز ثبــت در ســینه تاریــخ بــه شایســتگی انجــام داد.
بــه گــواه همــه اعضــای شــورا، او همیشــه در جلســات شــورای ملــی مقاومــت 
بــا شــور و هیجــان و بــا همــان لهجــه شــیرین اصفهانیــش روی مواضع سرســختانه 
خــود در دفــاع از مجاهدیــن تأکیــد مــی کــرد و از هــر فرصتــی بــا ذهــن خــالق 
ــرای بیــان طرحهــا و پیشــنهادات ســازنده اش جهــت ارتقــای کار  و مبتکــرش ب
مقاومــت بهــره مــی جســت. در ورای همــه اینهــا او بــا فروتنــی انقالبیــش همــواره 
خــود را یــک هــوادار و بــه قــول معمــول و مرســوم، اشــرف نشــانی ســاده قلمــداد 
ــگ  ــه جن ــتمر او در جبه ــز مس ــت و تمرک ــی جّدی ــر یعن ــن ام ــرد. همی ــی ک م
ــه یــک  ــا رژیــم و عوامــل و مــزدوران گوناگونــش منصــور را تبدیــل ب سیاســی ب

دشــمن قســم خــورده آنهــا کــرده بــود. 
ــر  ــه ه ــبت ب ــتند و نس ــه دل داش ــی از وی ب ــه عمیق ــی کین ــزدوران دن م
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موضعگیــری جانانــه او عکــس العملــی خصمانــه و وقیحانــه نشــان مــی دادنــد و 
بــا همــان ادبیــات منحــط و لمپنــی آخونــدی، منصــور را آمــاج تیرهــای زهرآگیــن 
ــا همــان روحیــه  ــا ب ــارز خســتگی ناپذیرمــان اتّفاق ــا مب ــد. ام خویــش مــی کردن
ــوار  ــاع خونخ ــای ارتج ــه توزیه ــن کین ــده اش، از ای ــخت جنگن ــگی س همیش
اســتقبال مــی کــرد و اراده مبارزاتــی خــود را در ایــن جنــگ خونیــن صیقــل مــی 

داد.
او طــی قریــب بــه دو دهــه روی ماهیــت تروریســتی رژیــم مطالعــه و تحقیقــی 
عمیــق بــه عمــل آورد و نتیجــه آن تهّیــه و ارائــه فیلمهــای مســتندی در رابطــه 
بــا عملکــرد تروریســتی ایــن بانکــدار بــزرگ تروریســم جهانــی در مجموعــه یــی 

بــا نــام »رّد پــای تــرور« شــده بــود. 
از ابتــدای کار بــا مــن و برخــی دیگــر از اعضــای شــورا نیــز مصاحبــه هایــی 

بــه عمــل آورد و از آن بــرای فیلــم خویــش بهــره جســت.  
بــرای خامــوش کــردن ایــن آتشفشــان ســرکش، رژیــم از هــر طریــق ممکنــه 
ــد و غیــره نتوانســت در اراده و عــزم قدرتمنــد  از قبیــل تطمیــع، شــانتاژ و تهدی
او در حمایــت مســتمرش از مقاومــت و پایــداری و افشــاگریهای ارزشــمند و 
ــر  ــرده ب ــی پ ــا در هــر موقعیت ــه ه ــن توطئ ــد. او از ای ــی وارد کن مســتمرش خلل
مــی داشــت و زخمــی کاری بــر پیکــره ایــن گونــه پــروژه هــای وزارت اطالعــات 

ــدی وارد مــی آورد.  ــام آخون ــز و بدن خونری
قلــم بــه مــزدان بیرحــم و بــی مقــدار، حتــی پــس از درگذشــت جانگــدازش 
دســت از کار زشــت و کثیــف خــود برنداشــتند و ســعی کردنــد بــا نوشــتن مقاالت 
ولــی فقیــه پســندانه شــان بــاز هــم همــان لــوش و لجنهــای همیشــگی و همــان 

فرافکنیهــای دیریــن را علیــه وی بــه کار بگیرنــد.
ایــن روزهــا در کمــال فرومایگــی و دنائــت »خصمهــای سیاســیش«، همــان 
ــدد  ــت، در ص ــار مقاوم ــیر خونب ــته در مس ــن نشس ــای در کمی ــاع الطریقه قّط
ــتوار و  ــی اس ــون درخت ــه چ ــا را ک ــور م ــم منص ــش ه ــا در ممات ــد ت ــده ان برآم
محکــم کــه پــای و ریشــه در اعمــاق زمیــن ایــن مقاومــت دوانــده بــود بــه »بوتــه 
یــی سرگشــته و غلتــان در وادی اســتبداد و اشــتباهات رهبــری!؟« تشــبیه کننــد 
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و آن همــه موضعگیریهــای سرســختانه و ســخنرانیها و مقــاالت آتشــین و آثــاری را 
کــه طــی یــک ربــع قــرن در دفــاع جانانــه اش از مقاومــت و مجاهدیــن و رهبــری 
هوشــمندانه و پاکبازانــه آن در کمــال ســرافرازی بــه عمــل آورده تخطئــه کننــد 
و شــخصیت مبارزاتیــش را بــا ادعاهــای مضحــک و بیهــوده یــی از ایــن بــاب کــه 

ایــن حرفهــا مــال خــودش نیســت! منکــوب کننــد. 
امــا هیهــات کــه بــر تــارک کبریایــش ایــن خــس و خاشــاک غبــاری نخواهــد 
نشــاند. دریغــا کــه متأســفانه جامعــه هنــری خارجــه نشــین هــم بــه دلیــل ایــن 
مواضــع سرســختانه اش وی را مــورد بــی مهــری و سانســور چنــدش آوری 
قراردادنــد و ســعی کردنــد کــه هنــرش را کــه مثــل ســالحی بـُـّرا علیــه ارتجــاع بــه 
کار مــی گرفــت خامــوش کننــد. زهــی نامــردی و بیشــرمی بــر اصحــاب مدعــی 
ــا وی و هنــر جنگنــده اش داشــتند! آزادی کــه رفتــاری اینچنیــن شــرمگینانه ب

منصــور در پهنــه پیــکار بــی امــان بــرای آزادی و در آوردگاه رزم بــا دشــمنان 
ــه اردوگاه  ــرده و ب ــوض ک ــه ع ــه جبه ــه خائنان ــی ک ــق و آنهای قســم خــورده خل
ــرد  ــه نب ــن صحن ــد در ای ــدون تردی ــه ایســتاد و ب ــد، جانان دشــمن پیوســته بودن
ــد و  ــد بالی ــه او خواهی ــا ب ــن م ــه میه ــارزان آزادی ســتانی اســت ک ــره مب در زم
جاودانگیــش مهــری اســت ابــدی بــر همــه میثاقهــا و مســئولیتهایی کــه او طــی 

