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زبان حال
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منصــور قدرخــواه در  22آبــان  1335در اصفهــان بــه دنیــا آمــد .کار ســینما
را از ســن  14ســالگی بــا ســاختن فیلمهــای کوتــاه و هشــت میلــی متــری آغــاز
ـی خارج
کــرد .چنــد هفتــه بعــد از بــه قدرت رســیدن خمینــی ،در  22ســالگی راهـ ِ
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
زمــان دانشــجویی ،چنــد فیلــم دربــاره وضعیــت پناهنــدگان ســاخت و در ســال
 )1371( 1992اولیــن فیلــم ســینمایی اش ـ «چشــم دربرابــر چشــم» ـ را تهیــه و
کارگردانــی کــرد .ایــن فیلــم کــه داســتان یــک خانــواده  5نفــری 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 ا ّول زن) در برابــر چشــمان پــدر و همســرش را نشــان
میدهــد .ایــن خانــواده شــکنجه شــده بــه کشــور آلمــان پناهنــده شــده انــد ،ا ّمــا
آنجــا نیــز از اذیّــت و آزار فاشیســتهای ایــن کشــور در امــان نیســتند.»...
قدرخــواه ،نویســنده و کارگــردان فیلــم «چشــم در برابــر چشــم» دربــاره
تأثیــرات اجتماعــی ایــن فیلــم در گفتگویــی بــا «رادیــو ایــرآوا» مــی گویــد:
« ...غیــر از یــک جریــان فاشیســتی معــروف در اتریــش ،همــه از ایــن فیلــم...
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 تع ّهــد از طریــق
کارهــای فرهنگــی نســبت بــه ملّتــم داشــتم ...
یکــی از بهتریــن تأثیراتــی کــه مــن در مــورد ایــن فیلــم داشــتم ایــن بــود
کــه در یــک زندانــی کــه چنــد نفــر از ایــن بچــه هایــی کــه در اثــر تربیــت
اشــتباه ،فاشیســت شــده بودنــد و بمبهــای آتشــزا را بــه طــرف پناهنــدگان پرتــاب
مــی کردنــد ،یــک پســر  18-17ســاله کــه ســرش را هــم تراشــیده بــود ،وقتــی
کــه فیلــم را تماشــا کــرد ،در آخــر
فیلــم بــه طرفــم آمــد و گریــه
کــرد و گفــت کــه 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 طوالنــی دارد».
منصــور قدرخــواه در آبــان
 ،1375بــه ســن  40ســالگی،
بــه شــورای ملــی مقاومــت ایــران
پیوســت .شــش مــاه بعــد از پیوســتنش بــه شــورا ،در روز ســوم اردیبهشــت 1376
( 23آوریــل  )1997تلویزیــون «آرتــه» (کانــال مشــترک آلمــان و فرانســه) فیلــم
«ر ّد پــای تــرور» ســاخته او را بــه زبــان آلمانــی و فرانســه بــرای کشــورهای آلمــان
و فرانســه پخــش کــرد.
ایــن فیلــم کارنامــه خونیــن تروریســم دولتــی ایــران علیــه مخالفــان ،بــهویــژه
ف ّعــاالن مقاومــت ایــران در خــارج کشــور را بــه تصویــر کشــیده اســت .بخشــی
از ایــن فیلــم بــه پرونــده تــرور دکتــر کاظــم رجــوی ،شــهید بــزرگ حقوقبشــر
7

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

ایــران ،کــه روز  4اردیبهشــت ســال 69بــهدســت تروریســتهای اعزامــی از تهــران،
در نزدیکــی منزلــش در حومــه ژنــو بهشــهادت رســید ،اختصــاص دارد .هــم
چنیــن ،نقــش دیپلومــات ـتروریســتهای رژیــم آخونــدی را در تــرور مجاهــد
خلــق زهــرا رجبــی ،شــهید بــزرگ دفــاع از حقــوق پناهنــدگان در ترکیــه ،بــه
روشــنی نشــان مــیدهــد.

ت خــورده تروریســتی رژیــم آخونــدی علیــه
در ایــن فیلــم ،توطئــه شکســ 
جــان رئیسجمهــور برگزیــده مقاومــت و مســئول شــورا در پاریــس و بغــداد
و همچنیــن فشــارهایی را کــه رژیــم بــه خاطــر پیوســتن خانــم مرضیــه بــه
مقاومــت بــه او وارد آورده را مــورد اشــاره قــرار داده اســت .در بخشــی از ایــن
فیلــم ،پرونــدۀ جنایــت تروریســتی رژیــم در رســتوران میکونــوس برلیــن ،همــراه
بــا مصاحبــههایــی بــا خانوادههــای قربانیــان و اعضــا و مســئوالن مقاومــت،
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 اتّــکا 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
س کــردن احســاس قربانــیبــودن و از دســت دادن
بیشــتر ایــن رژیــم و ملمــو 
عزیــزان بــود.

مــن فکــر مـی 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 دســتد ر دســت ایــن جانیــان
گذاشــتهانــد .افــکار عمومــی ایــن کشــورها بایــد آگاه شــوند کــه وزیرانشــان
ی گذارنــد و چــه دســتهای خونینــی را مــی
دســت در دســت چــه کســانی مــ 
9

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

فشــارند ...در شــرایط فعلــی کــه مــردم ایــران در چنــگال یکــی از وحشــیتریــن
و جنایتکارتریــن رژیمهــای تاریــخ بشــری بــهســر مــیبرنــد ،انســان مجــاز بــه
ســکوت نیســت و بایــد بــا هــر امکانــی علیــه ایــن آدمکشــان فریــاد اعتــراض
ســر دهــد .ســکوت در حقیقــت ،جــز موضعگیــری ب ـ ه نفــع ظلــم و ادامــه ســتم
نیســت .تــا وقتــی کــه ایــن رژیــم هســت ،ظلــم ،ســتم ،کشــتار ،فســاد ،فحشــا،
ن چــه پلیــد اســت ،نـه تنهــا کــم نخواهــد شــد بلکــه روز
رشــوه خــواری و هــر آ 
ب ـ ه روز بیشــتر خواهــد شــد.
امــروز دیگــر ایــن تنهــا مــردم ایــران نیســتند کــه بایــد آثــار شــوم حاکمیــت
ـدن بشــری از دســت اینــان در رنــج
تحمــل کننــد ،کل جامعــه متمـ ّ
آخوندهــا را ّ
اســت .خوشــبختانه مــا در شــرایط بعــد از رأی دادگاه میکونــوس بــهســر مــی
بریــم .ایــن رأی یــک نقطــهعطــف در تاریــخ حقوقــی جهــان اســت .چــرا کــه
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  15 ،138اردیبهشــت .)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
داده اســت« :زمانــی کــه فیلــم "رد پــای تــرور" را مــی ســاختم رژیــم کــه از
ســاختن یــک فیلــم بــر علیــه اش مطلــع شــده بــود بــا عجلــه در اواســط درســت
کــردن ایــن فیلــم یکــی از نزدیــکان مــن را ،کــه اصـ ً
ا آدم سیاســی نبــود ،ســراغم
فرســتاد و بــه او آمــوزش داده بــود بــا تعریــف و تمجیــد از کارهــای هنــری ام
مــرا تشــویق بــه همــکاری بــا رژیــم در ازای یــک رشــوه  6میلیــون دالری کنــد.
مــن کــه بــه درســتی فهمیــدم جریــان چگونــه اســت ،هنــوز ایــن فــرد آشــنا
پیشــنهاد رژیــم را تمــام نکــرده و ســخنش پایــان نیافتــه بــود ،نتوانســتم بنشــینم
ـدت عصبانیــت بلندشــدم و فریــاد زدم" :تــو هرچنــد بــه عنــوان مهمــان
و از شـ ّ
مــن آمــدی ولــی چــون داری دشــمن مــردم ایــران را نمایندگــی مــی کنــی دیگــر
مهمــان نیســتی و مــن بــا فرســتادگان رژیــم هیــچ صحبتــی نــدارم .بیــن مــن
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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 تولّــد تــرور» ،ســایت «همبســتگی ملــی» 16 ،اســفند .)1392

او دربرابــر یــاوه گوییهــا و فشــارها و تهدیدهایــی ،کــه دامــن بســتگان و مــادر
ـداره
گرامیــش را هــم گرفــت ،نــه تنهــا ســر فــرود نیــاورد بلکــه ،جانانــه ،دربرابــر قـ ّ
بنــدان رژیــم تروریســت پــرور ایســتاد و در مقالــه یــی در شــماره  142هفتــه نامــه
«ایــران زمیــن» ( 12خــرداد  )1376چنیــن نوشــت:
«گــر مــا ز ســر بریده مــیترســیدیم  /در محفــل عاشــقان نـــمیرقصیدیم ...
ســرمایه اصلــی ایــن جانیــان ب ـ ه وجــودآوردن تــرس و وحشــت در انسانهاســت.
ی کننــد ،بــه همــه حقــوق
ســالیان ســال اســت کــه خــون مــیریزنــد و بیــداد مـ 
ی کننــد و دیــن مــردم را ،کــه یکــی از شــالودههای فرهنگــی
انســانها تجــاوز م ـ 
و ارزشــهای جامعــه مــا میباشــد ،از محتــوا خالــی کــردهانــد و همچــون ابــزار
ســرکوب و چمــاق ،آن را بــر زن و مــرد و پیــر و جــوان مــیکوبنــد .بــا حیلــه و
مکــر نســلی را در جنــگ خانمانســوز بــه کشــتن و فنــا دادنــد و نســلی دیگــر از
ل عــام کردنــد.
بهتریــن فرزنــدان ایــن خلــق را بــا شــقاوتی غیرقابــل وصــف قت ـ 
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آنهــا تــرس مـی 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
بــودن ،آزاداندیشــیدن ،آزاد انتخابکــردن… زندگــی یعنــی حیــات داشــتن و
ـرکبــودن؛ زندگــی یعنــی لبخنــد و دیــدن لبخنــد دیگــران؛ زندگــی یعنــی
متحـ ّ
احســاس خوشــبختی در زمانــی کــه دیگــران خوشــبختند .چطــور مــیتــوان
ی ســوزاند و هــر چــه پاکــی
زنــده بــود تــا وقتــی کــه ایــن رژیــم مــیکشــد و مـ 
و خوبــی اســت را ویــران میکنــد؟
زندگــی در ایــن شــرایط فقــط وقتــی
معنــی پیــدا میکنــد کــه در ارتبــاط
بــا زندگــی مــردم باشــد .پــس بــرای
نجــات زندگــی مــردم بایــد زندگــی
ـ یعنــی مبــارزه ـ کــرد .طلســم
ایــن جانیــان ،یعنــی همــان تــرس
و وحشــتی را کــه بــهوجــود آورده
انــد ،بایــد بــه هــر قیمــت شکســت.
حیلــههــا و فریبهــای ایــن رژیــم و افســونهای کهنــه و باطـل شــده آن همچــون
"اســتحاله" را هــم نبایــد گذاشــت دوبــاره جــان بگیــرد« (هفتــه نامــه «ایــران
زمیــن ،شــماره  12 ،142خــرداد .)1376
فیلــم «رد پــای تــرور» بــا اســتقبال زیادی کــه از آن شــد و تأثیرات افشــاگرانه
تحمــل ناپذیر
یــی کــه در پــی داشــت ،بــرای رژیــم تروریســت و تروریســت پــرورّ ،
بــود .از ایــن رو ،از طریــق اقدامــات دیپلوماتیــک ســرانجام توانســت ایــن کارگردان
و نویســنده شــیدای آزادی ایــران را از هرگونــه فعالیتــی در تلویزیونهــای آلمــان
محــروم کنــد .ا ّمــا او از پــا نمــی نشــیند و در راســتای افشــای هرچــه بیشــتر چهره
اهریمنــی رژیــم سـ ّفاک 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
کشــیدن مــی دانــم ...چــون فیلمســازی دیگــر
میســر نبــود بــه ســایت ســازی روی آوردم»
ّ
رژیــم مســتأصل
(مقالــه «وحشــت بیکــران
ِ
خامنــه ای از فیلــم پیدایــش و تولّــد تــرور»،
«همبســتگی ملــی» 16 ،اســفند .)1392
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 بازمانَــد.
او در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی در «خانــه
دموکراســی و حقــوق بشــر» ـ مرکــز ســازمانهای
شــناخته شــده بشردوســت آلمانــی ـ در برلیــن
در ایــن بــاره گفــت« :موضــوع ایــن کنفرانــس
مطبوعاتــی مســأله امتــداد دیکتاتوری و سانســور
مطبوعاتــی و ایجــاد جـ ّو 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 اساسـاً 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
ســاحهای اتمــی را افشــا مــی کنــد ,در تاریــخ  24اوت  2005مــورد اخــال قــرار
گرفــت و مســدود شــد.
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ابتــدا فکــر مــی کردیــم ایــن یــک مشــکل تکنیکــی اســت ولــی خیلــی
زود خبــردار شــدیم کــه ســایتهای وابســته بــه وزارت اطالعــات ماننــد ســایت
"روشــنا" ،ســایت "ایــران دیدبــان" و ســایت "نــگاه نــو" بــه تهاجــم رژیــم و
مدعــی مــی شــوند
عواملــش بــه ســایت "ایــران لیبرتــی" اعتــراف مــی کننــد و ّ
کــه آنهــا بــا شــکایت بــه مراجــع قانونــی توانســته انــد چنیــن کاری را انجــام
دهنــد ،کــه ایــن ا ّدعایــی دروغ بــود .ایــن ســایتها حتــی بــه صــورت غیرمســتقیم
مدیــر پایــگاه اینترنتــی "ایــران آزاد" را تهدیــد کــرده بودنــد کــه بــه سرنوشــت
کســانی دچــار خواهــد شــد کــه از ســوی رژیــم ربــوده و روانــه زنــدان اویــن
شــده بودنــد ...شــرکت خدمــات دهنــده اینترنتــی آلمانــی "اوانســو" ،بــدون هیــچ
توضیــح و یــا اطــاع قبلــی فعالیتهــای ســایت "ایــران آزاد" را متو ّقــف کــرده و
از هرگونــه پاســخگویی نیــز َطفــره مــی رفــت و حتــی تهدیــد مــی کــرد کــه
مســئولین ســایت مــورد نظــر بــه سرنوشــت بــدی دچــار خواهنــد شــد .هــم
جهتــی و هــم زمانــی مشــکل آفرینــی ایــن شــرکت خدمــات دهنــده آلمانــی بــا
اعترافــات واضــح ســایتهای وابســته بــه وزارت اطالعــات توطئــه بــه اجــرا درآمــده
را برمــا مــی ســاخت».
قدرخــواه «از طریــق مراجــع قانونــی ایــن موضــوع را دنبــال کــرده و باالخــره
دادگاه اداری ایالــت ب ِرمــن در یــک رســیدگی فــوری ،شــرکت خدمــات دهنــده
را ّ
موظــف کــرد کــه ســایت "ایــران لیبرتــی" (ایــران آزاد) را بازگشــایی کنــد...
بدیــن ترتیــب توطئــه گســترش سانســور و خفقــان آخونــدی در ایــن پرونــده بــه
شکســت انجامیــد و ایــن شــرکت مجبــور شــد کــه بیــش از  20هــزار اســناد و
مــدارک کامپیوتــری را کــه جنبــه هایــی از جنایــات دیکتاتــوری حاکــم بــر ایــران
را افشــا مــی کننــد ,مجــددا ً در معــرض اســتفاده عمــوم قــرار دهــد» (ســایت
«همبســتگی ملــی» 31 ،شــهریور .)1384
هرچــه تهدیدهــا و آزارهــا بیشــتر مــی شــد ،شــیفتگی ایــن کارگــردان و
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
اش را در زیــر مــی خوانیــد:
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« ...بــه راســتی در روز جمعــه خونیــن  19فروردیــن  8( 1390آوریــل )2010
مجاهدیــن ســاکن شــهر اشــرف ،ایــن دژ پایــداری و غــرور و انســانیت در اوج
مظلومیــت و فراتــر از همــه حماســه هــای تاریخــی ،تبدیــل بــه تمامیــت اعتبــارات
ـدن و عدالتخــواه شــدند.
نــوع بشــر متمـ ّ

تابلو رنگ روغن «زندانی» اثر منصور قدرخواه

بــه راســتی آنــان در تــک تــک اعمــال و عکــس العملهایشــان بســیار فــرا
انســانی و بــا منطقــی بســیار ســازنده بــرای همــه انســانهای حــق طلــب رفتــار
کردنــد .نــام ایــن منطــق ایســتادگی کامــل ،مقاومــت قهرمانانــه اســت کــه در
شــعار "بیــا ،بیــا ،بیــا" خالصــه مــی شــود ...ایــن شــعار در  19فروردیــن درســی
فرامــوش ناپذیــر بــه دشــمن داد و بــه ایــن طریــق دشــمن را بــه اســتیصال کامــل
و در آســتانه ســرنگونی محتــوم فــرو بــرد .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 نمــی گیــرد و ســعی مــی کنــد بــا وحشــیگریِ هــر چــه بیشــتر
و جنایــت عریانتــر ،چنــد صباحــی بیشــتر بــه حکومــت ننگینــش ادامــه دهــد...
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راســتی ،مجاهدیــن چــرا بــا وجــود ایــن ضربــه هــای بســیار هولنــاک و
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
تاریــخ انســانیت و قیــام کننــدگان در راه حقیقــت بــه نمایــش گذاشــتند؟ آری،
بــه بهتریــن شــکلی از پــس همــه فشــارهای کمرشــکن و جنایــات هولنــاک ،بــه
صــورت غیــر قابــل تص ـ ّور و وصــف ایســتادند و بــا تمــام ســردیها و تاریکیهــای
ـدار بــا همــه مماشــات قدرتمنــدان ایــن دنیــا ،همــه مصائــب را بــه
ایــن جهــان َغـ ّ
جــان خریدنــد و فریــاد زدنــد" :آری ،آری ،شــب گذراســت تــا انســانهای تشــنه
بــه آزادی و عدالــت بــه آن ایمــان آورنــد کــه فقــط پافشــاری بــر اصــول و ا ِحقــاق
جبــاران باشــد و خمیــدن در مقابــل دشــمن،
حقــوق اســت کــه مــی توانــد جــواب ّ
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
بــرای بشــریت؛ ایــن ســرزمین ابتــکارات و ّ
قیتهــا؛ ایــن ســرزمین حافــظ،
خل ّ
موالنــا و ســعدی هــا؛ ایــن ســرزمین ابوعلــی ســیناها و رازی هــا؛ ایــن ســرزمین
خرمدیــن هــا؛ ایــن ســرزمین ســ ّتار و باقرخــان هــا؛ ایــن
ابومســلم هــا ،بابــک ّ
ـرزمین اشــرف و موســی هــا؛ ایــن
ســرزمین حنیــف نــژاد و جزنــی هــا؛ ایــن سـ
ِ
ســرزمین اشــرفیان قهرمــان و مظلــوم را آزاد خواهیــم کــرد( »...مقالــه «شــکوه و
اقتــدار اشــرف ،نمــادی از عظمــت انســانی زیســتن» ،ســایت «همبســتگی ملــی»،
 30فروردیــن .)1390
*****
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بــهدنبــال پخــش فيلــم «ردپــاي تــرور» از كانــال تلويزيونــي مشــترك آلمــان
و فرانســه (آرتــه) در روز ســوم ارديبهشــت [ ،]۱۳۷۶مــا مصاحبهيــي بــا آقــاي
قدرخــواه ،ســازند ٌه فيلــم انجــام داديــم كــه در شــمار ٌه  138روزنام�� ٌه «ایــران
زمی��ن» ( 15ارديبهشــت  )۱۳۷۶بهچــاپ رســيد.
بــه تازگــي مطلــب ديگــري از ايشــان بــه دفتــر روزنامــه رســيد كــه در پاســخ
بــه فحاشــيها و ياوهگوييهــاي مطبوعــات رژيــم آخوندهــا در واكنــش بــه نمايــش
ايــن فيلــم از تلويزيــون نوشــته شــده اســت .عيــن نوشــته را در زيــر ميخوانيــد.
پخــش فيلــم «ردپــاي تــرور» از تلويزيــون آرتــه ،تلويزيــون مشــترك آلمــان
و فرانســه و تكــرار آن كمتــراز يكمــاه بعــد در يكــي از تلويزيونهــاي آلمانــي،
عكسالعملهـ�اي زيـ�ادي ازطـ�رف دوسـ�ت و دشـ�من و مـ�ردم اروپـ�ا برانگيخـ�ت.
بــراي مــن البتــه مهمتريــن ايــن عكسالعملهــا ،واكنشــهاي همميهنــان
پناهنــد ٌه مقيــم خــارج كشــور بــود و بعــد از آن افــكار عمومــي خارجيهــا ،كــه
بهعنــوان اهــرم تعيينكننــده ميتواننــد جلــو سياســتمداراني را كــه بــا رژيــم
گفتگوهــاي انتقــادي و غيرانتقــادي انجــام ميدهنــد ،بگيرنــد .مــن ضمــن تشــكر
از هموطنانــم و بــا عــرض معــذرت از آنهــا كــه نظراتشــان را برايــم فرســتادهاند
و مــن تاكنــون نتوانســتهام بــهمحبتهــا و تشويقهايشــان پاســخ بدهــم ،اجــازه
ميخواهــم در ايــن مــورد حــرف نــزده و روي عكسالعملهــاي رژيــم نظراتــم را
بيــان كنــم.
اميــدوارم فرصتــي فراهــم شــود و در نوشــتهيي جداگانــه ،نقــش رســانهها،
بهويــژه فيلــم و تصاويــر متحــرك را ،كــه ميتوانــد مجموع ـ ٌه هم ـ ٌه هنرهــا را در
خــود جــا دهــد و بــا قــدرت تمــام بيننــده را جلــب كنــد و بــا بــردن او بــه عمــق
احســاس و عواطــف انســاني ،احســاس همبســتگي و همــدردي ايجــاد كنــد و
زندگــي انســانها را از زوايــاي مختلــف بــكاود ،شــرايط و حصارهــاي آن را بنمايانــد
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و در عيــن حــال در روشــنكردن افــكار عمومــي تأثيــر بگــذارد ،خواننــدگان
ايرانزميــن را در ارتبــاط بــا تجربياتــم قــرار دهــم.
چنــد روز پيــش ،عكسالعملهــاي ديوانـهوار رژيــم نســبت بــه فيلــم «ردپــاي
تــرور» بهدســتم رســيد كــه حقيقتــاً مــرا غــرق در شــادي كــرد .بــاور كنيــد
خيلــي بيشــتر از محبتهــا و تشــويق دوســتان ،از فحاشــي و ناســزاگويي ايــن
دشــمنان خوشــحال شــدم.
ايــن تجربــ ٌه تازهيــي بــود.
نميدانســتم كــه فحــش
هــم خوشــحالي مــيآورد.
فكــر ميكنــم ايــن
احســاس مشــترك تمامــي
وطندوســت
ايرانيــان
باشــد كــه هــر چقــدر ايــن
دشــمنان مــردم و ميهــن
بســوزند و جيــغ و داد كنند،
خوشحاليشــان بيشــتر
ميشــود .ســوختگي آنهــا
مرهمــي اســت بــر زخمهــاي بيكــران مــادران و پدرانــي كــه فرزندانشــان را توســط
ايــن رژيــم ددمنــش و آدمكــش ازدســت دادهانــد.
امــا هــر آدم عاقلــي وقتــي ايــن حرفهــا را بخوانــد ،از شــدت حماقــت اينهــا
خنــدهاش ميگيــرد .در كيهــان هوايــي  17ارديبهشــت  76در نوشــتهيي تحــت
عنــوان «اعتــراض دانشــجويان ايرانــي بــه توطئ ـ ٌه تبليغاتــي تلويزيونــي مشــترك
فرانســه و آلمــان» ،ميخوانيــم« :اســتكبار جهانــي كــه خســته و درمانــده از
محاجــه و مقابل ـ ٌه منطقــي بــا بانــگ رهاييبخــش نظــام اســامي ايــران و امــواج
طراوتبخــش آن اســت ،در برنام ـ ٌه تلويزيونــي مشــترك فرانســه و آلمــان،نقط ـ ٌه
اوج رذالــت و خباثــت خــود را بــا تمامــي تكنيكهــاي هنــري و شــيطاني آميختــه
بــود… ايــن برنامــه در حقيقــت تريبونــي بــود در اختيــار منافقيــن و خيالپــردازي
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بيمارگون ـ ٌه ايــن گــروه تروريســت…».
اينكــه چــه كســي درمانــده اســت را همــ ٌه دنيــا ميداننــد و احتيــاج بــه
توضيــح نــدارد ،امــا عوضيگرفتــن «امــواج طراوتبخــش» ،بــا بــوي گنــد
نظامــي آخونــدي ،كــه مشــام هــر انســان متمدنــي در اقصينقــاط جهــان را
م ـيآزارد ،از ذات دغلــكار آخونــدي برميخيــزد .هــر آدمــي هــم كــه از اوضــاع
رژيــم و موقعيــت و آمادگــي مقاومــت و ارتــش آزاديبخــش باخبــر باشــد ،ميدانــد
كــه «خيالپــردازي بيمارگونه»يــي كــه ايــن رژيــم را دارد كالفــه ميكنــد ،چيــزي
نيســت جــز چشــمانداز ســرنگوني تــام و تمامــش بهدســت رزمنــدگان ارتــش
آزاديبخــش كــه خــواب خــوش از چشــمان رژيــم و مزدورانــش ربــوده اســت.
بــه نوشــت ٌه ارگان خارجكشــوري وزارت اطالعــات« ،دانشــجويان» مــزدور از
«مســئولين سياســت خارجــي دولــت جمهــوري اســامي خواســتهاند بهنحــو
مقتضــي و بــا قــدرت و قاطعيــت تمــام و ضمــن اســتفاده از ابزارهــاي الزم
قانونــي ،عكسالعمــل جــدي و مناســب را در تمامــي ابعــاد آن نشــان دهنــد.
ايــن دانشــجويان هشــدار دادهانــد كــه هرگونــه تأخيــر و تعلــل در انجــام ايــن
مســئوليت ســنگين عواقــب جبرانناپذيــري را بهدنبــال و تهاجمــات وحشــيان ٌه
فرهنگــي ديگــري را عليــه ارزشــهاي ملــي و اســاميمان در پــي خواهــد داشــت».
طــرف را بــه ده راه نميدادنــد ،ســراغ خانــ ٌه كدخــدا را ميگرفــت .حــال
كــه بعــد از رأي دادگاه ميكونــوس و پيگيــري اعتراضــات گســترد ٌه شــوراي ملــي
مقاومــت و پشــتيبانانش ،اتحاديــ ٌه اروپــا تصميــم گرفتــه ديالــوگ انتقــادي بــا
رژيــم را قطــع كنــد ،بــه ارتبــاط و مالقــات بــا وزيــران ايــن رژيــم خاتمــه دهــد
و گــوش جاسوســان ايــن رژيــم را ،كــه خــود را «ديپلومــات» جــا ميزننــد،
بگيــرد و بيــرون بينــدازد ،مگــر كســي بــه همــان آســاني دوران گذشــته بــراي
خردهفرمايشــهاي شــما تــره خــرد ميكنــد؟ وانگهــي اگــر بخواهنــد ،ميتواننــد
بــا گرفتــن وكيــل و شــكايت از محتــواي ايــن فيلــم بــه دادگاههــاي رســمي،
بخــت خــود را از نظــر قانونــي بيازماينــد .مداركــي كــه در ايــن فيلــم نشــان داده
شــدهاند ،فاكتهــاي محكمــي هســتند كــه از طريــق مؤسســات و ادارات رســمي
ابتــدا مــورد تحقيقــات بســيار مفصــل قــرار گرفتــه و بعــد اجــاز ٌه نمايششــان
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صــادر شــده اســت و همـ ٌه آنهــا دال بــر تروريســم دولتــي رژيــم حاكــم بــر ايــران
ميباشــند.
تــا آنجــا كــه مــن مطلــع شــدهام ،مــزدوران نامبــرده از طريــق تلف ـنزدن
و نشــاندادن عكسالعملهــاي ديوانــهوار ،جــز رســوايي خــود كاري از پيــش
نبردهانــد .ناگفتــه نمانــد كــه بريدهمــزدوران هــم در ايــن كار بــا آنهــا همــراه
بودهانــد و بــا گرفتــن ژســت اپوزيســيون ،ســوزش خــود را از ايــن فيلــم نشــان
دادهانــد.

هــر كــس ايــن رژيــم تروريســت را بشناســد ،ميدانــد كــه معانــي «قــدرت
و قاطعيــت تمــام» و «عكسالعمــل جــدي و مناســب» چيســت و «ابزارهــاي
الزم قانونــي» كدامنــد .وقتــي جــادان ايــن رژيــم بــه قــول آن زندانــي سياســي
رهاشــده ،بــه شــاق نــام «قانــون اساســي» دادهانــد ،معنــاي «اســتفاده از ابزارهاي
الزم قانونــي» در خــارج از كشــور هــم معلــوم اســت .ولــي [ایــن] بهاصطــاح
دانشــجويان آنقــدر خنــگ و عقبمانــده هســتند كــه نميداننــد آن ســبو
بشكســت و آن پيمان ـ ٌه گفتگــوي انتقــادي ريخــت.
در روزنامــ ٌه جمهــوري اســامي  18ارديبهشــت [ ،]۱۳۷۶تحــت عنــوان
«چهــر ٌه پرتزويــر اروپاييــان را فــاش كنيــم» ،هميــن ياوهگوييهــا بهطــور
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مفصلتــري تكــرار شــدهاند…« :كانــال مشــترك تلويزيــون آلمــان و فرانســه…
برنامـ ٌه شــيطنت كــه حــاوي توهينهــاي گســترده بــه مقــام شــامخ حضــرت امــام
خمينــي (رضــواناهلل تعالــي عليــه) بــود ،از طريــق گفتــار و تصويــر پخــش كــرد.
ايــن برنامــه همچنيــن رهبــر معظــم انقــاب و تعــدادي ديگــر از مســئولين
جمهــوري اســامي را در نهايــت وقاحــت و بيشــرمي (تروريســت) لقــب داد».
جالــب ايــن اســت كــه گويــي ناگهــان به يــك پديــد ٌه كامـ ً
ا تــازه پــي بردهاند؛
مينويســند« :بــراي مقابلــه بــا ايــن برنامههــاي وهنانگيــز ،مســئوالن سياســي
فرهنگــي كشــورمان بايــد تدابيــري بينديشــند» .بعــد ،ضمــن اظهارنظرهــاي
آخونــدي در رابطــه بــا نيروهــاي انقالبــي و ناســزاگويي بــه دولتهــاي آلمــان
و فرانســه ،ايــن نســخه را بــراي عــاج دردشــان نوشــتند« :نبايــد اينگونــه
افشــاگريها را فقــط در بيــان مســئوالن و يــا در صفحــات نشــريات خالصــه كنيــم،
بلكــه از صنعــت فيلمســازي نيــز بايــد جهــت نمايانــدن چهرههــاي واقعــي
دشــمنان اروپايــي خــود بهــره گيريــم».

آنهــا ضمــن «جنايتــكار» خوانــدن دوســتاني كــه تــا ديــروز بــا كمكشــان بــه
گفتگوهــاي مختلــف دســت زدهانــد بــه عواملشــان حالــي كردهانــد كــه« :تهي ـ ٌه
فيلمهــاي مســتند و مســتدل از جنايتهــاي حكومــت آلمــان در جنــگ تحميلــي
و افشــاي ايــن حكومــت مــكار و دورو و مطلعســاختن افــكار عمومــي مــردم
و جهــان از ماهيــت پليــد ايــن حكومــت و اينگونــه دولتهــا ،كــه پرچمــداران
دموكراســي دروغيــن و تهــوعآور قــرن بيســتم هســتند ،وظيفهيــي اســت كــه بــر
دوش هنرمنــدان ،فيلمســازان و دس ـتاندركاران نظــام فرهنگــي ميهــن اســامي
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ايــران ســنگيني ميكنــد».
بــه عقيــد ٌه مــن هــم بدجــوري ســنگيني ميكنــد! مــن هــم بهنوبــ ٌه خــود
بــراي ايــن «فيلمســازان هنرمنــد» آرزوي موفقيــت ميكنــم تــا «دهــان آلمــان
جهانخــوار و صهيونيســت» را بــا دوربيــن خــود ببندنــد يــا «بــا قاطعيــت كامــل»
خــرد و داغــان كننــد .آخــر مگــر كســي هســت كــه ندانــد كــه بخــش عمــد ٌه
توليــدات كنونــي ســينمايي و تلويزيونــي آنهــا هميــن مزخرفــات اســت؛ صنعــت
فيلمســازي آنهــا مگــر غيــر از «حفــظ نظــام» كاري هــم دارد؟

آنهــا نوشــتهاند« :آيــا شــرمآور نيســت كــه فــان شــبك ٌه تلويزيونــي آلمــان
و فرانســه ،ملــت بــزرگ و بافرهنــگ ايــران را تروريســت بنامــد؟» آخوندهــاي
حيلهگــر ،دروغگــو و دغلــكاري كــه قاتــان مــردم ايراننــد ،هــر جــا كــه گيــر
ميافتنــد ،خودشــان را پشتســر مــردم قايــم ميكننــد ،زميــن و آســمان را بــه
هــم بافتنــد تــا از زيــر جــواب اصلــي فــرار كننــد .آنهــا هســتند كــه بايــد جــواب
بدهنــد آيــا مــدارك و شــواهد ارائهشــده در ايــن فيلــم درســت هســتند يــا نــه؟
آيــا ايــن  61عمــل تروريســتي را عواملشــان در اروپــا انجــام دادهانــد يــا نــه؟
در ايــن مقالـ ٌه مســخره ،آنهــا بــا دغلــكاري آخونــدي ،ناگهــان بــه فكر كســاني
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ميافتنــد كــه از جملــه خودشــان باعــث آوارگــي آنهــا شــدهاند«:در آلمــان
خــون افــراد غيربومــي را بــا انگيــز ٌه نــژادي بــه زميــن ميريزنــد و خانههايشــان
را آتــش ميزننــد».
حيلهگــري آخوندهــا را ميبينيــد؟ اوالً آت ـشزدن خان ـ ٌه پناهنــدگان بهدســت
دولــت انجــام نميگيــرد ،بلكــه توســط گروههــاي
فاشيســتي صــورت ميگيــرد و متأســفانه بــا
واكنــش مناســب از طــرف مقامهــاي رســمي روبـهرو
نميشــود .ثانيـاً ايــن «افــراد غيربومــي» ،پناهنــدگان
سياســي از جملــه ايرانيانــي هســتند كــه ايــن رژيــم،
بيخانمــان و آوارهشــان كــرده و در غربــت مجبورنــد
بــا تحمــل ايــن توهينهــا و تهديــدات ،زندگــي را
دور از خانــه و خانــواده بگذراننــد .از آن گذشــته
تــا آنجــا كــه بــه مــن برميگــردد ،مــن تمــام
تــاش خــود را بــراي افشــاي جنايــت فاشيســتها در
آلمــان در ســالهاي اخيــر كــردهام و بزرگتريــن اثــرم
«چشــم در مقابــل چشــم» هــم موضوعــش داســتان
پناهندگــي ،آوارگــي زندانيــان سياســي و مشــكالت
روحــي و جســمي آنهــا و برخــورد بــا نژادپرســتان
آلمانــي بــوده اســت .امــا هميــن رژيــم توســط
كارگردانهايــي كــه بــه اطــراف و اكنــاف جهــان
ميفرســتد ،بزرگتريــن كارشــكنيها را كــرد تــا ايــن
فيلــم در بســياري از فســتيوالها نمايــش داده نشــود و
دعوتهــاي بهعملآمــده پــس گرفتــه شــوند.
صحنه هایی از فیلم
ايــن رژيمــي كــه ســفير ســابقش در آلمــان،
«چشم در مقابل چشم»
مصطفــوي ،همــ ٌه پناهنــدگان را «واجــبالقتــل»
اثر منصور قدرخواه
ميناميــد ،حــال ،دلســوز پناهنــدگان شــده اســت!
بــه ايــن رژيــم كــه اكنــون بــه فكــر افشــاي آلمــان و فرانســه افتــاده تــا
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انتقــام نمايــش فيلــم «ردپــاي تــرور» را از آنهــا بگيــرد ،بايــد گفــت كــه اگــر شــما
ميخواهيــد آلمــان و ارتباطهــا و فعاليتهــاي شــركتهايش را افشــا كنيــد ،كار
بســيار خوبــي اســت،امــا چــرا االن ،هشــت ســال بعــد از جنــگ ،تــازه بــه فكــر
ايــن «عمــل انقالبــي» افتادهايــد؟ چــرا زودتــر نكرديــد؟ خــود شــما بــا اكثــر
شــركتهايي كــه در توليــد
مــواد شــيميايي دســت
دارنــد ،همــكاري داريــد و
ســرمايههاي ايــن مــردم
را بــراي خريــد تجهيــزات
خــود بــه جيبشــان
ميريزيــد .اگــر آلمــان
و شــركتهاي آن متهمنــد
كــه بمــب شــيميايي
فروختهانــد ،البتــه كــه
بايــد افشــا شــوند .امــا اگــر بــه شــما بفروشــند چطــور؟ چــون در جهــت «حفــظ
نظــام» اســت مانعــي نــدارد؟
ســرماي ٌه اصلــي ايــن جانيــان بهوجــودآوردن تــرس و وحشــت در انسانهاســت.
ســاليان ســال اســت كــه خــون ميريزنــد و بيــداد ميكننــد ،بــه هم ـ ٌه حقــوق
انســانها تجــاوز ميكننــد و ديــن مــردم را ،كــه يكــي از شــالودههاي فرهنگــي
و ارزشــهاي جامعــ ٌه مــا ميباشــد ،از محتــوا خالــي كردهانــد و همچــون ابــزار
ســركوب و چمــاق  ،آن را بــر زن و مــرد و پيــر و جــوان ميكوبنــد .بــا حيلــه و
مكــر نســلي را در جنــگ خانمانســوز بــه كشــتن و فنــا دادنــد و نســلي ديگــر از
بهتريــن فرزنــدان ايــن خلــق را بــا شــقاوتي غيرقابــل وصــف قتلعــام كردنــد.
آنهــا تــرس ميآفريننــد تــا ادامـ ٌه حكومــت ننگيــن خــود را ممكــن ســازند .پــس
بايــد خــود را از ايــن تــرس برهانيــم تــا بتوانيــم مردممــان را آزاد كنيــم.
زندگــي خيلــي بيــش از آن ارزش دارد كــه آن را بــه بــازي بگيريــم .امــا
زندگــي يعنــي آزادبــودن ،آزادانديشــيدن ،آزاد انتخابكــردن… زندگــي يعنــي
27

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

حيــات داشــتن و متحركبــودن ،زندگــي يعنــي لبخنــد و ديــدن لبخنــد ديگــران،
زندگــي يعنــي احســاس خوشــبختي در زمانــي كــه ديگــران خوشــبختند.
چطــور ميتــوان زنــده بــود تــا وقتــي كــه ايــن رژيــم ميكشــد و ميســوزاند
و هــر چــه پاكــي و خوبــي اســت را ويــران ميكنــد؟
زندگــي در ايــن شــرايط فقــط وقتــي معنــي پيــدا ميكنــد كــه در ارتبــاط
بــا زندگــي مــردم باشــد .پــس بــراي نجــات زندگــي مــردم بايــد زندگــي ـيعنــي
مبــارزهـ كــرد .طلســم ايــن جانيــان ،يعنــي همــان تــرس و وحشــتي را كــه
بهوجــود آوردهانــد ،بايــد بــه هــر قيمــت شكســت .حيلههــا و فريبهــاي ايــن
رژيــم و افســونهاي كهنــه و باطلشــد ٌه آن همچــون «اســتحاله» را هــم نبايــد
گذاشــت دوبــاره جــان بگيــرد.
*****
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چند نمونه از آثار هنری منصور قدرخواه
29

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

30

صداي دلنواز شكستن استخوانهاي فرتوت ارتجاع
هفته نامه «مجاهد» ،شماره  4 ،451مرداد 1378

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

اتفاقاتــي كــه در هفتههــاي اخيــر در ميهنمــان افتــاد باعــث شــد كــه
ناشــنواترين گوشــها هــم صــداي مــردم ايــران را بشــنوند و نابيناترينكــوران نيــز
خشــم يــك خلــق در زنجيــر را ببيننــد .آري ايــن صــداي مــردم بپاخاســتهيي
بــود كــه در بزنــگاه تاريــخ ،دوســت و دشــمن را تعييــن كــرد و اراد ٌه آهنيــن خــود
را بــراي نيــل بـهآزادي و اســتقالل درميــان دود و آتــش فريــاد كــرد  .درايــن ايــام
صحــت مواضــع مقاومــت ،كــه از فــرداي انتخــاب خاتمــي توســط رهبــر مقاومــت
آقــاي مســعود رجــوي بيــان شــده بــود ،بهجهانيــان ثابــت شــد :كــه خاتمــي
جزيــي از ايــن رژيــم ســركوبگر و وحشــي اســت و ســگ زرد بــرادر شــغال اســت.
خاتمــي كــه بارهــا سرســپردگيش را بــه وليفقيــه ابــراز كــرده اســت،
اينبــار بــا فرمــان ســركوب ،دســتگيري و شــكنج ٌه دانشــجويان ماهيــت واقعــي
و ضــد مردمــي خــود را بــه بارزتريــن شــكل نشــان داد و آنطــور كــه نايــب
رئيــس مجلــس ضدمردمــي رژيــم حســن روحانــي بيــان كــرد« :همــ ٌه اركان
نظــام ،همــه مســئولين بــدون هيچگونــه اختــاف نظــر نســبت بهبرخــورد قاطــع
اتفــاق نظــر» داشــتند.
امــا قبــل از ايــن اتفاقــات مهــم ،مدتهــا بــود كــه ســران و اعــوان و انصــار
رژيــم بــراي جلوگيــري از قيــام مــردم از «تهاجــم فرهنگــي» بهنظــام مقــدس
جمهــوري اسالميشــان ســخن ميراندنــد ،جيغهــاي بنفــش ميكشــيدند
وهشــدارهاي بيوقفــه صــادر ميكردنــد  .آخوندهــا كــه نفــرت و بيــزاري را هــر
روز و هــر شــب در نگاههــاي مــردم ميبيننــد بــراي تقويــت تهمانــد ٌه نيروهــاي
سركوبگرشــان و مرتبطكــردن ايــن حــركات مردمــي  ،انقالبــي و اســتقاللطلبانه
بهنيروهــاي بيگانــه از تهاجــم فرهنگــي دشــمنان نظــام صحبــت ميكردنــد.
تهاجــم فرهنگــي در حقيقــت نــام ديگــر افشــاي مســتمر كشــتار ،شــكنجه و بيداد
آخوندهــا اســت ،كــه توســط صــداي مجاهــد و ســيماي مقاومــت عملــي ميشــود
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يــا بهصــورت انــواع اعالميههــا و شــبنامهها بهدســت هــواداران مجاهديــن و
مقاومــت در هــر كــوي و بــرزن ميهــن در بيــن مــردم جــاري ميشــود.
آخوندهــا كــه تــوان مقابلــه بــا مقاومــت فزاينــده و دليران ـ ٌه مــردم ايــران و
فرزندانشــان را ندارنــد ســعي ميكننــد بــا تقويــت پارازيــت روي ســيماي مقاومــت
و راديــو صــداي مجاهــد ،از شــنيدن صــداي دلنــواز شكســتن اســتخوانهاي فرتوت
خــود جلوگيــري كننــد.

