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  گفتگوی مجاهدین خلق

  با

  اعلیحضرت
  

  حقوقدان- اميرفيض

   ٢۵۴٩ارديبشت  ٢١سه شنبه 

   ٢٠١٠ماه مه  ١١

  

منتشر شد که در » آقای رضا پهلوی و موسوی و کروبی«در اوائل فوريه سال جای پيامی بنام مسعود رجوی خطاب به 
 »شيخ و شاه«ن بجای حاکميت آن بازگشت به جبهه مردم برای سرنگونی استبداد مذهبی واستقرار حاکميت مردم ايرا

گفته شد که اگر ايشان بخواهد و بتواند موانع اين ) زير عنوان آقای رضا پهلوی( پيشنهاد شد، وخطاب به اعليحضرت
  . شان بکنندد خدمت بزرگی به آزادی وطننامررا کنار بزند شامل اين اتحاد می شود و ميتوان

  : شرايط پيشنهاد رجوی اين ها است

جمهوری دموکراتيک و  کو خورا ملتزم به ي يدندد و آنرا برهيچکس ديگر هم نمی پسيت ندارداعيه سلطن -١
 . مستقل و مبتی بر جدايی دين از دولت با نفی کامل نظام واليت فقيه و ضرورت سرنگونی آن می دانيد

 . اتهام تروريستی بودن سازمان مجاهدين خلق را محکوم کنيد -٢
من مسعود (اد و همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی فرا خوانيد عموم هموطنان خودرا به اتح -٣

از  اکثر فعاليت شما عليه رژيم واليت فقيه البته در جاده جمهوری وخواهان بازگشت شماخواهان حد) رجوی
بات جبهه ديکتاتوری سلطنتی به جبهه مردم ايران هستم در آن صورت اگر مايل باشيد خواهيد توانست در انتخا

اين بسود شما خواهد بود که قبل از هرچيز کسب مشروعيت برای کنده شدن . رياست جمهوری هم شرکت کنيد
 ) مختصر شده از پيام مسعود رجوی(       ... از گذشته بنماييد

م و هم بيانات پيام ويا بيانيه چندان اهميتی نداشت چرا که هم به موقعيت سياسی مجاهدين درايران آگاه هست
در مورد مجاهدين خلق بطور کلی کسانی که عليه ايران به اقدامات نظامی آنهم درپناه کشور های  را اعليحضرت

  : ته شده از سوی اعليحضرت چنين استعبارت بکار گرف. خارجی اقدام کرده اند دقيقا به خاطر داشتم

من دم دروازه ايران می ايستم و تمام کسانی را که با خارجيان همکاری کرده اند و به خاک وطن حمله نموده اند «
   )از بيانات اعليحضرت(          » . به ايران راهشان نميدهم
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فی کرده منتشر شد که باعنوان زير آوريل سال جاری نامه ای از سوی شخصی که خود را شمس حائری معر ٢٢در 
  : است

  : که نوشته است» يادداشتی از يکی از فعالين چپ در باره شاهزاده رضا پهلوی ومسعود رجوی«

بنظر من اگر قرار باشد که آقای رضا پهلوی وارد جبهه ای شود آنطور که آقای مسعود رجوی مطرح نموده الزم «
ف مباحثات را علنی تر کرده و با برگزاری سمينار های وسيع درکشور های است که تا ديرنشده نماينگانی از دوطر

ه نامه در حمايت از مجاهدين يبق» مختلف هواداران وسمپات های دوطرف را درگير اين امر سرنوشت ساز سازد
  . ولزوم تشکيل اين جبهه پيشنهادی رجوی است

بيانيه تبليغاتی نبوده وبازگو کننده جريانی است که نامه مزبور مرا متوجه ساخت که بيانيه مسعودرجوی تنها يک 
  . نامه مزبور آنرا پيشنهاد کرده است

درآمد و برنامه گفتگوی مجاهدين با اعليحضرت بصورت انترنتی  مورد اجرابطولی نکشيد که پيشنهاد شمس حاثری 
  . پخش گرديد