قریــب یــک ربــع قــرن در مســیر تحققشــان جانفشــانی کــرد. 
ــارگاه والیــت از هــر  ــرای خوشــرقصی در ب ــا دروغ و افتــرا ب همانهایــی کــه ب
ــورش  ــان رنج ــه ج ــد و ب ــانه رفتن ــه او نش ــال ب ــموم ب ــگ مس ــزاران خدن ــو ه س
درد و بــر پیکــرش زخمهــای نامــرادی و کینــه جویــی مــی زدنــد، حــال کــه او از 
میــان مــا رفتــه و دســتش از ایــن دنیــا بــرای پاســخهای دنــدان شــکنش بــه آن 
ــاه شــده، برایــش  ــه جســدش لگــد مــی کوبنــد کوت جماعــت الشــخواری کــه ب

ــود!؟  ــد، کــه منصــور چنیــن و چنــان ب اشــک تمســاح مــی ریزن
بایــد بــه ایــن جماعــت هــرزه و دریــده خودفــروش گفــت زهــی بیشــرمی و 

بیشــرافت! بهتــر اســت خفقــان بگیریــد و خامــوش باشــید! 
اگــر منصــور آنچنــان بــود کــه شــما در کمــال ناجوانمــردی فرافکنیــش مــی 
ــت  ــد و خیان ــت خنجــر زدی ــه مقاوم ــه از پشــت ب ــاً در آن روزگار ک ــد، یقین کنی
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ــت و  ــی گف ــرک م ــان را ت ــت گلگونم ــان، کاروان مقاوم ــراه ت ــه هم ــد، ب کردی
ــدار و  ــی مق ــگان ب ــان و خودفروخت ــوف جانی ــه صف ــر، ب ــمایان حقی ــون ش همچ
مجیزگــوی والیــت مــی پیوســت. اگــر بحــث نعمــات مــادی مترتــب بــر مانــدن 
در مقاومــت اســت، شــرمتان بــاد شــمایان کــه تــا خرخــره از ایــن بابــت بدهــکار 
ــالش و  ــا ت ــتی و ب ــاده زیس ــال س ــه در کم ــور ک ــتید و منص ــت هس ــن مقاوم ای
کوشــش و عــرق جبیــن و کــّد یمیــن خــود، زندگــی ســاده و افتخارآمیــزش را در 
کادر مقاومــت مــی گذرانیــد و هــر روز هــم مصمــم تــر از قبــل در ایــن وادی طــی 

طریــق مــی کــرد بــی نیــاز از هــر گونــه پاســخی اســت. 
امــا یــادش بــه خیــر منصورکــه حــالج وار پیشــاپیش درد و رنــج همــه ایــن 
تیرهــای شــرزه را بــه جــان خریــده بــود و خــم بــه ابــرو نمــی آورد و در پاســخ 
ــم  ــن نامرادیهــا و رذالتهــای حضــرات آبروباختــه، ایــن شــعر حافــظ را ترنّ ــه ای ب

مــی کــرد: 
منصور وار گر ببرندم به پای دار   

مردانه جان دهم که جهان پایدار نیست   
ــه نادمــان و از راه برگشــتگانی کــه در خدمــت حــّکام ظلمــت و ســیاهی  و ب
ــرا  ــد و م ــول حــالج بیایی ــه ق ــه طعــن مــی گفــت ب ــد ب ــده بودن ــدی درآم آخون
بکشــید تــا هــم مــن آرامشــی بیابــم و هــم شــما پاداشــتان را از خلیفــه ارتجــاع 

دریافــت کنیــد! 
ــر  ــی و خاطــره اش ه ــان گرام ــر و بزرگوارم ــق خســتگی ناپذی ــن رفی ــاد ای ی

ــاد.  چــه تابناکتــر ب
ضایعــه دریــغ انگیــز فقــدان اســفبارش را بــه خانــواده گرامــی و داغــدارش و 
بــه رهبــری مقاومــت ایــران مســعود رجــوی و رئیــس جمهــور برگزیــده مقاومــت 
ــران و اعضــای  ــق ای ــن خل ــه ســازمان پرافتخــار مجاهدی ــم رجــوی، ب ــم مری خان
گرانقــدر و پایــدار و مبــارزش در رزمــگاه لیبرتــی و دیگــر همســنگرانم در شــورا و 
خانــواده بــزرگ مقاومــت ظفرنمونمــان از صمیــم قلــب تســلیت مــی گویــم. باشــد 
ــا در بامــدادان آزادی میهــن بخــون تپیــده مــان، مــردم ایــران و بــه خصــوص  ت
مــردم شــریف و هنرپــرور اصفهــان، نــام بلنــد ایــن فرزنــد دالور و مبــارز آزادیخــواه 
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خــود را زیــب کــوی و بــرزن و دانشــکده هــای هنرخــود کننــد. 
ــول  ــه ق ــارش را ب ــه راه پرافتخ ــم ک ــی کنی ــاق م ــد و میث ــد عه ــا او تجدی ب
صبــای شــهیدمان تــا بــه آخــر و تــا آخریــن نفــس تــا روز تحقــق آرمــان خجســته 
آزادی ادامــه بدهیــم. راهــش پررهــرو بــاد! و روان پرفتوحــش قریــن نــور و آرامــش 

بــاد!

با مهر و احترام. حمیدرضا طاهرزاده ـ پاریس در آستانه 16 آذر 1394

* * * * *
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منصور ستاره شد 

علی اصغر بهروزيان 

17 آذر 1394

»عقابان کوچک! )بدانان چنین گفتم(
گور من کجا خواهد بود؟

در دنباله ی دامن ِ من، چنین گفت خورشید.
در گلوگاه من، چنین گفت ماه«، )لورکا ـ ترجمه احمد شاملو(.