تابلو «پایان عمر شیطان» اثر منصور قدرخواه

آخوندهــاي ددمنــش بــا زيــر پــا گذاشــتن تمامــي قوانيــن بينالمللــي
بهمنظــور مختلكــردن برنامههــاي ماهوارهيــي مقاومــت بــر روي آن پارازيــت
مياندازنــد كــه باايــن كار موجــب اختــال در برنامههــاي ماهوارهيــي ديگــر
هــم ميشــوند .نقــض ضوابطــي كــه از طــرق قانونــي ميتــوان آن را پيگيــري
نمــود.
حــدود ســه ســال پيــش بهدنبــال ريــزش دنبالــهدار ســركردگان ســپاه
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پاســداران ،محســن رضايــي ســركرده آدمكــش ايــن ارگان ســركوبگراز كار خــود
اســتعفا داد تــا بهمنظورجبــران كمكاريهــاي فرهنگــي! خــود در ســمت دبيــر
مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام بــهكار فرهنگــي پرداختــه و از ايــن طريــق
ب ـا دشــمنان نظــام مقابلــه نمايــد .موفقيــت ايــن ســركرده ســركوبگر و باتجربــه
آنقــدر زيــاد بــود كــه آقــازاده هــم از پيــش مامــان جــان بهخــارج فــرار كــرده
و از جنايتكاربــودن ســران رژيــم و پــدر خويــش در راديوهــاي مختلــف ســخن
گفــت .البتــه گــرگزاده ب ـهزودي در دســت مافيــاي خــون آشــام وطنــي تحــت
كنتــرل نيروهــاي خــودي در آمــد و بــا چنــگ زدن بـهروي آزاديخواهــان واقعــي
خــوي و طينــت ضــد مردمــي خــود را نشــان داد.
خاتمي و شعارهاي بيمحتوا
در هميــن دوران خاتمــي وزيــر ارشــاد وسانســور رژيــم در زمــان جنــگ هــم
باشــعارهاي پرطمطــراق و بيمحتــوا از جملــه آزادي و جامعــه مدنــي بهميــدان
آمــد تــا مانــع گســترش مقاومــت روز افــزون مــردم شــود .هــدف او ايــن بــود كــه
بــا جعــل شــعارهاي مقاومــت بهخيــال خــود آنــرا آچمــز كنــد .امــا شــعارهاي
برآمــده از نيــاز تودههــا روح پــر تپــش و ديناميــزم تاريخــي خــود را دارد و
شــعارهاي فريبكارانــه آخونــدك دجــال ،خاتمــي و دم زدن ازآزادي و حقــوق زنــان
نيروهــاي مقاومــت و مــردم آگاه را نخواهــد فريفــت.
همچنانكــه افــكار عمومــي جهانيــان شــاهد بودهانــد كــه بعــدازروي كار
آمــدن آخونــد خاتمــي نيروهــاي مقاومــت نهتنهــا از فعاليتهــاي خــود نكاســتند،
بلكــه بــر دامن ـ ٌه افشــاگريهاي خــود بهنحــو چشــمگيري افزودنــد .روياروييهــاي
بــزرگ آزاديخواهــان ايرانــي در اقصــي نقــاط جهــان از ليــون گرفتــه تــا نيويــورك
و از رم تــا كلــن و واشــينگتن و پايتختهــاي ديگــر جهــان بــراي ملــت ايــران بســا
پيروزيهــا بهارمغــان آوردنــد و ياوهگويــان اســتحالهچي را رســوا كردنــد.
واحدهــاي عملياتــي مجاهديــن نيــز بــا عمليــات قهرمانانـ ٌه خــود در شــهرهاي
مختلــف بهخونكشــيده مــان حماســههايي شــگفت آفريدنــد .ايــن سلســله
فعاليتهــا بــر مبنــاي مشــكالت بنيــادي ناشــي از ماهيــت ارتجاعــي آخوندهــا
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بهتضادهــاي باندهــاي رژيــم آن چنــان دامــن زد كــه پاســدارصفوي جانشــين
محســن رضايــي كار فرهنگــي را ضــد نظــام و بــر عليــه ولــي فقيــه ارزيابــي كــرد
و قــول داد كــه  « :گــردن خواهــد زد» و «زبــان قطــع خواهــد كــرد».
تجربـ ٌه  20ســال حكومــت ســياه آخوندهــا ثابــت كــرده اســت كــه ايــن تنهــا
وعدهيــي اســت كــه آخوندهــا و عوامــل سركوبگرشــان بــه آن عمــل خواهنــد كرد.
كشــتار شــقاوتبار و خمينيگونــه نويســندگان و كســاني كــه در چهارچــوب
همــان نظــام و بــهدور از اعمــال خشــمگينانه و بهنحــوي مؤدبانــه و فرهنگــي
ميخواســتند ايــن رژيــم را از درون اصــاح و اســتحاله كننــد در هميــن راســتا
صــورت گرفــت.

آخونــد خاتمــي ،كــه چشــم اميــد اســتحالهچيان بــوده و هســت ،خــود از كــم
و كيــف ماجــرا ،ماهيــت و هويــت قاتــان و سلســله مراتــب فرماندهــي و دســتهاي
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پشــت پــرده آن باخبــر بــود .امــا او بــراي «حفــظ تماميــت نظــام» و در توافــق
بــا خامن ـهاي و بــراي كســب امتيــاز ،از افشــاي آنهــا جلوگيــري كــرد .در حالــي
كــه خاتمــي ميتوانســت بااســتفاده از ايــن جنايتهــا و افشــاي آنهــا و معرفــي
قاتــان زيــرآب ولــي فقيــه را بزنــد .امــا خاتمــي ،ايــن پــس مانــده خمينــي و
شــاگرد بهشــتي ملعــون چاقويــي اســت كــه دســته خــود را نميبــرد و ايــن را
خــود آشــكارا از همــان آغــاز بــر ســر كار آمدنــش ميگفــت كــه انتخــاب خــود را
«رأي بهنظــام» تلقــي ميكنــد .نظامــي كــه بــر محــور واليتفقيــه اســت كــه
آن نيــز «منتســب بــه وحــي» ميباشــد.

تابلو «بجنگ تا بجنگیم» پیش به سوی انقالب دمکراتیک مردم ایران
اثر منصور قدرخواه

خاتمــي كــه ســرنخها و قاتــان را بهخوبــي ميشــناخت از هيــچ تالشــي
بــراي الپوشــاني ايــن پرونــده جنايتبــار كوتاهــي نكــرد تــا آنجــا كــه حتــي
سـروصداي طرفدارانــش هــم درآمــد .او تــا يــك مــاه ونيــم بعــد از ايــن قتلهــاي
زنجيرهيــي و پــس از آن كــه تعــدادي از عامــان را فــراري دادنــد ،بــر اثــر فشــار
افــكار عمومــي و افشــاگريهاي مختلــف مجبــور شــد بهدســت داشــتن مأمــوران
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وزارت اطالعــات در ايــن قتلهــا اعتــراف كنــد .البتــه نــام و ســمت آنهــا را ماههــا
همچنــان بــه بهان ـ ٌه اســرار ملــي فــاش نكــرد .تــا اينكــه ســناريو «خودكشــي»
ســعيد امامــي ،معــاون وزارتخانــه اطالعــات و آخونــد فالحيــان و درينجفآبــادي
بـرروي پــرده آمــد .دروغ رســوايي كــه حتــي نزديكتريــن عوامــل رژيــم هــم آنــرا
بــاور نــدارد .
خاتمــي ميتوانــد فرومايــگان پســت سياســي ،امثــال اكثريتيهــا ،تودهييهــا،
ســلطنتطلبان و جمهوريخواهــان دروغيــن را در دام خــود بيفكنــد .امــا هرگــز
نميتوانــد عنصــر بــا شــرف ايرانــي و متعهــد بهمردمــش را بفريبــد .زيــرا اينــان
كــه زيــر علــم ايــن روضــه خــوان بهاصطــاح مــدره ســينه ميزننــد نــه بــه اراده
خــود بلكــه بــه تصميــم رفســنجاني كــه همـ ٌه آنهــا را بارهــا تــا سرچشــمه بــرد و
تشــنه برگردانــد و بــه فرمــود ٌه وزارت بدنــام اطالعــات و البتــه بــراي اســتفاده عليه
آلترناتيــو مردمــي و دموكــرات يعنــي شــوراي ملــي مقاومــت« ،اپوزيســيوننما»ي
رژيــم شــدند.
رابطه عنصر فرهنگي با شرايط و نياز دوران زندگيش
از آنجــا كــه حاميــان خاتمــي بــا داعيـ ٌه روشــنفكري و بهخصــوص بــاژســت
فرهنگــي و هنــري بهميــدان ميآينــد ،بــراي مقابلــه بــا ايــن عناصــر بايســتي
نقــش و تأثيــر فرهنــگ در جنبشــهاي دموكراتيــكومردمــي را در برابــر رژيمهــاي
ســتمگر مــورد بررســي قــرار داد و در ايــن ميــان بايــد از تجــارب موجــود در
جهــان ســود جســت.
ايــن اعتقــاد عميــق مــن اســت كــه هيــچ هنرمنــدي را نبايــد در كنــار
ديكتاتــوري بهرســميت شــناخت و از او بهاحتــرام يــاد كــرد .همچنــان كــه ديگــر
جنبشــهاي مــردم جهــان بهحماســههاي هنرمندانــي مفتخرنــد كــه در دوران
ديكتاتوريهــاي حاكــم بــر آنهــا شــوريدهاند وانقالبيــان جــان بــر كــف را حمايــت
كردهانــد .در زمــان فرانكــو در اســپانيا بخــش مهمــي از مبــارزان هنرمندان مســلح
و جنگجــو بودهانــد .در ديكتاتوريهــاي نظامــي آمريكايجنوبــي ،دوران ســرهنگها
در يونــان ،در آفريقــا و البتــه در كشــور خودمــان ،هنرمنــدان هميشــه خــاري در
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چشــم ســتمگران بودهانــد و هســتند.
اگــر ناصــر خســروها ،فردوســيها ،ســعدي و حافظهــا نبودنــد ،اگــر
در پهنــ ٌه فرهنــگ و ادب پارســي صوراصرافيــل  ،فرخــي و عارفهــا وفــروغ
فرخــزاد ،بهرنگــي ،دانشــيان ،گلســرخي ،ســعيد ســلطانپور و ســاعدي ،ورداســبي و
حبيبيهــا نبودنــد آيــا از ادبيــات و فرهنــگ ايرانــي ســربلند و پــر غــرور چيــزي
باقــي ميمانــد؟

ايــن بحــث از دو نظــر حائــز اهميــت اســت .يكــي اينكــه مــا بــا رژيمــي
طــرف هســتيم كــه بــا روشــهاي فاشيســتي مذهبــي و سوءاســتفاده از ريشـههاي
فرهنگــي جامعــه قــدرت را بهدســت گرفتــه و يكــي از فاجعهآورتريــن دوران
را بهمــردم و تاريــخ مــا تحميــل كــرده و ديگــر اينكــه يــك تابــو در ميــان
مــردم در رابطــه بــا هنرمنــدان وجــود دارد .چيــزي كــه بايــد شكســته شــود،
زيــرا هركســي در هــر زمينهيــي ،سياســي يــا فرهنگــي ،مســئول اعمــال و
موضعگيريهــاي خويــش اســت .آنهــا كــه نامــه نوشــتن بهخاتمــي و حمايــت از
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ايــن روضهخــوان را مبــارزه مينامنــد و كانــون كذاييشــان بــا اجــازه گرفتــن از
وزارت اطالعــات و رســيدگي وزيــر ارشــاد اســامي آخونــد هــا ،يعنــي مهاجرانــي،
ب ـهكار مشــغول ميشــود بايــد پاســخگو باشــند .ايــن عناصــر كــه بعض ـاً بــدون
خجالــت بــراي دعــوت ايرانيــان و هنرمنــدان در تبعيــد بهخارجــه هــم ميآينــد
و تــاش ميكننــد تــا راه رفتــن زيــر قبــاي حاجــي خاتمــي را نشــان ديگــران هــم
بدهنــد يــا بــا كشــف حجــاب در اروپــا تبليــغ رژيــم را ميكننــد و از شــخصيت
مهاجرانــي دفــاع ميكننــد بايــد بداننــد كــه ايــن اقداماتشــان چيــزي جــز آب
ريختــن بــه آســياب رژيــم ضــد انســاني و ضــد فرهنگــي آخوندهــا نيســت.
سؤال تاريخي در مقابل همه هنرمندان و روشنفكران
اكنــون در ايــن مرحلــه از تاريخمــان يــك پرســش تاريخــي در مقابــل همــه
هنرمنــدان و روشــنفكران قــرار دارد و آن اينكــه در ايــن نبــرد سرنوشــت ســاز
بيــن مــردم و ايــن رژيــم خونخــوار جانــب كــدام طــرف را دارنــد؟
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وقتــي بــه ايــن ســئوال ،كــه از اساس ـيترين پرسشــهاي تاريخــي در مقابــل
هرايرانــي اســت ،فكــر ميكنــم و بهاوضــاع مــردم ميانديشــم  ،بســياري توقعــات
از عنصــر فرهنگــي و بهطــور
مشــخص از هنرمنــدان در
مــا زنــده ميشــود  ،زيــرا
آنــان بهدليــل نــوع كارشــان
چشــمهاي
نميتواننــد
خــود را برحقايــق ببندنــد و
حيلههــا و نيرنگهــاي رژيــم
را ناديــده بگيرنــد.
آبشــخور هنــر اصيــل
و مردمــي هميشــه از بيــان
چگونگــي شــرايط زندگــي
مــردم و رودرروييهــاي آنــان
بــا حاكمــان ظالــم بهوجــود
آمــده اســت و براســاس ضربالمثــل معــروف ،حرفــي كــه ايــن چنيــن از دل
برآيــد بــر دل نشــيند .بههميــن دليــل هنرمنــدان و شــاعران مردمــي در قلبهــاي
مــردم جــا دارنــد و شــعرهاي آنــان زمزم ـ ٌه روزمــر ٌه مــردم و اســتداللهاي نهفتــه
در سخنانشــان اســت.
هنــر را ادراك عاطفــي از طبيعــت و پيرامــون تعريــف كردهانــد .نقــش
هنرمنــدان هماننــد سيســتم عصبــي جامعــه اســت .آنهــا در قبــال هــردردي
واكنــش عدالتخواهانــ ٌه خــاص خــود را دارنــد .بهايــن ترتيــب در زمانيكــه
صــداي تازيانــه هــاي دژخيمــان آخوندهــا بــر گــرد ٌه مردمــان ســتمديده و فريــاد
دلخــراش ناشــي از آن در چارســوي ميهــن شــنيده ميشــود  ،چشــمك و چــراغ
زدن بهآخونــد خاتمــي و گفتــن اينكــه هنــر كاري بهسياســت نــدارد چيــزي
جــز همدســتي بــا آخوندهــا نيســت.
روشــنفكران و هنرمنــدان در كارشــان  ،در افكارشــان نميتوانــد از زمــان
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خــود و اتفاقــات آن متأثــر نباشــند و كار خــود را بــي تأثيــر از آن بداننــد .آنــان
نبــض و عصــب جامعــه هســتند .بــا دردهــا غمگيــن ميشــوند و بــا شــاديها
بهشــور مــي آينــد .در اوج يــأس  ،اميــد را در دل زنــده نــگاه ميدارنــد و
آنــرا تقويــت ميكننــد .آنهــا هرگــز واقعيــت را بهفراموشــي نميســپارند.
دوســتان و دشــمنان مــردم را بهخوبــي و بهوضــوح تشــخيص ميدهنــد و خــود
و مردمشــان را فريــب نميدهنــد .زيــرا وقتــي در تاريكــي و در ســرما روزگار
ميگذراننــد ،نميتوانــد تعريــف روشــنايي و گرمــا را بهدســت بدهنــد .وقتــي
شــاهد ســوختن حــرث و نســل يــك ميهــن هســتند ،قــادر نخواهنــد بــود كــه
ناجــي صلــح و ســازش بــا ســتمگران باشــند .آنــان بايــد كارشــان بــا نيازهــاي
روحــي يــك جامعــه همخــوان باشــد.

ســخن آخــر ايــن كــه در شــرايط فعلــي هنرمندانــي كــه همــگام بــا مــردم
ايــران در صــدد ســرنگوني رژيــم آخوندهــا هســتند جــز يــاري رســاندن بهمقاومت
و ارتــش آزاديبخــش راه ديگــري ندارنــد .مقاومتــي كــه طــي دو دهــه مبــارزه
خونبــار همــواره بــراي گردهــم آوردن تمامــي نيروهــاي مردمــي و آزاديخــواه و
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وطــن پرســت ،بــا هــر مــرام و عقيدهيــي كــه باشــند ،بيشــترين بهــا را پرداختــه
و دســتهايش را بــه ســوي هــر ايرانــي متعهــد دراز نمــوده اســت.

در طــول تاريــخ ،هنرمنــدان پيشــروان فكــري جامعــه بودهاند كــه از طريق كار
خــود و در مــواردي بــا برگرفتــن ســاح ،بهنبــرد بــا عامــان زورگــو برخواســتهاند.
در كشــور مــا نيــز هنرمنــدان مردمــي بــا حمايــت از مقاومــت عادالنــه مــردم
ايــران بــه يــاري آنــان مــي شــتابند .مــردم ايــران از آنهــا كــه بهبهانــه هــاي
مختلــف بــه آســياب ســتمگران خونريــز آبهــا ريختهانــد و بــا ســكوت خــود بــا
آنــان مماشــات كردهانــد ،بيــزاري ميجوينــد و از سازشــهاي نفرتانگيــز آنهــا
بهزشــتي يــاد ميكننــد .خوشــا بهحــال هنرمنــدان و روشــنفكراني كــه در
مقابلــه بــا سازشــكاران قــرار دارن ـد.
*****
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خبــر بــا اينكــه ســالها بــود انتظــارش ميرفــت ،مــرا بازهــم شــوكه كــرد.
برنهــارد ويكــي در ســن هشــتاد ســالگي بــدرود حيــات گفــت .بهراســتي مــرگ
ســرفصلي اســت بــراي بازمانــدگان .بــراي جمعبنــدي يكزندگــي ،يــكراه! بــراي
قلبــي كــه تپيــده ،چشــمي كــه ديــده ،مغــزي كــه انديشــيده و پاهايــي كــه
راهــي را رفتــه اســت و…
برنهــارد ويكــي نمونــ ٌه برجســت ٌه ســازشناپذيري هنــر فيلــم و سينماســت.
هنــري كــه در قــرن بيســتم بهعنــوان پيچيدهتريــن ،باقدرتتريــن ،جذابتريــن
و مؤثرتريــن ،امــا در عينحــال بهعنــوان مكارتريــن و انحصاريتريــن هنــر،
زندگــي انســانها را تحــت تأثيــر خــود قــرار داده اســت.
برنهــارد ويكــي ،كــه در ســال  1919در اتريــش بهدنيــا آمــد ،پاســپورت
سوئيســي داشــت و در آلمــان زندگــي ميكــرد .وي در زمــان هيتلــر در 19
ســالگي بهداليــل گرايــش ضدفاشيســتي و انساندوســتانهاش بــه اردوگاههــاي كار
اجبــاري فرســتاده شــد و مــورد شــكنجههاي فــراوان قــرار گرفــت .او احساســات
و مشــاهدات آن دوران ســخت را هيـچگاه بهفراموشــي نســپرد و امانتــدار رنجهــا،
مشــقتها ،گرســنگيها و مرگوميرهــاي همرزمانــش بــود.
برنهــارد در آثــار هنــري خــود ،بهارائــ ٌه كليشــهيي از فاشيســتها اكتفــا
نميكــرد ،بلكــه بــا ســفر بــهدرون كاراكترهــا پــرده از اســرار فاشيســتهاي
انســاننمايي برميداشــت كــه در ظاهــري كام ـ ً
ا آراســته در لبــاس دوســت بــا
فرصتطلبــي و بــراي پيشــرفت خــود دســت بههرجنايتــي ميزننــد .آثــار او
يــادآور تاريكتريــن دوران تاريــخ آلمــان اســت.
برنهــارد باوجــود تبحــر و خالقيتــش در كار ،بهخاطــر ســازشناپذيريش،
مشــكالت زيــادي بــراي ادامــ ٌه كار داشــت .او بعــد از جنــگ جهانــي دوم در
ابتــدا هنرپيشــگي ميكــرد و بــا فيلــم «آخريــن پــل» در نقــش فرمانــده
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بــا صالبــت و عــادل پارتيزانهــاي مقــاوم جــاي خــود را در ســينما بــاز كــرد و
فيلمهــاي مختلفــي را بــازي ميكــرد كــه فــروش زيــادي داشــت .امــا برنهــارد
بــهزودي بهدليــل كمبــود فيلــم و آثــار بــاارزش و از آنجهــت كــه بســياري
از فاشيســتهاي دوران هيتلــري ناگهــان همــه دموكــرات از آبدرآمــده بودنــد
و فرهنــگ فراموشــي و ابتــذال را بهجامعــه تزريــق ميكردنــد ،شــغل خــود را
عــوض كــرد و بهكارگردانــي پرداخــت.
او اوليــن فيلمــش را كــه مضمونــي ضدجنــگ داشــت بــا نــام «پــل»
در ســال  1959ســاخت .ايــن فيلــم داســتان ســربازان نوجوانــي بــود كــه در
آخريــن روزهــاي جنــگ در ســال  1945بايــد يــك پــل را كــه از نظــر نظامــي
هيــچ اهميتــي نداشــت ،بههرقيمــت حفــظ ميكردنــد و يكــي پ ـساز ديگــري
بيهــوده كشــته ميشــدند .و ايــن درحالــي بــود كــه نيروهــاي هيتلــري در
شــهرهاي بــزرگ شكســت خــورده بودنــد .ايــن فيلــمموفقيتــي جهانــي كســب
كــرد و كانديــداي جايــز ٌه اســكار شــد .بــهزودي متروگلديــن مايــر ،بزرگتريــن
كمپانــي هاليــوود ،از برنهــارد ويكــي بــراي ســاختن فيلــم دعــوت كــرد .او كــه
بــا سرشــناسترين هنرپيشــگان آنزمــان ازجملــه مارلــون برانــدو ،يــول براينــر،
اينگريــد برگمــان و آنتونــي كوييــن كار ميكــرد و فيلمهــاي خــوب و موفقــي
ميســاخت ،بهدليــل نفــوذ بيــشاز حــد تهيهكننــدگان آمريكايــي و دخالــت
آنهــا در مونتــاژ ،بــراي هميشــه بههاليــوود پشــت كــرد و بــه آلمــان بازگشــت.
او هنرمنــدي ســازشناپذير بــود و حاضــر بــود زندگيــش را وقــف ايــن كار كنــد.
هم ـ ٌه همــكاران او احســاس دوگانــه يــي بــا او داشــتند .زيــرا از طرفــي بهخاطــر
ســختگيريهايش در كار از او دلگيــر ميشــدند ،ولــي وقتــي نتيجــ ٌه كارهايــش
را ميديدنــد عاشــقانه دوســتش داشــتند .او برخــاف اكثــر همكارانــش،
پرنســيپهايش را بههرقيمــت حفــظ ميكــرد و هرچنــد آثــار زيــادي نتوانســت
بهوجــود بيــاورد ،ولــي بهخــودش و ديدگاههايــش وفــادار مانــد.
از فيلمهــاي او ميتــوان «معجــزه مالیخيــا»« ،ميهمانــي خانــم»« ،فتــح
ســيتادل»« ،زنزيبــا» يــا «آخريــن دليــل» و «شــبك ٌه تــار عنكبــوت» را نــام
بــرد .اينــك بــا درگذشــت برنهــارد ويكــي ،خاطــرات او برايــم بــار ديگــر زنــده
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ميشــود.
برنهــارد ويكــي را از ايــران ميشــناختم .در ســال 1358پــس از خــروج از
ايــران ،پــس از بررســي آثــار كارگردانهــاي مطــرح آلمــان ،او برايــم بهتريــن بــود.
بهپيشــنهاد مــن فيلمهــاي ويكــي در ســمينارهاي درســي دانشــگاه وارد كارمــان
شــد .ويكــي و كارهايــش هميشــه بــراي مــن دوستداشــتني و آموزنــده بــود.
تــا اينكــه موفــق شــدم فيلــم ســينمايي «چشــم درمقابــل چشــم» را بســازم.
موضــوع ايــن فيلــم مســأل ٌه پناهندگــي سياســي و عوامــل بهوجــود آمــدن آن ـ
ســركوب و شــكنجه در كشــورهاي مبــدأـ و ضديــت بــا خارجيــان در آلمــان بــود.
ايــن فيلــم در قالــب داســتان ،برخــورد يــك زندانــي سياســي رهاشــده از بنــد
را بــا شــكنجهگرش پــس از آزادي در خــارج از كشــور مطــرح ميكــرد .ايــن
فيلــم بهدليــل شــرايط ويــژ ٌه ســالهاي 1992و  1993مــورد توجــه بســيارقرار
گرفــت .زيــرا در آن ســالها فاشيســتهاي آلمانــي بيــشاز هشــتهزارحمل ٌه
وحشــيانه بــا كوكتــل مولوتــف برضــد خارجيــان در آلمــان صــورت داده بودنــد.
ايــن حمــات كشــته و زخمــي بســيار برجــاي نهــاد .ايــن فيلــم كــه قبــل از
شــروع ايــن حمــات ســاخته شــده بــود بهخاطــر طــرح مســائل روز از طــرف
انساندوســتان و آلمانيهــاي مترقــي پشــتيباني و البتــه بــا كارشــكنيهاي مخالفــان
آنهــا روبـهرو شــد .ايــن فيلــم در  1 8فســتيوال مختلــف شــركت داشــت .در يكــي
از فســتيوالهاي آلمــان كــه ايــن فيلــم را دعــوت كــرده بودنــد ،برنهــارد ويكــي هــم
بهعنــوان ميهمــان برجســته دعــوت شــده بــود.
مــن بــراي اولينبــار از نزديــك بــا او آشــنا شــدم و بســيار خوشــحال بــودم.
امــا فيلــم «چشــم درمقابــل چشــم» را در افتتاحيــ ٌه فســتيوال بــا يكفيلــم
بيمحتــواي كمــدي در يــك ســينماي مجــاور همزمــان كــرده بودنــد و در همــان
زمــان هــم كليــد شــهر را بهبرنهــارد ويكــي ميدادنــد .او باوجــود بيمــاري ،بعــد
از خوانــدن داســتان فيلــم مــن ،بــه برگزاركننــدگان فســتيوال اعتــراض كــرد كــه
چــرا فيلــم مــرا در ايــن زمــان انداختهانــد و بســيار از ايــن مســأله ناراحــت شــده
بــود .ايــن مســأله در مطبوعــات آن شــهر هــم س ـ روصدايي كــرد .آنهــا مجبــور
شــدند كــه فيلــم «چشــم در مقابــل چشــم» را دوبــاره نشــان دهنــد و بــراي
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مــن هــم باعــث افتخــاري بــود كــه چنيــن اســتادي از مــن اينچنيــن مصرانــه
حمايــت ميكنــد.
او بعــد از ديــدن فيلــم مــرا بســيار تشــويق كــرد و تعجــب خــود را ابــراز
ميكــرد كــه توانســتهام ايــن فيلــم را بــدون تهيهكننــده بســازم .لطفــش آنقــدر
زيــاد بــود كــه بعــد از مدتــي تلفــن زد و گفــت كــه مايــل اســت كــه مــرا ببينــد.
فاصلــ ٌه مــن بــا او كــه در مونيــخ زندگــي ميكــرد بســيار دور بــود ،امــا در
صحبتهايــي كــه بعدهــا در خانـهاش بــا او داشــتم متوجــه شــدم بهدليــل اينكــه
شــوهرخواهرش يــك دكتــر ايرانــي بــوده ،درمــورد ايــران بســيار ميدانــد .او
در مــورد روي كار آمــدن خمينــي از مــن پرســيد و تعجــب ميكــرد كــه ملــت
بافرهنــگ ايــران بــه ايــن سرنوشــت دچــار شــده باشــند .وقتــي مــن بــهاو توضيح
دادم كــه در اثــر كشــتار و شــكنج ٌه آزاديخواهــان و نيروهــاي انقالبــي در زمــان
شــاه و فــرار بخشــي از آنهــا ،جنبــش رهبــري خــود را نداشــت و تنهــا آخوندهــا
بودنــد كــه بــا شــبك ٌه مســاجد توانســتند رهبــري انقــاب ضدســلطنتي را ســرقت
كننــد ،از مــن پرســيد حــاال چــي؟ مقاومتــي هســت؟ وقتــي بــا او از مبــارزات
مــردم ،آمــار شــهيدان راه آزادي و زندانيــان سياســي و بهخصــوص از ارتــش
آزاديبخــش و اهــداف دموكراتيــك شــورا حــرف زدم ،بــا لبخنــد معنـيداري نشــان
داد كــه از ايــن مســأله خرســند اســت .يكــي از حرفهايــش ايــن بــود كــه مواظــب
فاشيســتهايي كــه بعــد از پيــروزي لبــاس عــوض ميكننــد ،باشــيد.
آخريــن خاطــر ٌه بهيــاد ماندنــي مــن از او لحظـ ٌه خداحافظــي بــا او در خانـهاش
بــود .درحاليكــه بــاران شــديدي ميباريــد ،برنهــارد  80ســاله ،شــخصيتي
دوستداشــتني بــا تجربــ ٌه پربــار هنــري ،بهرغــم رنجــي كــه از بيماريــش
ميبــرد ،روي بالكــن آمــد و درحاليكــه لبخنــدي بــر لــب داشــت بــا صدايــي
لــرزان امــا مصمــم گفــت« :فرامــوش نكــن كــه چــي بهــت گفتــم».
*****
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وقتــی در کنفرانــس واشــینگتن در روز  14آوریــل  2011ویدئویــی 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
برجســته و ژنرالهــای ارشــد آمریکایــی هــم حضــور داشــتند و غمــی کــه در
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 جلـ ِو 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
بعــدا ً 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.
بــه راســتی در روزجمعــه خونیــن  19فروردیــن  8( 1390آوریــل )2010
مجاهدیــن ســاکن شــهر اشــرف ایــن دژ پایــداری و غــرور و انســانیت در اوج
مظلومیــت و فراتــر از همــه حماســه هــای تاریخــی ،تبدیــل بــه تمامیــت اعتبارات
نــوع بشــر متمــدن و عدالتخــواه شــدند.
بــه راســتی آنــان در تــک تــک اعمــال و عکــس العملهایشــان بســیار فــرا
انســانی و بــا منطقــی بســیار ســازنده بــرای همــه انســانهاي حــق طلــب رفتــار
کردنــد .نــام ایــن منطــق ایســتادگی کامــل ،مقاومــت قهرمانانــه اســت که در
شــعار بیــا بیــا بیــا خالصــه میشــود دیــده و شــنیده میشــود و ایــن شــعار در 19
52

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

فروردیــن درســی فرامــوش ناپذیــر بــه دشــمن داد و بــه ایــن طریــق دشــمن را
بــه اســتیصال کامــل و در آســتانه ســرنگونی محتــوم فــرو بــرد.
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
ســال  67منتظــری قیــد ولــی
فقیــه دوم و جانشــینی خمینــی
جــاد را زد  ،در نامــه معروفــش
بــه ایــن جــاد گفــت  :کــه بــا
کشــتن مجاهدیــن نمیتــوان
آنهــا را از بیــن بــرد .آنــان یــک
روش فکــری هســتند.
امــا حماقــت ناشــی از
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
تــر و شــکنجه هــای بــی رحمانــه بــوده اســت.
بــه راســتی مجاهدیــن چــرا بــا وجــود ایــن ضربــه هــای بســیار هولنــاک
و ماکزیمــم خشــونت نــه تنهــا از بیــن نرفتنــد بلکــه هــر بــار بیــش از قبــل
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؟
آری بــه بهتریــن شــکلی از پــس همــه فشــارهای کمرشــکن و جنایــات
هولنــاک بصــورت غیــر قابــل تصــور و وصــف ایســتادند و بــا تمــام ســردیها و
ـدار بــا
تاریکیهــای ایــن جهــان غـ ّ
همــه مماشــات قدرتمنــدان ایــن
دنیــا ،همــه مصائــب را بــه جــان
خریدنــد و فریــاد زدنــد آری آری
شــب گذراســت تــا انســانهای
تشــنه بــه آزادی و عدالــت بــه آن
ایمــان آورنــد کــه فقــط پافشــاری
بــر اصــول و احقــاق حقــوق اســت
کــه میتوانــد جــواب جباران باشــد
و خمیــدن در مقابــل دشــمن
شایســته انســانی زیســتن نیســت.
خامنــه ای خــون آشــام و
دوقلوهایــش مالکــی و احمــدی
نــژاد در مقابــل ایــن ســئوال قــرار
دارنــد کــه دیگــر بــا چــه حربــه
ایــی میخواهنــد مجاهدیــن را
نابــود کننــد و مگــر جنایتــی متصــور بــوده کــه اینــان بــا ایــن اســتواران تاریــخ
بشــری انجــام بدهنــد و نــداده باشــند؟
آری اشــرفیان نــه تنهــا از شــما دیوصفتــان هراســی ندارنــد بلکــه بــه شــما
جانیــان قهرمانانــه بیــا ،بیــا ،بیــا هــم میگوینــد.
امــا حســاب رژیــم و عوامــل جنایــت کارش بــه جــای
خــود میباشــد و بعــد از  ۳۲ســال مبــارزه در تمــام زمینــه هــا
رســوا تــر از آن اســت کــه نیــاز بــه توضیــح بیشــتر داشــته باشــد.
آیــا آمریــکا و عناصــر تصمیــم گیرنــده از تجربــه و شــناختی کــه رژیــم در مقابــل
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دشــمن اصلــی اش یعنــی مجاهدیــن بدســت آورده اســت بــی خبرنــد .چنــدی
پیــس یکــی از مشــاوران امنیتــی رئیــس جمهــور ســابق آمریــکا در کنفرانســی
(بــرای پیشــگیری از جنایــات در حــال اتفــاق و نقــش مقاومــت ایــران بعنــوان
تنهــا راه جــواب در مــورد رژیــم ایــران در واشــینگتن) اعتــراف کــرد کــه در کاخ
ســفید بیشــترین بحثهــا پیرامــون ایــران بصــورت دائمــی و روزانــه در جریــان
بــوده اســت.
چندیــن موسســه تحقیقاتــی بطــور دائــم فقــط در مــورد ایــران تحقیــق
میکننــد و ایــن موسســات هــزاران نفــر را در باصطــاح کار علمــی و پژوهشــی
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
دنیــا مظلومیــت یــک خلــق را گواهــی داد ،آقــای مــک كیــن گفــت :نــدا بــا
چشــمان بــاز از دنیــا رفــت و شــرم بــر مــا بــاد کــه بــا چشــمان بســته زندگــی
میکنیــم و منظــور جــان مــک کیــن سیاســت اشــتباه دولــت اوبامــا بــود.
رئیــس جمهــور آمریــکا بــا تــاش و سیاســت اعــام شــده بــرای دیالــوگ بــا
جــادان 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  8آوریــل باعــث شــده اســت.
اگــر آقــای اوبامــا نمیتوانســت جلــوی مــرگ نــدا و ســهراب ،ســیاوش ،علــی
صارمــی و صدهــا دیگــر را بگیــرد آیــا نمیتوانســت آن طــور کــه بســیاری از
سیاســتمداران غربــی میگوینــد بــا یــک تلفــن یــا حتــی اشــاره یکــی از افــراد
نظامــی و سیاســی بگیــرد بــه مالکــی و همیــن  35شــهید را از مــرگ نجــات
دهــد؟
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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تغییرکــرده آقــای رئیــس جمهــور در زمــان شــما؟ شــما کــه میخواســتيد بــا
سیاســت تغييــر دنیــا را تغییــر دهيــد .شــما کــه در دفــاع از دموکراســی در
کشــورهای مختلــف آنچنــان بــه ایــراد ســخنرانی میپردازیــد و حتــی بــه قیــام
کننــدگان لیبــی کمکهــای مســتقیم نظامــی و حمــات 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
اینچنیــن پایــدار بــا آنهمــه ســابقه مبــارزه بــرای کســب دموکراســی در لیســت
ســیاه شــما قــرار میگیــرد؟ طــوری کــه دادســتان ســابق کشــورتان در مقابــل
کاخ ســفیدتان گفــت ایــن نامگــذاری مجـ ّوزی بــرای کشــتار اشــرفیان بــه مالکــی
اســت .بــه راســتی بــا دیــدن جنایــت و بــی عملــی دنیــا ارزشــها دگرگــون و
واژگــون شــده اســت.

ســئوال ایــن اســت :جــاد اشــرف ،نــوری مالکــی ،همجنــس و از تبــار
احمــدی نــژاد و غــام حلقــه بــه گــوش خامنــه ای شــب قبــل از جنایــات بــا
وزیــر دفاعتــان رابــرت گیتــس چــه گفتگوئــی داشــت؟ چــه چیــزی را مطــرح
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کــرده بــود و دیالــوگ ایــن باالتریــن مقــام سیاســی نظامــی بــر ســر چــه بــود؟
آیــا آقــای اوبامــا شــما و وزیــر دفــاع و وزیــر خارجــه شــما از همــه چیــز بــی
اطــاع بودیــد؟

ایرانیــان آزاده و هــواداران ایــن مقاومــت ســالیان ســال اســت کــه در مقابــل
کاخ ســفید و وزارت امــور خارجــه فریــاد زده انــد و بــا شــعارهای بســیار صلــح
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 جــادان 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؟
چــرا وقتــی پــای منافــع اقتصادیتــان باشــد از همــه پرنســیپهایی کــه تمــدن
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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
لبهایتــان را بســته ایــد.
طمــع نمیگــذارد احســاس جایــی در قلبهایتــان پیــدا کنــد  .فریــاد بــی وقفــه
مــا در مقابــل کاخ ســفید را نمیخواهیــد بشــنوید و بــرای نفــوذ حقیقــت روزنــه
يــي 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
عاشــقترین عاشــقان تاریــخ
بشــری کــه در روز  8آوریــل در
اشــرف مشــاهده کردیــد.
آقــای اوبامــا شــما هــم باید
ایــن مجاهدیــن را همچــون
انبوهــی از سیاســتمداران غربی
کــه از آنهــا حمایــت میکننــد،
بشناســید .راســتی از خــود
نپرســیدید کــه چــرا حتــی
بیــل کلینتــون کــه خــود اســم
ایــن مقاومــت (مجاهدیــن و
شــورا ) را در لیســت گروههــای
تروریســتی گذاشــت روز  27جــوالی یــک روز بعــد از گردهمایــی صدهزارنفــری
در برنامــه ســی .ان .ان .آنهــا را هــواداران دموکراســی نامیــد کــه خواهــان تشــدید
تحریمهــا هســتند و شــما و همســر ایشــان بــا وجــود حکــم دادگاه آمریــکا کــه
بعــد از احــکام باالتریــن دادگاههــای اروپایــی همچنــان بــه نگهداشــتن در ایــن
لیســت اســت پافشــاری میکنیــد؟ امــا بدانیــد کــه در مــورد ایــران سیاســت اعــام
شــده شــما بــه کلــی شکســت خــورده اســت.
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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 جــادان حاکــم بــر ایــران
و تمامــی تالشــها بــرای حفاظــت از دشــمنترین دشــمن انســان و بــه قــول
جنــاب وزیــر دفــاع و وزیــر امورخارجــه آمریــکا خطرناکتریــن رژیــم جهــان ،بــی
ثمــر بــوده اســت.
بــه همــت و ایســتادگی اشــرفیان کــه بــا دادن ایــن خونهــا و پذیــرش ایــن
همــه درد و رنــج راه را بــه مردمشــان نشــان میدهنــد چــه بخواهیــد و چــه
نخواهیــد آقــای اوبامــا دوران سیاســتهای مماشــات و بســیار آلــوده و همچنیــن
دیالــوگ بــا جــادان بــه پایــان رســیده اســت.
آری ،اشــرفیان همیشــه فریــاد زده انــد کــه شــب گذراســت و ســپیده
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
خرمدیــن هــا؛
ابوعلــی ســیناها و رازي هــا؛ ایــن ســرزمین ابومســلم هــا ،بابــک ّ
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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در آمریــکا در چندیــن مؤسســه تحقيقاتــي هــزاران نفــر کارشــناس و محقــق
روی ایــران تحقیــق میکننــد تــا سیاســتمدارانی چــون پرزیدنــت اوبامــا و وزیــر
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
کش��ف م��دره هـ�ا در ایــران مش�غـول بودنــد و البیهاــی رژی��م (بخوانیــد وزارت
اطالعــات جمهــوری اســامی) 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.
ایــن تالشــها هــر انســان آگاهــی را بــه یــاد آن ســه میمونــي مــي انــدازد
کــه ندیدنــد  ،نشــنیدند و ســکوت کردنــد .در حقیقــت مــی شــود سیاســتهای
غــرب و رهبــری آن آمریــکا را کــه در ایــن ســالیان چشمهایشــان را بســتند تــا
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 سياســت هــاي ســي ســاله اخيــر آمريــكا نشــان ميدهــد كــه متأســفانه
چيــزي غيــر از ايــن نبــوده اســت.
ســالهای ســال فریادهــای ایرانیــان آزادیخــواه در ایــران و اقصــا نقــاط جهــان
و دردهــای ملتمــان را عمــدا بــه بــاد فراموشــی و بــی اعتنایــی ســپرده انــد و
بــا سانســورهای خصمانــه حقایــق وجــودی یــک مقاومــت عظیــم را نفــی کــرده
انــد .بــا بــردن ســازمان و آلترناتیــو اصلــی در ليســت كذايــي ،عاملــي نــه تنهــا
اخالقــی بلکــه حقوقــی بــرای تشــدید ســرکوب بهتریــن فرزنــدان ایــران بــه وجــود
آورده انــد.
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فقــط در حــال حاضــر بعــد از مصاحبــه خانــم کلینتــون بــا صــدای فارســی
آمریــکا و اســتماع روز بعــد ایشــان در كنگــره آمريــكا شــايد بتــوان تحولــي را
انتظــار داشــت .امــا متاســفانه ایــن تحــول ســرعت الزم را نــدارد.
هميــن تحــول كنــد از كجــا نشــأت گرفتــه اســت؟ امــروزه درکنفرانســها یــا
ســخنان رســمی و غیــر رســمی مقامــات ســابق یــا فعلــی دولتهــای آمریــکا بــه
حقایقــی کــه ســی ســال اســت مقاومــت ايــران و پشــتیبانان آن در همــه ی
میاديــن جهــان از جملــه مقابــل کاخ ســفید و وزارت امورخارجــه فریــاد زده انــد
اعتــراف میکننــد.

از ســوي ديگــر همزمــان بــا اعترافــات پــي در پــي بــه ايــن اشــتباهات آمريــكا
دربــاره سياســت در ايــران ،شــاهديم كــه در عــراق ،آقــای اوبامــا فقــط بــه فکــر
قــول انتخاباتیــش یعنــی عقــب نشــینی از عــراق و بــه فكــر كارزار انتخاباتــي اش
در آينــده 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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هرکســی کــه فقــط کمــی بــه وقایــع چندســاله عــراق و بخصــوص بعــد از
آخريــن 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 كــه نابــودی
آزادی و دمکراســی و برپایــی دیکتاتــوری جدیــدي اســت کــه اهــداف رژیــم جهــل
و جنایــت حاکــم بــر ایــران را تعقيــب ميكنــد و مســلط شــدن فاشیســتی تریــن
نــوع تفکــر در عــراق را بهمــراه دارد ،بــی خبــر اســت؟ اينقــدر كــر و كــور !؟
آنچــه مســلم اســت امــروزه حتــی هــواداران محافظــه کارتریــن جناحهــای
آمریــکا بــه اشــتباه آمریــکا و اشــغال خــاک عــراق توســط بــوش معترفنــد و
اعتــراف میکننــد کــه عناصــری همچــون چلبــی سرشــان کاله گذاشــته انــد.
بــا ايــن مقدمــه بايــد گفــت عقــب نشــینی آمريــكا از عــراق نــه تنهــا همــه
ســرمایه هــا ،مــادی و جانــی کــه آمریکايــي هــا داده انــد را بربــاد خواهــد داد
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 میكنــد
و وحشــتناکترین اشــتباه محاســبه را مرتكــب مــي شــود .مگــر آمریــکا نمیدانــد
کــه دولــت نــوری الماکــی در عــراق بــه صــورت پایــه ایــی توســط خامنــه ای
فرماندهــی میشــود؟
بــر همــه اينهــا بايــد ايــن واقعيــت را هــم افزود كــه آنچــه تجربیــات ماههــای
اخیــر در بهــار عــرب نشــان داده اســت و سیاســتمداران دیگــر آمريــكا همچــون
رقیــب ســابق پرزیدنــت اوبامــا آقــای جــان مکیــن بــه آن اشــاره هــای متعــددی
كــرده ایــن اســت کــه همیشــه دولــت اوبامــا از تحــوالت کشــورها عقــب بــوده
اســت و مثالهــای زیــادی میتــوان زد کــه ایــن عقــب ماندگــی از توفانها را مســتدل
و ملمــوس کنــد .گذشــته نشــان داده اســت كــه آمريــكا هميشــه در زمانــي دســت
بــه اقــدام در جهــت تغييــر سياســت زده اســت كــه ملتهــا خــود را از ظلــم و ســتم
رهــا کــرده انــد و ديگــر بــرای حفــظ دیکتاتورهــا كاري نميشــد كــرد.
در چنيــن شــرايطي 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 چنيــن موقعيتــي 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 اينهــا ،در مــورد عــراق و ایــران کــه سرنوشــت ایــن دو کشــور
بدلیــل حاکمیــت رژیــم فاشیســتی خامنــه ای و دولــت دســت نشــانده عــراق
بهــم گــره خــورده اســت ،سياســت آمريــكا فاجعــه بــار تــر و خطرناكتــر اســت .و
تــا آنجــا کــه بــه تصمیــم تاریخــی! عقــب نشــيني 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.

