آن آتشی که در دل ما شعله می کشد...
"علی فرهنگ" ،ایران دیدبان را کالفه کرد!
غلی فرهنگ
آن آتشی که در دل ما شػله می کشد
گر در میان دامن شیخ اوفتاده بود
دیگر به ما که سوخته ایم از شرار غشق
نام گنه کاره رسوا نداده بود!
(فروؼ فرخزاد)

انتشار مقاله "مه فشاند نور و سگ غوغو کند"(" ،)1ایران دیدبان" را به پارس کردن واداشت .ماجرا به قرار ذیل است:
آقاااا "بهاااروز رییاااانی" باااا نگااااره مقالاااه ا  ،انتقااا ادات خاااود را در رابباااه باااا "پیاااام یااا س یکااای از ساااخنگویان شاااورا ملااای
مقاومااات"( )2اباااراز نماااود" .غلااای فرهناااگ" نیاااز باااه نوباااه خاااود مقالاااه ا در نقاااد و رد ن ااارات "بهاااروز غزیاااز" باااه رشاااته تیریااار
در آورد )3(.در ابتااادا یااا "موجاااود ناااامر ی" باااا ناااام " دانشاااجویان ایرانااای مقااایم فرانساااه"  ،شاااکرپرانی کااارد کاااه پاساااخ گرفااات و گااام
و گااور شااد" )4(.ایااران دیاادبان" هااا نیااز کااه متر ااد دریافاات تکااه اسااتخوانی هسااتند تااا ننااگ و دناادان نشااان دهنااد مقالااه "بهااروز
غزیز" را استخوان باب ببع یافتند و دم جنباندند و گاز گرفتند)5(.غافل از آنکه "غلی فرهنگ" ،سگ باز ماهر است.
مناااا ره آقاااا "بهاااروز رییااااانی" و "غلااای فرهناااگ" گرنااااه از مو اااع "انقااا ب" و در درون "جبهاااه خلااااق" مااای گنجیاااد و ماااای
گنجاااد و گرناااه "بهاااروز غزیاااز" در مقاااام دفااااظ از ن ااارات اه برنیاماااد و جاااا خاااالی داد اماااا باااه لبااا ! قااادوم سرشاااار از نجاسااات
اماااا مباااار ! "میهماناااان ناخواناااده"  ،الجااارم ایااان بیااار خبااای و در درون اپوزوسااایون باااه یااا بیااار "مجادلاااه" فااای ماااابین جبهاااه
خلاااق (= انقااا ب) و جبهاااه اااد خلاااق (= اااد انقااا ب) منتهااای شاااد" .غلااای فرهناااگ" نیاااز گرناااه تااارجیب مااای داد باااا "بهاااروز
غزیاااز" هااام کااا م شاااود و هماااانبور کاااه باااا ارساااال ایمیااال بااارا ایشاااان اباااراز امیااادوار کااارد کاااه مناااا ره فااای ماااابین باااه ارتقاااا
آگاهی ها برفین منتهی شود اما از ی ور "میهمانان ناخوانده" نیز با قابػیت استقبال نمود.
آنناااه در پااای مااای آیاااد اشاااارات گاااذرایی باااه مقالاااه " نناااد کلماااه در بااااب ن ااارت غماااومی ماااردم از مجاهااادین" اسااات )6(.مقالاااه فاااوق
توسااب سااایت "ایااران دیاادبان" در پاسااخ بااه "غلاای فرهنااگ" بااه رشااته تیریاار در آمااده اساات .پاسااخ شااتاب زده "ایااران دیاادبان" بااه
"نویسااانده ا باااه ناااام غلااای فرهناااگ" نشااااندهنده ی ااایس استی اااال و اون درمانااادگی پاااایوران اربااااب جهااال و جناااون و جنایااات
است.
در ادامه "ی یس استی ال" و "اون درماندگی" ایران دیدبان را به ن اره خواهیم نشست.
"ایااران دیااادبان" هاااا کااه پاااس از تاااذکر راقااام ایاان سااابور متوجاااه شاااده انااد کاااه نویسااانده مقالاااه "ناارا مجاهااادین خلاااق ،انتقاااادات را
جااد نمااای گیرناااد !" از یاا ناااام ( هااار نناااد باالجبااار ناااام مساااتػار) برخااوردار اسااات در آغااااز مقالاااه خااود مااای نویساااند" :نویسااانده
ا بااه ناااام غلااای فرهناااگ در دفااااظ از گااروه تروریسااا تی مجاهااادین مقالاااه ا نوشاااته بااود و در آن انتقاااادات وارد شاااده باااه مجاهااادین
در راببااه بااا بهااا دادن بااه نقااه و جایگاااه غاماال خااارجی و باای اغتماااد بااه مااردم در مساایر ساارنگونی را بااه اارایت در شاا ن
و جایگاااه مجاهاادین ندانسااته و ننااین انتقاااداتی را ا ااوالف نااه نقبااه ااػ بلکااه نقبااه قااوت مجاهاادین ماای دانااد( ".تاکیاادات از ماان
است).

