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  اينک؛ 



  :  به منقای ايرج مصداقینامه آ
  

  آقای حسيبی عزيز سالم 
  

شود موضعگيری  داستان کمپ تيف مانند داستان خود مجاهدين پيچيده است، به راحتی نمیراستش 
   .بسياری از مسائل را بايستی در نظر گرفت. کرد
مجاهدين . هاست ، اين کمپ در نزديکی اشرف و زير نظر آمريکايیکمپ تيف در اشرف نيست -١

ها چنين چيزی را  موقعيت آن. توانند داشته باشند خلق هم تسلطی روی آن ندارند و اساسًا هم نمی
   .المللی در جريان امر هستم من الاقل از طريق کانال های بين. کند ايجاب نمی

  
 کردند به تقر در کمپ اشرفها شروع به مصاحبه با افراد مس  آمريکايی که اين کمپ بعد از اين-٢

ای خواهان جدايی از    و در اين ميان عدهها را بازجويی کرده شش نهاد آمريکايی آن. دوجود آم
  .شد  نفر می۵٠٠تعداد اين  افراد بالغ بر . مجاهدين شدند که به کمپ تيف منتقل شدند

  
کمپ . کردندها به ايران بازگشتند و بقيه در تيف مانده و مشکالت را تحمل  ر از آن نف٣٠٠بيش از 

کسانی که به آن جا منتقل . تر از کمپ اشرف تيف ابتدا چادر بود و زندگی در آن بسيار سخت
  . شدند نسبت به اشرف از امکانات بسيار کمتری برخوردار بودند می

  
هايی هم که به  بچه. گشت به سردرگمی خود نيروهای آمريکايی در ابتدا بخشی از مشکالت برمی

چرا که در . شوند بتدا تصورشان بر اين بود که به زودی تعيين تکليف میتيف رفته بودند ا
در ابتدا برخورد . مصاحبه با نيروهای آمريکايی با وعده و وعيد های مختلف هم روبرو شده بودند

ها بيشتر به دنبال انحالل مجاهدين بودند ولی بعدها ظاهرًا به  کرد آن نيروهای آمريکايی فرق می
  .  که با آن مواجه شدند برخوردشان تغيير کردخاطر مشکالتی

  
اند با مجاهدين تعيين  چرا که آمريکا و اروپا هنوز نتوانسته. اين افراد در کمپ تيف ماندند معطل

ها در اروپا ديدار و  از يک طرف مجاهدين در ليست تروريستی هستند، اما با آن. تکليف کنند
ها را به عنوان  توانند آن وانين دست و پا گير اداری نمیکنند و از طرف ديگر به خاطر ق گفتگو می

  . پناهنده بپذيرند
ها به اروپا و آمريکا  البته مجاهدين هم تمايلی به حل و فصل کار اين افراد نداشتند چرا که اگر اين

چنانکه همين . آورده شوند مشکالتی در خود اشرف پيش آمده و افرادی خواهان جدايی خواهند شد
خواهند به تيف بروند  خواهند در روابط مجاهدين باشند و نمی هم يک کمپ از کسانی که نمیاالن 

  . در همان اشرف تشکيل شده است
البته اين . کشند شرايط سختی را دارند ها هم چون در بيم و اميد هستند و انتظار می خود اين بچه

افراد گاه متجاوز از . پ رمادی بودسابقًا همين وضعيت برای کردها در کم. برای اولين بار نيست
سازمان ملل . آن موقع پای آمريکا هم در ميان نبود.  سال در کمپ ماندند تا تعيين تکليف شدند٢٠

  . کردند ی کافی همراهی نمی های اروپايی و آمريکايی به اندازه ولی دولت. بود و صليب سرخ
  

ها را به عنوان پناهنده پذيرفت ولی  و آنعاقبت سازمان ملل با افراد حاضر در تيف مصاحبه کرد 
 پرونده ٩دولت سوئد . مشکل وجود مارک تروريستی است. ها را بپذيرد دولتی در دنيا نيست که آن

من . ها نيستند ً آمريکايی يعنی مشکل صرفا. ای را که به اداره مهاجرت ارجاع شده يک جا رد کرد
  .ردمبا مسئولين سازمان ملل در اين زمينه صحبت ک



  . ها بودم من در سه سال گذشته به طور مداوم پيگير کار اين بچه
ها زخمی شده و بيش از يک سال  يکی از موارد همسر دوست من است که در بمباران آمريکايی

نام وی در اسناد سوئٔدی به عنوان شوهر دوستم ثبت است ولی مشکل چنان . بستری بوده است
مبرزترين وکالی . شوند  صًال حاضر به گفتگو در اين باره نمیکه گفتم ليست تروريستی است و ا

