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در  ٥١دسامبر  ٥١٩١دومين رنرولن ن
منندن ن
ن ننو
اخنناننيننارق مننينندننا
وسياس براق لغو مجازات اعندا ،در
مجمع عمومی سازمان منلن منان ند
هر چند اخاينارق
ارائه شد .ای ررول
است اما چني نکالی را در بر دارد "با
اعا اد به این ه لغو مجازات اعندا ،بنه
بهبود يديت انسان و لوسعه ريشنرو
و بشر كنمنك كنرده بنه عنننوان
ريشرفا در بهره مندق از ق نينات
از
می شود" .هم اكنون برخ
لل
سازمان هاق بي الملل لغو منجنازات
از شنراین
اعدا ،را به عنننوان ین ن
عضویت در خود قرار دادهاند كنه از نن
جمله م لنوان بنه الن نادینه ارورنا و
شوراق ارورا اشاره نمنود .هنمنننننين
سازمان هاق بي الملل غنينردولنان
و بشنر از جنمنلنه
فعال در زمينه
سازمان عفو بي النمنلن و دیندهبنان
و بشر منجنازات اعندا ،را دلنين
ق يات مخالف منوازین
ن ض کام
و بشری می دانننند و خنواهنان
ن ض نن هسانند .بنرخنی نمنارهنا در
منابع ل ي ی اکی از نن اسنت کنه
از دوسننو،
در ننال نناضننر بنني ن
ندود 731
كشورهاق جهان ینعننن
کشور در قانون ینا در عنمن منجنازات
اعدا ،را لغو کرده اند .در لاریخ شناهند
ننيم که صا ب نظرانی چون مناس ينو
و چزار بون سناننا بن نارینا ن نوقندان
ایاالنيناینی منجنازات اعندا ،را منردود
شمردند .مااسفانه ایران رس از چنين
جزو کشورهایی است که بنينشنانرین
نمار اعندا ،را دارد امنا این منجنازات
جنبهی بازدارنده و رنينشنانينراننه ای
نننداشنناننه اسننت .هننم چنننننين ایننران
هزینهی سناينننی در منجنامنع بنين
المللی بابت این منجنازات رنرداخنانه
است .از جمله دوشنننبنه  ۴۲نذرمناه
سنال  ٥۹١١چننننندین کشننور مننهننم
ارورایی که قرار بود در یك گردهمناینی
لجاری ميان ارورا و ایران شرکت کننننند
اما در اعاراض به اجرای نکنم اعندا،
روحهللا ز ،روزنننامننهننناننار مننخننالننف
جمهوری اسالمنی از ضنور در این
گردهنمناینی انفنراد دادنند و در نن
شرکت نکردند .کشنورهنای فنرانسنه
نلمان ایااليا و همچني ال نادینه ارورنا
روز  ۴۹نذرماه بنا اننانشنار بنيناننينهای
گفاند« :ال نادینه ارورنا اجنرای نکنم

اعدا ،را به شدت م کو ،منیکننند ».
درای بيانيه لناکنيند شنده اسنت کنه
«م امات جنمنهنوری اسنالمنی بنایند
اسنناننفنناده از اعنناننرافننات اجننبنناری و
للویزیونی را بنرای ابنبنات جنر ،افنراد
زندانی ماوقف کنند».
 ۴۲نذرماه وزارت خارجنه فنرانسنه در
لوئيای نوشت که بنه دلنين «اعندا،
و شيانه »و «غيرقاب قبول» روح هللا
ز ،اعال ،کرده که در این نشنسنت
مشارک اقافنادی بنا اینران شنرکنت
نخواهد کرد.
مااسفانه عمن ضند ن نو بشنری
"اعدا "،در جمهوری اسالمی سنابن نه
ای طوالنی و همزمان با عمنر انن نال
دارد .از همان نخساي روزهای رس از
ريروزی ان ال  71که اعدا ،ها از روی
رشت با ،ها شروع شد در لما ،این
چننهننار دهننه هننمننننننننان ادامننه دارد.
و شاناک لری اعدا ،ها در لنابسنانان
 71در مورد هزاران زنداننی سنيناسنی
که مجازات زندان خود را طی کرده و یا
در ال گذراندن دوره م کنومنينت خنود
بودند اجراء گردید.
ای است که ناکنمنينت
ال ررس
چه هدفی را با ای مجازات دنبال منی
کند و جز جرین نه دار سناخنان روان
و بشر و صدمنالنی
جامعه و ن ض
که بر منافع ملی وارد می شنود چنه
دسااوردی دارد!
روح هللا ز ،به عنوان یك روزنامنه ننانار
اگننر در زمننانننی دو
مينلنينون منخناطنب
داشاه لنهنا جنذ
مخاطب لنوسن او
مطرح نيست بلنکنه
دفع شدیند رسناننه
های کومت منورد
لوجه است کنه بنا
هزینه ی سنننانين
ل مينلنی بنر بنينت
المال بنرای منننافنع
یننك جننننناح خننا
لغذیه منی شنونند
نن قدر نناکنارامند و
نامعانبنرنند کنه در
بننرابننر یننك کننانننال
لننلنناننرامننی لننوان
م ابنلنه نندارنند .از
سننننوی دینننناننننر

دادگاهی که فاقد هيات منففه بنوده
اجازه ی ننظنارت وکنالی مسنان ن را
سلب کرده چاونه می خواهد چننين
کمی را مشروعيت بنخنشند .هنننوز
جامعهی ایران و افکار عمومنی جنهنان
داغدار رهلوان نویند افنکناری بنود کنه
صدور ا کا ،اعدا ،دینانری از جنمنلنه
برای روح هللا ز ،منوجنب شنانفنانی
گردید .مااسفانه م دود سازی وکال و
وقدانان مسان ن و صنا نب ننظنر
ننناننرانننی جننامننعننه را نسننبننت بننه
برخوردهای قضایی بنی رشنانواننه ی
وقی به شدت افزوده اسنت .عند،
لفکيك درست در زندان ها که فنجناینع
جانی و لهدیندات جسنمنی و رواننی
زندانيان سياسی و ع يدلی را موجنب
شده است بی لوجنهنی بنه ن نو
ماهمان و مجرمنان عند ،من ندودینت
الز ،برای مجرمان خطرناک و اسافناده
ی ابزاری از ننان برای سرکو زندانيان
بی لوجهی به بهداشت و
دگراندی
مسای رزشکی زندانيان عند ،اجنازه
برای داشا وکي اناخابی و بنرگنزاری
دادگاه علنی با ضور هيات منننفنفنه
بننرای زننندانننيننان سننينناسننی از دینناننر
معضاللی است که اکمنينت ارادهای
برای رسيدگی به نن ها ندارد.

قطعنامه ”محکومیت نقض حقوق
بشر در ایران“ تصویب شد
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رادیو فردا :مجمع عمومی سنازمنان
مل چهارشنبه  ۴۲نذرماه قطعننامنه
و بشر »
«ن ض شدید و فا
در ایران را لفویب کرد .ای قطعنامه
ريشنهادی کانادا با  ٩۴رای منوافنق
در م اب  ۹٠رای مخالف و  ۲۲رای
ممانع به لفویب رسيد.
گزارشها ناکنی اسنت کنه این
قطعنامه با لغنينينرالنی نسنبنت بنه
قطعنامه مفو در کنمنينانه سنو،
ارائه شد.
شفت و هفانمنين قنطنعنننامنه در
م کوميت نن نض ن نو بشنر در
از ای در  ۴١نبنان مناه
ایران ري
سال جاری در کمياه سو ،سازمنان
مل بنا  ٢١رای منوافنق  ۹۴رای
مخالف و  ۲۲رأی ممانع به لفنوینب
رسيده بود.
با لفویب این قنطنعنننامنه رنروننده
و بشری اینران بنرای ینك سنال
دیار باز خواهد ماند.
در ای قطعنامه از لعداد باالی منجنازات
اعدا ،ابراز ناراننی شنده و بنه وین ه
اعدا ،مجرمان زیر  ٥٩سال را به مدابنه
ن ض لنعنهندات بنين النمنلنلنی اینران
دانساه است.
در ای قطعنامه از ایران خواساه شنده
است بنه شنکنننجنه و منجنازاتهنای
بیر مانه و غيرانسانی و ل نينرنمنينز
رایان دهد و سرکو سينسنانمنالنينك
دسننانناننيننریهننا و بننازداشننتهننای
خودسرانه مخالفان از جنمنلنه عنمن
ناردیدسازی اجباری مخالفان را ماوقف
کند.
قطعنامه مفو مجمع سازمان مل در
ادامنه از ایننران خننواسنناننه اسننت بننه
وضعيت و شرای بد زندانها رسنيندگنی
کند و همنني کسانی که بنه دلنين
مایت و دفاع از و زنان بازداشنت
شدهاند را فورا نزاد کند.
» فشار فنزاینننده عنلنينه اقنلنينتهنای

مذهبی از جنمنلنه اعضنای جنامنعنه
بهناینی« » نن نض ن نو زننداننينان
سياسی از جمله عد ،دسارسی ننها
به وکي »و «اخذ اعارافات اجبناری »در
نظا ،جمهوری اسالمی از جمله منوارد
دیاری است کنه در این قنطنعنننامنه
نسبت به نننهنا ابنراز ننانراننی شنده
است.
در ای قطعنامه از کومنت جنمنهنوری
اسالمی خواساه شده است لمنامنی
کسانی را که براساس قنواننين بنين
المللی بنازداشنت نننهنا خنودسنراننه
م سو میشود نزاد کند.
نماینده ایران نيز در این نشنسنت از
قطعنامه ريشنهنادی اننان ناد کنرده و
گفاه است ای قطعنامه اصال «ربنطنی
به و بشر »ندارد.
نماینده جمهوری اسنالمنی در ادامنه
گفاه است کشورهایی ای قطعننامنه
را مطرح کردنند کنه خنود نامنی «
اسنانعنمنار و منداخنلنه
ن ادررسای
گرایی »هساند.

نماینده چي نيز از این قنطنعنننامنه و
نو
اسااندارد «دوگانه »در خفو
بشر انا اد کرد و به نن رای منفی داد.
دبيرک سازمان منلن منان ند در ۴۹
مهنرمناه سنال جناری در گنزارشنی
«ن ض مکرر و شدید » و بشنر در
ایران را «مایه نارانی جندی »دانسنانه
بود.

تجمع رسارسی بازنشستگان با شعار “فقط
کف خیابون ،بدست میاد حقمون”
یکشنبه ٥۲ ,دی ٥۹١١

بازنشسااان لامي اجاماعی با لجمنع
دوبننناره در شنننهرهای دسنننتکم ٥٥
اسننناان اینننران ننننسبت بنننه وضنننعيت
معيشای خود اعاراض کردند .از جملنه
سننایر مطالبننات بازنشننسااان ارائنننه

خدمات درمانی-رفاهی رایاان و کافنی
و اعمنننال نننق منننشارکت در لعييننن
سرنوشت و لشک یابی نزاد و مسا
عنوان شده است.
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بننر اسنناس گزارشهننای مناشرشننده
بازنشننساههای کننارگری در لهننران و
مراکننز اسنناانهای فننارس کردسنناان
خراسننننان رضننننوی
الننننبرز قننننزوی
نذربایجننان شننرقی همنندان لرسنناان
اصننننفهان و خوزسنننناان در م ابنننن
سنناخامان ادارهکنن لننامي اجاماعننی
برای چنندمي بنار لجمنع و ننسبت بنه
سطح رنایي منسامری خنود اعناراض
کردند.
در بيانينه راینانی بازنشنسااان اشنناره
شده که خواساه ننها ماناسبسازی
ررداخنت بندهی دولنت
عادالنه و
به سازمان لامي اجامناعی و افزاین
مسامری به ميزان هزینههای زندگنی
اسننت .ننهننا همننينن بننه دریافننت

ف ننر »انا نناد

بازنشسااان مشاغ سخت و زیاننور
هننساند کننه نننسبت بننه عنند ،اجننرای
ص يح طرح همسانسازی و رناداش و
عيدی خود معارضند.
از این ننيز در نذرمناه بنا کاهن
ري
برخی م دودیتهای مربوط بنه شنيوع

رننایي لر از «خ ن

ننو
کردهاند.
در بخشی از ای بيانيه ضم اشاره به
نامه نااری و ريايریهای قبلی نوشاه
شده است« :با لمامی ای ها باز هنم
راهننی بننه جننز لجمننع ننهننم در ای ن

شننرای کرونننایی نننداریم» .ننهننا بننر
اسننافاده از ننق برگننزاری لجمننع در
صورت عد ،رسيدگی بنه مطالبالنشان
لاکيد کردهاند.
ویننندیوهایی از لجمعهنننا در خر،نبننناد
لبریننز کننر شننوش دانيننال اهننواز
مشهد سنند قزوی لهران و شيراز
مناشر شنده اسنت .در برخنی از این
منن
لجمعهننا بازنشننسااان ضننم
کف
رالکاردهایی شعار میدهند «ف
منننون»
خينننابون بدسنننت ميننناد
«کننشای بازنشننساه دیاننر بننه گنن
نشساه» «رو انی يا ک ل ریمارو
رها ک ».
از جمله سنایر مطالبنات بازنشنسااان
ارائه خدمات درمانی-رفناهی رایانان و
کافی و اعمال ق مشارکت در لعيين
سرنوشت و لشک یابی نزاد و مسا
عنوان شده است.
جمعننی از افننراد اضننر در لجمعهنننا

کرونننا صنندها نفننر از بازنشننسااان در
دستکم هشت اساان کنشور دسنت
به لجمع مشابه زده بودند.
در ليرماه هم دور دیانری از لجمعهنای
مشابه برگزار شده بود که همزمنان بنا
نن ال نناد سراسننری بازنشننسااان در
بيانينننهای اعنننال ،کنننرد« :درخواسنننت
بازنشننسااان بننرای لجمننع خيابانننی
عننالوه بننر نننشان شننجاعت و دليلننی
بازنشسااان شنریف مملکنت ننشان
جان به لب رسيدن ننهنا ل نت فنشار
هزینههای سرسا،نور لورمی است».
با شيوع ب ران کروننا و لنشدید فنشار
ل ریمها بنر اسناس نمنار مناشرشنده
خ ف ر یك خنانوار چهنار نفنره بنه ٥٠
ميليننون لومننان رسننيده دسننتکم دو
ميليننون نفننر بيکننار شنندهاند و مننيزان
مننفرد گوشننت بننرنو و ميننوه در ٢٠
درصننند خانوارهنننای بيکارشننندگان بنننه
یافاه است.
صورت چشماير کاه

یازده سال زندان،

مریم اکبری منفرد
را آزاد کنید!
 ۸۱نفر از زندانیان سابق
بند زنان اوین روز دهم دیماه ١١
در یننازدهمي سننالروز بازداشننت مریننم
اکننبری منفننرد در بيانيننهای خواسنناار
نزادی ای زندانی سياسی شدند
ما بيانيه و اسامی امضا کننندگان در
ذی مینید:

صفحه 6

مریم اکبری منفرد را آزاد کنید!
مننریم اکبریمنفننرد در لنناریخ دهننم دی
ماه  ٥۹٩٩بازداشنت شنده و لنا امنروز
بدون نای ینك سناعت مرخنفی بنا
سربلندی در زندان به سر برده است.
یکنننی از فرزنننندان منننریم در هنانننا،
بازداشت او  ۲ساله بوده و در لما ،ای
از ضور مادر م نرو،
سالها فرزندان
بوده اند .مریم ل نت کنم ناعادالننهی
 ٥۱سال بس لعزیری قرار دارد؛ طبق
کننم باینند بننه ٥٠
قننواني جدینند ای ن
مییافت اما لا امنروز این
سال کاه
الفا نيفااده است.
مننا بننه عنننوان همبننندی هننای مننریم
قنندیمی لننری زننندانی سياسننی زن
ایننن شنننرای را ناعادالننننه و
اویننن
غيرانسانی میدانيم و خواساار نزادی
بیقينند و شننرط مننریم اکننبری منفننرد
هسايم.

اسامی امضاکنندگان به ترتیب
حروف الفبا:
ننيشا اسداللهی
نسيم اشرفی
مرضيه اميری
نسيم باقری
ژیال بنییع و
فاران سامی
ليال سي زاده
ازیاا رفيعزاده
مریم شفيعرور
مهوش شهریاری
ری انه طباطبایی
فریبا کمالنبادی
مهدیه گلرو

نرگس م مدی
عس م مدی
صدی ه مرادی
ندا ناجی
شيوا نظرنهاری
بهاره هدایت

توصیه پارلمان بریتانیا به دولت بوریس جانسون:

ی
ترویست اعالم کنید
سپاه پاسداران ایران را

صفحه 7

بی بی سی :کمياه رواب خارجی
رارلمان بریاانيا به دولت بوریس
جانسون لوصيه کرده است که
بررسیهای الز ،با هدد ا امالی

راسداران به دلي « مایت واضح و
رایدار از لروریستها و بازیاران
غيردولای که برای لضعيف ببات در
منط ه لالش می کنند »با معيارهای

دونالد لرامپ ریيس جمهوری نمریکا
در نوری سال  ۴٠٥١ميالدی سپاه
راسداران را در فهرست گروه های
لروریسای ایاالت ما ده قرار داد.

لروریسای اعال ،کردن سپاه راسداران
ان ال اسالمی ایران را نغاز کند.
ای کمياه همنني خواهان نن شده
است که دولت بریاانيا «بازداشت
در ایران
خودسرانه» شهروندان
مانند نازني زاغری رلکليف را «گروگان
گيری دولای »بخواند و در برابر نن
لدابير جدی لری الخاذ کند.
گزارش کمياه رواب خارجی با عنوان
«موف يت بدون عدالت ممک نيست:
رابطه بریاانيا با ایران »بر ضرورت یك
المللی به
بلندمدت بي
واکن
«فعاليتهای بیببات کننده »ایران
لاکيد دارد.
ای گزارش می گوید که اقدامات سپاه

مندر در قانون لروریسم سال ۴٠٠٠
بریاانيا همخوانی دارد.
اعضای کمياه رواب خارجی رارلمان
بریاانيا ريشنهاد کرده اند که وزرای
امور خارجه و کشور اطالعات موجود
درباره سپاه راسداران را با هدد
ا امالی لروریسای اعال ،کردن ک
ای نهاد ارزیابی کنند.
گزارش ننها می افزاید« :ای لعميم
منط ی م دودیتهای موجود است
که ل ریمهای ال ادیه ارورا بر اعضای
سپاه اعمال کرده است و لفميم
ایاالت ما ده در شناسایی سپاه به
عنوان یك سازمان لروریسای خارجی
در سال  ۴٠٥١را دنبال خواهد کرد».

به نن اقدا،
مجلس ایران در واکن
وزارت دفاع نمریکا (رنااگون) و نيز
شرکت ها و موسسات وابساه به نن
را در کنار “فرماندهی مرکزی نمریکا
(سناکا )،سازمان های لروریسای
اعال ،کرد.

لا ،لوگندهات رئيس کمياه رواب
خارجی روز سه شنبه ( ٥۱دسامبر)
با صدور بيانيهای گفت« :ل ریم کام
سپاه راسداران ان ال اسالمی گا،
طبيعی بعدی در راسخ به مایت
مالی و ل ویت لروریسم لوس سپاه
گروه و
ای
است .فلسفه مخر
ایران و
در داخ
خشونتهای
سراسر منط ه برای ل ریم نن دالی
قانع کنندهای است».
’پوستهای از یک توافق’
گزارش کمياه مذکور همنني لوافق
هساه ای ایران با قدرت های بزرگ
(برجا )،را »روساهای از یك لوافق«
لوصيف کرده و خواهان نن شده است
که بریاانيا در بلندمدت به دنبال
جایازینی برای نن باشد.
ای کمياه از دولت می خواهد در
م طع کنونی برای بازگشت همه
طردهای لوافق به برجا ،با هدد
ريروی کام از لعهدات ننها در لوافق و
نيز رفع نارانی های ما دان عر
بریاانيا در منط ه لالش کند -نارانی
هایی که از طرد نمریکا نيز مطرح
شده است از جمله موضوع موشك
های بالسايك ایران که از لوانایی
م کالهك هساه ای برخوردارند
با رفع
برجا «،مرلب
»بند غرو
های کليدی
م دودیت ها از بخ
برنامه هساه ای رس از گذشاه  ٥٠لا
 ٥۱سال و نيز بازرسی های به موقع و
علنی نژانس بي المللی انرژی المی
از مراکز هساه ای ایران و دسارسی
نژانس به مراکز و مواد اعال ،نشده ای
کشور.

رئيس کمياه رواب خارجی بریاانيا در
لوافق هساه ای گفاه است:
خفو
برجا،
«عليرغم نيتهای خو
لواف ی بود که بر رایههای ضعيف بنا
شده بود .به نظر می رسد مرگ
نهساه لوافق هساهای اجانا نارذیر
بوده و به دنبال اقدامات در مجلس
(ایران) اکنون قاب لرميم نيست».
ای اظهارات در الی مطرح می شود
که جيك ساليوان مشاور امنيت ملی
جو بایدن رئيس جمهور مناخب نمریکا
اخيرا گفاه بود که دولت نقای بایدن
می خواهد با ريوسا مجدد به برجا،
و موظف کردن ایران به ريروی از مفاد
نن جمهوری اسالمی را “مجددا
م دود کند و در چارچو قرار دهد”.
نمریکا در سال  ۴٠٥٩ميالدی با خرو
از برجا ،و الخاذ سياست فشار
داکدری خواهان مذاکره بر سر لوافق
لعهدات ایران
لازه ای شد که کاه
در چارچو لوافق را در ری داشت.
کمياه رواب خارجی رارلمان بریاانيا
همنني در گزارش لازه خود از دولت
ای کشور می خواهد که در برابر
سياست ایران در «بازداشتهای
خودسرانه »شهروندان خارجی و
بریاانيایی که نن را «گروگان گيری
دولای »خوانده است لدابير لازهای
بيندیشد.
گزارش به ادامه بازداشت
در ای
نازني زاغری رلکليف کارمند ایرانی-
بریاانيایی بنياد خيریه لامسون رویارز
اشاره شده است که در فروردی سال
 ٥۹١۱خورشيدی هناا ،بازگشت به
بریاانيا در فرودگاه اما ،خمينی لهران

نيروهای اطالعالی سپاه
لوس
راسداران بازداشت و سپس به الها،
«لالش برای براندازی نر» ،به رنو
سال بس م کو ،شد .خانم زاغری
که ای الها ،را رد کرده است اخيرا با
الها ،لازه »لبليغ عليه نظا «،مواجه
شده است.
لا ،لوگندهات گفت« :دولت بریاانيا
باید بازداشت خودسرانه شهروندان
خارجی را همان که هست بنامد:
گروگانايری .طرح الهامات م اکمهها
و م کوميتهای شهروندان بریاانيا در
یك
خاک ایران به لمسخر گرفا
سيسام عدالت است .اسافاده از
مادران جوان و بازنشسااان به عنوان
ابزار چانه زنی و اهر ،فشار یك نوع
غيرقاب قبول دیپلماسی است».
کومت
گزارش کمياه وی همنني
بشر
و
ایران را به ن ض
شهروندان ایران ماهم کرده و از دولت
بریاانيا می خواهد که به مایت از
کسانی که «از خشونت رژیم رنو می
برند »ادامه بدهد.
م ا ،های ایرانی بارها الهامات ن ض
و بشر در ای کشور که عمدلا از
طرد دولت های غربی و سازمان
و بشر مطرح
های بي المللی
می شود را سياسی و بی اساس
دانساه اند.

صفحه 8

یتتیک آغاز سال جدید میالدی
شروع سال  ٠٢٠۸میالدی را به هم میهنان مسیحی و تمام مسیحیان جهان شادباش گفته و امیدواریم که ساال
جدید ،سال صلح و آرامش در سراسر گیتی بوده و مهار ورزی و بخاشش و رعایات حقاوق باشر باه جاای کیناه
وخشم و ظلم و زورگویی در میان ابنای انسان بر قرار گردد .و نیز امیدواریم در سال جدید پیشرفت هاای علمای
و افزایش دانش جامعه بشری ،نوید بخش کنترول و پایان دادن به بیماری های مهلاک و در صادر آن هاا پاندمای
کرونا باشد ،تا همه جهانیان بتوانند به دور از بالیای طبیعی و جنگ افروزی ها ،از نعمت آراماش ،ساالمتی ،رفااه
و امنیت برخوردار گردند.