"ایااران دیاادبان" کااه آشااکارا از پاسااخ ت وریااا "غلاای فرهنااگ" در راببااه بااا " بهااا دادن باااه نقااه و جایگاااه غاماال خااارجی و بااای
اغتماااد بااه مااردم" بااه خشااام آمااده اساات بااا شااتاب زدگااای یاا ماا مور مػااذور ماادغی شاااده اساات کااه "غلاای فرهنااگ"" ،انتقاااادات
وارد شده به مجاهدین  .....را با رایت در ش ن و جایگاه مجاهدین ندانسته و"...
ایاان کااه آیااا "ایااران دیاادبان" هااا مػنااا ل ااو " اارایت" را ماای داننااد یااا نااه ! باار راقاام ایاان ساابور مشااخ نیساات .و ایاان کااه
آیااا "ایااران دیاادبان" هااا مػنااا ل ااو "م ااداق" را ماای داننااد یااا نااه ! باااز هاام باار راقاام ایاان ساابور مشااخ نیساات .امااا آیااا در
باااؼ ویااه "والیاات مبلقااه فقیااه" یتاای یاا ن اار یافاات نماای شااود کااه م ااداق اارایت در مبالااب "غلاای فرهنااگ" را بااه شااکل
ملمااوس و قاباال رویاات نشااان دهااد آیااا "ایااران دیاادبان" هااا ماای تواننااد مشااخ کننااد کااه از کاادام پاااراگرا و از کاادام ساابر،
ت" غلی فرهنگ را در راببه با "ش ن و جایگاه مجاهدین" استخران کرده اند
" رای ِ

"ایاااران دیااادبان" در اداماااه مااای افزایاااد " :در مقالاااه یااااد شاااده ساااػی شاااده اسااات در ل افاااه ا از مبایااار ت وریااا نهاااره اساااتبداد
مجاهاادین تبهیاار شااود ،و ماهیاات فاشیسااتی و انتقاااد ناپااذیر آنااان یاا انااگ تلقاای گااردد ،نویساانده سااػی کاارده اساات در مقااام ماادافع
و گاااه ساااخنگو مجاهااادین بااه باااز نهاااره مجاهاادین بپاااردازد ،اماااا در یقیقااات غیااان سااااخته اسااات کااه رفتاااار اساااتبداد مجاهااادین
یتاای زیااارین تااارین الیااه هاااا وابساااته باااه ایاان گاااروه را نیاااز متاا ر و خدشاااه دار سااااخته اسااات و ساارافکنده از ایااان کاااه رهبریشاااان
جاار ت و تااوان پاسااخگویی بااه انتقااادات را ناادارد ؛ خودساارانه بااه یقااه دراناای بااا بػماای ت وریاا ماای پردازنااد!" (تاکیاادات از ماان
است).
در پاسااخ بااه "ایااران دیاادبان" هااا بایااد بگااوییم کااه وقتاای امااا م دجااال شااان اقت اااد را مااال خاار ماای دانااد ،ولاای فقیااه شااان بااه یکباااره
()7
"آیاات ه" ماای شااود ،وقتاای یکاای از برجسااته تاارین مقامااات امنیتاای ر یاام  ،دیااپلم اقت اااد اساات امااا "مهناادس" خوانااده ماای شااود
و ...ببیػی است که ارا ه مبایر ت وری باغر شود تا غقل شان تػجب کند!!!
نکتااه جالااب امااا نوسااان منا ااب "غلاای فرهنااگ" اساات" .غلاای فرهنااگ" کااه یاا بااار بااه لب ا "موجااود نااامر ی"" ،غ ااو ارشااد
سااازمان مجاهاادین" ماای شااود بااار دیگاار بااه "زیاارین تاارین الیااه هااا وابسااته بااه ایاان گااروه"  ،تناازل مقااام ماای یابااد امااا در همااان
یاااال "ساااخنگو مجاهااادین" نیاااز میساااوب مااای شاااود! در ایااان میاااان نیاااز هااای کاااس پاساااخگو نیسااات کاااه از کجاااا و از ناااه بریاااق
متوجاااه شاااده ایاااد کاااه "غلااای فرهنااا "" ،غ اااو ارشاااد ساااازمان مجاهااادین" و یاااا " زیااارین تااارین الیاااه هاااا وابساااته باااه ایااان گاااروه"
است !
ااااییب و بااااالببع اغتشاااااه مػااااانی "اسااااتبداد " و
از مااااوارد بساااایار جالااااب توجااااه در مقالااااه "ایااااران دیاااادبان" هااااا غاااادم در
"فاشیسااام" اسااات" .ایاااران دیااادبان" کاااه "بػمااای ت وریااا " را نااااخوه مااای پنااادارد ،بااادون آنکاااه متوجاااه باشاااد ااا ت یااا "سااااخت
سیاساای" را باااه یااا "جنااابه سیاساای" مااای بخشاااد .در رابباااه بااا اساااتبداد" ،داریاااوه آشاااور " در "دانشاانامه سیاسااای" مااای نویساااد:
" اساااتبداد ،سااااخت سیاسااای اسااات باااا ایااان وی گااای هاااا( :الااا ) نباااودن یااادود سااانتی یاااا قاااانون بااارا قااادرت یکومااات؛ (ب) وساااػت
دامناااه قااادرت خودسااارانه ا کاااه باااه کاااار بااارده مااای شاااود (البتاااه بااارا تیقاااق ایااان جنباااه مػماااوالف دساااتگاه ادار متمرکاااز بایاااد
وجود داشته باشد( )8(").تاکیدات از من است).