  . شود کرد گويند در اين مورد کاری نمی سوئدی نيز می
اما يک نفر از کسانی که به ايران رفته بود و از طرف رژيم به سوئد باز پس فرستاده شده بود در 

  . جا قبول شده است اين
تواند به  ر سوئد است و پناهندگی سوئٔد را داشته نمی فرزند د۵اما يک نفر از کسانی که دارای 

ها مشکل به  اين که گفته شود آمريکايی. سوئد برگردد و سيستم امنيتی پرونده او را رد کرده است
اند و حتا به ابوغريب  ها را سرکوب کرده درست است که بارها آن. وجود آوردند واقعی نيست

. کردند های اروپايی بهتر عمل می کنيد اين دولت  ما فکر میا... اند و  اند، بازداشت کرده برده
  . گونه که هست بايد ديد خواهم بگويم مشکل را آن می

  
المللی، سازمان ملل و دولت آمريکا و ديگر نيروهای درگير اين است که  تالش صليب سرخ بين

  . افراد را مجبور به رفتن به ايران کنند
  

... ان رژيم، مانند کريم حقی، مسعود خدابنده، حسين سبحانی ودر اين ميان تعدادی از مزدور
های تابعه که وابسته به وزارت اطالعات  بان، اينترلينک و سايت های ايران ديده همچنين سايت

کنند هر طور شده افراد را به رفتن نزد رژيم سوق  هستند نيز آتش بيار معرکه شده و تالش می
  . دهند

  
اگر يادتان باشد يک جوان ايرانی به خاطر کاغذ بازی بين . معمول هم هستالبته کاغذ بازی های 

 سال در فرودگاه شارل دوگل فرانسه زندگی کرد و امکان خروج از فرودگاه ١٢بلژيک و فرانسه 
اين افراد که االن در عراق هستند که هيچ قانونی ندارد و هرکس صبح زودتر پا بشه . را نيافت

  . پادشاه است
  

حاال هم که .  قرار شد اين افراد به ترکيه بروند ولی دولت ترکيه در آخرين لحظه نپذيرفتابتدا
ی  های عراقی سرخود افراد را گرفته و به بهانه ها گرفته، سيطره دولت آمريکا ليسه پاس برای آن

  . هيچکس ديگری را قبول ندارد. کسی به کسی نيست. دارند نگاه می... چک هويت و 
ز طريق دولت عراق صادر شده اما دولت خودمختار کردستان آن را قبول ندارد و ليسه پاس ا

منظورم از . گويد اينجا کردستان است و ربطی به عراق ندارد می. دهد اجازه خروج به افراد نمی
  . اين توضيحات اين است که کار به اين سادگی نيست

ای از  ميل و اصرار خود و با امضاء ورقهاين افراد به . ها هستم من از نزديک در جريان کار بچه
و مقدمات خروج سه نفر . ام ها جا تهيه کرده من تا به حال برای سه نفر از آن. شوند کمپ خارج می

  . يکی از دوستانم در سيطره عراقی ها گير کرده. کنم ديگر از ترکيه را تهيه می
شان   به کمک دارند از هر نظر اما مشکلها نياز اين بچه. نفر از دوستانم هم اکنون در تيف هستند۴

ها  از دولت. ترها فشار آورد بايستی روی پارلمان. خورد فقط موضوع پيچ می. شود باهياهو حل نمی
چند وقت . فقط به دنبال مطامع سياسی هستند. سوزد کسی دلش برای اين افراد نمی. بازخواست کرد

علوم بود ارزشی برای اين افراد قائل پيش حزب کمونيست کارگری يک هياهويی کرد ولی م
  . نيستند

به نظر من مزدوران رژيم به دنبال حل و فصل . رژيم و مزدورانش هم اين وسط فعال هستند
مصاحبه کانال يک با قشقاوی يکی از . برند ها خط رژيم را پيش می آن. ی اين افراد نيستند مسئله



های اين دسته افراد را نگاه کنيد يک کلمه عليه  سايت. همين افراد آب به آسياب رژيم ريختن بود
  . کنيد رژيم پيدا نمی

با اين . از هيچ رذالتی فروگذار نميکند. کريم حقی مزدوری است که باعث خودکشی همسرش شد
. ی بسيار خوب در هلند است که پناهنده است و يک روز هم کار نکرده، در حال ساخت يک خانه

بالفاصله مصاحبه . ها بلندگو داده شود شوند، به نظر من نبايستی به اين ها توسط رژيم کوک می اين
  . های وابسته به وزارت اطالعات گذاشتند با قشقاوی را در سايت