تـهران – شـورای مـرکـزی جـبهه مـلی ایـران
یازدهم دیماه  ۸٩١١خورشیدی

آقای اردوغان باید به دروغ گویی و جنایت
کاری پایان دهد

صفحه 9

درست در نساانه ی بنينسنت و ینکنم
نذرماه  99روز ملی نزادی نذرباینجنان و
رهایی هم ميهنان شریف و گران قندر
و ميه دوست نذری از یوغ مانجناوزان
روسی که عيدی مبارک برای همه ی
ملت ایران و باشندگان ای که مرز و
بو ،است دروغ گویی و ل رینف نقنای
اردوغان فردی که در لنوهنم ا نينای
سلطنت شوونينسنانی و وارسنانرای
های ماجاوزاننه
عدمانی است و کن
در منط ه در لضاد بنا
و مداخله های
عرد دیپلماليك و لعدی به منافع ملنی
کشورهای مننطن نه اسنت رنرسن
برانايز شد .هرچند سخنان ایشان نن
قدر بی بنياد و عاری از ي ت اسنت
که در فضای سياست مننطن نه هنين
جایااهی نمی یابد .هذیان هناینی از
ای دست شاید برای خوشاینند گنرگ
های خاکساری مفيد نید اما در نوزه
ی ررافاخار لمدن اینراننی و خنطنه ی
خيز و فرهنگ سناز نذربناینجنان
دان
مهد زردشت و سنردار دالور نلنرورنات
ساارخان و بابك و خيابانی نظامنی و
خاقانی و قطران لا شهرینار و ین نينی
ذکا و ظهيرن ادها و باکریها و بسياری
دیار و هزاران شهيد ایدار گر نذری کنه
جان خنود را در
در جریان جنگ عرا
راه فظ لنمنامنينت ارضنی اینران فندا
کردند جایی نخواهد یافت .ای کنهن
سرزمي راره ی جدایی نارذیر ایران بنا
نا ،دوهزار و رنانفند سنالنه اش کنه
نشانی از عدمان و عندنمناننی ننبنود
نلوررالکان مله ی منغنول و اینلنغنار
عدمانيان و روس های لزاری و شوروی
فنرهنننگ
را از سر گنذراننده و نن ن
سازش را برای سنراسنر اینران نفنظ
کرده است .منطنلنبنی کنه ننه فن ن
ان برجساه ی اینراننی بنلنکنه
م
سردنيس راس اناليسی ميلنر اینران
شناس روسنی رنروفسنور منرکنورات
خاورشناس نلمانی رینارد فرای اینران
شناس نمریکایی و گریشم همنه بنر
ص ت علمی نن مهر لایيد ننهناده انند.
در ماون که نيز چون فروردی یشنت
راره ی  701نا ،نلررات بر زردشنت کنه

فرزند ای خطه است اطنال گنردینده
است .نقای اردوغان باید بداند عنرصنه
ی ایران قره باغ نيست که با مداخله و
مایت از کشاار و جنگ بخواهند خنود
را مطرح سازد .زبان لرکی و فنرهنننگ
نذری در لعام با لمنا ،منولنفنه هنای
دیار فرهنگ ایرانی شکوفا ساز جامعه
ای ماکدر است .نمونه ی نن اشنعنار
زیبای اسااد شهریار به لنرکنی ننظنينر
شاهکاری چون يدربابا است کنه در
سراسر ایران ای شعر یا موسي ی ها
و لرانه های لرکی مورد اقبال همنه ی
باشندگان ای مرز و بو ،است.
ضروری است به کنارگنزاران نکنومنت
جمهوری اسالمی نيز ماذکنر شنوینم
به لویيار و ا ضار سفينر بسنننده
ف
نکنند و با ای جسارت بنزرگ بنرخنورد
دیپلماليك قاطعی داشاه باشند .و بنا
اعاراض به ای یاوه گویی ها در رسانه
های بي المللی و نزد افکار عنمنومنی
جهانيان رئيس جمهور ماوهم لرکيه را
رسوا نماینند .و ننينز بنه
از ري
بي
کمرانان جمهوری اسالمنی هشندار
می دهيم که از لنجناوز بنه ن نو و

نزادی های اساسنی و اولنينه منلنت
ایران از جمله مرد ،غنينور و منينهن
دوست نذربایجنان دسنت بنردارنند لنا
زمينه برای لك ولاخت گروهی اندک از
بيوطنان خائنی که ممنکن اسنت بنه
یاوه گویی های امدال اردوغنان اعنانننا
کنند فراهم ناردد .زیر را نهادن ن نو
ملت و بر خورد خشونت نميزبا مرد ،و
سوء سياست ها و سوء مدیریت ها و
فساد های گسارده که زندگی را برای
ملت ایران غير قابن لن نمن ننمنوده
عوام بسار ساز برای ل رکات لجنزینه
طلبانه است.
سخ را با کالمی از شاعر گران قدر
نذری اسااد شهریار به رایان می بریم.
لا باشد نذربایجان ريوند ایران است و
نزاد باش ای خطۀ نباد
بس
نذربایجان
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ناخدا م مد فارسی

ی
خوشنودی حسن روحاب از انتخاب جوبایدن
بارقه امید است! یا توهیم زودگذر؟
مشاهاده مایاشاود کاه
اساااااالمااااای
رژیااااام
ایران برای ادامه سلطه
و حااکااوماات جاابااارانااه
خااود ،هاارگااز از اجاارای
پروژه تولید بماب اتامای
باز نایستاده و باخاوبای
مشخص است که بیرون
رفتن آمریکا از بارجاام از
طرف رژیم به فاال نایاک
نیز گرفتاه شاده اسات.
رژیم هرگز از فاعاالایات
غنی سازی اورانایام ناه
تنها دسات بارناداشاتاه
بلکه به فاعاالایات هاای
خود در این زمینه افزوده
است .هدف اصلی رژیام
در ساخت باماب اتامای
صرفا ماندن در حکومات
اساات تااا بااتااواناانااد بااا
استفاده از قدرت اتامای
طااارم اماااپاااراطاااوری
اسالمی خود در جهان را
به پیش ببرد.

صفحه 10

س رو انی رئينسجنمنهنور اینران
بامداد روز چهارشنبه  ۴۲نذر در جلسنه
هيئت دولت گفت بسنينار خنوشن نال
است که لرامپ در اناخنابنات ریناسنت
جمهوری امریکا شکست خورده و او را
«جبار »خواند .وی اضافه کنرده اسنت
که «ما امروز از نمدن نقای بایندن ذو
زده نيسايم اما قطعاً از رفنان لنرامنپ
بسيار خوش الينم ».این در نالنی
است که رژیم جننناینانکنار اسنالمنی
کشور ایران را عمال ً به ینکنی از گنروه
های لروریسای جهانی مبدل ساخانه
و برابر بنا روشنهنای لنروریسنانی ند،
رباي ميکند گنروگنان منينانينرد و در
دادگاه های فرمایشی جوانان کشور را
م کو ،به اعدا ،ميکند و بنا سنابن نه
چني جنایالی س رو انی بی رروا
رئيس جمهور کشور نمنرینکنا را جنبنار
ميخواند .نقای لنرامنپ در سنينسنانم

اننناننخننابننالننی نزاد و
دمکراليك نمریکا عالرغنم مشنکناللنی
که در هر اناخابات سراسنری منمنکن
است رخ دهد اناخابات را باخت ولنی
او لوانست در صند بناالینی از منرد،
نمریکا را به رنای صننندو هنای رای
بياورد و در ای راسنانا درصند بسنينار
باالیی از مرد ،نمریکا بنه لنرامنپ رأی
دادند .بنابرای جبار خنوانندن لنرامنپ
لوس رو انی بدور از عرد دیپلوماليك
و بيشرمانه است.
رو انی از لغت »جنبنار «بنرای لنرامنپ
اسافاده کرده است .اگر لرامنپ جنبنار
بود برابر با روش نکنومنانی جنبناران
هننمننانننننند سننران رژیننم اسننالمننی
مياوانست بياری صندو های ل لنبنی
رأی مجدداً به ریاست جمهوری امریکنا
برگزیده شود؛ ای گوننه اننانخنابنات را
بارها در کشور ایران شاهد بنوده اینم.

مرد ،ایران ل لب و جناینات اننانخنابنات
ریاست جمهوری م مود ا مندی نن اد
در سال  ٥۹٩٩را از یاد نبرده است کنه
برابر با خنواسنت عنلنی خنامنننه ای
م مود ا مدی ن اد را از صننندو رأی
بيرون نوردند .اگنر لنرامنپ جنبنار بنود
هننمننانننننند ننکننومننانناننران جننمننهننوری
اسالمی سر از صننندو هنای رنی
بيرون می نورد و اناخا منينشند .اگنر
مننرد ،نمننریننکننا بننه او اعنناننراض هننم
ميکردند ننان را همنون کنومنانانران
ایران سرکو و در زیر چرخ کاميون هنا
له ميکرد .گروهای لروریسانی منانننند
سپاه راسنداران و بسنينجنينان را بنه
ميدان می فرسااد لنا دمنار از روزگنار
مرد ،برنورند و نقای بنایندن را منانننند
کروبی و موسنوی در فنر خناننانی
ناهميداشت!
رو انی و دیار سران رژیم اسالمی به
خود امنيند داده انند کنه بنا ریناسنت
جمهوری جو بایدن ل ریمهای جنهناننی
که در رابطه با اعمنال لنروریسنانی و
جنایالی که رژیم بر مرد ،اینران اننجنا،
داده است برداشاه خواهد شد .این
لفور از ان رو است که نقای جو بنایندن
در مانيفست اناخابنالنی خنود گنفنانه
است که به برجا ،برخواهد گشنت و
با برگشت نمریکا به برجا ،ل نرینم هنا
نيز برداشاه خواهند شند .امنا ر سنران
رژینم فناسند اسنالمنی بنه شنراین
برگشت به برجا ،که در مناننينفنسنت
نقای بایدن نمده است لنوجنه نندارنند
در الی که بنخنوبنی واقنفننند امنکنان
برگشت به برجا ،با شرای لوافق سناا
 ۴٠٥۱دیار بار امکان رذیر نينسنت .بنا
خرو نمریکا از برجا ،رژینم اسنالمنی
الاق در  ۲مر له لنعنهند بنه بنرجنا،
را ن ض کرده است از جمله برگشت
سنارفيوز های با سرعت باال و لغنلنين
اورانيو ۴٠ ،درصدی که مياواند رژیم را
به ساخت بمب الم نزدیك کند.

افزون براینکه مجلس ننمنایشنی رژینم
طر ی را لفویب کرد و رس از لنیینيند
شورای ناهبان به دولت رو انی ابنالغ
شده لا اجرایی شود .ای طرح شامن
سنار فنينوز هنای نی نر  ۲و
افزای
برقراری رنکانور ن سنننانين اراک و
خرو کام رژیم از برجا ،اسنت .این
در الی است که نقای بایندن گنفنانه
است در صورليکه رژینم بنه لنعنهندات
بننرجننا ۴٠٥۱ ،خننود بننرگننردد امننکننان
مذاکرات برای لعهدی جدید امکان رذینر
است .س رو انی بخوبی منيندانند
که رژیم هرگز نمی خواهد به لعنهندات
برجا ۴٠٥۱ ،برگردد و بنا طنرح جندیند
مجلس شورای اسالمی برجا ،بنکن
منافی ميباشد.
الز ،به یناد نوری اسنت کنه رژینم از
هننانا ،جنننگ اینران و عنرا لفنور
داشاه ودارد اگر رژیم به بمنب النمنی
دست یابد لا ابد در قدرت باقی خواهند
ماند .ای خواست رژیم در سخنان اکبر
هاشمی رفسنجانی و علنی خنامنننه
ای در نن هناا ،بنخنوبنی نشنان داده
شده است که گفاه اند:
خامنه ای در سنال  ٥١٩٢منينالدی
هناامی که ایران هنوز درگنينر جنننگ
خانمان سوز بي ایران و عرا بنود در
جمع دانشمندان و ماخففين النمنی
گفت «ما انرژی المی را هم اکنون نياز
داریم ملت ما هميشه از جانب کشور
های خارجی مورد لهدید بنوده اسنت.
لنها کاری که از دست ما بنر منی نیند
انساکه که نماده شویم و به دشمننان
باویيم که ما مياواننينم از خنود دفناع
کنيم .بنابرای شما باید هر کناری کنه
الز ،بنناشنند را بننرای کشننور خننود و
ان الباان انجا ،دهيد با لوجه بنه این
وظيفه خطير با سرعت هرچه لمنامنانر
در ای راساا سخت کوش باشيد».
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یك سال بعد در سنال  ٥١٩٩اکنبنر
هاشمی رفسنجاننی هنننانامنی کنه
فرماندهی نيروهای مسلنح کشنور را
بعهده داشت از خامنننه ای رنا فنرالنر
گذاشت و گفت «جنگ ایران و عنرا
بننه مننا امننوخننت کننه سننالح هننای
شيميائی بيولوژیکی و رادیولوژیکی از
سال های لعيي سرنوشت ميباشند و
نياز داریم .هناامی که جنگ به مر له
ساس وارد ميشود لفورات معنننوی
جواباوی نيازمندیها نخواهد بنود و بنه
نن کمت معنوینت ا نانرا ،ننخنواهند
گننذاشننت .مننعنننننویننات در مننينندان
جنگ چشم خنود را بنر لنجناوزات و
لهاجمات دشمنان می بندد .بننابنراین

ما باید خود را به لنجنهنينزات و سنالح
هننای شننيننمننيننائننی بننيننولننوژیننکننی و
رادیولوژیکی مجهز کنيم».

جوانان ایران را هي ميداند و بنه قنان
اهمنينانی
رساندن جوانان ایران برای
ندارد و اننانظنار دارد جنهنان نزاد این
جنایت رژیم را نادیده بايرد .وی گنفنانه
است »ما در کشورمان قناننون اعندا،
داریم و ای همه اعدا ،صورت میگيرد
چرا درباره ای نقا اعاراض میکننننند «
که منظورش روح هللا ز ،است .الز ،به
یاد اوری است کنه نشنسنت لنجناری
ارورا و ایران نيز در اعانراض بنه اعندا،
روح هللا ز ،لنغنو شند و وزارت امننور
خارجنه فنرانسنه ننينز در بنيناننينهای
جداگانه اعدا ،روحهللا ز ،در اینران را
به شدت م کو ،کرد و نن را اقندامنی
“ و شيانه” لوصيف کرد .افنزون بنراین
کمياه سياست خارجه رارلمان بریاانينا
نيز طر ی در دست دارد لا از طریق نن
سپاه راسداران رژینم بنعنننوان گنروه
لروریسای جهانی بشمار نید.

در ای راساا هایکو مناس وزینر امنور
خارجه نلمان و رئيس دورهای شنورای
ال ادیه ارورا هم گفاه است بازگشنت
کنونی لوافنق هسنانهای بنا
به شک
ِ
ایران موسو ،به بنرجنا ،امنکنان رنذینر
نيست .س رو انی نيز در ارلباط بنا
ای سخنان اظهنار کنرده اسنت کنه
«م هم ای موضوع را قبول دار ،کنه
شرای سال  ۴٠۴٠بنا شنراین ۴٠٥۱
مافاوت است وی اضافه ميکند که در
سال  ۴٠٥۱ایران لنهنا دو ننوع سناده
سنارفيوز غنی سنازی داشنت ولنی
اکنون از سنارفيوز های سرعت بناالی
نی نر  ۲برخوردار است.

سران رژیم جنایاکار اسنالمنی منانننند
کپك سنر خنود را زینر بنرد کنرده و
نميخواهند لفور کنند که جنناینات ضن ر
د
بشری ننان از دید مرد ،جهان رنننهنان
نخواهد ماند .به قا رساندن روزننامنه
ناار مخالف و معارض سنيناسنی روح
هللا ز ،نوید افکاری ورزشکنار و دینانر
مرد ،ایران و بخفو جوانان منعنانرض
کشور ایران نشنان از بنی بنبنالنی و
واماندگی کومت دارد .مرد ،شنرینف
ایران جنایت کومااران جبنار را مندت
ها است رصد کنرده و بنرای گنذار از
اجاماعی موجود لالشنی
وضعِ اسفبار
ِ
هماانی لوس هنمنه ن نا ِد منلنت را
شروع کرده و با ینك الن ناد منلنی در
نینده ای نه چندان دور خود را از شنرر
جباران اکم بر کشنور ازاد خنواهننند
کرد .برای منرد ،اینران کنامنال ً روشن
ن خطنر
است که لالش برای نزادی بدو ِ
نخواهد بود ولی این خنطنر را بنرای
نزادی خود و برگشت به دامان جنهنان
نزاد به جان خواهد خرید.

مشاهده ميشود کنه رژینم اسنالمنی
اینننران بنننرای ادامنننه سنننلنننطنننه و
کومت جبارانه خود هرگز از اجنرای
رروژه لوليد بمب المی باز نایسناناده و
بخوبی مشخص است که بيرون رفنان
نمریکا از برجا ،از طرد رژینم بنه فنال
نيك نيز گرفاه شده است .رژیم هنرگنز
از فعاليت غنننی سنازی اوراننينم ننه
لنها دست برنداشاه بلکه به فعالنينت
های خود در ای زمينه افنزوده اسنت.
هدد اصلی رژینم در سناخنت بنمنب
المی صرفا ماندن در کومت است لنا
باوانند با اسافاده از قدرت المی طنرح
امپراطوری اسالمی خود در جنهنان را
ببرد.
به ري

س رو انی در الی نقای لنرامنپ
را جبار خطا منينکننند کنه سنازمنان
لروریسای رژیم بنا عنننوان (سنربنازان
گمنا ) ،با اعمال ند ،ریایی جواننان
معارض به رژیم را در کشورهای جهنان
ربوده و به قا ميرسانند .در ای راساا
مننينناننوان از کشنناننندن روحهللا ز ،از
فرانسه به عرا لوسن رنرسنانوهنای
( دخنناننران زیننبننا ) اطننالعننات سننپنناه
راسداران نا ،برد کنه او را بنه عنرا
کشاندند به لهران ربودند در لنهنران
م اکمه م کو ،و جبارانه در لاریخ ۴۴
نذر  ٥۹١١بدار نویخاند .جهنان بنه این
نشنان داده و
بی عدالای ها واکن
نن را غير قانونی و ناعادالنه خنوانندنند.
جنایات رژیم در شنورای ن نو بشنر
سازمان مل و در رارلمان ارورا و دینانر
کشور های جنهنان بشندت من نکنو،
گردید .نخوند رو انی جبار بی شرمانه
مياوید چرا جهان در م اب اعندا ،ینك
نشان داده اسنت! »
نفر این در واکن
رو انی جبار و جننناینت رنينشنه جنان

راینده ایران
ناخدا م مد فارسی
 ۴۴دسامبر ۴٠۴٠

ناخدامحمدفارسی

امریکای
فرمانده سپاه قدس ترامپ و دو مقام
ی
ی
ن
را تهدید به کشت کرد
بلند کردن سنگ بزرگ عالمت نزدن است !!!۰
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اساان واینر چنهنارشنننبنه  ٥٠دینمناه
 ٥۹١١گزارشی را منانشنر کنرده کنه
گفاه مينشنود رناسندار «اسنمناعنين
قاننی » فرمانده نيروی قدس
سننپنناه رنناسننداران ریننيننس
جمهوری امریکا و وزیر خارجه
و رئيس سنازمنان اطنالعنات
مننرکننزی ای ن کشننور را بننه
کشا لهدید کنرده اسنت (
.)٥
برابر با ای گزارش اسماعين
قاننی در جلسه غنينرعنلنننی
مجلس شورای اسالمنی در
روز چننهننارشنننننبننه  ٥٠دی
 ٥۹١١ضور یافت و گنفنت ”
ننها بنایند سنبنك زنندگنی
مخفی «سلمان رشندی »را
یاد بايرند چرا که جمهنوری
اسننالمننی انننا ن ننا ،قنناسننم
سليمانی را خواهد گرفت ”٠
سلمنان رشندی ننویسنننده
بریاانيایی-هندی اسنت کنه
هناا ،رایان یافا جنگ ایران
و عرا که روحهللا خمينی را
مجبور به نوشيدن جنا ،زهنر
»نیننه هننای
کننرد کنناننا
شيطانی« را مننانشنر کنرد.
ای الفا برای خنمنينننی و
رژیم جهت سرروش گذاشا
بننر شننکننسننت در جنننننگ
دسامایه بسيار خوبی بود
و خمينی فاوای مرگ وی را صادر کنرد
لا افکار منرد ،اینران را از شنکنسنت
لا دی به
مفاض انه در جنگ باعرا
ان راد کشاند .در نن هناا ،رژیم برای
کشاه شندن سنلنمنان رشندی ینك
ميليون دالر جایزه ن دی لعيين کنرد و
بهمي دلين سنلنمنان رشندی بنرای
مدلی طنوالننی منجنبنور بنه زنندگنی
مخفيانه شند .سنخنننان نسنننجنينده
اسماعين قنانننی رنينرامنون زنندگنی
مخفی لرامپ و دو م ا ،نمریکناینی از
فاوای بی نايجه خمينی سنرچشنمنه

گرفاه است!٠
ای سردار بيخرد در بيانات خود اظنهنار
داشاه که «امریکاییها لناکنننون هنم

سيلی سختافزاری خوردهانند و هنم
سيلنی ننر،افنزاری» .سنخن قنانننی
بيانار ننست کنه رژینم در اننانخنابنات
ریاست جمهوری نمریکا از طریق جننگ
سایبری نفوذ داشاه و مله موشکنی
به رایااه عي االسد مالت خنمنپناره
ای ماعدد به رنایناناه هنای نمنرینکنا و
سفارت نن کشور در عرا و منننطن نه
سبز بغداد که سفنارت نمنرینکنا در ان
قرار دارد از جمله اقدامات رژیم برعليه
نمریکا در منط ه می باشد .قاننی این
اقدامات ساینبنری و منوشنکنی را در

راساای انا ا ،کشنانه شندن قناسنم
سليمانی و خرو نيروهای امنرینکنا از
منط ه ذکر کرده است .
بمنظور ريشايری و جلوگيری
از لهدید هنای سنران رژینم
نمریکا با ارسال بمنب افنکن
هننای «بننی  »۱۴ننناوهننای
هواريمابر و نناوشنکن هنای
اژدر افک و زیر دریایی المنی
به منط ه خاورميانه خنود را
بنننرای هنننرگنننوننننه اقننندا،
غيرمارقبه از طرد سپاهينان
رژیم نمناده کنرده اسنت .در
نمنرینکنا روز
ای راساا ارل
چهارشنبه  ٥٠دینمناه ٥۹١١
هواريماهنای بنی ۱۴-را بنار
دیار به مدت  ۹٠سناعنت در
ریم هوایی خليو فارس بنه
ررواز در نورد .این سنومنين
بمب افک های بنی
رزمای
 ۱۴نمننریننکننایننی در دومنناه
گذشاه بر فراز خلينو فنارس
است .ژنرال کننت منکنننزی
فرمانده سناناد فنرمنانندهنی
منرکننزی اینناالت مننان ننده در
منط ه «سناکا» ،نيز گنفنانه
هدد از ماموریت جدید بمنب
افننک ن هننای «بننی  »۱۴در
نمنادگنی
خاورميانه نمناین
واشناا بنرای من نابنلنه بنا
«لهاجم به نمریکاینی هنا ینا
مننافنع ایناالت منان نده »اسنت .این
سخنان در الی بيان منی شنود کنه
یك م ا ،ارشد نمریکایی در گفانانو بنا
روزنامه » واشناا رست« خطر ملنه
به نمریکایی ها یا منافع واشنانان در
منط ه را » بسنينار واقنعنی »دانسنانه
است.