ن گفتگوی با ايرانيان به آن داده شده است، وعنوا تالبته در معرفی اين سمينار و گفتگو، نامی از مجاهدين نيس
د استفاده آنان دارم و با ادبيات وتاکتيک های آنها روولی بنده با آشنايی که به خواست های مجاهدين وواژه های م

کم و بيش با سابقه و آشنا هستم، وازطرف ديگر با دقت در سئواالت مطرح شده از جانب گفتگو کنندگان با 
عالم می نمايم که برنامه مصاحبه مزبور بوسيله مجاهدين قا چندبار آنرا گوش کرده ام با قاطعيت ااعليحضرت که دقي

  . خلق انجام وتمام سئوال کنندگان از اعليحضرت وبه احتمال قوی فقط يک سئوال کننده غير مجاهد بوده است

الت خودرا درراه بيانيه مسعود رجوی وبقيه تمامی وابسته به مجاهدين خلق بوده اند که با برنامه وهمسوئی سئوا
ستيضاح آميز راجع به موسوی را از اعليحضرت مطرح کرد همينکه و آن يکنفر هم که سئوالی ا. دنبال می کردند

رسيد به جايی که مجاهدين خلق را هم در کنار حزب توده قرار دهد بالفاصله مانع ادامه مطلب شدند که اعتراض آن 
  . در نوار شنيده می شود که به غير دموکراتيک بودن گفتگو ها اعتراض داشت سئوال کننده کامال

ارتباط مورد داليل بيشتر بياورم اين برعهده خوانندگان پيام رجوی وشنيدن متن کامل  هالزم نمی بينم که دربار
که در بيانيه رجوی هم آمده ) نه شيخ و نه شاه(مصاحبه خاصه سئواالت است ولی اين اشاره بجاست که واژه 

  . رفته شدئوال از اعليحضرت بکار گهنگام س) مجاهدين(است، عينا از سوی يکی از افراد سئوال کننده 

  : واما سئواالت

چند سئوال يکجور در زمينه وابستگی وحمايت و تاکيد جنبش سبز ازسوی اعليحضرت بود که همانطور که  -١
انتظار می رفت اعليحضرت تاکيد حمايت خودشان را از جنبش سبز در عبارات مختلف به اطمينان مجاهدين 

کسانی که «: الم ويا تضمين کالم اين جمله را هم به مجاهدين خلق هديه فرمودندرساندند و بعنوان ختم ک
 .»کنندبجنبش سبز را رد می کنند بهتراست اول خود من را رد 

سئواالت همراه با بغض و کينه نسبت به ايام سلطنت شاهنشاه ايران همراه بود و سکوت اعليحضرت در واقع  -٢
 . سعود رجوی در بيانيه خود خواستار شده بودهمان بود که م
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وضع کارگران امروز غير از زمان پدرشماست «: وقاحت درحدی بود که يکی از مجاهدين خطاب به اعليحضرت گفت
   ١» امروز آنها از حقوق بااليی برخوردارند و برنامه اعتصاب کارساز نيست

  : بی انصافی ویا جهل ونادانی

ر نخست اين اشاره بجاست که اگر سئوالی درست نبود وخالف واقع بود، سئوال شونده نمی تواند به آن جواب بدهد مگ
  . دن سئوال را به سئوال کننده گوشزد کند و سپس به سئوال اصالح شده پاسخ بدهداينکه ابتدا نادرست بو

  . از کسانی که مخالف جمهوری اسالمی هستند ولی چنين نادرستی را بعنوان يک اصل عنوان می کنندميشودانسان متحير

  از عقل خالی واز شرم بی نياز    مارا چکار به مردان حيله ساز 

گزارشی در باره خط فقر منتشر کرد که براساس آن خط  ٨٨در نيمه اسفند » ايرنا«ری اسالمی خبرگزاری رسمی جمهو
هزارتومان درتهران وشهر  ۵۵٢در شهرستان ها و  ۴۶٠هزار تومان، خط فقر مطلق را  ١۶٠شديد و گرسنگی را  رفق