ت
اساساااا ف مقولاااه "اساااتبداد" مػباااو باااه قااادرت یکومااات اسااات و تاااا زماااانی کاااه یااا "جنااابه سیاسااای" خاااارن از میااادوده قااادر ِ
یکومااات قااارار دارد ابااا ق م هاااوم "اساااتبداد" باااه آن میلااای از اغاااراب نااادارد .باااه بیاااان دیگااار "اساااتبداد" باااه یااا ر یااام یقاااوقی
ابااا ق مااای شاااود و ناااه باااه یااا جنااابه فاقاااد ر یااام یقاااوقی (یکومااات) .از ایااان رو باااا توجاااه باااه اینکاااه " اساااتبداد ،سااااخت سیاسااای
است" اساسا ف نیاز نیست تا " در ل افه ا از مبایر ت وری نهره استبداد مجاهدین تبهیر شود".
در راببااه باااا "فاشیسااام" نیاااز در "دانشااانامه سیاسااای" آماااده اسااات " :هااد فاشیسااام برقااارار دولااات قدرتمناااد اسااات کاااه در آن فقاااب
یااا یااازب  -یااازب فاشیسااات -انی اااار قااادرت را در دسااات داشاااته باشاااد و یااا رهبااار باااا وی گااای هاااا فرمنداناااه و باااا قااادرت
دیکتاتوراناااه بااار آن یکومااات کناااد ....ا اااول اساسااای جنااابه ،کاااه موساااولینی آن را تااادوین کااارد ،در جلاااد نهااااردهم دانشااانامه
ایتالیااا در  2391بااه قلاام خااود او آمااده اساات .م وسااولینی ایاان ا ااول را در دو قساامت بیااان کاارده اساات .یکاای آننااه فاشیساام بااا آن
دشاامن اساات و دیگاار آننااه فاشیساام هااوادار آنساات( :الاا ) فاشیساام نااه بااه امکااان االب پایاادار باااور دارد و نااه بااه سااودمند آن.
ااالب خیاااال زیانمناااد اسااات( .ب) فاشیسااام باااا مارکسیسااام و دیگااار اشاااکال اندیشاااه سوسیالیساااتی مخاااال اسااات( .پ) موساااولینی
پااس از رد جنباااه هاااا من ااای لیبرالیسااام و سوسیالیسااام از دیااادگاه خاااود ،مااای افزایاااد کاااه :فاشیسااام غنا ااار را کاااه «در لیبرالیسااام و
در ن ریاااه سوسااایال دموکراتیااا ارزه ییااااتی دارد» نگااااه مااای دارد و ایااان غنا ااار را باااه «قااارن جماااع بااااور (کولکتیویسااام)،
بااه غبااارت دیگاار ،بااه قاارن دولاات ماای آورد ».زیاارا « اساااس فاشیساام م هااوم دولاات اساات ...یػناای مبلقاای کااه در قیاااس بااا آن همااه
افااراد و گااروه هااا نساابی هسااتند و تنهااا در راببااه بااا دولاات وجودشااان مػناای دار اساات ».دولاات فاشیساات «یکوماات قاادرت و
خواست قدرت مجسم است»...
بااه بااور کلاای ،بنیاااد ن اار فاشیساام باار ایاان اساات کااه م لاات کلاای اساات وایااد کااه دولاات م هاار اراده مبلااق آنساات و هاار نااوظ
شااکا در قاادرت مبلااق دولاات نشااانه پاشاایدگی پیکاار ملاای و پساارفت آنساات .فاشیساام تقساایم ملاات بااه ببقااات و کشاااکه ببقاااه
()9
ا را انکاااار مااای کناااد و ت ااااد ا ااالی را در میاااان ملتهاااا بااار سااار گساااتره یاااوزه اقتااادار و تسااالب خاااود مااای شناساااد"...،
(تاکیدات از من است).
با توجه به مبالب مبرویه فوق؛
آیا "مجاهدین خلق" به دنبال "برقرار دولت قدرتنمد" هستند با توجه به کتب ت وری
آیاااا "مجاهااادین خلاااق" مااای خواهناااد "فقاااب یااا
ت وری مجاهدین م داق بیاورید.
آیا "مجاهدین خلق"" ،به امکان

مجاهدین م داق بیاورید.

یااازب – یااازب فاشیسااات -انی اااار قااادرت را داشاااته باشاااد باااا توجاااه باااه کتاااب

لب پایدار باور" ندارند با توجه به کتب ت وری

آیاااا "مجاهااادین خلاااق" " ،بااااا مارکسیسااام و دیگااار اشااااکال اندیشاااه
مجاهدین م داق بیاورید.

مجاهدین م داق بیاورید.

سوسیالیساااتی مخااااال

آیا اساس ت کر "مجاهدین خلق"" ،م هوم دولت است" با توجه به کتب ت وری

اسااات" باااا توجااااه باااه کتاااب ت وریاااا

مجاهدین م داق بیاورید.

آیااا "مجاهاادین خلااق" باار ایاان اغتقاااد هسااتند " کااه ملاات کلاای اساات وایااد کااه دولاات م هاار اراده
ت وری مجاهدین م داق بیاورید.

مبلااق آنساات" بااا توجااه بااه کتااب

آیاااا "مجاهااادین خلاااق"" ،تقسااایم ملااات بااا ه ببقاااات و کشااااکه ببقاااه ا را انکاااار مااای کناااد" باااا توجاااه باااه کتاااب ت وریااا
م داق بیاورید.
آیااا "مجاهاادین خلااق" " ،ت اااد ا االی را در میااان ملتهااا باار ساار گسااتره یااوزه
کتب ت وری مجاهدین م داق بیاورید.