تابلو «چه کسی جهان ما را نجات میدهد؟»
اثر منصور قدرخواه

ایــن عقــب نشــینی بــا شــرایط فعلــی را بــی اغــراق میتــوان زانــو زدن آمریــکا
در مقابــل فاشیســت مذهبــی دانســت.
چنــدی پیــش نگارنــده بعــد از شــرکت در تظاهــرات بســیار پرشــکوه در
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مقابــل وزارت امــور خارجــه آمريــكا کــه بــرای بیــرون آمــدن ســازمان مجاهدیــن
از لیســت ســازمانهای تروریســتی وزارت خارجــه آمريــكا برگــزار شــد ،یــک نامــه
ده صفحــه ایــی بــه رئیــس جمهــور آمریــکا نوشــتم و در آن ضمــن برشــمردن
حقایــق تاریخــی از کودتــای  28مــرداد بــر علیــه دکتــر محمــد مصــدق تــا بــه
امــروز ،ده ســئوال ســاده از ایشــان کــردم کــه در اینجــا آن را تکــرار میکنــم:
 - 1آقــای 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
گفتیــد و در ادامــه آن ســخنرانی معــروف خــود را در هنــگام دریافــت جایــزه
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؟
 - 2سیاســت مماشــات یعنــی مذاکــره و چانــه زنــی کــه از نظــر همــه ایرانیان
آزادیخــواه دنبالــه و ادامــه همــان سیاســت کودتــا بــر علیــه دکتــر محمــد مصــدق
و عليــه آزادي و دموكراســي در ايــران اســت  ،چــه نتیجــه ای بــرای دولــت آمریــکا
و کشــورهای اروپائــی بغیــر از شکســت کامــل داشــته اســت؟ لطفــا فقــط یــک
نتیجــه مثبــت را بــه اطــاع افــکار عمومــی برســانید؟
 - 3آیــا توانســته ایــد بــا سیاســت مماشــات بــا رژیــم ایــران دســتاوري عليــه
اقدامــات و طرحهــای تجاوزکارانــه و تروریســت پرورانــه یــا در تــاش بــرای
دســتیابی بــه بمــب اتــم یــا ماجراجویــی و جنــگ افــروزی در منطقــه خاورمیانــه
و کشــورهای اســامی و يــا در کل جهــان داشــته باشــيد؟ حتــی یــک اقــدام
مثبــت از طــرف رژیــم ایــران ديــده ايــد؟ برعكــس و بــه طــور متقابــل ،شــما همــه
چیــز را کــه ایــن رژیــم از شــما خواســته اســت بــه او داده ايــد! بويــژه در ایجــاد
محدودیــت بــرای اپوزیســیون رژيــم (ســازمان مجاهدیــن خلــق) و قــرار دادن آن
در لیســت تروريســتي بــه رژيــم پاســخ مثبــت داده ايــد! بــا ایــن سیاســتها در
حقیقــت شــما رژیــم را تشــویق بــه ادامــه اعمــال تروریســتی کــرده ایــد!
 - 4آیــا توانســته ایــد بــا ســرپا نگــه داشــتن دولــت مالکــی کــه مرجــع
و مــرادش خامنــه ای اســت و بــدون او هرگــز نمیتوانســت نخســت وزیریــش
را حفــظ کنــد  ،از جنایــات تروریســتی رژیــم ایــران در عــراق کــم کنیــد؟ و
آیــا سیاســتهای شــما در عمــل بــرای تروریســتها کــه همانگونــه فکــر و عمــل
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؟
 -5آيــا آقــای رئیــس جمهــور ميدانــد كــه بهــای ایــن سیاســت شکســت
خــورده یعنــی سیاســت مماشــات بــا رژیــم فاشيســت مذهبــي ایــران و حفــظ
قــدرت دولــت مالکــی در عــراق را از طرفــی مــردم عــراق بــا دردهــا و رنجهــا و
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
جهــان نمیخواهنــد؟!
 - 6دولــت 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 كــه کلیــه اقدامــات الزم را بــرای جلوگیــری از جنایات انجــام دهد.
حــال اگــر ارتــش آمریــکا نمیتوانــد مانــع عملیــات تروریســتی گــردد کــه طبــق
گفتــه هــای ســخنگویان ارتــش آمریــکا توســط رژیــم ایــران برنامــه ریــزی و
حمایــت مــی شــود ،و يــا وقتــی همجنســان همــان تروریســتها در دولــت مالکــی
جلــوی چشــمان ارتــش آمریــکا بــراي انجــام جنايــت در اشــرف آمــاده ســازي
ميكننــد (ماننــد آنچــه در روزهــاي قبــل از حملــه نظامــي  8آوريــل  2011بــه
اشــرف انجــام دادنــد) ،ارتــش آمريــكا نمیتوانــد بــر اســاس قوانیــن بیــن المللــی
و قــرارداد بــا تک تــك ســاکنین اشــرف جلــوی ایــن کشــتارها را بگیــرد؟ آیــا
ایــن چشــم پوشــی خیلــی بیــش از آنچیــزی نیســت کــه ســربازان هلنــدی در
سربنيتســا انجــام دادنــد؟
 - 7طبــق قوانیــن بیــن المللــی رســیدگی بــه مجروحــان بــدون در نظــر
گرفتــن ايــن کــه کــی و چــی هســتند آيــا وظیفــه هــر انســان و مخصوصــا دولتهــا
نيســت؟ و آيــا در قوانیــن کشــورهای متمــدن بــی اعتنایــی بــه عــدم رســیدگی
بــه مجروحــان را جــرم محســوب نمیکننــد؟ آیــا شــما رفتــار ارتشــیان آمریــکا در
 8آوریــل 90در اشــرف را مطابــق بــا قوانیــن کشــور آمریــکا میدانیــد؟ و از آن
دفــاع میکنیــد؟
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 - 8سیاســت مماشــات بــا رژیــم ایــران یعنــی نگــه داشــتن ســازمان
مجاهدیــن و شــورای ملــی مقاومــت در لیســت ســازمانهای تروریســتی سیاســت
اعــام شــده وزارت امورخارجــه آمریکاســت و بایــد مبتنــی بــر یــک منطــق باشــد.
حــال ســازمان مجاهدیــن و شــورای ملــی مقاومــت اهدافشــان را در برنامــه هــای
متعــدد بیــش از ســه دهــه اســت کــه اعــام کــرده انــد و هــزاران سیاســتمدار
و شــخصیتهای برجســته فرهنگــی و رهبــران مذاهــب مختلــف در اقصــا نقــاط
جهــان بخصــوص اروپــا و آمریــکا از ایــن اهــداف آزادیخواهانــه پشــتیبانی کــرده
انــد .آیــا دولــت آمریــکا بــا ایــن اهــداف مخالــف اســت؟
ـ برابــری کلیــه افــراد جامعــه در مقابــل قانــون از هــر جنــس  ،مذهــب و
تفکــر؛
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؟
 - 9بیــش 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 رســميت 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؟
 - 10شــما در پیــام نــورزی تــان خطــاب بــه مــردم ایــران ،ضمــن اشــاره
بــه ســرکوبي در ایــران بــه مــردم ایــران گفتیــد « :تــا ایــن جــا ،واکنــش دولــت
ایــران بــه گونــه ای بــوده اســت کــه نشــان مــی دهــد خیلــی بیشــتر نگــران
حفــظ قــدرت خویــش اســت تــا احتــرام گذاشــتن بــه حقــوق مــردم ایــران».
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
دهــد .امــا رعــب آینــده ایــران را رقــم نخواهــد زد .آینــده ایــران متعلــق بــه
جوانــان اســت  -جوانــان سرنوشــت خــود را رقــم خواهنــد زد».
آقــای رئیــس جمهــور
در آخــر نتیجــه گرفتیــد
کــه « :در عــوض شــما،
جوانــان ایــران ،در درون
خــود هــم حامــل عظمــت
تمــدن ایرانــی ،و هــم تــوان
شــکل دادن بــه کشــوری
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
برســد ،مــی خواهــم بدانیــد کــه بــا شــما هســتم».
آقــای پرزیدنــت اوبامــا بــا احتــرام بایــد بدانیــد کــه مــردم ایــران بــا در نظــر
گرفتــن سیاســتهای آمریــکا در  60ســال اخیــر بــه حــرف شــما کمتــر اهمیــت
میدهنــد و شــما را فقــط و فقــط بــا عملکردهایتــان مــی ســنجند .سیاســتهای
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 ايــن معــذرت خواهــي دشــمنان
محمــد مصــدق و دشــمنان مــردم ايــران یعنــی آخوندهــا را مــورد خطــاب قــرار
مصرانــه
داده اســت و بــا لیســت گــذاری عليــه مجاهديــن همــان سیاســت را ّ
ادامــه داده اســت.
طبــق گفتــه رئیــس ســابق حــزب دموکــرات آمریــکا ،آقــای هــاورد دیــن و از
همــکاران شــما ،عامــل اصلــی موقعیــت کنونــی در جهــان همیــن کودتــا و
سیاســتهای دیگــر فاجعــه بــار آمریــکا بــوده اســت .هــاوارد دیــن کــه در میــان
ایرانیــان آزادیخــواه بــه تازگــی از محبوبیــت خاصــی برخــوردار شــده اســت
در ســخنرانی تاریخــی خــود در  20ژوئیــه  2011در پاریــس گفــت :در واقــع
سیاســت آمریــکا در ایــن بخــش از جهــان بــرای  ۶۰ســال گذشــته فاجعــه بــار
بــوده کــه بــا کودتــا علیــه نخســت وزیــر مصــدق شــروع شــد .اگــر در آن زمــان
چنــان اتفاقــی نمــی افتــاد ،مــا بــا آنچــه امــروز مواجهیــم ،مواجــه نبودیــم.
(نامه نگارنده به تاریخ  5سپتامبر .)2011

اگــر آقــای اوبامــا حتــی بــه یکــی از ایــن ســؤاالت ،کــه البتــه حــرف
آزادیخواهــان ایرانــی در چنــد دهــه گذشــته بــوده و هســت ،میخواســت جــواب
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دهــد یــا اساسـاً 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
ایــن طریــق میتــوان انتخابــات بعــدی را بــرد!
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
داده انــد و همــه فشــارها نــه تنهــا آنهــا را خــم نكــرده بلكــه بــر آســمان و بــر
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 پايــداري بندگــی ایــن
غــام حلقــه بگــوش خامنــه ایــی را نمایــان و نمایانتــر کــرده و مــی کننــد.
ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا پرزیدنــت اوبامــا در آســتانه خــروج كامــل
نيروهايــش از عــراق بــه سياســت مماشــات بــا رژيــم آخونــدي كــه در آســتانه
خــروج از عــراق ،سیاســتي عمیقــا خطرنــاک  ،بســیار خطرناکتــر از اشــغال خــاک
عــراق اســت و در ســمت و ســوي واگــذاری عــراق بــه دســت جانیــان تحــت
فرمــان خامنــه ایــی ميباشــد ادامــه میدهــد؟ آيــا ايــن گونــه عقــب نشــيني از
عــراق را نبايــد زانــو زدن آمریــکا در مقابــل فاشیســم مذهبــی حاكــم بــر ايــران
دانســت؟
همچنيــن آيــا در ادامــه ايــن سياســت مماشــات  ،پرزيدنــت اوبامــا در مقابــل
ضــرب االجــل جــاد نــوری مالکــی بــرای اشــرف تــا آخــر ســال  2011کــه
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 ايــن سياســت 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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بــه مــوازات تشــديد فشــارها و توطئــه هــاي رژيــم و مالكــي بــر مجاهــدان
اشــرف ،عــراق زودتــر و بــا شــتاب بيشــتري نســبت بــه پيــش بينيهــاي ناظــران
سياســي ميــدان تاخــت و تــاز ديكتاتــور منشــانه مالكــي و دخالتهــاي رژيــم
آخونــدي بــراي «پركــردن خــأ سياســي» در ايــن كشــور قــرار گرفتــه اســت.
ایــن واقعیــت در هــراس مــردم عــراق بــر مســلط شــدن فاشســيم مذهبــي برعراق
توســط امضــا هــای چندیــن بــاره و ملیونــی مــردم عــراق در حمایــت از شــهر
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
ب��ه عام��ل اصل��ی مصیبته��ای م��ردم ای��ران  ،ع��راق و منطق��ه میتاختن��د.
امــا دولــت آمریــکا بــه رهبــری پرزیدنــت اوبامــا بــا وجــود اطــاع از اعمــال
نفــوذ و هژمونــی رژیــم خامنــه ای در دولــت عــراق ،در همــه ســالهای گذشــته
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 کامــا شکســت خــورده اســت.
ایــن توهــم را دیگــر حتــی نزدیــکان بــه آقــای اوبامــا ندارنــد کــه بــا ادامــه
ایــن سیاســت شــاید رژیــم از اعمــال تروریســتی در عــراق و غیــره دســت بــردارد.
معلــوم نیســت کــه آقــای اوبامــا چــه زمانــی بــه تعییــر ایــن سیاســت بســیار
خطرنـ�اک رضایـ�ت خواهـ�د داد کـ�ه همـ�ه آگاهـ�ان بـ�ه او توصیـ�ه میکننـ�د.
در اینجــا بــه دو نمونــه مهــم میتــوان اشــاره کــرد :یکــی مهمترینآن پافشــاری
دولــت اوبامــا در نگــه داشــتن ســازمان مجاهدیــن و مقاومــت ايــران  -ایــن تنهــا
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امیــد مــردم ایــران بــرای رهایــی و رســیدن بــه جامعــه دمکراتیــک  -در لیســت
ســازمانهای تروریســتی و حتــی نادیــده گرفتــن حکــم رای دادگاه میباشــد کــه
ایــن در کشــورهای دمکراتیــک یــک امــر کامــا غیــر طبیعــی اســت و نشــان
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
ســازمان مجاهدیــن جلوگیــری کــرد ،امــا باالجبــار بعــد از حکــم دادگاه اروپــا
تســلیم آن شــد  ،ایــن آنچیــزی اســت کــه دولــت آمریــکا بیــش از یــک ســال و
چنــد مــاه از آن ســر بــاز میزنــد و در نتیجــه آن حمــات نیروهــای مالکــی بــه
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
ســعی در تاخیــر تائیــد الیحــه تصویــب شــده بــه تحریــم بانــک مرکــزی رژیــم
را دارد.
رفتــار دولــت آمریــکا بــا وجــود همــه احــكام 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
روب��رو ب��وده اس��ت.
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
ای و مالکــی در کشــتار و ســرکوب و شــکنجه بهتریــن فرزنــدان مــردم ایــران
یعنــی اشــرفیان نــدارد ،تغییــر کنــد  ،امــا بــا اســتماع بعــدی از فرســتاده وزیــر
امورخارجــه مشــخص شــد کــه خانــم کلینتــون بــا ادامــه ایــن سیاســت میخواهــد
بــه مســئولیتهای اخالقــی  ،سیاســی  ،تاریخــی و حقوقــی خــود در کشــتار و
سـ�رکوب مـ�ردم ایـ�ران و اشـ�رفیان بیفزایـ�د.
تاکنــون بــه گفتــه خــود مقامــات ســابق دولتهــای
آمریــکا ایــن حجــم از روشــنگری بــرای یــک سیاســت
بســیار غلــط و فاجعــه آمیــز محســوس نبــوده و براســتی
نــام ایــن بــی اعتناعــی بــه همــه فاکتهــای مســتدل و
کامــا قابــل اتــکاء کــه مقاومــت ایــران افشــاء کــرده و
در حالیکــه هــزاران نفــر بــرای اتخــاذ سیاســت باصطالح
کار پژوهشـ�ی میکننـ�د را چـ�ه میتـ�وان گذاشـ�ت؟
آیــا ادامــه دهنــدگان ایــن سیاســت بشــدت ورشکســته روزی میتواننــد در
مقابـ�ل سـ�ئواالت تاریخـ�ی پاسـ�خگو باشـ�ند؟ مسـ�لما هرگـ�ز و هرگـ�ز.
ایــن سیاســت همــان ادامـــــــــــه سیاســت کودتــــــــــــا  28مــرداد در
ابعــادی بســیار ظالمــــــانــــــــــــه تــــــــــــــرو عواقبــی مخربتــــــــر
میباشــد ،سیاســتی کــه همــه آگاهــان سیاســی آمریــکا آنــرا بســیار اشــتباه،
فاجعــه آمیز و عاملی اصلی تولیــــــد ،رشـــــد و گستــــرش بنیــــــــــادگرایی
در جهـ�ان میداننـ�د.
مســلما و بطــور قطــع آقــای اوبامــا و خانــم کلینتــون بایـــــــد جــواب ایــن
ســئوال را بــه افــکار مــردم آمریــکا و جهانیــان بدهنــد کــه درحالیکــه حمایــت
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رژیــم خامنــه ای از بزرگتریــن حملــه بــه آمریــکا یعنــی  11ســپتامبر توســط
دادگاه آمریــکا مــورد تائیــد قــرار میگیــرد (اتفــاق وحشــتناکی کــه باعــث جنگهــا
و کشــتارها و تراژدیهــای بســیار دهشتناکـتــــــــــر از خــود اتفــاق  11ســپتامبر
شــده اســت) ،نــام ایــن سیاســت چيســت؟ جــز ادامــه همــان سياســت 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
تاکنـ�ون سیاسـ�تهای آمریـ�کا داشـ�ته بوجـ�ود خواهـ�د آورد.

اوبامــا ســخت در اشــتباه اســتراتژی میباشــد اگــر فکــر میکنــد بــا بیــرون
کش��یدن نیروه��ای نظام��ی آمری��کا از ع��راق جب��ران اش��تباه ب��وش را ک��رده اس��ت.
جهــان شــاهد ایــن تجــاوز بــه عــراق توســط نیروهــای تروریســتی قــدس و
دیگــر جریانهــا وابســته بــه رژیــم فاشیســتی حاکــم بــر ایــران اســت کــه تنهــا
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 اعــام کــرد و در گامهــای بعــدی دیکتاتــور جدیــد
فــارغ از نیــروی آمریــکا بــه تســویه حســاب بــا آزادیخواهــان عراقــی پرداخــت و
در کنــار ایــن کشــتارها و ســرکوبها ،مالکــی رجــال سیاســی اصلــی مخالــف بــا
نفــوذ رژیــم خامنــه ای در عــراق را تحــت تعقیــب قــرار میدهــد و ایــن تشــديد
دیکتاتــوري و وابســتگي بــه رژيــم ،حکایــت از ســناریوي خامنــه ای بــرای عــراق
دارد .موشــک بــاران آنهــم از خــاک عــراق بــه شــهر بــی دفــاع اشــرف از هميــن
سـ�ناريو نشـ�أت ميگيـ�رد.
حفاظــت از مجاهــدان اشــرف تنهــا راه نجــات از ایــن وضعیــت اســت و اگــر
آقــای اوبامــا در روز  12دســامبر 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 خشــك ميشــد ،چــرا کــه او بــا آن ســخنرانیها در وصــف عدالــت و
صلــح ،بطــور مضاعفــی مســئولیت دارد .و حــاال در کمــال شــادی بــا كســي کــه
انســانهای بــی ســاح را کــه طبــق قــرار داد و تعهــد مكتــوب ،مســؤل حفاظتشــان
بــوده  ،بــه گلولــه میبنــدد و ایــن در حالیســتکه باالتریــن مقــام نظامــی دولــت
ایشــان یعنــی وزیــر دفــاع در
کشــور عــراق حضــور دارد و
روز قبــل از حملــه بــا مالکــی
بــه دیالــوگ پرداختنــد.
بــه قــول رابرت تورســلی
کــه اگــر اوبامــا بــه دســتهای
مالکــی نــگاه میکــرد کــه
دســتهای او را فشــار میــداد
میدیــد کــه دســتهایش خونیــن میباشــد .البتــه آقــای اوبامــا ســئوال مشــابهی
(اوبامــا  ،اوبامــا یــا بــا مایــی یــا بــا اونــا) آنهــم از دل شــهرهای ایــران و تهــران
شــنیده بــود و در پیــام نــوروزی بــا بیــان کلــی جــواب دادنــد کــه مــن بــا شــما
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هســتم! بــه راســتی معیــار بــا مــردم ایــران بــودن چیســت؟
روزهــا و هفتــه هــای آینــده بــا عمــل ایشــان و نــه حرفشــان در حفاظــت
ســاکنان شــهر اشــرف ایــن واقعیــت بســیار بســیار بــا اهمیــت بــرای جهــان
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 حضيــض انــزواي بيــن المللــي قــرار دارد و در حالیکــه بحرانهــای همــه جانبه
گلــوی رژیــم را در آخریــن مراحــل حیــات ننگینــش میفشــارد  ،رژیــم و معــدود
حاميــان بيــن المللــي اش ســعی میکننــد از تجربیــات ســودآور گذشــته در امــر
ســینما اســتفاده کننــد و حتــی بــرای اندکــی هــم کــه شــده افــکار را بســمت و
سـ�وی دیگـ�ر بکشـ�انند.
ســینماي صادراتــی رژیــم کــه همیشــه شــائبه رفــروم پذیــری و تغییــر
روشــهای ســرکوبگرانه و تروریســتی رژیــم را دامــن میــزده و توســط برخــی از
دســت انــدرکاران فرهنگــی تقویــت میشــده و میشــود  ،ایــن نقــش را برعهــده
گرفتــه اســت .بــرای اینگونــه دســت انــدرکاران فرهنگــی هیــچ فرقــی نمیکنــد
کــه در ایــران چــه کســی حکومــت میکنــد و چــه جنایتهایــی مرتكــب مــي شــود.
آنهــا ماموریــن دولتهــا و منافــع خــاص میباشــند و بــرای تهیــه بودجــه هاشــان
بــه دولتهایشــان نیــاز دارنــد .رژیــم از ایــن طریــق و تحــت پــوش فعالیتهــای
باصطــاح فرهنگــی و بــا تــاراج امــوال مــردم ایــران ،عمــر حاکمیــت فاشیســتی-
مذهبــی اش را طوالنــی کــرده و مــی کنــد و بــراي خنثــي كــردن انــزواي ســنگين
جهانــس اش راهــي بيابــد .بــه عنــوان نمونــه خيلــي روشــن اخیــرا برهنــه شــدن
یــک زن هنرپیشــه ایرانــی در مقابــل دوربیــن و برنــده شــدن يــك فیلــم ايرانــي
دیگــر در فســتيوالها بهانــه اي شــد تــا تبليغــات باصطــاح فرهنگــي گســترده و
بحثهــای زیــادی در داخــل و خــارج ایــران بــر انگيختــه شــود و اذهــان را بخــود
مشــغول ســازد تــا آنجــا كــه شــرايط ســهمگين ديكتاتــوري و فجايعــي كــه از
حاكميــت ايــن رژيــم نشــات گرفتــه و ميگيــرد بــراي مدتــي فرامــوش شــود و يــا
حداقـ�ل درحاشـ�يه قـ�رار گيـ�رد.
ســئوال ايــن اســت كــه مســئله اصلــی در زمــان فعلــی چيســت؟ در دورانــي
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کــه بســیار حســاس اســت و شــاید بتــوان گفــت كــه حساســترین شــرایط در
تاریــخ کشــورمان اســت مســأله مقــدم كــدام اســت؟ آیــا کســانیکه اینگونــه بــه
خــرج واژه هایــی بســیار دور از واقعیــت میپردازنــد شــرایط امــروز را آنطــور کــه
هســت دریافتــه انــد؟ و آیــا پشــت صحنــه بــه آمــدن فیلــم و ســینما در زمــان
خمینــی و بازماندگانــش را در داخــل و خــارج دریافــت کــرده انــد؟
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
باصطــاح اصالحات و پــروژه دوم
خــرداد ،نگارنــده بــه عنــوان یــک
کارگــردان و فیلمنامــه نویــس در
تبعیــد کــه در اروپا زندگــی و کار
میکــرد و سیســتمهای اروپایــی
و فســتیوالهای مختلــف آن را
تجربــه کــرده بــود ،یــک ســری
مقــاالت در روشــنگری اهــداف
رژيــم دربــاره رو آوردنــش بــه
توليــد فيلمهايــي بــراي خــارج
كشــور نوشــتم و در آنهــا از
اینکــه رژیــم از ســینما چــه ســوء
اســتفاده هایــی كــرده و میکنــد پــرده برداشــتم كــه در نشــریه «ایــران زمیــن»
آن زمـ�ان منتشـ�ر شـ�د.
در آنزمــان در ميــان مدعیــان شــناخت از ســینمای ایــران کســانی بودنــد كــه
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
باصطــاح متفــاوت از گذشــته را بــه تــن کــرده بــود) را حلــوا حلــوا میکردنــد و
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مدعــی بودنــد کــه ایــن پاســدار دیــروز عــوض شــده و نتيجــه ميگرفتنــد كــه
همانطــور کــه یــک چنیــن آدمــی عــوض میشــود  ،رژیــم آخونــدي هــم بــه ناچــار
همیــن مســیر تغییــر و اصــاح و حركــت بــه طــرف متمــدن شــدن را خواهــد
پیمــود .ايــن مدعيــان بــه ایــن ترتیــب خــاک در چشــمان مــردم مــی پاشــیدند.
در آنزمــان هــم دوران باصطــاح ســردار ســازندگی! رفســنجانی بــود کــه مــردم
او را بــه درســتی ســردار چاپندگــی مــی نامیدنــد .وي از شــروع اصالحــات و
تغییــر دوران ســخن میگفــت و مثــا 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
ميــخ واليــت را محكمتــر از هميشــه كوبيــد .او از يــك طــرف قیــام دانشــجویان در
 18تیــر  78را ســرکوب کــرد و راه را بــراي حملــه نظامــي رژيــم بــا هــزار موشــک
بــه پایگاههــای مجاهدیــن در عــراق بويــژه در اشــرف بــاز كــرد و خواهــان نابــودی
اپوزیســیون دمکراتیــک ايــران گرديــد و از طــرف دیگــر بــا معاملــه هــای ننگیــن
خــود در ســطح بيــن المللــي ســازمان مجاهدیــن و شــورای ملــی مقاومــت ايــران
را در لیســت تروريســتي آمریــکا بــرد و در حقیقــت بزرگتریــن ســد را بــرای تغییــر
واقعــی در اينــران بوجــود آورد و زمينــه را بــراي روي كار آمــدن فاشيســتي تريــن
جنـ�اح رژيـ�م فراهـ�م سـ�اخت.
در پاســخ بــه ســئوال بــاال بايــد گفــت مســئله اصلــی جامعــه ایــران در رژیــم
فاشیســتی مذهبــی والیــت فقیــه اســت  .امــروزه نفــرت مــردم ايــران از ايــن
رژيــم بــر كســي پوشــيده نيســت و شــعار مــرگ بــر ديكتاتــور ،مــرگ بــر خامنــه
اي كــه بــه شــعار مــرگ بــر اصــل واليــت فقيــه ارتقــا يافــت خواســت اصلــي
مــردم ايــران اســت كــه در قيــام ســال  88بــه اينســو بــه خوبــي در معــرض
دي��دگاه افكارعموم��ي ق��رار گرفت��ه اس��ت..
ايــن نفــرت اجتماعــي نســبت بــه رژيــم كــه بازتابــش در انــزواي جهانــي
حاكميــت واليــت فقيــه اســت رژيــم را بــه شــدت بــه وحشــت و نگرانــي انداختــه
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اســت و بــراي مقابلــه بــا آن دنبــال راهكارهــاي خــاص خــود اســت كــه در طرحها
و توطئــه هــاي فرهنگــي رژيــم خــودش را نشــان ميدهــد.

ســینمايی کــه در ايــن شــرايط تحــت نظــارات وزارت ارشــاد رژيــم  -کــه
زمانــی توســط خاتمــی و زمــان دیگــر توســط مهاجرانــی هدایــت مــي شــد  -و
فيلمهايــي كــه در ايــن دورانهــا توليــد مــي شــدند چــه بودنــد؟ و چــه اهدافــی را
دنبـ�ال میکـ�رد؟
فیلــم کــردن اصطالحــی اســت کــه مــردم بــرای کاله گذاشــتن ســر دیگــران
هــم اســتفاده میکننــد و براســتی ایــن واژه اي اســت کــه هــدف رژيــم ضــد
فرهنــگ و ضــد انســانی آخونــدی را در ســوء اســتفاده از ســینما و فیلــم بيــان
ميكنـ�د.
دســت انــدرکاران فیلــم و ســینما در داخــل كشــور هــم هیــچ راهــی بــه
غیــر از تابعیــت کامــل از دســتور العملهــای رژیــم نداشــته انــد و بســیاری از
ســینماگران متعهــد کــه ننــگ همــکاری بــا ایــن رژیــم را بــه جــان نخريدیــد
عليرغــم 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 فیل��م و س��ينما ،کن��ار گذاش��تند و ی��ا ب��ه تبعی��د روی آوردن��د.
انگشــت شــماری از آنــان در اوایــل روی کار آمــدن رژیم توانســتند به ســاختن
فیلمهایــی در خــارج بــا موضوعــات مربــوط بــه دردهــای اصلــی مــردم ایــران
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ناشــی از حاكميــت رژيــم واليــت فقيــه اقــدام كننــد 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
کنتــرل و نظــارت وزارت ارشــاد بــه همیــن فســتیوالها ،ســینماها و تلویزیونهــا
راه میبــرد و بــه جوایــز مختلــف دســت پیــدا میکــرد و جالبتــر آنكــه بعضــی از
همیــن ســینماگران خــود بــه داوری فیلمهــای همــکاران خويــش میپرداختنــد و
بطــور بالعــوض جوایــز را بــه همــکاران خــود اختصــاص ميدادنــد .منظــور همــان
فيلمهايــي اســت کــه البتــه مــورد اعتــراض بســیاری از مــردم و آگاهــان بــه
اوضــاع ســینماي ایــران قــرار ميگرفــت و از آنهــا بــه عنــوان افتضــاح فرهنگــی
ی��اد میکردن��د.

در ايــن رابطــه فقــط بــه يــك نمونــه اشــاره میکنــم .عبــاس کیارســتمی
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کــه در هنــگام اهــدا جایــزه ،ســتاره ســینما خانــم کاتریــن دونــو را مــی بوســید
و یــا بعضــی ســتارگان ســینماي زن را بــه ایــران بــه مهمانــی دعــوت میکــرد
ميخواســت از ایــن طریــق هــم بــرای خــودش و فیلمهایــش تبلیــغ کنــد و هــم
بــا ايــن ژســت خــود را بــا رژیــم مخالــف نشــان دهــد در حاليكــه واقعيــت او
چيــز ديگــري بــود و بعــد از نمايــش انتخاباتــي اول احمــدی نــژاد ماســک خــود
را کنــار زد و نامــه ای بــه ایــن غــام حلقــه بگــوش دســتگاه ولــی فقیــه نوشــت
کــه « :آقــای احمدینــژاد( ،کــه بــه او رأی نــداده بــود) بــرای مــن داليــل بســيار
ســادهای وجــود دارد کــه تــو را بيشتــر از او (رفســنجانی) دوســت دارم .تــو بــرای
مــن يــادآور ســال  ۵۷هســتی».
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
کــه ســفیر رژیــم در فرانســه هــم علنــا گفــت« :کیارســتمی ســینماگری اســت
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  1996بعــد 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 ايــن 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 همچنيــن عوامــل مســتقيما دســت انــدر كار در ابــن قتلهــا.
يعنــي بعــد از پخــش فاجعــه ميكونــوس و راي دادگاه بــود كــه فيلــم «رد پــاي
تــرور» از تلویزیــون «آرتــه» (تلویزیــون مشــترک آلمــان و فرانســه) و تلويزيــون
«ان دی آر» آلمــان پخــش گرديــد .نمایــش ایــن فیلــم از تلویزیــون فرانســه
همزمــان بــا فســتیوال «کــن» و حضــور عبــاس کیارســتمی در فرانســه بــود.
در ایــن فســتیوال بــا تعجــب و حیــرت فــراوان فیلــم بســیار خســته کننــده و
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بــی محتــوای «طعــم گیــاس» 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
دنیــا را نســبت بــه ملتــی(!) کــه از ســوی غــرب بــه عنــوان تروریســت معرفــی
مــی شــود عــوض کنــد»( .صفحــه «هنــر وادبیــات» روزنامــه ســام).
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
میخواسـ�ت موقعیـ�ت رژیـ�م و معامالتـ�ش را بـ�ا جهـ�ان نجـ�ات دهـ�د؟
قابــل توجــه کــه طبــق قــرار داد مــن بــا تلویزیونهــای «آرتــه» و «ان دی آر»
توافــق ایــن بــود کــه فیلــم «رد پــای تــرور» در فســتیوالهای مختلــف شــرکت
کنــد و حداقــل از  9تلویزیــون از جملــه تلویزیــون سراســری«آ ار دی» و بقیــه
کانالهــا در آلمــان و در تلویزیــون فرانســوی  -آلمانی«آرتــه» بــاز پخــش شــود.
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 نيــز یکــی از پروژهايــي
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
شـ�غلی از مـ�ن گرفتـ�ه شـ�د.
متاســفانه امــروزه یــا بــه دلیــل ندانســتن اتفاقــات در ایــن بــاره و یــا بــه
دليــل کمبــود حافظــه بســیاری از کســاني کــه حتــی در میــان مخالفیــن رژیــم
و دوســتداران آزادی و رهایــی مــردم هســتند ،وقتــی یــک فیلــم کــه از نظــر
محتوایــی ســعی میکنــد خــودش را بشــدت از شــرايط ســخت مــردم و فشــارها
و ســركوبگري هــاي رژیــم دور نگــه دارد جایــزه میگیــرد آنچنــان بــه وجــد مــی
آینــد و آنــرا جــزو افتخــارات ملــی مینامنــد بــه ايــن واقعيــت بــي توجــه هســتند
كـ�ه ایـ�ن بـ�ازی را بارهـ�ا رژیـ�م انجـ�ام داده اسـ�ت.
واقعــا مســخره و دور از هــر گونــه منطقــی اســت کــه تصــور شــود در شــرايطي
كــه رژيــم واليــت فقيــه بــا ایدئولــوژی خلــص فاشیســتی  -مذهبــی بــر ايــران
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حكومــت مــي كنــد و تــوان تحمــل حتــي يــك جنــاح از خــودش را هــم نــدارد
و بطــور مســتمر در روابــط خانوادگــی و خصوصــی مــردم دخالــت میکنــد،
ســینماگران در ایــران بتواننــد کار مســتقل و دور از چشــم رژیــم بســازند و در
قالــب داستانهایشــان حرفــی بزننــد کــه بيــان جامعــه و مــردم باشــد و مطابــق
نظـ�ر و خواسـ�ت رژیـ�م نباشـ�د.

البتــه مــن در اینجــا از فیلمهــای زیرزمینــی صحبــت نمیکنــم ،آنهــا ارزش
مبارزاتــی خــود را دارنــد و حسابشــان بــا فیلمهــای رســمی و تحــت کنتــرل رژیــم
کامــا جداســت.
در اینجــا بایــد کمــی در مــورد سیســتم ســاخت فیلــم توضیــح بدهــم .در
تولیــد فیلــم در دنیــا ابتــدا یــک ایــده مطــرح میشــود و وقتــی نظــر یــا نظرهــا
را جلــب کــرد یــک خالصــه داســتان دربــاره آن تهيــه مــي شــود .وقتــی مــورد
تصویــب قرارگرفــت فیلمنامــه تنظيــم ميگــردد و بــه تهیــه کننــده عرضــه میشــود
و بعــد از بررســی محتوایــی ،دراماتیکــی و بودجــه ایــی و غیــره توســط تهیــه
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کننــده و یــا گروهــی از تهیــه کننــدگان ،بودجــه آن تصویــب میشــود و بعــد از
تهیــه ســرمایه و آمــاده ســازیهای دیگــر و تقســیم نقــش و کادر فنــی بــه ســاختن
فیلــم مــی پردازنــد .در کشــورهای پیشــرفته ســناریو از دیــد چنــد متخصــص
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،
موزیـ�ک ،کارهـ�ای دیگـ�ر مثـ�ل تیتـ�ر و غیـ�ره انجـ�ام میگیـ�رد.
امــا در ایــران تحــت حاكميــت آخونــدي ،بــا سیســتم بســیار جبارانه سانســور،
نظــارت كامــل در همــه مراحــل صــورت میگیــرد و از طــرح تــا اجــرا تــا تدویــن
و غیــره مــو بــه مــو مواظــب اســت کــه مبــادا برخــاف مصالــح نظــام فکریــش
کاری انجـ�ام شـ�ود.
بايد گفت كه اصوال در جمهوری آخوندي دو نوع فیلم تولید میشود:
یکــی فیلمهــا یــا ســریالهایي کــه صرفــا مصــرف داخلــی دارد و رژیــم بشــدت
بــر تعــداد آنهــا افــزوده و آنــرا بــه شــکل غیــر قابــل بــاوری ارزان بــه بازارهــا
میفرسـ�تد و یـ�ا از تلویزیونهایـ�ش پخـ�ش میکنـ�د تـ�ا مـ�ردم را سـ�رگرم کنـ�د.
مــد نظــر مــی باشــد کــه
و دیگــری فيلمهايــي کــه مصــارف خارجــی اش ّ
چهــره متفاوتــی از جامعــه ایــران بــه بیــرون نشــان دهــد ،توهــم تغییــر پذيــري
رژيــم را در خــارج كشــور ايجــاد كنــد و زمينــه اي بــرای معامــات خارجــي رژيــم
بوجـ�ود آورد.
عملکــرد فيلــم هــاي نــوع دوم کــه بــه فیلمهــای گلخانــه ای معــروف بودنــد
را اینگونــه مــی تــوان توضیــح داد :بعضــی وقتهــا ســیمهاي ارتباطــی تاجــران
نفــت و خــون بــا حاکمــان ســوار بــر گــرده مــردم دچــار اختــال مــی شــود :مثــا
گروگانگیریهــا ،عملیــات تروریســتی رژیــم ،مداخلــه در امــور کشــورهای دیگــر و یا
فعالیتهــای هســته ایــی در رســیدن بــه بمــب اتمــي.
در ايــن شــرايط ديگــر راههــای دیپلماتیــک بــراي رســيدن بــه اهــداف رژيــم
كارآيــي مؤثــري نــدارد .در ایــن شــرايط رژيــم بایــد از وســایل دیگــري بــرای
ارتبــاط اســتفاده کنــد .همينطــور مماشــاتگرا و معاملــه گــران بيــن المللــي کــه
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تــا همیــن امــروز دردهــا و رنجهــای بیکــران مــردم و بزرگتریــن کشــتار هــا و
شــکنجه هــا را مــورد بــی اعتنایــی کامــل قــرار داده انــد و فقــط بــه فقــط غــارت
منابــع ملــي مــا مــد نظرشــان بــوده و میباشــد نيــز بــرای توجیــه معامالتشــان
نيــاز بــه وســايل ديگــري بــراي ارتبــاط دارنــد .منظــور وســايلي اســت كــه بتوانــد
افــكار عمومــي خارجيــان را بفريبــد و بــه ايــن توهــم دامــن بزنــد كــه از درون
رژیــم ســركوبگر واليــت فقيــه هــم میشــود كبوتــر زاييــد يــا دســت كــم ايــن
دروغ را ترويــج كنــد كــه 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 كــه توانســته اســت ســیم ارتباطــی غــرب بــا حاکمــان جبــار
و ســتمگر در ايــران را وصــل نگهــدارد تــا بتواننــد مثــا بــا نمایــش بوســیدن
کارگــردان ایرانــی در هنــگام دریافــت جایــزه توســط یــک زن یــا در زمــان ورود
بــه فســتیوال بــا یــک ســتاره زن معــروف کــه لباســش در عــرف رژیــم جایــی
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نــدارد ،نشــان دهنــد کــه بــا ایــن آقــا رژیــم بعــد از برگشــتن بــه ايــران اصــا
کاری نــدارد و او بــه زندگــی و کارش آزادانــه ادامــه میدهــد و بــه ایــن دلیــل
رفــرم و اصــاح همیــن رژیــم میســر و حتمــی اســت ،پــس بایــد بــه مماشــات و
معاملــه بــا هميــن رژيــم ادامــه داد و روابــط تجــاری و فرهنگــی را حفــظ كــرد و
بــر تعــداد آنهــا افــزود و از هميــن طريــق راه رفــرم را همــوار كــرد.
در ايــن توهــم و فريــب تــا آنجــا پيــش 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
فــروش فیلــم فعلــی و ورود بــه تولیــد فیلــم بعــدی اســت و بــا ايــن توجيهــات
در جهــت تاميــن ایــن اهــداف
قــرار میگرفتنــد و همانطــور
کــه در حرفهــای اکثرشــان
هســت بدفــاع از رژیمــي مــي
پرداختنــد کــه نامــش را ایــران
و ملــت میگذاشــتند .برتولــت
بررشــت نمایشــنامه نویــس ضــد
فاشیســتی آلمــان در مقابــل
ادعــای غیــر سیاســی بــودن
ســینما جملــه معــروف و قابــل
توجهــی دارد « :غیــر سیاســی
تریــن فیلــم ،سیاســی اســت».
امــا رژیــم آخونــدی بــه ایــن
بســنده نمیکنــد و بــا درگيــر
شــدن و ســركوب كــردن برخــي
از ايــن ســينماگران ميخواهــد تــا دیگــران حســاب کار خودشــان را بکننــد و امــر
برشــان مشــتبه نشــود کــه معروفیــت شــان میتوانــد آنهــا را مســتقل از نهادهــای
فک��ری رژی��م بکن��د.
94

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

بطــور متقابــل ظلــم بیــش از حــد و حصــر رژیــم بــه مــردم کســانی در همیــن
حرفــه ســينما را وادار میکنــد کــه بــه همــکاری بــا ایــن رژیــم پایــان دهنــد و
حتــی در مقابــل رژیــم بایســتند و بــه اعتقــاد مــن آنهــا را بایــد در جدائــئ و
فاصلــه از رژیــم تشــویق کــرد تــا بداننــد گناههــای گذشــته اشــان هــم ،بخاطــر
مخالفــت کنونــی شــان بــا رژيــم ،از طــرف مــردم بخشــیده خواهــد شــد.
موضــوع دیگــری کــه بســیار مفصــل اســت و کتابهــا در مــوردش توســط
محققــان و کارشناســان نوشــته خواهــد شــد  ،انتخــاب موضوعــات فیلمهــا در
زمــان حاکمیــت مالهاســت کــه مــن در اینجــا بصــورت کوتــاه بــه آن اشــاره
میکنـ�م.
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
سـ�اخته و پرداختـ�ه مـ�ی شـ�وند.
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
گیــرد تــا اذهــان از واقعیــت کنــش و واکنشــهای قهرمانــان یــا ضدقهرمانــان
داسـ�تان بواقعیـ�ت برسـ�ند و از آن طریـ�ق ذهـ�ن خـ�ود را شـ�فاف و برنـ�ده سـ�ازند.
اســاس جاذبیــت فیلمهــای رئالیســتی در تاریــخ ،همیشــه بازیابی شــخصیتهای
داســتان و نیازهایشــان در خــود بیننده اســت.
در ایــران تحــت حاکمیــت جهــل و خرافــات رژیــم آخونــدی ،مشــکالت
اصلــی مــردم از قبیــل مشــکالت اقتصــادی (اختــاس و دزدیهــای نجومــی ،فســاد
اداری و رشــوه گیــری ،بیــکاری ،فقــر ،فســاد ،فحشــا ،اعتیــاد ،کارتــن خوابــی
و )...مشــکالت فرهنگــی و اجتماعــی (مشــکالت خانوادگــی و طالقهــا ،تجــاوز و
قتلهــای ناموســی ،دختــران فــراری ،خودکشــی ،ازدواجهــای اجبــاری و ســنتهای
خرافــی و  )...و مشــکالت دیگــر مثــل محیــط زیســت و تاثیــر مســتقیم آن روی
زندگــی مــردم  ،فــرار نخبــگان و مغزهــا و ديگــر مســائل مــردم  ،همــه اينهــا و
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تماميــت آنهــا در ســینما یــا جايــي ندارنــد و یــا از زاویــه افــکار آخوندی ســاخته و
پرداخــت مــي شــوند و بــا ريشــه و اصــل مشــكالت کاری ندارنــد .در نتيجــه رژيــم
آخونــدي هماننــد خطبــه هــای نمــاز جمعــه اش آنهــا را وســیله ای در خدمــت
عقــب نگــه داری اذهــان مــردم بــکار میبــرد .در اينجاســت كــه مــي بينيــم جنــگ
تمــام عیــار فرهنگــی رژيــم بــا مــردم و البتــه برعلیــه آزادیخواهــان و مبارزیــن و
مجاهدیــن بارهــا و بارهــا از ســینما ادامــه مــی يابــد .نمونــه هایــش هــم اخیــرا
ســریال هــای ابلهانــه اي میباشــد كــه بــر علیــه مخالفینــش مــي ســازد و مکــررا
پخــش میکنــد کــه از نظــر تعفــن و گندیدگــی نمونــه هــای کامــل و بــارز تــراوش
عقایــد ارتجاعــی و فاشیســتی اســت و بغیــر از عقــب مانــه تریــن الیــه هــای
رژيمـ�ش کسـ�ی را نمیفریبـ�د.