  . هزار تومان ارزيابی کرد ٧٢۶های بزرگ اعالم کرد و خط فقر نسبی را 

  . هزار تومان تعيين کرد ٢۶٢معادل  ١٣٨٨ش حداقل حقوق کارگران را درسال همين گزار

حتا همين گزارش دولتی وخوشبينانه بحرانی بودن معيشت کارگران وپايين وناچيز بودن حقوق آنهارا تاييد می کند و 
  . نشان می دهد که آنها بين خط فقر شديد گرسنگی و خط فقر مطلق زندگی می کنند

: گفته است) خبرنگار(شاهپور احسانی فعال کارگری به نيکی محجوب . قوق ناچيز هم به آنها داده نميشودتازه همين ح
عليرضا ثقفی پژوهشگر مسائل کارگری گفته است  »برخی کارگران نزديک به يکسال است حقوق دريافت نکرده اند«
درصد ظرفيتشان  ۴٠تا  ٣٠ضعف مديريت تنها با ومواد بدليل کمبود های توليدیبيشتر کارخانجات وواحد) به رسانه ها(

  . کار می کنند

را تعليق کارگر  ٢٠٠عليرضا ثقفی به برخی از کارخانجات اشاره کرد که برای ايجاد تعادل در هزينه هر سه ماه يکبار 
  ) حقه بی سابقه(کنند  جذب می حقوق کمترکارگر ديگر با  ٢٠٠کرده و 

از مدت ها پيش مراکز توليدی و صنعتی در ايران ورشکست «: آقای رحمانی پژوهشگر ديگر مسائل کارگری گفته است
  » می شوند و کارگران شغلشان را از دست می دهند

اجتماعات کوچکی که در مقابل اداره کارشهرستان ها تشکيل شده بود شعار در روز کارگر همين سال جاری در
  . گيراترين وگويا ترين شعار ها بود» کارگرروز بيکاريت مبارک«

رد ميليا ۵به خبرگزاری ايرنا گفت بدليل بدهی  ٨٨ی برق در زمستان سال س هيئت مديره سنديکايآقای محمد پارسا ري
هزار نيروی  ٩٠٠دالری دولت که  بسيار سنگين است که در صورت عدم چاره جويی مجبور به تعطيلی خواهيم شد و 

  . کار بيکار ميگردند

  : در همين روز کارگر، سيد علی خامنه ای در نطق خودش چنين گفت

ف و زمين آن به ميليارد ها آال افرادی با دورزدن قانون برخی کارخانجات را ميخرند و بعد هم با فروش تجهيزات و«
  )خامنه ای(    »ف ميرسند و درنهايت کارگران کارخانجات بيکار می شوندولا

                                            
) کارگران هفت تپه(از جمله  در رژيم اسالمی الکارد ها و نوشته ها و خبرها بسياری از کارگراندرحاليکه به استناد بسياری از پ -  ١

که مرتبا مورد اشاره مجاهدين و توده ای ها در اعالميه های آنها می باشد، ماه ها است حقوق دريافت نکرده اند و در وضعيت بد 
  ک- ح  .برندزندگانی بسر می 
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با انتشار بيانيه ای  ١٣٨٨تشکل کارگری به همراه کميته غيردولتی برگزاری مراسم روز کارگردرارديبهشت ماه سال 
و بيکاری کارگران وعدم پرداخت به  جاسبت روز جهانی کارگر ، نسبت به دستمزد های بشدت زير خط فقر واخرانمب

  . موقع دستمزد ميليون ها کارگر و تحميل قرارداد های موقف و سفيد امضا به شدت اعتراض کردند

آيا زمان شاه هم همين سياق بود؟ که آن بی انصاف بی مروت اين زمان را بهتر از دوران شاه برای کارگران وحقوق 
در دنيا می توان کارگری را يافت که يکسال حقوق دريافت نکند؟ زمان شاه، ايران سه  ومزايای آنان معرفی می کند؟ آيا

