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 (اهلل زممنافقین به دستگیری روحمتفاوت واکنش  ) ساز جدایی فرقه رجوی از همه اپوزسیون!

های ها را در میان گروهموج پر سر و صدایی از واکنش« آمد نیوز»اهلل زم مؤسسه و گرداننده رسانه دستگیری روح

تحلیل در مورد شیوه دستگیری، تبعات آن برای مختلف اپوزیسیون ایجاد کرده است. این روزها بازار گمانه زنی و 

مرتبطین این رسانه ضدانقالب و قدرت جمهوری اسالمی ایران در برخورد با مخالفانش بسیار گرم است.هرچند در 

های ضد انقالب از شود، اما همه رسانهمی هایی دیدهها در این رابطه تفاوتزنیها و گمانهمیان همه تحلیل

موضوع اشتراک  در یک ی و سلطنت طلبان گرفته تا مرتبطین و همکاران آمدنیوز در خارج کشورسی فارسبیبی

 .اندش اعتراف کردهنظر دارند و همه آنها به شکل تلویحی به قدرت ایران در اشراف و کنترل بر مخالفین

های ضد انقالب را کوک رسانههای فعلی اما در این میان فرقه رجوی مثل همیشه ساز جدایی از جریان تحلیل

اهلل نیوز و روحار نظر رسمی خود گفته است که آمدکرده و شورای ملی مقاومت ارگان این فرقه تروریستی در اظه

هدف انشقاق میان هدایت و مدیریت ایران و با زم از همان ابتدا هم عامل جمهوری اسالمی ایران بوده و با 

شروع به کار کرده  اعتمادسازی میان مخالفینچنین بیسیر مقابله با نظام و همهای اپوزیسیون، انحراف در مگروه

اهلل زم وی به داخل کشور برگشته است. منافقین در ادامه اینطور توضیح دادند که اکنون با پایان مأموریت روح

یران نقش آفرینی های روانی دستگاه امنیتی جمهوری اسالمی ابرداریاست و قرار است در راستای آخرین بهره

 کند!

در این تحلیل منافقین سه نکته اساسی وجود دارد که بررسی آن هم بیانگر جایگاه این گروهک و هم متر و 

 ها در موضوعات سیاسی و امنیتی در قبال ایران است.ها و نظرات رجویمعیاری برای سنجش دیگر تحلیل

 های فضایی به سبک رجویهاتحلیل-

ات دهد که هیچ یک دیگر از جریاننظر فرقه رجوی به قدری دور از عقل و منطق نشان می اول از همه اینکه

اند. درواقع این ضدانقالب حاضر به مطرح کردن آن نشده و اساساً هیچ وقعی برای بررسی این نظریه نگذاشته

ها را ارائه رین نظریهتترین و غیر عقالنیبی پایه خاصیت رجوی و گروهکش است که در موضوعات مختلف معموالً

دهند و کنند، تحلیل ارائه میتوجیه و اقناع! میای که نیروهای خود را ها بر همان شیوهدهد. درواقع رجویمی

 انتظار دارند که نظراتشان مورد توجه قرار گیرد. 

 نظرات ند که همهاه این نتیجه رسیدهها و نظریه هایی که تاکنون ارائه شده، بمنافقین با بررسی همه تحلیل

شود و برای اینکه هم از غافله اظهار نظر عقب نمانند و هم هیچ به نفع جمهوری اسالمی ایران تمام می موجود

اهلل زم را با های غیر واقعی و فضایی خود روی آورده و روحپردازینظریه نفعی به جیب ایران نریزند، به همان روش

 اند!مل جمهوری اسالمی معرفی کردهعلیه نظام ایران، عااین کارنامه قابل تأمل از فعالیت 
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 های رجوی و گروهکش در تاریخچه این فرقه هم همین مسئله را تأییدها و استراتژیگذری بر کارنامه تحلیل

با  60بر حاکمیت عقل و منطق التزام ندارند! به عنوان مثال این گروهک در دهه  کند که منافقین در ارائه نظر،می

ها پناه نده جنگ با ایران است، ننگ همکاری با صدام را پذیرفتند و به دامان بعثیاین تحلیل که عراق قطعاً بر

بردند تا در آینده سهمی در حاکمیت ایران کسب کنند. بعد از پذیرش قطعنامه هم که استراتژی خود را در 

ردند که آتش جنگ را دوباره روشن کنند و بر بست دیدند با حمله مستقیم به ایران در عملیات مرصاد سعی کبن

کردند ممکن است پایشان به تهران برسد و نظام های غیر عقالنی مسعود رجوی حتی تصور میپایه همه تحلیل

سال از پایان جنگ و نزدیک دو دهه از سقوط صدام گذشت و هیچ کدام از نظرات  30ایران را ساقط نمایند!  