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.
امــا حــرف ســینما گــران و هنرمنــدان متعهــد در ایــران و در تبعیــد بــا
مــردم چــه در خــارج و چــه در داخــل كشــور چيــز ديگــري اســت .هنرمنــد و
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
عاطفــی آن برجســته تــر اســت .چطــور در کشــوری کــه ســرکوب و شــکنجه ،
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 نمايــد؟
ایــن شــرایط بایــد بــا ســرنگونی ایــن رژیــم تغییــر کنــد و شــادی ،آزادی و
رفــاه بــه جامعــه برگــردد و آن تنهــا و تنهــا بــا مبــارزه در همــه ابعــاد و مقــدم بــر
همـ�ه مبـ�ارزه فرهنگـ�ی و سیاسـ�ی میسـ�ر میگـ�ردد.
ایــن کار را بــه اعتقــاد مــن در بهتریــن صورتــی ســیمای آزادی و قهرمانــان
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 توليــد کــرده انــد .آنهــا نــه تنهــا بــه مــردم آگاهــی و روحیــه مبارزاتــی
و لبخنــد و شــادی بــا محتــوا میدهنــد  ،بلکــه ذهنهــا را بــرای راه حــل نهایــی
کــه مبــارزه بــی امــان جهــت ســرنگونی اســت بــرای روز هــای نهایــی آمــاده
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.
فیلــم و ســینما قدرتمنــد تریــن نــوع هنــر هســت ،چــرا کــه تــوان جمــع
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
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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
مشــکالت فــردی و رابطــه آن بــا جامعــه و قدرتهــای حاکــم را روشــن ســازند و
بخصــوص در جامعــه مــا ریشــه هــای جهــل و خرافــات و افــکار عقــب مانــده کــه
ملیونهـ�ا نفـ�ر را از سـ�عادت واقعـ�ی بازنگـ�ه میـ�دارد را بسـ�وزاند.
آری وظیفــه ســینما گــران و فعــاالن رســانه ایــی گفتــن حقیقــت بــه مــردم
اســت و آری ســینماي ایــران در صــورت گفتــن حقیقــت ،ســینمای جهانــی
خواهــد بــود.
با ایمان به پیروزی
*****
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تابلو «چهارشنبه آتشین ،کارزار ملی علیه استبداد» اثر منصور قدرخواه
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بعــد از جنــگ جهانــی دوم و شکســت نیروهــای فاشیســت هیتلــری بــا در
نظــر گرفتــن تجربیــات بســیار دردآور و جنایتهــای بــی شــمار و انجــام شــده
مهمتریــن نکتــه در اولیــن بنــد در قانــون اساســی آلمــان  ،نوشــته شــد:
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
و حــل و فصــل مســائل ســاکنان اشــرف بایــد و موظــف بــه رعایــت کرامــت
انســانی باشــد .امــا مــا روزبــروز و بخصــوص بعــد از مالقــات بــا دژخیمــان وزارت
اطالعــات و قاتــان مــردم ایــران میبینیــم کــه او آلــت دســت رژیــم جانیــان
عمامــه بــه ســر (کــه بیــش از پنجــاه و شــش بــار توســط ارگانهــای ســازمان ملــل
بخاطــر نقــض حقــوق بشــر شــده اســت) و مالکــی قاتــل (کــه بخاطــر جنایــت
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
کنــد؟ و نبایســتی بــی توجــه بــه منافــع دولتهــا مدافــع حقــوق بشــر باشــد؟ و
آنهــم حقــوق بنیادیــن .و آیــا خــود هــر کاری از نظــر قانونــی میتوانــد بکنــد و
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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
اپوزیســیون دمکراتیــک آنهــم تحــت حمایــت افــراد وابســته بــه ســازمان ملــل
نیســت ،نامــش را چــه میتــوان گذاشــت؟

آری ايــن فعالیتهــای مارتیــن کوبلــر جــز یــک ننــگ بــرای ســازمان ملــل و
ارگانهــای مختلــف آن و جــز همدســتی بــا جانیــان حاکــم بــر ایــران و دولــت
[دســت] نشــانده آن در عــراق عنــوان ديگــري نــدارد؟ تــا کــی ســازمان ملــل
عامــل دســت ایــن دیکتاتورهــا کــه مــورد تنفــر مــردم خــود و انســانهای آزاده
جهــان خواهــد بــود؟
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
قبــول کننــد کــه فــردی بــا ایــن درجــه از نقــض تعهــد و حقــوق شــکنی و
همــکاری بــا ناقــض یــک حقــوق بشــر در جهــان همچنــان نماینــده ســازمان
ملــل در عــراق باشــد؟
*****
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روز بــه روز شــدت و ســرعت تحــوالت در ســوریه بیشــتر میشــود .ایــن
تغییــرات انقالبــی و بســیار شــتابان  ،سیاســتهای کشــورهای مختلــف مخصوصــا
آنهایــی کــه خــود را مدافــع حقــوق بشــر و صلــح و ثبــات در خاورمیانــه میداننــد
را بــه چالــش تمــام عیــار میکشــاند و راه گریــز از پاســخ بــه ســئواالت عاجــل
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
بشــری و افــکار عمومــی حــی و حاضــر تقریبــا در زمــان وقوع حضــور دارنــد و
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
و خــون آشــام دمشــق را بــه زیــر میکشــند و بــه آزادی و دمکراســی خواهنــد
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 اعــام میکنــد بعــد از ســوریه مــا
خواهیــم بــود.
خامنــه اي دومینو افکــت فروریــزی دیکتاتورهــا را عمیقــا حــس میکنــد و
میدانــد کــه بعــد از اســد خــود او بــه زیــر کشــیده خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه دیگرحمایتهــا را علنــی میکنــد  ،چــرا كــه زمــان برعلیــه اســد شــتابان
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اســت .بدیــن ترتیــب خامنــه اي بــا قیمــت بســیار ســنگین و البتــه از کیســه
مــردم هــر کاری از دســتش بــر مــی آیــد انجــام میدهنــد تــا مانــع ســرنگونی
رژیــم اســد گردنــد .از جملــه گذاشــتن جلســات پیاپــی و فرمــان بــه دولــت
و مجلــس و ســپاه و بقیــه ارگانهــا ،فرســتادن پاســداران بــرای کشــتار مــردم
ســوریه ،کمکهــای نظامــی و اقتصــادی کالن ،تــا فرمــان دادن بــه مالکــی در عــراق
بــرای حمایــت بیشــتر ازجنایــات رژیــم اســد ( 23مــرداد .)1391
نگاهــی گــذارا بــه اخبــار روزهــای پیــش نشــان از سرنوشــت محتــوم اســد
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
ســرکوبگر بشــار اســد و آزادی شــهرها و مناطــق مهــم در ســوریه»« ،اعتــراف
صالحــی بــه اینکــه مــزدوران دســتگیر شــده در ســوریه افــراد ســپاه بودنــد»
(رســانه حکومتــی عصــر ایــران  ۱۸مــرداد « .)۱۳۹۱اعــام خطــر الریجانــی کــه
سرنوشــت ســوریه بــا آینــده همــه کشــورهای منطقــه (بخوانیــد رژیــم جهــل
و جنایــت خامنــه اي) عجیــن شــده اســت» « ،درخواســت جلیلــی از مالکــی
بــرای اجــازه عبــور هواپیماهــای حامــل ســاح 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.
در کنــار آن حملــه بیســابقه اردوغــان بــه رژیمهــای ایــران و ســوریه قابــل
توجــه اســت .چــرا کــه اردوغــان چنــدی پیــش رابــط اصلــی آمریــکا بــا خامنــه
اي بــود و نامــه هــای اوبامــا را بــه خامنــه اي و برعکــس میرســاند و کنفرانــس
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 رژيــم 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  ۲۵هــزار نفــر را کشــته اســت؟»
بــه هــر حــال کســی نیســت کــه در مــورد ســوریه حرفــی بزنــد و نقــش
رژیــم حاکــم بــر ایــران را در جنایــات و تراژدیهــای وحشــتناک نفــی کنــد و
میبینیــم کــه محکومیــت دخالتهــای رژیــم خامنــه اي و کمکهایــش در اقصــی
نقــاط منطقــه از اخبــار اصلــی رســانه هــا میباشــند.
امــا در ایــن میــان سیاســتهای متضــادی بــا موضعگیریهــای کشــورهایی کــه
ظاهــرا از کشــتار در ســوریه ابــراز انزجــار میکننــد بخصــوص دولــت آمریــکا هــم
بــه چشــم میخــورد کــه نمیتــوان آنــرا نادیــده گرفــت و یــا در افــکار جهانیــان
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 اعــام 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 كريــدور بــرای خــروج آورگان جنگــی بــه
کشــورهای همســایه ســرباز میزنــد و ایــن در حالــي اســت كه رژیــم اســد بطــور
روز افزونــی از نیــروی هوایــی و ســاحهای ســنگین بــرای بمبــاران شــهر هــا
اســتفاده میکنــد.
در مــورد ایــران و اپوزســیون اصلــی آن یعنــی ســازمان مجاهدیــن همچنــان
بــر خــاف حکــم دادگاه آنــرا در لیســت ســیاه ســازمانهای تروریســتی با پافشــاری
نگــه میــدارد و همــه درخواســتها از طــرف چنــد هــزار نماینــده پارلمانــی در
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جهــان و از جملــه شــخصیتهای برجســته سیاســی نظامــی و حقــوق دانــان
برجســته آمریکایــی را نادیــده مــی انــگارد و و عليــه تنهــا ســازمان منســجم و
معتقــد بــه دمکراســی  ،برابــري و جدايــي ديــن و دولــت در محــور یــک ائتــاف
فراگيــر از افــکار و اعتقــادات مختلــف مثــل شــورای ملــی مقاومــت (کــه جــدی
تریــن خطــر بــرای دشــمنترین دشــمن بشــریت و تمــدن میباشــد) عمــل ميكنــد،
هــر چنــد کــه بایــد میدانســت کــه ایــن ســازمان بــا ســابقه و تجــارب مبــارزه بــا
دو ديكتاتــوري و بــه خصــوص پشــتوانه بيــش از ســه دهــه مقاومــت و پايــداري در
برابــر مهيــب تريــن نيــروي ارتجاعي تاريــخ ايــران و بــا از ســرگذراندن ســهمگين
تريــن آزمايشــها و توطئــه هــا و پرداخــت ســنگين تريــن بهــاي ممكــن ،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
ســایه بــان و حتــی حقــوق بیمــاران و ...را نادیــده مــی انــگارد باعــث شــرم
آزادیخواهان آمریکائیســت کــه دولتشــان بــه مجاهدیــن تعهــد کتبــی حفاظــت
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 جــادان وزارت اطالعــات در تهــران میزنــد و متاســفانه ایــن
توطئــه مــورد اســتقبال معــاون ســخنگوی وزارت خارجــه آمريــکا قــرار میگیــرد،
بــه طوریکــه برخــاف هــر پرنســیبی اعــام میــدارد« :ادعاهــا در خصــوص
غيرانســانی بــودن وضعيــت اردوگاه حريــه بــا مشــاهدات مقامهــای آمريکايــی کــه
از ايــن اردوگاه بازديــد کــرده انــد و همچنيــن گــزارش ناظــران ســازمان ملــل
ناســازگار اســت .طبــق ايــن گــزارش و ديگــر اطالعــات موجــود ،شــرايط زندگــی
در اردوگاه حريــه باالتــر از اســتانداردهای قابــل قبــول بيــن المللــی اســت».
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امــا آقــای معــاون ســخنگو بــه عمــد فرامــوش میکنــد کــه چــرا حتــی از
پیشــنهاد شــخصیتهای برجســته آمریکایــی همچــون شــهردار ســابق رودی
جولیانــی و وزیــر دادگســتری موکیــزی و تــام ریــچ وزیــر امنیــت و پاتریــک کندی
و ژنــرال کیســی و بســیاری دیگــر بــرای بازدیــد از زنــدان لیبرتــی اســتقبال
نمیکنــد و در پــرده ابهــام همــه چیــز را بــه نفــع عامــل سرســپرده خامنــه اي
بیــان میکنــد؟
در کنــار ایــن موضعگیــری دیگــر هیــچ جــای تعجبــی برایمــان باقــی نمــی
مانــد کــه ایــن اخبــار را هــم بخوانیــم« :همــکار اوبامــا  ۱۰۰هــزار دالر بــرای
تســهیل تجــارت بــا رژیــم ایــران دســتمزد گرفــت( ،واشــینگتن پســت)» .و یــا
«رســوایی معاملــه بــا ایــران ،بانــک اســتاندارد چارلرتــرد را رهــا نمــی کنــد».
طبــق گفتــه رســانه هــای مختلــف آمریکایــی اســتاندار چارلرتــرد از طــرق شــعبه
اش در آمریــکا (نیویــورک) مبلــغ ناچیــز و بــی مقــدار  250.000.000.000دالر 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  2001کــه همــه تواناهــای دولتــی
بــرای رد یابــی پولهــای تروریســتها بــه کار گرفتــه میشــد  ،پنهــان کــرد؟ چــه
کســانی بــر خــاف 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
تلــخ تاریخــی در رابطــه دولــت آمریــکا بــا ملتهــای خاورمیانــه و بــه خصــوص
ملــت ایــران نامیــد.
اوال :مبــادا کــه فکــر کنیــم کــه البــي گــران حرفــه اي و كمپانيهــا و دالالن
نفــت بــا ایــن وزارتخانــه در ارتبــاط هســتند!
ثانیــا :مــا ایرانیــان بایــد بــه حســن نیــت اين وزارتخانــه شــکی نکنیــم کــه
اســتانداردهای قابــل قبــول بيــن المللــی شــان در رابطــه بــا زنــدان لیبرتــی بــا
اســتاندارد چارلرتــرد کــه در عیــن تحریــم و قوانیــن ســخت مجــازات رژیــم ایــن
مبلــغ بســیار ،بســیار ناچیــز را آنهــم در بیــش از  60.000واریــز پــول انتقــال داده
انــد تطبیــق داده شــده اســت.
ثالثــا :حتمــا توصیــه اکیــد وزارت خارجــه هــم ایــن میباشــد کــه اصــا و ابــدا
فکــر نکنیــم کــه امريــكا امــكان پيگيــري و كشــف جابجایــی قاچــاق نفــت رژيــم
را دارد .رژیــم ایــران یواشــکی ایــن کار را میکنــد!
رابعــا :وزارت خارجــه بعــد از ایــن همــه موفقیــت! در سیاســت مماشــات بــا
ایــن همــه دســتاوردهای بســیار بــزرگ! بــا یــک رژیــم تثبیــت شــده! طــرف
اســت کــه حتــی ســران ســپاهش ماننــد قاســمی معترفنــد کــه« :مــا را هیــچ
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 انقــاب مهــدی ادامــه دارد!
از مــزاح کــه بگذریــم بايــد اين 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 برخــاف احــکام
مختلــف دادگاههــاي خودتــان در لیســت نگــه میداریــد تــا دســتاويز مالكــي بــراي
حملــه و ســركوب و كشــتار و جابــه جايــي اجبــاري قرارگيــرد؟
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
لینکــن و مارتیــن لوتــر کینــگ یکســان اســت و آن احقــاق حقــوق و داشــتن
زندگــی آزاد در یــک جامعــه دمکراتیــک مبتنــي بــر جدايــي ديــن و دولــت در
کنــار حســن همجــواری بــا ملتهــای همســایه اســت.
آیــا فکــر میکنیــد همچنــان دنیــا در زمــان کودتــای  19اگوســت 28( 1953
مــرداد  )1332باقــی مانــده و فقــط زور ،ظلــم ،تزویــر و دروغ پیــروز خواهــد شــد؟
*****
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تابلو «خامنه ای ،مرگت فرا رسیده!» اثر منصور قدرخواه
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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
ای و عواملــش دیگــر آنقــدر عیــان شــده انــد کــه حتــی صــدای فعــال تریــن
مماشــات گــران بــا رژیــم ایــران مثــل تونــی بلــر نخســت وزيــر ســابق انگلســتان
را هــم درآورده اســت.
همــه آگاهــان سیاســی میداننــد کــه تونــی بلــر ســالیان ســال خــودش و
وزیــر امورخارجــه اش معــروف بــه آیــت اهلل جــک اســترا حداكثــر تــاش بــرای
نگهــداری از رژیــم فاشیســتی مذهبــی خامنــه ای را داشــت و بزرگتریــن خدمــات
را هــم بــه ایــن رژیــم انجــام داد ،از جملــه ايــن كــه ســازمان مجاهدیــن خلــق
ایــران ،قــوی تریــن اپوزیســیون دمکــرات ایــران ،را در لیســت ســازمان هــای
تروریســتی اروپــا بــرد و بــا مشــکالت بســیار زیــاد حقوقــی درگیــر کــرد تــا وقــت
و انــرژی اپوزیســیون فعــال و موثــر را بــه راههــای دیگــر بکشــاند.
در ســال  2003دولــت بلــر و جــک اســترا در بمبارانهــای پایگاههــای ارتــش
آزادیبخــش ایــران (کــه بــی طرفــی خــود را در جنــگ بارهــا اعــام کــرده بودنــد)،
باعــث شــهادت عــده زیــادی از آزادیخواهــان مجاهــد شــد ،نقش اساســی داشــتند.
امــا حــاال بــه دلیــل جنایتهــاي بــي پايــان و سیاســتهای مخــرب خامنــه ای در
منطقــه ،تونــی بلــر در مصاحبــه ای بــا ســی ان ان بــه شــکوه و شــکایت از رژیــم
پرداخــت و ضمــن اعتــراف بــه اینکــه «رژيــم تهــران در پشــت همــه حــوادث غــزه
قــرار دارد» راه حــل را بــا ایــن جملــه مشــخص کــرد کــه« :اگــر تغييراتــی در
تهــران صــورت گيــرد ،مــن نســبت بــه وضعيــت کل منطقــه صــد بــار خوشــبين
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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
کــرد« :ایــن مســئله تنهــا در مــورد توانمنــدی اتمــی نيســت ،بلکــه بــه ثبــات
منطقــه نیــز مربــوط مــی شــود کــه همــواره تمــام خاورمیانــه از جملــه غــزه را
تهديــد مــی کنــد».
در کنــار فجایــع غــزه بــه کشــتار بــی رحمانــه رژیــم جنایتــکار اســد کــه
وجدانهــای بیــدار هــر انســانی در جهــان را بــه لــرزه در میــاورد هــم بنگریــم و
فقــط نگاهــي بــه سیاســتهای خامنــه ای جــاد در رابطــه بــا ایــن قتــل عــام هــای
روزانــه بيندازيــم.
آنچــه مســلم اســت و همــه دنیــا
میداننــد و بــه آن بعضــا اعتــراف میکننــد
اینســتکه بدون حمایتهــای رژیــم حاکــم
بــر ایــران از جنایــات اســد ،ماههــا پیــش
فجایــع و کشــتار در ســوریه پایــان یافتــه
بــود و اســد هــم همچــون دیکتاتورهــای
دیگــر در تونــس ،مصــر ،لیبــی و یمــن
ســرنگون شــده بــود.
طبــق گزارشــهای مختلــف از جملــه
خبرگــزاری روســیه اســد خــود حاضــر بــه
تــرک ســوریه بــود .امــا ایــن فرســتادگان
خامنه ای در آتش
خامنــه ای بودنــد کــه او را بــه مانــدن بــا
اثر منصور قدرخواه
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
ســوریه هرگونــه مذاکــره ایــی را بــا رژیــم خامنــه ای رد میکنــد و آن را عامــل
جنایتهــای رژیــم اســد میدانــد.
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خامنــه ای کــه زمانــی حمایــت هــاي جنایتکارانــه اش را مخفیانــه انجــام
میــداد و فــی المثــل پاســداران اعزامــي بــه ســوريه را زائــر مینامیــد و رژیمــش
مدعــی میانجیگیــری بــا بخشــی
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
کامــل میکنــد« :چنانچــه در هــر
کشــوری ،مخالفــان از خــارج آن
کشــور بــه ســاح مجهــز شــوند،
بطــور طبیعــی ،نظــام حاکــم نیــز
بــا آنهــا برخــورد خواهــد کــرد».
یعنــی همــه قتــل عامهــای زنــان و مــردان و کــودکان بــی ســاح از نظــر ایــن
جانــی بالفطــره مشــروع اســت.
طبــق اطالعیــه دبیرخانــه شــورای ملــی مقاومــت ایــران بــه تاریــخ  ۲۹آبــان
 ۱۳۹۱خامنــه 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
جانبــه آن را پشــتیبانی کــرد ،در شــرایط کنونــی بــرای [رژیــم] ایــران ،ســوریه
مهمتــر از عــراق و لبنــان و هنــد و افغانســتان و پاکســتان اســت».
ولــی فقیــه علــی خامنــه ای کــه دیگــر هیــچ کــس از جملــه مزدورانــش
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
انــدر كار کشــتار زنــان و مــردان و کــودکان و ســالمندان بیگنــاه و بــی ســاح
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ســوری میباشــند ،در واکنــش بــه اجــاس دوحــه و پیشــرویهای ائتــاف نیروهــای
مقاومــت ســوریه و بــه رســمیت شــناختن نیروهــای اپوزیســیون و ارتــش آزاد ایــن
کشــور ،گروهــی از مــزدوران خــود را در تهــران جمــع آوری كــرد تــا بــه خیــال
احمقانــه خــود از ســقوط اســد جلــو گیــری کنــد.
خامنــه ای كامــا دقیــق میدانــد و احســاس میکنــد کــه در ُدمینــو راه افتــاده
بعــد از اســد نوبــت مالکــی و رژیــم خــودش میباشــد .او بــرای فــرار از بحرانهــای
مرگبــاری کــه ســرپای رژیمــش را فــرا گرفتــه بــاز مثــل گذشــته مجبــور بــه
صــدور بحرانهــای مختلــف اســت .درهمیــن راستاســت کــه در عــراق مالکــی غــام
حلقــه بگوشــش بــه بحــران ســازی در کردســتان و مناطــق دیگــر عــراق مشــغول
اســت بــه طوریکــه همســایه مهــم عــراق ترکیــه مرتبـاً 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 میدهــد.
رژیــم فاشیســتی مذهبــی حاکــم بــر ایــران کــه بــا بحرانهــای مرگبــار مختلــف
سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــي روبروســت در واپســین دوران حيــات خــود دســت
و پــا میزنــد و طبــق تجارب مختلــف نشــان داده کــه از مواضــع ارتجاعــی و
ســلطه طلبانــه اش هرگــز عقــب نشــینی نخواهــد کــرد .تنهــا بــرگ برنــده اش
هــم بــه زعــم خــودش مهیــب تریــن ســاح ممکنــه یعنــی بمــب اتمــی میباشــد.
بــر خــاف بازیهــای رایجــی کــه مبنــی بــر عقــب نشــینی بــا جامعــه جهانــی
میکنــد همچنــان بــرای دســتیابی بــه بمبــش تــاش بــی وقفــه دارد .ســی و
انــدی ســال تجربــه نشــان داده اســت کــه ايــن رژيــم بــه غیــر از تســلیم جامعــه
جهانــی در جهــت برســمیت شــناختن هژمونــی اش بــر منطقــه و در نهایــت در
جهــان بــه هیــچ چیــز دیگــری راضــی نمیشــود و هیــچ بســته تشــویقی و غیــره
را هــم بــه رســمیت نمیشناســد .ایــن تنهــا و تنهــا راهیســت کــه علــی خامنــه
ای میبینــد و بــه آن عمــل میکنــد ،اگــر کســی میتوانســت هیتلــر را بــه عقــب
نشــینی وادار کنــد میتوانــد ایــن رژیــم فاشیســت مذهبــی و شــاگرد خمینــی
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 ديگــر 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
و خانــم رجــوی ،ایــن مقاومــت ســرفراز از طــرف ســازمان ملــل و کشــورهای
قدرتمنــد جهــان بعنــوان نماینــدگان واقعــی مــردم بــه رســمیت شــناخته نشــده
اســت .آری اگــر کســی بــه فکــر نجــات مــردم جهــان از خطرناکتریــن پدیــده
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 مشــرو ِع
مقاومــت مــردم ايــران 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
منطقــه و جهــان اســت ،مقاومــت ایــران حتــی مثــل بســیاری از کشــورهای
دیگــر کــه انقالبیونــش خواســتار اســلحه هســتند آن را هــم درخواســت نمیکنند،
بلکــه تنهــا و تنهــا خواهــان بــه رســمیت شــناختن حــق مســلم و قانونــی یــک
ملــت ،بــرای احقــاق حقــوق خــود یعنــی ســرنگونی رژيــم آخونــدي و فراهــم
کــردن شــرایط یــک انتخابــات آزاد در کوتاهتریــن زمــان ممکــن اســت.
البتــه و صــد البتــه ایــن مقاومــت همچون اشــرفیان پایــدار و مایه هــای افتخار
ملــت ایــران و بشــریت معاصــر منتظــر کســی نخواهنــد مانــد و راه پایــان دادن
بــه ایــن مصیبتهــا را تنهــا و تنهــا بــا قــدرت خــود بــه پیــش خواهــد بــرد .وظیفــه
ایــن مقاومــت و یارانــش اینســتکه جامعــه جهانــی را متوجــه مســئولیتهایش ،و
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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،
افغانســتان ،ســوریه و همــه کشــورهای اســامی و در نهایــت همــه کشــورهای
جهــان پرداختــه انــد ديگــر منتظــر چــه چیــزی هســتید؟
آیــا دیگــر جایــی بــرای شــک و شــبهه در مــورد مواضــع اعــام شــده و
هــزاران بــار تکــرار شــد ِه مقاومــت ایــران مبنــی بــر ماهیــت تروریســتی و مخــرب
و غیــر قابــل تغییــر ایــن رژیــم بــرای صلــح و ثبــات جهــان وجــود دارد؟
آیــا هیــچ روزنــه امیــدي بعــد از
ایــن همــه مذاکــره و تــاش بــرای
تغییــر رفتــار رژیــم ســراپا جهــل
ِ
جنایــت ســفاکان و حيلــه گــران
و
وجــود دارد؟ پــس راســتي رفتار شــما
را چگونــه میتــوان توجیــه کــرد؟ آیــا
بــه غیــر از همــکاری بــا ایــن رژیــم
بــرای ادامــه حیاتــش ،نــام ديگــري میتــوان بــر ایــن سیاســتها گذاشــت؟
تنهــا راه تعییــن تکلیــف نهایــی بــا رژیــم فاشیســتی مذهبــی خامنــه ای و
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  120هــزار شــهید در راه آزادی کشورشــان داده
انــد یعنــی شــورای ملــی مقاومــت را ،همچــون نماینــدگان پارلمانهــای مختلــف
جهــان کــه بیــش از یــک میلیــارد مــردم جهــان را نمایندگــی میکننــد ،بــه
رســمیت بشناســید.
*****
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هــوا بســيار بســيار گــرم بــود .کولــر ماشــين تــوان خنــک کــردن آن هــواي
کويــري را نداشــت و مــن هــم نميتوانســتم پنجــره را پائيــن دهــم .صرف ـاً ايــن
گرمــا مــن را بــه يــاد دوســتان مجاهــد در زنــدان و در حقيقــت بــه قــول جولياني،
شــهردار ســابق نيويــورک قتلــگاه ليبرتــي مــي انداخــت.
از خــود مــي پرســيدم کــه قهرمانــان و ناجيــان ملــت مــا در آن آلونکهــاي
فلــزي کــه بدنــه آن خــود عامــل هدايــت گرمــاي نزديــک پنجــاه درجــه بغــداد
اســت بــا آن همــه محدوديتهــا و کمبودهــا و بيماريهــا چــه ميکننــد؟ اســفالت
در حــال پختــن بــود و مــن در فکــر بيمارانــي بــودم کــه بعــد از ســاليان ســال
مقاومــت و پايــداري در زندانهــاي رژيــم و درشــهر ســرفرازيهاي بــي نظيــر اشــرف
مجبــور بــه قبــول قــول و قرارهــاي نماينــده ويــژه دبيــرکل ســازمان ملــل بــراي
انتقــال بــه کشــورهاي ديگــر بودنــد و بــه جايــي منتقــل شــدند کــه بعدا ً مشــخص
شــد يــک اقامتــگاه موقــت نبــوده و درحقيقــت جهنمــي اســت کــه ولــي فقيــه،
مالکــي بــه کمــک نماينــده ســازمان ملــل و آمريــکا بــراي دســت کشــيدن ايــن
قهرمانــان از مبــارزه درســت کــرده انــد.
داشــتم بــه مجاهدينــي فکــر ميکــردم کــه در چــه شــرايط ســختي بــا
بيماريهــاي مختلــف از جملــه ســرطان در نبــرد بودنــد و همگــي بــا چــه اراده
هــاي آهنينــي در مقابــل دنيايــي از ســياهي هــا و تباهــي هــا مقاومــت ميکننــد و
پيــام ايســتادگي و حملــه بــه نظــام جهــل و جنايــت بــه مــردم ميدهنــد.
در آن گرمــا کــه بــراي مــن دههــا راه بــراي فــرار وجــود داشــت بــه يــاد
دوســتانم در ليبرتــي بــودم کــه جــز ايســتادگي تــا آخــرش و ســرنگوني نظــام
جهــل و جنايــت فکــري در ســر ندارنــد.
افــکارم و احساســاتم بــه ايــن طــرف و آنطــرف ميرفــت و احســاس عشــق
عميــق از ايــن همــه عظمــت غــرور در مــن متبلــور ميشــد و همزمــان در مــن
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تنفــري از همــه عوامــل و ظالمــان از نماينــده ســازمان ملــل و  ...در همراهــي
و همگامــي بــا ديکتاتورهــاي خامنــه اي و مالکــي توســط کوبلــر دور ميــزد و
صحنــه هــاي رســوايي جنايــت پيشــه کوبلــر کــه بعــد از اعــام پايــان کارش
در پارلمــان اروپــا در پشــت تريبــون پارلمــان اروپــا بــه وراجــي ميپرداخــت و بــا
وقاحتــي غيرقابــل وصــف بــراي خالــي
کــردن تمامــي عقــده هــاي ناشــي از
افشــا گريهــا و فريــاد اعتــراض ايرانيــان
آزاديخــواه در هنــگام ورودش بــه تکــرار
حرفهــاي رژيــم و مــزدوران رژيــم
ميپرداخت کــه مجاهديــن خودشــان
ناقــض حقــوق بشــر هســتند.
امــا ايــن افــکار مــرا بــه جــاي
ديگــري هــم فــرو بــرد و خشــم تمــام
وجــودم را فــرا گرفــت از اينکــه يکــي
از دوســتان ســابق (اســماعيل بــي وفــا
يغمايــي) کــه ديگــر برايــش رژيــم و
جناياتــش هيــچ مهــم نيســت و همــه
را در يــک کينــه تــوزي کــور بــه ســازمان مجاهديــن بــه بــاد فراموشــي ســپرده
اســت ،بــا ادعــاي بســيار رذيالنــه کشــتن مجاهديــن بــه دســت خــود درحقيقــت
بــه ســابقه خــود يــک تيــر خــاص ميزنــد.
در گرمــا گــرم ايــن افــکار بــودم کــه ناگهــان دوســت و همــرزم شــوراييم
آقــاي منصــور لوايــي بــه مــن زنــگ زد و پرســيد آيــا از اســتعفاي روحانــي و
قصيــم از شــورا خبــر داري؟ پرســيدم از کجــا ميگــي؟ منصــور گفــت از فيــس
بــوک مطلــع شــدم و مــن هــم بــاور نميکنــم ،ميخواســتم بدانــم تــو خبــر داري
چــون االن ســاعت دو شــب اروپاســت و نميخواهــم کســي را بيــدار کنــم.
گفتــم اينــان کــه همــه جــا پشــتيبانان مجاهديــن و مدافــع شــوراي ملــي
مقاومــت بودنــد و بيــش از همــه در شــورا و تلويزيــون ســيماي آزادي وقــت
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ســخن گفتــن بــه آنهــا اختصــاص داده ميشــد .آقــاي لوايــي گفــت منهــم بــاورم
نمــي شــود.
روزهــاي قبلــش در فيســبوک و اينترنــت بــا نامــه و مطالــب يــك تــواب
خــود فروختــه (مصداقــي) كــه ناگزيــر نقــاب از چهــره كنــارزده ،روبــرو شــده
بوديــم .بعــد هــم آن افتضــاح اســماعيل يغمايــي! امــا وقتــي كميســيون قضايــي
شــورا اطالعيــه داده و آنهــا را بــه چالــش حقوقــي فراخوانــده بــود همــه ايــن
ادعاهــاي پــوچ بــه بــاد فراموشــي ســپرده شــده و هيــچ عکــس العملــي نشــان
نــداده بــود ،چــرا کــه خــودش ميدانســت کــه اگــر حرفــش درســت ميبــود و
حتــي يــک مــوردش قابــل اســتناد بــود و رژيــم و البيســتهايش بــا تمــام قــوا
دنبالــش بودنــد ،دادگاههــاي مختلــف اروپــا و آمريــکا مجاهديــن را از ليســتهاي
تروريســتي دولتهايشــان در نمــي آوردنــد بلکــه آنهــا را تحــت پيگــرد قضايــي هــم
قــرار ميدادنــد.
شــنيدن ايــن حــرف از کســي کــه بــه هــر داليلــي نتوانســته در اشــرف بمانــد
و بــه قــول خــودش نتوانســته «مجاهدگونــه بايــد زيســت ،مجاهــد گونــه بايــد
جنگيــد» را نــه در حــرف و شــعر بلکــه در عمــل انجــام دهــد و حتــي نتوانســته
بــود در شــورا تنهــا جبهــه جــدي مخالــف رژيــم آن هــم در اروپا بــه فعاليــت
بپــردازد ،برايــم بســيار ســخت و تأســف آور بــود .امــا حــاال ايــن اســتعفا چــه
معنــي داشــت و چــه ارتباطــي بــا توابيــن و نادميــن داشــت؟ چــرا ايــن دو نفــر
کــه نزديــک بــه دو دهــه آنهــا را ميشــناختم بايــد اينطــوري خودزنــي سياســي
کننــد و تمامــي ســوابق خــود را در ايــن مرحلــه بســيار حســاس بربــاد دهنــد؟
خــود را بــه اوليــن کامپيوتــر ممکنــه رســاندم تــا ببينــم موضــوع چيســت
و مســتقيم بــه ســراغ فيــس بــوک کريــم قصيــم رفتــم و بــا تعجــب و تأســف
فــراوان متوجــه شــدم کــه خبــر درســت اســت .موقــع فهــم و تحليــل رســيد.
نميخواســتم خشــمي يــا حتــي احساســي مــرا فــرا گيــرد .ميخواســتم بيشــترين
امتيــازات را بــه ايــن اعضــاي مســتعفي بدهــم و شــورا و مجاهديــن را بــه محاکمــه
بکشــم تــا از حقيقــت ســر در آورم.
خوب اينان ايراداتي دارند ،انتقاداتي دارند ،پيشنهاداتي دارند ،بايد مورد بحث
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و بررسي قرار گيرد.
با شناختم از شوراي ملي مقاومت و روشهاي پارلماني در کشورهايي که عمري در
آن سپري کردم ميخواهم مشکالت را دريابم.
اول اينکه موضوع چيست؟
از يــک طــرف يــک رژيــم بــا آن همــه ســابقه قتــل و کشتارشــکنجه و جنــگ،
فقــر فســاد و فحشــا و هــزاران مصيبــت و آن هــم نــه فقــط بــراي مــردم ايــران
بلکــه کل جهــان و از طــرف ديگــر بــا يــک اپوزيســيوني کــه بــا دنيايــي از نامرديها
و ســرکوبهاي متفــاوت روبــرو بــوده اســت امــا بــه هيــچ قيمــت حاضــر بــه دســت
برداشــتن از مقاومــت نبــوده اســت و تــا نفــر آخــر حاضــر بــه جنگيــدن اســت.
دوم چه کساني نقش آفرين اين مسأله هستند؟

مســلماً ايــن آقايــان مســتعفي کســاني هســتند کــه ميداننــد چــه ميکننــد
و بســيار واقفنــد کــه تأثيــرات ايــن عملشــان در زمينــه هــاي سياســي چيســت.
مثــا بــي شــک اينــان ميداننــد کــه ايــن يــک ضربــه بــه شــوراي ملــي مقاومــت
و مجاهديــن در ليبرتــي کــه در حــال تهديــد مجــدد موشــکي بــه ســر ميبرنــد و
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اشــرف و در نتيجــه تنهــا آلترناتيــو دموکراتيــک در ايــران در مقابــل رژيــم و آن
هــم در شــرايط انتخابــات نمايشــي و مفتضــح اســت!
مگــر خودشــان بارهــا در تبليــغ ايــن تنهــا آلترناتيــو دموکراتيــک بــه ايــراد
ســخنراني و دفــاع نپرداختنــد .آيــا بــه اپوزيســيونهاي يــک شــبه ناگهــان اعتقــاد
پيــدا کــرده يــا برخــاف امضــا هايشــان روي مصوبــات و اســاس شــورا پشــيمان
گشــته انــد.
نميخواســتم پيشــتر بــروم و بــه نفــوذ عناصــر رژيــم يــا پيامهايــي
کــه خــودم هــم چنديــن بــار دريافــت کــرده ام فکــر کنــم...
بنابرايــن در ايــن شــرايط و اوضــاع رژيــم ،از هــر نظــر بــي شــک ايــن عمــل
(اســتعفا) تنهــا ســود آورش رژيــم در
حــال ســرنگوني اســت .رژيمــي کــه
هدفــش نابودي همــه اپوزيســيون و در
رأس آن مجاهديــن و شــورا ميباشــند.
رژيــم بارهــا بــا اينکــه مدعــي
گروهــک بــودن و نابــودي مجاهديــن
اســت در کنــار کشــتارهاي بــزرگ و
شــکنجه هــاي غيــر قابــل وصــف اوليــن و آخريــن حرفــش بــا همــه کشــورهاي
خارجــي کــه تمايــل تجــارت از هــر پرنســيپي برايشــان بيشــتر ارزش دارد
محدوديــت يــا حتــي نابــودي مجاهديــن و نيروهــاي هــوادارش ميباشــد .مگــر
بمبــاران و  17ژوئــن  2003فرامــوش شــدني اســت؟
امــا احســاس متناقضــي هــم مــرا فــرا گرفــت و بــه ســرعت بــه صــورت فلــش
بــک (خاطــرات تصويــري و صوتــي و مشــاهدات) بــه يــاد حرفهــاي نســبتاً طوالني
آنهــا در اجالســهاي شــورا در نزديــک بــه دو دهــه گذشــته و در گفتگوهــاي
تلويزيونــي و حرفهــاي خصوصــي افتــادم و يــادم مــي آمــد کــه آنهــا موقــع حملــه
اضــداد مقاومــت بــه مجاهديــن از آنهــا دفــاع ميکردنــد و يــادم مــي آيــد کــه
کريــم قصيــم يکبــار جلــوي دوربيــن بــه دليــل عاليقــش بــه مجاهديــن و حملــه
توســط فــرد ديگــري کــه خواســتار نگــه داشــتن مجاهديــن در ليســت تروريســتي
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آمريــکا بــود هيســتريک و عکــس العملــي برخــورد کــرد ،طــوري کــه در مقابــل
تفســيرهاي محترمانــه امــا منتقدانــه دوســتان مقاومــت در صفحــه فيــس بوکــش
از خــودش هــم انتقــاد کــرد.
مــن از خــود ميپرســيدم پــس ايــن همــه عاليــق آن هــم در شــرايطي کــه
هــر لحظــه ممکــن اســت ليبرتــي بــا موشــکهاي رژيــم مــورد هــدف قــرار بگيــرد،
کجــا رفتــه اســت؟
بــه يــاد دارم کــه کريــم قصيــم بعــد از حمــات وحشــيانه نيروهــاي مالکــي
بــه اشــرف برخــاف معمــول
کــه خيلــي خشــک و بــه
قــول خــودش سياســي بــود
در جلســه شــورا بســيار
احساســاتي شــده و اشــک
ريخــت و حاضــر بــه اهــداي
کميســيون
مســئوليت
محيــط زيســت بــه رفقايــش
در اشــرف شــد .آيــا جــان
عزيزانــي کــه خــود او در
سوگشــان بعــد از حمــات بــه
اشــرف مــي گريســت و آنهــا
را بــه خاطــر قهرمانيشــان مــي ســتاييد ناگهــان اينقــدر بــي مقــدار شــده اســت؟
پــس اوضــاع درب و داغــان رژيــم و بــن بســتهاي رژيــم کــه صحــت مواضــع
ســه دهــه هميــن مقاومــت و مســئول شــورا را نشــان ميدهــد و آقايــان بارهــا در
مــورد آن ســخنراني و مصاحبــه کــرده انــد ،کجــا رفتــه اســت؟
همــه اخبــار و اتفاقــات کشــورمان صحــت بــن بســتهاي پيــش بينــي شــده
هميــن شــورا ســت .بــه راســتي چــه کســي بــا افشــاگريهايش برنامــه اتمــي و
تروريســم رژيــم را افشــا کــرد؟ چــه کســي رژيم را بــه ايــن روزي که در آن به ســر
ميبــرد نشــاند و باالخــره چه کســي برنامه و طــرح عملي بــراي فرداي ايــران دارد؟
131

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

ضربــه همــان جملــه اول اســت .آيــا ايــن ميتوانــد ضربــه بــه تنهــا آلترناتيــو
دموکراتيــک را بــا همــه حرفهــا کــه در ايــن توضيــح نوشــته شــده اســت ،جبــران
کنــد؟ آيــا مجاهديــن يــا شــورا در حاکميتنــد؟ آيــا برنامــه ده مــاده يــي خانــم
رجــوي همــان انتقــادات ايــن آقايــان را جوابگــو نيســت؟ احســاس مســئوليت
کجاســت؟

ايــن نکتــه واضحتــر از آن اســت کــه نيــاز بــه تشــريح داشــته باشــد ،هــر
آدمــي مســئول رفتــار خويــش ميباشــد و بــاز نيــازي بــه توضيــح نيســت هــر
فــردي آزاد اســت کــه تــا آنجــا کــه بــه کســي يــا آزادي و منافــع کســي لطمــه
نزنــد بــراي خويــش راه و روش زندگــي و مســيرش را تعييــن کنــد .مثــا بــا
کســاني هــم پيمــان باشــد يــا از کســاني فاصلــه بگيــرد .امــا وقتــي تصميــم بــه
اتحــادي ميگيــرد ايــن اتحــاد يــک احتــرام متقابلــي را ايجــاد ميکنــد و مســلماً
يــک الزاماتــي را هــم بــه دنبــال دارد کــه متقابــل اســت و يــک طرفــه نميتوانــد
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باشــد .ايــن هــم از نظــر اخالقــي و هــم از نظــر حقوقــي بســيار مهــم اســت کــه
انســان بــا ديگــران همــان رفتــاري را داشــته باشــد کــه خــود انتظــار دارد ديگــران
بــا او رفتــار کننــد.
خــوب ميخواهــم از آقــاي روحانــي و آقــاي قصيــم چنــد ســؤال ســاده بکنــم.
البتــه حــق شــما ميباشــد کــه ميخواهيــد چيــزي را تغييــر بدهيــد و در محيــط
دموکراســي از امکانــات و مکانيــزم آن همــه اســتفاده هــا را هــم بکنيــد.
ســؤاالت مســتقيم :کــي شــما محدوديــت بــراي صحبــت در جلســات شــوراي
ملــي مقاومــت و يــا حتــي رســانه هــاي مقاومــت داشــته ايــد؟ کــي نتوانســته ايــد
انتقــادات و يــا پيشــنهاداتان را مطــرح بکنيــد؟
تــا آنجــا کــه مــن در حــدود  17ســال عضويتــم در شــورا شــاهد آن بــوده
ام شــما از تمــام جلســات بــراي اظهــارات نظــر ماکزيمــم اســتفاده را ميکرديــد
و حتــي بــراي شــما وقــت بيشــتري از ديگــران اختصــاص مــي يافــت ،طــوري
کــه باعــث کمبــود وقــت بــراي ديگــران ميشــد .شــما بــه انــدازه کافــي هوشــيار
هســتيد و ميدانيــد دشــمن در همــه ســالها و در همــه جــاي ايــن جهــان مترصــد
ضربــه زدن اســت و طبــق حرفهــاي خودتــان حتــي در متــن اســتعفا نميخواهيــد
دشــمن از ايــن اســتعفا ســوء اســتفاده کنــد و جبهــه خلــق گســترده تــر و
مســتحکمتر شــود .آيــا بــا توجــه بــه ايــن نميتوانســتيد در درون شــورا قبــل از
اعــام اســتعفا ،آن را کتب ـاً يــا شــفاهاً اعــام داريــد و بعــد از مراحــل قانونــي و
نرســيدن بــه اهدافتــان اســتعفاي خــود را اعــام داريــد؟ اگــر حــق بــا شــما بــود،
شــايد ديگــر اعضــاي شــورا را هــم مجــاب مينموديــد کــه جــاي بهتــري بيــرون
شــورا و جريــان بهتــري بــراي ســرنگوني و پايــه گــذاري دموکراســي در ايــران
وجــود دارد.
شــواهد نشــان ميدهــد کــه شــما بــا همديگــر هماهنــگ کــرده ايــد و حتــي
از نزديکتريــن دوســتان شــورايي خــود ايــن اســتعفا را مخفــي نگــه داشــته ايــد؟
مگــر خواســتهاي شــما خواســتهاي دموکراتيــک و بــه حــق نميباشــد ،ايــن
مخفيــکاري بــراي چــه بــوده اســت؟
آيــا واقعـاً نميشــد ايــن انتقــادات ،پيشــنهادات شــما كــه عامــل جدائــي تــان
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از شــورا ميباشــد و آن هــم نزديــک ســه دهــه را در دو ســه هفتــه آينــده در
اجــاس ميــان دوره يــي شــورا بيــان کنيــد؟
آيــا ايــن مخفــي نگهداشــتن و بالفاصلــه از طريــق ســايتها انتشــار دادن يــک
روش دموکراتيــک و احتــرام بــه حقــوق همرزمانتــان ميباشــد؟
آيــا ايــن تصميــم نشــان از احســاس مســئوليتي در مقابــل همرزمان ســابقتان،
اعضــاي مجاهديــن در اشــرف و ليبرتــي يــا شــورا و مهمتــر از آنــان سرنوشــت
مــردم ايــران دارد؟
مسله بي خبر و بي تجربه ايد؟
آيا شما از استفاده رژيم از اين ً
راســتي شــما بــا حرفهــا و مقالــه هــا و موضعگيريهايتــان در دفــاع از شــوراي
ملــي مقاومــت در دفــاع از اشــرفيان در دفــاع از مســئول شــورا آقــاي رجــوي و
خانــم رجــوي چــه ميکنيــد؟
همانطــور کــه شــما بارهــا و بارهــا نوشــته و گفتــه ايــد ،شــوراي ملــي مقاومت
ســاليان ســال جبهــه و ائتــاف اصلــي در مقابــل رژيــم فاشيســتي مذهبــي بــوده
اســت و دســتش بــراي همــکاري بــراي همــه کســانيکه بــه آراي مــردم يعنــي
جمهوريــت (از هــر نــوع آن ايرانــي و دموکراتيــک) و نفــي ديکتاتــوري از هــر
نوعــش (شــاه و يــا شــيخ) دراز اســت .چــه کســي خواســته بــا مجاهديــن و
شــورا يــا بــا جبهــه همبســتگي همــکاري کنــد و کســي مانــع او شــده اســت.
مگــر پيوســتن بــه يــک جبهــه داوطلبانــه نيســت؟ امــا شــما از طــرح جبهــه
همبســتگي و مســائل ديگــر بهانــه ســازي بــراي خنجــر زدن بــه مقاومــت را مــد
نظــر داشــتيد .تــا آنجــا کــه بــه يــک واقعيــت ســخت بــر ميگــردد ايــن شــورا
هيــچ رقيــب واقعــي نــدارد .
البتــه همــه ميداننــد کــه بــار اصلــي شــورا و همچنيــن مبــارزه را ســازمان
مجاهديــن بــر دوش دارنــد و بــه هميــن دليــل در تمامــي تصميــم گيريهــا هــم
ايــن ســازمان بــه دليــل بهايــي کــه ميپــردازد نقــش اصلــي را دارد .امــا شــما
ميدانيــد کــه در تمــام طــول حيــات شــورا هيــچ ســازمان يــا عضــوي حقوقــش
پايمــال نشــده اســت و جدايــي هــا از شــورا يــا بــه خواســت افــراد يــا جريانــات
يــا بــه خاطــر نقــض تعهــدات و پرنســيپهايي (مثــل مذاکــره بــا رژيــم) بــوده کــه
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اســاس و فلســفه وجــودي ايــن شــورا در مقابــل رژيــم بــوده اســت.
البتــه ايــن مــوارد از نظــر قانونــي و حقوقــي بــه رأي خــود شــما بــوده اســت.
حــاال ميخواهيــد زيــر امضاهــاي ديروزتــان بزنيــد ديگــر ربطــي بــه شــورا و اعضاي
آن نــدارد.
حتمـاً شــما کــه مدافــع دموکراســي و روشــهاي قانونــي آن هســتيد ،نميتوانيد
وزن ســازمان مجاهديــن و مايــه گذاريــش را نفــي کنيــد ،امــا آيا روشــها و اســلوب
دموکراســي توســط مجاهديــن عليــه شــما يــا کســان ديگــر نقــض شــده اســت؟
لطفــا مــواردش را ذکــر بفرماييــد.