»مــن فکــر مــی کنــم کــه همــه لحظــات زندگــی ام را از زمانــی کــه خــودم 
را شــناختم و تپــش قلبــم بــه خاطــر بازگشــت بــه وطــن بــوده و هرگــز فرامــوش 
ــات  ــه امکان ــد ک ــتند هرچن ــرایطی هس ــه ش ــان در چ ــه ملتم ــرد ک ــم ک نخواه
ــاد زد کــه  ــد فری ــد فرامــوش کــرد و بای ــی نبای فراموشــی اینجــا کــم نیســت ول
ملــت مــا آزادی مــی خواهــد و بــه ایــن آزادی خواهــد رســید. مــن بــا ایــن کــه 
ــت دارم.  ــی دوس ــده ام خیل ــور گذران ــارج کش ــرم را در خ ــی از عم ــش از نیم بی
ــه  ــی را ک ــم کــه هنرمندان ــا هــم فکــر مــی کن ــی پرستمشــان و آنه عاشــقانه م
نســبت بــه تعهــدات خودشــان وفــا کــرده و تمــام ســختیها را بــه جــان خریــده 
ــا رادیــو  انــد، جــواب خودشــان را خواهنــد داد«. )منصــور قدرخــواه- مصاحبــه ب

ــن 2004 = 30 خــرداد 83(. ــاوا 20 ژوئ ــرآوا - ات ای
حــاال دیگــر منصــور ســتاره شــده اســت؛ ســتاره یــی کــه تــا جــاودان بــر تارک 
هنــر فــروزان مــی مانــد و مــی درخشــد. کــه اینگونــه انــد فرزندان ســرزمین شــیر 
ــاد و خاطــره اش  ــا ی ــا نیســت ام ــان م ــزم دیگــر در می و خورشــید. دوســت عزی
نــوری اســت راهگشــا در تاریکتریــن شــبهای همــه آنــان کــه آزادی را بزرگتریــن 
نشــان و مبــارزه را باالتریــن افتخــار مــی داننــد. هــر چنــد کــه دســت و دل بــه 
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ــا  ــر. ام ــکاه اســت و باورناپذی ــس جان ــه ســوگش ب ــد ک ــاری نمــی کن نبشــتن ی
منصــور جــدای تمامــی خصلتهــای انســانی برجســته و ویــژه اش کــه هــر کــس 
ــن  ــی از بزرگتری ــن یک ــاور م ــه ب ــد، ب ــتش دی ــی توانس ــاه م ــوردی کوت در برخ
ــای  ــوه کاره ــالی انب ــدش از الب ــه بای ــت ک ــان اس ــاز میهنم ــدان فیلمس هنرمن

ــری و نوشــتاریش شــناخت. تصوی
آقــای منصــور قدرخــواه فیلمســاز، نویســنده و عضــو »شــورای ملــی مقاومــت 
ــی  ــه داســتان گوی ــی کــه ب ــران« کار ســینما را از ســن 14 ســالگی و از آنجای ای
عالقــه داشــت بــا فیلمهــای کوتــاه و هشــت میلیمتــری آغــاز کــرد. او در زمینــه 
ــل  ــه تحصی ــران ب ــس از خروجــش از ای ــی داشــته اســت. پ ــز فعالیتهای ــر نی تئات
ــای  ــان دوره ه ــت. وی همزم ــک پرداخ ــرداری و گرافی ــای فیلمب ــته ه در رش
ــک و  ــا دراماتی ــه ب ــار در رابط ــام آث ــد و تم ــی را گذران سناریونویســی و کارگردان
فنــون مختلــف فیلمســازی را مطالعــه و بــر روی بخشــی از آن بــه صــورت تجزیــه 

و تحلیلــی کار کــرده اســت. 
ــا عکســبرداری و شــرکت در مســابقات  داســتان زندگــی منصــور قدرخــواه ب
ــزه را از آن  ــن جای ــه برخــی از عکســهای او چندی ــد ک ــی یاب ــه م ــون ادام گوناگ
ــه فیلمســازی حرفــه یــی را یکــی  خــود کــرده اســت. وی پلــه هــای رســیدن ب
پــس از دیگــری پشــت ســر گذاشــت و در ایــن مســیر بــا تعــداد زیــادی از تهیــه 
کننــدگان و دســت انــدرکاران فیلمســازی آشــنا گشــت. او در زمانــی کــه دانشــجو 
بــود موفــق بــه ســاخت چنــد فیلــم در رابطــه بــا وضعیــت پناهندگــی و فیلمهــای 

انیمیشــن شــد. 
ــه در کار  ــاری از تجرب ــه ب ــا کول ــال 1992 ب ــره در س ــواه باالخ ــای قدرخ آق
ســینما، اولیــن فیلــم ســینمایی خــود بــه نــام »چشــم در مقابــل چشــم« را تهیــه 
ــی کــرد. تهیــه بودجــه یــک میلیــون و چهارصــد هــزار مارکــی ایــن  و کارگردان
فیلــم چهــار ســال دوندگــی داشــت و کار فیلمبــرداری آن یــک ســال بــه طــول 

انجامیــد. 
از دیگــر فیلمهــای قدرخــواه، مــی تــوان »خداحافــظ مادربــزرگ«، »رد پــای 

تــرور«، »در کنــار فقیرتریــن فقیــران« و »از کالــی تــا کلکتــه« را نــام بــرد.
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    فیلــم ســینمایی »چشــم در مقابــل چشــم« داســتان زندگــی خانــواده یــی 
پنــج نفــره اســت شــامل زن، شــوهر، دو دختــر و پــدر زن. فیلــم بــه زبــان آلمانــی 
و زیــر نویــس انگلیســی دارد. ایــن خانــواده کــه بــه تصــور هــر ملیتــی مــی توانــد 
بــه آن کشــور تعلــق داشــته باشــد، بــه دالیلــی کــه در فیلــم بــه آنهــا پرداختــه 
نشــده، بــه زنــدان مــی افتنــد و تحــت وحشــیانه تریــن شــکنجه هــا قــرار مــی 
ــل  ــی در مقاب ــای مصنوع ــاک از اعدامه ــی دردن ــه های ــم صحن ــن فیل ــد. ای گیرن
چشــمان هــادی )بازیگــر نقــش اول مــرد( و شــکنجه هــای روحــی و فیزیکــی منــا 

)بازیگــر نقــش اول زن( در برابــر چشــمان پــدر و همســرش را دربــردارد. 
ایــن خانــواده شــکنجه شــده بــه کشــور آلمــان پناهنــده شــده انــد، امــا آنجــا 
ــان  ــی آن ــان نیســتند. زندگ ــن کشــور در ام ــت و آزار فاشیســتهای ای ــز از اذی نی
بســیار محّقرانــه امــا ســاکت مــی گــذرد تــا ایــن کــه یــک روز هــادی بــر حســب 
اتفــاق، شــکنجه گــر خــود را از شیشــه اتوبــوس مــی بینــد و ایــن کابــوس ماننــد 
خــوره بــه وجــود ایــن خانــواده رنجدیــده رخنــه مــی کنــد. هــادی کــه تــا مدتهــا 
ــود، اســلحه یــی تهیــه و ماننــد  ــزده ب ــه منــا حرفــی ن از ایــن مالقــات اتفاقــی ب
ســایه، نــوری، شــکنجه گرشــان را تعقیــب مــی کنــد. منــا وقتــی از وجــود اســلحه 
آگاه مــی شــود بــی درنــگ ســالح را برداشــته و بــا عصبانیــت آن را بــه جنگلــزار 
پشــت ســاختمان محــل زندگــی شــان بــه تاریکــی شــب مــی ســپارد و هــادی را 
متقاعــد مــی ســازد ـ یــا او ایــن طــور فکــر مــی کنــد ـ تــا بــه فکــر بچــه هایشــان 