خانه ميجوشيد، کجا جرات و رميليون کارگر خارجی درخدمت داشت اين کجا و بيکاری امروز کجا؟ از هرگوشه کشور کا
وق کارگر جريان داشت ويا امکان بود که حقوق کارگر عقب بيافتد ويا اخراج شود ويا اين حقه بازی کاستن از حق

  ٢  کارخانجات توليدی برای قيمت زمين به دالر تبديل شود

  .شرم انسان مخزن وجدان بود    بيحيا هان کنند احساس شرم 

  : اعلیحضرت و ادعای کاذب مجاهد

درکمال تاسف اعليحضرت در مقابل اين ادعای کذب که زير پای پرسش آن مجاهد خلقی بود، کامال سکوت فرمودند و 
  . است» خشت زدن برروی آب«سائلی را مطرح کردند که مصداق م

  . زيرا، از مقدمه وزيربنای نا صحيح نمی توان به ذوالمقدمه صحيح رسيد

سکوت اعليحضرت دراين مورد، برای ميليون ها ايرانی که ممکن است اين گفتگو را شنيده باشندويا بشنوند تاييد 
  . اظهارات آن مجاهد است

  ) منسوب به انوشيروان(  . زشت است ولی زشتر از آن سکوت در مقابل متجاوز بحق استتجاوز به حق 

  : يک حکيم يونانی گفته است

ايرانی ها مردمانی با ذوق و باهوش، فهميده و مهربان هستند فقط در گفتن حقايق بسيار صرفه جو هستند و چون «
   »بسيار مودب می باشند دروغ را هم براحتی تحمل می کنند

برداشت اين ارادتمند اين است که اعليحضرت عمدا وبا اراده وآگاهانه ادعای کذب آن مجاهد را با سکوت خود تاييد 
کردند زيرا که محکوم کردن ايام سلطنت پدرشان يکی از خواسته های بيانيه رجوی بوده است و اين سکوت بطور 

  . (!)ضمنی پاسخ بيانيه رجوی است

  : سئوال دیگر مجاهد

می گويد شما بين روشنفکران و دانشگاهيان موقعيتی نداريد و صحبت از ) مجاهد خلقی(يکی ديگر از سئوال کنندگان 
علت رفتار و  می گويد. جالب علتی است که آن مجاهد برای اين مسئله بيان می کند.... بوجود می آورد» تابو«و جــشما 

  . ادبياتی است که از طرف طرفداران شما بکار گرفته می شود

سئوال  ٨ه اصلی پرسش ها برروی اعتراض طرفداران سلطنت چرخش داشته است از بين امی توان گفت که تکيه گ
جايی می رسد حتا کار ب. نفر مسئله طرفداران و مزاحمت آنان را برای جنبش سبز وآزادی ايران ادعا می کنند ۴کننده 

                                            
معروف به انقالب سفيد » انقالب شاه و ملت«گران در سهام کارخانه ها از جمله مفاد کرده ايم که قانون سهيم کردن کارآيا فراموش  ٢

و در آخر سال کارگر به ميزان شراکتش در سهام . نداشت به کارگر مزدی کمتر از ميزانی تعيين شده بپردازدبود، و کسی جرات 
ام کارخانه را هم دريافت می کرد؟؟ اگر اعليحضرت جوانی بوده اند و کارخانه ها مبلغی عالوه بر حقوق خودش مبلغی از سود سه

  ک-ح. رند، ولی اصل تاريخی را کی نمی توان با سکوت تغيير دادبخاطر نمی آو
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که حالت التماس بخود می گيرد که از اعليحضرت ملتمسانه می خواهند که کاری بکنند که طرفداران ايشان ساکت 
مشکل اصلی، هواداران شماست که گوششان بدهکار نيست کاش تاکيد بيشتری ميشد و «: بشوند، يکی از آنها گفته است

رد شماتت قرار نميدهد، چرا که وقتی داعيه طرفداری از حکومت هشدار های بيشتری ميداديد چرا هواداران را مو
شاهنشاهی را نداريد، مشکل اصلی تفکرات شما نيست مشکل اصلی با اين هواداران شماست که نمی دانند چه می 