مــن شــخصاً مجاهــد نبــوده و اعتقــادات مذهبــي نــدارم ،امــا بزرگتريــن افتخار
مــن در زندگــي در کنــار مجاهديــن خلــق ايــران بــودن اســت .آنــان کــه بــا وجــود
اعتقــادات مذهبــي و اســامي شــان ،كــه البتــه آنتــي تــز اســام ارتجاعــي و
بنيادگراســت ،بــه جدايــي ديــن از دولــت اعتقــاد دارنــد و عمـ ً
ا هــم آن را اثبــات
كــرده انــد  ،آنانــي کــه همــه آحــاد ملــت را بــا هــر نــوع فکــر عقيــده ايــي برابــر
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ميداننــد ،آنانــي کــه شــورا و دموکراســي را نــه تنهــا پايــه گــذاري کــرده انــد بلکــه
بــه تنهايــي همــه امکانــات سازمانشــان را بــراي دادن تريبــون بــه مــا اعضــاي
شــورا پيــش کــش کــرده انــد .آنانــي کــه برنامــه هايشــان صرف ـاً حــرف نيســت
بلکــه پشــتيبان حرفشــان اعمالشــان و بهتــر بگويــم جانمايــه و هســتي و فــداکاري
بــي نهايتشــان اســت.
راســتي شــما در مقابــل ايــن امکانــات فراوانــي کــه دريافــت کرديــد ،چــه
پاســخي بــه آنهــا داده ايــد؟ آيــا واژه نمــک ناشناســي بــراي شــما تعريــف
ضعيفــي از رفتارتــان يــا بهتــر بگويــم خيانتتــان نيســت؟
اختــاف عقيــده يــک چيــز طبيعــي اســت و در صــورت اعتقــاد عملــي بــه
دموکراســي راه حــل دارد .آري شــايد مــن در نقاطــي بــا مجاهدين اختــاف عقيده
داشــته باشــم امــا در شــرايط جنــگ تمــام عيــار با آنهــا در يــک جبهه هســتم و به
هــر قيمــت بــا آنهــا ميمانــم .مطمئنــم فــردا آنهــا نــه تنهــا مــن را در گفتــن حرفم
محــدود نخواهنــد کــرد بلکــه همــه چيــز بــر اســاس دموکراســي ،حقــوق بشــر و
قوانينــي کــه نماينــدگان واقعــي ملــت وضــع خواهنــد کــرد ،پيــش خواهــد رفــت.
پــس بايــد افتخــار کــرد کــه بــه احقــاق حقــوق ملــت از طريــق شــوراي ملــي
مقاومــت و ارتــش آزادي خواهيــم رســيد.
بــه اعتقــاد عميــق مــن مجاهديــن و شــورا بــا دنيايــي از دشــواريها
انســانيت را احيــا کــرده انــد و در آينــده بســي فراتــر از گذشــته خواهنــد کــرد.
چــرا کــه بــه حقيقــت و انســانيت اعتقــاد قلبــي و عملــي دارنــد و آن چيــزي
کــه بــه دليــل ايــن فداکاريهــا و پايــداري نــه تنهــا بــراي مــردم ايــران بلکــه
همانطــور کــه مــن از کشــورهاي مختلــف شــنيده ام بــراي مــردم کشــورهاي بــه
پــا خواســته منطقــه اميــد بخــش و نويــد دهنــده بودهانــد و هســتند.
ضمنــا در مــورد ســوريه کــه هيچــگاه شــما آنــرا عنــوان نکــرده ايــد مــن خــود
شــاهد گفتگويــي بيــن آقــاي رضايــي معــاون دبيرخانــه شــورا بــا يکــي از رهبران
اپوزيســيون ســوريه در بروكســل بــودم کــه از آقــاي رضايــي بــراي صحبــت بــا
کاتريــن اشــتون مشــاورت ميخواســت و آقــاي رضايــي كــه مقــدم بــر هرچيــز
تــاش داشــت ضــرورت مرزبنــدي و تصفيــه صفــوف مقاومــت و اپوزيســيون
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ســوريه را از جريانهــاي بنيادگــرا خاطــر نشــان كنــد ،بــه وي گفــت اگــر شــما
جدايــي ديــن از دولــت را مطــرح کنيــد نيروهــاي بنيادگــرا از صفــوف شــما زدوده
خواهنــد شــد ،حــاال شــما (دونفــر مســتعفي) ادعــا ميکنيــد کــه مجاهديــن يــا
شــورا از ايــن جريانــات دفــاع ميکننــد؟ آيــا اينقــدر بيگانگــي بــا مجاهديــن بعــد
از نزديــک بــه ســه دهــه ميتوانــد وجــود داشــته باشــد؟

در کنــار مجاهديــن بــودن و عضويــت در شــوراي ملــي مقاومــت يــک افتخــار
مشــترک و بســيار بــزرگ و غــرور آفريــن بــراي همــه اعضــاي غيرمجاهــد در
شــوراي ملــي مقاومــت و از جملــه افتخــارات شــما قبــل از اســتعفاي بســيار شــک
برانگيزتــان بــوده اســت .ببينيــم شــما همچــون ديگــر مســتعفيان و اخراجيــان بــا
طرحهــاي نوتــان بــه کجــا خواهيــد رســيد ،در صحنــه سياســي و در رويارويــي
واقعــي بــا فاشيســم مذهبــي حاكــم بــر ميهــن مــان چــه خواهيــد كــرد و در كجــا
خواهيــد ايســتاد ،جــواب تاريــخ و مــردم را چــه خواهيــد داد و تاريــخ بــا ايــن
افتضــاح بــزرگ چــه قضاوتــي دربــاره شــما خواهــد کــرد؟
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ســخن آخــر :بــه دوســتاني کــه در حــال تــدارک گردهمايــي بــزرگ مقاومــت
در پاريــس هســتند درود ميفرســتم و از صميــم قلــب تبريــک ميگويــم و همــه
هموطنانــي را كــه آزادي ايــران و ايرانــي را خواســتارند بــه شــركت در ايــن
بزرگتريــن رژه سياســي و مردمــي عليــه آخوندهــاي حاكــم و بــه ســوي آزادي
فراميخوانــم.
شــوراي ملــي مقاومــت وا ٍرث تاريخــي مبــارزات مــردم ايــران اســت و پاســخ و
راه حل واقعــي مســائل و نيازهــاي مــادي و معنــوي مــردم ايــران اســت و خانــم
مريــم رجــوي رئيــس جمهــور برگزيــده ايــن مقاومــت بــا برنامــه ده مــاده اي
خــود مبتنــي بــر طرحهــا و مصوبــات شــوراي ملــي مقاومــت ،نويــد بخــش ايــران
آزاد و پيشــرفته فرداســت .با شــركت هرچــه گســترده تــر در گردهمايــي بــزرگ
 22ژوئــن در ويلپنــت ،بايــد فريــاد دادخواهــي مــردم ايــران را هــر چــه رســاتر
بــه گــوش جهانيــان برســانيم كــه آزادي ايــران ،بشــارت رهايــي مــردم جهــان از
پديــده شــوم بنيادگرايــي و تروريســم فاشيســم مذهبــي هــم هســت.
پيش به سوي گردهمايي بزرگ ويلپنت
پيش به سوي آزادي.
*****
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یک تابلو از آثار منصور قدرخواه
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دوســتانم از طریــق ایمیــل و فیســبوک از مــن ســئوال کردنــد کــه آیــا مطالب
خودفروخت��گان ب��ه رژی��م را در م��ورد فیل��م «تول��د ت��رور» میخوانــی؟ منهــم در
جوابشــان نوشــتم ایــن سرســپردگان کــه منطقشــان ،منطــق جــادان و عامــان
همــه مصیبتهــای ماســت آیــا ارزش دارنــد كــه حتــی یــک ثانیــه بــر مطالــب
ســراپا خائنانــه شــان توجــه شــود؟ كســانيكه آگاهانــه وعامدانــه ميخواهنــد عامــل
اصلــی مصیبتهــا و دردهــای بیکرانــي كــه برســر نزدیــک بــه هشــتاد ميلیــون
ایرانــی و مردمــان کشــورهای دیگــر مثــل عــراق ســوریه در اثــر ایــن حاکمیــت
منحــوس و نکبــت بــار مــی آیــد را در ببرنــد .در حاليكــه معلــوم اســت دشــمن
اصلــی مــردم ايــران کیســت و چــه کســی روزانــه ایــن همــه اعــدام و شــکنجه
میکنــد.
مــن عمیقــا معتقــدم ،ایــن خودفروختــگان و متعفــن تریــن افــراد ارزش وقــت
گذاشــتن ندارنــد چــرا کــه آنهــا گــوش بــه فرمــان دشــمن جنايتــكاري هســتند
كــه همــه چيــز را بــه نابــودي كشــانده اســت واينهــا هــم بــراي خدمــت بــه
دشــمن كار اصلــي اشــان تضعیــف اپوزیســیون بــه نفــع رژیــم ســرپا جهــل و
جنایــت اســت .پســتی شــان در حــدي اســت كــه مــن آنهــا را بــه کرمهايــي کــه
در معــده خونبــار آخوندهــای آدمخــوار جــا گرفتــه انــد و از طریــق ایــن معــده
متعفــن خــون مــردم را میمکنــد و اســتفراغات دشــمن را بــاز نشــخوار میکننــد
تشبيهشــان ميكنــم...
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 بيمــاري دردآوري كــه 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 كــردم
كــه ايــن فيلــم را بــا هــر مشــكلي كــه ســر راهــم قــرار بگيــرد بــه ســر انجــام
برســانم.
خوشــبختانه شــخصیتهای آزادیخــواه متعــددي مــرا در ایــن راه حمایــت
کــرده انــد و رژيــم از ایــن بابــت هــم بســیار خشــمگين اســت و هتاكــي را عليــه
آنهــا هــم شــروع كــرده اســت.
آری اتحــاد و همبســتگی ماســت
کــه دشــمن تــاب تحملــش را
نــدارد و در ایــن نقطــه اهمیــت
اتحــاد آزادیخواهــان مشــخصتر
میشــود و نشــان میدهــد تنهــا
راه نجــات ایــران از ایــن جرثومــه
هــای پلیــد و پســت کــه هیــچ
چیــزی جــز ســاخی حقیقــت و
انســانیت نمــی شناســند اتحــاد
اســت ،اتحــاد اســت اتحــاد.
مــن بــرای هــر کــس بــا هــر
عقیــده و مرامــی کــه مدافــع
آزادی ،کرامــت انســانی و عدالــت
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
اصلــي کــه در صحنــه فعــال اســت و جانفشــاني ميكنــد ،بــه دشــمن میپونــدد
دیگــر بــرای مــن قابــل احتــرام و تحمــل نیســت و حاضــر نیســتم بــا هــر ســابقه
دوســتی بــا آنهــا در ارتبــاط باشــم .مــن همچنانکــه ســالها پیــش در مقالــه ای
نوشــتم آنهــا را منفورتــر از شــکنجه گــران و قاتــان 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 حقيقــت و بنابرايــن قابــل اثبــات نيســت،
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کاری بــس خیانتکارانــه ميباشــد و بــرای پاســیو کــردن تــوده هــای مردمــی اســت
كــه زيــر ســتم وســركوب آخوندهــا لــه ميشــوند .بــه ايــن جهــت مــن معمــوال
بــه ایــن مزخرفــات و یــاوه هــا تــا آنجــا كــه عليــه خــودم گفتــه ميشــود 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.
در حالیکــه احســاس تعهــد روی روشــنگری دربــاره خطرناکتریــن پدیــده
تاریــخ بشــری یعنــی فاشیســم مذهبــی حاكــم بــر ايــران را میکنــم واقعــا ســرکله
زدن بــا دســت پــروردگان دســته چنــدم وزارت اطالعــات اتــاف وقــت اســت!
البتــه هــدف ايــن خــود فروختــگان از نوشــتن ایــن الطائــات و فحاشــی هــا
ايــن اســت كــه مــن از مســیر اصلــی ام دور شــوم و دســت از مبــارزه فرهنگــی بــا
دشــمن غــدار و دزد همــه چیــز مــردم و کشــورمان بــردارم.
اینــان کــه دســت گوبلــز را در دروغ هــای بــزرگ و اوج وقاحــت
بســته انــد هدفشــان کنــد کــردن مبــارزه عليــه رژيــم و لجــن
پراكنــي عليــه هرکســی اســت کــه اهــل جنــگ بــا رژیــم ميباشــد.
بــه ايــن جهــت  ،مــن هــم ایــن مقالــه را نــه بــرای ایــن کرمهــای خونخــوار
در معــده دشــمن ،بلكــه بــراي هموطنانــم مينويســم كــه بــا روشــهای دشــمن
آشــناتر شــوند.
ســال هــاي پیــش فــردي کــه هنــوز دگردیســتی کامــل را بــراي چرخــش بــه
ســمت رژيــم شــروع نکــرده بــود و او را دوســت خــود میدانســتم بــا چنــد ســئوال
مشــخص آچمــز کــردم و او كــه هیــچ جوابــي نداشــت تصدیــق کــرد و فقــط
دلخــوری هــاي شــخصي اش مانــده بــود .دلخــوری هايــي کــه در طــول ســالیان
تبدیــل بــه یــک غــده چرکیــن ســرطاني شــد و او را بــه ناکجــا آبــاد ســاخته شــده
رژیــم و وزارتــش فــرو بــرد.
در آنزمــان از او پرســیدم اگــر دعــاوی دشــمن عليــه مقاومــت مــا درســت
اســت ،اوال چــرا ایــن چنــد هــزار نفــر (اشــرفي) همچنــان ایــن انضبــاط آهنیــن
144

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

را دارنــد ،مگــر میشــود در زمانیکــه اینهــا در محاصــره انــد کســی را بــهزور
نگهداشــته و شــکنجه كننــد و او همچنــان مبــارزه کنــد؟
ثانیــا بــا وجــود دســتگاه قضائيــه در كشــورهاي مختلــف اگــر اتهاماتــي كــه
بــه مجاهديــن ميزننــد حقیقــت داشــت چــرا جرئــت نميكننــد بــه خاطــر ايــن
اتهامــات از آنهــا شــکایت كــرده و آنهــا را بــه دادگاه بكشــانند؟
مگــر دولتهــای اروپایــی وآمریــکا و مهمتــر خــود رژیــم بــرای نگــه داشــتن
مجاهدیــن در لیســت تروریســتی مصــر نبودنــد؟
اگــر مــدرک جــدي داشــتند چــرا نتوانســتند آنهــا را محكــوم كننــد .پــس
همــه اش دروغ و ســاخته پرداختــه وزارت اطالعــات اســت.

ايــن فــرد كــه حــاال دگرديســي اش كامــل 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.
از ايــن فــرد در آنزمــان پرســیدم آیــا مبــارزه در ایــن شــرایط کــه اشــرفيها
خلــع ســاح هــم شــده انــد ســخت تــر نیســت؟ و او تائیــد کــرد کــه هســت ،و بعد
145

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

برايــش گفتــم بــه نظــر مــن جــدا شــدن هركــس در ایــن شــرایط ســخت و طاقت
فرســا چيــز عجيبــي نيســت و عجيــب مقاومــت كســاني اســت كــه اينطــور جانانــه
ايســتاده انــد ولــي چــرا از كل كســانيكه کــه از همیــن مجاهديــن جداشــده انــد
فقــط انــدک افــراد ایــن اتهامــات ســخیف و بــدور از واقــع را میزننــد و بقیــه شــان
درهميــن خــارج کشــور بدون
اينكــه تحــت هيــچ فشــاري
باشــند از طریــق شــرکت در
فعاليــت هــاي ضــد رژيــم و
در چارچــوب هميــن ســازمان
نشــان ميدهنــد كــه بــه راه
آنهــا وفادارنــد؟ آیــا دشــمن
بــا ایــن همــه امکانــات کســی
را نمیتوانــد بخــرد؟ او تاييــد
كــرد كــه کــه وزارت بــی کار ننشســته اســت و هــر كاري كــه از دســتش بــر
بيايــد بــر علیــه دشــمن اصلــی اش یعنــی مجاهدیــن میکنــد و منجملــه تعــدادي
را مــزودر خــودش ميكنــد.
امــا ای وای کــه همــه ایــن دیالوگهــا و منطــق آنروزهــا ،فرامــوش شــد و ايــن
فــرد دگرديســي شــده تمامــی وجــود و افــکارش را در اختیــار آخوندهــاي ضــد
بشــريت قــرار داده تــا مبــادا آنهــا ســرنگون شــوند ،چــرا کــه ميترســد كــه بــا
ســرنگون شــدن آخوندهــا ،ماهیــت خــود و خنجرهــای زهرآگینــش عيــان شــود.
واقعيــت ايــن اســت كــه مــن بعــد از خوانــدن دقیــق الطائــات رژيــم عليــه
فيلمــي كــه در حــال ســاختنش هســتم برایــم ثابــت شــد کــه رژيــم و وزارت
اطالعاتــش خــوب اهميــت فيلــم مــرا كــه مســتقيم بــه آنهــا مربــوط ميشــود
گرفتــه انــد و ميفهمنــد بــا خلــق يــك فيلــم مســتند درمــورد پیدایــش و تولــد
تــرور چــه جــوي عليــه آنهــا برانگيختــه خواهــد شــد و چطــور سياســت كــه
مماشــات كــه حيــات رژيــم بــه آن وابســته اســت زيــر ضــرب خواهدرفــت.
برخــاف 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
فرمــان نگرفتــه و بــه هیــچ چیــزی بغیــر از حقیقــت و وجــدان خــودم التزامــی
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 كــه
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
بخواهيــم .ننــگ بــر خائنینــي کــه تنهــا هدفشــان نگــه داشــتن وضــع موجــود
بــرای هشــتاد ملیــون ایرانــی اســت.
امــا در ورای ایــن پســتی هــا ،خونخــواران گــوش بــه فرمــان ولــي فقيــه،
مــزدوران رژیــم جهــل و جنایــت بــه ايــن جهــت از درســت شــدن فیلــم «تولــد
تــرور» همچــون اربابشــان خامنــه ای جنایتــکار بــه وحشــت افتــاده انــد كــه از
تاثيــرات چنيــن آثــاري باخبرنــد و ســابقه فیلــم قبلــي مــن «ردپــای تــرور» کــه
در ســالهای تحقیــق و بررســی دادگاه میکونــوس درســت شــد را میداننــد و واقــف
هســتند کــه تاثیــر آن روی رأی دادگاه میکونــوس چــه بــود .همــان دادگاهــي
کــه خامنــه ایــی ،رفســنجانی ،والیتــی ،فالحیــان ،محســن رضایــی را بــه عنــوان
عامــان قتــل نــه تنهــا بــرای قتــل در رســتوران میکونــوس بلکــه بــرای فرمــان
قتــل ایرانیــان مخالــف در اروپــا محکــوم شــناخت و بــه یــاد دارنــد کــه بعــد از
حكــم آن دادگاه ،ســران ایــن رژیــم ديگــر 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» ،رژيم ســفرای دو کشــور اصلی
اروپایــی و طــرف حســاب تجــاری اش یعنــی آلمــان و فرانســه را احضــار كــرد
و شــديدا 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
کامــا روشــن ارائــه كــرده 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 كــه نوشــتم اصلــی
تریــن ســران ایــن رژیــم را بــه جــرم شــركت در تــرور محكــوم ســاخت.
همــان زمــان زوزه هــای رژیــم و عواملــش درلبــاس هــاي مختلــف از جملــه
لبــاس روشــنفکران بــه اصطــاح چــپ در رســانه هــای اروپایــی گــوش فلــک
را کــر میکــرد ،همــان زالوهــای روشــنفکری کــه امــروزه از روحانــی شــیاد و
جنایتــکار حمایــت میکننــد آنزمــان بــا آمــدن خاتمــی بــه چشــم مــردم خــاک
مــي پاشــیدند و در تئوریــزه کــردن ســركوب جــادان حاكــم و تيــز كــردن تيــغ
آنهــا برگــردن قربانــی فعــال بودنــد و البتــه حربــه اصلــی آنــان ســاخی حقیقــت
و بنیادهــای مقاومــت در برابــر ظلــم و ســتم آخونــدی بــود .همیــن بــه اصطــاح
روشــنفکران در آنزمــان بــه فرمــان رژيــم بــا نوشــتن نامــه هــاي فــراوان و زدن
انــواع و اقســام اتهامــات از پخــش مجــدد فیلــم ردپــای تــرور کــه دوبــار پخــش
شــده بــود ولــي قــرار بــود حداقــل  11بــار تکــرار شــود ،جلوگيــري كردنــد .آنهــا
بــه دولتمــردان پرطمــع غربــي هشــدار دادنــد كــه پخــش فيلــم مــن باعــث قطــع
معامــات پرســود اقتصــادي شــان خواهــد شــد .البتــه دول غــرب بــا ارجحيــت
دادن بــه منافــع اقتصــادي در مقابــل آخوندهــاي تروريســت ضرركالنــي كردنــد و
جهــان را بــا تــراژدی  11ســپتامبر و تبعــات بعــدي آن مواجــه ســاختند.
متاســفانه سياســت مماشــات غــرب در مقابــل جانيــان حاكــم بــر ايــران ،براي
مــردم ايــران و منطقــه و كل دنيــا بســيار فاجعــه بــار بــوده اســت .دردهــای بیکران
مــردم منطقــه و جــان باختــن صدهــا هــزار انســان بيگنــاه نتيجــه ايــن سياســت
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
148

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

و نزدیکیــش بــه رژیــم خامنــه ای اســت مــورد حملــه قرارميدهنــد.
حقیقــت ایــن اســت کــه اینــان همچــون خفاشــان فقــط در تاریکــی مطلــق
ميتواننــد بــه حياتشــان ادامــه دهنــد .تحمــل کوچکتریــن نــوری را ندارنــد .بــا
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 اينهــا ميگويــم كــه برویــد بــه خونخــواري ادامــه
دهيــد ولــي بعــد از ســرنگونی مجبوريــد جــواب خيانــت هــا وجنايتهايتــان را در
دادگاههــای بیــن المللی بدهیــد.

جهــت اطــاع هــم ميهنــان عزيــز ايــن نكتــه را هــم مــي خواســتم يــادآور
شــوم كــه زمانــي كــه فيلــم رد پــاي تــرور را ميســاختم رژیــم کــه از ســاختن یــک
فیلــم بــر علیــه اش مطلــع شــده بــود بــا عجلــه در اواســط درســت کــردن ایــن
فیلــم يكــي از نزدیــکان مــن کــه اصــا آدم سیاســی نبــود را ســراغم فرســتاد و بــه
149

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

او آمــوزش داده بــود بــا تعریــف و تمجیــد از کارهــای هنــری ام مــرا تشــويق بــه
همــكاري بــا رژيــم در ازاي يــك رشــوه  6ميليــون دالري كنــد .من که به درســتی
فهمیــدم جریــان چگونــه
اســت ،هنــوز ايــن فــرد
آشــنا پیشــنهاد رژیــم را
تمــام نكــرده و ســخنش
پایــان نیافتــه بــود
نتوانســتم بنشــینم و از
شــدت عصبانیــت بلنــد
شــدم و فریــاد زدم« :تــو
هرچنــد بــه عنــوان مهمــان
مــن آمــدي ولــي چــون
داري دشــمن مــردم ایــران
را نمایندگــی میکنــی ديگــر
مهمــان نيســتي و مــن بــا
فرســتادگان رژیــم هیــچ
صحبتــی نــدارم .بیــن مــن
و رژیــم دریــا دریــا خــون و رنــج و شــکنج قــرار دارد و بــا هیــچ مبلغــی بــا ايــن
رژيــم ســر آشــتي نــدارم».
به نظر من رژيم وعواملش با حمله به من سه هدف دارند:
یــک :ســاكت كــردن مــن در مــورد عامــل اصلــی مصیبتهــا مــردم ایــران رژیــم
كــه شــخص خامنه اي اســت.
دو :ســاکت کــردن مــن درمــورد سیاســت ننگیــن مماشــات کــه یکــی از
تعییــن کننــده تریــن فاکتهــا بــرای اســتمرار حکومــت جهــل و جنایــات و ادامــه
تروریــزم در منطقــه خاورمیانــه و جهــان میباشــد.
ســه :ســاكت كــردن مــن در مــورد نقــش اصلــی ســازمان مجاهدیــن در
افشــای عملیاتهــای تروریســتی و نقــض حقــوق بشــر و برنامــه اتمــی ایــن رژیــم،
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چــون حضــور فعــال مجاهديــن در صحنــه داخلــي و بیــن المللــی بــراي رژيــم
مشــکل بــود و نبــود بوجــود آورده اســت .رژیــم میدانــد و هــزاران بــار اعتــراف
کــرده از کجــا وحشــت دارد و بــه خاطــر کارهــاي مؤثــر مجاهديــن ،توپخانــه لجــن
پراكنــي اش را عليــه مســئول شــورا ،رئیــس جمهــور منتخــب شــورا و ســازمان
مجاهدیــن خلــق مســتمر بــه كار ميبــرد و ايــن كرمهــاي متعفــن عوامــل اجرائــي
اش هســتند.
در پايــان ميخواســتم متذكــر شــوم كــه برخــاف ادعای همدســتان ومــزدوران
و عناصــر وزارت اطالعــات رژيــم جهــل وجنايــت ،ایــن فیلــم یــک ســفارش از
طــرف مجاهدیــن و رهبــری آن نبــوده اســت .مــن بــه دلیــل شــرایط دشــواري
كــه مقاومــت درآن قــرار دارد ،نــه تنهــا از ســازمان مجاهدیــن کمکــی درخواســت
نکــرده ام بلکــه از همــه دوســتان خواســته ام آن بخــش از کمکهــا را بــههیچوجــه
از ســازمانهای ســرنگونی طلــب مثــل مجاهدیــن کــم نکــرده و بــه مــن بپردازنــد.
امــا مســلم اســت کــه مــن از هــر ســند و امــکان از جملــه اطالعــات عمیــق،
معتبــر و محکمــه پســند كــه مجاهديــن بــه مــن بدهنــد اســتفاده میکنــم و بــه
ایــن مبــارزه فرهنگــی ،در جهــت افشــای ایــن پلیدتریــن پدیــده تاریــخ بشــری و
البتــه و صــد البتــه بــرای پایــان دادن بــه رابطــه و مذاکــره بــا ایــن رژیــم و در
نتیجــه تقویــت همــه جریانهــای ســرنگونی طلــب کــه بــه اعتقــاد مــن ســازمان
مجاهدیــن در نــوک پیکانــش بــوده و میباشــد افتخــار ميكنــم.
بــه امیــد اتحــاد همــه نیروهــای ملــی ،مردمــی جهــت ســرنگوني آخوندهــاي
جنايــت كار و پایــان دادن بــه مصیبتهــای مــردم ایــران و منطقــه.
*****
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ســاليان پيــش وقتــي يــك “عضــو مســتعفي!” ديگــر در شــورا ،بــه مقاومــت
پشــت كــرد و بــه ايــران تحــت حاكميــت رژيــم خونخــواران رفــت و بــا جــادان
و شــكنجه گــران كــه نــام هاببليــان بــر خــود گذاشــته بودنــد ،همنشــين و هــم
صحبــت شــد و در پــاداش ايــن عمــل خائنانــه از طــرف رژيــم بــه ارث پــدري و
بســياري از مزايــاي ديگــر رســيد ،مــن مقالــه اي تحــت عنــوان «چــرا خائنيــن و
شــكنجه گــران منفورنــد؟» نگاشــتم.
شــايد در اثــر اشــغال عــراق و اتفاقــات بعــدي فكــر كــرده بــود كار مقاومــت و
مجاهديــن بــه پايــان رســيده و از هميــن عــدم شــناخت و عبــث بــودن پنــدار ،بــه
طــرف رژيــم و طرفهــاي حســاب غارتگــر خارجــي تمايــل پيــدا كــرد و بــه آنجــا
رفــت كــه لياقتــش بــود .او البتــه مــي بايســت در عمــل همــه حرفهــا ،ســخنرانيها
مصاحبــه هــا و مقــاالت گذشــته خــودش را بــا ناسپاســي و نمــك نشناســي بــه
فراموشــي بســپارد كــه از جملــه مــي گفــت «مگــر راه ديگــري وجــود دارد؟ تنهــا
راه نجــات مــردم ايــران ،شــوراي ملــي مقاومــت اســت» .
از هميــن رو در بيانيــه تفصيلــي شــوراي ملــي مقاومــت ( 7تيــر )1392
خاطــر نشــان شــده اســت كــه در اثــر چنــگ انداختــن گشــتاپوي آخونــدي و
سرويســهاي پشــتيبان بــر اعضــاي شــورا بــه منظــور متالشــي كــردن آلترناتيــو
مســتقل و دموكراتيــك ،شــوراي ملــي مقاومــت يــک مصوبــه بــه تاريــخ  22بهمــن
 1385بــه اتفــاق آرا (از جملــه بــا تائيــد و امضــاي قصيــم و روحانــي) تصويــب
کــرد.
ايــن مصوبــه پــس از ظاهــر شــدن يــك عضــو مســتعفي از شــورا در ايــران و
انتشــار عكســهاي او در حيــن ديــدار و گفتگــو بــا مأمــوران وزارت اطالعــات ،بــه
شــرح زيــر بــه تصويــب رســيد:
« نظــر بــه اينكه طبــق بيانيــه ملــي ايرانيــان و مصوبــات الــزام آور شــورا
مرزبنــدي قاطــع بــا رژيــم ضــد بشــري واليــت فقيــه ،عمــده تريــن معيــار ارزيابــي
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ادعاهــاي افــراد و گروههــا و شناســايي دوســت و دشــمن و مبنــاي تنظيــم رابطــه
بــا همه افــراد و جريانهــاي سياســي و جــذب و دفــع نيروهاســت:
	*طــرد و تحريــم كامــل رژيــم واليــت فقيــه و همــه همدســتان آن ،خــط
قرمــز پيــكار آزادي ملــت ايــران اســت.
	*عبــور از ايــن خــط قرمــز كه حصــار حياتــي و مرزبنــدي ملــي ايرانيان در
برابــر حاكميــت آخونــدي اســت ،از ســوي هــر فــرد يــا جريان سياســي
هرچنــد ســابقه يــا داعيــه مخالفــت بــا رژيــم داشــته باشــد ،خيانــت و
خــروج از جبهــه مخالفــان رژيــم محســوب مي شــود،
	*هرگونــه رابطــه بــا عوامــل رژيــم واليــت فقيــه و همچنيــن سرويســهاي
پشــتيبان و همدســت آن عليــه مقاومــت ،دشــمني بــا آزادي و حاكميــت
مــردم ايــران اســت.
در صــورت نقــض ايــن مــوارد از ســوي هــر يــك از اعضــاي شــورا ،عضويــت
او بــه تشــخيص مســئول شــورا موقتاً معلــق مــي گــردد تــا موضــوع در اجــاس
بعــدي طبــق مــادة  4اساســنامه ،رســيدگي شــود».
منظــور از ايــن مقدمــه ايــن اســت كــه ميخواهــم بگويــم بــراي كســاني كــه
رنــج و درد و آســيب هــا و بالهــا و مصيبــت هــاي ناشــي از ايــن رژيــم را تحمــل
كــرده و مــي كننــد ،كلمــات فقــط اصــوات بــي محتــوا در ســاحل هــاي امــن
نيســتند.
بلكــه همچنانكــه در اشــرف و ليبرتــي و اويــن ديديــم و مــي بينيــم ،كلمــات
قيمــت هــاي ســنگين و خونيــن دارنــد.
اســتفاده از واژه هايــي ماننــد «خائــن»« ،خودفــروش» و «منفورتر از شــکنجه
گــران» فقــط يــک فريــاد يــا يــک خشــم بــزرگ از خنجــري زهرآگيــن کــه بــر
پشــت يــاران فــداکار مجاهــد و شــورائيم فــرود مــي آيــد نيســت ،بلکــه عميقــا
معتقــدم مــا کــه مجاهديــن و رفقــاي شــورايي و پشــتيبانان پيگيــر مقاومــت را
مــي شناســيم و بيــش از هــر چيــز ديگــر بــه سرنوشــت آنهــا كــه سرنوشــت مــردم
دردمنــد ماســت تعلــق خاطــر داريم اگــر خيانتــكاران و خودفروشــان را بــه مــردم
معرفــي نکنيــم ،بــه هميــن مــردم و شــهدا و پيشــتازانش خيانــت کــرده ايــم
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بنابرايــن بكارگيــري ايــن كلمــات نــه فحــش و ناســزا و نــه بازتــاب خشــم بــه
حــق مــا عليــه خائنــان ،بلکــه تعريــف عملکــرد آنهاســت چــرا كــه اينــان بــا ايــن
عملکردهــا و خــاک پاشــيدن بــه چشــم مــردم در مــورد ايــن مقاومــت ســرفراز،
بــه ادامــه حيــات ايــن رژيــم کمــک ميکننــد و مــا بايســتي ماهيــت و عملكــرد
واقعــي و عينــي ايــن خودفروشــان را بــه مــردم نشــان دهيــم و ايــن حقايــق را
بايــد بــراي ملــت دردمنــد و تحــت ســتم فــاش كنيــم کــه چگونــه ايــن پاســداران
سياســي بــه ادامــه حيــات ايــن رژيــم امــداد مــي رســانند.
مــن همــه ي كلمــات و عناوين ذکــر شــده را از نظــر حقوقــي موجــه و قابــل
دفــاع ميدانــم و حاضــرم در هــر دادگاهــي آنهــا را بــه اثبــات برســانم.
شــناخت دوســت از دشــمن (در هــر لبــاس و بــا هــر فيگــور و ادعــا) و مــرز
بنــدي بيــن رژيــم آخونــدي و لشــكريان مرئــي و نامرئــي اش بــراي ايرانيــان
آزاديخــواه و بخصــوص جوانانــي کــه مصمــم هســتند بــا هــر چــه در تــوان دارنــد
بــر ســر ايــن رژيــم جهــل و جنايــت و غــارت بکوبنــد و ســرنگونش کننــد و پايــه
هــاي يــک حکومــت مردمــي و دمکراتيــک را بنــا بگذارنــد ،بســيار ضــروري اســت
و ايــن شــناخت کــه در برخــي مواقــع بــه دليــل ترفندهــاي دشــمن و مزدورانــش
پيچيدگــي خــاص خــود را دارد ،بــراي عمــق دادن بــه مفهــوم آزادي و مســئوليت
پذيــري در قبــال تحقــق آرمانهــاي ملــت ايــران بســيار ضــروري و حياتــي اســت.
بــدون در نظــر گرفتــن شــرايط بســيار خطرنــاک دنيــا و نقــش تعييــن کننــده
انســانهاي صــادق و ذيصــاح ،مــا و ملــت مــا در مســير رهايــي بخــش قــرار
نخواهيــم گرفــت .مــا دريکــي از حساســترين دورانهــاي تاريــخ بشــريت زندگــي
ميکنيــم و جهــان در قــرن بيســت و يکــم مســير بــود نبــود و ادامــه حيــات
بشــري در کــره زميــن را ميپيمايــد و چالشــهاي عظيــم و غيــر قابــل مقايســه اي
بــا گذشــته در مقابــل کل جامعــه بشــري قــرار دارد کــه فوريــت رســيدگي بــه
آنهــا بارهــا توســط موسســات و دانشــمندان هشــدار داده شــده اســت و روز بــه
روز راه حــل ســريع و اورژانــس را ميطلبــد.
امــا همانطــور کــه ميبينــم دنيــاي مــا توســط قدرتمندانــي مديريــت ميشــود
کــه بــا سياســتهاي خــود ايــن چالشــها را در حقيقــت بوجــود آورده انــد .نمونــه
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دردنــاک ايــن چالشــها هيواليــي بنــام بنيادگرايــي بــه اصطــاح اســامي اســت
كــه سياســتهاي بــه غايــت نابخردانــه قدرتهــاي بــزرگ جهانــي و بويــژه قدرتهــاي
غربــي در بوجــود آمــدن و يــا رشــد و توســعه آن بــه حــد امــروزي نقــش بســيار
تعييــن كننــده اي داشــته انــد ...پديــده اي كــه همــه اتفاقــات مهــم ديگــر جهــان
را تحــت الشــعاع خــود قرار
داده اســت .ايــن پديــده
کــه بــا ســرقت انقــاب
ايــران توســط خمينــي
بــه صــورت امروزيــش پــا
بــه جهــان گذاشــته اســت،
امــروز در اثــر مماشــات
كشــورهاي غربــي تمامــي
منطقــه و جهــان را بــه
چالــش طلبيــده اســت و
آنچنــان فجايعــي آفريــده
كــه بقيــه مشــكالت
بــزرگ جامعــه جهانــي را
از اولويــت انداختــه اســت.
وزيــر جديــد دفــاع
آمريــکا اشــتون کارتــر اخيــرا گفــت« :رژيــم ايــران از داعــش خطرنــاک تــر
اســت» .اما اگــر ايــن حــرف درســت اســت كــه بــه نظــر مــن بســيار صحيــح
اســت ،بــه چــه مجــوزي اوبامــا بــراي مذاكــره بــا چنيــن رژيــم خطرنــاك تــر
از داعشــي ســر از پــا نمــي شناســد و وزيــر خارجــه آمريــكا در يكســال و نيــم
گذشــته بــا هيچكــس بــه انــدازه وزيــر خارجــه ايــن رژيــم خطرنــاك تــر از
داعــش مالقــات نكــرده اســت؟
دنيــاي مــا تــا زمانــي کــه نماينــدگان واقعــي مــردم يعنــي سياســتمدران و
نيروهــاي مردمــي ،کــه نــه بــراي منافــع خــود بلکــه بــراي مــردم خــود و بــراي
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منافــع بشــريت تــاش ميکننــد بــه قــدرت نرســند همچنــان بــا ايــن چالشــهاي
خطرنــاک و بنيــان كــن مواجــه اســت و ايــن يکــي از بزرگتريــن خطرهايــي
اســت كــه حيــات بشــريت معاصــر را تهديــد ميكنــد .جهــان مــا بيــش از هــر
زمــان ديگــر بــه صلــح و ثبــات و عدالــت کــه در ارتبــاط بــا همديگــر هســتند
نيازمنــد اســت چيــزي كــه توســط سياســتمدران مردمــي و عالمــان و دانشــمندان
و هنرمنــدان متعهــد بــه بشــريت بايــد محقــق شــود .بــه ايــن ترتيــب اســت كــه
جامعــه بشــري مــي توانــد از پــس چالشــهاي عظيمــي كــه در رونــد تكاملــش بــا
آن مواجــه اســت ،بــر آيــد .
همانطــور کــه مقاومــت ايــران از ســه دهــه پيــش گفتــه اســت سياســتهاي
مماشــاتگرانه و ناديــده گرفتــن اساســي تريــن و پايــه اي تريــن حقــوق مــردم و
مقاومــت ايــران (کــه امــروز حتــي کســاني هــم کــه مدافــع ايــن سياســت بــوده
انــد بــه ورشكســتگي آن اعتــراف ميكننــد) بايــد هرچــه زودتــر توقــف يابــد و
آمريــکا و اروپــا اگــر ميخواهنــد جلــوي تروريســم و بنيادگرايــي را بگيرنــد بايــد
بــه ايــن سياســت پايــان داده و حــق مــردم ايــران بــراي رســيدن بــه ايرانــي آزاد
و حــق ملتهــاي ديگــر در منطقــه خاورميانــه را بــه رســميت بشناســند.
آخوندهــاي حاكــم بــر ايــران بــا تمــام قــوا تــاش ميكننــد از وقــوع چنيــن
چيــزي جلوگيــري كننــد ،بــه خصــوص كــه وقايــع اخيــر در منطقــه صحــت مــو
بــه مــوي مواضــع مقاومــت ســرافراز را بــه هركــس كــه طالــب حقيقــت اســت
نشــان داده اســت .ايســتادگي مقاومــت خونبــار مــردم ايــران و افشــاگريها و
روشــنگريهاي شــوراي ملــي مقاومــت ،مقاومــت زندانيــان سياســي و پايــداري
عمومــي مــردم قهرمــان ايــران کــه بــا الهــام از خودگذشــتگي هــا و شــهامت
اشــرفيان بــه راه «بجنــگ تــا بجنگيــم» حياتــي جديــد داده انــد ،ســرنگوني رژيــم
را در چشــم انــداز نزديــك قــرار داده و در هميــن رابطــه وحشــت ســراپاي رژيــم
و دم و دمبالچــه هايــش را فــرا گرفتــه اســت .از ايــن رو رژيــم همــه مــزدوران و
مزدبگيــران و خودفروشــان سياســي را بــه نحــو ديوانــه واري وارد صحنــه كــرده
اســت .رژيــم مذبوحانــه تــاش ميكنــد بــه ايــن وســيله چشــم انــداز محتــوم
ســرنگوني خــودش بــه دســت مــردم و مقاومــت ايــران و ارتــش آزاديبخــش ملــي
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را تغييــر دهــد .غافــل از اينكــه حمــات بســيار خائنانــه و مشــمئز کننــده و بســيار
مضحــک خودفروشــاني چــون قصيــم ،روحانــي ،يغمايــي و تــواب تشــنه بــه خــون
تنهــا نفــرت و انزجــار مــردم ايــران از ايــن رژيــم و مزدورانــش را بيشــتر و بيشــتر
و اراده آنهــا را بــراي مقاومــت تــا ســرنگوني آخوندهــا دو چنــدان ميكنــد.