  
. ای با مجاهدين ندارم ولی اينطوری هم نيست که خودم را گول خورده فرض کنم من خودم رابطه

ز هم خيلی خوشحالم که به دام اکثريت و حزب من هنو. غالب اين بچه ها هم چنين احساسی ندارند
  . نيفتادم... توده و اقليت و 

من صد بار رجوی را به کيانوری و نگهدار و توکل، حسين زهری و مصطفی مدنی و رهبران 
  . دهم ترجيح می... پيکار و رنجبران و 

وامدار او هستند من صدام حسين را بارها به آدمی مثل جالل طالبانی که بسياری از نيروهای چپ 
من مجاهدين را دشمن مردم ايران . دهم اش را تبريک گفتند ترجيح می جمهوری و در ضمن رياست

  . دانم نمی
متأسفانه اين حقيقت دارد، مجاهدين را بگذاريم کنار و فکر کنيم که اصًال نيستند شما يک جا را به 

 ايران هسند لطفًا نام دوستان مردم اگر مجاهدين دشمن مردم. من نشان دهيد که به ان دل ببندم
به همين خاطر است که . به نظر من متأسفانه مجاهدين هنوز از بسياری سر هستند. ايران را ببريد

  . کنم به شکل مستقل به کار خودم ادامه دهم سعی می
های  درست است که اصوًال جريان.  نيستها حکم فرما  آن درست است روابط دمکراتيک بين

شان بد  برند، درست است که برخوردشان با منتقدين ايدئولوژيک راه به انحصار و توتاليتاريسم می
 سال است زير ٢۶ها  های ايرانی اين خصوصيت را ندارند؟ تازه آن است اما کدام يک از جريان

.  فشار نيستند اين خصوصيت را دارندضرب هستند و بقيه در همين اروپا و در حالی که تحت
اگر . خمينی از توی ما در آمد به ما تحميل نشد. ايم مان عقب مانده مشکل اينجاست که ما و جامعه

  . شود يک دهم خمينی را به جامعه سوئد تحميل کرد دنيا جمع شوند نمی
ای رحوی بود که واال اگر به ج. ی قدرتش يک سايت فکسنی است خدا را بنده نيست طرف محدوده

فداييانی داشت که حاضر بودند جانشان را به خاطرش بدهند، من و شما را از روی زمين بر 
  . داشت می

ها مجاهدين خلق ايرانند و  آن. منظورم اين است که مجاهدين هم بخشی از جامعه عقب مانده ايرانند
  . نه خلق سوئد

 و تبليغات ديوانه وار حزب توده در اين کنم احساسات امپرياليسم ستيزانه راستش من فکر می
همين االن هم متأسفانه بخشی از روشنفکران . های سال به عقب برده است زمينه کشور ما را سال

 به نظرم .ای سقوط کرده است به زرافشان نگاه کنيد به چه ورطه. ما دارای همين معضل هستند
 بسياری از اطالعاتی که در نامه داديد تان کرديد اشکال دارد وگرنه  نامه توضيحی که ضميمه

   .صحيح است
  

  با بهترين آرزوها و با تشکر از زحمات شما
  

  ايرج مصداقی 

  پايان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  :سخنی با آقای مصداقیو اينک 
  

   2008 ژانويه ششم
  

  آقای ايرج مصداقی،
 مطالبی که شما در باره اقدام من برای  به ويژه باواندم ونامه شما را چند بار خ

 جدا شده از سازمان مجاهدين خلق به ديگران نوشته و يا گفته کمک به پناهندگان
 مطالب نامهغيرعادی بودن به با هر بار خواندن و مقايسه کردن . بوديد مقايسه کردم

 جا دارد .شت بيشتر پی بردم بودن تفکر و انديشه نويسنده آن دا غيرعادیاز نشان که
 و تمامی گفته ها و نوشته های شما را تيمی از روان شناسان و جامعه اين نامه

شناسان ايرانی مورد بررسی قرار دهند زيرا بسياری از مطالب مورد نظر صرفا 
.  داردتعموميه معدودی از مردم نيست، بلکه به نوع و ميزانی مختص شما و يا عد
ولی .  همين است به من نوشته بوديد در باال نيز شما ای کهنامهر دليل اصلی انتشا

  بی پناه و درمانده گفته هايم در مورد اين انسان هایاگر می بينيد که در نوشته ها و
 در عراق و منطقه نيروهای امريکائیکردار  سازمان مجاهدين و يا  کردارسخنی از
 و جان هيچ انسان ن اين عزيزانو کوچک ترين ارزشی برای جا که هر دخاورميانه

