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 رهبران و جنايات مأمورين
  سام قندچی

   
 در   جمهوري اسالمي،وواک رژيم شاه يا ساواک نظير  اين موضوع تازه اي نيست که مأموران امنيتي رژيمي،

 با لبخند از بي اطالعي   مخالفين را شکنجه و اعدام کنند، و رهبران کشور در مصاحبه هاي مطبوعاتي خود، سياهچالها،
 از دموکراسي و  همچنين اين هم چيز تازه اي نيست که دولت هائي نظير دولت بوش،. ن وقايعي سخن گويندخود از چني

  . ويتنام انجام دهند، نظير دوران جنگ  را، با تأييد ضمني مقامات باال،عراقآزادي سخن گويند اما جنايات ارتش در 
   

 و مصاحبه هاي مطبوعاتي آيت اهللا ها، رهبران مذهبي   آمريکائي،نيک برگجنايت هولناک اسالمگرايان در گردن زدن 
 از جمله جمهوري اسالمي ايران، بدون احساس مسوليت آنان در  مي اسالمگرايان، و دولت هاي طرفدار اسالمگرايان،حا

 سلمان  سپتامبرشاهد آن بوده ايم، و همه فتواي قتل11 و چه قبل و چه بعد از  باره چنين جناياتي نيز، چيز تازه اي نيست،
 و همه اينگونه جنايايت را پيش از اسالمگرائي،فاشيسم و يا کمونيسم چه قبل  . توسط آيت اهللا خميني را به ياد داريمرشدي
  . به دنيا عرضه کرده اند  بعد از تسويه هاي زمان استالين، وچه

   
 مأمورين خود را به محافل  ، مجاهدين خلق ايران و رهبرانسلطنت طلبانرهبران اپوزيسيون خارج از قدرت نيز، نظير 

به رهبران و نيروهاي سياسي مخالف خود را از طريق آن مأمورين، انجام * شخصي* و هر حمله  گوناگون ميفرستند،
 و از چنين رفتاري در رابطه با   در مصاحبه هاي مطبوعاتي با خبرنگاران لبخند ميزنند، ميدهند،؛ وقتي خود نظير گذشته،

 هم چيز تازه اي نسلطنت رسمي و غير رسمي ايرا اظهار بي اطالعي ميکنند، البته تفاوت  نيروهاي دموکراسي طلب،
  .نيست

   
 که رهبران جريانات سياسي در مقابل  آنچه تازه است اين است که در زماني که اينترنت امکان آنرا بوجود آورده است، 

 و فکر ميکنند که مردم نميدانند که  مردم مستقيمأ جوابگو باشند، اين رهبران خود را در هزار قلعه از مردم مخفي ميکنند،
  . بلکه از حساب پس دادن به مردم است اينها از رژيم نيست،مخفي شدن 

   
 اين نوهم را ايجاد  در گذشته بسياري از رهبران گروههاي سياسي که در نزديکي محافل مردمي زندگي ميکردند، 

وز اگر رضا امر.  و به اين دليل به جلو نميايند، که مسوليت بگيرند ميکردند که گوئي در کوه و کمند در مبارزه هستند،
چطور وقت دارند که با . پهلوي يا مريم رجوي حتي اگر در کوه و کمند هم باشند، ميتوانند از اينترنت به مردم جواب دهند

  !خبرنگاران بي اهميت صحبت کنند، اما به ايرانيان وقت پاسخ گوئي ندارند
   

 خاطر   رجوي ها و رهبران ديگر مجاهدين،من بارها در گذشته به رضا پهلوي و ديگر رهبران سلطنت طلب، و نيز به
 و حمله به نيروهاي دموکراسي خواه  نشان کرده ام که از امکان نام مستعار در شبکه اينترنت براي گسيل مأموران خود،

 به مردم   و به عوض نظير نيروهاي دموکراسي خواه، از امکانات اينتر نت براي جوابگوئي مستقيم ايران استفاده نکنند،
 رضا پهلوي و مجاهدين از اعمال مأمورين خود اظهار بي اطالعي ميکنند، در  ولي در عمل باز در حرف،. ستفاده کنندا

 که کارش حمله به شخصيتهاي جنبش دموکراسي خواهي ايران   نظير تلويزيون آزادي، صورتيکه جريانات وابسته به آنها،
  .داست، به روش هاي دوران شاه و ساواک ادامه ميدهن

   
 و با نام مستعار به رهبران نيروهاي دموکراسي خواه  مأمورين رضا پهلوي و مجاهدين به تاالرهاي بحث مستقل ميايند،

 تا آنها را وادار به پاسخ مشابه کنند و از اعتبار آنان بکاهند، زمانيکه رضا پهلوي و مريم  فحش هاي رکيک ميدهند،
  . مشغول روابط عمومي هستند ي از پيش تعيين شده، در مصاحبه ها رجوي خيلي مودب و زيبا،
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 و با استفاده از امکان نام هاي مستعار  در واقع اين مأمورين از مودب بودن و آزاد بودن تاالرهاي مستقل سو استفاده کرده، 
دف قرار داده و بحث  ه  نظرات سياسي خود را طرح ميکنند،  رهبران جنبش را که با نام واقعي در آن مکانها، در اينترنت،