تابلو «خودفروشان!» اثر منصور قدرخواه

کالبد شکافي اعمال خائنانه کريم قصيم
بســياري مواقــع بــراي کشــف حقيقــت ،بايــد عوامــل مختلــف ،مثــل شــرايط
زمانــي ،مکانــي محدوديتهــا و اجبــارات و عوامــل تشــکيل دهنــده يــك پديــده را
در نظــر گرفــت ،امــا در بحبوحــه يــك مبــارزه خونيــن بــا يــك فاشيســم خونخــوار
مــرز بيــن وفــاي بــه عهــد و پشــت كــردن بــه مــردم و مقاومــت بــا خيانــت آنقــدر
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عيــان اســت کــه کســي نميتوانــد آنــرا بــا بــاد در گلــو انداختــن و گرمــب گرمــب
فراشــي فاشيســم دينــي
و پاچــه ورماليدگــي بپوشــاند .نميتوان در عمــل بــه ّ
پرداخــت امــا “بــا شــاه انــدازي و ُ ...قــرت و ُغــراب و ريــپ آمــدن بــراي خــود
جعــل شــخصيت كــرده ،بــا ســياه بنــدي و دروغ هــاي شــاخدار” (عبارتــي كــه از
خــود قصيــم در مقالــه ضديــت فــراش انقــاب اســامي بــا جبهــه ضــد فاشيســتي
در  29دســامبر  2010وام گرفتــه ام) خــود را منتقــد و دلســوز هــم جلــوه داد!
 9روز قبــل از انتخابــات نمايشــي رژيــم که آخونــد روحانــي در آن نصــب
گرديــد و  3هفتــه قبــل از گردهمايــي ســاليانه مقاومــت در ويلپنــت پاريــس،
اســتعفاي کريــم قصيــم و محمــد رضــا روحانــي از شــوراي ملــي مقاومــت بــدون
هيــچ پيــش آگهــي روي ســايتهاي معلــوم الحــال منتشــر شــد .اگــر كســي در آن
زمــان هــم شــك داشــت امــروز بعــد از حــدود  20مــاه و بــا توجــه بــه تحــوالت
بعــدي ،ترديــدي باقــي نمانــده اســت كــه طــراح و كارچرخــان اصلــي ايــن پليــدي
و پســتي كــه برخــاف اصــول دمکراتيــک و خيانــت آشــكار بــه همــه تعهــدات
شــورائي بــود كــه ايــن دو بارهــا و بارهــا آنهــا را امضــا كــرده بودنــد ،وزارت
اطالعــات بــود.
اگــر بخواهيــم واقعيــت امــر را نــگاه كنيــم ،ايــن در حقيقــت نــه يــك اســتعفا،
كــه در همــه جــاي دنيــا موازيــن اخالقــي و مقــررات حقوقــي خــودش را دارد،
بلكــه يــك انتقــال از جبهــه خلــق بــه جبهــه ضــد خلــق و پيوســتن بــه دشــمن
بــود .تحــوالت بعــدي ايــن را بــه خوبــي نشــان داد.
ايــن فرومايگــي و ســقوط هولنــاك از عضويــت در شــورا بــه خدمتگــزاري
بــه اطالعــات آخونــدي يــك حلقــه از زنجيــره اي از توطئــه هــاي سياســي،
امنيتــي و نظامــي دشــمن بــود و در شــرايطي صــورت ميگرفــت کــه مجاهديــن
در زنــدان ليبرتــي بــدون ســاح و بــدون دفــاع ،ســينه در مقابــل دشــمن ســپر
کــرده بودنــد و دشــمن در تــاش نابــودي آنــان يــک لحظــه از توطئــه و هرگونــه
عمل جنايتكارانه فــرو گــذار نميکــرد و هــدف موشــك بــاران قــرار داشــتند.
درســت ده روز بعــد از كليــد زدن ايــن توطئــه توســط قصيــم و روحانــي،
موشــكها روانــه ليبرتــي شــد و كمتــر از ســه مــاه بعــد كشــتار بــزرگ اشــرف روي
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داد و يــك مــاه قبــل از ايــن بــه اصطــاح اســتعفا ،تــواب تشــنه بــه خــون گــزارش
 92را تقديــم بيــت خامنــه اي كــرده بــود ،همــان حوالــي نغمــه قتلهــاي مشــكوك
در درون مجاهديــن توســط يغمايــي ســر داده ميشــد.
هيــچ كــس حتــي اگــر از جزييــات امــور هــم مطلــع نباشــد ،نمــي توانــد بيــن
اينهــا و وقايــع ديگــر بخصــوص قتــل عــام اشــرف در  10شــهريور كــه همگــي در
نيمــه اول ســال  1392عليــه مقاومــت خونبــار مــردم ايــران بــه وقــوع پيوســت
ارتبــاط قائــل نشــود.
بعــد از گذشــت  20مــاه  ،اكنــون ميتــوان بــا قطــع و يقيــن گفــت ايــن
اســتعفاها بــا مقدماتــي بســيار توطئــه انگيــز زمينــه ســازي شــده و بــه فرمــان
وزارت اطالعــات بــوده و ربــط مســتقيم به پيروزيهــاي مقاومــت در صحنــه بيــن
المللــي و داخلــي داشــته و مهمتــر از آن همچنانكــه خانــم رجــوي در همــان
زمــان فــاش كــرد حــذف فيزيكــي مســئول شــورا را هــم در صــدر برنامــه داشــته
اســت (مهمتريــن بخــش انجــام ناشــده مأموريــت كوبلــر و شــركا همــراه بــا قاســم
ســليماني و دانايــي فــر ســفير رژيــم در عــراق) .حقيقتــاً دســت مريــزاد بــه
مقاومتــي كــه همزمــان بــا ايــن همــه توطئــه و خيانــت دســت بــه گريبــان شــد
و پيروزمندانــه قــد برافراشــت.
بــراي ثبــت در ســينه تاريــخ مــي نويســم كــه مــن از زمــان عضويتــم در
شــورا شــاهد رفتــار خودخواهانــه ايــن دو تــن مخصوصــا کريــم قصيــم بــوده
ام و هميشــه از خــود ســئوال ميکــردم کــه رفتــار متواضعانــه مجاهديــن کجــا
و رفتــار پــر از دورويــي و تکبــر اينــان کجــا؟ ناديــده گرفتــن حقــوق ديگــران
و عــدم پايبنــدي بــه قــول قــرار و فخرفروشــي هــا و توهــم هــا و خــود را بــر
ديگــران برتــر دانســتن کريــم قصيــم هميشــه بــراي مــن و شــايد همــه اعضــاي
شــورا آزار دهنــده و گزنــده بــود ،امــا مــا بخاطــر هــم رزمــي و هــم جبهگــي،
آنهــا را تحمــل ميكرديــم و ســعي ميكرديــم در ايــن زمينــه از خويشــتن داري و
تحمــل و بردبــاري مجاهديــن آمــوزش بگيريــم .قصيــم وقتــي شــروع بــه صحبــت
ميکــرد زميــن زمــان را بهــم مــي بافــت و بــه گواهــي پروتــکل هــاي مباحــث
شــورا بســيار اطالعــات اشــتباه به مــا تحويــل ميــداد و نســبت بــه ديگــر اعضــاي
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شــورا حــق بيشــتري بــراي خــود قائــل بــود و در ايــن زمينــه از رفتــار منعطــف و
دوســتانه مجاهديــن ماكزيمــم سوءاســتفاده را ميكــرد.
مــن البتــه عقايــدم را بــه دبيرخانــه شــورا گفتــه بــودم كــه رفتارهــاي اينهــا
ابــدا بــا يــك انســان مبــارز همخوانــي نــدارد .همــان زمــان هــم از رفتــار دوســتان
مجاهــد کــه صبورانــه بــراي انســجام شــورا در مقابــل ديکتاتــور خــون آشــام مــا را
از هرگونــه اختالفــي برحــذر ميداشــتند در شــگفت بــودم و بــه ايــن همــه صبــر
و بردبــاري درود مــي فرســتادم.
امــا از روز  15خــرداد  1392مشــكل بــا آنهــا نــه ايــن مشــكالت اخالقي و
رفتــاري و توهمــات بيمارگونــه و كودكانــه بلكــه پيوســتن بــه صفــوف دشــمن
شــد .بــه هميــن خاطــر هــر چنــد آنهــا بــا ايــن كار خودشــان ميخواســتند بــه
صفــوف جبهــه مبــارزه مردمــي ضربــه بزننــد امــا بــا اينحــال خالــص شــدن جبهــه
مبــارزه از انســانهاي ناخالــص نوعــي خوشــحالي در مــن بــه وجــود آورد کــه آن
را بــا دوســتان شــورايي در اوليــن نشســت بيــان داشــتم .امــا بــا وجــود ايــن
احســاس ،هرگز تصــور ايــن ابعــاد از فضاحــت ،خيانــت و شــناعت را نداشــتم و
اينكــه اينهــا اينچنيــن بــه ايــن مقاومــت و نســل فــداکار خنجــر بزننــد.
شــوراي ملــي مقاومــت و ســازمان مجاهديــن خلــق ايــران بــه مثابــه يــك
خانــواده بــزرگ هســتند و هــر كــس كــه كمتريــن آشــنايي بــا درون ايــن
مجموعــه داشــته باشــد مــي دانــد كــه آنهــا ماننــد خواهــران و بــرادران و اعضــاي
يــك خانــواده بــا هــم رفتــار مــي كننــد و همانطــور كــه دوســت و بــرادر بزرگــوارم
آقــاي ابراهيــم مازندرانــي نوشــته اســت هــر كــس كــه در ايــن خانــواده بــزرگ
بتوانــد بــه ديگــري كمــك مــي كنــد و هــر كــس كــه كمكي نيــاز داشــته باشــد از
ديگــري مــي گيــرد .اينكــه كســي از مجاهديــن خلــق كمــك مالــي دريافــت كنــد
بــه همــان انــدازه افتخــار آميــز اســت كــه بــه مجاهديــن كمــك مالــي بكنــد زيــرا
دســت دراز كــردن در مقابــل بهتريــن فرزنــدان خلــق بــه جــاي دريوزگــي كــردن
از بدتريــن دشــمنان ملــت و تاريــخ ايــران و يــا متوســل شــدن بــه ســرويس هــاي
اجنبــي ،البتــه افتخــار بزرگي اســت.
ايــن البتــه قاعــده اي اســت كــه قبــل از همــه خــود مجاهديــن بــه آن عمــل
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كــرده و بــه همــه مــا يــاد داده انــد .مــن بــه خوبــي مــي دانــم كــه اگــر مجاهديــن
حاضــر بودنــد كمتريــن انعطافــي در پايــداري خودشــان بــر دمكراســي و حاكميت
مردمــي و تعصــب بــر ســر منافــع ملــي ايــران از خــود نشــان بدهنــد ،بســياري
از درهــاي بــزرگ مالــي بــر روي آنهــا بــاز بــود و بســياري از صاحبــان قــدرت از
خــدا مــي خواســتند كــه بــه آنهــا پــول
بدهنــد امــا مجاهديــن بــه دليــل همين
پايــداري و اينكــه حاضــر بــه بــاج دادن
بــه هيــچ كــس بــه حســاب ملــت ايــران
نبــوده انــد ،خــود را از همه ايــن امكانات
محــروم كردنــد .بــه جــاي آن دستشــان
را بــه ســوي خلــق قهرمــان دراز كردنــد
و مــن بــه خوبــي مــي دانــم كــه چگونــه
بــا افتخــار و بــا تــاش شــبانه روزي،
هزينــه هــاي كمرشــكن ايــن مقاومت را
دالر بــه دالر و تومــان بــه تومــان تاميــن
مــي كننــد .البتــه ســهيم شــدن در ايــن پــول بــراي هــر كســي هــم يــك افتخــار
و هــم يــك مســئوليت ســنگين بــا خــود مــي آورد.
بگذاريــد ايــن نكتــه را بعنــوان كســي كــه از نزديــك زندگــي مجاهديــن را
ديــده اســت بگويــم .ايــن را بايــد در مقابــل خلــق و تاريــخ شــهادت داد كــه
مجاهديــن هيــچ چيــز بــراي خــود نمــي خواهنــد؛ نــه همســر ،نــه فرزنــد و نــه
هيــچ تعلــق شــخصي .از همــه چيــز در راه آرمــان مقــدس ايــن مقاومــت يعنــي
دمكراســي و حاكميــت مردمــي صرفنظــر كــرده انــد .مــن بــه جــرات مــي توانــم
بگويــم در  20ســالي كــه از نزديــك مجاهديــن را مــي شناســم هزينه شــخصي
يــك عضــو مجاهديــن  10بــار كمتــر از هزينــه زندگــي شــخصي مــن غيــر مجاهد
اســت كــه البتــه در كمــال صرفــه جويــي زندگــي مــي كنــم .تمــام زندگــي
شــخصي يــك مجاهــد خلــق در يــك كاور يــا يــك ســاك دســتي خالصــه مــي
شــود و در آسايشــگاهي زندگــي مــي كنــد كــه بــه ســختي  4متــر مربــع ســهم
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هــر نفــر مــي شــود (محمدرضــا روحانــي در آن ســالها بارهــا بــه طــور شــفاهي و
مكتــوب بــه ايــن حقيقــت اذعــان ميكرد) .امــا مجاهديــن هيچــگاه نــه از قصيــم
و روحانــي و هيــچ كــس ديگــر نخواســتند كــه مثــل آنهــا زندگــي كننــد و هيــچ
وقــت بــه خاطــر كمــك مالــي بــه كســي منتــي بــر ســر او نگذاشــتند و هيچــگاه از
هيچكــس جــز پــاي بنــدي بــه تعهــدات شــورايي و مــرز بنــدي بــا رژيــم آخونــدي
را نخواســتند .مجاهديــن وقتــي بــه كســي كمــك مالــي مــي كننــد شــرم حضــور
بيشــتري دارنــد تــا وقتــي از كســي كمــك مالــي مــي خواهنــد ايــن اخــاق ويــژه
و منحصــر بــه فــرد ايــن ســازمان اســت.
بنابــر ايــن بحــث بــا قصيــم و روحانــي و يغمايــي بــه هيــچ وجــه بحــث مالــي
نيســت .بحــث خدمــت گــزاري بــه يــك رژيــم فاشيســتي اســت كــه شــبانه روز در
حــال اعــدام و شــكنجه و ســركوب مــردم ايــران اســت .مشــغول اســيد پاشــيدن
بــر روي دختــران و محاصــره جنايتكارانــه ليبرتــي و  ...اســت.
مــن مطمئنــم كــه در طــول ايــن ســالها و تــا هميــن چنــد هفتــه پيــش هيــچ
كــس و حتــي قديمــي تريــن اعضــاء شــوراي ملــي مقاومــت و اكثريــت قريــب
بــه اتفــاق ســازمان مجاهديــن از ارتباطــات مالــي قصيــم و روحانــي بــا مجاهديــن
مطلــع نبــوده انــد و مجاهديــن ماكزيمــم خويشــتنداري را در ايــن رابطــه بــه خرج
دادنــد .بعدهــا ،پــس از انتشــار اســناد بــود كــه مــن هــم مثــل ســايرين مطلــع
شــدم و فهميــدم كــه پولــي كــه مجاهديــن بــه قصيــم بــه طــور ماهانــه مــي داده
انــد ( 3500يــورو) دســت كــم  15برابــر بيشــتر از هزينــه زندگــي شــخصي رزم
آوران آزادي در اشــرف بــوده اســت .عــاوه بــر ايــن ،تمــام هزينــه هــاي ســفر و هر
كار ريــز و درشــتي را كــه مســتقيم يــا غيــر مســتقيم در رابطــه بــا شــورا انجــام
مــي داده حتــي خريــد كاغــذ را هــم جداگانــه دريافــت مــي كــرده اســت.
از ابوالقاســم رضايــي كــه در پرونــده  17ژوئــن هــم مســئوليت مالــي را بــه
عهــده دارد علــت ايــن نابرابــري را بــه اعتــراض پرســيدم .بــا ذكــر تاريــخ ســه و
چهــار نوبــت را كــه در رســيدهاي مالــي هــم پيداســت گفــت ،قصيــم در عــراق
و در فرانســه ،بــا اصــرار خواســتار افزايــش مبلــغ مــي شــود .از جملــه در آوريــل
 2008كــه بــراي  2برابــر كــردن مبلــغ بــه اور آمــده بــود .البتــه در ســالهاي قبــل
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از آن ،قصيــم ،حبيــب (ابوالقاســم رضايــي) را شــمه اي در جريــان مراجعــات
مفصــل وزارت اطالعــات بــه بــرادرش در تهــران و مشــهد بــراي بيــرون كشــيدن او
از شــورا مــي گذاشــته و اينكــه وزارت اطالعــات از طريــق بــرادرش پيشــنهادهاي
متعــدد بــراي رفــع حوائــج مــي داده اســت!
حبيــب ايــن را هــم بــه مــن گفــت كــه مســئول شــورا از قديــم ســفارش
كــرده بــوده تــا آنجــا كــه ميتوانيــد نگذاريــد كســي بــه خاطــر پــول طعمــه رژيــم
و اطالعــات آخوندهــا بشــود.
تــا اينجــاي موضــوع يعنــي رابطــه مالــي مجاهديــن بــا قصيــم يــا هركــس
ديگــر ،مــن بــه ســخاوت و مناعــت طبــع مجاهديــن درود مــي فرســتم كــه
همــواره نــان خــود را بــا ديگــران تقســيم كــرده انــد .هيــچ ايــرادي هــم بــه قصيــم
و روحانــي و هيچكــس ديگــر در ايــن رابطــه نــدارم كــه مســاله معيشــتي را كــم
يــا زيــاد ،بــه جــاي اغيــار يــا دشــمن ،بــه هــر صــورت بــا دوســت حــل و فصــل
كــرده انــد .پــس تــا اينجــا هيــچ مســاله اي نيســت و بــه نظــر مــن باعــث افتخــار
هــم هســت و يــك بــار هــم نديــدم كــه مجاهديــن از ايــن بابــت بــر ســر كســي
منــت بگذارنــد .بنابرايــن صــورت مســاله ،خــود فروشــي و خيانــت اســت و الغيــر.
بــه مصــداق «در ديــزي بــاز اســت حيــاي گربــه كجــا رفتــه؟» وقتــي كســي
تــا ايــن حــد بــه دامــن دشــمن ســقوط مــي كنــد هــر گونــه مالحظــه اي ديگــر
نــه تنهــا پرداختــن از جيــب مقاومــت ايــران بلكــه خــاك پاشــيدن در چشــم
تــوده هاســت.
كاش شــوراي ملــي مقاومــت و خــود مجاهديــن زودتــر ايــن اوراق را منتشــر
ميكردنــد البتــه مــن جــواب ايــن كاش را مــي دانــم تــا كارد بــه اســتخوان نرســد
و كســي از همــه خــط قرمزهــا عبــور نكنــد ايــن مقاومــت و مجاهديــن بــاز هــم
بردبــاري و ســكوت پيشــه مــي كننــد.
ايــن اســناد بخوبــي ســئواالت بــي پاســخي را كــه مــن از روز اول در مــورد
علــت فــرو غلطيــدن قصيــم بــه دامــن اطالعــات آخونــدي داشــتم پاســخ مــي
دهد.
مــن در صــدد يــك ارزيابــي اقتصــادي و مالــي نيســتم ولــي مــن كــه در
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آمريــكا زندگــي مــي كنــم بخوبــي ميدانــم درآوردن ماهــي  3500يــورو خالــص
(كــه در ســال  2013معــادل  4700دالر مــي شــده اســت) بــراي افــرادي مثــل
قصيــم در شــرايط كنونــي بخصــوص در اروپــا امــكان پذيــر نيســت ،مضافــا بــر
اينكــه ايــن را هــم مــي دانيــم كــه كريــم قصيــم بــر خــاف برخــي از دعــاوي كــه
كــرده اســت حداقــل در  15ســال اخيــر كــه مــن از نزديــك ديــده بــودم هيــچ كار
حرفــه اي ،تمــام وقــت و يــا حتــي نيمــه وقــت بــراي مقاومــت نمــي كــرده اســت.
همانطــور كــه در ابتــدا نوشــتم بــا گــرد و خــاك كــردن و بــاد بــه گلــو
انداختــن نمــي تــوان حقيقــت را پوشــاند .قصيــم بطــور مشــخص بايــد بــه ايــن
ســئوال شــرافتمندانه پاســخ بدهــد و بــاز هــم مــي گويــم كاش كميســيون امنيــت
شــورا يــا ســازمان مجاهديــن زودتــر ايــن اســناد را منتشــر كــرده بــود كــه ايــن
ســئوال در مقابــل قصيــم قــرار بگيــرد ســئوال بــه ســادگي ايــن اســت كــه اگــر
تــو واقعـاً بــه ايــن مبلــغ در ايــن همــه ســال و چنــد نوبــت افزايــش ،نيــاز داشــتي،
اكنــون مــا بــه ازاي آن چگونــه و از چــه منبعــي تاميــن مــي شــود؟ فقــط ايــن را
بــدان كــه بــا سفســطه و دروغ و بــا معركــه گيــري نمــي تــوان از پاســخ بــه ايــن
ســئوال مشــخص فــرار كــرد .بــه ايــن ميگوينــد اســتثمار خــون و رنــج و شــكنجه
اعضــا و هــواداران مقاومــت كــه يــا در زندانهــا و شــكنجه گاههــا و يــا در زنــدان
ليبرتــي پايــداري ميكننــد و يــا بــه صــورت شــبانه روزي در سراســر دنيــا مشــغول
روشــنگري و يــا گــردآوري كمــك مالــي هســتند.
ســوال ديگــر مــن از قصيــم ايــن اســت كــه آيــا هيچــگاه مجاهديــن در
مقابــل ايــن پولــي كــه بــه تــو ميدادنــد از تــو مــا بــه ازاء و اينكــه برخــاف ميــل و
عقيــده ات كاري بــراي آنهــا انجــام بدهــي كردنــد؟ اگــر قصيــم كمتريــن شــرافتي
داشــت و اســتعفايش ســازمان داده شــده توســط رژيــم نبــود ،بــه همــه ايــن
حقايــق اذعــان ميكــرد.
امــا قصيــم بــه جــاي پاســخ بــه ايــن ســئواالت واقعــي ،اوالً مدعــي شــده
اســت كــه ايــن پولهــا را بخاطــر كاري كــه كــرده ،گرفتــه اســت و مقاومــت را بــه
پراتيــك اســتثمارگرانه از كار او متهــم كــرده اســت .چشــم مــا روشــن بــه ايــن
مبــارز بــزرگ كــه بــه خاطــر مبــارزه پــول دريافــت مــي كــرده اســت .بگذريــم
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همانطــور كــه فوقــا گفتــه شــد جــز در مقاطــع محــدود كارهايــي كــه قصيــم
بــه اســم مبــارزه كــرده اســت چيــزي جــز برخــي از كارهــاي تفننــي در حاشــيه
زندگــي شــخصي اش نبــوده اســت.
ثاني ـاً ،کريــم قصيــم و روحانــي كــه ســاليان ســال مخــارج زندگيشــان را از
طريــق ســازمان مجاهديــن تاميــن كــرده انــد ،حــاال از آنهــا ميخواهنــد كــه در
مقولــه مالــي «مــرد» بــودن خــود را اثبــات كننــد!
نمرديــم معانــي «مــرد» و «نامــرد» را هــم فهميديــم؟! كســي بــه مــوازات
رژيــم بــه دنبــال وكيــل بــراي بررســي “مردانــه!” حســابهاي مجاهديــن مــي
پــردازد كــه بــه خوبــي ميدانــد تمامــي کشــورها مخصوصــا فرانســه يــا آلمــان،
انگليــس و آمريــکا ســاليان ســال مســائل مالــي مجاهديــن را تحــت نظــر داشــته
و بارهــا و بارهــا حسابرســي كــرده انــد و اصــا يكــي از اهــداف رژيــم از توطئــه
هايــش منجملــه در توطئــه  17ژوئــن نابــودي مجاهديــن از طريــق چنــگ انــدازي
به منابــع مالــي آنهــا بــوده اســت  .امــا  12ســال تحقيقــات نشــان داد كه آنــرا كه
حســاب پــاك اســت از محاســبه چــه بــاك اســت .همــه پرونــده هايــي كــه رژيــم
و مزدورانــش ماننــد خدابنــده و ســبحاني و ســينگلتون در ســاختنش بيشــترين
شــركت را داشــتند ،بــه نفــع مجاهديــن و مقاومــت ايــران بســته شــد .حــاال
قصيــم و روحانــي و يغمايــي بــه نظــر ميرســد ديــر آمــده انــد و زود ميخواهنــد
مســير همانهــا را در توطئــه و زد و بنــد عليــه مقاومــت برونــد .بــه آنهــا ميگويــم
كــه ايــن مســير پايانــش زبالــه دان تاريــخ و لعــن و نفريــن شــدن توســط مــردم
اســت.
قصيــم خودفــروش طــي ســاليان طوالنــي بخاطــر مجــاورت بــا مجاهديــن،
اطالعــات زيــادي از شــکنجه و کشــتار مــردم بــه خاطــر کمــک بــه ســازمان
داشــته اســت و ميدانــد مــردم خانــه و کاشــانه شــان را ميفروشــند و يــا شــبانه روز
در ســرما و گرمــا در خيابانهــاي مختلــف ايــن جهــان ،بــه اعــاده شــرف و حيثيــت
و حفــظ اســتقالل مردمشــان ميپرداختنــد.
مــن در آمريــکا خــود افتخــار آشــنايي بــا يکــي از بزرگورانــي را دارم کــه بــا
وجــود در آمــد بســيار کــم و بيمــاري آســم و غيــره و محدوديتهــاي بســيار زيــاد
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از غــذا و حتــي داروي خــود ميزنــد تــا بــه ســازمان مجاهديــن ماهيانــه کمــک
بپــردازد .بــاور کنيــد از اساســي تريــن نيازهــا صرفــه جويــي ميکنــد تــا بــه ايــن
وظيفــه اقــدام کند.
حــاال در زمينــه مالــي قصيــم از مجاهديــن ميخواهــد كــه مردانگــي خــود
را ماننــد او اثبــات كننــد! بقيــه ماجــرا بعــد از انتشــار اســناد آنقــدر پرفضيحــت
اســت كــه ديگــر ادامــه نمــي دهــم و فقــط ميگويم حداقــل بگــذار مــا كــه زندگــي
باالتريــن مســئولين مجاهديــن را بــه طــور شــبانه روزي از نزديــك ديــده ايــم ســر
بــر زميــن بگذاريــم و بعــد بــه يــاوه گويــي بپــرداز.
در ايــن جــا بــد نيســت بــه نکتــه يــي اشــاره کنــم کــه معنــي اســتثمار از
نظــر ايشــان مشــخص تــر شــود .کتاب«جــاده صــاف کنهــای جنــگ» کــه کريــم
قصيــم بــه اســم خــودش بــا هزينــه مقاومــت انتشــار داد در حقيقــت يــك ترجمــه
از آلمانــي بــه فارســي يــک ســريال مســتند تلويزيونــي و برخــي ديگــر از مطالــب
منتش��ر شــده بـ�ه آلمان��ي ب��ود ک�هـ از برنام��ه ه��اي س��وم و کاناله��اي «آرتــه» بارها
پخــش شــده بــود او بــدون نــام بــردن از اصــل فيلــم و ديگــر منابــع آن بــه اســم
خــودش جــا زد و بگذريــم كــه نشــريه مجاهــد و ســيماي آزادي بــا تــاش بســيار
زيــاد بــه آن آبــرو بخشــيدند و آنــرا بــه تريبونــي بــراي قصيــم تبديــل كردنــد.
حــاال بگوئيــد ببينــم چــه کســي بيــن قصيــم از يــك طــرف و شــورا و
مجاهديــن از طــرف ديگــر ،اســتثمارگر اســت؟
البتــه همــه ميداننــد کــه بــار اصلــي شــورا و همچنيــن مبــارزه چــه از نظــر
نظامــي و چــه سياســي و چــه اطالعاتــي و چــه مالــي را ســازمان مجاهديــن بــر
دوش دارنــد .ايــن نقــش تاريخــي اســت كــه مجاهديــن بــر عهــده گرفتــه انــد و
متاســفانه بــه دليــل شــرايطي كــه پــس از ظهــور خمينــي در ايــن ميهن ســتمزده
حاكــم شــد ،هيــچ شــريكي كــه معــادل خودشــان يــا نزديــك بــه خودشــان باشــد
هــم ندارنــد .بــا اينحــال و بــه رغــم ايــن نقــش منحصــر بفــرد كــه دوســت و
دشــمن بــه آن معترفنــد ،در تمــام طــول حيــات شــورا هيــچ ســازمان يــا عضــوي
حقوقــش پايمــال نشــده اســت ،از هيچكــس هيــچ چيــزي جــز پــاي بنــدي بــه
تعهــدات و مــرز بنديهــاي شــورايي كــه همــه آنهــا را امضــا كــرده ايــم و متعهــد
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شــده ايــم نخواســته انــد .جدايــي هــا از شــورا يــا بــه خواســت افــراد و گرفتاريهاي
خودشــان بــوده و كامـ ً
ا دوســتانه انجــام شــده اســت و يــا اخراجهايــي بــوده كــه
بــه خاطــر نقــض التزاماتــي صــورت گرفتــه كــه فلســفه وجــودي شــورا اســت.
رفتــار خودفروشــان بزرگترين توهيــن بــه دمکراســي و رفقــا و آزاديخواهانــي
بــود کــه واقعــا ميخواســتند بداننــد چــه شــد کــه آنــان در زمانيکــه از طرفــي
ظلــم ،فقــر ،شــکنجه و کشــتار و توطئــه بيــداد ميکنــد و شــرايط ليبرتــي بــا
موشــکباران قلــب هــر آزاده يــي را بــه درد مــي آورد ،اينــان بــا لغــز دمکراســي،
پايــه يــي تريــن و ابتدايــي تريــن اصــول رفتــار انســاني را زيــر پــا گذاشــتند؟
آخــر کســي کــه مدعــي ميشــود کــه دمکــرات اســت و بــه خاطــر دمکراســي
از شــورايي کــه همــه امکانــات بــراي بحــث دارد آنهــم بعــد از ســي ســال تجربــه و
بهــره بــردن مــادي و معنــوي بــراي بزرگتريــن اتفــاق زندگــي سياســي اش حاضــر
بــه پاســخگويي نيســت و بــا فخــر فروشــي بــه رفقــاي ســابق خــودش ميگويــد
شــما صالحيــت نداريــد و بــه
حســاب نمــي آئيــد .برايتــان
مــي نويســند و شــما مجبــور
هســتيد و از مســئول شــورايي
دســتور گرفتــه ايــد كــه از
فرورديــن ( 1378آخريــن
ديــدار حضــوري در جلســه
بــزرگ شــورا در بغــداد) يعنــي
نزديــك بــه 16ســال اســت او
را نديــده ايــم اال در چنــد ويدئــو و كال كنفرانــس در اجالســيه هــاي ســاليانه
بعــدي كــه آخريــن آنهــا در آبــان  81بــوده اســت.
آيــا ايــن دعــاوي قصيــم عليــه اعضــاي شــورا عيــن پســتي و فرومايگــي و
ديکتاتــوري و خودکامگــي و پيــش بــردن ماموريــت و برنامــه اطالعــات آخونــدي
و صاحبــان منابــع جديــد مالــي نيســت؟
کريــم قصيــم ،روحانــي ،يغمايــي و تــواب تشــنه بــه خــون مدعــي هســتند که
169

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

شــوراي ملــي مقاومــت دمکراتيــک نبــوده و مجاهديــن ديکتاتــور و بدتــر از رژيــم
واليــت فقيــه انــد .ســئوال ايــن اســت کــه ايــن خنجرهــا را جــز بــراي وزارت
اطالعــات بــراي چــه منفعــت و هــدف ديگــري ميزنيد؟ ايــن مگــر چيــزی غيــر
از اجــراي خواســت رژيــم آخونــدي اســت؟
تيــز كــردن تيــغ جــاد بــر گلــوي قربانــي نامــش دمكراســي اســت؟ براســتي
خودفروشــان بــا ايــن کارهــا چــه چيــزي بغيــر از يــاس و ناميــدي ميخواهنــد
بپراکننــد؟ مگــر از يــاد رفتنــي اســت كــه در ظاهــر بــراي اشــرف اشــک تمســاح
ميريختيــد و خــود را نگــران حــال اشــرفيان نشــان ميداديــد امــا در عمــل کمــر
بــه قتــل يکايــک آنهــا بســتيد؟
بــه راســتي مصاحبــه بــا همنشــين شــيطان ،قبــل و بعــد از شــاگرد جــاد
اويــن ســعيد شاهســوندي چــه معنــا و مــا بــه ازايــي دارد؟ عملكــرد  20ماهــه
قصيــم و قــرار گرفتــن دركنــار مهــره هــاي شــناخته شــده وزارت مــا بــه ازاء
چــه چيــزي اســت؟ ايــن همــان چيــزي اســت كــه ميخواهــد از جوابــش طفــره
بــرود .همانطــور كــه باالخــره بعــد از همــه آســمان و ريســمان بــه هــم بافتــن
نگفــت كــه منبــع جايگزيــن مبالغــي كــه از مجاهديــن ميگرفتــه اكنــون چيســت
و كجاست؟
يکــي از بنيانگــذاران ســازمان مجاهديــن اصغــر بديــع زادگان کــه خــود از
قهرمانــان زیــر شــکنجه بــوده و بــا زندگــي و مرگــش يــک معيــار تعييــن کننــده
يــي را بيــان کــرده اســت مــي گويــد « :ارزش هرکــس در مبــارزه ،بــهانــدازه
مايهيــي اســت کــه در ايــن راه ميگــذارد».
مــن شــخصاً خــود را بــا ايــن معيــار محــک ميزنــم و بــه بــودن در هــر شــرايط
در کنــار مجاهديــن افتخار ميكنم .بــا اينکــه عقايــد مذهبــي نــدارم مجاهديــن
فــداکار را بــه خاطــر رسمشــان و راهشــان مــي ســتايم و بزرگتريــن افتخــارم هــم
همــکاري و همراهــي بــا آنهــا بــوده اســت.
همراهــي و همــكاري بــا مجاهديــن خيلــي روشــن اســت بــراي خيلــي هــا
خــوش آينــد نيســت و بــه هميــن خاطــر باعــث ميشــود كــه راههايــي بــر مــن
بســته شــود و توطئــه هايــي بــر ســر راهــم گذاشــته شــود .امــا يــك لحظــه از
170

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

افتخــار همراهــي بــا قهرمانــان اشــرفي دســت بــر نمــي دارم .هرچنــد كــه هيچگاه
خــودم را بــا آنهــا مقايســه نميکنــم و خــود را همــواره مخلــص آنــان ميدانــم .ايــن
موضــع و ايــن همراهــي و همــكاري و اخــاص ،يــك افتخــار جاويــدان بــراي هــر
ايرانــي و هــر عضــو مقاومــت اســت كــه خودفروشــان سياســي هرگــز صالحيــت و
شايســتگي آن را نداشــتند.
( 6اسفند )1393
*****
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در حالــی کــه دولــت اوبامــا بــه سیاســت ننگیــن و شکس ـتخورده مماشــات
بــا جانیــان حاکــم بــر ایــران و عامــل اصلــی مصیبتهــای مــردم منطقــه
پافشــاری میکنــد و دنیایــی را بــا یاوههــای تکــراری و خســتهکننده ســرکار
گذاشــته اســت ،مقاومــت ســرفراز ایــران مراســمی فوقالعــاده ،کام ـ ً
ا بینظیــر و
بســیار باشــکوه در ویلپنــت پاریــس برگــزار کــرد ،بــه طــوری کــه شــگفتی بســیار
زیــادی در مجامــع مختلــف جهــان ایجادکــرد و همــه خبرگزاریهــا در ابعــاد
بســیار گســتردهتر از گذشــته بــه شــکوه و عظمــت ایــن نمایــش قــدرت تنهــا
آلترناتیــو دموکراتیــک گواهــی دادنــد.
ویلپنــت ،واقعیتــی کــه کــوران را مجبــور بــه دیــدن و کــران را وادار بــه
شــنیدن میکــرد .بــه اعتقــاد نگارنــده ،تأثیــر ایــن برنامــه بســیار عمیقتــر از آن
چیــزی اســت کــه مــا اآلن میبینیــم و بهیقیــن بــر تحــوالت ایــران ،منطقــه و
ســطح جهــان تأثیــری شــگرف خواهــد گذاشــت.
ویلپنــت تنهــا یــک مراســم باشــکوه بــا بهتریــن انضبــاط و زیبایــی و اتحــاد
مــردم آزادیخــواه از ایــران و  ۷۰کشــور جهــان و نمایــش قــدرت آلترناتیــو
ـران از ایرانیــان آزادیخــواه و دوســتان
دموکراتیــک نبــود ،بلکــه خروشــی بســیار غـ ّ
معتقــد بــه آزادی از همــه قارههــای جهــان ،در مقابــل تمامــی ســیاهیها و
تباهیهــای دنیــای معاصــر بــود .خوشــبختانه ایــن مراســم شــگرف بعــد از
گذشــت زمــان همچنــان پــژواک خــود را حفــظ کــرده و در گــوش جهانیــان پیــام
صلــح و ثبــات را طنیــن میافکنــد و البتــه در گوشهــای کــری کــه تجــارت
را بــر همــه پرنســیپها قابــل معاملــه میداننــد و ملتهــا را در ابعــاد میلیونــی
بــه قربانــگاه میفرســتند ،فــرو میکنــد .ایــن خروشهــای عظیــم و فریادهــا و
انعکاسهــای آن بــه اقصــا نقــاط جهــان البتــه کــه دســتو بــال مــددکاران بــه
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ی و دار و دســته فاشیســتش را
جانیتریــن جانیــان ایــن جهــان یعنــی خامنــها 
خواهــد بســت و مس ـلّماً آثــار خــود را بیــشاز پیــش روی رویدادهــای سیاســی
خواهــد داشــت.
چه کسانی در ویلپنت حضور داشتند؟
در ویلپنــت وجــدان بشــری و هــر کــس کــه حقیقــت را در خاورمیانــه و جهان
میدیــد ،حضــور داشــت .بعضــی شــخصاً آمــده بودنــد و بعضــی بــا حمایــت از
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
بــود ،مــورد تاًییــد قــرار داده بودنــد و همــه و همــه بهراســتی مقاومــت ایــران
را را ه حــل مشــکل فاشیســم مذهبــی و خالصــی از ایــن مشــکل غیرقابلحــل
جهــان امــروزی شناســایی کردهانــد.
آری شــرکتکنندگان ایرانــی و خارجــی در اوج بلــوغ بــه ایــن بــاور رســیدند
کــه مشــکل اصلــی جهــان امــروزی رژیــم هیوالیــی خامنــهای اســت و ایــن
حقیقــت بســیار گویــا الجــرم همــه را بــه ایــن مســیر میبــرد کــه در نقطــه
مقابــل ایــن هیــوال بایســتند و بایســتی از ایــن اپوزیســیون دموکراتیــک و مقاومــت
مشــروع در مقابــل ایــن پلیدتریــن پلیــدان حمایــت بکننــد.
قابلتوجــه بــود کــه ایــن شــخصیتهای برجســته و بســیار پرتجربــه اذعــان
میکننــد کــه اگــر بــه هشــدارهای ایــن مقاومــت توجــه میشــد ،هرگــز دنیــا
بــه ایــن نقطــه دهشــتناک نمیرســید.؛ هرگــز در ســوریه چنــد صــد هــزار نفــر
قربانــی نمیشــدند و نیمــی از مــردم آن کشــور آواره نمیگردیدنــد .هرگــز
سرنوشــت میلیونهــا عراقــی اینچنیــن بازیچــه دســت خامن ـهای و مالکــی بــه
تباهــی و کشــتار نمیافتــاد و داعشــی بــه وجــود نمیآمــد و عــراق بــه ایــن
ابعــاد از ویرانگــی تبدیــل نمیشــد و البتــه دیگــر کشــورها در گــرداب خونیــن
تروریسـتهای تحــت فرماندهــی خامنـهای  -ســلیمانی جانــی دچــار نمیگشــت
تــا فاجعــه پــس از فاجعــه بیافریننــد و بیــداد کننــد.
آری ،بــه اعتقــاد مــن ،ایــن یــک مراســم سیاســی رایــج نبــود ،بلکــه ایــن
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برنامــه بیــدار کــردن سیاســتمداران بیخــرد و اندیشــه بــود و پیــام مقاومــت
مــردم ایــران بــرای نجــات مــردم ایــران و منطقــه و جلوگیــری از خســارتهاي
بیشــتر بــر پیکــر جامعــه بشــری را در بــر داشــت.
شــخصیتهای سرشــناس و شــرکتکنندگان بــا عقایــد و افــکار و
ملیتهــای مختلــف از  ۷۰کشــور جهــان در ایــن اعتقــاد مشــترک بودنــد کــه
بایــد قدرتمنــدان ایــن جهــان هــر چــه زودتــر بیــدار شــوند و تنهــا راه بــرای
پایــان دادن بــه اینهمــه مصیبتهــا را دریابنــد و آنهــم پشــتیبانی از تنهــا
آلترناتیــو دموکراتیــک شــورای ملــی مقاومــت و رئیسجمهــور آن خانــم رجــوی و
ی ایشــان اســت .بهخوبــی دیــده میشــد
برنامــه فوقالعــاده راهگشــای ده مادهی ـ 
و احســاس میشــد کــه بهراســتی در تمــام ســخنرانیها ،شــخصیتها دیگــر
صرفـاً حمایــت نمیکردنــد بلکــه بــا تمــام وجــود از خانــم رجــوی ایــن شــخصیت
متف ّکــر و برجســته خاورمیانــه و جهــان و برنام ـهاش پشــتیبانی میکردنــد و او و
جنبشــش را بســیار گرانبهــا ارزیابــی و قدردانــی میکردنــد.
مــن بــا بســیاری صحبــت کــردم و همــه معتقــد بودنــد کــه ایــن مراســم
ماننــدی تاکنــون نداشــته اســت .ســال گذشــته آقــای جولیانــی گفتــه بــود اگــر
هــر دو حــزب قدرتمنــد جمهوریخــواه و دموکــرات در شــهر بزرگــی مثــل
نیویــورک متحــد میشــدند ،چنیــن جمعیتــی را هرگــز نمیتوانســتند در یــک
ســالن جمــع کننــد .نمیدانــم امســال نظــر ایشــان در ایــن مــورد چــه بــوده
اســت ،امــا دیــده میشــد کــه پــر شــورتر از همیشــه فریــاد مـیزد .او در خالصــه
کــردن پیــام بیانیــه مشــترک خــود و  ۳۷شــخصیت برجســته آمریکایــی دیگــر
اینچنیــن گفــت کــه« :خامنــهای بایــد بــرود» و فریــاد زد «بایــد گــم شــوند،
اخــراج گردنــد ...دیگــر بــس اســت .او ،روحانــی و احمدینــژاد و بقیهشــان بــه
خاطــر جنایــت علیــه بشــریت ،بــه خاطــر کشــتار صدهــا هزارنفــری کــه آنهــا
کشــتهاند ،بایــد بــه دادگاههــای جنایــی کشــانده شــوند .اآلن زمانــی اســت کــه
مــا بایــد دســت از بیاعتنایــی برداریــم».
در خروشهــا و فریادهایــی کــه مشــخص اســت کــه از درون میآیــد تشــنگی
انســان بــه آزادی ،بــه صلــح و تمامــی آرمانهــای انســانی دیــده میشــود و
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ایــن خروشهــا از تکتــک حنجرههــا همــان قطرههایــی اســت کــه دریــا
میشــود .ارزش محتوایــی سیاســی و انســانی و فرهنگــی در ایــن مراســم
هماهنــگ و همصــدا کامــ ً
ا بینظیــر بــود و شــخصیتهای سیاســی را هــم بــا
جمعیــت همخــروش و همصــدا میکــرد .جمعیــت و شــخصیتها بــه تیرگــی
سیاســتهای قدرتمنــدان حاکــم بــر کشــور خــود اشــاره میکردنــد و نادیــده
گرفتــن جنایــات رژیــم و خــوشو بــش کــردن بــا ایــن جنایتــکاران را محکــوم
میکردنــد...
بهراســتی امســال ابعــاد پرخــروش و شــور آزادیخواهــان بیانهــای بســیار
پرمحتــوا و محکمتــری داشــت و مــن تاکنــون در عمــر سیاس ـیام ایــن ابعــاد از
هماهنگــی و محتــوای انســانی فرهنگــی و سیاســی را نشــنیده بــودم.
در بیانیــه  ۳۸تــن از شــخصیتهای برجســته آمریکایــی بــرای مقاومــت ایــران
یــک ارزش بســیار واالی تاریخــی و کلیــد بســیاری از مشــکالت کشــور خودشــان
هــم دیــده میشــد .در ایــن بیانیــه تاریخــی از جملــه آمــده اســت:
« ...رابطــه و تعامــل بــا اپوزیســیون دموکراتیــک ،حلقــه مفقــوده سیاســت
آمریــکا ،بــرای ســالیان تحــت رهبــریِ هــم جمهوریخواهــان و هــم دموکراتهــا،
بــوده اســت .لــذا بهعنــوان چهارمیــن ابتــکار عملمــان ،مــا دولتمــان را
فرامیخوانیــم کــه ایــن بنبســت را بشــکند و وارد یــک دیالــوگ بــا احتــرام ،بــا
اپوزیســیون ایــران بشــود( ،امــری کــه) بــا سیاســت دیالــوگ کشــور مــا بــا تمامــی
گروههــای سیاســی همخــوان اســت .نتیجــه مذاکــرات اتمــی هــر چــه باشــد و
در هرگونــه ســناری ِو محتمــل ،خواســتههای مــردم ایــران و آمــال آنهــا بــرای
تغییــر ،بایــد مدن ّظــر قــرار بگیــرد.
واقعیــت ایــن اســت کــه مقامــات ،متخصصــان و مهاجــران واشــینگتن،
امــکان آن را ندارنــد تــا بداننــد ایرانیهــا در زیــر ســلطه یــک دیکتاتــوری
خشــن و ســرکوبگر ،واقع ـاً راجــع بــه شــرایط خودشــان چگونــه فکــر میکننــد
و اینکــه از چــه کســی در یکرونــد آزاد سیاســی حمایــت خواهنــد کــرد.
مــا بــه یــک ملــت بــزرگ بیاحترامــی میکنیــم بــا مفــروض تل ّقــی کــردن
اینکــه یــک ایــران دموکراتیــک و غیــر اتمــی غیرممکــن اســت .ایــن غیرممکــن
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نیســت؛ بلکــه بهعکــس ،تنهــا راه بــرای آیندهیــی از ثبــات منطقهیــی اســت.
خانــم مریــم رجــوی ،بهعنــوان زنــی مســلمان ،مبلّــغ تفســیری بردبــار
و دموکراتیــک از اســام اســت کــه باعــث میشــود مســلمانان توســط همــه
فرهنگهــا و عقایــد مورداحتــرام قــرار گیرنــد ،دقیقــاً نقطــه مقابــل ماهیــت
زنســتیز و دیکتاتــور رژیــم ایــران و تمامــی بنیادگرایــان و افراطگرایــان اســامی
را نمایندگــی میکنــد.
مــا بایــد سیاسـتهایمان را بــا اصولمــان منطبــق کنیــم و شــروع بــه گــوش
دادن بــه صــدای ایرانیــان شــجاعی کنیــم کــه بســیاری از آنهــا ،بیــش از ســه
دهــه انتظــار کشــیده و درحالیکــه عزیــزان شــان متحمــل شــکنجه و مــرگ در
زندانهــای آخوندهــا میشــدند ،همچنــان بــه انجــام تع ّهــدات آمریــکا ،بــاور
داشــتهاند».
آری ،ایــن جمــات ناشــی از یــک تحــول بســیار بــزرگ حتــی در میــان
پشــتیبانان مقاومــت اســت و مســلماً از هم ـ ه دوســتداران صلــح و آزادی انــرژی
مضاعــف و متصاعــدی آزاد میکنــد و رژیــم مســتأصل و ســراپا غــرق در بحــران
را ،البتــه بــا قیامهــای مردمــی و ارتــش آزادی ،بــه ســقوط محتومــش نزدیــک و
نزدیکتــر میکنــد.
درود بر برگزارکنندگان و شرکتکنندگان در این مراسم باشکوه.
*****
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مقدمه
امنیــت ،همــه امــور زندگــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار میدهــد .بــدون
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
و روش زندگــی .مســلما اصلیتریــن اولویــت و بزرگتریــن مســئولیت هــر دولــت
مردمــی حفــظ امنیــت و آرامــش مــردم میباشــد.
امــروزه همانطــور کــه بیــش از گذشــته در اقصــی نقــاط جهــان شــاهد آن
هســتیم تروریســم در اثــر جنایتهــای
رژیــم حاکــم بــر ایــران و سیاســتهای
نابخردانــه غــرب یعنــی مماشــات کــه
میتــوان بــدون اغــراق آنــرا خیانــت
عمــدی بــه امنیــت جهــان نامیــد ،نعــره
هــای وحشــت آور در اقصــی نقــاط جهــان
ســرمیدهد و ژســتهای کریــه پیــروزی
بــه خــود میگیــرد و زندگیهــای مردمــان
را میــرود کــه بــه صــورت بــی ســابقه ای
فلــج کنــد .بدلیــل شــرایط اضطــراری
اخبــار مربــوط بــه تروریــزم در الویــت
خاصــی قــرار گرفتــه انــد ،پــس در ایــن
شــرایط اولویــت اصلــی قدرتمنــدان در
جهــان چــاره اندیشــی ریشــه ای و حفــظ امنیــت و برگشــت شــرایط عــادی بــرای
زندگــی مــردم در صلــح و امنیــت اســت.
حــال بــا ایــن تعریــف از مســئولیت نگاهــی بــه تنظیــم سیاســت و رفتــار
سیاســتمداران غربــی در رابطــه بــا رژیــم آخوندهــای حاکــم بــر ایــران کــه عامــل
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اصلــی شــرایط فعلــی در جهــان هســتند بیافکنیــم و در زمانــی کــه اعــام حالــت
آمــاده بــاش قرمــز در بخشــهای وســیعی از اروپــا  ،آمریــکا و ســایر نقــاط جهــان
(اعــام شــده یــا ناشــده)
اضطــراب و وحشــت در
مردمــان ایــن کشــورها مــی
گســتراند و روز بــروز زندگــی
عــادی مــردم را از آنهــا
میربایــد ،بایــد چــاره اصلی را
پیــدا کرد .براســاس فاکتهای
تاریخــی و عملکردهــای رژیم
جنایتــکاران عمامــه بــه
ســر و واکنــش طرفهــای
حســابش یعنــی دولتهــای
غربــی ببینیــم تــا چــه
انــدازه ایــن دو پدیــده بــه
هــم دیگــر کمــک کــرده انــد و باعــث شــرایط مخــوف و خطرنــاک فعلــی در
جه��ان ش��ده ان��د.
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
ملتهــای ایــران و ســایر کشــورهای خاورمیانــه بــه ایــن سیاســتهای اســفناک،
مخ��رب و خطرن��اک پافش��اری م��ی کردن��د.
جنایــت  ۱۳نوامبــر در پاریــس یــک شــوک بــزرگ بــه کل جامعــه بشــری
فــرو آورد .عــده ای جانــی تروریســت در ماکزیمــم قســاوت پیشــگی مــردم بیگنــاه
را بــه رگبــار بســتند و زندگــی ملتهــای زیــادی از آن بــه بعــد دچــار اختــال
اساسـ�ی شـ�ده اسـ�ت.
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در رســانه هــای مختلــف جهــان ایــن ســوال مطــرح شــده و میشــود کــه
آیــا رفتارهــای کشــورهای غربــی در مــورد دخالتهــای رژیــم ایــران در ســوریه
و عــراق و پیدایــش داعــش آنطــور کــه بایــد و شــاید عکــس العمــل از طــرف
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
بــه ســرعت میتوانــد اوضــاع
امنیتــی جهــان را بــا اتخــاذ
تصمیماتــی از جملــه جدایــی
از سیاســت شکســت خــورده
مماشــات در مقابــل رژیــم
جــادان حاکــم بــر ایــران و
قربانــی نکــردن آزادیخواهــان
ایرانــی و گــوش فــرا دادن بــه
فریادهــای زندانیــان و مــردم
در بنــد کشــور مــا و خلقهــای
کشــورهای ســتمدیده ســوریه،
عــراق و یمــن و غیــره ...بــه
ســرعت بهبــود بخشــد و بــا ایزولــه کــردن عامــل تــرور و تروریــزم صلــح و آرامــش
را در جه��ان میس��ر س��ازد.
بــه گفتــه کارشناســان اصلــی تروریــزم در جهــان رژیــم حاکــم بــر ایــران
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
پیـ�دا کـ�رده انـ�د.
همــه مفســران و سیاســتمداران آمریــکا وقتی در مــورد سیاســتهای خاورمیانه
دولــت اوبامــا حــرف میزننــد در حالتــی شــوک ماننــد بــه ســر میبرنــد و تقریبــا
تــوان تکلــم ازشــان در مقابــل اینهمــه اســتیصال و درماندگــی سیاســت کشــور
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مطبوعشــان گرفتــه میشــود .آنهــا اصــرار و پافشــاری بــر سیاســت مماشــات را
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 روحانـ�ی را بـ�ه شـ�دت بـ�ه وحشـ�ت انداختـ�ه اسـ�ت.