قائل نيستند برای اين است که پرونده جنايات هر دو ری به غير از خودشان ديگ
 چند صد تن متکی به اسناد تاريخی است و مردم جهان به محض اينکه پی ببرند

 به عمق  امريکائی در عراق قرار دارند نيروهایمجاهد پيشين زير سلطه مستقيم
 پی خواهند برد و نيازی به تشريح وضعيت خطير آن می کشندی که  و رنجمصيبت

      . د بودها از سوی من نخواه
  

مطالب و موارد زيادی در نامه شما وجود دارد که بررسی کامل تمامی آن ها در اين 
  :مختصر نمی گنجد، اما سعی می کنم موارد معين و مهم تری را در زير مطرح کنم

  
تيف مانند داستان خود مجاهدين پيچيده است، به راحتی داستان کمپ   «:نوشته ايد .1

  » .بسياری از مسائل را بايستی در نظر گرفت. شود موضعگيری کرد نمی
اعضای پيشين سازمان من نزديک به شش ماه است که با وضعيت خطير 

و به طور روزانه با  از نزديک آشنا شده )TIPF( کمپ تيف مجاهدين خلق در
نجات  هدفی به غير از کمک و همراهی با آن ها برای  وآن ها تماس داشته

مسئله برای من .  در معرض خطر است نداشته امجانشان که از جهات مختلف
جای .  اين نيستبه انسانی داشته و امروز هم به غير ازاز روز اول صرفا جن

بسی تأسف و تعجب است که شما جنبه انسانی اين امر را به کلی ناديده گرفته و 
جان جمعی انسان در خطر است، درگيری . !قلمداد می کنيد" پيچيده" آن را

سياسی پيشين يا کنونی آن ها و باور سياسی آن ها نيز برای هرکسی که به 
به شما قول می دهم برای من . کرامت انسان احترام بگذارد نبايد مورد نظر باشد

 .کم ترين اهميتی نداشته و نخواهد داشت



، اين کمپ در نزديکی اشرف و زير نظر کمپ تيف در اشرف نيست« :   نوشته ايد .2
توانند داشته  مجاهدين خلق هم تسلطی روی آن ندارند و اساسًا هم نمی. هاست آمريکايی

من الاقل از طريق کانال های . کند ها چنين چيزی را ايجاب نمی موقعيت آن. باشند
  .» .المللی در جريان امر هستم بين
 نمی با وجود براين کمپ تيف در اشرف است، ه و ننوشته بودم کهتگز نگفمن هر

زيرا . دانم چه لزومی دارد که شما در نامه خود به اين امر حتا اشاره ای هم بکنيد
 .هيچ تأثيری نداردی که کشيده و در حال کشيدن هستند در بيان ميزان درد و رنج

 اوال» های بين المللیکانال « شما با تکيه بر اما جای بسی تعجب است که 
اساسا هم «  دومًا نوشته ايد .دخالت مجاهدين را در کمپ تيف انکار می کنيد

ستيد که از روابط به نظر می رسد تنها شما ه !» داشته باشند]دخالت[نمی توانند 
بی خبر مانده ايد وگرنه همگان می دانند  يی مجاهدين با نيروهای آمريکاتنگاتنگ

وهای آمريکائی ت ستون پنجم در اختيار سياستمداران و نيرکه مجاهدين به صور
ر به ايران را در سر می آرزوی حمله نظامی اين کشوو گرفته اند قرار

اگر در مسعود رجوی ذره ای از شرافت انسانی باقی مانده بود به . پرورانند
حمله نظامی امريکا که کشور ما را مثل کشور عراق با خاک يکسان خواهد کرد 

از  اگر. ميليون ها کشته و آواره بر جای خواهد نهاد شديدا مخالفت می کردو 
 و  ناميده ايد»کانال های بين المللی«   در نامه خود کانال هايی که آن رادرون

 بزنيد و در روشنايی آفتاب نگاهی به  گهگاه سری به بيرونطبعا تاريک است
 به امريکا و آقای رجوی ره سرسپردگیدور و برتان اندازيد عرايض من دربا

 باور ش هستيدکه شما نگران مظلوميت و بی گناهيی  امپرياليزمخدمات او را به
  .خواهيد کرد

     
 . »ها را بازجويی کرده  شش نهاد آمريکايی آن«: نوشته ايد .3
  

 جويا شويد که نام اين شش »کانال های بين المللی« آيا ممکن است از درون 
و آيا ممکن است بفرمائيد به قول شما . دشان چه بوده؟و منظور و مقصو" نهاد"

اصوال در عراق چه می کردند و به چه دليل از اين » شش نهاد آمريکايی« اين 
 ها طرف کره زمين به طرف ديگر کره زمين برای فضولی هايی که به آن