مجاهااادین

اقتاادار و تساالب خااود ماای شناسااد" بااا توجااه بااه

ناارا "ایااران دیاادبان" هااا از ایااان م اااهیم باای ارتباااب در تیلیااال زوایااا ن ااام اندیشااگی "مجاهاادین خلاااق" اساات اده ماای کننااد آیاااا
آن هااا نماای دانناااد اساات اده از م ااااهیم "اسااتبداد" و "فاشیسااام" ،کااارکرد و کااارآیی خاااا خااود را دارد و هااار جااا نمااای تااوان آن هاااا
را هزینااه نمااو د پاساااخ امااا در ناخودآگااااه جمػاای ساااران ر یاام آخوناااد نه تااه اساات .تیلیااال "غلاای فرهناااگ" باار ایااان پایااه اساااتوار

اساات کااه "ایااران دیاادبان" هااا در نااارنوب ی ا واکاانه ان ػااالی نساابت بااه "مجاهاادین خلااق" هاار آننااه آنهااا بااه ر یاام ماای گوینااد
را مػکااوس نمااوده و بااه خااورد خلااق ه ماای دهنااد .اگاار "مجاهاادین خلااق" بگوینااد ماهیاات ر یاام "اسااتبداد دیناای" اساات آنهااا نیااز بااه
"نهاااره اساااتبداد مجاهااادین" اشااااره مااای کنناااد .اگااار "مجاهااادین خلاااق" بگویناااد ماهیااات ر یااام "فاشیسااام ماااذهبی" اسااات آنهاااا نیاااز باااه
"ماهیااات فاشیساااتی و انتقادناپاااذیر آناااان" مااای پردازناااد .اگااار "مجاهااادین خلاااق" در رابباااه باااا زنااادان و شاااکنجه بگویناااد آنهاااا نیاااز باااه
"کشااا " زنااادان و شاااکنجه در درون مجاهااادین نا ااال مااای آیناااد .اگااار "مجاهااادین خلاااق" باااه "کن ااارانس گوآدالاااپ" و م خاااور شااادن
انقاا ب و بااه سیاساات مماشااات اسااتػمار بااا ارتجاااظ بپردازنااد آنهااا نیااز مجاهاادین خلااق را ننااین ماای نماینااد کااه "ماای خواهنااد پااا
استػمارگران را به هر قیمت شده به این سرزمین باز کنند و وبنشان را یران کنند".
"واکااانه ان ػاااالی" و گاااارد دفااااغی" ر یااام آخوناااد در قباااال "ساااازمان یافتاااه تااارین اپوزوسااایون" کاااه بیشاااتر از هماااه ر یااام بااااور
دارد "آلترناتیو" است ،هنوز از نتایج سیر است.
اماااا در رابباااه باااا "جااار ت و تاااوان پاساااخگویی باااه انتقاااادات" توساااب رهبااار بایاااد بگاااوییم کاااه اگااار "ایاااران دیااادبان" هاااا انااادکی
درایااات باااه خااارن مااای دادناااد و فقاااب انااادکی از "واکااانه ان ػاااالی" خاااود مااای کاساااتند متوجاااه مااای شااادند کاااه اساساااا ف نیااااز نیسااات تاااا
رهبااار یااا جنااابه ،شخ اااا ف باااه پاساااخگویی باااه انتقاااادات بپاااردازد .رهبااار یااا جنااابه مااای بایسااات موا اااع کااا ن تشاااکی ت را
ت اااوریزه و تااادوین نمایاااد .همنناااین رهبااار مااای بایسااات کادرهاااا خاااود را باااه من اااور مواجهاااه و مقابلاااه باااا "دشااامن" از لیاااا
ت وریاا و قابػیاات تربیاات نمایااد .ایاان مهااام همااان نیااز اساات کااه در ا ااب باااه "کادرساااز " اباا ق ماای شااود" .مجاهااادین
خلاااق" از بااادو ت سااایس تاااا باااه اماااروز اهتماااام ویااا ه ا باااه مبیااار "کاااادر"" ،کاااادر سااااز " و مهااام تااار از "کادرهاااا هماااه جانباااه"
داشااته انااد" .غلااای فرهنااگ" نیاااز گرنااه کاااادر سااازمان نیسااات امااا باااه غنااوان غ اااو جناابه سراسااار مقاوماات ،باااه همااان میااازان
که آموخته است ،درس پس داده است.
باااه راساااتی اگااار باااه جاااا "غلااای فرهناااگ" کاااه پاساااخ هاااایه ،پاااارس "ایاااران دیااادبان" هاااا را در بااار داشااات ،یااا
پاسخ می داد غ وه بر پارس کردن" ،گاز" گرفتن نیز به من ه هور می رسید !

کاااادر ساااازمان

"ایاااران دیااادبان" در اداماااه آقاااا "بهاااروز رییاااانی" و "غلااای فرهناااگ" را "افاااراد شااابب زده ا " خواناااده اسااات "کاااه شااااگ و بااار
درختان را لشکر در یال یمله به خود می بینند و نون خبر از آن اشبا نمی شود غریو پیروز سر می دهند".
"غلااای فرهناااگ" باااا "شااابب زده" خواناااده شااادن مشاااکلی نااادارد" .بهاااروز غزیاااز" را نمااای دانااایم .اگااار آن شااابب" ،جنااابه سااارگ"
باشااد کااه بااه انق ا ب نااوین مااردم ایااران منتهاای ماای شااود و باادین سااان بومااار نکباات بااار فاشیساام مااذهبی یاااکم باار ایااران را در هاام
می پیند .آر " ،غلی فرهنگ" شبب زده است.
باااه راساااتی "ایاااران دیااادبان" هاااا را ناااه نیاااز زده باااود و زده اسااات کاااه دستگیرشااادگان  93خااارداد  03را یتااای بااادون ایاااراز
هویااات باااه قتااال رسااااندند باااه راساااتی "ایاااران دیااادبان" هاااا را ناااه نیاااز زده باااود و زده اسااات کاااه "فابماااه م ااابا " ،دختااار 29
سااااله را باااه قتااال (و ناااه یتااای اغااادام) رسااااندند باااه راساااتی "ایاااران دیااادبان" هاااا را ناااه نیاااز زده باااود و زده اسااات کاااه "قتااال
غااام" سااال  06را بااه انجااام رساااندند بااه راسااتی " ایااران دیاادبان" هااا را نااه نیااز زده بااود و زده اساات کااه "قباار"" ،باارزگ"،
"ق اااس"" ،وایاااد مسااااکونی" و ...اختاااراظ نمودناااد بااااه راساااتی " ایاااران دیاااادبان" هاااا را ناااه نیااااز ز ده باااود و زده اسااات کااااه
"باار دختاااران باااکره" را باااه انجااام رسااااندند بااه راساااتی "ایااران دیااادبان" هااا را ناااه نیااز زده باااود و زده اساات کاااه خاااانواده
ها مجاهدین اشر را به "جرم" دیدار با فرزندانشان به زندان و اغدام میکوم می کنند .....
اما در راببه با "شاگ و بر