بــه عنــوان مثــال چرخــش صــدو هشــتاد درجــه کاندیــدای ریاســت
جمهــوری هیــاری 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 .هیــاری 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
هشــدار بــه ایشــان میدادنــد و در مقابــل وزارتخانــه اش بــه تحصــن روزانــه
میپرداختنــد و فریــاد میزدنــد .همانهایــی کــه بــر خــاف قراردادهــای مختلــف
بیــن المللــی و تعهــدات کتبــی دولــت آمریــکا بارهــا در اشــرف و بعــد لیبرتــی بــه
مسـ�لخ فرسـ�تاده بـ�ود.

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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ریشــه هــای تاریخــی و فاکتهــای متعــدد بوجــود آمــدن تروریــزم کــه دنیــای
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
اسـ�ت.
عمیقــا بــه ایــن اعتقــاد دارم کــه اگاهــی در عصــر کنونــی میتوانــد سیاســتها
را بطــور عمــده تاثیــر بگــذارد و بســیاری از اتفاقــات و تراژدیهــای دردنــاک و
فجایــع قابــل پیشــگیری میباشــند .همیشــه نــور آگاهــی جلــوی توطئــه هــای ضد
انســانی را میتوانــد بگیــرد و البتــه بایــد بــا نشــان دادن حقایــق تاریخــی فرهنــگ
جدیــدی از روش دیــدن و واکنــش دادن نشــان دهیــم  .بایــد بدانیــم کــه اگــر
سیاســتمداران مزبــور همچنــان دســت از ایــن روشــها برندارنــد دنیــای مــا را بــا
فجایعــی در ابعــاد بســیار بزرگتــری روبــرو خواهــد کــرد.
( 8آذر )1394
*****
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پیام تسلیت خانم مریم رجوی
بهمناسبت درگذشت نابهنگام آقای منصور قدرخواه
 ۱۱آذر ۱۳۹۴

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
ایــران یــک فیلمســاز متعهــد و مــردم ایــران یــک مبــارز آزاده و صمیمــی را از
دســت دادنــد.
فقــدان او را بــه خانــواده محتــرم قدرخــواه و مــادر گرامیشــان ،بــه مــردم
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اصفهــان ،بــه جامعــه هنرمنــدان ایــران ،بــه اعضــای شــورای ملــی مقاومــت و بــه
مســئول شــورا تســلیت میگویــم.
وفــاداری او بــه آرمــان آزادی ،اســتواری بــر مواضــع شــورا و مرزبنــدی قاطــع
بــا رژیــم والیتفقیــه و بهویــژه حمایــت و دفــاع بیوقفــه و پرشــورش از
مجاهــدان آزادی در اشــرف و لیبرتــی از یــاد نرفتنــی اســت.
او دیگــر در میــان مــا نیســت ،امــا ارزشــها و فضیلتهایــی کــه زندگ ـیاش 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
و ســینمای ایــران بیشــک بــرآورده خواهــد شــد و یارانــش در شــورای ملــی
مقاومــت و نســل جــوان و هنرمنــد ایــران جــای او را پــر خواهنــد کــرد.
*****
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سخنرانی خانم مریم رجوی
به یاد منصور قدرخواه

مبارز میدان هنر و مقاومت و مدافع پرشور اشرفیها
«دوستان عزیز!
بــه همــه شــما ضایعــه درگذشــت همــرزم عزیــز شــورایی زنــده یــاد منصــور
قدرخــواه را تســلیت میگویــم .بهخصــوص میخواهــم از همیــن جــا بــه مــادر
گرامــی ایشــان کــه میدانــم ایــن واقعــه برایشــان بســیار دردنــاک بــوده و بــه
خانــواده و مــردم اصفهــان و جامعــه هنرمنــدان ایــران تســلیت بگویــم.
ایــن فقــدان دردنــاک را همچنیــن بــه همــه اشــرفیها در رزمــگاه لیبرتــی و بــه
مســئول شــورا تســلیت میگویــم.
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 بیآالیــش و عشــق
و ایمانــی کــه در ایــن مبــارزه از خــود نشــان داد ،و اینکــه همیشــه مدافــع
اشــرفیها بــود ،از یــاد نخواهــد رفــت.
فکــر کــردن بــه تعهــد و تکاپــو و تــاش مبارزاتــی آقــای قدرخــواه در هنرهای
او در نقاشــی و فیلمســازی و همچنیــن کالم آتشــین و شــجاعانه او در حمایــت
از مقاومــت بــرای آزادی مردمــش ،و حضــور فعــال و پرشــور او در جلســات شــورا
و در نبردهــای سیاســی شــورای ملــی مقاومــت ،ارزشــهایی را برجســته میکنــد
کــه جنبــش مــا در طــی ایــن ســالیان ،در کارزار پایــداری خلــق کــرده و ارتقــا
داده اســت.
بهراســتی کــه در وانفســای انحطــاط و پسرفتــی کــه ایــن رژیــم ،حاکــم
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کــرده و زیــر فشــارها و حملههــای همهجانبــه ایــن رژیــم آن هــم در یــک مبــارزه
ســخت و طوالنــی ،ایــن چنیــن مانــدگاری و تعهدپذیــری ،حقیقت ـاً کیمیاســت.
هــر کــس کــه مرزهــای خــود را بــا رژیــم محکــم نگهداشــته ،هــر کــس
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.

مــن همیشــه گفت ـهام در ایــن مبــارزه دشــوار و طوالنــی ،در برابــر رژیمــی
کــه در ســرکوب و فریبــکاری و اســتفاده از روشــهای پلیــد در دنیــای امــروز
بینظیــر اســت ،ایســتادگی و پایــداری بــر ســر مواضــع اصولــی و عهــد و پیمــان
مبارزاتــی و انقالبــی بــرای درهــم شکســتن موانــع ،تنهــا جــواب اســت و تنهــا
کلیــد راهگشــایی و بــاز گشــودن مســیر آزادی مــردم و میهــن اســت.
ایــن اســتواری ،ارزش برجســته و درخشــان دوران ماســت ،کــه از اشــرف
و لیبرتــی تــا صحنــه سیاســی بــه خلــق مــا و بــه جوانــان مــا پیــام مقاومــت
میدهــد و بــرای نســل جوانــی کــه بــا فشــار و ســتم ایــن رژیــم مواجهنــد،
بســیار اثرگــذار اســت.
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یادتــان هســت کــه مســئول شــورا میگفــت« :آلترناتیــو دموکراتیــک را
کســی رایــگان بــه مــردم ایــران نمیدهــد ،هــم بایــد خونــش را در جنــگ و
مقاومــت نظامــی بدهیــم و دادهایــم ،هــم بایــد در جنــگ سیاســی در موضــوع
جایگزینــی و آلترناتیــو ،اســتخوان خــرد کنیــم و در مبــارزه بــا اپورتونیســم و
ارتجــاع و اســتعمار جنبــش مقاومــت را اعتــا بدهیــم».
مــا چــون روزمــره درگیــر وقایــع و بــاال و پایینیهــای ایــن مبــارزهو مقاومــت
هســتیم ،گاهــی تصویــر ارزشــهایی را کــه در ایــن جنبــش مقاومــت خلــق شــده
و اعتــا پیــدا کــرده ،از دســتمیدهیــم .ولــی وقتــی کمــی دورتــر بایســتیم و
از نقطـه باالتــر بــه تصویــر کلــی نــگاه کنیــم ،میبینیــم کــه واقعیــت ایــن اســت
کــه هجومهــاو فشــارهای بزرگــی را کــه از ســال  ۸۸بــه ایــن طــرف بــر اشــرف و
لیبرتــی و بــر شــورای ملــی مقاومــت آمــد ،بــا موفقیــت از ســر گذراندیــم ،البتــه
بــا بهایــی ســنگین و خونیــن.
بــه یــاد بیاوریــم کــه در ایــن مــدت ،هفــت قتلعــام علیــه مجاهدیــن
طراحــی شــد ۶۷۷ .روز شــکنجه صوتــی ،یــک محاصــره ضدانســانی و دســت
ّ
انداختــن بــر شــورای ملــی مقاومــت.واقعـاً در بهــار دو ســال پیــش قصــد رژیــم
متالشــی کــردن شــورا بــود .واقعـاً در جابهجایــی اشــرف بــه لیبرتــی طــرح رژیــم
بــا کارگردانــی کوبلــر از همپاشــاندن مجاهدیــن بــود.
ایــن وقایــع نشــان داد کــه هرقــدر هــم کــه مــا را چــه در صحنــه سیاســی
چــه در صحنــه نظامــیبمبــاران و موشــکباران و قتلعــام کننــد ،هرقــدر کــه
پروندهســازی و لیســتگذاریکننــد ،از پســش برمیآییــم.
واقعیــت ایــن اســت کــه بهرغــم تمامــی ایــن حمــات و توطئههــا کــه گاه
قدرتهــای غربــی هــم بــا رژیــم همــراه میشــدند ،همــه موجهــای مســموم آمــد و
گذشــت و ســپری شــد و بــاز ایــن شــورا بهعنــوان آلترناتیــودموکراتیــک پابرجــا
مانــد .در صحنــه واقعــی داخلــی وبینالمللــی و منطقهیــی ،بــاز هــم یــک طــرف
رژیــم اســت و جبهــه مشــترک او و طــرفدیگــر همیــن مقاومــت و همیــن شــورا
یعنــی تنهــا جایگزیــن دموکراتیــک.
وقتــی بــا ایــن واقعبینــی بــه موقعیــت کل مقاومــت نــگاه کنیــم و بــه راهــی
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کــه طــی کردیــم و ســختیهایی کــه پشــت سرگذاشــتیم ،آن وقــت ارزش هــر
قدمــی کــه برداشــته شــده و منزلــت هــر عضــو ایــن مقاومــت و شــورا برجســته
میشــود ،از جملــه جایــگاه و ارزش مبارزاتــی کــه در ایــن ســالیان منصــور
قدرخــواه در ایــن مقاومــت پیگیــر بــه پیــش میبــرد.
تجربــه  ۳۴ســاله ایــن مقاومــت ،حاکــی از آن اســت کــه اگــر اصــول و تع ّهدات
خودمــان یعنــی اصــول دموکراتیــک و مرزبندیهــا بــا رژیــمپابرجــا باشــد ،اگــر
صفــوف مــا پاکیــزه و اســتوار باشــد ،پیــش میرویــم و خالصــه بــه قــول مســئول
شــورا اگــر خودمــان بایســتیم،مــردم ایــران هــم میایســتند و دنیــا هــم گام بــه
گام در کنارمــان خواهنــد ایســتاد.

بهمناســبت بزرگداشــت زندهیــاد آقــای قدرخــواه بایــد تأکیــد کنــم بــر
ســرمایههای ایــن مقاومــت کــه او نیــز نمونهیــی از ایــن ســرمایهها بــود.
ســرمایه مــا چیســت؟ همیــن مناســبات محکــم و اســتوار ،همیــن روابــط پــاک
و پاکیــزه (کــه خــود منصــور در مصاحبههایــش بارهــا گفتــه بــود) ،ســرمایه مــا
همیــن اعتمــاد بیــن اعضــای شــورا و پایــداری و مانــدگاری اســت.
بلــه ،دارایــی سیاســی مــردم ایــران در چارچــوب یــک آلترناتیــو دموکراتیــک،
همیــن ســرمایه عظیــم اســت و آن چیــزی غیــر از ایــن شــورا و مقاومــت و
اعضــای پایــدار و مانــدگارش نیســت.
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بــه منصــور قدرخــواه و بــه روان پاکــش درود میفرســتیم .و بــر تعهــد و
پیمانــی کــه او در تمــام عمــر در مــوردش اســتواری نشــان داد ،پافشــاری و تأکیــد
میکنیــم و مطمئنیــم کــه ســنگرش خالــی نخواهــد مانــد و همرزمــان شــورایی
و اعضــای ایــن مقاومــت حتمــاً جایــش را پــر خواهنــد کــرد و او بــا ارزشــها و
تعهــدات و وفاداریــش همچنــان در صفــوف ایــن مقاومــت حضــور خواهــد داشــت.
از همه شما متشکرم».
******
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سخنان ابوالقاسم رضایی
«بــا تش ـ ّکر از خواهــر مریــم [رجــوی] و بــا تش ـ ّکر از حضــور همــه دوســتان
بــرای شــرکت در مراســم گرامیداشــت یــار و همــرزم شــورایی منصــور قدرخــواه.
ابتــدا اجــازه مــی خواهــم عــاوه بــر تســلیت بــه خاطــر فقــدان دوســت و همــرزم
شــورایی ،منصــور قدرخــواه ،درگذشــت دریــغ انگیــز چهــار مــادر مجاهــد رو
هــم بــه خواهــر مریــم ،بــه خانوادههــا و فرزنــدان آنهــا و همچنیــن بــه همــه
خانوادههــای مجاهدیــن و مبارزیــن تســلیت بگــم.
واقعیــت اینــه کــه هنــوز بــاورم نمیشــه کــه منصــور بــا اون همــه انــرژی
و شــور و شــوق و بــا کارهــای نیمــه تمومــش از میــون مــا رفتــه .دو روز قبــل
از فوتــش بــا مــن در بــاره مقالــهاش کــه سیاســت مماشــات غــرب بــا رژیــم
آخونــدیرو بــه شــدت مــورد حملــه قــرار داده بــود ،صحبــت کــرد و گفــت کــه
داره روش کار میکنــه و تکمیــل کنــه بــرام بفرســته ولــی مهمتــر از اون فیلمــش
در مــورد منشــأ تروریســم بــود کــه همــه فکــر و ذهن ـشرو اشــغال کــرده بــود؛
زیــاد روش زحمــت مــی کشــید و دائــم فیلمنامــه را تکمیــل مــی کــرد؛ مصاحبــه
هــای فراوانــی بــرای ســاختن ایــن فیلــم بــا شــخصیتهای سیاســی کــرده بــود
و معتقــد بــود میتونــه از راه تصویــر و ایــن فیلــم چهــره جه ّنمــی آخوندهــا و
نقششــون رو در همــه کارهــای تروریســتی نشــون بــده و بــه همیــن جهــت هــم
بــرای ســاختن ایــن فیلــم ســر از پــا نمیشــناخت.
منصــور بــه آرمــان آزادی مــردم ایــران عشــق میورزیــد و ایــن عشــق از
همــه وجــودش شــعله مــی کشــید .مــن بــه یــاد نــدارم کــه منصــور ســر هیــچ
موضوعــی بــی تفــاوت و بــدون عکــس العمــل باشــه ولــی احساســاتش وقتــی
موضوعــی بــه اشــرفیها مربــوط مــی شــد بــه اوج مــی رســید ،چــون کــه شــیفته
فــداکاری و عــزم اســتوار اونهــا در مبــارزه بــا آخوندهــا بــود.
منصــور عزیزمــون در  22آبــان  1335در شــهر اصفهــان بــه دنیــا اومــد .از
جوانــی بــه فعالیــت هنــری در رشــته تئاتــر و ســینما پرداخــت و بــه عنــوان
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عــکاس و فیلمبــردار و مستندســاز در اداره تلویزیــون اصفهــان مشــغول بــه کار
شــد .او فعاالنــه در انقــاب ضدســلطنتی شــرکت کــرد ،چــرا کــه مــی خواســت
یــک جامعــه دموکراتیــک رو در کشــورش ببینــه .ولــی خیلــی زود بــا دیــدن
چهــره ضدبشــری خمینــی و رژیمــش در ســال  1358ایــران رو تــرک کــرد و
راهــی تبعیــد شــد.
در آلمــان تحصیالتــش رو در رشــته گرافیســم ،ادبیــات و تولیــد فیلــم تکمیــل
کــرد .او کــه فــردی پرشــور و سرشــار از عشــق بــه آزادی میهنــش بــود ،نمــی
تونســت تنهــا بــه فعالیتهــای هنــری اکتفــا کنــه و در جســتجوی راهــی بــرای
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.
منصــور فعاالنــه در مســئولیتهای مقاومــت شــرکت داشــت و ســرانجام بــه
عنــوان ملــی و متعهــد در ســال  1375بــه عضویــت شــورای ملــی مقاومــت ایــران
در آمــد.
منصــور قدرخــواه در چنــد رشــته هنــری فعالیــت داشــت .او فیلمســاز و
کارگردانــی بــود کــه هنــر فیلمســازیش رو صــرف ســاختن فیلمهــای افشــاگرانه
در مــورد جنایتهــا و تروریســم آخوندهــای حاکــم بــر ایــران کــرد و بــا تالشــی
ســخت ،چنــد فیلــم ارزشــمند در ایــن زمینــه ســاخت کــه عبارتنــد از :یکــی،
فیلــم «چشــم در برابــر چشــم» کــه در ســال  1371ســاخته شــده و شــکنجههای
وحشــیانه آخونــدی در زندانهــا رو بــه تصویــر میکشــه؛ فیلــم «خداحافــظ مــادر
بــزرگ» ســاخته شــده در ســال 1373؛ فیلــم «در میــان فقیرتریــن 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
و تلویزیــون «آرتــه» ،رژیــم آشــکارا و بــه شــدت بــه دولــت فرانســه و آلمــان
اعتــراض کــرد.
198

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

وی همچنیــن فیلــم تولــد تــرور رو در دســت ســاختن داشــت و قســمتهایی
از ایــن فیلــم هــم آمــاده شــده بــود کــه متأســفانه بــا درگذشــت دریغانگیــزش
ســاخت ایــن فیلــم ناتمــوم مونــد.
منصــور عــاوه بــر فیلمســازی و کارگردانــی ،آثــار متعــددی نیــز در زمینــه
نقاشــی ،عکاســی گرافیــک یــا دیجیتــال آرت ،داشــت .او در زمینــه هنــری نیــز
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
میپرداخــت .بــه همیــن دلیــل همیشــه مــورد حملــه کیــن توزانــه و وحشــیانه
ایــن مــزدروان قرارداشــت.
منصــور بزرگتریــن افتخــار زندگــی خــودش رو عضویــت در شــورای ملــی
مقاومــت و بهتریــن لحظــات زندگیـشرو 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 سهشــنبه  10آذر از کار ایســتاد و همــه همرزمانــش رو
در شــوک و غمــی بــزرگ و عمیــق فــرو بــرد.
درگذشــت ایــن همــرزم گرامیمــون رو بــه خانــوادهاش ،بــه اعضــای شــوارای
ملــی مقاومــت و بــه خانــواده بــزرگ مقاومــت تســلیت مــی گیــم و بــر ادامــه
راه پــر افتخــارش تــا رســیدن بــه ســرنگونی رژیــم ضــد ایرانــی آخونــدی پــای
مــی فشــاریم .یــادش گرامــی و راهــش همچنــان کــه رئیــس جمهــور برگزیــده
مقاومــت و اعضــای محتــرم شــورا و حامیــان مقاومــت در پیامهــای تســلیت
خودشــون گفتهانــد ،پــر رهــرو بــاد.
*****
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سخنان یزدان 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
چنــد روز گذشــته اتفــاق افتــاده ...مطالــب گفتــه شــد ،یکــی دو نکتــه یــی
کــه مــن بــه نظــرم مــی رســه در یادبــود همــرزم پرشــورمان منصــور قدرخــواه
یــادآوری مــی کنــم صرفـاً .بــه طــور غیرمنتظــره و ناگهانــی ،همانطــور کــه گفتــن،
از دســت دادیمــش.
مــن در حــد شــناخت خــودم از منصــور از خــال جلســات شــورا ،جلســات
حاشــیه شــورا و گفــت و شــنود دو نفــری کــه گاه پیــش مــی آمــد ،داشــتیم،
مواقعــی کــه از آلمــان مــی آمــد فرانســه یــا از آمریــکا مــی آمــد ،دو ویژگــی
برجســته یــی در ایــن همرزممــان پــی بــردم بهــش و لمــس مــی کــردم کــه
ـدی و پایــدار مــی تونــه باشــه.
بــه نظــرم از ویژگیهــا و مختصــات یــک مبــارز جـ ّ
نخســت ،عالقمنــدی و دلبســتگی منصــور بــه مــردم و احقــاق حقــوق مــردم و
کســانی کــه از حقــوق مــردم دفــاع مــی کننــد ،بــه خصــوص رزمنــدگان خــط
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
را نســبت بــه مــردم و آزادی مــردم مــن کام ـ ً
ا لمــس کــرده بــودم ،ایــن را بــه
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
کــه در جریــان نیســتند ،عرضــه کنــد و بگویــد کــه شــما در ایــن دنیــا داریــد
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
ـدم در
مــردم کــه البتــه در عالقمنــدی و ابــراز همراهــی بــا رزمنــدگان خــط مقـ ّ
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
مــی کــرد و ســؤال مطــرح مــی کــرد؛ پیگیــری مــی کــرد ،و ســاده از کنــار
جریانــات نمــی گذشــت و ایــن عمــق مــی داد بــه آگاهــی خــودش و بــه دیگــران
آگاهــی رســاندن در مقاالتــی کــه مــی نوشــت .یعنــی ،ترکیــب ایــن دو عنصــر
یــک شــخصیت ممتــازی در شــورا و جبهــه مقاومــت مــا و خانــواده مقاومــت
ایجــاد کــرده بــود.
در نوزدهــم فروردیــن ،90وقتــی صحنــه تکاندهنــده درگیــری خواهــران و
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.
بــه هرحــال مــا ایــن رزمنــده پرشــور و آگاه را متأســفانه از دســت دادیــم.
حــاال خانــم رجــوی اشــاره کردنــد کــه اول از همــه بــه عهــده مــا شوراییهاســت
کــه جــای خالــی او را پرکنیــم ،بــا تــاش 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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مقدم
سخنان علی ّ
«مــن مــی خواســتم فقــدان مــادران عزیــز و گرامــی و همچنیــن دوســت
و همرزمــم را بــه شــما خواهــر مریــم و بــه بــرادر مســعود و همچنیــن دیگــر
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
بــه اون زنــدان مــی رفــت بــرای مالقــات بــا محمــد .بعــد از ســرنگونی [رژیــم
شــاه] عــاوه بــر زنــدان ،از ایــن گورســتان بــه گورســتان دیگــر مــی رفــت .دنبــال
پیکــر بچــه هــاش بــود کــه پیداشــون هــم نکــرد.
اینهــا همــه شــان سرنوشتشــان یکیــه .انتخــاب کردنــد کــه بــا ایــن رژیــم
پلیــد بجنگنــد و مبــارزه کننــد و همــه چیشــون را فداکردنــد بــرای ایــن راه؛ از
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،
یــا آزادی» واقعــاً در وجــودش ایــن مــوج مــی زد .همیشــه وقتــی بــا منصــور
صحبــت میکــردی ایــن حالــت در وجــودش بــود .صمیمیــت ،عشــق و محبتــی
کــه بــه آدم ارائــه مــی کــرد.
خیلــی شــما را دوســت داشــت خواهــر مریــم ،خیلــی بــه بــرادر ارادت داشــت
و دشــمن خونــی رژیــم بــود و بــا قلمــش ،بــا فیلمــش بــا هرجــوری کــه مــی
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 ســاحی کردنــد کــه بتواننــد در
راه آزادی مــردم از اون اســتفاده کننــد.
چــون کــه منصــور هــم مــی تونســت مثــل اونهــا بــره دنبــال فیلــم ســاختن
و شــهرت پیداکنــه ،پــول در بیــاره ،و هــرکاری بکنــه ،ولــی یادگرفــت از بــرادر
مســعود کــه ارزش فداکــردن هســت.
بــه میزانــی کــه آدم فــدا بکنــد مــی توانــد انســان واالیــی باشــد و منصــور
اینــو یادگرفــت و منصــور مثــل همــه رزمنــدگان ارتــش آزادیبخــش؛ مثــل همــه
مجاهدیــن؛ مثــل همــه مــادران ،او هــم وارد شــد و شــروع کــرد بــه پرداخــت
کــردن.
هرکســی بــه میزانــی کــه پرداخــت میکنــه دوســت داشــتنی تــر میشــه؛
نزدیکتــر میشــه بــه اون ارزشــهای انســانی .بــرای همیــن هــم هســت کــه آدم
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
لیبرتــی هســتند ،همیشــه راجــع بــه آنهــا حــرف میــزد و در راه آنهــا بــود.
حضــرت علــی مــی گویــد هــر نفســی کــه مــا مــی کشــیم ،یــک لحظــه و
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.
منصــور و ایــن مــادران بــا عملشــون نشــان دادن کــه چگونــه بایــد زندگــی
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
دادیــم چیــز زیــادی مــن نمــی تونــم اضافــه کنــم ،ولــی از آنجــا کــه بحــری
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
و کســی کــه تــا آخریــن لحظــه حیاتــش همــان طــور کــه بــرادر حبیــب بــه
درســتی اشــاره کردنــد گویــا در ســاعات نیــم شــب ،همچنــان در حــال کار پشــت
میــزش از ایــن جهــان رفــت.
حقیقت ـاً 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 ،ا ّمــا 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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بــه مــزدان و هوچــی گرهــای ایــن رژیــم مشــاهده مــی کنیــم ،همــان طــوری
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.
منصــور قبــل از ایــن کــه بــه مجاهدیــن بپیونــده؛ بــه شــورا بپیونــده؛ مــن
مــی شــناختمش ســر پرشــور داشــت بــرای آزادی و موقعــی کــه بــه عضویــت
شــورا درآمــد در اولیــن پــروازی کــه قــرار بــود بــرای شــرکت در اجــاس شــورا
شــرکت داشــته باشــیم ،باهــاش بــودم ،واقعــاً ســر از پــا نمــی شــناخت بــرای
دیــدار شــما و مســعود.
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،
گفتنــد« :اثــر گــذار اگــر عمــر جــاودان خواهــی ـ کــه زندگانــی هــر کــس بــه
قــدر آثــار اســت».
ادای احتــرام مــی کنــم بــه روح پــر فتــوح همــرزم هنرمنــد و متعهدمــون،
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 واقعـاً 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.
در هــر حــال ،او ســعادتمند شــد بــرای ایــن کــه ضربــات کاری بــر پیکــر
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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
عناصــر شــرزه حقیــر ،کــه در میانــۀ راه تــرک کردنــد و اآلن او را شــاق کــش
مــی کننــد.
نفســش و قلمــش ،و رفتــارش و کــردارش در دفــاع از مقاومــت بــود و آنهایــی
را کــه اون خصــم سیاســی و دشــمنان مقاومــت ایــران مــی دانســت ،بــا بُرنــده
تریــن و آتشــین تریــن کالم مــورد حملــه قــرار مــی داد و باکــی نداشــت از
تیرهــای شــرزه و زهــر آگینــی کــه بــر او وارد مــی آوردنــد.
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 ادیبی
«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  ۳۰خــرداد و بعــد تشــکیل شــورا و امــروز وقتــی کــه مــا میبینیــم پیــر دیــر
در تهــران در زیــر گــوش والیــت فقیــه ،در اوج دیکتاتــوری و جنایــت و آدمکشــی
فریــاد آزادیخواهــی برمیانگیــزد و فریــاد هیهــات مــن ّ
الذلــه ســر مــی دهــد و
مــردم و جوانــان را بــه مقاومــت فــرا میخوانــد.
بــرای همینــه ،مــن بــه جــای افســوس بــر منصــور بــه او غبطــه مــی خــورم.
بــرای چــی؟ اگــر امــروز میبینیــم کــه زوزههــای ایــن شــغاالن ،ایــن بریــدگان
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کــه حتــی بــه پیکرهــای پــاک ایــن عزیــزان هــم رحــم نمیکننــد ،بلنــد شــده ،به
خاطــر چیــه؟ بــه خاطــر ایســتادگی ،بــه خاطــر مقاومــت ،بــه خاطــر اجازهنــدادن
بــه ایــن کــه یــک مشــت آخونــد مملکــت مــا را بــه نابــودی کامــل برســانند.
بــا معلومــات ناقــص مــن در طــی همیــن صــد ســال مــا چندیــن جنبــش
بــزرگ داشــتهایم کــه همــه بــه ناکامــی راه بــرده اســت :جنبــش مشــروطیت،
میــرزا کوچــک خــان ،ملیشــدن صنعــت نفــت ،انقــاب  22بهمــن.
اگــر مــن بخواهــم بــا زبــان خودمــان صحبــت بکنــم مثــل ایــن میمانــد 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
ایــن ایســتادگی ،بــود کــه چنیــن امکانــی را فراهــم کــرد و بعــد هــم بــر دوش
مریــم گذاشــت؛ مریمــی کــه مــا امــروز شــاهدیم در صحنــه بینالمللــی ایــن
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 دادهانــد.
بــه زندگــی شــخصی منصــور نــگاه کنیــد بــا همیــن اطالعــات ناقصــی کــه
مــن دارم بــا هنرهایــی کــه داشــت خیلــی راحــت میتوانســت در کار فیلمســازی،
جــذب دســتگاههای نمیدانــم هالیــود و غیــره بشــود ،هــم شــعورش را داشــت،
هــم آگاهیــش را داشــت و هــم زبانــش را بلــد بــود .چــه چیــز باعــث میشــود
کــه از آنهــا میگــذرد و زندگــیاش را و تمــام وقتــش را صــرف آزادی مــردم
ایــران میکنــد؟ ایــن بــه نظــر مــن بــه خاطــر آگاهــی و بــه خاطــر آن بســتر
فراهمشــده اســت.
دلیلــش فقــط یــک چیــز اســت :خشــت اول ایــن بنــا درســت شــده اســت.
ایــن خشــت را گذاشــت و بــا رنــج و بــا تمــام مشــکالتی کــه همهمــان بــه
آن آگاه هســتیم ایــن بنــا را امــروز بــه اینجــا رســاند کــه مــا اینچنیــن فریــاد
آزادیخواهانــه مــردم را در تهــران میشــنویم .پــس بــرای فقــدان ایــن مــادران
بزرگــوار و منصــور مــا نبایــد غمگیــن باشــیم .مــا بــه وظیفــه خودمــان عمــل
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کردهایــم و منصــور از ایــن آزمایــش ســربلند بیــرون آمــد .امیــدوارم مــا هــم ایــن
لیاقــت را داشــته باشــیم کــه ایــن راه را تــا آخــر برویــم.
روزی کــه آزادی بــه میهــن مــا برگــردد ،روزی کــه پســران و دختــران مــا
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 ویژهیــی در بیــن مــردم ایــران
خواهنــد داشــت.
مطمئــن باشــید کــه قــدر امثــال منصــور بــرای مــردم ایــران شناختهشــده
هســت و شــناختهتر هــم خواهــد شــد .مــن هــر وقــت منصــور را بــه یــاد مــی
آورم بــا آن دوربینــش کــه از تمامــی زوایــای ایــن مقاومــت ،ســعی میکــرد
ســندهای مســتند بســازد و امــروز فکــر میکنــم آن جوانهایــی کــه بــه زندگــی
منصــور مینگرنــد و دوربیــن بــه دســت خواهندگرفــت و ســاح بــه دســت
خواهنــد گرفــت و آزادی خودشــان را از ایــن رژیــم جنایتــکار پــس خواهنــد
گرفــت ،جــواب ایــن غــم و انــدوه مــا هســت.
پیــروز باشــید .پیــروزی از آن ماســت و حتمــاً ملــت ایــران بــه پیــروزی
خواهــد رســید».
*****
سخنان صمد فتح پور
«خانــم رجــوی مــن از موضــع دوســت منصــور صحبــت میکنــم .چــون مــن
منصــور را میشــناختم .منصــور ،هــر کــدام از بچههــای مجاهدیــن یــا شــورا
شــخصیت خــاص خــودش را دارد.
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منصــور دو تــا نقطــه بســیار روشــن و بــارز داشــت .هــر کســی کــه یــک
دقیقــه هــم بــا منصــور صحبــت میکــرد متوجــه ایــن میشــد .یکــی پاکــی
بینظیــر و بیشــیله پیلگــی ،شــده بــود هــوادار شــما .ایــن یــک نقطــه از او بــود.
یکــی هــم از نقطــه شــدیدا ً 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 .واقعـاً متخصــص بــود .کســانی کــه علــم صــدا و
تصویــر را و کشــیدن کلمــات و احساســات و اتفاقــات را بــه تصویــر دارنــد ،قشــنگ
میفهمنــد تصاویــری کــه او درســت کــرده ،واقعــاً بینظیــر اســت .داکومنتــر
درس ـتکردن آن هــم بــا امکانــات بســیار کــم ،خیلــی ســخت اســت.
منصــور از آن ســینماگریش و علــم و دانشــی کــه داشــت بــه عنــوان اســلحه
بــر علیــه رژیــم میخواســت اســتفاده بکنــد .منصــور تحصیلکــرده خــارج بــود،
سیســتمهای اینجــا را میشــناخت و از روی دانــش و آگاهــی از بیــن تمــام ایــن
مقاومتهــا بــه صــورت علمــی شــما را انتخــاب کــرده بــود .نتیجتــاً تــا موقعــی
کــه حتــی یــک مجاهــد ،یــک مقــاوم وجــود داشــته باشــد .ایــن را بدانیــد اینهــا
مثــل نــوری هســتند کــه ایــن پروانههایــی کــه در شــب پــرواز میکننــد و بــه
طــرف نــور میرونــد ،اینهــا را بــه خودشــان جــذب خواهنــد کــرد .مــن چیــزی
ننوشــتهام و کلماتــی را کــه میگویــم معمــوالً از چیزهــای ادبــی خــارج اســت،
اینــه کــه معــذرت میخواهــم .همیــن را میخواســتم بگویــم .متشــکرم».
(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 یاد 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
نمــی کشــند ،و هنــر و هنرمنــد را در مســئولیت پذیــری اش دربرابــر چگونــه
زیســتن و تعهدداشــتن نســبت بــه سرنوشــت مــردم تعریــف مــی کننــد.
نخســتین دوره جشــنواره بیــن المللــی ســینمای تبعیــد مــا حــدود  23ســال
پیــش (ســال  )1993بــا نمایــش فیلــم ســینمایی «چشــم در برابــر چشــم»
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
در تبعیــد ،در نــگارش بیانیــۀ تاریخــی بیســت و هفــت نفــر از ســینما گــران و
صاحبــان قلــم ،در اعتــراض بــه فتــوای خمینــی بــرای قتــل ســلمان رشــدی ،در
خاطــره همــۀ شــاهدان آن روزهــا بــه یــاد ماندنــی اســت .در دوره هــای بعــدی
برگــزاری جشــنواره ،منصــور قدرخــواه بــا ارســال فیلمهایــش بــرای نمایــش در
جشــنواره ،همــواره یــاری رســان جریــان پویــای جشــنواره مــا بــود.
فیلــم داســتانی «خــدا حافــظ مــادر بــزرگ» را کــه بــا همــکاری جمیلــه ندایی
و ســعید منافــی بــرای تلویزیــون آلمــان ســاخته بــود ،در دوره دوم جشــنواره
مــا ( )1995بــه نمایــش درآمــد .فیلــم «رد پــای تــرور» ،کــه مســتند افشــاگرانه
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دربــاره ترورهــای جمهــوری اســامی 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  1999بــه نمایــش در آمــد.