  ٣) خالصه شده. (خواهند و در اصل دنبال چه چيزی هستند که واقعيت ندارد

هربار سعی ) تحت عنوان طرفداران شما(شکايت از طرفداران پادشاهی اعليحضرت در پاسخ به پرسش های تکراری 
برسانند دراين راه ) مجاهدين(فرموده اند با بالغت بيشتر و استحکام کالم عاق طرفدارانشان را به اطمينان سئوال کننده 

بيه کردند که در غربال باقی حتا از مثال غربال استفاده فرمودند، به اين شکل که طرفداران خودشان را به نخاله هايی تش
می مانند، و آنچه که اصل و بدرد بخور است از زير غربال خارج می شود ودراين تمثيل خودشان را هم از غربال خارج 
شده دانستند که بدين ترتيب اطمينان دادند که با نخاله ها، اصل ها تفاوت بسيار دارند و برای ختم مثال وراحتی خيال 

  : نان اين فرمايش بسيار پرمعنا را هم هديه آنها کردندواطمينان قلبی آ

  » مطمئن باشيد من با شما هستم«

  تا قيامت براين عمل خندد    ر بود انصاف لی را اگـــعاق

  ندد      ــبر رخ دوستان فرو ب    کانکه بر دشمنان گشايد در

  حکيم قاآنی                    

  : بخش دوم این الیحه

  . به تجزيه وتحليل بيانات اعليحضرت است به آينده نزديک موکول گردد طبخش دوم اين اليحه که مربواجازه فرماييد

  : حاشیه

معتقد وايستاده به دفاع از حقانيت سلطنت کارشان آنقدر  ابدا و هرگز قابل تصور نبود که اين تعداد ناچيز سلطنت طلب
  . استکه فرياد وعجز و ناله مخالفين سلطنت را در آورده  دشاموثر ب

سلطنت طلبان مقاوم و ايستاده غير از نوشتن وبحث و نقد مطالب و اعتراضات موجه و مستدل فعاليتی نمی کنند و 
نه سازمان تروريستی و نه حمايت ها و بودجه های نقدی از آمريکا و اسرائيل نه پشتيبانی ندارند، نه قشون دارند و

مدال از بيگانگان ميگيرندو نه به مالقات شيمون پرز رفته اند، پس چرا جمهوری اسالمی و حتا همين مجاهدين از 
ل به اعليحضرت شوند سلطنت طلبان وحشت دارندو اين وحشت هم در آن حدی باشد که نتوانند خودداری کنند و متوس

  . که مارا ساکت سازند

وحشت مجاهدين وجمهوری اسالمی و بيگانگان از قدرت معنوی وتاريخی وسنت کهن ايرانی نسبت به سلطنت است نه 
  . ما سلطنت طلبان، ما فقط زير چتر اين قدرت تاريخی ايستاده ايم

                                            
ه شود بدون بال و پر نتواند پر يک پرنده هرقدر هم شاهين پرواز باشد کنددر گفتگو با استاد، سخن بدانجا رسيد، که اگر بال و  -  ٣

آنچه دشمنان قسم خورده ايران و سلطنت با اعليحضرت . در اين صورت نه به النه تواند رسيد ونه به جای ديگری تواند رفت. پريد
همانند آنچه » شاهزاده بی مصرف«يشان و تهی کردن اطراف ايشان از طرفدارانشان است تا به يک انجام می دهند، کندن بال و پر ا

بر سر ايشان بيايد و برای هميشه پرونده  امده ..ر های روسی، يا شاهزادگان آلمانی ووفرانسوی، تزاشاهزادگان باقی مانده بر سر
ه دچار به سرنوشت محمد ظاهرشا) اميدوارم باشند(اگر اعليحضرت نگران هستند . شاهنشاهی و نظام پادشاهی در ايران بسته شود

  ک-نشوند، شرکتشان در چنين گفتگو ها و پيوند ها و يا هم نشينی ها در قالب چه سياستی قرار ميگيرد؟؟ ح