درختان"؛

اگااار آن "شااااگ و بااار درختاااان" باااه م اباااه "لشاااگر" از م اااادیق غرباااده هاااا اوبااااه لبااااس شخ ااای اسااات کاااه مانناااد "پیاااراهن
قهاااوه ا " هاااا ینجاااره پااااره مااای کنناااد کاااه "ایااان هماااه لشاااگر آماااده باااه غشاااق رهبااار آماااده"! آر ؛ تاااا سااااندیس و ساااهمیه دانشاااگاه و
تب ااره بااارا اساااتخدام نیروهااا بسااایج و ...هسااات" ،غلاای فرهناااگ" ناااون "خباار از آن اشااابا نمااای شااود غریاااو پیاااروز سااار
می دهد".

"ایااران دیاادبان" هااا امااا بااه خیااال آنکااه منااا ره بااا "غلاای فرهنااگ" ااینه ا از بااازار مکاااره "باازن و در رو" اساات ادغاهااا
غجیااب و غریااب نیااز غر ااه ماای کننااد" .ایااران دیاادبان" ماادغی اساات کااه "بااه جهاات  ...نشااان دادن رسااوایی هااذیان گااویی هااا و
تناق ات سخنگویان مجاهدین  ...به این مقاله (اشاره به مقاله غلی فرهنگ) پرداخت( "...تاکیدات از من است).
در رابباااه باااا "هاااذیان گاااویی" کاااه آفتااااب آماااد دلیااال آفتااااب .برآشااا تگی "ایاااران دیااادبان" از ارا اااه مبایااار ت وریااا توساااب "غلااای
فرهناااگ" باالجباااار و ناخودآگااااه آنهاااا را باااه من اااور در اماااان مانااادن از تخریاااب هویااات باااه ساااو اسااات اده از مکاااانیزم دفااااغی
"انکاااار" ساااوق داده اسااات .آنهاااا باااا "هاااذیان گاااویی" خوانااادن مبایااار ت وریااا  ،ناداشاااته هاااا ت وریااا خاااود را در مػااارس دیاااد
همگان قرار دادند.
ادغاااا "نشاااان دادن  ...تناق اااات  "...نیاااز از ایااان قاغاااده مسااات نی نیسااات .نکتاااه یاااا ز ا همیااات اماااا آنجاااایی اسااات کاااه برنساااب
"هاااذیان گاااویی" را مااای تاااوان باااه ساااهولت دربااااره تماااام مبالاااب اسااات اده نماااود اماااا دربااااره "تناق اااات" مو اااوظ مت ااااوت اسااات.
بااارا آنکاااه "نشاااان دادن  ...تناق اااات  "...ااارفا ف در قالاااب یااا "ادغاااا" متوقااا نشاااود و باااه قاااول مجاهااادین خلاااق" ،مااااده" شاااود
ماای بایساات م ااادیق "تناااقس" در مقالااه "غلاای فرهنااگ" را نشااان داد .هاار ننااد ماای داناایم و ماای داننااد کااه دیااوار ت وری ا در قااد
و قامت شکنجه گران نبوده و نیست اما در این میان ،بی تردید ،آغاز کننده باز خاتمه دهنده آن نخواهد بود.
دریاااوزگی "ایاااران دیااادبان" اماااا آنجاسااات کاااه افساااار پااااره مااای کناااد و "بااادون دناااده و ترماااز"  ،اغترا اااات گساااترده مردمااای را
"تجمااع ننااد ن ااره در ایااران  63میلیااونی" ماای خوانااد! بااه ایتمااال قریااب بااه یقااین "ایااران دیاادبان" هااا هاار غاادد را بااا م اارب
 23ارزیاااابی مااای کنناااد .فااای الم ااال "ایاااران دیااادبان" یااا جمػیااات  2میلیاااون ن ااار را  233333تجماااع  23ن اااره مااای شناساااد .باااه
هاار یااال وقتاای ایاان بنااده هااا شاایبان از "مبایاار ت وریاا " ایاان ننااین واهمااه دارنااد نااه بسااا امکااان شااماره اغااداد باااال 23
برا آنها مقدور نباشد!