ای م ا ،ارشد نمریکایی که نخواسانه
فناش شنود لناکنيند کنرده کنه
نام
شرای کنونی «ننانران کنننننده لنرین
وضعيت »از زمان کشاه شدن قناسنم
سليمانی در روز سنو ،ژاننوینه سنال
جاری ( ٥۹دی سال گذشاه) م سو
می شود .وی افزود که نمریکا خنود را
برای رویارویی ا امنالنی بنا اینران در
صورت مله به نمریکایی ها یا منننافنع
ایاالت ما ده در خاورميانه نماده کنرده
است.
شنبه  ٥۹دیماه  ٥۹١١سالروز کشنانه
شدن قناسنم سنلنينمناننی اسنت و
مجلس رژیم روز چهارشنبه گذشاه در
جننلننسننه ای غننيننرعننلنننننی بننا ضننور
اسماعي قاننی فرمانده کنونی سنپناه
قدس نخری ل والت منط ه را بررسنی
کرده است .به گفاه یکی از نمایندگنان
مجلس نمایشی رژیم اسماعي قاننی
در ای جلسه از «اقدامات در دسنانور
کار نيروهای م اومت »سنخن گنفنانه
است!٠
همنني نيروی دریایی نمنرینکنا رنينرو
مالت موشکی به سنفنارت نمنرینکنا
لوس شبه نظنامنينان ننينابنانی رژینم
مشنانرکنی
رزمای
اسالمی درعرا
بننا عننربسنناننان در نبننهننای سننا ننلننی
عربساان انجا ،داد .در این رزمناین
نيروی هواینی و دریناینی عنربسنانان
سعودی و فرماندهی مرکزی نيروهنای
دریننایننی و هننوایننی اینناالت مننا ن ننده
«سناکا» ،طی روزهای  ۴٢و  ۴٩نذردر
مشارک نظامی
قالب رنجمي رزمای

دو طرد در سال  ۴٠۴٠اننجنا ،شند.
بيشار بنرای
بنظر ميرسد ای رزمای
نمادگی و رشايبانی از لنردد کشنانی
های لجارلی در صورت مله موشکنی
از طرد رژیم اسنالمنی اننجنا ،شنده
مالت هنوا
شام
باشد .ای رزمای
به دریا از طریق جناننندههنای اد٥۱-
اد٥۱-ای اد٥۲-سی و بالانردهنای
مافاوت بوده است .همننين در درینا
نينز لنعندادی از شننناورهنای گشنت
سا لی نيروی دریایی ایاالت ما ده و
ناوشک ویننسنانون چنرچنين کنه بنا
موشکهای هدایت شونده مجهز اسنت
نيز ضور داشاه اند .شرکت نيروهنای
و انباشاه شدن
ائاالد در ای رزمای
لجهيزات ننظنامنی در خنلنينو فنارس
نشان دهنده ننسنت کنه در صنورت
هرگونه اقدا ،نابخردانه لنوسن سنپناه
راسداران رژیم که بنه کشنانه شندن
نمریکایی ها منجر شود کشور و مرد،
ایران هزینه بسيار باالیی را منان نمن
خواهند شد.
رادیو ريا ،اسرائي جمنعنه  ٥۴دینمناه
 ٥۹١١ارزیننابننی یننك رسننانننه خننبننری
روسننی بننه نننا« ،مسننکننوفسننکننی
کومسومولاس » را مناشر کرده است
که در نن گفاه شده اسرائي و ایناالت
ما نده بنرای رویناروینی ننظنامنی بنا
کومت اسالمی اینران بنه نمنادگنی
کامن رسنينده انند(  .)۴این روزننامنه
روسی که در مسنکنو منننانشنر منی
شود در ارزیابی خنود بنا اشناره بنه
نمریکا و اعزا ،بمب
اقدامات اخير ارل
افننک ن هننای غننول رننيننکننر بننی  ۱۴و

هواريماهای سوخنت رسنان بنه این
بمب افک هنا در گنزارشنی ننوشنت
«نمریکا و اسرائي نماده جنگ با اینران
هساند».
عالرغم ای بررسی ها گمانه زنی ها
و نمادگی نيروهای ائنانالد در خنلنينو
فارس لفنور ننمنی رود رژینم اینران
اقدامی که منجر به جننگ بنا نئنانالد
نمریکا و اسرائي شود انجا ،دهد.
برابر با گزارش های رسنينده از اینران
رژیم ميليارد ها لومان برای بزرگداشنت
کشاه شدن قاسم سليمانی هنزینننه
کرده است .بنظر ميرسد صرد هزینننه
باال برای بزرگداشت قاسم سليماننی
ان راد افکار عمومی از لهدید های لنو
خالی سران سياسی و نظامنی رژینم
باشد .رژیم بخوبنی واقنف اسنت کنه
هرگونه مله به ننينروهنای ننظنامنی
امریکا ومنافع نمریکنا در منننطن نه در
سنخنت و
وضعيت کنونی با واکننن
سریع نظامی روبرو خنواهند شند کنه
مياواند رایه های رژینم را هندد قنرار
دهد .بنابرای لهدیدهای رژیم لوخنالنی
نيست.
و لنها رروراگندایی بي
ناخدا م مد فارسی
 ۴ژانویه ۴٠۴٥
https://iranwire.com/fa/news/
)٥( tehran/44637
)۴( /https://radis.org
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سازمان پزشکان جبهه ملی ایران

تهیه واکسن معتبر برای کنتترول ویترو
کرونا در کشور ،اولین وظیفه حکومت است
هموطنان عزیز!
بروز رانندمی کروننا در کنشورمان از
دود یك سال قب با برخنورد غينر
کار شناسانه و ندانم کناری و سنوء
منندیریت از طنننرد کومننت روبنننرو
بيماری در
گردید .اگر از نغاز ريدای
قم م ابله علمی با نن صورت منی
گرفت و به نظنر کارشناسنان لوجنه
مننی شنند و رنهننان کنناری بننه دلي ن
م اصد ير سياسنی انجنا ،نمنی
گرفت و ررواز های ماهنان بنه چين
قطع می شد و بنه نظرینات مبانذل
افراد نا نگاه لوجه نمی شد کنشور
ما نباید در معرض ای همه ضنایعات
جانی و خنسارات منالی واقنع منی
شد.
با ای همه بر ابنر فنداکاری جامعنه
ی رزشنننکی اینننران و ررسنننااران و
ررسن درمانی و بکار بردن ننسبی
ررولک های بهداشنای در اباندای
ماه دی  ٥۹١١کنشور عزیزمنان در فناز
نزولننی مننو سننو ،ارينندمی کووینند ٥١
قرارگرفت .
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برخننننننی از صننننننا ب نظننننننران و
اريدميولوژیست هنا معا دنند بنا الخناذ
برخننی لنندابير و م نندودیت هننا مننی
لوانسايم از وقوع مو سو ،که سنبب
از دست دادن جان هزاران هم وطن و
بيمنناری هننزاران لنن دیاننر گننر دینند
ريشايری کنيم.
در روزهننای کنونننی و ابانندای دی منناه
 ٥۹١١نن نندر لجربننه اندوخاننه ایننم کننه
مدیریت ب ران را به لنفميم هنای غينر
کارشناسی و غير علمی واگذار نکنينم
و امننروز وظيفننه خطننير مننسوالن امننر
ريشايری از وقوع مو چهنار ،اريدمنی
کووینند  ٥١در کننشور عزیزمننان ایننران
است.
جبهه ملی اینران بنر اسناس لعهند بنه
خدمت به ملت بزرگ ایران و با لکيه بنر
داده هنننای علمنننی و دیننندگاه هنننای

کارشناسی ضم هشدار بنه ماولينان
امر و مسوالن بهداشت و درمان کشور
در هننر سننط ی و همننراه بننا لوصننيه
جنندی بننه ادامننه قرنطينننه و اعمننال
منرگ و
م دودیت ها لنها راه کناه
مير و اباال بنه بيمناری را در مناه هنای
نینده منوط به خرید واکس های موبنر
کوویننند  ٥١بویننن ه یکنننی از منننوارد در
دسارس فایزر-بيونانك و ینا مندرنا و ینا
نکسفورد نسارازنکا می داند کنه دارای
ابننر بخننشی بنناال بننوده و سننه فنناز
کارازمنایی بنالينی انننسانی خنود را بننا
موف يت سپری کرده و لوس بسياری
خریننند شنننده و
از کنننشورها ريننن
واکسيناسننيون عملننی بننا نن هننا نغنناز
شده است.
ماوليان و مسوالن دولای وظيفه دارنند
ضننم اعننال ،یننك سياسننت و راهننبرد
روش و اصولی در اسرع وقت نسبت
به واکسيناسيون ملت بنزرگ اینران بنا
اولویت گروه های ررخطر به مانند دیانر
کشورها اقدا ،کنند و هر گونه لاخير در
ای امر به هي وجه جایز نمی باشد و

به هي وجه نمی لنوان ننسبت بنه در
دسننارس بننودن واکننس هننای لولينند
داخلی کنه لنا خنرداد مناه سنال نیننده
امکان عرضنه بنه سينسام درمنانی را
نداشاه و فعال وارد فاز انسانی ننشده
اند الکا کنيم.
منندیریت کووینند  ٥١لنهننا بننا لکيننه بننر
شواهد علمی و بنه کنارگيری نخبانان
ميننسر اسننت و باینند در ای ن راسنناا از
هرگونه مدیریت نمایشی و غير علمی
ررهيز شود و سنالمت ملنت اینران بنه
هي وجه نباید بازینه رقابت های گروه
هننای سياسننی از هننر قننشری و یننا
م اسننبات اقاننفادی و سننود جویننی
های منالی گنروه هنای منفعنت طلنب
قرار گيرد.
چهارم دی ماه 9911
تهران – سازمان پزشاکان جبهاه
ملی ایران

ا
ی
خ
شم
ای خشم به جان لاخاه لوفان شرر شو
ای روی برافروخاه خود ررچم ره باش
ای افظ جان وط از خانه برون نی
گر شعله فرو ریزد بشاا و ميندی
خاک ردران است كه دست دگران است
دیوار مفيبتكدهی وصله بش
لا خود جار روبه ان را بدرانی
مسپار وط را به قضا و قدر ای دوست
فریاد به فریاد بيفزای كه وقت است
ایرانی نزاده! جهان چشم به راه است
مشای خس و خارند به یك شعله بسوزان
شعری از فریدون مشيری

ای بغض گ انداخاه فریاد خطر شو
ای مشت برافراخاه افراخاهلر شو
به در شو
از خانه برون چيست كه از خوی
ور ليغ فرو بارد ای سينه سپر شو
هان ای رسر ،خانه ناهدار ردر شو!
شر ،نید ،از ای همه صبر لو ظفر شو
چون شير دری بيشه سرارای جار شو
سر ای ل به قضا داده قدر شو
خود بر
ِ
در یك نفس لازه ابرهاست ابر شو
ایران كه در خطر افااده خبر شو!
بر ظلمت ای شا ،سيه فا ،س ر شو

هر چند که در کوی تو مسکین و فقیریم
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم
خاریم و طربناک تر از باد بهاریم
خاکیم و دالویز تر از بوی عبیریم
از نعره مستانه ما چرخ پر آواست
جوشنده چو بحریم و خروشنده چو شیریم
از ساغر خونین شفق باده ننوشیم
وز سفره رنگین فلک لقمه نگیریم
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بر خاطر ما گرد ماللی ننشیند
آیینه صبحیم و غباری نپذیریم
ما چشمه نوریم بتابیم و بخندیم
ما زنده عشقیم نمردیم و نمیریم
هم صحبت ما باش که چون اشک سحرگاه
روشندل و صاحب اثر و پاک ضمیریم
»رهی معیری«

صحنهای از اعتراضهای آبان  ١۱در شیراز

فکر را پَر بدهید و نترسید که از
سقف عقیده برود باالتر...
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فکر را پَر بدهی 
د
و نترسید که از سقف عقیده برود باالتر
فکر باید بپرد
برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند
"فکر اگر پَر بکشد"
جای این توپ و تفنگ ،اینهمه جنگ
سینهها دشت محبت گردد
دستها مزرع گلهای قشنگ
"فکر اگر پر بکشد"
هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست
همه پاکیم و رها...
نیمایوشیج

تورج اتابیک

ترانهای که از جدابها شکایت داشت ،خود
جدابآفرین شد،

نذریهای ایران و جمهوری نذربایجان در دو سوی ارس در نخجوان در  ٥٩دیماه ٥۹۲٩

لننننور الننننابکی ر وهننننشار ارشنننند
ر وهشکده بي المللی لاریخ اجاماعی
و اسنننااد کرسنننی لننناریخ اجاماعنننی
خاورميانه و نسيای مرکزی در دانشااه
ليدن هلند است.

رادیو فردا
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 در ميننان نمادهننای طبيعننی کننه درادبياتِ لُرکان نذربایجان نشساه شناید
هي یك به گساردگی کناربرد رود ارس
نباشد؛ رودی کنه اینران را از جمهنوری
نذربای ان جدا میکنند .در لناریخ نوین
اسناعمارگران
جهان گاه این خ کن
اسننت کننه بیاعانننا بننه بننود و بنناش
رسنم
مردمان یك سرزمي به را ای
ِ
یننك خنن بننه جنندایی مردمننانی رأی
میدهد کنه بنرای قرنهنا در ريونند بنا
یکنندیار زیننساهاند .نمونننههای از اینن
مرزهای سياسی خ کشیشده را در
از
نانناهی بننه جغرافيننای نفری ننا بي ن
هرکجا میلوان دید.
اما همينشه هنم کنار لعين منرز کنار
خ ک هننا نيننست .گنناه قلمروهننای
سياسی با ننشانههای طبيعنی چنون
کوه و رود و کوینر و دریاچنه ننيز معين
میشوند .از جملنه جنگهنای اینران و
روس در دو صننند سنننال گذشننناه و
قراردادهنننای بيننن دو کنننشور از رنننی
بزرگنی از منرز
شکست اینران بخن
شننمال غربننی ایننران را بننه رود ارس

کنننشاند .هميننن ل ميننن سياسنننی
سنننرزمينی رود ارس را در فرهننننگ
شفاهی و کابی بنسياری از منرد ،دو
سوی ای رود به گونه نمادی از شنمار
جداییهای ل ميلی کرده اسنت .گناه
ای عاشق و معشو با اسنافاده از
اساعاره ارس از جدایی ل ميلیشنان
شکوه میکنند.
بسياری از نذربایجانينان در بز،هاشنان
لرانننه «نراز نراز »را کننه همننان «ارس
ارس »است میخواننند .این لراننه را
نخننساي بار بخايننار وهننا زاده شنناعر
جمهوری نذربایجنان ( ٥١۴۱لنا )۴٠٠١
سننرود و بعنندها بننندهایی نننيز بننه نن
افزوده شد.
در سروده وها زاده کنه بنه قولنی بنه
ادبيات هجران لعلق دارد بنه رود ارس
اشاره میرود که ميان مرد ،نذربایجنان
جدایی انداخاه است .برای وها زاده
اگر ای شعر لنها اشارهای بود به یکی
از هننزاران رویننداد لنناریخی للننخ کننه
ريامدهای للخلری درریداشنت بودنند
دیارانی نيز که با اشاره بنه این شنعر
طنننرح ريونننندهای لنننازه و از رنننی نن
قلمروهننای سياسننی نونبنناد را رينن
کشيدهاند.
ارس ننای بننا نننا ،صننمد بهرناننی
نموزگار و داسااننویس نيز گنره خنورده
در رود
اسننت؛ از رننی غننر شنندن
ارس به سال  .٥۹۲٢برای بسياری کنه

غننر شنندن او را بنناور نداشنناند ارس
زمينهسنناز مننرگ او شنند و لرانننه «نراز
نراز »بننا افزودههننایی لرانننه م بننو
مخالفان نظا ،ريشي در ایران به وی ه
کنشاران چپارا شد.

صاامد بهرنگاای ،آموزگااار و
نویاااسندهای کاااه در ارس
غرق شد

اینننك امننا ای ن لرانننه زمينهسنناز کننارزار
لازهای گشاه است .در  ۴٥نذر  ٥۹١١و
از ری نبردی  ۲۲روزه ميان نذربایجنان و
ارمنننننساان کننننه بننننه بازرسگرفانننن
بخ هننای بزرگننی از سننرزمي هایی
انجاميد که نذربایجان  ۹٠سنالی رين
ت نذربایجنان
از دست داده بنود کومن ِ
بننرنن شنند لننا رننيروزیاش را در مينندان
بزرگ شهر باکو ميدان نزادی (نزادلينق
ميدانی) با رژه نظامی جش بايرد.
مينندان نزادی یننا همننان مينندان لنينن
ريشي یادگار دوران شوروی است که
ريشارها در مياننهاش مجنسمه بنزرگ
لني ایسااده بود بنا دسنای کنشيده
بنننه سنننوی افنننق کنننه نویننند رنننيروزی
کمونيسم را میداد .در  ۴٥نذر امنسال
امننا ای ن مينندان ميزبننان رجننب طيننب
اردوغننان شنند کننه او را بننا همنهنناد
(سنننناز) اسنننال،گرایی و ملیگراینننی
میشناسيم.

م امنن رنهننان در اینن شننعر بننرای
گروهی از ایرانيان نگاه نبوده باشد .اما
اگر ادعنای وزینر امنور خارجنه لرکينه را
از
بپننننذیر ،کننننه اردوغننننان رو نننن
ساسيتهای رنهان که سردادن این
لرانننه میلوانننست برانايزاننند بیخبننر
بننود؛ اینن بیخننبری خننود نننشان از
جایانناهی دارد کننه ایننران اسننالمی در
سياستگذاریهای خرد و کالن لرکينه
ريدا کرده اسنت .اینران رنس از ان نال
 ٥۹۱٢دیار نن م نامی را در سياسنت
از ان نال
خارجی لرکيه ندارد که ري
داشت.
سنگ رایه ريوند نزدیك ميان دو کنشور
بننه دوران نلننالورک و رضننا شنناه بنناز
میگردد .ريوندی کنه لنا ان نال ٥۹۱٢
ادامه داشت و دو کنشور را بنه هيئنت
ما نندان اسنننارال یك در غنننر نسنننيا
کشاند .در ای سنالها هنر دو سنو از
ساسيت یکدیار بنه وین ه در سنپهر

دیدار رضاشاه و نلالورک در خرداد ٥۹٥۹
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اردوغان در خطابه لهيجیاش از ن ن
لرکيه در مایت از جمهوری نذربایجنان
در نبرد  ۲۲روزه قرهباغ داد سخ داد و
در بازسننازی سننرزمي های
سننهم
نزاد شده از رنی جننگ اخنير .در راینان
ای خطابه ننااه که شنور ملیگرایاننه
اردوغنننان بنننه او رسنننيده بنننود بنننه
لرانههای قرهباغ اشاره کرد و رارهای از
لرانه «نراز نراز »را سر داد (نن هنم بنه
غل ):
ارس ارس! خان ارس!
سلطان ارس! خان ارس!
ببينم که بسوزی.
دردد ،را بفهم ارس!
ارس را جدا کردند.
با ن ررکردند.
م از لو جدا نمیشد،
با جور جدا کردند.
بعيد است کسی کنه مان سنخنرانی
اردوغنننان را نوشننناه بنننه ساسنننيتِ

«اوزسوی ».اررایی که برای این دیندار
نوشنناه و لنظيننم شننده بننود و اص ن
همکننناری گنننروه موسننني ی ریاسنننت
جمهوری و کنسروالور اساانبول بود.
داسنناان اینن ارننرا کننه بننر گرفاننه از
شنناهنامه فردوسننی اسننت روایننت
کارنامه فرزندان فریدون بود .فریدون که
در اساطير ایرانی به همت کاوه نهنانر
بر لخت ظلم ض اک نشنست و جهنان
را ميان سه رسرش سلم و ایر و لور
ل ننسيم کننرد .رو ،از نن سننلم شنند و
ایران به ایر رسيد و چي و لرکنساان
برای لور مانند .در ارنرا از سنلم خنبری
نيست و روایت رقابت و سايز ميان دو
برادر ایر و لور است .اررا در ررده دو،
به رایان جننگ اول جهنانی میرسند و
دسایس اساعمار برای لعميق جداینی
ميننان این دو بننرادر .در رننرده سننو ،دو
برادر به نشای میرسند و بنازیاران در
اشنناره بننه لننور نااهشننان بننه نلننالورک

بازلا سفر رضا شاه به لرکيه در صف ه نخست
روزنامه جمهوریت جمعه  ۴۱خرداد ٥۹٥۹

فرهنای با خنبر بودنند و
لالششان برای زدودن عواملی بود که
منننانع نزدیکنننی فرهنانننی دو کنننشور
میشد .نمونهای به دست بدهم:
رضا شاه در دوران رادشناهیاش لنهنا
یك بار رای از ایران بيرون نهاد و نن نينز
دیداری رسمی بود که در سنال ٥۹٥۹
به دعوت نلالورک از لرکيه کرد .دینداری
که قرار بود کولاه باشند؛ امنا بنه اصنرار
نلالورک و به خالد لمامی ررولک هنای
رسمی دیداری  ۹٩روزه شد .سنفری
که با گذر از مرز زمينی ارزرو ،نغاز شد
بننه لرابننوزان و ننکننارا رایاخننت نننو بنينناد
جمهوری لرکيه رسيد و سپس ازمنير و
سرنخر اساانبول.

در روزهای دیدار رضا شاه از ننکنارا در
»خانه خلق «شهر به افاخار ای دیدار
اررایننی بننه روی ص ن نه رفننت بننه نننا،

است و در اشاره به ایر
رضا شاه.

نااهشان بنه

در ایران اسالمی رس از ان ال ٥۹۱٢
اما از ای گونه نشانهها دیانر در مينان
نبوده است .روحهللا خمينی منفطفی
کمال نلالورک بنياناذار لرکيه معاصر را
مرلدی خواند که با کاشا لخم ارلنداد
در خاورميانه الاویی برای همه نناننی
شد که به نوسنازی سنکوالر رسنيدند؛
از جمله شاهان رهلوی.

از ان ال  ٥۹۱٢دو کنشور بنر
اگر ري
بسار سلسله ريمانهایی چون ريمنان
سعدنباد یا سناو و ینا ريمنان همکناری
عمران منط های (نر سی دی) ما ند
اسارال یك یکدیار به شمار مینمدنند
با ان ال  ٥۹۱٢اما برگی لنازه در دفانر
همکنناری بي ن دو کننشور رقننم خننورد.
اکمننان بننه لخننت نشننساه در ایننران
بیرروا شعار صدور ان ال را به کنشور
همسایه سر دادند و به ن ند اسنالمی
ساخاار سياسی لرکيه ررداخاند.
بر بساری چني از ل نوالت سياسنی
از ل واللی نيز یاد کنيم کنه در این ۲٠
را بنه
سال لرکان لجربه دسنت اولن
دست نوردهاند :برای چهار دهنه گنروه
گروه از ایرانيان یا به شک قانونی و ینا
غيرقانونی از مرزهای لرکيه درگذشاند
الت برای گذران زیسای
لا در بهاری
بلننند یننا کولنناه لننيرک چادرشننان را بننه
زمينن لرکيننه بکارننند یننا در للخلرینن
شننک دل بننه دریننای مننرگ بننسپردند
برای رسيدن به غر و هننوز غمبنارلر
ل فروشننی و دریوزگننی در شننهرهای
بزرگ لرکيه.
نیا با چني لجربهای روزمره نن هم بنه
درازای چهنن سننال میلننوان اناظننار
داشت که لرکيه برای نظا ،منسا ر در
ایران مشروعيای و ا ارامی وی ه قائ
باشد؟
در لرکيه نيز سالهاست که زبی بنه

قدرت رسيده که اگر چنه ننه در نرد
که در عم رفاه رفانه بخ هنایی از
ميراث بنياناذار لرکيه نوی را به کنناری
گذاشاه است و سودای بازگنشت بنه
عفر ننه چنندان بنا شنکوه عبدال ميند
دو ،را در سر میرروراند .قنرار بنر این
رفت لا با لکيه بر لرکيب دو عننفر دین
و دولت شک لازهای از سياستورزی
کومتدارانننه جنناری شننود کننه بننرای
لرکيه رسالای فرالر از مرزهای دولنت-
ملت نلالورکی قائ شود؛ رسالای کنه
امپرالوری عدمانی در دوران عبدال ميد
دو ،هر چند بيشار ناموفق اما لالش
در ريشبردش داشت.
به جهنان
لرکيه امروز اردوغان نااه
نااهی مافاوت است و بيشار برونانرا.
ایجاد م نور لنازه ژئواسنارال یك کنه در
شننر بننا گننذر از نسننيای ميانننه بننه
مرزهننای چين میرسنند از طرحهننای
جدی سياستگذاریهای کنالن لرکينه
به شنمار مینیند .در این طنرح قف ناز
جنوبننی بننرای لرکيننه رلننی اسننت کننه
بسار ای م ور ژئواسارال یك را فراهم
میکند .ای را که لرکيه لا چه د لوان
ل ننق اینن طننرح را داشنناه باشنند
نمیدانيم .اما همنه دادههنا ناکی از
ای ن اسننت کننه در ای ن زمينننه رویکننرد
لرکيننه بننه ایننران رویکننردی اسننت از
موضنع قنندرت؛ بنا فهنم اینکننه اینران در
شننرایطی نيننست کننه باواننند ن ننشی

لعي کننننده در لننوازن قننوا در منط ننه
داشننناه باشننند؛ ن نننشی همنننسنگ
روسنيه و لرکيننه .از نانناه لرکيننه ن ن
د خود
جمهوری اسالمی در بااللری
ن شی است مخنر  .چنو الی چنرخ
ل والت به غایت سنریع در منط نه کنه
باید نن را مدیریت کرد.
ساسيتِ نمای وار م امناتِ رسنمی
جمهوری اسالمی ایران به لرانهخوانی
از هرچننيز نننشان
اردوغننان امننا بي ن
درماننندگی اسننت در رواب ن بي المل ن .
درماننندگی کننه خننود اصنن سننالها
منننننننننننننشق روزمرگنننننننننننننی در
سياسنننننتگذاریهای منط نننننهای و
جهانی است و لخاهبند مانندن در منرز
های ایدئولوژیك.
شننعله ا ساسننات ناسيوناليننسای در
هر دو سو دیررنا نخواهند بنود و دینر ینا
خواهد کرد .اما نننه باقی
زود فروک
خواهد ماند برگِ سنياه دیانری اسنت
در دفار رواب بين دولتهنای منط نه.
فزونننی شننمار ای ن برگهننا نمیلواننند
برای ننانی که لجربههای لاریخی را در
لناریخ معاصنر بنه جند دنبنال میکننند
نارانکننده نباشد.