باشــد.
ــدون ایــن کــه برنامــه یــی چیــده باشــد، پشــت  ــان ب هــادی شــبی در خیاب
ســر شــکنجه گــر، نــوری، قــرار مــی گیــرد. هفــت تیــر را کــه قبــاًل از الی درختهــا 
پیــدا کــرده بــوده بــه پهلــوی نــوری مــی چســباند و ســوار ماشــین نــوری شــده 
بــه انبــاری در محلــه یــی خلــوت مــی رونــد. دســت و پــا و دهــان نــوری بســته 
ــوری  ــقیقه ن ــه ش ــگ ب ــتاده. تفن ــر او ایس ــاالی س ــلحه ب ــا اس ــادی ب ــت و ه اس
فشــرده مــی شــود و دوربیــن روی شــلوار خیــس نــوری مــی رود. شــکنجه گــری 
ــه تریــن شــکل خــراب مــی کنــد. در  ــه مفتضحان ــَدر قــدرت کــه خــودش را ب َق
ایــن بیــن پــدر منــا از راه مــی رســد و بــا هــادی مشــغول بــه صحبــت مــی شــود. 
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ــود  ــال خ ــه ح ــادی را ب ــا، ه ــدر من ــد و پ ــی پردازن ــی م ــدال لفظ ــه ج آن دو ب
گذاشــته و انبــار را تــرک مــی کنــد. هــادی بــا چاقــو بــه ســراغ نــوری مــی رود. 
نــوری بــه زحمــت نفــس مــی کشــد. هــادی چاقــو را از جیــب خــود درمــی آورد...

منصــور در ایــن فیلــم بســیار قدرتمنــد تمامــی احساســات و شــعور انســانی 
را در برابــر بیننــده مــی گــذارد تــا بــه ایــن پرســش بــزرگ پاســخ دهــد کــه در 

برابــر شــکنجه گــر خــود چگونــه واکنشــی بایــد؟
نــگاه منصــور نــگاه کنجکاوانــه هنرمنــدی اســت کــه ابعــاد روانکاوانــه وجــود 
ــا درس گرفتــن از آن، فاجعــه تکــرار نشــود. نگاهــی  انســان را مــی شــکافد تــا ب
کــه زوایــای ریــز شــخصیت هــای داســتانهایش را بــا تصویرپردازیهــای ســاده و در 

عیــن حــال پیچیــده در برابــر دیــدگان تماشــاچی مــی گــذارد. 
    ایــن بــود کــه »چشــم در مقابــل چشــم« بــه فیلمــی تأثیرگــذار در جامعــه 
آن روز آلمــان تبدیــل مــی شــود. رژیــم ضدبشــری مالیــان کــه در آن روزهــا بــه 
شــدت بــه فیلمهــای گلخانــه یــی رو آورده بــود، از همــان زمــان منصــور را زیــر 

ذره بینهــای اطالعاتــی خــود مــی بــرد. 
خــود منصــور در مصاحبــه بــا رادیــو ایــرآوا مــی گویــد: »جهــت اطالعتــان باید 
بگویــم کــه فقــط مــا نقــد مثبــت داشــتیم. غیــر از یــک جریــان فاشیســتی معروف 
در اتریــش، همــه از ایــن فیلــم ـ بــه دالیــل شــرایط خــاص یــا غیــره ـ اســتقبال 
کردنــد. هنرپیشــه زن ایــن فیلــم )منــا( بــه عنــوان بهتریــن هنرپیشــه ســال در 
ــرد. در  ــم از آن خــود ک ــری را ه ــز دیگ ــم جوای ــن فیل ــت. ای ــزه گرف ــان جای آلم
ــه  ــم هــم خــودش را وســط انداخت ــودن مــن، رژی ــی ب ــل ایران ــه دلی ــان ب آن زم
بــود و اینهــا کــه مــن نمــی شــناختم کــه رژیمــی انــد بــه عنــوان تماشــاچی بــا 
مــن حــرف مــی زدنــد و مــدام از مــن مــی خواســتند کــه بگویــم ایــن اتفاقــات 
ــه  ــان ب ــم. آن زم ــی رفت ــار نم ــر ب ــن زی ــی م ــاه اســت. ول ــان ش ــه زم ــوط ب مرب
شــکل اآلن هــم فعالیــت سیاســی نمــی کــردم و فیلمســازی بــودم کــه احســاس 
ــاد  ــتم و راســتش زی ــم داش ــه ملت ــی نســبت ب ــای فرهنگ ــق کاره ــد از طری تعه
ــاد  ــران در ابع ــت در ای ــکنجه هس ــدم. ش ــی ش ــی وارد نم ــالت سیاس روی تحلی
گســترده و همــه مــی داننــد و عکســهای شــکنجه بــه بیــرون از ایــران مــی آمــد. 



234

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

تأثیــرات آن روی افــکار عمومــی، تأثیراتــی بســیار انســان دوســتانه و انگیزاننــده 
بــرای انســانها بــود و بســیاری از اقدامــات انساندوســتانه شــروع مــی شــد. بــا مــن 
بــه بحــث مــی نشســتند کــه چــه کار بایــد بکنیــم و جــواب مــن ایــن بــود کــه 
ــد. یکــی از  ــت کنن ــای فرارشــان صحب ــزه ه ــورد انگی ــدگان در م ــا پناهن ــد ب بای
بهتریــن تأثیــرات و بهتریــن نقــدی کــه مــن در مــورد ایــن فیلــم داشــتم ایــن بود 
کــه در یــک زندانــی کــه چنــد نفــر از ایــن بچــه هایــی کــه در اثــر تربیــت اشــتباه 
ــاب مــی  ــه طــرف پناهنــدگان پرت ــد و بمبهــای آتشــزا را ب فاشیســت شــده بودن
کردنــد، یــک پســر 17-18 ســاله کــه ســرش را هــم تراشــیده بــود، وقتــی کــه 
ــه طرفــم آمــد و گریــه کــرد و گفــت کــه  فیلــم را تماشــاکرد و در آخــر فیلــم ب
مــن دیگــر هیــچ خارجــی را نخواهــم زد. در آن لحظــه مــن هــم گریــه ام گرفــت 
و بــه او گفتــم کــه مــن بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه در ذهــن تــو ایــن فیلــم 
را ســاخته ام. البتــه کارشــکنیهای رژیــم در بــاره ایــن فیلــم خــودش داســتانهای 