هاي سياسي را منحرف ميکنند، و نطير شعبان بي مخ کساني را که از قبل هدف قرار داده اند، تحت ظاهر دعواي 
 و در عوض خيلي تميز و   رهبران اين جريانات شرکت نميکنند، که پاسخ گو باشند،  .له فرار ميدهندمورد حم* شخصي*

 برايشان ديگران را مورد ضرب و   و مأمورانشان نظير ساواک زمان شاه،  در مصاحبه با فاکس نيوز حرف ميزنند، زيبا،
  .شتم قرار ميدهند

   
 ظاهر مودب رهبران  . و همان فحش هاي مأمورينشان را بدهند رجوي بيايند،من ترجيه ميدهم که خود رضا پهلوي و مريم 

 اينگونه حمالت در   قرار ميدهند *شخصي* مخالفين را مورد حمله   وقتي مأمورينشان در خفا، سياسي چه سودي دارد،
  . شدند نابودخفا ، به شکنجه و قتل هاي زمان شاه و جمهوري اسالمي انجاميد، و چه بسيار

   
 که خود را طرفدار سلطنت يا مجاهدين نشان   که اين افراد مأمورين جمهوري اسالمي نيستند، من مشخص کرده ام

مورد تلويزيون در .  و همه شان مستقيمأ از جريانات شلطنت طلب و مجاهدين هستند  و به اين اعمال دست ميزنند، داده،
  . آزادي که اين واقعيت بر همه عيان است

   
 با پاسخ مشابه به رضا پهلوي   بايستي حمالت مأمورين رضا پهلوي و مريم رجوي را، من فکر ميکنم در همه اين جمع ها،

 بنظر من حق  ،* خوددفاع از*  در نتيجه پاسخ مشابه در  . و نه پاسخ به نام هاي مستعار بي معني و مريم رجوي انجام داد،
 و مجبور شويم دفاع از  شرکت کنندگان براي دفاع از خود است، تا به روزي نرسيم که دوباره اينها با گلوله بما حمله کنند،

  .از دفاع از خود در تاالرهاي بحث کسي نمرده است.  در مقابل گلوله آنها، انجام دهيم خود را،
   

 در اين جمع ها ميترسند؟ اگر از فحش ميترسند که مأمورين آنها صد برابرش را چرا رضا پهلوي و مريم رجوي از شرکت
 اينترنت امکان شفافيت را براي همه نيروهاي سياسي فراهم کرده  .با سو استفاده از آزادي در اين جمع ها به ديگران داده اند

 به متخصصين روابط   شرکت کنند را، بحث آزادمن نامطبوع ترين رهبراني که حاضر باشند در تاالرهاي. است
  . زيبا در تلويزيون هستند، ترجيح ميدهم   نظير رضا پهلوي که عمومي،

   
 هجوم  و مردم به محافل آزاد مستقيم در اينترنت ميروند،. تاالرهاي بحث خود سلطنت طلبان و مجاهدين خالي است 

 براي حمله شخصي به شخصيت هاي جنبش دموکراسي خواهي  مآمورين سلطنت طلب و مجاهدين به اين تاالرها،
 حمله به آنهائي که مستقيمأ به مردم پاسخ ميگويند، و اين هم نشانه ديگري است که خودسلطنت طلبان و مجاهدين هم  است،

  .خالفند که مردم ايران با سلطنت و مجاهدين م فهميده اند،
   

 مرداد اين نيروها را در ايران به قدرت برساند، من فقط بايستي نظير آنچه در گذشته نوشتم 28اگر آمريکا بخواهد نظير 
  . آمريکا هستندبدهيبگويم که سلطنت طلبان و مجاهدين بزرگترين 

   
 نبايستي اجازه بدهد که شعبان بي مخ ها 1360-1357 و 1332-1329ي ايران ديگر نظير سالهاي جنبش دموکراسي خواه

  . را نابود کنندآزادي و، با سو استفاده از آزادي،  و اهللا کرم ها از انسانيت و مودب بودن ما استفاده کنند،
   
، *نيست* در صبحگاه بعد از سقوط رژيم جمهوري اسالمي، مهمترين کار برقراري دموکراسي  ي دموکرات،براي نيروها 

از دموکراسي در برابر شعبان بي مخ ها و اهللا کرم * حفاظت* ، 1357بلکه نظير دوران مصدق و سال اول پس از انقالب 
  .هاست، که ضامن بقاي دموکراسي خواهد بود

   
 امروز پس از آنهمه جنايت زمان شاه، شعبان بي مخ را که به آسودگي در لوس آنجلس نشسته، به نيروهاي سلطنت طلب 

افسانه   .چهره محبوب خود بدل کرده اند و اين هم نشان ميدهد براي آينده ايران بعد از احيا سلطنت چه در نظر دارند
  . رويائي بيش نيستطنت دموکراتيک براي ايرانسل
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  به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکوالر در ايران 

   
  سام قندچی، ناشر و سردبير

  ايرانسکوپ
com.iranscope.www://http  
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May  19, 2004 
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