نیروی سایبری در نقاب اختالف افکن ها
ها
ران کرد و...
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نيروی سایبری در ن ا اخاالد افک
برالون جالب نيست رانارک ران عر
هي رسای عليه نقازاده ها نميذاره
هي کاری به دزدی و فساد نداره
هي کاری به گرونی و لور ،نداره
هي کاری به اخاالس و و نجومی نداره
هي کاری به کارلون خوابها و ف را نداره
هي دفاعی از قشر ضعيف جامعه نميکنه
هي کاری به وعده های لوخالی دولت نداره
هي وقت عليه خشکی زاینده رود نمياه
درباره ف ر سيساانی و بلوچی نمياه
هي کاری به ف شا و لور ،نداره
هي کاری به نلودگی و ریزگردها نداره
به همه اقوا ،لوهي ميکنه
مياه رانفارس ق مارو خورده !
وف
به نظرلون ای ران ها  /یا قربانيان الا فکر
نخوندیسم روروليست هساند یا همون نقازاده ها
و مفت خورا ( ساندیس خورا ) نيسا که با رول ما
نشسا لو خونه شون ريو و کانال ميزنند و مارو
به جون هم انداخا لا باباهای دزدشون بيشار
دزدی کنند؟

برگردان :اردشیر لطفعلیان

ای آراز(ای ارس)
✅✅ ما کام لرکی و لرجمه فارسی شعری که
اردوغان در جریان سفر به نذربایجان بخشی از نن را به
صورت ناقص خواند :
متن شعر ای آراز(ای ارس)

کم زمان وئر لازه دن
قاضی اول انفافه گ
غفب اوالن لورراقالری وابساه ی ایران ائله

نی نراز بير دالغا وور دریا کيمی لوفان ائله
ظالمي یيخ قفرینی اوز باشينا ویران ائله

دوباره کم بده
"قاضی باش انفاد ک
سرزمي های غفب شده را وابساه ی ایران نما"

"ای ارس موجی بزن همنون دریا لوفان نما
کاخ ظالم را بيفک بر سرش ویران نما"

دل سوزونو نرليرما چوخ
کؤکلمه هجران سازی
وصلدن سال ص بای گ چاره ی هجران ائله

زوره م کو ،ائيله یيب ایندی طبيعت بيزلری
زور دئيه ن جالد ایله بيزلر نرا دیوان ائله

بر سوز دل ميفزای
"ساز هجران را کوک مک
از وص سخ باو بيا و هجران را چاره ک "

"طبيعت ما را با زور م کو ،کرده است
جالد زورگو را م اکمه ک "

قارداشی قارداشا چالدیر جانی هجراندان قولار
بو نغير بير خساه ليك دیر خساه یه درمان ائله

"بير هجو ،ایله داغيت شيطانالری کاشانه سي
او فسادوفانه قفری خاک له یکسان ائله"

"برادر را به برادر برسان و جان را از هجران برهان
نما"
ای ناخوشی سخای است درمان

با یك هجو ،کاشانه شياطي رو ویران ک
قفر فانه و فساد را با خاک یکسان نما

نه »شمالی« نه »جنوبی«؟ نت بو چرکي
مولك ایراندیر لماماً دونيایا اعالن ائله

وئرمه امکان بوندان نرليق هر شرفسيز انسانا
نز بویولسوز کسلری دل مولکونه سلطان ائله

"چننه شننمالی؟چه جنوبننی؟ این
بينداز
به جهانيان باو همای سرزمي ایران است"
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سو ده یي سندن نخان قانه دؤن گؤز یاشی دیر
بو اسف ا والی گؤر لوفان قورار عفيان ائله
"نننه که از لو سرازیر است ن
به خون لبدی شده
ای ا وال لاسف بار را ببي و عفيان ک "

سؤزلری

سننخنان چننرکي

از ای به هر انسان بی شرافای امکان مده
"بي
ای افراد بی طری ت را کم بر ملك دل سلطان نما"

نيست ب

کم در ای

ميدان مرکب شرارت را جوالن بده"

را بننه دور

خيانت ایرانا
فا عليشاه ائيله دی فا
سنده خدمت گوساریب ن فانالری جبران ائله
"فا علی شاه خيانت بزرگی به ایران کرد
لو خدمت بک و ن فان ها را جبران نما"

اشکی است که
لورکم چای ريمانی بير ننگ دیر لاریخ ده
عرضه سيز شاهي ایشي دونيالره اعالن ائله

بير  -بيرندن س بو قان قارداشالری سالدی
گ بو سرگردانالری هر موشکولون نسان ائله

اوزا

"قرار داد لرکم چای ننای در لاریخ است
اقدا ،شاهي بی لياقت را به دنيا اعال ،نما"

"برادران هم خون را از هم جدا کردی
بيا و دشواری های ای سرگردان ها را نسان ک "

کئندی اون یئدی شهر روسيه ني چناالينا
بوجنایالی گاير یاده بوگون عنوان ائله

لك اورلادان کسدی م بت رشاه سي
بير قيلي
نز بو ميداندا شرارت مرکبي جوالن ائله

"هفده شهرزیر چناال روسيه قرار گرفت
ای جنایات ها را به یاد بياور و امروز نن ها را عنوان ک "

"چون شمشيری رشاه م بت را از وس

راره کردی

گولساان ريمانی دا سيندیردی ایراني بئلي
بو ایشه باعث لره یار اؤزون دیوان ائله
"قرارداد گلساان کمر ایران را شکست
خداوندا ! مسببي ای کار را م اکمه ک "
گ گاير بو ملاه نزاده ليك فرمانينی
ملك ایرانی صفاده روضه ی رضوان ائله
"بيا و برای ملت فرمان نزادگی بياور
سرزمي ایران را روضه ی رضوان نما"
لهمت و ل ير اوخو هر سمايدن یاغماقدادیر
سينه وی بير داغ کيمی بو اوخالرا قالخان ائله
"لير لهمت و ل ير از هر سمای در ال باریدن است
سينه ات را همنون کوهی در برابر ای ليرها سپر ک "
یا اؤزون چك بير کناره غفب اوالن مرزی گؤلور
یا ایکی رو و سازاشدیر دل لری شادان ائله
و مرز غفب شده را از ميان بردار
"یا خودت را کنار بک
یا دو روح را نشای بده و دلها را شادمان ک "

"شيدا"ني دائيم فرا یاردن نغالر گؤزو
گول کيمی خندان ائله
گؤسار او شوخون جمالي
اشکبار است
"شيدا همواره از فرا یار چشم
ک "
جمال دلبر را بنما همنو گ خندان
=================================
بخشی از شعر رایداری لاریخ شعر و اد اینران مربنوط بنه
جناهای طوالنی روس – ایران است که با لهاجم روسنيه بنه
سنرزمينهای قف نازی ایننران نغناز شند و بعنند از  17سنال بننا
عهدنامه های گلساان و لرکماننای رایان یافنت و منجنر بنه
جدایی  71والیت قف از ی اینران شند .دربناره این موضنوع
بننسياری از شنناعران ایننران و از جملننه شنناعران برجننساه
کيم
نذربایجان مانند قائم م ا ،فراهانی مجمر اصفهانی
هيدجی و اسااد شهریار شعرهای بلندی سروده اند.اسنااد
ی يی شيدا شناعر برجنساه کنشورمان کنه خنود از یناران
اسااد شهریار است شعر فو را سروده با عننوان ای نراز
در زبان نذری به ارس نراز َم گويند.
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مهردادمحمدی

»دفاع از انسان «اما ندارد.
»حقوق بشر«» ،حاق شاهروندی «و »ایاران بارای هماه ایرانیاان« ،تاا
زمانی میتواند شعار باشد که واقعا بشر ،شهروند و ایرانی ،باا تماام
تکثر و بدون هیچ استثایی ،ماد نرار ماا باشاند وگرناه باه ایان ورطاه
خواهیم افتاد کاه در زماان اعادام زم طارم از کاق سالیقگی در زماان
اعدام بزنیم ،یا بنویسیم کاش دختران انقالب با رعایت حجاب اعاتراض
میکردند ،یاا چارا معترناان آباان وناعیت ایاران در منطقاه را لحااظ
نکردند؟
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بعنند از اعنندا ،غيرانننسانی و ننای بننا
معيارهنننای نظنننا ،قنننضایی جمهنننوری
اسنننالمی غنننير قنننانونی روحهللا ز،
اعاراضهایی ابراز شد که مفدا «در
همه کارها نالمنا ،بنودن »بنه نسا
مینمد .روند گروههای سياسی البانه
مطابق گذشاه ای گونه بود که اعندا،
ز ،را م کو ،میکردند و بعد »اما« یی
مینوردند لا نرد خنود را بزننند و بنه
رویکننرد ز ،اعنناراض و راه خننود را از او
جدا کنند .البانه هنانا ،دسناايری او
روزنامهنااران و فعناالن سياسنی چنه
داخلی و نزدیك به اصنالحطلبان و چنه
خننارجی و نزدیننك بننه فرشننارد یننا
روزنامهناار بودن او را زیر سنوال بردنند
یا او را ماهم به لروریسم کردنند ینا بنر
ارلباط او با نهادهای امنينای داخلنی و
خننارجی اصننرار کردننند و یننا او را «ند،
خودشنان »جننا زدنند .نايجنه اینکننه بننه
نوعی هم زمينههای اجامناعی اعندا،
را فراهم کردند و هم هزینه دفاع از او
را بناال بردنند .در
بعد از اعدا ،شدن
ای ميان لنهنا کنسی کنه از نيروهنای
سياسی داخ کشور بدون امنا و اگنر
و لکنت ای اص موضوع و روند غلن و
اعنندا ،غننير انننسانی او اعنناراض کننرد
زهرا رهنورد بود.
در سال گذشاه هم که اعاراضات نبنان
شنننروع شننند گروههنننای سياسنننی
داخلی عمدلاً در اباندا سنکوت کردنند
بعدلر ای روند را منشکوک داننساند و
الننت بيانيننهای
سننرانجا ،در بهنناری
مناشر کردنند و منرد ،و اکمنان را از
خننشونت بر ننذر داشنناند! از سننوی
دیاننر اینن گروههننا عمنندلاً مخالفاننی
قيمنت
راجع بنه اصن موضنوع افنزای
بنزی نداشاند و نن را اقدامی ضنروری
و درست میدانساند .جالبلر ای بنود
که کنسانی کنه خنود را راه سنو( ،در
کدا ،دوگانه؟) معرفی کرده بودند ري
از بيانيه مهنندس موسنوی اینجنا هنم
بننه دنبنننال راه سنننومی مينننان منننرد،
معارض و کومت بودند .خشونتهای

کومننت را م کننو ،کردننند امننا جریننان
معارض را هم ارلجاعی داننساند و بنه
نموننننننههایی ماننننننند ملنننننه بنننننه
فروشننااهها ن نندی جنندی و اصننولی
داشننناند! فنننضا بننندی گوننننه بيانينننه
مير نننسي موسنننوی از راه رسنننيد.
بيانيهای که بندون امنا و اگنر و لبنفره
قيمنت
ابادا لفميم دولت برای افزای
را باط و عام اصلی دانست و بعد با
ل نی صریح اکميت را خطا قرار داد
و لماماً در کننار معارضنان اینسااد و از
م نوری ننهنا هنم دفناع
ایده و کنن
کننرد .الباننه افننراد زیننادی از گروههننای
مننورد اشنناره بعنند از بيانيننه مهننندس
موسنننوی لغينننير موضنننع دادنننند کنننه
بررسی ای ل نول ینك سناعاه زمنان
دیاری را میطلبد.
ای ن روننند معطننود بننه ای ن سننالها و
ای ماجراهای بعد از سنال  ٩٩نبنود.
در زمانی هنم کنه دولنت و مجلنس را
نو بنشر امنا بنا
نيروهای داعيهدار
«امنننا و اگنننر» در اخاينننار داشننناند
کوچکنناری اقنندامی بننه عنننوان مدننال
برای رفع لبعينض از شنهروندان بهاینی
ایرانی انجا ،ندادند و نن از اولویتهنای
خود خنار کردنند .امنا کنسانی ماننند
و
مر و ،مناظری از همان ابادا بر
شننهروندی بهنناییهننا لاکينند داشننت و
مير نننننسي موسنننننوی در زمنننننان
نخننستوزیری خننود (کننه صنند الباننه
میلوان انا ادهای مهمی را دربناره نن
دوران از او داشت) وقای فرماندار کنر
مانع از دف یك شهروند بهایی شد با
کرد .در
دساور مسا يم مساله را
لما ،سالهای بعد از  ۲٩و کننارهگيری
از مدیریت و قدرت دغدغه ای منساله
را داشت و ای رونند بعند از نفر هنم
ادامننه یافننت .در زمننان مجلننس دهننم
وقای برای ريايری اخرا یك شنهروند
بهننایی گروهننی موضننوع را بننا چننند
نماینننننده مجلننننس مطننننرح کردننننند
نمایننندگان ننای اجننازه ندادننند کننال،
منع د شود و موضوع را در نطفه خفه

کردند.
» ننو بننشر« » ننق شننهروندی «و
»ایران برای همه ایرانيان«» لا زماننی
میلواند شعار باشند کنه واقعنا بنشر
شهروند و ایرانی با لما ،لکدر و بندون
هي اسادایی مد نظر ما باشند وگرنه
به ای ورطه خواهيم افااد که در زمنان
اعدا ،ز ،طرح از کو سلي ای در زمان
اعدا ،بزنيم یا بنویسيم کاش دخناران
ان نننال بنننا رعاینننت جنننا اعننناراض
میکردنننند ینننا چنننرا معارضنننان نبنننان
وضنننعيت اینننران در منط نننه را ل ننناظ
نکردند؟ الباه ما از یاد نمیبریم که هنر
وقنننت اکمينننت از نا ينننهای نسنننيب
میبيند همي افراد از دفاع بدون امنا
و اگر از ایران میگویند!

ن
اعلیحضت «شما و دستگاه شما ،ایران را
»
َ
از هر چه مرد بود خایل کردید!
دکنانرامنينننی از
در نذر ماه  ٥۹۱٢یعنی سه ماه مانده به ريروزی ان نال
شاه خواست برای نرا ،کردن اوضاع سياسی کشور از دکار غالم نسنين
وقدان برجساه و وزینر کشنور دکنانرمفند )
صدی ی( جامعه شناس
اسافاده کند و کمك بابرد
جمله لاریخی دکار صدی ی به شاه سه ماه قب از سن نوط نکنومنت »
اعلي ضرت شما و دساااه شما ایران را از هر چه مَرد بود خالی کردیند!«

شاه به سوليوان سفير نمریکا گفت :صدی ی مرد یك دنده و سرسنخنانی
به “قانون” است
است لنها ُ س ِ او ایمان
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در نذر ماه  ٥۹۱٢یعنی سه مناه ماننده
دکاراميننی از شناه
به ريروزی ان ال
خواسنننت بنننرای نرا ،کنننردن اوضننناع
سياسنی کنشور از دکنار غالم ننسي
وقنندان
صنندی ی( جامعننه شننناس
برجننساه و وزیننر کننشور دکارمننفد )
اسافاده کند و کمك بابرد
شنننننناه بننننننا عننننننفبانيت گفننننننت:
اال کار م به جایی رسيده که از ای
ميرزای جامعه شناس کمك بخواهم!
امينی :مملکت نياز به او دارد .منساله
شما نيسايد.
شاه یك شب در این بناره فکنر کنرد و
اطنننالع داد اضنننر اسنننت کنننه دکانننر
صدی ی را به ضور بپنذیرد کنه در این
جلسه عبدهللا امنير اناظنا ،ننيز نضور
داشاه است .مان این گفاانو بنسيار
نموزنده و عبرت نموز است
نخری سخنانی کنه بين شناه و دکانر
صدی ی رد و بدل شد
شاه :در ای مدت نقای دکار ظناهراً در
داننننننننشااه منننننننشغول بودیننننننند؟
صدی ی :به لطنف اعلي نضرت گناه در
زندان قزل قلعه و قنفر بنود ،گناه زینر
نظننننننننننر سنننننننننناواک شننننننننننما.

بله روزگاری گذرانندیم کنه
نايجنننه اش امنننروز عایننند
ضرلعالی شد
شنناه :گالیننه هننا را کنننار
باذاریم باید وط را نجات
داد
صدی ی :برای نجات وطن
نمی شود گذشاه را کننار
گذاشنننننننننننننننننننننننننننننت
شننما کنناری کردینند کنننه
دولنننای هنننا لبننندی بنننه
کنننارگزاران شننناه شننندند
ننننه خننندماازاران ملرنننت.
بننا ای ن روش مننرد ،شننما را مننسئول
خرابی ها میدانند
شاه :مار به شما و منفد اخاينارات
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندادیم؟
مننفد خننوا و خيننال هننایی دینند.
ای رجال خنائ بودنند کنه وضنع را بنه
اینجا کشاندند
مَر ِد وارساه ای بنود.
صدی ی :مفد
شما زاهدی ها و هویندا هنا را لرجينح
دادینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند.
شما هر چه رج نزاده و وطن ررسنت
بننننننود بننننننه زننننننندان انداخايننننننند
شما و دساااه شما ایران را از هر چنه
مَرد بود خالی کرد
شنناه :لوطئننه ای بي ن المللننی لوس ن
بعننضی از مخالفننان بننه اجننرا درنمننده
صنندی ی :امننروز باینند دینند چننه چننيز در
خطننننننننننننننننننننر اسننننننننننننننننننننت
مملکت یا مفالح گروهی کنه در طنول
 ۴۱سنننننننننننننننننال
ایننننننننننننننننن
یعنننی بعنند از کودلننای ۴٩مننرداد عليننه
کومنننت قنننانونی و ملرنننی منننفد
زما ،ملك و ملت را به دست گرفاند
اگنر منی خواهيند مملکنت بنه نرامن
برسد نخست باید خنود گذشنت کنيند

گذشنت از همننه نن چيزهنایی کننه بننه
نا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق
در ۴۱سال اخير در ید قدرت شناه قنرار
گرفاه
گذشننت از برولننی کننه بننی سننبب در
خزاننننه شخنننفی شننناه گنننرد نمنننده
گذشت از مایت منردان و زننانی کنه
جنز فنساد و خياننت در این سنال هننا
نکردننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند
گذشت از اه بيای که باعنث بند ننا،
شدن خاندان سلطنت هساند
اولي ن شننرط بننرای نرا ،شنندن کننشور
لشکي شورای سنلطنت و اسنارا ت
ضرلعالی است
شننناه :شنننورای سنننلطنت در زمنننان
يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات؟!
مار ند ،زنده وکي وصری می خواهد؟!
صدی ی :بعنضی از مفنسدی شنما را
دچار خياالت ناصوا کردند
ننو دان رننير و رنناک
دکارصنندی ی
منننننننننننی گفنننننننننننت
سنننننننننننخ
و شنننناه از سننننر ناچننننار میشنننننيد
شنناه هرگننز اضننر نبننود سننخنانی را
گننننننننننننوش کننننننننننننند کننننننننننننه
در کلمننه کلمننه نن م کوميننت بننساط
اسابدادی او ضور دارد
فردای روزی که شاه بنا دکنار صندی ی
مالقننننننننننننننننننننات کننننننننننننننننننننرد
ویليا ،سوليوان سفير امریکا به دیدن
شاه نمد
شنننننناه بننننننه سننننننوليوان گفننننننت:
صندی ی منرد ینك دننده و سرسننخای
اسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت
بننه “قننانون”
لنهننا ُ ننس ِ او ایمننان
است
*از کاا »همه هسای ا ،ندار ایران«
یادنامنننه غالم نننسي صننندی ی /بنننه
کوش :ررویز ورجاوند٥١۲ .

از خاطرات
»هاشیم
ی
رفسنجاب«
خانه منا
ٔ
خانم شهيد بهشای به
نمنند و بننا عفننت بننه دینندن همننسراما،
معالجه چشم مدلی بنه
ٔ
رفاند که برای
خار رفاه بودند ٥٩ .مرداد ۲٥
نقنننای »نذری [قمنننی «نمننند و
درخواست ارز بنرای معالجن ٔه رروسناات
در لندن داشت.
برای نقای »مهدوی [کنی «هنم
به خاطر کسالت قلبی گفانه شند در
لندن جا رزرو کنند ٥١.اذر ۲۲
نقننای »دعنناگو «نمنند .از کيفيننت
معالجننهاش در لننندن گفننت .سننرطان
داشنناه و بننا شننيمیدرمانی معالجننه
در ابنر
شده .راضنی اسنت .موهنای
معالجه ریخاهاست .از ناایو معالجه در
منندت اقامننت ريننشنهاد جلوگننيری از
اعزا ،دانشجو به خنار را داشنت کنه
ارز نن را صنرد لنیمي اسنااد در داخن
کنيم ۹٥ .خرداد ۲۱
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شنب درجلنس ٔه شنورای مرکنزی»
[جامعننن ٔه رو انينننت مبنننارز «شنننرکت
نمود .،بيشار ص باها دربناره بند اداره
شدن جلسات رو انيت مبنارز در دهن ٔه
فجر بود .نقنای »مهندوی کننی «کنه از
لندن رس از معالجه برگشاه به خاطنر
خننساای نيامننده بننود.و وميخواسننام
ایشان را ببينم ۴١ .بهم ۲۲
صننننب انه را در خنننندمت نقننننای
»مناظننری« در منننزل ایننشان صننرد
کننردیم .رننس ازخنندا افظی بننه منننزل
نیننتهللا »نجفننی مرعننشی «رفاننم .از
اسپانيا برگنشاه بودنند .بنرای معالجنه
چشم رفاه بودند ٩ .خرداد ۲٠
نقننای »ا منند لوکلننی «کننهقب از
رننيروزی ان ننال ممنننوع الخننرو بننوده
برای گرفا گذرنامه جهت سنفر بنرای
معالجه درد مفاص ا ايا به نامه من

بنننه اداره گذرنامنننه
داشت کنه نوشنام.
 ٥١اردیبهشت ۲٠
شب للفنى از
»ا منننننننننننننندنقا «
ا والپرسى كرد ،از
اسنننپانيا برگنننشاه
است .براى معالجن ٔه چنشم رفانه بنود.
در ننجا همنان لنشخيص اينران را لیييند
كردهاند ۴٢ .اسفند ٢٥
سننناعت هنننشت صنننبح نقنننای
»موسوی اردبيلی «نمدند .عناز ،سنفر
به ارورا براق معالجه و چنك ن اسنت.
برای لسهيالت ارزی و لذكره همراهنان
و فاظننت كمننك خواسنناند .بننه دكاننر
«واليای »و «ميرزاده »دساور م اضی
را داد ۴١ .،مرداد ۲٩
شننننب نقننننای »]علننننی اکننننبر
م اشمی« [سفير اینران در سنوریه
نمنننند .منننندلی در نلمننننان معالجننننه
کردهاست؛ دست مفنوعی گذاشاه و
دوبننار گوشننها را عم ن کننرده و اکنننون
نسبااً سالم است ۱ .نبان ۲۹
عنننفر نقنننای »[م مننند علنننی
ر مانی «مسئول بنسيو نمند .رنس از
معالجه در خار بر گشاه و از معالجنه
دكار های داخلی ناراضی اسنت؛ خندا
به داد مريضهای معمولنی برسند۴۱ .
مهر ۲۲
نقنناى »[عل ن اكننبر نشننايانى«
نمايند ٔه رهبرى در ژاندارمرى نمد .بنراى
معالج ٔه خود در خار اسنامداد كنرد٩ .
دی ۲١
نقنناى »[عبنندهللا نننورى« [وزيننر
كشور براى سنفر جهنت معالجنه بنه
نلمننان للفنننى خنندا افظى كننرد۴۴ .
اسفند ٢٥

»] نشيخ م مند هاشنميان »کنه
معالجه چنشم بنه اسنپانيا رفانه
ٔ
برای
بود راضی برگشاه درمننزل منا بودنند.
گفاند که درک مرد ،اسپانيا نسبت بنه
منننسائ ان نننال اینننران بهنننار شنننده
است ۴٩.مرداد ۲٥
بننننه مالقننننات نیننننتهللا »سننننيد
م مدرضننا گلپایاننانی «رفاننم .دیننروز از
لندن بر گشاهاند؛ به ا امنال سنرطان
کيسه صفرا برای معالجه رفاه بودنند.
 ۴۱روز ننجا بودهاند .ایشان و اطرافينان
اش بننا خوشنن الی و نننشاط از سننفر
انالساان و اسنا بال منسلمانان ننجنا
لعریف میکردند ١ .خرداد ۲۲
نقنننای »[کننناظم خواننننساری «
سننفيرمان در ليننبی نمنند .ريننا ،نقننای
»قننذافی «را نورد کننه گفاننه بننود اگننر
نمیلوانينند جنننگ را لمننا ،کنينند بننرای
خام نن اقدا ،کنند .خبر داد که رندرش
بيمار قلبی است و خنو اسنت بنرای
معالجه بنه لنندن بنرود .عنضو خبرگنان
است.
نقنناى »عبنناس واعننظ طبننسى«
[لوليت نساان قدس رضوی و فرزندش
نمدند .از سفر به لندن و عم جرا نى
رایاش
راضنننى اسنننت .ل نننت لنننیبير نظنننم و
ريننشرفت ننهننا قننرار گرفاننه اسننت۴٢ .
مهر ٢٥