هاست که تالش دارد خاطره آن خیانت غیر قابل ک نشد و اکنون این گروهک سالرجوی حتی به واقعیت نزدی

 بخشش و جبران را از کارنامه سیاهش پاک کند!

  اعتراف به قدرت ایران-

اهلل زم را عامل ایران خواندند، انکار قدرت اطالعاتی ایران در پردازی منافقین که روحترین دلیل این نظریهاصلی

اهلل زم چهره ینش بود که اتفاقاً در این نظریه رجوی بیشتر بدان صحه گذاشته شده است. روحمقابله با مخالف

و از این بابت مورد توجه  شدهشاخصی در اپوزیسیون ایران بود که موفق به برقراری برخی ارتباطات با داخل ایران 

فرانسه در  دشمن ایران و خصوصاً های اطالعاتیهای متعدد ضد انقالب قرار گرفته بود. همچنین سرویسرسانه

ها از اهلل زم به قول رجویکه روح تر اگر بپذیریمبه عبارت دقیق .ندکردحمایت و محافظت از این عنصر فعالیت می

خود را در این جایگاه قرار داده است،  ابتدا هم عامل ایران بوده و برای تحقق اهداف ایران به شکلی بسیار پیچیده

 ایم. ت غیر قابل تصور دستگاه اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران پرده برداری کردهدرواقع از قدر

اعتماد سازی های اصلی زم ایجاد انشقاق در اپوزیسیون ایران و بیهمچنین به گفته فرقه رجوی یکی از مأموریت

ملی مقاومت، دیگر هیچ یک از  میان جریانات متعدد ضد انقالب بوده است. حال با پذیرش این اظهار نظر شورای

تواند مثل زم عامل توانند به هم اعتماد کنند و هر جریان، گروه یا فرد دیگری نیز میجریانات اپوزیسیون نمی

درواقع  جمهوری اسالمی ایران باشد و در این صورت هیچ همکاری و اتحادی در میان اپوزیسیون قابل اجرا نیست.

تر است مانند بقیه جریانات ضدانقالب رجوع کنند، به صرفه نطق برای ارائه تحلیلها کمی به عقل و ماگر رجوی

 اهلل زم را بپذیرند!گیری روحدستگیری و غافل

 حمله به دیگر گروه های ضد انقالب -

سومین مؤضوع و مؤلفه نظریه اخیر شورای ملی مقاومت هم همان اختالفات جدی این گروهک با دیگر جریانات 

اهلل زم گفته است که هر و اپوزسیون است. شورای ملی مقاومت در افاضه منحصر به فردش در مورد روح ضدانقالب

کند، عامل نظام گیری زم توسط ایران را تأیید کرده و در رسانه خود در مورد آن صحبت میکس دستگیری و غافل
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ستگیری زم است. درواقع منافقین همه جمهوری اسالمی است و در حال کمک به القائات روانی ایران در پروژه د

های جدایی طلب را های سلطنت طلب و گروهکسی فارسی تا گروهبیجریانات و عناصر ضد انقالب از بی ،هاگروه

اند و به عبارتی بر همان روال همیشگی فقط خود را اپوزیسیون جمهوری عامل جمهوری اسالمی ایران دانسته

 دانند.اسالمی ایران می

همان رقابت همیشگی این فرقه بر سر تصاحب حمایت های خارجی به بهانه مقابله با نظام ایران است که  این

متقابالً هم اگر همه گروه ها و جریانات ضد انقالب فقط در یک نقطه با  منافقین همیشه درگیر آن بوده و هستند.

های غیر قابل سابقه خیانت بار و جنایتبه دلیل  فرقه رجوی هم اشتراک داشته باشند، همین مسئله دوری از

 بخشش آنها در قبال ملت ایران است.

ارگان منافقین برای عقب نماندن از موج داغ اظهار نظر در مورد  یا همان در مجموع شورای ملی مقاومت

د اسباب تواناهلل زم، طوری به مسئله پرداخته است که بیش از آنکه قابل بررسی و تأمل باشد، میدستگیری روح

    مضحکه و خنده دیگر گروه ها و جریانات ضد انقالب را فراهم نماید. 

 