ــی دارد«. طوالن
ــم  ــدی وارد مــی کنــد و رژی ــم آخون ــه رژی ــی ب ــه نهای ــرور« ضرب ــای ت »رد پ
ــی  ــه کار م ــود را ب ــوه( خ ــاط رش ــد بس ــک )بخوانی ــای دیپلوماتی ــی کاناله تمام
گیــرد تــا دولتهــای آلمــان و فرانســه را وادار بــه ممنــوع الشــغل کــردن منصــور 
کننــد. آمــا منصــور از پــا نمــی نشــیند و ســایت »ایــران لیبرتــی« را بــه راه مــی 

ــدازد:  ان
»ســایتی کــه فکــر مــی کنــم طرفــداران زیــادی دارد و خیلــی هــم خوشــحال 
ــم.  ــم از نظریاتشــان اســتفاده کن ــی کن ــادات دوســتان و ســعی م هســتم از انتق
ــا پیرامــون اســت. مــن حقیقتــاً ســایت  چــرا کــه ســایت، ارتبــاط برقرارکــردن ب
ســاز نیســتم ولــی بــه دلیــل ایــن کــه فیلمســازی را آلمانیهــا از مــن گرفتنــد و 
مــن ممنــوع الشــغل شــدم؛ بــه دلیــل ایــن کــه رژیــم بــر روی آنهــا فشــار آورد 

کــه فیلمهایــی ماننــد "چشــم در مقابــل چشــم" و یــا "ردپــای تــرور" نســازم.
ــم  ــی فیلمســازی را ه ــم. حت ــی دان ــل نفــس کشــیدن م ــارزه را مث ــن مب م
ماننــد نفــس کشــیدن مــی دانــم. بــه هــر حــال چــون فیلمســازی دیگــر میّســر 
نبــود بــه ســایت ســازی روی آوردم. بــه هــر حــال ارتبــاط برقرارکــردن و انتقــال 
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حقایــق جامعــه خودمــان و ایــن کــه یــک جــو دموکراســی احتیــاج بــه آگاهــی 
دارد. آگاهــی مثــل حــرارت در یــک کــوه یــخ و یــا مثــل نــور در تاریکــی اســت 
کــه چشــمها را بــاز مــی کنــد. کســی کــه کار فیلــم مــی کنــد؛ کســی کــه مــی 
ــه از  ــد ک ــی کن ــد، ســعی م ــی کن ــری م ــای هن ــه کاره نویســد و کاًل کســی ک
ــد  ــی توان ــد دارد و نم ــلماً تعه ــاند. مس ــردم برس ــه م ــش را ب ــق کارش پیام طری
بــدون هــدف مطلبــی را ارائــه دهــد. مــن معتقــدم هــر انســانیـ  کاری نداریــم کــه 
سیاســی اســت یــا نــه ـ  نســبت بــه همنوعــان خــود بایــد احســاس مســئولیت 
داشــته باشــد. ایــن خیلــی بــد اســت کــه کســی بــه خــارج کشــور بیایــد و بگویــد 
ــم آن  ــی کن ــر م ــن فک ــت. م ــز اس ــن چی ــن بدتری ــت. ای ــوط نیس ــن مرب ــه م ب
انســانها اگــر دقیقــاً در آینــه بــه خودشــان نــگاه کننــد، از خودشــان زیــاد راضــی 
نخواهنــد بــود و خوششــان نخواهــد آمــد. چــون انســان چگونــه مــی توانــد ظلــم 

را ببینــد و بــی تفــاوت بمانــد؟ 
مــن یــک ســؤال خیلــی ســاده از شــما مــی کنــم. از کنــار خیابــان رد مــی 
شــوید و مشــاهده مــی کنیــد کــه یــک خانــه چنــد طبقــه آتــش گرفتــه اســت 
ــه راه  ــد ب ــد اســت. شــما مگــر مــی توانی ــاد کمــک و دارم مــی ســوزم بلن و فری
خــود ادامــه دهیــد؟ هــر چقــدر هــم کــه عجلــه و کار مهمــی داشــته باشــید ولــی 
مینیمــم ایــن اســت کــه بــه آتــش نشــانی زنــگ بزنیــد. در حالــت عــادی شــما 
بایــد بتوانیــد در را بشــکنید تــا بخشــی از انســانهای گرفتــار بیــرون بیاینــد. مــن 
فکــر مــی کنــم کســی کــه در رابطــه بــا جامعــه ایــران و اینهمــه ظلــم و ســتمی 
ــا خــودش  ــد یــک لحظــه ب ــی تفــاوت باشــد، بای کــه در حــق ملــت مــا شــده ب
فکرکنــد کــه ایــن انســانها کــه بعضــاً حتــی اقــوام و خانــواده و... یعنــی ارتبــاط 
ــی عملــی مــا را بدهنــد. مــا  ــاوان ب ــد ت ــرار اســت، چــرا بای ــا آنهــا برق عاطفــی ب
ســعدی را داریــم کــه گفتــه بنــی آدم اعضــای یکدیگرنــد. ایــن شــعر را همــه مــا 
از دوران دبســتان یــاد مــی گرفتیــم و حفــظ بودیــم. اگــر کســی در جامعــه دردی 
داشــته باشــد نمــی شــود کــه نســبت بــه آن بــی تفــاوت بــود؛ آن هــم دردهایــی 