معینخزائلی

مسئولیت اجتمایع ررسکتها ،از رعایت حقوق
ر
بش تا مشارکت در توسعه اجتمایع
برگرفته از سایت رادیو زمانه
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■ اعطای رول به سازمانهای خيریه و
اعال ،نن دادن رناداش بنه کنارکنننان
مایت موردی از سازمنانهنای منرد،
نهاد و به وی ه اسپانسری برنامنههنای
عمومی و م بو و ….
اینننننهننا مننعننمننوللننرین فننعننالننيننتهننای
اجاماعی شنرکنتهنا و بننناناههنای
اقافادی هساند .فعالنينتهناینی کنه
وجنهنه
عموما به دلي لیبير در افزای
اجاماعی شرکت و در نايجه کمك بنه
سود و منفعت مالی بيشانر از سنوی
شرکتها مورد اسا بال و لنوجنه قنرار
میگيرند.
نننه در فعاليت اجاماعی مهم و البانه
کليدی است مسنئنولنينانیسنت کنه
شرکتها نسبت بنه رعناینت ن نو
بشر در برابر ذینفعان و جامعه دارند
ای اقدامات موردی از سوی شرکتها
و بنااههای اقافادی اگرچه برای خنو ِد
ننها مفيد است امنا ابنری در ارلن نای
سطح کيفی زندگنی منرد ،من نلنی
مفرد کنندگان و مشانرینان شنرکنت
کارکنان و کارگران و در کن ذینننفنعنان
شرکت نداشاه و ای منفعت منالنی
ناشی از نن نيز من نطنعنی و زودگنذر
است.
در م اب اما نوع دینانری از فنعنالنينت
اجاماعی برای شرکتها بنناناههنا و
سازمانهای اقافادی وجود دارد که در
نن سود و منفعت اصله هر دو طنرد
ای رابطه را بهرهمند میکنند؛ ینعنننی
هم شرکت از نن سود میبنرد و هنم
ذینفعان.
نننه در ای فعاليت اجاماعی منهنم و
الباه کليدی است مسئنولنينانیسنت
که شرکتها نسبت به رعایت ن نو
بشر در برابر ذینفعان و جامعه دارند.
ای مسئوليت در واقع برنمده از هنمنان
رویکرد و بشریسنت منننانهنا بنا
اجرایی نظا،مندلر و گساردهلر :لنالش
نبنار
داکدری شرکتها برای کناهن
زیانبار و مخر فعالينتهنای خنود بنر
و بشر و به رسمينت شننناخنان
مسئوليت خود بنه عنننوان عضنوی از
جامعهای که در نن فعاليت میکنند.
اجرای ای مسئوليت اما صرفا به انجا،

فعاليتهای خيریه یا مایت موردی از
و بشر م دود نشده و مفهنومنی
فرالر از نن دارد .مفنهنومنی بنا عنننوان
مسئوليت اجاماعی شرکتها.
مسنئنولننينت اجناننمناعننی شننرکنتهننا
چيست؟
به طور سنای موف يت شنرکنتهنا و
بنااههای اقافادی در فنعنالنينتهنای
لجاری در طوالنی مدت مدینون اینفنای
درست لعهد ننها در بنرابنر سنه گنروه
است :سهامداران و مالکان کارکنان و
کارمندان مفرد کنندگان و مشاریان.
در بننرابننر سننهننامننداران و مننالننکننان
شرکتها منانعنهندنند کنه بنا اداره و
مدیریت مناسب منابع خود به افنزاین
سود و منفعت منالنی سنهنامنداران و
مالکان کمك کرده و همواره در جنهنت
رشد سرمایه ننها گا ،بنرداشنانه و از
انجا ،اقدامات مانضنرراننه و ننادرسنت
خودداری کنند.
شرکتها همنني در برابر کارکنننان و
کارمندان خنود بنه عنننوان سنرمناینه
انسانی ل ت اخايار شرکت مسئولننند
چرا که اساسا بدون ضور ای منننابنع
انسانی شرکت نمیلنوانند لنعنهندات
خود را در قبال سهامداران و منالنکنان
ل ق بخشد .از این رو شنرکنتهنا
موظفند اسافاده از منابع انسانی خود
را به گونهای مدیریت کنند که از فشنار
نامناسب و عمدلا بیمزد و مواجب بنر
کارکنان خودداری کنرده و شنراین را
برای مشارکت هرچه بيشانر نننهنا در
شرکت بهبود بخشند.
شننرکننتهننا در قننبننال مشنناننریننان و
مفردکنندگان خدمات ینا من نفنوالت
خود نيز ماعهد و مسئولند؛ چرا که ای
مشاریان و مفردکنندگان هساند کنه
در واقع شرکت را به سود رسناننده و
منافع میسازند .بنر هنمنين اسناس
شرکتها همواره موظفنند بنا رعناینت
بااللری کيفيت ممنکن من نفنوالت و
خدمات خود را به ن وی ارائه دهند کنه
مشاریان و مفردکنندگان بنينشنانری
قادر به خرید باشند .نننهنا هنمنننننين
بننرای ننفننظ وفنناداری مشنناننریننان و
مفننردکنننننننندگننان خننود منناننعننهنندننند
راسخاوییشان را به شنکن خندمنات
رشايبانی در بهاری و بااللری سنطنح

ناه داشنانه و لنوقنعنات و اننانظنارات
مشاریان و مفردکنندگان را در هنمنه
سطوح برنورده سازند.
وابساای ای سه لعهد رواب ما ابن
ننها و همنني ابر ننها بر ینکندینانر بنه
قدریست که ایجاد هر گوننه خنلن و
ایرادی در برنورده ساخا یکی از این
سه لعهد در دراز مدت دو لعهد دینانر
را نيز ل ت لیبير قرار داده و در ننانينجنه
سبب به خطنر افنانادن منننافنع کنالن
شرکت و چه بسا موجودیت نن خواهد
شد .از ای رو شرکتها برای ادامه ب ا
نياز دارند دستکم در ظناهنر خنود را
نسبت به هنر سنه این لنعنهندات و
گروههای صا ب نن ماعهد و مسنئنول
نشان دهند.
در ای ميان اما لعهد چنهنارمنی وجنود
دارد که در دنيای امروز ضنامن بن نا و
منننننفننعننت شننرکننتهننا و بنننننانناههننای
اقافادی در طوالنی مدت اسنت .این
مسئولينت شنرکنتهنا را بنه منانننند
نهادهای دولای (الباه ننه بنه هنمنان
سطح) در برابر اعنمنال و رفنانار خنود
راسخاو کرده و از نننهنا منیخنواهند
نسننبننت بننه ا نناننرا ،بننه ارزشهننای
انسانی جامعه و لالش بنرای ارلن نا و
لوسعه ننها و همنني لرویو و رعناینت
و بشر در لنمنامنی جنننبنههنای
فعاليت خود ساس و مسئول باشند.
مسئوليت اجنانمناعنی شنرکنتهنا و
بنااههای اقافادی مفهومیست برای
و
رایبند کردن ننان به اجرا و لرویو
بشر در فعاليتهای خود مشارکت در
لوسعه اجاماعی و انسانی جامنعنه و
همنني لطابق فعاليتهای لنولنيندی-
لجاری با اصول لوسعه رایدار.
انجا ،ای مسئوليت در ن نين نت بنه
نننوعننی سننرمننایننهگننذاری اجنناننمنناعننی
شرکتها و بنااههای اقافادی اسنت.
ننها با ل ویت زیرساختهای اجاماعنی
و انسننانننی در کنننننار سنناخنناننارهننای
اقافادی در عم به لوسنعنه جنامنعنه
کمك کرده و در نهایت خود نيز از این
لوسعه بهرهمند خواهند شد.

از سوی دینانر لن نمنين مسنئنولنينت
اجاماعی به شرکتها و بننناناههنای
لجاری و اناظار از ننها برای ایفای ن
خود در ای مسئوليت سبب منیشنود
که اقدامات غيرقانونی غنينراخنالقنی
غيرانسانی و مغایر با و بشر این
بنااهها به مهار درنید .بر این اسناس
ای مسئوليت اجانمناعنی بنه منانننند
افساری عم خواهد کرد کنه جنلنوی
سرکشی شرکتها را خواهد گرفت.
مسئوليت اجاماعی شرکنتهنا بنرای
خود شنرکنتهنا ننينز عنامنلنی بنرای
ريشرفت و ببنات بنينشنانر اسنت .در
جننامننعننهای کننه ارزشهننای انسننانننی
رعایت نمیشود و نابرابری و فساد در
ساخاار سياسی و اجامناعنی ریشنه
دارد و جز با لکيه بنر نننهنا ننمنیلنوان
فعاليت اقافادی کرد هي لضنمنينننی
هم برای سرمایهگذاری و سود لجناری
یك بنااه اقافادی نيست مار اینننکنه
بنااه مذکور با نکنومنت فناسند وارد
رابطه شود.
برعکس در جنامنعنهای کنه قناننون و
افننراد رعننایننت مننیشننود و
ن ننو
شفافيت موجود از بروز فساد مالی که
خود سرمننشناء فسناد قندرت اسنت
جلوگيری میکند ارکان جامعه مدننی
فعالند و شرکتها خود در روند عدالنت
و لوسعه اجاماعی مشنارکنت دارنند
ببات موجود به سنود شنرکنت کنمنك
کرده و به عنوان عاملی برای گسارش
بيشار فعنالنينتهنای شنرکنت عنمن
میکند.

اصننول و وی ن گننیهننای مسننئننولننيننت
اجاماعی شرکتها
اگرچه مسئوليت اجاماعی شرکنتهنا
شام مسئوليت ننان در برابنر اجنرا و
و بشر نيز میشود اما بایند
لرویو
دانست کنه مسنئنولنينت اجنانمناعنی
رویننکننردی بننه مننرالننب گسنناننردهلننر
اصولیلر و با وی گیهای منن نفنر بنه
فردی است که بدون رعایت ننها عنمنال
امکان ایفای مسنئنولنينت اجنانمناعنی
لوس شرکتها م ق نخواهد شد.
ای اصول و وی گیها در عمن سنبنب
خواهند شد مسنئنولنينت اجنانمناعنی
شرکت صرفا به رعایت موردی ن نو
بشر یا انجا ،اقدامات خينرینه ینا دادن
راداش ساالنه به کارگران و کنارمننندان
شرکت م دود نشنده و بنه جنای نن
سياستهای منظم و هدفمند به این
منظور (ایفای مسئوليت اجاماعنی) از
سوی شرکتها و بنااههای اقانفنادی
لدوی و اجنرا شنود .ینعنننی هنمنان
وی گیای که در سند اصول راهنننمنای
سازمان همکاری و لوسعه اقنانفنادی
 OECDل ت عنوان «ريايری بایسانه »
به صرا ت مورد لنیکنيند قنرار گنرفنانه
است.
بر اساس ای سند منظور از رنينانينری
بایساه داشا یك سياست و برننامنه
نظا،مند اصولی هدفمننند منداو ،و
ريوساه است که شرکتها بر اسناس
نن اقدا ،به اجرای اصول ای راهنمنا و
انجا ،مسنئنولنينت اجنانمناعنی خنود
میکنند.

وی گی یك برنامه با رياينری بنایسنانه
اسننت کننه در نن روشهننا
اینن
سياستهنا عنمنلنکنردهنا و ضنوابن
شننرکننت بننرای اجننرای مسننئننولننيننت
اجاماعی نظا،مند بوده و بنر اسناس
اصول مشخص و همراه با شفافينت و
انجا ،بايرد و رایبندی شرکت به
دان
نن را بنانوان در لنمنامنی جنننبنههنای
شرکت و اقدامات و فعاليتهنای نن و
در برابر همه ذینفعان مشاهده کرد.
ي ت نننه که مسئوليت ن نو
در
بشری شرکتهنا را بنه مسنئنولنينت
اجاماعی ننان لبدی میکند هنمنين
وی ن گننی رننينناننيننری بننایسنناننه اسننت.
مجموعهای منظم از سيناسنتهنا کنه
جدای از ننکه از نسيب نو بشنری
جلوگيری کرده یا نن را جبران میکنند
در لنوسنعنه انسناننی فنرهنننانی و
اجاماعی جامعه نيز سنهنينم شنده و
ایفا میکند.
ن
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وی گی دیاری که در اصنول راهنننمنای
سازمان همکاری و لوسعه اقنانفنادی
 OECDمننورد لننیکننينند قننرار گننرفنناننه
مسئوليای است که شرکنتهنا بنایند
نسننبننت بننه لننمننامننی بننخ ن هننا و
زیرمجوعههای لجاری و اقافادی خنود
داشاه باشند که با عنوان «مسئولينت
زنجيره لیمي »شناخاه منیشنود .بنه
ای معنی که شرکتها و بننناناههنای
اقافادی موظفند نسبت به عنمنلنکنرد
شرکای لجاری خود به وین ه نننهناینی
که به هر نوعی زیرمجمنوعنه شنرکنت
مادر شناخاه میشوند نظارت کنافنی
داشاه و راسخاو باشند .این وین گنی
به وی ه در جایی بيشار نمود عنمنلنی
ريدا میکنند کنه شنرکنت ینا بننناناه
اقافادی مادر نيمه دولنانی ینا لنمنا،
دولای /کومای باشد و با مجموعهای
از شرکتهای زینر منجنمنوعنه چنننان
امپراطوریای ایجاد کند کنه در عنمن
نبض اقافادی یك جامعه ینا منننطن نه
م لی را در اخايار بايرد.
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همکاری شنرکنتهنای خفنوصنی بنا
قدرتهای م لی اسانبندادی (منانننند
کومتها یا منافذی م لی) یا سلب
مسئوليت شرکتها از عملکرد شنعنب
خود در مناط نی بنا اسناناننداردهنای
و بشری رایي لر ننينز از جنمنلنه
ن ض ای وی گی م سو میشود.
سياسنتگنذاری ننينز اصنول
در بخ
راهنمای سازمان همکاری و لوسعه از
شرکنتهنا و بننناناههنای اقنانفنادی
میخواهد که فعاليتهای خنود را در
جهت لوسعه رنایندار لنعنرینف کنرده و
نسبت به فنعنالنينتهنای نسنينبزا و
مخر خود در لنمنامنی زمنينننههنای
و بشری ساس بوده و نننهنا را
شناسایی کنند .همنني شنرکنتهنا
باید نسبت به لمامی ذینعفنان لنعنهند
داشاه و مسئوليت اجاماعی خنود را
نسبت به همه ذینفعان اجرا کنند.
دود مسئوليت اجاماعی شرکتها
اگننرچننه مسننئننولننيننت شننرکننتهننا و
بنااههای اقافادی در لنروینو اجنرا و
و بشر به ماننند دولنتهنا
رعایت
نيست و از ای منننظنر مسنئنولنينانی
سلبی است نه ایجابی (لنالش بنرای
جلوگيری از ن ض ن نو بشنر) امنا
اجرای ای وظيفه در قالب مسئنولنينت
اجاماعی شرکتها ننينازمننند اننجنا،
اقدامالی ایجابی است که بندون نننهنا
هدد اصلی که همان فظ و رعناینت
و بشر است قاب ل ق نخنواهند
بود.
ای اقدامات ایجابنی کنه عنمنومنا بنه
شک مجموعهای از سنيناسنتهنا و

روشهای عملی مورد اسنانفناده قنرار
میگيرند به مانند ابزاری بنرای منهنار
قدرت شرکت در برابر جامعهای اسنت
که شرکتها در نن قندرت داشنانه و
فعاليتهای اقانفنادی خنود را رنين
میبرند .ابزاری که اخايار اسانفناده از
نن در دست همه ذینفعان شرکت بوده
و ننها هساند که در منورد چنانوننانی
اسافاده از نن لفميم منیگنينرنند .بنه
عنوان نمونه منالنکنان و سنهنامنداران
شننرکننت مننیلننوانننننند بننا لننعننيننينن
سياستهای کلی شرکت مدینران و
اداره کنندگان را به سمت رعایت قانون
مسئولنينت اجنانمناعنی
و ایفای ن
خود سو دهند.
اگرچه لعریف و ساز و کار بابانی بنرای
ميزان رناینبننندی شنرکنتهنا
سنج
نسبت به مسئوليت اجنانمناعنیشنان
وجود ندارد اما عمدلا منعنينارهناینی از
قبين ا نانرا ،بنه من نين زیسنت و
جلوگيری از نلنوده کنردن نن رعناینت
قواني کار در رابنطنه بنا کنارکنننان و
و مفرد کننده و
کارگران رعایت
همنني رایبندی به شفافيت اقافادی
و دوری از فسنناد از اصننلننیلننرینن
معيارهایی هساننند کنه منیلنوان از
طریق ننها لعهد شرکتها و بنااههنای
اقافادی را به مسئولينت اجنانمناعنی
قرار داد.
مورد سنج
مسئوليت اجنانمناعنی شنرکنتهنا و
بنااهها همنني منیلنوانند در قنالنب
چهار مسئنولنينت اصنلنی نننهنا منورد
و ارزیننابننی قننرار گننيننرد:
سنننننج ن
مسئوليت اقافادی قانونی اخنالقنی
و و بشری.
مسئوليت اقافادی شرکتها ماضمن
مسئوليای است کنه نننهنا در بنرابنر
مالکان و سهامنداران در بنه نداکندنر
رساندن سود و منفعت مالی دارند .در
مسئوليت قانونی شرکتها منوظنفننند
لمامی اقدامات و فعاليتهای لجاری و
غيرلجاری خود در همه سنطنوح را بنا
رعایت قواني و م ررات انجا ،داده و از
ن ض قانون لوس هر یك از اعضنا ینا
شرکای خود در هر سط ی جلوگينری
کنند .از منظنر مسنئنولنينت اخنالقنی
شرکتها به عنوان عضوی از جنامنعنه
موظف به رعایت و ا ارا ،به ارزشها و
هنجارهای نن هساند .ننها به عنننوان
ساخااری وقی اما لشکي یافانه از
اجننزای انسننانننی مسننئننولننيننت دارننند
مننننناسننبننات اخننالقننی را در هننمننه
فعاليتهای لجاری و غيرلنجناری بنرای
همه ذینفعان ل اظ کنرده و بنه عند،
ن ض اصول و هنجارهای اخالقی رایبند
باشند .در بنعند ن نو بشنری ننينز

شرکتها به عنوان سازمانی با قندرت
اقافنادی و لنیبنينرگنذاری اقنانفنادی-
اجاماعی مسئوليت دارند در لنروینو و
و بشر و بهبنود کنينفنينت
اعاالی
زنندگنی انسنانهننا مشننارکنت فنعننال
و بشر
داشاه و دستکم از ن ض
در مجمنوعنه خنود ینا بنهواسنطنه نن
جلوگيری کنند.
در ای ميان یکی از معيارهای شاخنص
در ای زمينه ننينز سننندی اسنت کنه
سازمان بي المللی اسااندارد در سنال
 ۴٠٥٠ارائه کرد :اسنانانندارد اینزو ۴۲
هنزار بنرای مسنئنولننينت اجننانمناعننی
سازمانهای اقافادی.
در ای سند هفت اص راسنخنانوینی
شفافيت اخنال منداری ا نانرا ،بنه
منافع همه ذینفعان ا ارا ،به قناننون
ا ارا ،به هنجارهای بنين النمنلنلنی و
و بشر به عنوان اصنول
ا ارا ،به
شنناخننص مسننئننولننيننت اجنناننمنناعننی
شرکتها به رسمينت شننناخنانه کنه
ارائننه ننننهننا از سننوی شننرکننتهننا و
بنننننانناههننای اقنناننفننادی بننه مننعنننننی
مسئوليترذیری ننها و عد ،دارا بنودن
اصننننول نشننننان از عنننند،
اینننن
مسننئننولننيننترننذیننری اجنناننمنناعننی
شرکتهاست.
لمامی ای شاخصها و اصول برای نن
است کنه شنرکنتهنا و بننناناههنای
اقافادی قدرلمند در برابر عملکرد خنود
نسبت به جامعه راسخاو بوده و لا د
امکان از لیبيرات مخر فنعنالنينتهنای
خود بکاهند .نباری که از م ي زیسنت
و بشر و از مفردکنننندگنان لنا
لا
کارکنان شرکت را در صنورت فن ندان
مسئوليت اجنانمناعنی دچنار نسنينب
خواهد کرد.

نسرین ستوده،

وکیل زندانی ایرانی برنده

جایزه حقوق بشر کانون وکالی آمریکا
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کاااانون وکاااالی آمریکاااا ناااسرین
ساااتوده وکیااال ایرانااای و فعاااال
حقوق باشر زنادانی را باه عناوان
برنده جایزه سااالنه الناور روزولات
برای تارویق حقاوق باشر معرفای
کرد.
ای کانون روز دوشنبه ننسری سناوده
را بنه خناطر فعاليتهنای "جنسورانه و
نو
بیدریغ" در ل ویت رایبنندی بنه
بشر ساود و فعاليتهای مندنی خاننم
در اینران و
ساوده را بنرای همکناران
و بنشر در سراسنر دنينا
مدافعان
خواند.
الها،بخ
النور روزولت یکی از بانوان اول رينشي
ایننناالت ما نننده و نخنننساي رئينننس
نو بنشر سنازمان ملن
کميسيون
بوده است
جایزه و بشر النور روزولت سناالنه
به افراد و سازمانهایی اهدا میشنود
ننو بننشر در
کننه بننرای ريننشبرد
سراسر دنيا فعاليت ارزشنمندی انجنا،
دادهاند.
در کنننار خننانم سنناوده دکننار نناونننی

فننناوچی رئينننس مرکنننز م ابلنننه بنننا
بيماریهای مسری و عفونی نمریکنا و
بيلی جي کيننگ قهرمنان بازنشنساه
لنيننس و فعننال منندنی نننيز از دریافننت
کنندگان جنایزه الننور روزولنت در سنال
 ۴٠۴٠بودند.
خانم ساوده وکي دادگنساری و یکنی
نو بنشر اسنت کنه
از دهها مدافع
چندی بار و چنندی سنال در اینران بنه
زندان انداخاه شدهاند.
نننسری سنناوده لناننرودی از خننرداد
از نن هنم
 ٥۹١٢زندانی است و رين
سنه سنال و سنه مناه در زنندان بننوده
است.
او دسننت کننم لننا کنننون هننشت بننار
اعافا غذا کرده و طوالنی مدت لرین
اعافا او  ۲١روز بوده است.
اینن وکينن در دوره زننندان همننينن
چندی بار ممنوع المالقنات شنده و ینا
خود اعافا مالقات کرده است .یکنی
از ای م رومينت هنا مربنوط بنه سنال
 ٥۹١٠بود که او اضر نشد با چنادر در
از نن زندانيان
مالقات اضر شود .ري

باید با چادر در زندان لنردد منی
کردننند و رننس از اینن اعنناراض
ساوده و الفاقات دیار ای اجبار
لغو شد.
نسری ساوده همننين عنضو
کمپي لاا( ،لغنو گنا ،بنه گنا،
اعدا )،بوده و این موضنوع نينز
بنوده اسنت.
یکی از الهامنال
او همننينننن عننننضو کننننانون
مدافعان و بشر نيز بود.
خانم ساوده در دهه  ٥۹٢٠هم
بننه فعاليتهننای مطبوعننالی و
اجاماعی اشاغال داشت اما از
دهننه  ٥۹٩٠و رننس از وکالننت
برخنننی از رروننننندههایی کننننه
نهادهنننای امنينننای روی ننهنننا
وارد
ساسيت داشاند ننام
رسانهها شد و همزمنان ل نت
فنننشار نهادهنننای امنينننای و
فننضایی کومنننت اینننران قنننرار
گرفت .او در سنال  ٥۹٩١بنرای
اولي بار بازداشت شد.
از ای نيز در سطح بي المللنی از
ري
ای وکي ایرانی ل دیر شده و از جملنه
جنننایزه سننناخارود بنننه او داده شنننده
است.
رضننا خننندان همننسر خننانم سنناوده و
مهراوه دخار  ۴٠ساله ننها ننيز سناب ه
بازداشت و ا ضار به دادگاه دارند.

منبنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع
لننننننننننننننننننننننننننننفویر .WWW
AMERICANBAR.ORG

 ۷۱دی ماه سالروز
در گذشت پهلوان
ر
تخت؛ او تا پایان
ی
ر
زندگ ،یک مصدق
ر
وفادار باق ماند.
پرویز داورپناه -تارنمای عرص
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 ٥٢دی ماه سالروز در گذشت رنهنلنوان
لخای؛ او لا رایان زندگی یك مفندقنی
وفادار باقی ماند.
----ريکر بی جان غالمرضا لخای در  ٥٢دی
در ها نلالنايك لهنران
 ٥۹۲۲در الاق
یعنننی
ريدا شد .او دو روز قب از مرگ
 ٥۱دی وصيتنامه اش را در دفارخناننه
اسناد رسمی با لعيي کاظم سينبنی
(از سننران جننبننهننه مننلننی)بننه عنننننوان
سرررست فرزندش بابك (  ۲ماهه بنود)
به ببت رسانده بود.
در کناره جبهه ملی اینران کنه در دی
 ٥۹۲٥در لننهننران بننرگننزار شنند بننه
نمایندگی ورزشکاران شرکت کنرد و بنا
کسب یکفد رأی به عضویت در شنورای
مرکزی ای جبهه اننانخنا گنردیند .بنا
نزدیكلرشدن لخای به جبهه ملنی بنر
فنناصننلننه او و دربننار روزبننهروز افننزوده
میشد .شاه میدانست که لخانی در
جبهه ملی است و جبهه ملنی خنننجنر
ليزی بود که شاه بنه نن سناسنينت
داشت.
در یکی از مراسم سازمان لربيت بدننی
که قهرمانان را به دربار می بردند لنا از
دست شاه مدال و نشان دریافت کننند
وقای شاه مدال رهلوان لنخنانی را بنه
می انداخاه است با اسانهنزاء
گردن
به لخای مياوید« :شنيد ،ملنی شنده
اید» .لخای بی درنگ راسخ می دهند:
«مار اعلي ضرت ملی نيساند».
وقای ليم کشای عاز ،ژارن بنود و از
جلوی شاه رد می شد شاه به لخانی

نااه کرده و گفاه بود« :شنمنا لنا کنی
می خواهيد کشای باينریند؟! »لنخنانی
جوا داده بود «لا منوقنعنی کنه منرد،
بخواهند کشای می گير».،
در سال ٥۹۲۴لخای از ضور در مراسم
سازمان لربيت بدنی که طی نن رهلنوان
کشور و سایر قهرمانان به دربار ميرفاند
سر باز زد و اماناع خود را عنلنننا اعنال،
نمود .از ای زمان بنا بر دساور شنخنص
وقنی را
"شاهنشاه نریامهر" مخافر
که لخای بعنوان مربی ورزش راه نهن
دریافت می کرد قطع کردند و مدلی از
شنرکنت او در فنعنالنينانهنای ورزشنی
جلوگيری بعم نوردند و لخای ف ن بنه
ای اکافا می کرد که بعنوان لماشاچنی
در مساب ات ورزشنی شنرکنت جنویند.
ولی در هنر مسنابن نه ورزشنی منرد،
شعار "لخای" "لخای" را سر ميدادند و
کليه مراسم ل ت الشعاع ضور وی و
ا ساسات مرد ،قرار منينانرفنت .از نن
رس ای از ضور لخای در مسابن نات
بعنوان لماشاچی نيز جلوگينری بنعنمن
نوردند و از نن لاریخ به بعد شعنار منرد،
در مساب ات ورزشی به جملنه " رنس
لخای کو؟" بدل شده بود.
فشار مینورد.
لناناهای مالی روی
کنه از منيندانهنای
شنغنلن
نه ف
ورزشی هم کمکنم داشناننند کنننارش
میگذاشاند.
در مراسم هفامي روز درگذشت دکنانر
م مد مفد رهبر نهضت ملی نشنکنار
شنند ننننجننا کننه لننخنناننی بننه رغننم
هشدارهای ساواک به همراه یك گروه

چه ننفنری از ورزشنکناران اینران بنه
ا مدنباد رفت و به رهبر نهنضنت منلنی
ایران ادای ا ارا ،کرد .لخای ريشاري
ننها با عکس بزرگی از مفند کنه در
دست داشت جلودار کاروان بود.
سي سکاکی از هم من نلنهایهنای
لخای-که برادر همشير و رضائی او ننينز
بوده است-از نسبت لخنانی و مفند
میگوید«:نقای لخای به دکنانر مفند
عالقهای خا داشت که م لا به ال
از کس دیار چني عنالقنهای نندیندها.،
م و نقای لخای هميشه روزنامه باخار
امروز دکار فاطمی را میگرفايم و ای
را هم منیخنوانندینم .بناور
نگهیهای
کنيد اگر لخانی روزی این روزننامنه را
نمیخنوانند اننانار چنينزی گنم کنرده
بود».عباس هماون در هنمنين منورد
میگوید«:در ینوکنوهنامنای ژارن سنال
 -٥١۲٥سننال  -٥۹۲٠وقنناننی قننهننرمننان
جهان شد از جبهه منلنی بنه لنخنانی
للاراد لبریك زدن .علی عنبنده رئنينس
فدراسيون بوکس بنود و هنمنراه لنينم
کشای در یوکوهاما .عبده لنلنانراد رو
برای شاه فرسااد .ولنی لنخنانی رنای
جبهه و مفد وایساده بود».
ز و دسانه
لخای هي وقت وارد هي
خاصی نشد؛ اما همواره عضنو جنبنهنه
ملی و یك مفدقی وفادار باقی ماند.
وی ه نامه لخای نشریه چشمانداز ایران
راه جهان رهلوان لخای راه مفد بود

مردهشور نان را رببد .نان تمام شد.
ُ
:
سابرینا ارا مارک ،ترجمه فروزان افشار

صفحه 30

نشانههای ظناهنری
همراه نيست .شنایند
به همي خاطر است
که «طرد نکادمنينك »
در ایننران از ننيننث
لنن ننلننيننلننی لننوجننه
چندانی برنيانايخانه
به همان اندازه و بنه
رغننم نن کننه بننر
واقعنينانی رنررننگ و
همهجا ناضنر داللنت
داشنناننه اسننت .در
ي ت این رندینده
ننقنندر رننردامنننننه و
فراگير است که کمانر
کسی از منا هسنت
سابرینا اُرا مارک شاعر و نویسنده
کننه دسنناننکننم ننناظننر
سننرخننوردگننیهننای
ی نزدیكمنان در
دیار ِ
قبال طرد «ناعادالنه »اش از دانشناناه
اشارهی مترجم :ما چيزها را چانوننه
نبوده باشد .بنه کندنرلنی از منعناننی
لجربنه منیکنننينم؟ بن نث از طنرد و
ن رننس از ان ن ننال
نرا
ن
ای
در
ناه
ن
نا
ن
دانش
ن
ِ
فننرودسنناننی اجنناننمنناعننی در ایننرا ِ
ً
ساخااری عمي ا مطرودساز از خود بنه
سالهای اخير نن قدر باال گنرفنانه کنه
گذاشاه است .بنه منوازاتِ نن
نمای
شننایننند بشنننود بنننه ننننوعننی ُمننن ِد
که فنرصنتهنای نمنوزشنی در چننند
جامعهشناخای لشنبنينهاش کنرد .در
دههی گذشاه بس منیینافنانهانند و
همي ادبيات بیبباتکاری مضمنوننی
رای دانشناناه بنه رینزمن نيناسلنرین
است که به مدد برخی لنرجنمنههنا و
ل سيماتِ سرزمينی نيز باز منیشنده
لالشهای ل ي ی جسنانهوگنرینخنانه
قشری از فارغالا فيالن ردید نمندهانند
م بوبيت گساردهای ريدا کرده اسنت.
که خود را به دانشااه عمنين ناً ُمن نق
اما طنرد ن نين ناناً چنانوننه لنجنربنه
ا سنناس مننیکنننننننند امننا بننه دالی ن
میشود؟ بیبباتکاری ننگناه کنه از
سياسی یا غيرسياسی از راهیابی بنه
روزنهی دادهها و نمارنامهها میلغزد و
قلمروی نن بازمیمانند .همهجای دنينا
بننه درونننیلننری ن و خفننوصننیلننری ن
بازندهها ای عادت نارسند را داشاهاند
غشاهای مغز نشنت منیکننند چنه
که ميز بازی را واژگون کنند و قواعندش
معنایی مییابد؟ سلسلهمنرالنبهنای
را ناعادالنه بنخنوانننند .بنااین نال در
اجاماعی وقای که بنر رنردهی ذهن
مواجهه با دانشااهی که سالهاست
ند،ها منعکس میشوند چه شک و
را منطق بازار و شنهنرینه و
سرلارای
شننمننایننلننی بننه خننود مننیگننيننرننند؟ و
لبعيض و ذد و اخرا گرفنانه دشنوار
بينمناریهنای هنمنهگنينر چنانوننه بنا
باوان از همدردی با این طنردشندگنان
انبوهنهی لنجنربنههنای جنننسنينانی
خودداری کرد .دربارهی ای که چانوننه
طب الی و ن ادی درهم مینميزند و بنه
دانشااه به ماشي غولنسای لنولنيند
هيوالیی مهيبلر (یا در عوض را،لنر)
مدرک و کسب درنمد لبدی شده زیناد
از واقننعننيننت طننبننيننعننیشننان لننبنندی ن
خواندهایم و شنيدهایم اما به واقع چنه
میشوند؟
الفاقی میافاد وقای که دانشناناههنا
اگرچه در نظر بسياری افراد واژههنای
ند،هایی را که خود را بنه منزایناین
طرد و فرودسای اجاماعی لفویری از
م ق میداننند رنس منیزنند؟ عنجنز
رينهی دستها و جامههای مندرس را
دانشننانناه ایننرانننی از بننرقننرارسننازی
لداعی میکنند خيلی وقتها طرد بنا

مجموعهای از رویههای اسنانخندامنی
که از سوی افراد ذیننفنع منننفنفناننه
لل ی شوند از جاانداخان این لفنور
که اساخدا،شدهها یا به لعبير راینولنر
«جذ شدهها »به واقع برازندهلرین هنا
و شایساهلری ها هساند منیلنوانند
مننوضننوع مننهننمننی بننرای رنن وهنن
جامعهشناخای باشد.
اهميت ُبعند دروننی لنجنربنههنا بنرای
ل لي جامعهشننناخنانی امنروز دینانر
اصلی لدبيتشده و جاافااده به شنمنار
مینید اما علو ،اجانمناعنی اینران در
کندوکاو در لجنربنههنای دروننی افنراد
هنوز در نغاز راه اسنت .از این قنرار
از هر چينز
لرجمهی یادداشت زیر بي
لالش و خواست م برای جلب لنوجنه
به جدارههای داخلی لجربههایی بنوده
که از فرط لکرار و نشناینی کنمنانر بنه
چشم مینیند بهرسميتشناسنی و
سنننرتهنننا
ننی
ادغنننا ،لننن نننلنننينننلن ِ
سرخنوردگنیهنا و نرزوهنای ند،هنا
ت ایدئال و اساعناللنی
ننهم نه در ُفرم ِ
و لففيهشده بلکه در هيئت زمينی و
مننادی و لننوسننریخننوردهشننان .چننه
و
معنایی دارد وقانی نوزهی دانن
زمينهی ل ي یمان را بنه رسنمنينت
نمیشننناسننند ینا وقنانی رشنانهی
ل فيلیمان بهدردنخور و بیخناصنينت
لل ی میشود؟ چه الفاقی منیافناند
وقای ال و نیندهمنان را دسنانخنوش
ساخاارهایی از دَ ،منعنينو و منعنو
مییابيم؟ رقابت ذد لبعيض بنا منا
چه میکنند؟
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واناهی با لرجنمنهی این ینادداشنت
میخواسنانها ،لنوجنه را بنه منواد و
م اواهایی جلب کننم کنه بنه صنرد
ظاهر غيرل نلنينلنی ینا «ادبنی »شنان
ممک است به سادگی از زینرِ دسنتِ
ان و ل لي گران جامعهشنناسنی
م
در بروند .فر،های ناارشی ای چنيننی
بننه واسننطننهی انننعننطننادرننذیننری و
گشنننودگنننیشنننان منننیلنننوانننننننند
«خردهریز »های معلق سنازوکنارهنای
«بیصا ب »و رویاییهای باللکلينفنی
را که ادبيات علمی موجود یا بهسنبنب
قيدوبندهای مادولوژیك یا بهواسطنهی
قوا،نيافاای مفهومی و نظنری هنننوز
مهيای رذیرش و ادغنا،شنان ننينسنت
لفا ب کنند و واقعيت اجاماعی را در
ننناهننمننواریهننا و گننرهخننوردگننیهننا و
الیننهبننننندیهننای دردسننرسننازش بننه
لسخير درنورند بی نن کنه اننانينزهای
برای لسطيح نن ینا «لننن زداینی »از
ماهيت ررلناقضاش داشاه باشننند .از
ای گذشاه برخی لجربهها ننقدر ُبعد
درونی چشمگيری دارند کنه لن نلنين
جننامننعننهشننننناخنناننی نننمننیلننواننند از
گنجاندنشان صردنظر کنند بنیننکنه
لماميت علمیاش را به خطر بنيننندازد.
فر،های خالقانهی ای چنينننی نانی
اگر بدواً با انايزهای ل نلنينلنی لن نرینر
نشده باشند ممک است به طنرین نی
ل ل لي اجاماعی شوند و اگنر
کمك ا ِ
هم یکسره «لن نلنينلنی »و روشمننند
نيساند دستکم میلوانند الها،بخ
و راهنما باشند .خينلنی وقنتهنا بنه
ی
قسمی نونوری در فر ،و درهنمنمنينز ِ
ُمنضب سبكها و قالبها نياز داریم لنا
باوانيم ماو ََقع را دقنين ناً ننگنوننه کنه
هست در لنکناندهننندگنی و ژرفنای
واقعیاش به لفویر بکشيم.
*****
ك طناعنون
در فوریه همزمان که بخنان ِ
روی نمریکا میاُفاد م فنينننالنينسنتِ
ن
رقابت بر
سر شغلی هسام که از ن ِ
ِ
م نيست.
برای مفا بهای سهروزه به دانشناناه
مینورند .،کنانابنخناننهای را نشناننم
میدهند که دسام بنه کنانا هناین
نخنواهند رسنيند .بنه دانشنجنویناننی
معرفیا ،میکنند که هرگز درسشنان
نخواهم داد .بنا اسنانادهناینی دسنت
مننیدهننم کننه بننعنند از ای ن دینناننر
مالقاتشان نخواهم کنرد .بنا ن ولنا
نموزشی افسانههای رنرینان را
دورهی
ِ
شرح میدهم که هين وقنت ارائنهاش
نخواهم کرد .در ريراه سادهی سيناه
و سنفنيند صناد منیایسنانم .منادر،
میگوید« :چنينز عنجنينبوغنرینبنی از
دهانت نپرد ».میگوید« :وراجی نکن .

عادت داری وراجی کننی ».بنا رئنينس
دانشکدهای مالقات میکنم که ننقندر
را میمالد که قرمز میشود و
صورل
بعد رو میکند به م و میرنرسند نینا
اصال ً جای نویسنده در دانشااه اسنت.
با رئينس دانشنکندهی دینانری دیندار
میکنم که همي سؤال را میررسند.
چ در رئيس دانشکده وجود دارد .دیانر
نمیلوانم رئيس دانشکدهها را از هنم
لشخيص بدهم .رئنينس دانشنکندهی
مننیرننرسنند کننه
دینناننری از منن
شخنفنينتهنای بنننهی ننخنسنانين
ن «کنودکنان »
مجموعه اشعار ،با عنوا ِ
واقعاً چه کسناننی هسناننند .اضنافنه
چند دقي هی دیار وقنت
میکند« :ف
داریم» .به ذهنننم منیرسند بنانوینم:
«ننها وجود ندارند ».شاا منیکنننم.
به ذهنم منیرسند بنانوینم« :خنينال
داشام دربارهی اصوالی بننویسنم کنه
هرگز نخواهيم شنيد ».برمنیخنينزد و
دسام را منیفشنارد .چن ندر دسنت
میدهم .نمیفهمم نیا خيلی چنينزهنا
برای از دست دادن یا به دسنت نوردن
هست یا هي چيز برای از دسنت دادن
و به دست نوردن در ميان نيست .لنهنا
چيزی که میدانم ای است کنه دار،
نزموده میشو ،و ای که ای شغ را
به م بدهند یا نه به منين و نال و
هوای غریبهها بساانی دارد .رئنينس
دانشکده را در الی لخي میکنم که
ن ننهناینی شنمنا این
میگوید« :نزمو ِ
است که از ای خاکسانرهنا ریسنمنان
بدهيد و ای شنغن از
ببافيد .انجام
ن شما خواهد بود».
ن ِ
روز سو ،مفا به رئيس دانشنکندهی
لبليغات میررسد نیا دورههایی کنه در
صورت اساخدا ،قرار است ارائنه کنننم
اصال ً م لی از اعرا دارند .کاش گفانه
بننود« :،نننه .اصننال ً بننه لننعنننننت خنندا
نمیارزند »و بعد بدنم را خنينلنی نرا،
غيب کرده بود .،اما در عوض میگوینم
بله و یك دلي زینبنای من درنوردی از
هوا میکشم بيرون و مد ینك هندینه
منیکنننم .طنال بنه جنای
ل ندینمن
رنينشنکن
مروارید
قربان.
خاکسارلان
ِ
خنوکهناینانان .منیرنرسند :االن چنه
کسی منراقنب رسنرهناینانان اسنت؟
راسخ میدهم :ردرشان.
ارزش داشا چه منعننناینی دارد؟ ینا
ارزش کنافنی داشننان ؟ ینا بننیارزش
ِ
بودن؟ خر زندگی را درنوردن بنه چنه
معناست؟ اساخدا ،شدن یعنی چنه؟
رها شدن یعنی چه؟
از  ۹٠ميليون
اال ماه مِی است .بي
نمریکایی شغ هنایشنان را از دسنت
دادهاند .ننچه در فوریه خنينلنی منهنم
بود اینك راک بنیاهنمنينت بنه ننظنر

میرسد .م و رسنرهنا و هنمنسنر،
خوشاقبال هسايم .ما سالم ماندهایم
و رول و غنذای کنافنی بنرای خنوردن
ن لفاوت منينان
داریم .البهالی درس داد ِ
مندننلننث مننخناننلننفاالضننالع بنا منندننلننث
ماسناویالسناقنين بنه رسنرهنا ،و
گناراژ
انا ال کارگاههای نویسندگی از
ِ
خانه به کالسهای منجنازی ننظنافنت
منزل و هي جا نرفا و لرسيده بنودن
و جساجوی مخمر و نرد نان دیانر بنه
سخای میلوانم به یاد بياور ،که چنه
سی داشت وقنانی بنرای سنه روزِ
ماوالی مد ینك وکنين از رنرونندهی
ل
اسنناننخنندامننم دفنناع مننیکننرد .،ننا ِ
خوشی است کمار به خاطر نوردن.
شانزدهمي ینا هنفندهنمنين رئنينس
دانشکده میگفت« :خينلنی دربنارهی
مادر بودن نوشاهاید».
در داساان «شِری »ابر بنرادران گنرینم
رادشاه که سالی کنه صنا نب سنه
رسر است نمیلواند لفنمنينم بنانينرد
لا ولختاش را برای کدا،یك از رسرها
به ارث باذارد .به همي خناطنر بنرای
ننها سه نزمون در نظر میگنينرد :اول
ای که رارچهای بيابند ننقدر نر ،و نازک
که بانوانند از منينان نلن نهی طنالی
رادشاه بلغزد و عبور کند .دو ،این کنه
کنه
سای ريدا کنند ننچنان ریزنن ن
در یك روست گردو جا شود .سو ،هم
ای که «زیبالری بانو »در لما ،سرزمي
را ريدا کنند و با خود به قفر بياورند .در
خندمنانکنارِ »بنرادران
ن «شن
داساا ِ
ل شاهزادهی قفه بنه
گریم شرط وصا ِ
نن اسنت کنه
شاهدخت من نبنوبن
اناشاری را که از اناشت او به درینای
سرخ افااده ريدا کند سيفد رأس گناو
نر را (با «روست و اساخنوان شناخ و
موهایشان )»ببلعد و سينفند بشنکنه
َ
سر بکشد و لما ،شب بنی نن
شرا
که خوا بر او غلبه کنند شناهندخنتِ
داسنانان را در نغننوش بنانينرد .و در
دخنانر
کایت «رامپلنانينلنانسنکنين »
ِ
ن فن نينر بنه شنرطنی منلنکنه
نسيابا ِ
میشود که از چندی و چند الا کناه
طننال بننریسنند .اگننر نننه مننیمننيننرد.
افسانهها ُررند از لنکنالنينفنی شنبنينه
ای ها .بعضی از رقبا ل لب منیکننننند.
را ننداشنانهانند.
بعضی از نغاز لياقا
برخیها را ِه برهوتِ جانکاه را در رين
میگيرند و دیاران به جادههای همنوار
و ُرننرسننایننه قنند ،مننیگننذارننند .بننه
بعضیهاشان ررندهها کمك میکننند
بننه بننعننضننیهنناشننان غننولهننا بننه
بعضنیهنای دینانرشنان جنادوگنرهنا.
یكعدهشان هم شانس مینورند.

به مادر ،زنگ میزنم« :هي جا مخنمنر
یا نرد ننان رنيندا ننمنیشنود» .منادر،
میگوید« :مردهشور نان را بنبنرد .ننان
لما ،شد».
در افساننههنای رنرینان ُفنر ،هنمنان
کارکرد است و کارکرد همان ُفنر .،اگنر
از کاه طال نریسيد یا سلنطنننت را بنه
ارث نبرید یا گاو نر قورت ندهيند ینا نرد
کنرسنی اسنانادی گنينر
ريدا نکنيد یا
ِ
نياورید از افسانه رنرلنا منیشنویند
س وط منیکنننيند
بيرون و از لبههای
به داخ بيشهای بیاناها و لهنی کنه
در نن هي کارکردی ندارید؛ خنبنری از
ی جایازی ننينسنت.
مسيرهای رفها ِ
رسنرانننی کننه سننلنطننننت را بننه ارث
نمیبرند نینندهای جنز ننارندیند شندن
ندارند .چه الفناقنی منیافناند وقنانی
مهارتهایاان دینانر بنه در ِد افسناننه
ننمنیخنورد؟ لننندبنادی منیوزد و بننا
خودش به دوردست میبردلان.
در افسانههای رریان رادشاه رنادشناه
است .اگر دیار رنادشناه ننبناشند بنه
کپهای از اسنانخنوانهنای خنردشنده
منیزنند.
لبدی منیشنود و غنينبن
درزهای نامادری را ُ
ش کنيد و دسنت
کنيد داخل  .چيزی جز نامادری نن لنو
نيست .شاهدخت نانی ننگناه کنه
البالی خاک و خاکسار است همننان
ینك شنناهنندخنتِ کننامن بننه سننا
مینید.
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شنکنار خنرتورنرت »بنازی
با رسرها «
ِ
هشنانم
میکنيم چون روز رنننجناه و
ِ
نموزش در خناننه اسنت و چشنمنهی
ایندههننایننم دینناننر کننامننال ً خشننکننيننده.
فهرسای به دستشان میدهم :ینك
سنگ خاک یك لوت یك چنينز ننر،
یك برگ قرمز یك برگ قنهنوهای ینك
چيز زنده یك چيز مرده ننمنوننهای از
چيزی که خوش ال به ننظنر
فرسای
برسد شاخهای مرده بر درخای زننده.
ناس لننبننالننب از طننبننيننعننت
بننا دو کننربن
ِ
ً
بازمیگردند .نمیلوانم دقنين نا اشناره
کنم که ای درس دربنارهی چنينسنت.
چيزی راجع به شناسناینی و لنمنلنك.
چيزی راجع به وقت خریدن .همنانطنور
که کيسهها را خالنی منیکنننم و بنر
سطحِ خزهها برگها لرکهها لوتها
لخم نبنیرننگ سنينننهسنرخ دسنت
و
ِ
میکشم به ای فنکنر منیکنننم کنه
چ در برای بابنت کنردن خنودمنان بنه
د دلننبننخننواهننی
کننارهننای بننیمفننر ِ
وابساهایم .به ای فکنر منیکنننم کنه
چ در به ای لکاليف وابسانهاینم بنرای
ای که دست نخر باوانيم باویيم موفنق
شدیم.