امااا بیاییااد فااارس کناایم کاااه "تجمااع ننااد ن اااره در ایااران  63میلیاااونی" بااه وقااوظ پیوسااات .آیااا ر یااام آخونااد بااه دلیااال "تجمااع نناااد
ن اااره در ایاااران  63میلیاااونی"  ،زماااین و زماااان را گااااز گرفااات و "نخسااات وزیااار اماااام" و "نمایناااده اماااام در مراسااام یاااج و بنیااااد
جانباااازان" را در ی ااار خاااانگی میباااوس نماااود آیاااا "ایاااران دیااادبان" هاااا مااای توانناااد اساااتػداد "گروهاااان"" ،گاااردان"" ،تیاااپ"
و ...مااااورد اساااات اده در مهااااار و ساااارکوب "تجمااااع ننااااد ن ااااره در ایااااران  63میلیااااونی" را در اختیااااار رساااا انه هااااا جمػاااای قاااارار
دهنااااد آیااااا بااااه دلیاااال "تجمااااع ننااااد ن ااااره در ایااااران  63میلیااااونی" در روزهااااا  12بهماااان 2 ،اساااا ند و  23اساااا ند تمااااام ورود
ایسااتگاه هاااا متااارو از خیاباااان ناااواب تاااا دروازه دولااات مسااادود باااود آیاااا باااه دلیااال "تجماااع نناااد ن اااره در ایاااران  63میلیاااونی" گلاااه
هاااا ویاااوه بسااایجی باااا زنجیااار ،ق ااال فرماااان ،قماااه ،باااابوم و در  23اسااا ند یتااای باااا سااا گااارم در میااادان انقااا ب تاااردد مااای
کردند
آیااا آننااه آمااد "فرافکناای بیهااوده" اساات !!! آیااا "ایااران دیاادبان" هااا کااه از "بػاام ت وری ا " بااه رغشااه مباات ماای شااوند ماای تواننااد
ی تػری از م هوم "فرافکنی" به م ابه "مکانیزم دفاغی" ارا ه دهند !
"ایااران دیاادبان" در ادامااه باااه شااکوهمندترین فااراز مقالااه خاااود ماای پردازنااد .ایااان "فااراز شااکوهمند"  ،مااو را بااار اناادام هاار تنابناااده
ا تااا سااااغت هاااا سااایخ نگااااه مااای دارد!!! در ایااان "فاااراز شااکوهمند"" ،ایاااران دیااادبان" هاااا" ،غجالتاااا ف دال ااال ن ااارت ماااردم از باناااد
تروریستی رجو را جهت استی ار بیشتر افراد شبب زده بار دیگر یادآور" می شوند.
بااادون تردیاااد! خاااالق متػاااال باااه "مجاهااادین خلاااق" ریااام کااارده اسااات کاااه ایاااران دیااادبان" هاااا "غجالتاااا ف دال ااال ن ااارت ماااردم از باناااد
تروریسااتی رجاااو " را یاااادآور شااادند ،اگاار آنهاااا انااادکی یو اااله مااای کردنااد و خ قیااات باااه خااارن ماای دادناااد باااه ایتماااال  3باااه 23
(باااا توجاااه باااه ایااان کاااه "ایاااران دیااادبان" هاااا تواناااایی شاااماره اغاااداد بااااال  23را ندارناااد باالجباااار از ایتماااال  3باااه  23اسااات اده
شد ).مجاهدین خلق که نندین و نند بار تمام شده بودند باز هم تمام می شدند!
بااار "دال ااال ن ااارت ماااردم از باناااد تروریساااتی رجاااو " اماااا نشاااان داد کاااه "ایاااران دیااادبان" ،تو ااایه پاااذیر اسااات" .غلااای فرهناااگ"
در مقالاااه "ماااه فشااااند ناااور و ساااگ غوغاااو کناااد" باااه "ایاااران دیااادبان" هاااا تو ااایه نماااو د کاااه در مواجهاااه باااا او از "جمػااای از
پ وهشاااگران" موسساااه مبالػاااات و پ وهشاااها سیاسااای یاااار ببلبناااد" .ایاااران دیااادبان" نیاااز ایااان تو ااایه را بااار رو نشااام نهااااد
و دست به کار شد!