بــه ایــن ابعــاد و در ایــن وضعیــت. 
مــی خواســتم یــک مســأله یــی را بــه شــما بگویــم. ببینیــد دشــمن مــا رژیــم 
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آخونــدی اســت. کســانی کــه باعــث شــدند بیســت و پنــج ســال ایــن رژیــم بــر 
ــوده  ــل حــزب ت ــات منحــرف سیاســی مث ــل برخــی از جریان ــد، اوای مســند بمان
بودنــد کــه بعدهــا خودشــان هــم قربانــی شــدند. اکثریــت بــود، بعــد جنــگ بــود. 
کالهبــرداری بزرگــی کــه ایــن رژیــم ســر مــردم کــرد و بعــد از دوران جنــگ و 
ــود.  ــم تحمیــل شــد، ب ــه ایــن رژی آتــش بــس کــه توســط ارتــش آزادیبخــش ب
چــرا کــه اگــر ایــن جنــگ ادامــه پیــدا مــی کــرد و خــود رژیــم مــی خواســت تــا 
خشــت آخــر و نفــر آخــر و هــر دو ملــت عــراق و ایــران را نابــود کنــد. بعــد دوران 
ــه. و  ــا پنب ــدن ب ــر بری ــی س ــود. یعن ــرداری ب ــه دوران کالهب ــد ک رفســنجانی آم
بخشــی از روشــنفکران جامعــه کــه تــا آن زمــان مخالــف رژیــم بودنــد و ســکوت 
مــی کردنــد، وارد صحنــه شــدند و بــه کمــک ایــن رژیــم شــتافتند. کســانی کــه 

بعدهــا بعضــاً خودشــان هــم زیــر تیــغ ایــن رژیــم رفتنــد. 
ــرای کســانی کــه خاتمــی را  ــده اســت ب ــی آموزن ــن خیل ــه عقیــده مــن ای ب
فرشــته نجــات ایــران مــی داننــد. یــک آدم جالدصفــت کــه ده ســال وزیــر ارشــاد 
بــود؛ مســئول تبلیغــات جنــگ بــود و حداقــل پانصــد هــزار نفــر جــوان نــا بالــغ را 
بــه کشــتن داد. کســانی کــه بــه او نامــه نوشــتند و او را مصــدق دوم کــرده بودنــد 
ــنفکر  ــا روش ــد، اینه ــی کردن ــخ شناس ــخ و تاری ــه تاری ــن را ب ــن توهی و بزرگتری
ــه اینهــا گفــت و پرســید بعــد از  ــد ب ــی بای ــرم ول ــد. مــن اآلن اســم نمــی ب بودن
هفــت ســال پــروژه خاتمــی کــه یــک پــروژه ایدئولوژیــک فاشیســتی ـ مذهبــی 
نبــود بلکــه یــک پــروژه روشــنفکری بــود، ایــن خــاک پاشــیدنها بــه چشــم مــردم 
کافــی نیســت؟ شــما بایــد دیــر یــا زود بــه مــردم جــواب دهیــد. و بــه اعتقــاد مــن 
اینهــا بایــد هــر چــه ســریعتر از رژیــم ببرنــد. وگرنــه چــه تفاوتــی مــی کنــد کــه 

کســی ســرنیزه بــه طــرف مــردم بگیــرد و یــا قلــم دســت بگیــرد. 
ــی و مخصوصــاً  ــر ایران ــرای ه ــن، ننگــی اســت ب ــت ننگی ــن حاکمی ــای ای بق
آگاهــان جامعــه مــا. چــون آگاه اســت و فــرق مــی کنــد بــا یــک بیســواد. اینهــا 
ــات  ــد و امکان ــد دارن ــت و آم ــور رف ــارج کش ــه خ ــراً ب ــد و اکث ــی دانن ــاً م دقیق
ــا  ــن ب ــده م ــه عقی ــا ب ــای روشــنفکری هســتند. اینه ــد و کاًل آدمه ــف دارن مختل
ــر از شــکنجه کــردن نیســت. چــون شــکنجه را  ــم زدنشــان، جنایاتشــان کمت قل
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بــرای چــه مــی کننــد؟ بــرای بقــای ایــن رژیــم. آن قلــم را بــرای چــه مــی زنــد؟ 
بــرای بقــای ایــن رژیــم. اگــر کســی بگویــد کــه خمینــی بزرگتریــن مــرد تاریــخ 
ایــران اســت، اگــر تمــام جوایــز فســتیوالهای مختلــف دنیــا را هــم بگیــرد، بایــد 
بــه او گفــت ننــگ بــر تــو. ایــن تابــو را بایــد شکســت کــه ایــن آقایــان و خانمهــا 
هیچوقــت کســی بــه آنهــا انتقــاد نکنــد. مگــر ایــن جوایــز، جوایزنــد. مگــر آثــاری 
کــه اینهــا تولیــد مــی کننــد لیاقــت جایــزه دارد؟ اینهــا خــاک پاشــی بــه چشــم 
ــم حاکــم  ــن رژی ــد: ای ــک حــرف را بزنن ــن کــه ی ــه خاطــر ای ــردم دنیاســت. ب م
بــه آن بــدی کــه اپوزیســیون شــورای ملــی مقاومــت یــا مجاهدیــن یــا نیروهــای 
ــم  ــا خان ــام دارد. آق ــک پی ــن ی ــد، نیســت. ای ــی گوین ــر م ــی دیگ ــارز و انقالب مب
هنرپیشــه معــروف را مــی بوســد ولــی در عیــن حــال ســر قبــر خمینــی گل مــی 
گــذارد. ایــن یــک کالهبــرداری و خــاک پاشــی بــه چشــم مردم اســت. کشــورهای 
اروپایــی بــه دنبــال غــارت ثــروت کشــور مــا هســتند. بــه خاطــر ایــن کــه از ایــن 
طریــق مــی تواننــد سیســتمهای اقتصــادی خودشــان را پابرجــا نــگاه دارنــد. اینهــا 
احتیــاج دارنــد. اگــر رژیــم بــه شــکل ایدئولــوژی خــاص باشــد چــه کســی مــی 

توانــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد؟«
آری منصــور را بایــد از دریچــه کارهــا و مصاحبــه هایــش بیشــتر شــناخت. بی 
شــک بــا درگذشــت ایــن یــار وفــادار و اســتوار مقاومــت و ایــن هنرمنــد مبــارز و 
متعهــد، ایــران یکــی از ســینماگران پرتــوان خــود خــود را از دســت داد. فقــدان 
منصــور عزیــز را بــه خانــواده محتــرم قدرخــواه. همرزمــان شــورایی اش و بــه ویــژه 

بــه مســعود و مریــم عزیــز و خانــواده بــزرگ مقاومــت تســلیت مــی گویــم. 
ــان و واداده  ــوز نارفیق ــی و هن ــو رفت ــه خــود منصــور. منصــور جــان ت ــا ب اّم
هایــی کــه بــه ابزارهــای وزارت خونخــوار اطالعــات تبدیــل شــده انــد خدنگهــای 
ــم  ــتان دژخی ــن همدس ــد. ای ــی کنن ــاب م ــویت پرت ــه س ــود را ب ــن خ زهرآگی
ــد و همــه  ــر زمیــن نخواهــد مان ــو هرگــز ب ــی مــی داننــد کــه پرچــم ت ــه خوب ب
وحشتشــان از ایــن اســت. مــی داننــد آتشــی کــه از جــان تــو شــراره مــی کشــید 
هرگــز خامــوش نمــی مانــد و در روزی نــه چنــدان دور ریــش و ریشــه آخوندهــا 

ــد ســوزاند.  و همدســتان خونخوارشــان را خواه
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تــو رفتــی و ماننــد همــان اشــرفیهایی کــه عاشــق شــان بــودی؛ مثــل نــدا و 
فــروغ کــه همیشــه تحســین شــان مــی کــردی و مثــل تمامــی شــهیدان قهرمــان 
مقاومــت در دنبالــه دامــن خورشــید و در گلــوگاه مــاه جــای گرفتــی و بــه خیــل 

ســتارگان راســتین صحنــه مبــارزه و مقاومــت پیوســتی.
یادت گرامی و راهت پررهرو.