فردا روز رننجناه و ننهنم از رسنراننم
خواهم خواست «برای م یك هنکنانار
زمي بينابنيند /منينان درینای سنرخ و
دریا /شخم بزننيندش بنا شناخ
سا
گوساله /و سنرلناسنرش بنذر فنلنفن
بپاشيد /با داسی چرمي بدرویدش /و
بپينيدشان در ریسنمناننی از جنننس
خلنگ ».به ننها وعده خواهم داد اگنر
به ن و ا س از رس انجا ،ای لکاليف
برنیند با لکاليف بي لر به نننهنا جناینزه
خواهم داد .و اگر ننها را هم بی عيب
و ن ص انجا ،دهند باز هنم لنکنالنينف
بي لری جاینزه خنواهننند گنرفنت .لنا
سننر نخننر ننناننوانننننند
زمننانننی کننه
ِ
دستهایشان را از دستهای دینانری
لشخيص دهند.
در گذر سالها برای صدهنا منوقنعنينت
اساادی درخنواسنت دادها ،و نانی
بعضی جاها برای مفا نبنه رنذینرفنانه
شد .،ننقدر طنوالننی این شنغن را
خواساها ،که دیار درست ننمنیداننم
برای چه میخواهم  .به دستهایم
ن من
نااه میکنم .مطمئ نيسام از ن ِ
باشند.
مادر ،میگوید« :الباه که منیلنواننی
لشخيص بندهنی دسنتهناینت منال
خودت هسنت ینا ننه .مسنخنرهبنازی
درنيار».
میگویم« :من ینك شنغن واقنعنی
ندار». ،میگوید« :النبنانه کنه شنغن
واقعی داری ».میگویم« :نرد نندار».،
مادر ،دوباره میگوید« :مردهشور ننان
را ببرد .نان لما ،شد».
و شاید نان به نن معنا که هنمنينشنه
ي ااً لنمنا ،شنده
میفهميدهام
باشد .نظم نوی جهانی خودش را بنر
سطح سياره بازنرایی منیکننند و جنا
میافاد .سنگ م كمان در ال رننگ
عوض کردن است .معيار ما برای خنر
درنوردن خر ِ زندگی را درنوردن مندن
زنده ماندن
ویروسی که شدیداً عط
مننیشننود .بننه
دارد دچننار جننه ن
دوسای رنينا ،منیدهنم« :نرد رنيندا
نمیکنم  ».او در نیووا زندگی میکننند.
میگوید« :از رنجرها ،گند ،را میبيننم
که در مزرعه سبز میشود ».ویدیوینی
ت گند ،لمناشنا
دربارهی ن وهی برداش ِ
میکنم .باور ،نمیشود ساطور ندار.،
باور ،نمیشود ای همنه سناعنت بنه
دانشااهها الاماس کرد ،اسنانخندامنم
کنند ننقدر کنه فنرامنوش کنرد ،یناد
باير ،کاه چطور از گند ،جدا منیشنود
و چاونه باید نسيا اش کرد.
اگر ساطور داشام با نن منوشهنا و
شاهدخت و رادشاه و نامادری و قلنعنه
و گننرگ و مننادر و رسننرهننا را از
کارکردشان جدا میکرد ،لا باواننند در

 ،خودشان م و شوند.
ُفر ِ
اما م یك دفار کار با یك شماره للف
هم منیخنواسنانم .ینك شننناسنهی
دانشااهی میخواسام .دسنانرسنی
به کاابنخناننههنای شنينك و منزاینا و
دانشجو و همنکنار و کنمنكهنزینننهی
 ،این
مسافنرت منیخنواسنانم .لنمنا ِ
سلطنت ا م ناننه را منیخنواسنانم.
مادر ،میگوید« :خب بعدش چنی؟ »
ک افسناننهای کنه
همانطور که از ننو ِ
جایی برای م ندارد خود ،را به رایين
ررلا منیکنننم منیگنوینم« :بنعندش
هنننينننننننی ».منننادر ،منننیگنننویننند:
«همنين طنوری بنهنانری ».اطنرافنم را
برانداز میکنم .فرود نمدها ،بر هنمنين
جایی که هسام.
از ای جا خوشم مینید .س میکننم
در قلمروی گرلرود اسناناین هسنانم
جننایننی کننه دکننمننههننا ننقنندر لُننرد و
ظریفاند کنه از جنا درنمندهانند .کن
سننلننطنننننت دارد از خننودش مننیریننزد
بيرون .همهجا رر از سوراخ اسنت .در
ف غيرممکنی که
شر
کپهای از لکالي ِ
خود ،لراشيدها ،نوار شده است .و در
ی
غر کوهی از دل كهای اسبا بناز ِ
شکساه که خيال دار ،ذو شان کنننم
و از ننهننا سنناطنور بسناز .،گنرلننرود
اساای مینویسد« :همهچيز خنو و
شيری است و باز سر و کلهی لغيينر
ريدا میشود .زمانی میرسد که بایند
هوا را فشردهلر کرد .ای بنه منعنننای
ناردید شندن ننينسنت ».روزِ شنفنانم
نمننوزش در خننانننه اسننت .ایننالی
میخواهد یادش بيناور ،کنه چنانوننه
الفو بکشد .مداد را بنرمنیدار ،و بنا
منیکشنم .منیگنوینم:
دقت بنراین
«شننبننيننه شنناخننهای اسننت کننه دو
چسنبنينده ».
شاخهی کوچكلر به
میگوید« :منیدوننی چنينه منامنان؟
میلونسای منعنلنم خنينلنی خنوبنی
بشی» .میگویم« :ماشکر». ،و بنعند
میدهم کنه چنطنور بِنتو را
نشان
بنویسد.
پینوشت:
و رود اول و دو ،الفبای عبری.

فریب استراتژیک
و البی رژیم اسالمی در غرب
ن
حست آزادی*

بر گرفته از پایگاه ی
اینب ی
نت جنبش سکوالر دموکرایس ایران
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مقدمه
رژيم اسالمی همیشه تالش داشته تا از عادی سازی روابط با غرب و به ویژه آمریکاا خاودداری کناد تاا ت ییار
استراتژی نداده و سیاست های همیشگی را در صورت امکان با شادت بیاشتری اداماه دهاد .در ایان راساتا
نرام به ایجاد البی گسترده ای در غرب و به ویژه آمریکا روی آورده اسات .اصالی تارین هادف راهابردی ایان
البی که دقیقا در انطباق با اهداف بلند مدت نهادهاای امنیاتی نراام قارار دارد ،بااور پاذیر کاردن یاک فریاب
استراتژیک است :تبلیغ و برجسته کردن ایده و همچنین جریان اصاالحات در ایاران تاا ایرانیاان داخال و خاارج
کشور و از جمله غرب و آمریکا را از پیگیری سیاست ت ییر نرام در ایران منصرف کنند.
هدف راهبردی البی نرام ارایه یک تصویر ساختگی از رژيم اسالمی است و نتیجه آن ایجاد رواباط بازرگاانی،
انتقال تکنولوژی و شناسایی دیپلماتیک توسط جامعه جهانی است چرا که قرار اسات آنهاا تاصور بکنناد کاه
نرام به سرعت به یک رژيم اسالمی اصالم شده ،میانه رو و عادی تبدیل خواهد شد .در این راستا این مقالاه
باه
ابتدا به واکاوی مفهوم فریب استراتژیک ،به ویاژه از نگااه مقاماات رژيام اساالمی ،مای پاردازد و ساپ
تاریخچه شکل گیری ،تامین مالی و همچنین اهداف استراتژیک البی نرام در غرب می پردازد.

 -۸واکااااااوی مفهاااااوم فریاااااب
استراتژیک از دیدگاه مقامات رژيام
اسالمی
رنهانکننناری جعننن اخبنننار و رخننن
اطالعات گمراه کنننده لاکاينك هاینی
که در زبنان روسنی (ماسنکی رووکنا)
)(maskirovkaخواننننده منننی شنننوند
بخشی از دکاری نهادهنای نظنامی و
اطالعننننالی از جملننننه KGBو GRU
شوروی سابق بودند.
هدد اصنلی (ماسنکی رووکنا) گمنراه
کردن ریف نسبت به وضعيت لرکينب
و اهنننداد نيروهنننای خنننودی بنننود .در
کومننت فدراسننيون روسننيه نننيز اینن
در عملينننات
راهنننبرد از ینننك روشننن
نظامی به ابزارهای گسارده لکنذیب و
فریب در سنطح اسنارال یك در عرصنه
هننای گوننناگون سياسننی اقاننفادی و
دیپلمالينننك بنننرای دسنننايابی اهنننداد
جهانی لکام ريدا کرده است.
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عناصر اصلی ای
زیر هساند:

اسنارال ی بنه شنرح

1.1.رنهننان کنناری یننا اسننااار دارایننی
های راهبردی و موقعيت ننها به طوری
کننه از نننشت اطالعننات در مننورد ننهننا
جلوگيری کند.
1.2.جع ن سننازی مننسائ
های اصلی.

و فعاليننت

1.3.فعاليننت هننا و مانورهننای گمننراه
کننده لا لوجه ریف از م اصند واقعنی
من رد شود و
1.4.عمليات رخ

اخبار نادرست.

همننهء اینن اقنندامات نيازمننند فعاليننت
هنننای هماهننننگ و سنننازمان هنننا و
ساخاارهای فراوان زینر مندیریت وا ند
هساند)7(.
رهبر رژيم اسنالمی کنه خنودش را بنا
مننشاوران نظننامی و امنيننای م اصننره
کرده منی دانند کنه اسنافاده از روش
های سنای روسی برای دسايابی به
اهنننداد سياسنننت خنننارجی نيازمنننند
رينيدگی های بيشار و فنناوری هنای
جدیدلر است .برخالد لفور بسياری از
روشننننفکران و برخنننی از ل ليلانننران
علی خامنه ای نمی خواهند کنه رژينم
اسننالمی مانننند کننره شننمالی کامننال
منننزوی باشنند .او بننه شخننفه مننی
خواهد چهره یك رهبر در لنراز جهاننی
را داشاه باشد و در فنضای رسنانه ای
جهانی ضور فعنالی داشناه باشند و
یننك لننفویر مدبننت و دلنننشي از رژيننم
اسالمی در سطح جهانی نشان دهد.
نظا ،لالش دارد لا برای افکنار عمومنی
جهننانی و بننه وین ه در سننطح رسننانه
هننای بينن المللننی خننود را دولاننی
ماعهد بنه قنواني بين المللنی ننشان
دهد که از مداخله در امور همنسایاان
اش خودداری می کند و و بشر را
رعایننت مننی کننند و از جملننه رفانناری
نرمال ماننند ب ينه کومنت هنای غينر
ان البی و غير بنيادگرا دارد لا از اننزوای
و ل ریم بيشار در امان باشد و فرصنت
و منابع مالی کنافی بنرای ادامنه دادن
سياست های همينشای را الفاقنا بنا
شننندت و گنننساره بينننشاری داشننناه
باشد .بدی منظور رژيم اسنالمی نيناز
به یك فریب اسنارال یك دارد لنا ضنم
ريايری سياست های ان البی خود را
از زیر فشارهای جهانی رها کند ینا نن
دهنند کننه براین
را بننه نندی کنناه
قاب ل م باشد.

برای فهم مفهو« ،فریب اسنارال یك »
از دیدگاه م امات و سياسااذاران رژيم
اسالمی به منابع مورد اسنافاده ننهنا
رجوع می کنيم« .مؤسسه مطالعات و
ل ي نننات بي المللنننی ابنننرار معاصنننر
لهنننران »ینننك موسنننسه بنننه ظاهنننر
ر وهشی وابنساه بنه وزارت اطالعنات
رژيننم اسننالمی اسننت .علننی عبدالننه
خانی که از م امات بلند راینهء امنيانی
رژيم اسالمی است مدلی ریينس این
موسنننسه بنننوده .ایننن موسنننسه و
موسننننننسات مانننننننند نن مدنننننن
«ر وهنننشکدهء مطالعنننات راهنننبردی »
وظيفنننهء رفنننع نيازهنننای ر وهنننشی
نهادهننای امنيننای نظننا ،و از جملننه
هدایت ادبيات علمی علو ،سياسی و
روابن بين الملن بنه سنمت و سننوی
مورد نظر و مورد لایيد رژيم اسنالمی را
دارد .در ای ن راسنناا موسننسه ابننرار از
سال  7333به انانشار مجموعنه کانا
هایی با عننوان «جننگ ننر »،ررداخانه
است.

«جنگ ننر» ،از سنال  7333و ماعاقنب
اناخابات ریاست رژيم ب نث برانانيز نن
سال به واژهء مورد عالقهء علی خامنه
ای رهبر رژيم اسالمی بدل می شنود.
در جلد چهار ،مجموعهء کانا «جننگ
ننننر» ،کنننه بنننه طنننور اخافاصنننی بنننه
«عمليات روانی و فرینب اسنارال یك »
ررداخاه است یك به یك لعاریف فرینب
اسارال یك را بررسی می کند و لعریف
جننالبی را در رایننان بننه عنننوان لعریننف
نهایی ارایه می دهد« :عملينات فرینب
اسارال یك سلسله اقندامات سنازمان
یافاننه و رنهننانی اسننت کننه بننه منظننور
لابيرگذاری بر ذهنيت ریف طرا نی و
اجرا می شود و هدد اصلی نن ایجناد
ان راد در لنفميمات رینف از طرینق
ارایهء اطالعنات هندایت شنده بنه او و
اجبنار وی بنه اقندا ،ینا عند ،اقندا ،در
جهت مننافع طنرد خنودی ینا ضنرر بنه
منافع خود ميباشد)»(1.
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در ادامه در همان صف ه نيز می گویند
ما کاا بر اساس همين لعرینف بننا
شده و هر جا از واژه فریب ینا عملينات
فریب اسافاده شد منظور لعریف فو
است .ای کاا در واقع لرجمهء کانا
قنرن
«فریب و انکار اسارال یك؛ چنال
» (3) 17اسنننت .نيرننننگ اسنننارال یك
عم رينيده ای است و طراح نن بنرای
موف يت نه لنها باید به ایجاد و انانشار
اطالعات نادرسنت کنه قنسمت نسنان
کار است اقدا ،کند بلکه بایند لنفميم
بايرد که نیا ای اخبار منورد قبنول قنرار
می گيرند یا نه؟ و در صورت باللکليفی
برای اعابار دادن بيشار به نن چه ريا،
ها و اطالعات اضنافی الز ،اسنت .بنه
ای ن سننخنان علننی خامنننه ای لوجننه
کنينند« :اسننال ،یننك اردوگنناه اسننت.
اردوگنناه اسننال ،هننم بننرای ده سننال
بيست سال رنجاه سنال صند سنال
نمادگی ایجاد میکنند .نری؛ ف ن این
دشم نيست که رنجناه سنال بعند را
میبينننند؛ منننا صننند سنننال بعننند را
میبينيم)»(4.
ال لالش داریم لا با لوجنه بنه لعرینف
ارایه شده منفادیق فرینب اسنارال یك
رژيم اسالمی را ینك بنه ینك بررسنی
از نن لاریخنننه فریننب
کنيننم .امننا رين
اسننارال یك را بررسننی مننی کنيننم و
اینکننه رژيننم اسننالمی اینن لکنيننك را
اساسا از کجا نموخاه است.

-٠

رژيااااام اساااااالمی فریاااااب

استراتژیک را از کجا آموخته؟

بيایيد کمی با یکدیار صنف ات لناریخ را
ور بزنيم و بنه قبن از جننگ جهاننی
دو ،بننرویم .در دهننهء  7910ميننالدی
کومت ان البی و نورای شوروی غر
در ب ران هنای گونناگون بنود .در سنال
 7917یك م ا ،بلند راینهء شنوروی بنه
نا« ،الکساندر یاکوشف » (Alexander
)Yakushevدر سننر راه خننود بننه نننروژ
بننرای شننرکت در یننك کنفننرانس بينن
المللی بازرگانی به شنک رنهنانی از
هيئنننت دیپلمالينننك جننندا شنننده و در
اسنناونی کننه در نن زمننان یننك رژيننم
بننود بننا یننك لبعينندی ضنند
مننسا
شوروی که از قب از ان ال اکابر منی
شناخت دیدار منی کنند .یاکوشنف بنه
لبعيننندی منننی گویننند او و برخنننی از
م امات شوروی به ای نايجنه رسنيده
اننند کننه کمونيننسم در روسننيه یننك
شکننست کام ن بننوده اقاننفاد از هننم
راشيده کنشاورزان م نفوالت خنود را
بنه مر لنهء
ل وی نمی دهنند ارلن
شورش رسيده و دولت لني ظرد چند
ماه به دسنت خنود سن وط منی کنند.
لبعينندی ذو زده مننی شننود و مننی
ررسنند «مننی خواهننی فننرار کنننی؟ »
یاکوشنف مننی گویند« :نينازی بننه فننرار
نيست ».و می گوید بنسياری در درون
کومنننت از جملنننه در درون رلينننس
و وزارلخاننننه هنننای
مخفنننی ارلننن
کليدی ناراضی و نماده هنساند لنا بنا
رهننبری او قنندرت را در دسننت گيرننند.
گرچه گروه او هنوز زیرزميننی بنود امنا
بننه چننيزی مانننند یننك دولننت دوفاکاننو
لبدی شده بود .لبعيندی ناراضنی این
اخبار را با دوساان خنود در مينان منی
گذارد و سازمان های امنينای انالينس
و فرانسه نيز ای اخبار را دریافنت منی
کنند.
فرضيه یاکوشف در مورد س وط اقافاد
شننوروی بننا ارزیننابی ننناظران غربننی
منطبق بود .ادعنای او در منورد نشنو
در داخ ن بلننشویك هننا نننيز بننا منطننق
ماعارد غربنی هنا همخواننی داشنت.
اوای نن سال لني بنا سياسنت جدیند
اقاننفادی موسننو ،بننه «نننپ »کننه بننه
شننرکت هننای خفوصننی کننشاورزی
بانکداری و امايازهای صنعای خارجنی
جنبنننهء قنننانونی منننی داد عمنننال در
کمونيسم لجدیند نظنر کنرده بنود .این
گروه مخالف ای یك روزنامنه داشنت
که بنه شنک زیرزميننی در شنهرهای
شوروی مناشر می شد .در ماه هنای
دیپلمننات منندیر و
بعنند نندود شنن
نظامی از شوروی گریخاه و با ناراضيان
ضد شنوروی در ارورنا لمناس گرفانند و
گفانننه هنننای منننشابهی را دربنننارهء

فروراشی رژیم بلشویك با ننها در ميان
گذاشاند .ننها همنني گفانند فعالينت
های خود را از یك سناخامان اداری در
مننننننسکو بننننننا نننننننا ،مننننننساعار
«لراسنننت )» (Trustهماهننننگ منننی
کنند.
یاکوشنننف در سنننال  7911دوبننناره در
اضر شد و لنالش کنرد بنا دیانر
برلي
رهبران مخالف کومت شوروی ارلبناط
برقرار کند .او گفت لراست منی لوانند
برای ننها بسيار مفيد باشد و ای لنوان
را دارد که به عنوان (سنازمان نينابای)
مخالفان در داخ روسيه عم کنرده و
از طرینننق شنننبکه ای از همدسننناان
نزدیکننان و دارایننی هننای ناراضننيان یننا
اسناد مخفی کنه گنروه هنای لبعيندی
نيننناز داشننناه باشنننند را مخفياننننه از
شننوروی خننار و در اخايننار ننهننا قننرار
دهنند .یاکوشننف بننه گننروه هننای ضنند
وینن و
بلننشویك در رنناریس بننرلي
هلننننسينکی اجننننازه داد از امکانننننات
لراست در روسيه اسافاده کنند.
برخی ابادا به او مشکوک بودنند .ننهنا
از لراسننت خواسنناند منندارکی را کننه
نفوذشان را بابت می کند اراینه دهنند.
لراست برای اببات خود خنانواده هنای
ناراضننيان را رنهننانی از شننوروی خننار
کرد و به چریك های وابساه بنه گنروه
های مخالف در داخن شنوروی سنالح
ارسال کنرد .لراسنت نای گذرنامنه و
روادید ساخاای برای رهنبران لبعيندی
صادر کنرد کنه بنه ننهنا اجنازه منی داد
بننرای شننرکت در ای ن ماموریننت هننای
زیرزمينننی وارد روسننيه شننوند لننا از
نزدیننك شنناهد فعاليننت هننای گننروه
باشننند .ننهننا از نزدیننك شنناهد انفجننار
راسااه های رليس عمليات خرابکاری
و سننوء قننفد و دیاننر فعاليننت هننای
مخفننی لراسننت در مننسکو و راروگننراد
بودننند .ناراضننيان ننای لوانننساند از
طریننق لراسننت بننه اسننناد مخفننی و
اطالعات نظنامی و اقانفادی شنوروی
دسارسی ريدا کننند .اسنناد سنری از
طریننق مخالفننان کومننت شننوروی بننه
دسننت سننازمان هننای امنيننای غربننی
می رسيد و غربی هنا بنه دلين ارزش
اطالعات رول خوبی می ررداخاند.

لراسنننت نننای لواننننست سنننفرهای
زیرزمينننی بننرای نویننسندگان لبعينندی
هنای منسکو
لرليب دهد لا در همای
بننا سننردبيران نننشریات ناراضننی نشنننا
شوند .فعاليت های لراست و اطالعات
دریافای ای نظریه را که کمونينسم در
روسيه عمرش به رایان رسيده و ال ناد
شوروی یا از طرینق کودلنای یاکوشنف
که در اناظنارش بودنند ینا شنيوه هنای
مالیم لر مانند یك سياست اقانفادی
جدید سياسنت هنای ان البنی اش را
کنار خواهد گذاشت ل ویت کرد.

صفحه 36

در اواخر دههء  7910منشکاللی بنرای
نمند .رهنبران لبعيندی در
لراست ري
ي سفرهای خود به مسکو ربوده ینا
ناردید شدند .ماموران بلند رایهء غربنی
و مخالفننان برجننساه مانننند «سننيدنی
رایلنننی )» (Sidney Reillyو «بورینننس
سنناوینکود )» (Boris Savinkovکننه بننا
کمك لراست وارد روسيه شنده بودنند
دسااير و اعدا ،شدند .بابت شند کنه
اسناد سری دیار قاب اعاماد نينساند
یا ساخاای هنساند .سياسنت جدیند
اقاننفادی از بي ن رفننت .نننشریه هننای
زیرزميننننی ناردیننند شننندند کومنننت
شننوروی بجننای ننکننه هماناونننه کننه
غربننی هننا و مخالفننان اناظننار داشنناند
س ن وط کننند بننرعکس قنندرت خننود را
ل کيننم بخننشيد .سننرانجا ،در سننال
« 7919ادوارد نرررننننننننوت » (Edward
) Apperputیك م ا ،بلندرایهء لراست
به فنالند گریخت و افنشا کنرد و گفنت
که او و لما ،اعضای لراست منسا يما
زیر نظر «فليکس ژیرژیننسکی » (Felix
) Dzerzhinskyمندیر سنازمان امنيانی
نورنننننای شنننننوروی موسنننننو ،بنننننه
«چکننا )» (Chekaکننار مننی کردننند .او
گفت یاکوشنف و همدسناان اش لنهنا
خود را ناراضی جا زده بودند و در واقنع
همننهء ننهننا مننیمور سننازمان امنيننت
شوروی بوده انند .لراسنت ینك برنامنه
براندازی بود که  1سال طنول کنشيد و
لوس روس ها جع شده بود لا لمنا،
ناراضيان را شناسایی و نابود کند.
لراست لما ،اسناد ساخاای را لهينه
به ناراضيان فراری کمك روزنامه هنای
ناراضننی را مناننشر لمننا ،گذرنامننه و
اسنننناد منننسافرلی را لهينننه و انننی
ساخامان های دولای را منفجنر کنرده
بننود لننا «نيرنننگ اسننارال یك »اعابننار
کنناملی بيابنند .نرررننوت همنني ن گفننت
چاونننه سننازمان امنيننای شننوروی از
رولی کنه از فنروش اسنناد جعلنی بنه
دست منی نورده بنرای لنیمي هزیننه
هننای عمليننات هننای رنهننان در غننر

ایجنناد اردوگنناه هننای کننار اجبنناری در
سنننيبری و کارهنننایی از ایننن دسنننت
اسافاده می کرده .لراست لما ،شنده
بننه نظننر مننی رسننيد رهننبران لبعينندی
ا ساس می کردند فریب خورده و بی
اعابار شده اند و رو يه شنان لنضعيف
شده بود .لراست بی اعامادی زینادی
را ميننان مخالفننان ایجنناد کننرده بننود.
سرویس های امنيای غربی ننيز دچنار
سردرگمی و بی اعاباری شده بودنند.
ننها بایند بنرای کومنت هنای مطبنوع
خنننود از جملنننه منننسوالن سياسنننت
خارجی لوضيح می دادنند کنه چاوننه
روس هننا بننرای منندت  1سننال ننهننا را
سرکار گذاشناه بودنند .غربنی هنا کنه
و سنازمان هنای
خود بنيانانذار ارلن
امنيای مدرن بودند باورشان نمی شند
این طننور از روس هنا رودسننت خننورده
باشند.
اما بلشویك ها چاوننه چنين برنامنهء
ماهرانه ای به ذه شان خطنور کنرده
بود؟ در واقع ننهنا اصنال از صنفر شنروع
نکرده بودنند .عمن اسنافاده از فنراری
های ساخاای بنرای رخننه در جنبن
هننای ناراضننی در اواخننر قننرن  79بننه
وسيله دولت لزاری روسنيه و مناموران
(اوکرانا) ) (Okhranaسرویس مخفنی
لزاری به بهناری وجنه منورد اسنافاده
قرار گرفت .ماموران (اوکراننا) در لبناس
مبنندل بننه عنننوان ناراضننی بننرای اببننات
ننس نيننت خننود بننه رهننبران جنب ن
هننای زیرزمينننی بننه کارهننای ررخطننر
لرورینننسای از جملنننه قاننن برخنننی
م امننات کومننت لننزار (ننهننا کننه خننود
کومت لفميم به نذد شنان گرفانه
بود) و انفجار لاسيسات رلينس دسنت
زدننند .از ننجننایی کننه موف يننت ننهننا در
عمليات لروریسای و همننين ایمننی
شان بطور موبر با دست هنای نامرئنی
(اوکرانننا) لننضمي شننده بننود ننهننا در
موقعينننای قنننرار داشننناند کنننه منننی
زینر
لوانساند لا م نا ،رهنبری جنبن
زمينی باال بروند .ای سيسام بی درد
سر هم نبود اما با همه این منشکالت
(اوکرانننا) ل ریبنناً کنننارل لمننامی جننناح
هننای اصننلی ناراضننی را در روسننيه و
خار به دست نورد لا موقعی که جنگ
جهنننانی اول لمنننا ،وقنننت و منابنننع
نهادهننای امنيننای روسننيه را بننه خننود
معطود می کند و بنه مخالفنان اجنازه
مننی دهنند لننا در اکاننبر  7971کومننت
لزاری را سرناون کنند)7(.
جالب ننکه ای عمليات کنه هندد اش
جلننب اعامنناد و سننپس نننابود کننردن
کومنت نورنای شنوروی بنود
نروزیش

«لراست »ناماذاری شنده بنود کنه در
اناليسی یکی از معانی نن «اعامناد»
اسننت .نهادهننای امنيننای شننوروی بننا
لراسننت لوانننایی خننود را بننرای نيرنننگ
های دیار در نینده ننشان دادنند .روس
ها نشان دادند کنه منی لواننند فنراری
های اعزامی را برای مدت طوالننی در
کنننشورهای خنننارجی کننننارل کننننند و
سنازمان هنایی ماننند لراسنت و دیانر
گروه های ناراضی را که عمندا گراین
های واقعی سياسی خنود را دگرگنون
جلوه می دادند را ایجاد کنند و رنرورش
بدهنننند لنننا مخالفنننان را بنننه اشننناباه
بياندازند .شاید مهمار از همه این بنود
که روس ها نشان دادند که می لوانند
با شنبکه سنازی در بلنند مندت منابنع
اطالعنننالی الز ،را بنننرای مخالفنننان و
غربی ها فراهم بکننند لنا ینك لنفویر
ساخاای از شوروی نشان دهند .این
اطالعات نادرست دقي ا طوری طرا ی
شده بود لا غر را فریب داده و به ای
باور بکشانند که ان ال کمونيسای در
ننال مننرگ اسننت و بنننابرای خطننری
ندارد .نايجهء نن ایجاد رواب بازرگنانی
انا نننننال لکنولنننننوژی و شناسنننننایی
دیپلماليك لوس کشورهای غربی بود
کننه ننهننا لننفور کنننند اينن کننشور بننه
سرعت به ینك روسنيه غيرکمونينست
لبدی خواهد شد.
لنينننن وقننننای در سننننال  7917بننننه
ژیرژینننسکی دسنناور داد کننه اطالعننات
نادرسای را لهيه کننند لنا «غربنی هنا
نننه را می خواهند بشنوند بشنوند »
نننشان داد بننه اینن اصنن کننامال نگنناه
است .ضربهء نهنایی عملينات لراسنت
اما زمانی وارد نمد که «ادوارد نررروت »
رس از لما ،ای افشاگری ها دوباره به
شوروی برمی گردد و با یك ننا ،جدیند
در سازمان امنيت مشغول به کنار منی
شود .در واقنع او ماننند یاکوشنف ینك
فراری اعزامنی بنود کنه مامورینت اش
افشای اسرار لراسنت بنود .از ننجاینی
که ای نيرننگ در سنال  7919بنا کننار
گذاشننا سياسننت جدینند اقاننفادی
لننضعيف شننده بننود و دیاننر یننك هنندد
اسننارال یك بننه شننمار نمننی رفننت
روسننها لننفميم گرفاننند کننه نن را بننه
عجيب لری شک ممکن ننابود کننند.
هدد ای بود کنه لوجنه غنر بنه این
شکننست مفاننض انه کننه در گذشنناه
الفا افااده بود جلنب شنود لنا غربنی
ها و مخالفان ماوجه عمليالی که منی
رفت جایازی نن شود نشوند.