"ایااران دیاادبان" هااا کااه گویااا از همپیااالگی هااا "میماااود نااادر " یااار بلبیااده بودنااد در ناااه دروؼ پاارداز و ریاکااار یااا
اانام واوا !" ،رفیاااق کبیااار" را بااادون ارا اااه یتااای یااا
ُسااا له والیااات گرفتاااار آمدناااد" .میماااود ناااادر " هاااا کاااه باااه مانناااد سااال خوشا ِ
سااند بااه قتاال "نا اار" و "ار نااگ" مااتهم ماای نماینااد همااان قاادم و قلاام را باار غلیااه "سااازمان هااا داخلاای دوساات" باار ماای دارنااد و
ادغاها هزار بار م ر شده خود را مجدداف واگویه می کنند.
امااا نااه ماای تااوان کاارد ! وقتاای "ییاادر م االیی" در برنامااه "دیااروز ،امااروز ،فااردا" ،گااا ماای ده ا د و دساات خااالی ر یاام را بااه
غیان ترین شکل ممکن به نمایه می گذارد از رده ها پایین تر وزارت نه انت ار می توان داشت
ایااراد "اتهااام" باادون ارا ااه یتاای یاا سااند قاباال اسااتناد یقااوقی و پااس از آن ،اتهامااات وارده را بااا وقایاات ی ا شااکنجه گاار" ،ایاان
هماااه ادلاااه" خوانااادن ،آیاااا نیاااز جاااز یما قااات پاااایوران اربااااب جهااال و جناااون و جنایااات و "دسااات خاااالی" آنهاااا را نمایاااان مااای
سازد
در پاسااخ بااه "ایااران دیاادبان" هااا بایااد بگااوییم کااه گرنااه ااییب اساات کااه در ت ااور هااا "جنااگ رواناای" ماای بایساات "دورؼ
را اینقدر بگویید تا باورپذیر شود" اما در دل این قانون ،تب ره ا نیز وجود دارد .تب ره به قرار ذیل است:
" کسی باید دروؼ را اینقدر بگوید تا باورپذیر شود که یداقل از اندکی مشروغیت در افکار غمومی برخوردار باشد".
کسااانی کااه تشاات رسااوایی شااان از ه اات آساامان زر و زور و تزویاار باار زمااین پرتاااب شااده اساات نماای تواننااد از ایاان "شااکر"هااا
بخورند.
از ساااو دیگااار نااارا "ایاااران دیااادبان" هاااا وقتااای از " قتااال غاااام و کشاااتار ماااردم بااای گنااااه اغااام از کاساااب و کاااارگر و پاسااادار و
ارتشاای و رویاااانی زن و مااارد و کاااو " دم مااای زننااد هااای اشااااره باااه سااااختار امنیتااای ر یاام آخوناااد  ،نقاااه سااارکوبگر کمیتاااه هاااا
در اوا اال انقاا ب و بساایج در پااس از آن و مهمتاار از آن نقااه شاابکه مػاادوم "غبااده پیااام" نماای کننااد آیااا ایاان ادغااا نیااز "دو خااب
ت ور بافی" است !
نااارا "ایااااران دیااادبان" هااااا وقتاااای از "بماااب و موشاااا و راکااات" و نقااااه مجاهاااادین در " گااارا آن را بااااه دشااامنان ایااااران ماااای
دادنااد" ماای گوینااد ،یتاای یکبااار نیااز بااه نگااونگی ارا ااه "گاارا" توسااب مجاهاادین و نیروهااا غملیاااتی ماارتبب بااا آن کااه قاغاادتا ف ماای
بایساات دسااتگیر ماای شاادند تااا اب غااات خااود را لااو دهنااد اشاااره نماای کننااد .ناارا تااا بااه امااروز یتاای یاا سااند درون تشااکی تی
مجاهاادین خلااق در ایاان راببااه توسااب ر یاام کااه بااه بساایار از خانااه هااا تیماای آنهااا دساات یافاات ،افشااا نشااده اساات ناارا بااه نقااه
شاااػارها جناااگ بلباناااه "جناااگ ،جناااگ تاااا رفاااع فتناااه از غاااالم" و "جناااگ ،جناااگ تاااا پیاااروز " و اناااواظ و اقساااام یماقااات هاااا
ن ااامی و سیاساای اشاااره نماای کننااد ناارا نماای گوینااد کااه در سااال  02-03االب غادالنااه در دسااترس بااود امااا پیاار ک تااار جماااران
مػتقد بود که "جنگ ،نػمت است"
"ایاااران دیااادبان" هاااا مااای بایسااات یکباااار بااارا همیشاااه و اااریب و شااا ا  ،باااا ارا اااه اساااناد ماااتقن و مبااارهن (باااا ذکااار تااااریخ و
سااااغت) بگویناااد کاااه در کااادام بمبااااران ،در کااادام موشااا بااااران و در کااادام راکااات پرانااای ،مجاهااادین خلاااق" ،گااارا" داده اناااد آیاااا
"ایااران دیاادبان" هااا یا ااار هسااتند اسااناد خااود را در اختیاااار یاا دادگاااه باا ین المللااای قاارار دهنااد تااا باااه من ااور اایت و ساااقم
ادغاهاااا آنهاااا اقااادام شاااود اگااار نناااین اساااناد در اختیاااار اسااات نااارا تاااا باااه اماااروز و باااه جهااات تناااویر افکاااار غماااومی ایاااران و
جهان نسبت به انتشار غلنی آنها اقدام نشده است .....
نااارا وقتااای "ایاااران دیااادبان" هاااا باااه جاسوسااای اشااااره مااای کنناااد یااا تػر یااا دقیاااق ،جاااامع و ملماااوس از ایااان م هاااوم ارا اااه نمااای
کنناااد باااه ارا اااه ناااه ناااوظ اب غااااتی و در ازا ناااه نیاااز و در ناااارنوب ناااه مناساااباتی ،باااه یااا اقااادام" ،جاسوسااای" ماااای
گویند
در رابباااه باااا "سااارویس اب غااااتی موسااااد" نیاااز باااه هااار یاااال امااات "شاااهیدپرور" و "همیشاااه در اااینه" متوجاااه نشاااد کاااه آیاااا
اب غاااات را موسااااد باااه "مجاهااادین خلاااق" مااای دهاااد و یاااا "مجاهااادین خلاااق" باااه موسااااد ! "ایاااران دیااادبان" را قسااام مااای دهااایم باااه
اروا خا َ 61تن که تکلی خلق ه را مشخ کند!