* * * * *
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تو در نماز عشق چه خواندی؟

علیرضا خالوکاکايی

ــت  ــی مقاوم ــام و صاحــب ذوق، عضــو ارزشــمند شــورای مل ــد خوش ن هنرمن
و همــدرد دیریــن اشــرفی ها، درحالی کــه در پشــت کامپیوتــرش بــر روی 
ــد زد.  ــی لبخن ــه جاودانگ ــاعرانه اش، ب ــی ش ــا تنهای ــود،  ب ــده ب ــورد خم ش کیب
ــناخته های  ــوی ناش ــه آن س ــت و ب ــا برگرف ــان م ــزش را از جه ــگاه مهرآمی او ن
ــد  ــک و دریغ من ــتارگان نیمه شــب، گشــاده پل ــه س ــرد؛ هنگامی ک کهکشــان بازک
ــمان  ــاره چش ــدار دگرب ــرت دی ــت، در حس ــاه آواره غرب ــتند و م او را می نگریس

ــود... ــرده ب ــگ ک ــاق او درن ــره ات ــر پنج ــان ب ــدش، همچن هنرمن
ــاش  ــا، نق ــاز توان ــرداز و فیلم س ــردان، صحنه پ ــن کارگ ــواه، ای ــور قدرخ منص
درعین حــال  و  گرافیســت  زیبایی هــا،  شــکارچی  تصویربــردار  و  بااحســاس، 
ــتندی  ــک برانگیز، و مس ــان و رش ــی درخش ــه پرتره ی ــود ب ــون خ ــم، اکن اهل قل
دلپذیــر تبدیــل گشــته اســت. چهــره صمیمــی و مهربــان او در وفــاداری تــا به آخر 
بــه آزادی و آزادمنشــی، در آلبــوم جاودانگــی، اکنــون زیباتریــن و هنرمندانه تریــن 
تصویــر حیــات اوســت. او همــدوش بــا مرضیــه، آندرانیــک، عمــاد رام، غالمحســین 
ســاعدی، ســعید ســلطان پور و نســلی ادامــه دار و شــگفت از هنرمنــدان مردمــی 
و انقالبــی میهنمــان، بــرای همیشــه در قلــب و خاطــرۀ مــردم مــا جــای گرفــت.

ــرده گاِه چرخــان ایــن کــره آبــی، انســان ها  ــر ُگ آوخــا! چــه بایــد گفــت؟!... ب
ــا  ــت ام ــت ماس ــاب، و دخال ــی انتخ ــد، ب ــد و آین ــن رون ــد. ای ــد و می رون می آین
ــوان  ــه در آن، می ت ــود دارد ک ــزی وج ــش، پرانت ــرعت گذرای ــه س ــال ب در مج
بیتوته یــی کوتــاه داشــت. ایــن بیتوتــه کوتــاه همــان اســت کــه شــاعر 
عارف مســلک و ســبزاندیش میهــن مــا، ســهراب ســپهری بــه آن می گویــد 
»فرصــت ســبز حیــات«. در اینجاســت کــه زندگی هــا از هــم تفکیــک می شــود و 
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ــی، جــالد از آزادیخــواه و صــدف  ــن از انقالب صف بندی هــا شــکل می گیــرد و خائ
ــود. ــناخته می ش ــَزف بازش از َخ

ــغ  ــرده از تی ــه درب ــان ب ــد ج ــدی باش ــت هنرمن ــواه می توانس ــور قدرخ منص
ــه »رد  ــا، کاری ب ــاد ینگه دنی ــاّلف آب ــه در ع ــر و بی دردان ــه س ــه ب ــاران عمام تات
ــر از  ــواب و زالل ت ــر از خ ــازد »ژرف ت ــا بس ــد و فیلم ه ــته باش ــرور« نداش ــای ت پ
آب«، و بــا کلماتــی از موریانــه بــر حنجــره بــاد بنویســد: »زنده بــاد دولــت جاویــد 

ــود؛  ــر او نب ــن صــورت َحَرجــی ب تارعنکبــوت!«... در ای
می توانســت در آرامــش چهاردیــواری دنــج خانــه اش تنهــا بــه خــود، »همســر 
موردعالقــه«، فرزندانــی چنــد و آثــار هنــری اش بیندیشــد و از آنانــی باشــد کــه 
ــاد  ــش را از ی ــت خوی ــزرگ مل ــای ب ــام، رنج ه ــان و ن ــه ن ــیدن ب ــض رس به مح

ــود؛ ــر او نب ــاز حرجــی ب ــد؛ ب می برن
می توانســت بــا رســیدن بــه ســاحل امــن آن ســوی آب هــا، »دریچــه زرد« ی 
بــه فضــای مجــازی بگشــاید و تعّفــن زهرآلــود ِحقــد تمــام ناشــدنی خــود را بــر 
ــن  ــن مقدس تری ــم، ای ــارد، و قل ــار و حماســی بب ــک مقاومــت خون ب ــای ی زخم ه
هدیــه خداونــد بــه بنــی نــوع انســان، را بــه زردی چرک تــاب هــر لجــن تراوه یــی 

الید؛ بیا
می توانســت »ســرخی خــون را بــر ســنگفرش« کتمــان نمایــد، غــازۀ 
ــه یتیمــان ایــن آب  و خــاک را در گوهــر تــاج ســلطان ـ خلیفــه  غارت شــدۀ گون
حاکــم چشــم ببنــدد، تیمــاج میرغضــب را بــه گل ســرخ تشــبیه نمایــد و کیســه 