منصور قدرخواه در اولین جشنواره بین المللی سینمای تبعید
گوتنبرگ سوئد1993 ،
ســینمای داســتانی زنــده یــاد منصــور قدرخــواه ،روایتهایــی از زندگــی روزانــه
مــردم عــادی اســت بــا برشــهایی از چالشــهای ذهنــی آنهــا در موقعیتهــای
گریزناپذیــر .بــا ایــن وجــود نــگاه ایــن ســینماگر بــه شــخصیتهای داســتانی
درامهــای ســینمایی اش تقدیرگرایانــه نیســت .او آدمهــا را در رونــد رشــد داســتان،
درگــره گاههــای درام ،در بســتری آرمانــی بــه اعتبــار درک چــپ گرایانــه خــود
بــه ســتیز بــا عناصــر تقدیــری مــی کشــاند .فرآینــد آگاهانــه چنیــن کشمکشــهای
درونــی ،ســینمای داســتانی زنــده یــاد منصــور قدرخــواه ،ســینمایی انســان
گرایانــه ،امیدوارکننــده و نویــد دهنــده افقهــای روشــن بــرای انســانهای گرفتــار
بحــران در نابرابریهــا و فشــارهای سیاســی اجتماعــی اســت.
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ســازش ناپذیــری زنــده یــاد منصــور قدرخــواه در نفــی تمامیــت نظــام
ضدمردمــی جمهــوری اســامی ،سختکوشــی او در روشــنگری دربــارۀ بنــد و
بســتهای کشــورهای اروپایــی بــا جمهــوری اســامی ،بــه ویــژه در حــوزه هــای
فرهنگــی و هنــری ،نامــه هــای اعتراضــی مســتمر او بــه مســئولین جشــنواره هــای
آلمــان ،بــه کارگــزاران محافــل تولیــد فیلــم و کانالهــای تلویزیــون دربــاره ســوء
اســتفاده هــای جمهــوری اســامی از تولیــدات ســینمایی بــرای بــزک کــردن
ماهیــت خــود ،تــا بدانجــا پیــش مــی رود کــه نانوشــته و ناگفتــه منصــور بــه
عنــوان ســینماگر تبعیــدی نــاآرام و مزاحــم در لیســت ســیاه مؤسســه هــای
ســینمایی و کانالهــای تلویزیونــی قــرار مــی گیــرد و امــکان ادامــه کار حرفــه یــی
جــدی در ســینما و تلویزیــون ،از او گرفتــه مــی شــود .قطع ـاً خــوش رقصیهــای
محافــل روشــنفکری اپوزیســیون سازشــکار ایرانــی ـ آلمانــی ،در بــه حاشــیه
رانــدن و بایکــوت کــردن او بــی تأثیــر نبــوده اســت.
ا ّمــا 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 سوئد1993 ،
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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
هنرمنــد شــانه خالــی نکــرد و بــا شــور و شــوق و عشــق بــه رهایــی مــردم ،در
جبهــه ســازمانیافته برچیــدن کلیــت نظــام جمهــوری اســامی 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 ،زیباترین هنر زندگی»
به مناسبت درگذشت منصور قدرخواه
سایت سازمان مجاهدین خلق ایران ـ  16آذر 94
« ...اگــه هــزار بــار هــم برگــردم ،تصمیماتــی کــه گرفتــم درســت بــوده و مــن
تــا آخریــن لحظ ـه حیاتــم در کنــار ایــن مقاومــت بــودهام و بزرگتریــن افتخــارم
اســت.»...
در شــب اربعیــن  ،94هنرمنــد متعهــد ،پرشــور و پرتــاش مقاومــت ایــران،
منصــور قدرخــواه ،در یــک فــوت نابهنــگام بــدرود حیــات گفــت و یارانــش را در
ســوگ خــود فــرو بــرد.
رفتهست و ،نمیرود حضورش  /از خاطر حاضران این عصر
پرشور هنروری که میبود  /منصور هنروران این عصر
منصــور قدرخــواه هنرمنــد و فیلمســاز گرانمایـه عضــو شــورای ملــی مقاومــت
ایــران بــود .هنرمنــدی ســراپا احســاس مســئولیت و درد نســبت بــه سرنوشــت
مــردم و نســبت بــه تعهــد هنــرش در قبــال آزادی .خــودش در ایــن بــاره گفتــه
بــود« :هنرمنــدان ...ســعی میکننــد کــه خوشــبختی مــردم را در خــود و
خوشــبختی خــود را در مردمشــان ببیننــد .آخــر هنرمنــد بهمعنــای واقعــی،
یعنــی جــواب بــه مســئولیتهای تاریخــی.»...
و او چــه خــوب بــه مســئولیت تاریخــی خــود در قبــال مــردم میهنــش پاســخ
داد .بــا مقاومــت تمامعیــار در برابــر هیــوالی رژیــم ضدهنــر و سراســر جهــل و
فســاد والیتفقیــه.
وفــاداری او بــه آرمــان آزادی ،اســتواری بــر مواضــع شــورا و مرزبنــدی قاطــع
بــا رژیــم آخونــدی ،بهویــژه حمایــت و دفــاع بیوقفــه و پرشــورش از مجاهــدان
آزادی در اشــرف و لیبرتــی از یــاد نرفتنــی اســت.
بیــان کلمــه «درگذشــت» در مــورد ایــن قبیــل هنرمنــدان شــاید درســت
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نباشــد .چــرا کــه اگــر حضــور هــر انســانی بــه پیــام شــورانگیز و بــه نقشــی اســت
کــه از خــود بهجــا میگــذارد ،زنــده یــاد منصــور قدرخــواه از میــان مــا نرفتــه
اســت .چــرا کــه ایــن ارزشــها و فضیلتهــای اوســت کــه زنــده و رویــان باقــی
میماننــد.
او از کودکــی دردمنــد زیســت و بــه اندیشـ ه درمــان افتــاد و آنــگاه بــا یافتــن
قافلــه مقاومــت بــا دردمنــدان همســفر شــد .از اوان جوانــی ،بــه هنــر روی آورده
بــود و در تئاتــر و ســینما آفرینــش و خلــق آثــار خــود را شــروع کــرد .مدتــی
بهعنــوان عــکاس ،فیلمبــردار و مستندســاز در تلویزیــون اصفهــان مشــغول بــه کار
شــد ،امــا از آنجــا کــه قلبــی عاشــق داشــت و شــیفتهی شــخصیتها و چهرههــای
مجاهــد و مبــارز و انقالبــی بــود ،خــودش را در صفــوف قیــام انقــاب ضدســلطنتی
پیــدا کــرد ،تــا آزادی را بــرای مــردم میهنــش بهدســت بیــاورد .ولــی خیلــی زود
بــا دیــدن رفتــار ضدبشــری خمینــی ،راهــی تبعیــد شــد .خــودش در ایــن بــاره
میگویــد ...« :مــن زمانــی بــه مقاومــت پیوســتم کــه خمینــی انقــاب را ســرقت
کــرده بــود .دیــدم کــه در کردســتان جنایتهــا شــروع شــد .قلبــم بــرای هموطنانــم
میتپیــد .روزی نبــود کــه بــه فکــر کشــورم نباشــم .برایــم سرنوشــت مردمــم و
مبارزینــی کــه بــرای مــردم میجنگیدنــد ،مهــم بــود».
منصــور قدرخــواه بــا تالشــی چشــمگیر فیلمهــای افشــاگرانهای در مــورد
جنایتهــا و تروریســم آخوندهــای حاکــم بــر ایــران تهیــه کــرد .در فیلــم «چشــم
در برابــر چشــم» کــه در ســال  1992ســاخته شــد ،شــکنجههای وحشــیانه
آخونــدی در زندانهــا را تصویــر کشــید .ســال 1996فیلــم مســتند «رد پــای تــرور»
را ســاخت .ایــن فیلــم در مــورد ترورهــای رژیــم در داخــل و خــارج ایــران بــود
کــه ماهیــت جنایتکارانــه رژیــم و سیاســت مماشــات غــرب را افشــا میکــرد .بعــد
از پخــش ایــن فیلــم از تلویزیــون فرانســه ،رژیــم آشــکارا و بهشــدت بــه دولــت
فرانســه و آلمــان اعتــراض کــرد .ســایر فیلمهــای او عبــارت بودنــد از:
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 دریغانگیــزش ســاخت ایــن فیلــم ناتمــام مانــد.
وقتــی در آلمــان نمایشــگاهی از ســناریوهای فیلمهــای کوتــاه ،مســتند و
عکــس او برپــا شــد ،برایــش جوایــز هنــری بســیاری در ایــن رابطــه بــه همــراه
داشــت .امــا همانطــور کــه خــودش بــا تواضــع و فروتنــی صمیمانــه گفتــه بــود:
« ...بیشــتر از هــر جایــزهی دیگــری کــه گرفتــم ،جایــزه اصلــی همــان عضویــت در
شــورای ملــی مقاومــت و در کنــار مجاهدیــن بــودن اســت».
زنــده یــاد منصــور قدرخــواه عــاوه بــر فیلمســازی و کارگردانــی ،آثــار زیبــا و
متعــددی هــم در زمینــه نقاشــی ـ عکاســی و هنــر دیجیتــال داشــت.
امــا عشــق بــزرگ هنرمنــد گرانقــدر مقاومــت ،مجاهدیــن و بهخصــوص
مجاهدیــن اشــرفی بــود .در ســالهای پایــداری اشــرف و بعــد از آن ،در حمــات
رژیــم بــه رزمــگاه لیبرتــی ،او بــا برافروختگــی بســیار در همــه صحنههــا ،تظاهرات
و تحصنهــا حضــور داشــت و در صفــوف هموطنــان اشرفنشــان میخروشــید.
منصــور قدرخــواه ،ایــن یــار مقــاوم و پایــدار مقاومــت بعــد از حملــه نوزدهــم
فروردیــن  90بــه اشــرف در مصاحبـهای گفتــه بــود:
« ...احساســم را واقع ـاً نمیتوانــم بیــان کنــم چــون هنــوز لــرزه بــر اندامــم
میانــدازد .انســانهایی بیســاح و ...مــرا در نقطـه یــی قــرار مـیداد کــه بمیــرم و
ایــن صحنههــا را نبینــم ...اگرمــن مبــارزه نمیکــردم ،تــا بــهحــال مــرده بــودم.
مبــارزه چیــزی اســت کــه آدم را زنــده نگــه م ـیدارد ...مبــارزه ،زیباتریــن نــوع
زندگــی اســت.»...
او اگــرچــه نمانــد تــا پیــروزی مــردم و مقاومــت ظفرنمــون آنهــا را در
ســرنگونی رژیــم مالهــا بــه چشــم ببینــد ،امــا بیتردیــد در روز ســرنگونی ایــن
رژیــم هنرســتیز اهریمنــی ،او حاضــر و ناظــر بــر زیباتریــن پیــروزی مــردم میهــن
خواهــد بــود .یــادش گرامــی بــاد.
ب .بهمنی 14 ،آذر 94
*****
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گفتگوی شبانه  -کاظم مصطفوی
(در شب اندوه از دست دادن منصور قدرخواه)
«گلولهیی که انجمادش روحم را میدرد
در عمق سینهام است ،مثل جهنم که استخوانها را میسوزاند
میخواهم برگردم و به مبارزین بپیوندم
مشتم را گره کنم و به دهان سرنوشت بکوبم
میخواهم در خونم غرق شوم تا آرامش،
درد بشر را تحمل کنم
تا زندگی برخیزد
که این مرگ پیروزیاست
(بدرشاکر السیاب ـ شاعر عراقی)
شب همان شب که خبرش را شنیدم ،آمد به خوابم.
مثل همیشه با نگاهی معصوم و نجیب .ساده و بیغل و غش.
قبـ ً
ا بــه طنــز و شــوخی بــه او گفتــه بــودم تمــام تئوریهــا و نیــش و نوشهای
مربــوط بــه اصفهانیهــا را بــه هــم ریختــه اســت ...و او فقــط زیرکانــه خندیــده بــود.
شــک نــدارم کــه اگــر ذرهیــی نانجیبــی در ذاتــش بــود جــواب دیگــری مـیداد.
اما منصور به واقع رهیده از این حرفها بود.
هــر از گاهــی کــه دیــدار تــازه میشــد از آخریــن کارهــا و یــا دســت
یافتههایــش در اینترنــت برایــم میگفــت.
آخرین آمار و گزارشها را در دست داشت و به روز بود.
همیشه برای من هم چیزکی داشت.
چیزی میگفت و من هم چیزی میگفتم.
بعد از مدتی با تعجب «هی ها» یی میکشید.
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در آخریــن گفتگویمــان بــه لجنپراکنیهایــی کــه علیــه مقاومــت میشــود
اشــاره کــرد.
دردمندانــه گفــت« :ایــن مقاومــت چقدرتنهــا اســت!» گفتــم« :دنیــا اســت
دیگــر! یــک عــده مــرد و زن اهــل تــا آخــر راه آمــدن هســتند؛ یــک عــده هــم
تقــاص کــم آوردن هایشــان را از مــن و تــو و مــا طلــب دارنــد».
گفــت« :اتفاقــاً بــرای مــن حرفهــای کســانی کــه مــا را تــرک کردهانــد،
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
فالنــی و فالنــی؟»
گفــت « :مــن اعتقــاد مذهبــی نــدارم ولــی ...ســکوت کــرد ،چیــزی را مــزه
مــزه میکــرد».
گفتم« :وای اگر از پس امروز بود فردایی .»...باز هم زیرکانه خندید.
گفــت« :اگــر فردایــی هــم نباشــد ایــن جماعــت قماربازهــای همــه چیــز
باختــه انــد!»
گفتــم« :بــه قــول بدرشــاکر بایــد درد بشــری را تحمــل کــرد تــا زندگــی
برخیــزد».
سرش را تکان داد و گفت« :این مرگ پیروزی است».
در شــبـانــدوه 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 نیمهشــب پشــت
کامپیوتــرش ســکته کــرده و هیچکــس ،تــا صبــح ســاعت ،8خبــردار 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
آغــازی نداشــته باشــد .»...شــانههایش را بــاال انداخــت و گفــت« :مــن گاهــی
دلــم میخواهــد بمیــرم ،دلــم هــم نخواهــد میمیــرم .امــا دوســت نــدارم دچــار
لعنــت بشــوم .یعنــی بــر فنــا بــروم».
گفتــم« :بنیــاد جهــان بــر فنــا نیســت .بــر شــدن اســت .میآییــم ،میمانیــم
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و میرویــم .امــا بعــد دوبــاره میآییــم .دوبــاره قــد راســت میکنیــم».
بعد پرسید« :قصه جدیدی نوشته ای؟»
گفتم« :وقت نکردهام .و.»...
با محبت گفت« :ولی.»...
گفتــم« :تــو بــه قــدری صــاف هســتی کــه نمیشــود بهــت دروغ گفــت ،یــا
برایــت یــاوه بافــت» .بــه او خیــره شــدم و ادامــه دادم« :دلیــل اصلــیاش ایــن
نیســت کــه وقــت نداشــتم».
گفــت« :میدانســتم» .خواســتم ادامــه دهــم کــه گفــت« :تــو میخواهــی
بــا غــرور بنویســی .خــوب اســت ،بنویــس و بــا غــرور هــم بنویــس .امــا بنویــس!
غــرور را کــه نمیشــود گدایــی کــرد .غــرور را بایــد بــه دســت آورد .بایــد برایــش
جنگیــد».
گفتــم« :یــک معنــای غــرور فریــب اســت .مــن دوســت نــدارم حتــی فریــب
کارهــای خــودم را بخــورم .چــه کردهایــم کــه تــازه مغــرور هــم باشــیم؟»
گفــت« :شــاید کلمــه غــرور زیــاد بــه طبــع تــو ســازگار نباشــد ،شــاید افتخــار
بهتــر باشــد .بنابرایــن مــن بــه تــو میگویــم اگــر میخواهــی قصهنویســی
باشــی کــه بــا افتخــار مینویســد ،انتظــار نداشــته بــاش کســی بیایــد و افتخــار
را بــه تــو بدهــد».
بعــد از قــول گانــدی برایــم نقــل کــرد« :ابتــدا شــما را نادیــده میگیرنــد،
بعــد بــه شــما میخندنــد ،بعــد بــا شــما مبــارزه میکننــد ،آنــگاه شــما پیــروز
خواهیــد شــد».
از خــواب کــه پریــدم یــادم آمــد کــه آخریــن گفتگویــم بــا او عینـاً در خــواب
تکــرار شــده اســت .بیاختیــار بــه عکســش خیــره شــدم و گفتــم« :یکبــار از
قــول کارلــوس فوئنتــس بــه نویســندگان ســفارش کــرده بــودی« :بــه واژه هایــت
خیانــت نکــن» .حــاال مــن قــول میدهــم کــه همــان کاری را بکنــم کــه تــو
کــردی .یعنــی پایــداری تــا آخــر ...یعنــی تبدیــل مــرگ بــه پیــروزی.»...
*****
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یادی از منصور قدرخواه
از جایزه فستیوال تا نشان اشرف...
علی مقدم
«همــه ســاله تعــداد بیشــماری از عالقمنــدان بــه هنــر هفتــم بــرای فراگیــری
ایــن رشــته هنــری بــه مــدارس ،مؤسســات و دانشــگاههای مختلــف ســینمایی
هجــوم مــی برنــد .از میــان ایــن خیــل عظیــم مشــتاقان فیلمســازی پــس از
ســالهای متمــادی آمــوزش ،نهایت ـاً معــدود نفراتــی اســتعداد و خالقیــت کافــی
بــرای ســاختن یــک فیلــم در وجودشــان کشــف مــی شــود؛ کســانی کــه قادرنــد
بــا اســتفاده از یــک ســناری ِو تصویــری خــوب و بــا بــه کارگیــری درســت از زوایــا و
کادرهــای دوربیــن ،قوانیــن مونتــاژ ،اســتفاده بــه موقــع از افکــت و موزیــک و نــور
و بــازی بازیگــران و ...فیلمــی بســازند تــا بیننــده خــود را بــه هیجــان بیاورنــد،
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
خــود هســتند .ایــن گونــه ســازندگان فیلــم را فیلمســازان متعهــد مــی نامنــد؛
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
متعهــد ،هســتند تــک نمونــه هایــی کــه بــا تمــام عشــق و عالقــه یــی کــه بــه
حرفــه و هنــر خــود دارنــد ،آن را نیــز در راه آرمــان باالتــری بــه نــام آزادی و
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.
شــنیدن خبــر فــوت ناگهانــی منصــور مــرا نیــز مثــل دیگــر دوســتان و
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همرزمانــش در بهــت و حیــرت و انــدوه فــرو بــرد .بــرای لحظاتــی در فکــر فــرو
رفتــم ،یعنــی همــان منصــوری کــه مدتــی قبــل داشــت در مــورد آخریــن فیلــم
در دســت تهیــه اش بــا مــن صحبــت مــی کــرد؛ فیلــم «تولــد تــرور» توســط
پدرخوانــده تروریســم؛ رژیــم آخونــدی حاکــم بــر ایــران و بررســی ریشــه ایــن
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
عمدتـاً در مــورد پناهنــدگان بــود یــا تروریســم رژیــم در خــارج از کشــور؛ از فیلــم
اولــش «چشــم در مقابــل چشــم» در ســال  ۱۹۹۲تــا بقیــه فیلمهایــش.
بــه یــاد ســاعتها و روزهایــی افتــادم کــه منصــور بــرای ســاختن فیلــم
مســتندش «رد پــای تــرور» پیــش مــن مــی آمــد و فیلمهــای مربــوط بــه دکتــر
کاظــم رجــوی را مــی خواســت کــه در ژنــو بــه دســت تروریســتهای اعزامــی
خمینــی بــه شــهادت رســیده بــود و یــا شــهید نقــدی کــه در ایتالیــا بــه ضــرب
گلولــه دیگــر تروریســتهای اعزامــی رژیــم از پــای درآمــده بــود و یــا فیلمهــای
خانــم مرضیــه فقیــد بــه هنــگام پیوســتنش بــه مقاومــت تــا آن صحنــه هــای
تأثیــر برانگیــز را در ادیــت فیلــم خــود بــه کارگیــرد.
خاطــرات منصــور از حالــت محــو و تــار در گوشــه ذهنــم ،یــک بــه یــک
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
از خــودش نشــان مــی داد .ارادت خاصــش بــه رهبــری مقاومــت و رزمنــدگان
ارتــش آزادیبخــش ،کــه همــواره در تــک تــک کلماتــش مــوج مــی زد.
تصاویــر منصــور در کادر کوچــک در جلســات مختلــف شــورای ملــی مقاومــت،
یکــی پــس از دیگــری دیــده مــی شــدند و بــه تدریــچ در کادرهــای بــزرگ از
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
مطالــب و فیلــم و مصاحبــه روی آنهــا و تصویــر منصــور در جلســات مختلــف
مقاومــت ،میتینگهــا ،تظاهــرات ،آکســیونها و اعتصــاب غذاهــا کــه همــواره یــا
در پشــت دوربیــن کوچــک خــود در حــال ثبــت آن صحنــه هــا و لحظــات بــود
و یــا در مقابــل دوربیــن و در حــال شــعاردادن و صحبــت کــردن برعلیــه رژیــم
آخونــدی حاکــم بــر میهنــش.
تصویرهــای منصــور همچــون فریمهایــی کــه بــا بــه هــم چســبیدن پشــت
ســرهم یــک حرکــت را در فیلــم ایجــاد مــی کننــد ایــن بــار بــا قرارگرفتــن پــی
در پــی و پشــت ســرهم ،زندگــی ،تــاش و شــخصیت مبارزاتــی او را بــه آرامــی
برایــم بــه تصویــر مــی کشــیدند؛ تصاویــری درحــال حرکــت و عبــور...
دیــروز بــه امــروز و امــروز بــه فــردا تبدیــل مــی شــود و زمــان بــا عبــور
از هفتــه هــا و ماههــا و ســالها ســنگ بنــای ســاختن تاریــخ خلقهــا را ایجــاد
خواهدکــرد؛ تاریخــی کــه همــواره نــام منصــور و دیگــر هنرمنــدان مبــارزی را
بــه یــاد خــود خواهــد ســپرد کــه چگونــه بــه جوایــز فســتیوالها پشــت کردنــد تــا
بــه نشــان اشــرف نشــان بــودن ،نشــان شــرف و افتخــار و ســربلندی در مقابــل
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
خلــق بســتند و ســاختن فیلــم در چنیــن رژیمــی برایشــان ابــزاری بــود جهــت
رســیدن بــه ثــروت و بــه دســت آوردن شــهرت بــا ســر خــم کردنــی ذلیالنــه
درمقابــل قــدرت».
*****
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منصور وار گر ببرندم به پای دار
مردانه جان دهم که جهان پایدار نیست
خبر کوتاه بود و بس دردناک و باورنکردنی!
منصــور بــا آن همــه شــادابی ،شــور و تــاش و انگیــزه بــرای مبــارزه بــا
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
مــی ســتود و در دل آرزوی دیــدارش را مــی پرورانیــد تــا ایــن کــه رســما بــه
عضویــت شــورا درآمــد و خــوب یــادم میآیــد کــه بــرای شــرکت در اولیــن اجــاس
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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خونخــوارش کــه کینــه وحشــتناکی بــه او داشــتند وفــادار ،اســتوار و ســرفراز
باقــی مانــد.
منصــور در کار هنریــش کــه کارگردانــی تئاتــر و ســینما و عکاســی بــود بــه
مهارتهــای چشــمگیری دســت یافــت و در ایــن رشــته تحصیــات 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
ثبــت و ضبــط کــرد زیــرا کــه تبلــور اراده و فریــاد آزادیخواهانــه مــردم ایــران و
مقاومتشــان بــرای تحصیــل آزادی اســت و بایــد بــه وجــه نیکــو ایــن کار را بــرای
اســتفاده بهینــه مبارزاتــی و رســاندن پیــام مــردم ایــران و مقاومــت آنهــا بــه
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 خــاق
و مبتکــرش بــرای بیــان طرحهــا و پیشــنهادات ســازنده اش جهــت ارتقــای کار
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
جدیــت و تمرکــز مســتمر او در جبهــه جنــگ
مــی کــرد .همیــن امــر یعنــی ّ
سیاســی بــا رژیــم و عوامــل و مــزدوران گوناگونــش منصــور را تبدیــل بــه یــک
دشــمن قســم خــورده آنهــا کــرده بــود.
مــزدوران دنــی کینــه عمیقــی از وی بــه دل داشــتند و نســبت بــه هــر
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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
خویــش مــی کردنــد .امــا مبــارز خســتگی ناپذیرمــان اتّفاقــا بــا همــان روحیــه
همیشــگی ســخت جنگنــده اش ،از ایــن کینــه توزیهــای ارتجــاع خونخــوار
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
تهیــه و ارائــه فیلمهــای مســتندی در رابطــه
عمیــق بــه عمــل آورد و نتیجــه آن ّ
بــا عملکــرد تروریســتی ایــن بانکــدار بــزرگ تروریســم جهانــی در مجموعــه یــی
بــا نــام «ر ّد 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
از قبیــل تطمیــع ،شــانتاژ و تهدیــد و غیــره نتوانســت در اراده و عــزم قدرتمنــد
او در حمایــت مســتمرش از مقاومــت و پایــداری و افشــاگریهای ارزشــمند و
مســتمرش خللــی وارد کنــد .او از ایــن توطئــه هــا در هــر موقعیتــی پــرده بــر
مــی داشــت و زخمــی کاری بــر پیکــره ایــن گونــه پــروژه هــای وزارت اطالعــات
خونریــز و بدنــام آخونــدی وارد مــی آورد.
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
ّ
قطــاع الطریقهــای در کمیــن نشســته در مســیر خونبــار مقاومــت ،در صــدد
برآمــده انــد تــا در مماتــش هــم منصــور مــا را کــه چــون درختــی اســتوار و
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
ـرا علیــه ارتجــاع بــه
قراردادنــد و ســعی کردنــد کــه هنــرش را کــه مثــل ســاحی بُـ ّ
کار مــی گرفــت خامــوش کننــد .زهــی نامــردی و بیشــرمی بــر اصحــاب مدعــی
آزادی کــه رفتــاری اینچنیــن شــرمگینانه بــا وی و هنــر جنگنــده اش داشــتند!
منصــور در پهنــه پیــکار بــی امــان بــرای آزادی و در آوردگاه رزم بــا دشــمنان
قســم خــورده خلــق و آنهایــی کــه خائنانــه جبهــه عــوض کــرده و بــه اردوگاه
دشــمن پیوســته بودنــد ،جانانــه ایســتاد و بــدون تردیــد در ایــن صحنــه نبــرد
در زمــره مبــارزان آزادی ســتانی اســت کــه میهــن مــا بــه او خواهیــد بالیــد و
جاودانگیــش مهــری اســت ابــدی بــر همــه میثاقهــا و مســئولیتهایی کــه او طــی
قریــب یــک ربــع قــرن در مســیر تحققشــان جانفشــانی کــرد.
همانهایــی کــه بــا دروغ و افتــرا بــرای خوشــرقصی در بــارگاه والیــت از هــر
ســو هــزاران خدنــگ مســموم بــا بــه او نشــانه رفتنــد و بــه جــان رنجــورش
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
جماعــت الشــخواری کــه بــه جســدش لگــد مــی کوبنــد کوتــاه شــده ،برایــش
اشــک تمســاح مــی ریزنــد ،کــه منصــور چنیــن و چنــان بــود!؟
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
کنیــد ،یقینــاً در آن روزگار کــه از پشــت بــه مقاومــت خنجــر زدیــد و خیانــت
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کردیــد ،بــه همــراه تــان ،کاروان مقاومــت گلگونمــان را تــرک مــی گفــت و
همچــون شــمایان حقیــر ،بــه صفــوف جانیــان و خودفروختــگان بــی مقــدار و
مجیزگــوی والیــت مــی پیوســت .اگــر بحــث نعمــات مــادی مترتــب بــر مانــدن
در مقاومــت اســت ،شــرمتان بــاد شــمایان کــه تــا خرخــره از ایــن بابــت بدهــکار
ایــن مقاومــت هســتید و منصــور کــه در کمــال ســاده زیســتی و بــا تــاش و
ـد یمیــن خــود ،زندگــی ســاده و افتخارآمیــزش را در
کوشــش و عــرق جبیــن و کـ ّ
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 حــاج وار پیشــاپیش درد و رنــج همــه ایــن
تیرهــای شــرزه را بــه جــان خریــده بــود و خــم بــه ابــرو نمــی آورد و در پاســخ
بــه ایــن نامرادیهــا و رذالتهــای حضــرات آبروباختــه ،ایــن شــعر حافــظ را ترنّــم
مــی کــرد:
منصور وار گر ببرندم به پای دار
مردانه جان دهم که جهان پایدار نیست
		
و بــه نادمــان و از راه برگشــتگانی کــه در خدمــت ح ـ ّکام ظلمــت و ســیاهی
آخونــدی درآمــده بودنــد بــه طعــن مــی گفــت بــه قــول حــاج بیاییــد و مــرا
بکشــید تــا هــم مــن آرامشــی بیابــم و هــم شــما پاداشــتان را از خلیفــه ارتجــاع
دریافــت کنیــد!
یــاد ایــن رفیــق خســتگی ناپذیــر و بزرگوارمــان گرامــی و خاطــره اش هــر
چــه تابناکتــر بــاد.
ضایعــه دریــغ انگیــز فقــدان اســفبارش را بــه خانــواده گرامــی و داغــدارش و
بــه رهبــری مقاومــت ایــران مســعود رجــوی و رئیــس جمهــور برگزیــده مقاومــت
خانــم مریــم رجــوی ،بــه ســازمان پرافتخــار مجاهدیــن خلــق ایــران و اعضــای
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
تــا در بامــدادان آزادی میهــن بخــون تپیــده مــان ،مــردم ایــران و بــه خصــوص
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.
بــا او تجدیــد عهــد و میثــاق مــی کنیــم کــه راه پرافتخــارش را بــه قــول
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  16آذر 1394
*****
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منصور ستاره شد
علی اصغر بهروزیان
 17آذر 1394
«عقابان کوچک! (بدانان چنین گفتم)
گور من کجا خواهد بود؟
در دنبالهی 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
نخواهــم کــرد کــه ملتمــان در چــه شــرایطی هســتند هرچنــد کــه امکانــات
فراموشــی اینجــا کــم نیســت ولــی نبایــد فرامــوش کــرد و بایــد فریــاد زد کــه
ملــت مــا آزادی مــی خواهــد و بــه ایــن آزادی خواهــد رســید .مــن بــا ایــن کــه
بیــش از نیمــی از عمــرم را در خــارج کشــور گذرانــده ام خیلــی دوســت دارم.
عاشــقانه مــی پرستمشــان و آنهــا هــم فکــر مــی کنــم کــه هنرمندانــی را کــه
نســبت بــه تعهــدات خودشــان وفــا کــرده و تمــام ســختیها را بــه جــان خریــده
انــد ،جــواب خودشــان را خواهنــد داد»( .منصــور قدرخــواه -مصاحبــه بــا رادیــو
ایــرآوا  -اتــاوا  20ژوئــن  30 = 2004خــرداد .)83
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
و خورشــید .دوســت عزیــزم دیگــر در میــان مــا نیســت امــا یــاد و خاطــره اش
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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نبشــتن یــاری نمــی کنــد کــه ســوگش بــس جانــکاه اســت و باورناپذیــر .امــا
منصــور جــدای تمامــی خصلتهــای انســانی برجســته و ویــژه اش کــه هــر کــس
در برخــوردی کوتــاه مــی توانســتش دیــد ،بــه بــاور مــن یکــی از بزرگتریــن
هنرمنــدان فیلمســاز میهنمــان اســت کــه بایــدش از البــای انبــوه کارهــای
تصویــری و نوشــتاریش شــناخت.
آقــای منصــور قدرخــواه فیلمســاز ،نویســنده و عضــو «شــورای ملــی مقاومــت
ایــران» کار ســینما را از ســن  14ســالگی و از آنجایــی کــه بــه داســتان گویــی
عالقــه داشــت بــا فیلمهــای کوتــاه و هشــت میلیمتــری آغــاز کــرد .او در زمینــه
تئاتــر نیــز فعالیتهایــی داشــته اســت .پــس از خروجــش از ایــران بــه تحصیــل
در رشــته هــای فیلمبــرداری و گرافیــک پرداخــت .وی همزمــان دوره هــای
سناریونویســی و کارگردانــی را گذرانــد و تمــام آثــار در رابطــه بــا دراماتیــک و
فنــون مختلــف فیلمســازی را مطالعــه و بــر روی بخشــی از آن بــه صــورت تجزیــه
و تحلیلــی کار کــرده اســت.
داســتان زندگــی منصــور قدرخــواه بــا عکســبرداری و شــرکت در مســابقات
گوناگــون ادامــه مــی یابــد کــه برخــی از عکســهای او چندیــن جایــزه را از آن
خــود کــرده اســت .وی پلــه هــای رســیدن بــه فیلمســازی حرفــه یــی را یکــی
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.
آقــای قدرخــواه باالخــره در ســال  1992بــا کولــه بــاری از تجربــه در کار
ســینما ،اولیــن فیلــم ســینمایی خــود بــه نــام «چشــم در مقابــل چشــم» را تهیــه
و کارگردانــی کــرد .تهیــه بودجــه یــک میلیــون و چهارصــد هــزار مارکــی ایــن
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
گیرنــد .ایــن فیلــم صحنــه هایــی دردنــاک از اعدامهــای مصنوعــی در مقابــل
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
نیــز از اذیــت و آزار فاشیســتهای ایــن کشــور در امــان نیســتند .زندگــی آنــان
بســیار مح ّقرانــه 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
از ایــن مالقــات اتفاقــی بــه منــا حرفــی نــزده بــود ،اســلحه یــی تهیــه و ماننــد
ســایه ،نــوری ،شــکنجه گرشــان را تعقیــب مــی کنــد .منــا وقتــی از وجــود اســلحه
آگاه مــی شــود بــی درنــگ ســاح 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.
هــادی شــبی در خیابــان بــدون ایــن کــه برنامــه یــی چیــده باشــد ،پشــت
ســر شــکنجه گــر ،نــوری ،قــرار مــی گیــرد .هفــت تیــر را کــه قبـ ً
ا 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
اســت و هــادی بــا اســلحه بــاالی ســر او ایســتاده .تفنــگ بــه شــقیقه نــوری
فشــرده مــی شــود و دوربیــن روی شــلوار خیــس نــوری مــی رود .شــکنجه گــری
ـدر قــدرت کــه خــودش را بــه مفتضحانــه تریــن شــکل خــراب مــی کنــد .در
َقـ َ
ایــن بیــن پــدر منــا از راه مــی رســد و بــا هــادی مشــغول بــه صحبــت مــی شــود.
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آن دو بــه جــدال لفظــی مــی پردازنــد و پــدر منــا ،هــادی را بــه حــال خــود
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
انســان را مــی شــکافد تــا بــا درس گرفتــن از آن ،فاجعــه تکــرار نشــود .نگاهــی
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
آلمــان جایــزه گرفــت .ایــن فیلــم جوایــز دیگــری را هــم از آن خــود کــرد .در
آن زمــان بــه دلیــل ایرانــی بــودن مــن ،رژیــم هــم خــودش را وســط انداختــه
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
مربــوط بــه زمــان شــاه اســت .ولــی مــن زیــر بــار نمــی رفتــم .آن زمــان بــه
شــکل اآلن هــم فعالیــت سیاســی نمــی کــردم و فیلمســازی بــودم کــه احســاس
تعهــد از طریــق کارهــای فرهنگــی نســبت بــه ملتــم داشــتم و راســتش زیــاد
روی تحلیــات سیاســی وارد نمــی شــدم .شــکنجه هســت در ایــران در ابعــاد
گســترده و همــه مــی داننــد و عکســهای شــکنجه بــه بیــرون از ایــران مــی آمــد.
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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
بایــد بــا پناهنــدگان در مــورد انگیــزه هــای فرارشــان صحبــت کننــد .یکــی از
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
فاشیســت شــده بودنــد و بمبهــای آتشــزا را بــه طــرف پناهنــدگان پرتــاب مــی
کردنــد ،یــک پســر  18-17ســاله کــه ســرش را هــم تراشــیده بــود ،وقتــی کــه
فیلــم را تماشــاکرد و در آخــر فیلــم بــه طرفــم آمــد و گریــه کــرد و گفــت کــه
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
طوالنــی دارد».
«رد پــای تــرور» ضربــه نهایــی بــه رژیــم آخونــدی وارد مــی کنــد و رژیــم
تمامــی کانالهــای دیپلوماتیــک (بخوانیــد بســاط رشــوه) خــود را بــه کار مــی
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
انــدازد:
«ســایتی کــه فکــر مــی کنــم طرفــداران زیــادی دارد و خیلــی هــم خوشــحال
هســتم از انتقــادات دوســتان و ســعی مــی کنــم از نظریاتشــان اســتفاده کنــم.
چــرا کــه ســایت ،ارتبــاط برقرارکــردن بــا پیرامــون اســت .مــن حقیقت ـاً ســایت
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.
مــن مبــارزه را مثــل نفــس کشــیدن مــی دانــم .حتــی فیلمســازی را هــم
میســر
ماننــد نفــس کشــیدن مــی دانــم .بــه هــر حــال چــون فیلمســازی دیگــر ّ
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
نویســد و ک ً
ال کســی کــه کارهــای هنــری مــی کنــد ،ســعی مــی کنــد کــه از
طریــق کارش پیامــش را بــه مــردم برســاند .مســلماً تعهــد دارد و نمــی توانــد
بــدون هــدف مطلبــی را ارائــه دهــد .مــن معتقــدم هــر انســانی ـ 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
بــه مــن مربــوط نیســت .ایــن بدتریــن چیــز اســت .مــن فکــر مــی کنــم آن
انســانها اگــر دقیقـاً 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
و فریــاد کمــک و دارم مــی ســوزم بلنــد اســت .شــما مگــر مــی توانیــد بــه راه
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
کــه در حــق ملــت مــا شــده بــی تفــاوت باشــد ،بایــد یــک لحظــه بــا خــودش
فکرکنــد کــه ایــن انســانها کــه بعض ـاً حتــی اقــوام و خانــواده و ...یعنــی ارتبــاط
عاطفــی بــا آنهــا برقــرار اســت ،چــرا بایــد تــاوان بــی عملــی مــا را بدهنــد .مــا
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
235

نگاهی به کارنامه سیاسی ـ فرهنگی منصور قدرخواه

آخونــدی اســت .کســانی کــه باعــث شــدند بیســت و پنــج ســال ایــن رژیــم بــر
مســند بمانــد ،اوایــل برخــی از جریانــات منحــرف سیاســی مثــل حــزب تــوده
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
آتــش بــس کــه توســط ارتــش آزادیبخــش بــه ایــن رژیــم تحمیــل شــد ،بــود.
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
رفســنجانی آمــد کــه دوران کالهبــرداری بــود .یعنــی ســر بریــدن بــا پنبــه .و
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 بعض ـاً خودشــان هــم زیــر تیــغ ایــن رژیــم رفتنــد.
بــه عقیــده مــن ایــن خیلــی آموزنــده اســت بــرای کســانی کــه خاتمــی را
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
و بزرگتریــن توهیــن را بــه تاریــخ و تاریــخ شناســی کردنــد ،اینهــا روشــنفکر
بودنــد .مــن اآلن اســم نمــی بــرم ولــی بایــد بــه اینهــا گفــت و پرســید بعــد از
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.
بقــای ایــن حاکمیــت ننگیــن ،ننگــی اســت بــرای هــر ایرانــی و مخصوص ـاً
آگاهــان جامعــه مــا .چــون آگاه اســت و فــرق مــی کنــد بــا یــک بیســواد .اینهــا
دقیقــاً مــی داننــد و اکثــرا ً بــه خــارج کشــور رفــت و آمــد دارنــد و امکانــات
مختلــف دارنــد و ک ً
ال آدمهــای روشــنفکری هســتند .اینهــا بــه عقیــده مــن بــا
قلــم زدنشــان ،جنایاتشــان کمتــر از شــکنجه کــردن نیســت .چــون شــکنجه را
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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
مــردم دنیاســت .بــه خاطــر ایــن کــه یــک حــرف را بزننــد :ایــن رژیــم حاکــم
بــه آن بــدی کــه اپوزیســیون شــورای ملــی مقاومــت یــا مجاهدیــن یــا نیروهــای
مبــارز و انقالبــی دیگــر مــی گوینــد ،نیســت .ایــن یــک پیــام دارد .آقــا خانــم
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.
ا ّمــا بــه خــود منصــور .منصــور جــان تــو رفتــی و هنــوز نارفیقــان و واداده
هایــی کــه بــه ابزارهــای وزارت خونخــوار اطالعــات تبدیــل شــده انــد خدنگهــای
زهرآگیــن خــود را بــه ســویت پرتــاب مــی کننــد .ایــن همدســتان دژخیــم
بــه خوبــی مــی داننــد کــه پرچــم تــو هرگــز بــر زمیــن نخواهــد مانــد و همــه
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
و همدســتان خونخوارشــان را خواهــد ســوزاند.
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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 خالوکاکایی
هنرمنــد خوشنــام و صاحــبذوق ،عضــو ارزشــمند شــورای ملــی مقاومــت
و همــدرد دیریــن اشــرفیها ،درحالیکــه در پشــت کامپیوتــرش بــر روی
کیبــورد خمشــده بــود ،بــا تنهایــی شــاعرانهاش ،بــه جاودانگــی لبخنــد زد.
او نــگاه مهرآمیــزش را از جهــان مــا برگرفــت و بــه آنســوی ناشــناختههای
کهکشــان بازکــرد؛ هنگامیکــه ســتارگان نیمهشــب ،گشــاده پلــک و دریغمنــد
او را مینگریســتند و مــاه آواره غربــت ،در حســرت دیــدار دگربــاره چشــمان
هنرمنــدش ،همچنــان بــر پنجــره اتــاق او درنــگ کــرده بــود...
منصــور قدرخــواه ،ایــن کارگــردان ،صحنهپــرداز و فیلمســاز توانــا ،نقــاش
بااحســاس ،و تصویربــردار شــکارچی زیباییهــا ،گرافیســت و درعینحــال
اهلقلــم ،اکنــون خــود بــه پرترهیــی درخشــان و رشــکبرانگیز ،و مســتندی
دلپذیــر تبدیــل گشــته اســت .چهــره صمیمــی و مهربــان او در وفــاداری تــا به آخر
بــه آزادی و آزادمنشــی ،در آلبــوم جاودانگــی ،اکنــون زیباتریــن و هنرمندانهتریــن
تصویــر حیــات اوســت .او همــدوش بــا مرضیــه ،آندرانیــک ،عمــاد رام ،غالمحســین
ســاعدی ،ســعید ســلطانپور و نســلی ادام ـهدار و شــگفت از هنرمنــدان مردمــی
و انقالبــی میهنمــان ،بــرای همیشــه در قلــب و خاطــرة مــردم مــا جــای گرفــت.
آوخــا! چــه بایــد گفــت؟! ...بــر ُگــردهگا ِه چرخــان ایــن کــره آبــی ،انســانها
میآینــد و میرونــد .ایــن رونــد و آینــد ،بــی انتخــاب ،و دخالــت ماســت امــا
در مجــال بــه ســرعت گذرایــش ،پرانتــزی وجــود دارد کــه در آن ،میتــوان
بیتوتهیــی کوتــاه داشــت .ایــن بیتوتــه کوتــاه همــان اســت کــه شــاعر
عارفمســلک و ســبزاندیش میهــن مــا ،ســهراب ســپهری بــه آن میگویــد
«فرصــت ســبز حیــات» .در اینجاســت کــه زندگیهــا از هــم تفکیــک میشــود و
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صفبندیهــا شــکل میگیــرد و خائــن از انقالبــی ،جــاد از آزادیخــواه و صــدف
از َخــ َزف بازشــناخته میشــود.
منصــور قدرخــواه میتوانســت هنرمنــدی باشــد جــان بــه دربــرده از تیــغ
تاتــاران عمامــه بــه ســر و بیدردانــه در ّ
عــاف آبــاد ینگهدنیــا ،کاری بــه «رد
پــای تــرور» نداشــته باشــد و فیلمهــا بســازد «ژرفتــر از خــواب و زاللتــر از
آب» ،و بــا کلماتــی از موریانــه بــر حنجــره بــاد بنویســد« :زندهبــاد دولــت جاویــد
تارعنکبــوت!» ...در ایــن صــورت َح َرجــی بــر او نبــود؛
میتوانســت در آرامــش چهاردیــواری دنــج خانـهاش تنهــا بــه خــود« ،همســر
موردعالقــه» ،فرزندانــی چنــد و آثــار هنــریاش بیندیشــد و از آنانــی باشــد کــه
بهمحــض رســیدن بــه نــان و نــام ،رنجهــای بــزرگ ملــت خویــش را از یــاد
میبرنــد؛ بــاز حرجــی بــر او نبــود؛
میتوانســت بــا رســیدن بــه ســاحل امــن آنســوی آبهــا« ،دریچــه زرد» ی
بــه فضــای مجــازی بگشــاید و تع ّفــن زهرآلــود حِ قــد تمــام ناشــدنی خــود را بــر
زخمهــای یــک مقاومــت خونبــار و حماســی ببــارد ،و قلــم ،ایــن مقدستریــن
هدیــه خداونــد بــه بنــی نــوع انســان ،را بــه زردی چرکتــاب هــر لجــن تراوهیــی
بیاالید؛
میتوانســت «ســرخی خــون را بــر ســنگفرش» کتمــان نمایــد ،غــازۀ
غارتشــدۀ گونــه یتیمــان ایــن آبو خــاک را در گوهــر تــاج ســلطان ـ خلیفــه
حاکــم چشــم ببنــدد ،تیمــاج میرغضــب را بــه گل ســرخ تشــبیه نمایــد و کیســه
خــود را از پولهــای کثیــف بینبــارد؛
میتوانســت فیلمســازی باشــد کــه از صحنههــای چنــدشآور ،چشــم
درآوردن ،قطــع انگشــت ،حلقآویــز و شــناکردن شــاق در شــیار خونــی زخــم و
چــوب در آســتین کــردن ،فیلمهــای مســتند تهیــه کنــد و صبــح بــه صبــح بــه
«مقــام ّ
معظــم» تقدیــم نمایــد و مــا بــه ازای آن صلهیــی چنــد دریافــت کنــد؛
میتوانســت هنــر را در سفیدســازی و مشــروع کــردن سنگســار و اسیدپاشــی
بــر چهــره زنــان و ســربریدن آنــان بــه خدمــت بگیــرد .از پیشــانی رســن پیــچ و
کریــه بســیجیهای مدافــع حــرم! در ســوریه ،عکسهــای هنــری بگیــرد و در
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بیــل بردهــای بــزرگ بــه نمایــش بگــذارد؛
میتوانســت «چــون بوتههایــی کندهشــده در توفــان اســتبداد بــا نهیــب
بادهــای هــرزه مســموم ،بغلتــد و در غلتــی سرســامآور و نــا ایســتا تمــام شــود»؛
میتوانســت «در پــارک کوچــک نزدیــک منزلــش» در آلمــان یــا پاریــس و
آمریــکا ،جل ـ ِو آینــه ،بــرای میلیونهــا هــوادار خیال ـیاش ژســت بگیــرد و فیلــم
بیوگرافــی خــودش را بــا آبوتــاب در توئیتــر بگــذارد و از خــود بتــی بســازد
جواهرانــدود و رشــکبرانگیز!
امــا بــه قــول «بهــداد» ،شــاعر شــهید مجاهــد خلــق ،در شــعر ســفر« ،تنهــا
نگریســتن بــه زیباییهــا ،جــز تحقیــر آنهــا نیســت» .آنجــا کــه خــون شــهیدان
و اســتغاثه دختــرکان بــه غــارت رفتــه خیابانــی «او (منصــور قدرخــواه) را بــه
نــام خوانــد ،از آنپــس احساســش آلــوده عصمتشــان شــد و دیگــر نتوانســت از
دریچــه بیــدار چشمانشــان بگریــزد» .او بــا نگریســتن بــه ژرفنــای چشــمان بارانــی
مســعود رجــوی ،عاشــق آنهایــی شــد کــه «بــرای خــود ســهمی نمیخواهنــد،
جــز درد و تــاش؛ آنــان کــه آفتــاب را بــه ســتایش مینشــینند» .اینگونــه بــود
کــه خــود نیــز بــا آنــان همسرشــت و هــم سرنوشــت شــد.
روح بیقــرار و قلــب عاشــق او نتوانســت اعــدام صارمــی را لــب فروبنــدد و دم
برنیــاورد؛ چشــمان ظرافــت بیــن و هنرمندانــه او نتوانســت بــا دیــدن صحنههــای
تیــر و تبرخــوردن و زیــر گرفتــه شــدن اشــرفیها بــا هامــوی ،بــه اشــک ننشــیند،
زیــرا از آن پیشتــر خــود در فیلــم «چشــم در برابــر چشــم» اعتــراض بلنــد
خویــش را بــه شــکنجه و اعــدام بــه تصویــر کشــیده بــود.
گنــاه او ایــن بــود کــه معتقــد بــود «خائنــان از جــادان منفورترنــد»؛ و ســفر
ـران گرفتــار در دوزخ رژیــم آخونــدی را معــادل «همصدایــی بــا جــادان،
بــه ایـ ِ
خنجــرزدن بــر پشــت تکتــک شــهیدان و مبــارزان راه آزادی و ننــگ بســیار
بــزرگ» میدانســت و بــا «خودفروشــی سیاســی» مــرزی قاطــع و عبورناپذیــر
داشــت؛
گنــاه او بــود کــه «مبــارزه را مثــل نفــس کشــیدن میدانســت»؛ در ســایت
«ایــران لیبرتــی» ،بــه دفــاع از آزادی و آزادیخواهــان میپرداخــت؛ ســایتی کــه
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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
کاظــم) نوشــت« :ســرمایه اصلــی مــا فــداکاری تــا ماکزیممــش میباشــد .مــا
بایــد بــا ایــن فــداکاری چشــمها و گوشهــا را بازکنیــم تــا ماهیــت واقعــی
دشــمن بشــریت را بشناســند و مــردم بداننــد کــه فقــط ایســتاده روی پــای خــود
میتواننــد زندگــی کننــد و در آن صــورت آزادی را بــه معنــی واقعــی تجربــه
کننــد.»...
ســرانجام گنــاه بزرگتــر و بزرگتریــن گنــاه او ایــن بــود کــه تــا واپســین
دم حیــات مبارزاتــیاش ،بــه آرمــان آزادی در تنهــا بدیــل سیاســی میهنمــان
(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 شــاق کــش
هــرز بادهــای وزان از «دریچههــای زرد» تباهــی و خیانــت اســت .چــه بــاک! ایــن
جــز بــه شــرافت و ســپیدرویی او نمیافزایــد...
«تو در نماز عشق چه خواندی؟؟ که سالهاست
باالی دار رفتی و این شحنههای پیر/
از مردهات هنوز  /پرهیز میکنند».
*****
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