ای که به من نوشته ايد و شما در سراسر نامه . ؟مربوط نيست لشگر کشيده اند
 حضور نيروهای  وجود دارد در جاهای ديگرشته ها و گفته هايی کهو ندر

راستی !. ق امری طبيعی و برحق تلقی کرده ايدانگليس و امريکا را در عرا
 آيا شما  آيا مطمئن هستيد که از نظر فکری هم از آقای رجوی بريده ايد؟.چرا؟

داريد؟ آيا ه ای ر رابطه با وطن خود هم عالقبه کتاب ها و مقاله های تاريخی د
 نخبه ترين  امروزهکه» 1332 مرداد 28کودتای « از واقعه ای به نام 

 مورخين و مفسرين سياسی از آن به عنوان پله اول سقوط ايران به منجالب
آيا از نخست وزيری که او را دکتر داريد؟ جمهوری اسالمی نام می برند خبر 

  سياستمداران امريکا و انگليس  کهداريددند در ايران خبر محمد مصدق می نامي



 کرده بودند و ه مردم ايران با کودتايی سرنگون به جرم خدمتگزاری بدولتش را
 آن ها باشد نه  و سرسپرده را به جايش نشانده بودند که خدمتگزارمحمدرضا شاه
بيماری مزمن يا « جلد کتاب خود را به 4شما فصلی از عجبا که . ؟مردم ايران

ناديده   ،مزمن بيماریدر حاليکه .  تخصيص داده ايد» واقعيت هاناديده انگاری
 واقعيتیدر هر .  پنهان ميمانندواقعيت ها است که در پشت حقيقت هايیانگاری 

وجود جمهوری اسالمی و مظالمی که بر زندانيان سياسی .  نهفته است حقيقتی، 
 ايران بر مردم روا ميدارد و ديگر کردار ظالمانه و وحشيانه ای که در سراسر

 تلخ نيست، اما جای تأسف است که واقعيتايران ِاعمال می کند چيزی بجز يک 
شما با اينهمه کتاب و نوشته و مصاحبه و سخنرانی که تاکنون از خود بجای 

نهفته  تلخ واقعيت که در پشت اين حقايقیگذاشته ايد حتا اشاره ای هم به کشف 
  : من نوشته ايددر پايان نامه خود بهنکرده و است 

  
کنم احساسات امپرياليسم ستيزانه و تبليغات ديوانه وار حزب توده در  راستش من فکر می    

همين االن هم متأسفانه بخشی از . های سال به عقب برده است کشور ما را سالاين زمينه 
 کرده ای سقوط به زرافشان نگاه کنيد به چه ورطه. روشنفکران ما دارای همين معضل هستند

    .است
  

 شرافت نزول  بيماری خطرناکشانه ايست از ن پاراگراف از نامه شماو اين
به چشم بيش از ديگران   مجاهد و سلطنت طلب طيف  افرادی از در کهانسانی

دکتر محمد مصدق و دکتر   زنده يادان شهامت و شجاعت نيزآن ها. می خورد
 مبارزات ی معروف به دوران در سال ها در برابر امپرياليزم راحسين فاطمی
احساسات امپرياليسم ستيزانه و تبليغات ديوانه وار   نهضت ملی به حساباستقالل طلبانه

   .می گذارند» های سال به عقب برده است کشور ما را سال«که به گمان شما  حزب توده
  

   آقای مصداقی؛
حقيقت   کشف باعث خواهد شد که مردم ازی تلخواقعيت ها دست و پا زدن در

پناه بردن به آغوش . باز مانند  نهفته است در پشت واقعيت های زمانهی کههاي
   . استنبرده ری را در جهان سال های سال به جلوهيچ کشوامپرياليزم 

  
ن م. » ای سقوط کرده است به زرافشان نگاه کنيد به چه ورطه«:  نوشته ايد. 4

  و ديگران خيلی ديرتر از آن که من و ميدانم کهديرزمانی است به او نگاه کرده ام
.  است بوده کردههنرمندانه عبور مرز بين واقعيت و حقيقت از مينگاهش می کن

.  سخن می گوييد؟ چه سقوطی از و؟ از چه ورطه شمانمی دانمبه راستی 
 در  که مشغول استحقايقی آگاه کردن ديگران از  به،زرافشان در اوج انسانيت

اما شما به شهادت نوشته ها و گفته هايتان در . هفته است نپشت پرده واقعيت ها
        !   به سر می بريدمرز بين واقعيت و حقيقتنگرانی گذشتن مردم ايران از 

         



  
  
  
  
  
  
  