ــارد؛ ــف بینب ــای کثی ــود را از پول ه خ
می توانســت فیلم ســازی باشــد کــه از صحنه هــای چنــدش آور، چشــم 
درآوردن، قطــع انگشــت، حلق آویــز و شــناکردن شــالق در شــیار خونــی زخــم و 
چــوب در آســتین کــردن، فیلم هــای مســتند تهیــه کنــد و صبــح بــه صبــح بــه 
ــد؛ ــد دریافــت کن ــی چن ــه ازای آن صله ی ــا ب ــد و م ــم نمای ــم« تقدی ــام معّظ »مق

می توانســت هنــر را در سفیدســازی و مشــروع کــردن سنگســار و اسیدپاشــی 
بــر چهــره زنــان و ســربریدن آنــان بــه خدمــت بگیــرد. از پیشــانی رســن پیــچ و 
ــرد و در  ــری بگی ــای هن ــوریه، عکس ه ــرم! در س ــع ح ــیجی های مداف ــه بس کری
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بیــل بردهــای بــزرگ بــه نمایــش بگــذارد؛
ــب  ــا نهی ــتبداد ب ــان اس ــده در توف ــی کنده ش ــون بوته های ــت »چ می توانس
بادهــای هــرزه مســموم، بغلتــد و در غلتــی سرســام آور و نــا ایســتا تمــام شــود«؛

ــا پاریــس و  ــش« در آلمــان ی ــک منزل ــارک کوچــک نزدی می توانســت »در پ
ــم  ــی اش ژســت بگیــرد و فیل ــرای میلیون هــا هــوادار خیال ــِو آینــه، ب ــکا، جل آمری
ــازد  ــی بس ــود بت ــذارد و از خ ــر بگ ــاب در توئیت ــا آب وت ــودش را ب ــی خ بیوگراف

جواهرانــدود و رشــک برانگیز!
امــا بــه قــول »بهــداد«، شــاعر شــهید مجاهــد خلــق، در شــعر ســفر، »تنهــا 
نگریســتن بــه زیبایی هــا، جــز تحقیــر آن هــا نیســت«. آنجــا کــه خــون شــهیدان 
ــه  ــواه( را ب ــور قدرخ ــی »او )منص ــه خیابان ــارت رفت ــه غ ــرکان ب ــتغاثه دخت و اس
نــام خوانــد، از آن  پــس احساســش آلــوده عصمتشــان شــد و دیگــر نتوانســت از 
دریچــه بیــدار چشمانشــان بگریــزد«. او بــا نگریســتن بــه ژرفنــای چشــمان بارانــی 
ــرای خــود ســهمی نمی خواهنــد،  مســعود رجــوی، عاشــق آن هایــی شــد کــه »ب
جــز درد و تــالش؛ آنــان کــه آفتــاب را بــه ســتایش می نشــینند«. این گونــه بــود 

ــان هم سرشــت و هــم سرنوشــت شــد. ــا آن کــه خــود نیــز ب
روح بی قــرار و قلــب عاشــق او نتوانســت اعــدام صارمــی را لــب فروبنــدد و دم 
برنیــاورد؛ چشــمان ظرافــت بیــن و هنرمندانــه او نتوانســت بــا دیــدن صحنه هــای 
تیــر و تبرخــوردن و زیــر گرفتــه شــدن اشــرفی ها بــا هامــوی، بــه اشــک ننشــیند، 
ــد  ــراض بلن ــم« اعت ــر چش ــم در براب ــم »چش ــود در فیل ــر خ ــرا از آن پیش ت زی

خویــش را بــه شــکنجه و اعــدام بــه تصویــر کشــیده بــود.
گنــاه او ایــن بــود کــه معتقــد بــود »خائنــان از جــالدان منفورترنــد«؛ و ســفر 
ــا جــالدان،  ــدی را معــادل »هم صدایــی ب ــراِن گرفتــار در دوزخ رژیــم آخون ــه ای ب
ــیار  ــگ بس ــارزان راه آزادی و نن ــهیدان و مب ــک ش ــت تک ت ــر پش ــرزدن ب خنج
ــر  ــع و عبورناپذی ــرزی قاط ــی« م ــی سیاس ــا »خودفروش ــت و ب ــزرگ« می دانس ب

داشــت؛ 
ــود کــه »مبــارزه را مثــل نفــس کشــیدن می دانســت«؛ در ســایت  گنــاه او ب
ــه  ــان می پرداخــت؛ ســایتی ک ــاع از آزادی و آزادیخواه ــه دف ــی«، ب ــران لیبرت »ای
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وزارت اطالعــات آخونــدی نتوانســت آن را برتابــد. واکنــش هیســتریک رژیــم بــه 
فیلــم »رد پــای تــرور« او، گویاتریــن گــواه حقانیــت کار هنــری او بــود؛ 

گنــاه او ایــن بــود کــه در شــهادت مجاهد شــهید حســین ابریشــمچی )فرمانده 
ــا  ــد. م ــش می باش ــا ماکزیمم ــداکاری ت ــا ف ــی م ــرمایه اصل ــت: »س ــم( نوش کاظ
ــی  ــت واقع ــا ماهی ــم ت ــا را بازکنی ــم ها و گوش ه ــداکاری چش ــن ف ــا ای ــد ب بای
دشــمن بشــریت را بشناســند و مــردم بداننــد کــه فقــط ایســتاده روی پــای خــود 
ــه  ــی تجرب ــی واقع ــه معن ــورت آزادی را ب ــد و در آن ص ــی کنن ــد زندگ می توانن

کننــد...«.
ــا واپســین  ــه ت ــود ک ــن ب ــاه او ای ــن گن ــر و بزرگ تری ــاه بزرگ ت ــرانجام گن س
ــان  ــی میهنم ــل سیاس ــا بدی ــان آزادی در تنه ــه آرم ــی اش، ب ــات مبارزات دم حی
)شــورای ملــی مقاومــت( و مجاهدیــن و ارتــش آزادیبخــش وفــادار مانــد؛ و ایــن 
جرمــی نیســت کــه اســتبداد و ارتجــاع و خائنــان قلــم بــه مــزد از آن درگذرنــد.

اینــک آن عزیــز، رخ در نقــاب خــاک کشــیده ولــی نــام او هنــوز شــالق کــش 
هــرز بادهــای وزان از »دریچه هــای زرد« تباهــی و خیانــت اســت. چــه بــاک! ایــن 

جــز بــه شــرافت و ســپیدرویی او نمی افزایــد...

»تو در نماز عشق چه خواندی؟؟ که سال هاست 
باالی دار رفتی و این شحنه های پیر/ 

از مرده ات هنوز / پرهیز می کنند«.

* * * * *





چند نمونه از آثار هنری منصور قدرخواه
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