نکتااااه جالااااب امااااا مبیاااار "اسااااتػمارگران" اساااات .یاااااکمیتی کااااه موجودیاااات آن از دل کن اااارانس اسااااتػمار گوآدالااااپ و باااار
اساااتػمار "کمربناااد سااابز" بیااارون آماااده اسااات" ،ایاااران گیااات" را مااای آفریناااد و باااا "اساااتػمار" همگاااام و همپیماااان بااارا ناااابود
"اپوزوساایون انق بااای" ،نااارد غشاااق مااای باااازد و  ...از اینکاااه "مجاهااادین ...ماای خواهناااد پاااا اساااتػمارگران را باااه هااار قیمااات شاااده
به این سرزمین باز کنند و وبنشان را یران کنند ".ناله می کند! آب سر باال برود قورباغه ابوالػبا می خواند!
و اما در راببه با پاراگرا

آخر "ایران دیدبان" ها؛

پاسخ را  93سال پیه" ،مسػود رجو " با قابػیت ارا ه نمود:
" بیچااارش شااس ار ااتان تی ا بااه ک ا  ،هلاللااه رن ،بااا ااال ه مارشااید ا بااا ن اال ایمااان چااه مااهنااد کاارد ااا هاار چااه ماای مااهن اد
بااار اااای ا مااای تاااادش هاااا تاریااان باااه کماااین مارشاااید بنشاااینند ،تاااا ا ااایرز اااارند ،ب شاااانندز ا در تاااه ماااان اندارناااد .ا ااای
مارشید در ا ارت هی مارشید ا ت ا ار شالادت هر مارشید نیر هراران تارش بر مااهد ماا ت".
"ایاااران دیااادبان" ت اااور مااای کناااد باااا بیاااان جم تااای همناااون "رهبااار مجاهااادین یتااای نتوانساااته خیانتهاااایه را بااارا سااامپاتها و
هااوادارانه توجیااه کنااد تااا شاابها بتواننااد رایاات بخواب نااد و ایاان همااه بااه خااود زیماات ندهنااد کااه ننااگ را بااا رنااگ پااا کننااد، ".
"غلااای فرهنااا " را تیریااا نماااوده و او را باااه "ساااکوت" وا مااای دارد .غافااال از آنکاااه آنناااه "غلااای فرهناااگ" انجاااام مااای دهاااد و
ک فااه گااای "ایااران دیااادبان" را بااه و اااو نمایااان مااای سااازد از آماااوزه هااا "رهبااار مقاوماات" در "جناااگ ااد برابااار" اخااذ شاااده
است.
آننااه "غلاای فرهنااگ" انجااام ماای دهااد فػ ا ف در واد قلاام اساات " .وا بااه روز کااه مشاات را بااا مشاات و گلولااه را بااا گلولااه پاسااخ
دهیم".
در رابباااه باااا "جاااادو جنبااال ل اااو " بایاااد بگاااوییم آن کسااای کاااه ا یااان غمااال را مرتکاااب شاااد هماااان کسااای باااود کاااه در باااول ییاااات
ننگاااین اه یتااای یکباااار "فػااال"" ،فاغااال" و "م ػاااول" را بااار بباااق قواغاااد دساااتور زباااان فارسااای باااه کاااار ن ُبااارد تاااا اینکاااه باااه در
وا ل شد.
و امااا در راببااه بااا جملااه ااییب "ننااگ بااا رنااگ پااا نماای شااود" .بااه راسااتی ناارا "ایااران دیاادبان" هااا باار ریااه و ریشااه خااود
ُت ا ماای ریزنااد و خااود زناای ماای کننااد آیااا "ایااران دیاادبان" هااا فرامااوه کاارده انااد کااه در "باایه از بیساات ماااه" گذشااته ،دیااوار
هااا شاااهر تهاااران آکنااده از شاااػارها "مااار بااار دیکتاااتور"" ،مااار بااار ا اال والیااات فقیاااه" و "مااار باار خامناااه ا " باااود آیاااا
"ایااران دیاادبان" هااا فر امااوه کاارده انااد کااه شااب هااا ماازدوران بساایجی در ساابب شااهر تااردد ماای کردنااد تااا شااػارها را بااا رنااگ،
پا کنند
جملاااه "نناااگ باااا رناااگ پاااا نمااای شاااود" را اولاااین باااار پاااس از شاااهادت "نااادا آقاسااالبان" در دیاااوار خیاباااان ساااهرورد جناااوبی
(تقاااابع تخااات بااااووس -ساااهرورد ) نوشاااته بودناااد .قبااال از آن بااار هماااان دیاااوار نوشاااته بودناااد " نااادا ماااا نمااارده؛ ایااان دولتاااه کاااه
ماارده" امااا ماازدوران بساایج بااا رنااگ آن را پوشااانده بودنااد و پااس از آن جملااه مػاارو "ننااگ بااا رنااگ پااا نماای شااود" افاازوده
شده بود .مزدوران که دیدند این قافله سر باز ایستادن ندارد مجبور شدند بر رو همان دیوار نقه گل و بلبل بکشند.
آیااا "ایااران دیاادبان" هااا ،دیوارهااا ساایمانی بلااو
است

هااا فاااز  2و  1شااهر

اکباتااان را دیااده انااد ناارا ایاان دیوارهااا ساایاه شاااده

آیااا "ایااران دیاادبان" هااا ،دیوارهااا خیابااان سااتارخان را دیااده انااد ناارا ایاان دیوارهااا ساایاه شااده اساات اهااالی سااتارخان بااه ایاان
دیوارها به بنز" ،دیوار پلنگی" می گویند.
"ایاااران دیااادبان" هاااا غجالتاااا ف پاساااخ هاااا "غلااای فرهناااگ" را داشاااته باشاااند و مااازه مااازه کنناااد تاااا ایااان باااار باااه وقااات پاااارس کاااردن
شمرده تر و با یو له تر این غمل ماهو را انجام دهند.

:پی نوشت
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http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=1503
http://www.pezhvakeiran.com /page1.php?id=30594
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=30840
http://www.ariairan.com/ea/?mod=view&id=11295
http://www.irandidban.com/fa/viewpoint-16369
http://www.irandidban.com/fa/viewpoint-16379
http://www.didgah.net/maghalehkamel.php?1id=24692
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