لراست یك عمليات فرینب اسنارال یك
بنود کننه کومننت شننوروی در واقننع بننر
اسنناس نن بنننا شننده بننود و يننات و
نینده Mخود را مدیون نن بود.
در دسنننننامبر  7977ینننننك سنننننرگرد
«کا.گ» .با نا ،ننالولی گوليانسي (
)Anatoliy Golitsynبه سنفارت نمریکنا
در هلسينکی رایاخت فنالند می رود و
درخواسنننت رناهنننندگی منننی دهننند.
برنامنننه رینننزی
گوليانننسي در بخننن
اسارال یك سازمان امنيت شوروی کنار
می کنرد و از اهنداد راهنبردی و بلنند
مدت کومت شوروی اطالعات بنسيار
خوبی داشت .رناهنندگی او بنه غنر
چنان خنسارلی بنه دولنت کمونينست
شننوروی مننی زننند کننه «کننا.گ» .در
ژانویننه  7971بننه لمننامی منناموران اش
اطالع ميدهد کنه مالقنات هاینشان بنا
عوام شان در کشورهای غربی را بنه
کومنت
ال لعليق درنورند .همننين
شننوروی لننفميم مننی گننيرد او را لننرور
کند.
گولياسي همنان اباندا بنه غربنی هنا
می گوید با لوجنه بنه شنناخای کنه از
کومت شنوروی دارد مطمئن اسنت
که ننها همه کنار خواهنند کنرد لنا او را
بنننی اعابنننار کننننند )7( .گوليانننسي
همنني دائما نسبت بنه فرینب کناری
کومننت شننوروی هننشدار مننی داد و
ای در دههء  7930ميالدی سياسنت
«رروسنننننارویکا »و «گالسنوسنننننت »
کومت شوروی را یك اقدا ،نماینشی
در راساای فریب افکنار عمومنی منرد،
شوروی و همنني غر می دانست.
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بيننی او در منورد
از مجموع  794رين
کومت شوروی لا رایان جنگ سنرد 9
مننورد اشنناباه  47مننورد مبهننم و 739
مورد کامال ً درست از ن در منی نیند( .
 )1در  7974در اشنننيهء کنفراننننس
کننننارل لنننسلي ات ژننننو ینننك افنننسر
«کا.گ» .با نا ،یوری نوسننکو ( Yuri
)Nosenkoدرخواست رناهنندگی منی
دهنند .رنندر نوسنننکو وزیننر من و ن ن
دریایی در دوران کومت اساالي بنود.
رناهنندگی نوسنننکو بننه اینناالت ما ننده
منجر بنه ننزاع قندرت جندی در دورن و
ميان نهادهای امنيای نمریکنا از جملنه
CIAو FBIشد .جيمز انالاون ( James
ضند اطالعنات
) Angletonمدیر بخن
سيا مندعی منی شنود کنه نوسننکو
همننانطور کننه گولياننسي گفاننه یننك
رناهنده نفوذی بوده است .انالاون کنه
کارشنننناس اول عملينننات اطالعالنننی
شوروی در سيا بنوده معا ند بنود کنه

نوسنکو برای م افظت از یك خبرچين
در قلب سيا به نمریکنا فرسنااده شنده
بننود .نوسنننکو دسننااير و در دو مرکننز
مخفنننی سنننيا در مریلنننند و ویرجينينننا
بازجویی شد .او نزدیك چهنار سنال در
سلول انفنرادی و در شنرایطی بنسيار
سخت در بازداشت ناه داشناه شند و
بننا وجننود لمننا ،لالشهننای انالاننون
هي گناه اعناراد نکنرد کنه ینك فننراری
اعزامی از طنرد منسکو اسنت )3( .او
در جریان بازجویی ها اعاراد می کنند
که سمت خود در «کنا.گ » .را بااللنر
از نننه که بنوده جلنوه داده لنا باوانند
رناهندگی بايرد.
او همننينننن اعنننناراد ميکننننند کننننه
(کا.گ ) .للاراد نزده کنه چنون بنه او
منننشکوک بودنننند او را بنننه منننسکو
بازگردانننند .او دو بننار در لننست دروغ
سنجی رد می شود امنا بنار سنو ،بنا
موف يت ای لنست را منی گذرانند .در
سال  7973ادارهء امنيت سيا بنه این
نايجه رسيد که گرچه او با انايزههنای
شخننننفی و در راسنننناای گرفانننن
رناهننندگی اطالعننات غلطننی داده امننا
صننادقانه اسننت .سننه زیننر
ل اضننای
مجموعننه اطالعننالی دیاننر نننيز نظننر
مشابهی داشناند .ننسنکو بنا هوینت
جدینند بننه عنننوان مننشاور نهادهننای
امنيننای نمریکننا مننشغول بننه کننار مننی
شننود و شننهروندی نمریکننا را نننيز مننی
گننيرد .او در سننال  1003در سنن 37
سالای در نمریکا فوت می کند)9(.
در سال  7971دو دیپلمات روس کنه در
دفننار نمایننندگی شننوروی در سننازمان
مل در نيویورک کار می کردند بنه طنور
جداگانننه بننه دیپلمننات هننای نمریکایننی
نزدیك شدند و گفاند که اگر باوانند بنه
نمریکا رناهنده شوند اضرند اطالعنات
شان را افشا کنند .بنه داوطلنب اولنی
نا ،رمز «فدورا »و دومی «لنا هنت »
داده شنند .الکننسی کننوالک ( Aleksey
)Kulakبا نا ،مساعار فدورا ( )Fedora
مدعی می شود که شوروری در درون
اد .بننی .نی یننك خننبرچي دارد .اینن
ادعای او همان بود کنه گوليانسي بنه
نن اشاره کرده بنود و در همين راسناا
موجنننب ینننك درگنننيری جننندی دردرون
نهادهای امنينای از جملنه مينان جنی
ادگار هنوور ( )J. Edgar Hooverریينس
اد .بننی .نی و جيمننز انالاننون ریيننس
ضد اطالعات سيا منی شنود .او
بخ
در سال  7911به مسکو باز منی گنردد
و ای بار لالش می کنند بنه نمریکاینی
هننا باوینند کننه روس هننا چننه اسننرار
لکنولوژیکننی را مننی خواهننند از نمریکننا

بدزدند .در موقعی که لنالش منی کنرد
جلننسه ای را بننا منناموران نمریکایننی
لرليننب دهنند امننا ارلبنناط او بننا لمننا،
منناموران امنيننای نمریکننا بننا دسنناور
مننسا يم ریيننس وقننت سننيا دریننادار
اسانننننننسفيلد لرنننننننر ( Stansfield
) Turnerقطع می شود؛چا کهسيا به
ای نايجه رسيده بود که او ینك فنراری
اعزامننی اسننت .نلکننسی کننوالک از
قهرمانان شوروی در جنگ جهانی دو،
بود و مدال قهرمانی شوروی را دریافت
کرده بود .او در سنال  7933در منسکو
فوت می کند)70(.
نفر دو ،هم با نا ،دیمياری رولياکود (
)Dmitri Polyakovیا همان لا هنت (
)Top Hatیك افسر سازمان اطالعنات
نظامی شوروی GRUبود .او بنه درجنه
ژنرالی می رسد و بنه مندت  17سنال
ارلباط اش را با نمریکایی ها فظ منی
کند و اطالعات ارزشمندی را بنا غربنی
ها در مينان منی گنذارد از جملنه خبنر
اخاالفات فزاینده ميان چي و شنوروی
زیننادی در قننانع کننردن
را کننه ن نن
نيکسون و کيسينجر در برقنراری روابن
با چي کمونيست داشنت .او در سنال
 7933در مسکو اعدا ،می شود)77(.
ابعاد رنهان ای داساان های کالسنيك
جنگ سرد اما کام روش نمی شنود
لننا موقعننی کننه واسننيلی مينناروکي (
)Vasili Mitrokhinرنننس از فروراشنننی
شوروی به غر رناهنده می شنود .او
 47سال در بایاانی کا.گ .کار مکنرد
و وقای به سفارت نمریکنا در اسناونی
مننرود کننسی بننه او لوجننه نمکننند .او
سپس به سفارت بریاانيا منرود و رنس
از بررسی اسننادش بنا اسنا بال گنر،
بریاانيننایی هننا رو بننه رو مننی شننود.
اسناد او کمك بسيار زیادی می کند لا
دو مامور بلندرایهء روس ها در غنر بنا
نننننا ،هننننای ( )Robert Hanssenو (
)Aldrich Amesدسااير شوند.
روس هننا ننای بننا وجننود فروراشننی
شوروی رابطهء خود با عوامن شنان را
فنننظ کنننرده بودنننند )71(.مياروکيننن
همنني ن فنناش مننی کننند کننه اسننناد
عمليننات لراسننت در م ن وین ه ای در
(لوبيانکا) Lubyankaم نر و سناخامان
وی ه کا.گ .ناهداری منشود ؛ جاینی
به شندت مخفنی کنه نای او بنه نن
دسارسی نداشاه است.

 -٩تراست رژيام اساالمی :فریاب
استراتژیک و البی نرام در غرب
بيننان اینن وقننایع لنناریخی بننه معنننی
یکننسان انانناری کومننت کمونيننسای
شوروی و رژيم اسالمی نينست .رژينم
اسننالمی گرچننه مانننند شننوروی یننك
کومت لولاليار است اما هيناناه ینك
ابرقنندرت در سننطح جهننانی نبننوده و
برخالد شوروی مدعی است کنه ینك
نظننا ،دینننی اسننت .زمانننه امننا عننوض
شنننده اسنننت .منننا در عنننفر ان نننال
دیجياننالی زننندگی مننی کنيننم؛ يعنننی
دورهای که همه چنيز از امنور امنيانی
گرفاه لنا اقانفاد و لجنارت و نمنوزش و
و روزنامننه نانناری دیجياننال و
ر ن وه
ننالی شده است .گرچنه رقابنت هنای
امنيای همننان وجود دارنند امنا دیانر
الز ،نيست ماننند دوران جننگ سنرد
رناهندگان و فراری های اعزامی امنا
مامور امنيای باشند« .ادوارد والناز »در
کاا معنرود خنود بنا ننا« ،عملينات و
اصول جنگ اطالعات »مياوید:
«هماناونننه کننه فنن نوری اطالعننات
روشنننی را کنننه منننا بنننه وسنننيلهء نن
مشاهده می کنيم درک می نمایيم و
لفميم می گيریم و ارلبناط برقنرار منی
کنينننم لغينننير ميدهننند شنننک هنننای
همکاری رقابنت و منازعنه و جننگ در
جهان نيز در ال لغييرند .این لغينيرات
همهء جنبه های امنيت اعم از فردی
جمعی و ملی را ل نت لنابير قنرار داده
اند)»(13.

صفحه 38

علی خامنه ای در ای مورد می گویند:
«یکی از خفوصيات ممااز دیانر امنروز
نماده بودن وسای رساندن ريا ،است؛
همي فنضای مجنازی ف ن اسنم اش
فضای مجازی است؛ در الی که واقعناً
ي ی است .یعننی این فنضا
فضای
درون زندگی بننسياری از منرد ،نضور
دارد .خب همي فنضای مجنازی ینك
ابننزار اسننت؛ یننك ابننزار بننسيار کارنمنند؛
برای اینکه شما باوانيد ريا ،لنان را بنه
اقننفی ن نناط دنيننا و بننه گننوش همننه
برسانيد .ای امکان دیروز نبنود امنروز
هننننست .یکننننی از امايننننازات اینننن
است)» (14.
امروزه فراری های اعزامی منی لواننند
فعال سياسی فعال اینارنت و فنضای
مجازی فعال و بشر روزنامه ناار
یا نای ر وهنشار و اسنااد داننشااه
باشند .رژيم اسالمی هم از دهنهء 90
ميالدی رواب خوبی را با روسيه برقنرار
کننرده و لننالش کننرده لننا از اي ن طریننق

نيازهننای امنيننای و نظننامی خننود را
برطننرد کننند .بننه اینن مطلننب کننه در
خبرگزاری خبرننالی که در درون اینران
مشغول فعاليت اسنت و از جاننب ینك
شده خنو
به اصطالح ضدان ال ن
دقت کنيد:

ما از نفوذ اطالعالی ها ناراننی دارینم.
بننه هننر ننال ای ن واقعيننت اسننت کننه
اطالعالیها در ميان ما هنساند نفنوذ
کرده اند و لالش دارند هنر چنه بينشار
نفوذ کنند و مدیریت جریانهای خار را
به دست گيرند)»(17.

«در خار کنشور کنسانی در مينان منا
هننساند کننه همننهءما مينندانيم ممک ن
است عام نفوذی باشند گرچه هين
سندی وجود ندارد و دسی است که
قاب اببنات نينست .افنزون بنر نن گناه
کنننسی  -کنننه بنننه ظننناهر روشننننفکر
سياسی یا مدافع و بشر اسنت -
به خار سفر می کند و خيلنی سنریع
وارد جمع های ما منی شنود و انی
عمده ای را در یك گروه فعال بنه
ن
عهده می گنيرد و ینا ا امناال رنس از
مندلی بننه ایننران بنناز مننی گنردد و گنناه
ای رس از بازگشت به اینران لمناس
خود را با ما فظ می کند و به فعالينت
ادامه می دهد .به نظر می رسد رژينم
اسننالمی لجربننهء فراوانننی در زمينننهء
کسب اطالعات و نفنوذ در مينان گنروه
های گوناگون بدست نورده اشت .رژیم
ماین اسننت بننرنورد دقي ننی از هویننت
و عملکرد مخالفي خنود داشناه
ن
باشنند .رژيننم اسننالمی بننرای نفننوذ در
ميان مخالفي خود چهره سنازی منی
کند .یعنی برخی افراد را که اضنر بنه
همکاری بنا اطالعنات شنده انند ینا از
نغنناز اطالعننالی بننوده اننند دسننااير و
زندانی می کند بنه ننهنا کنم زنندان
می دهد و کم کنم ننا ،این افنراد بنه
عنوان فعالي مخالف رژيم اسالمی بنر
سننر زبننان هننا ميافانند .رننس از منندلی
دیار کسی نمنی ررسند کنه سناب هء
فعاليت این فنرد چنه بنوده و کارنامنهء
زندان
لالش های او چيست .بلکه ف
رفا او کافی است که لبدي به چهره
ای مورد قبول بنه عننوان مخنالف رژينم
اسالمی ريدا کند و همنه جنا رذیرفانه
شننود .چننه بننسا فعننالي خننار کننشور
برای نجات او لالش کرده و کمنك منی
کنند که او را به خنار کنشور بياورنند
همانطور کنه بنسياری از فعنالي منورد
ريارد را در خرو از کنشور کمنك منی
کنند .اما اطالعالی ها بهاری راه های
نفننوذ را در ميننان گننروه هننای مخالننف
شناسایی منی کننند .ننهنا بنه همين
منظور نفوذی ها را به اسم ننارا ای و
مخنننالف فنننراری بنننه خنننار کنننشور
میفرساند .به هر ال رژيم اسنالمی
با فرسناادن نفنوذی هنا چنه لنو رفانه
باشننند و چننه نننه در مخنندوش کننردن
مرزهنننای اعامننناد مينننان اروزینننسيون
بفورلی موفق عم منی کنند .همنهء

نوزه زیناد اسنت امنا
مفادیق در این
برخنی از ننهنا را بررسنی
باذارید ف
کنيم .در سال  7390شخنفی بنه ننا،
سنننردار «م مننند رضنننا مننند ی »بنننه
للویزینننون کومنننت اسنننالمی نمننند و
مدعی نفوذ و ارلباط با گروه ها و افنراد
شاخص مخالف نظا ،در خنار از اینران
شد .مد ی بنه صنرا ت اعناراد کنرد
کنه ینك فنراری اعزامنی بنوده و سننال
 7333در ننالی کننه مننرد ،در خيابننان
هنننای اینننران علينننه رژينننم اسنننالمی
لظاهرات ميکرده اند وظيفنهء نفنوذ در
گننروه هننای مخننالف و هنندایت ننهننا و
همننينن جریننان هننای اعاراضننی بننه
سنننمت و سنننوی منننورد نظنننر رژينننم
اسالمی را بنر عهنده داشناه اسنت(.
)77
بنناره دياننر هننم در همننان سننال 7390
شخفی با نا« ،م مود زمنانی )»(17
بننه للویزیننون رژيننم اسننالمی نمننده و
منندعی مننی شننود کننه از مننشاوران
«مهنننندی کروبننننی »و رابنننن او بننننا
اروزیسيون خار از کشور بنوده اسنت.
او می گوید:
«به خاطر سوابق کناری خنانوادگی در
زمينهء نفت نمایندگی چندی شنرکت
نفای رو لنو زميننه لجهنيزات و فناری
نفت داشام و با شرکتهای فرانسوی
و اناليننننسی در زمينننننهء لولينننندات
لجهنننيزات نفنننت کنننار میکنننرد .،در
سننفرهای لجنناری ا ،کننه بننه لننندن
داشام با یکی از دوسناانم کنه عنر
بود و قبال ً هم مدلی ایران زندگی کرده
بود روبرو شد ،و ایشون م رو به یك
سری افراد در لندن معرفنی کنرد .ینك
جلننسهای برگننزار شنند کننه لعنندادی از
نقایون اونجا شنرکت داشناند اکندراً از
اروزیسيون خار از کشور و از کنسانی
کنننه بنننه اصنننطالح در لنننندن زندگنننی
میکردننند ..منن عنننفر مننورد اعامنناد
همزمان سه گروه بود،؛ سنرویسهای
اطالعنننالی غنننر شنننام نمریکنننا و
اناليس اروزیسيون و ضدان ال خنار
از کشور و همنني جریان داخلنی کنه
مربوط به فانه سنال  33میشند .و بنا
مسئولي و سران ای جریان در لمناس
بود».،

در سننال  7391نننيز شخننفی بننه نننا،
«نریاسب باونند)» )٥٩مندعی نفنوذ در
نيروهای مخالف نظنا ،شند .او خنود را
یکننی از مخالفننان رژيننم اسننالمی بننا
عنوان «ریينس نز ال ناد شنوراهای
اسننناانی »معرفنننی منننی کنننرد و در
للویزیون رژيم اسنالمی اضنر شنده و
منندعی «خيانننت اروزیننسيون خننار از
کشور »و «همکاری »ای گنروه هنا بنا
«سنننرویسهای اطالعنننالی خنننار از
کشور »شد)79(.
نمونننهء نخننر نننيز مننساند «ایننساااه
رایننانی دروغ »بننود کننه در نن عامنن
نفنوذی رژيننم اسنالمی بنا روح هللا ز،
موسس کاننال للارامنی «نمند نينوز»
مکالمننالی داشنناه و اخبنناری را بننه او
می گوید لا در کانال نمند نينوز منانشر
شود.
مهنندی صننرامی از فعنناالن رسننانه ای
امی رژيم اسالمی نيز در منورد این
مساند ایناونه ص بت ميکند:
«واقعيت ای اسنت کنه برخنی از این
جریاننننات اروزینننسيون در سنننالهای
گذشننناه لواننننساه بودنننند روح و روان
جامعه را مورد نزار و اذیت قرار دهنند و
در برخی مواقع خود را به عنوان مرلبن
بنننا جرینننان مطلنننع داخلنننی معرفنننی
میکردند و از ای فنضا سنوء اسنافاده
میکردند که این موضنوع خنود باعنث
این شنند کننه در دل و افکننار برخننی از
خانوادههننا لالطننم هننایی ایجنناد شننود.
ای افراد لوانساه بودنند نای ضنربات
اقانننفادی بنننه کنننشور وارد کننننند و
لننشوی هایی کننه انجننا ،میشنند لننا
دی بر فضای بنه هنم ریخاانی بنازار
هم لیبير میگذاشت)»(20.
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الباه ای مطالنب بنه اين خناطر گفانه
نمی شود کهال ين شنود لناکنون هنر
اعاراضننی الفننا افانناده بننر
جنبنن
اسناس ن نشهء خنود نظنا ،بنوده؛ امننا
می گویم رژيم اسالمی ا اطهء خوبی
بر نيروهای مخالف دارد .بنه نظنر من
ای یکی از اصلی لری دالی ماندگاری
نظا ،بوده اسنت .نظنا ،بنه ننسبت در
مهننار اعاراضننات سراسننری و اخاننالد
انداخا ميان نيروهنای مخنالف موفنق
بوده است .همنني نمی گویم هرچه
امدال نریاسب باوند م مدرضا مد نی
و م مننود زمننانی در للویزیننون رژينننم
اسالمی اعاراد کرده اند کامال صن يح
است .اما اینهنا نموننه هنای کوچنك و
امروزی از عمليات هنای لراسنت رژينم
اسالمی است که از ننسخه اصنلی و

کالسيك روسی در دوران جننگ سنرد
کپی برداری شده است.
نمونه های رينيده لنر را منی لنوان در
شبکهء نفوذ رژيم اسنالمی ینا همنان
البی رژيم اسالمی در غر و به وین ه
نوزه
نمریکا دید .بهاری نمونه در این
شنناید «ناینناک) » (NIACیننا شننورای
ملی ایرانيان نمریکا (National Iranian
) -American Councilباشنند کننه یننك
سازمان به ظناهر غيرانافناعی بنوده و
مدعی نن است که در جهت مایت از
ننو سياسننی ایرانيننان نمریکننا در
چارچو قنواني نمریکنا لنشکي شنده
است .بنياناذار ای شورا لریاا رارسنی
( )Trita Parsiاست و م ر نن در شنهر
واشننيناا دی.سننی رایاخننت نمریکننا
است .نایاک علی رغم ای ادعاها که
در وبنننسایت اش( )17مطنننرح شنننده
رابطننهء نزدیکننی بننا برخننی از م امننات
رژيم اسالمی از جمله جنناح موسنو،
بننه ميانننه رو یننا اصننالح طلننب دارد.
هوشنگ اميرا مدی که لریانا رارسنی
منندلی بننرای او در شننورای ایرانننی-
نمریکایی کار ميکنرد در این بناره منی
گوید:
«ناینناک را نقننای ظریننف درسننت کننرد
(ظریننف دقي ننا در سننال  1001یعنننی
همان سالی که نایاک بنياناذاری منی
شود سفيررژيم اسنالمی در سنازمان
مل منسا ر در نيوینورک منی شنود).
نقننای ظریننف اعا نناد داشننت کننه باینند
ایرانيان م يم نمریکا را سازمان داد و از
ننها اسافاده کرد برای رژينم اسنالمی.
بعندها وضننعيت یننك م نندار فننر کننرد.
ا مدی ن اد که نمد و جریان  33بخ
وسنننيعی از نيروهنننای درون کومنننت
کنده شدند مدال اصالح طلبان ينا فنرار
کردند یا همي جوری نمدند نمریکا .ای
نيروهنننا نمدنننند از "نایننناک" و "راینننا"
ل ریم
اسافاده کردند در جهت افزای
هننا و فکرشننان هننم این بننود کننه این
ل ریم ها دولنت نقنای ا مندی نن اد را
ذلي می کند .اینها به هر قيمای منی
خواساند این دولنت ذلين بنشود و از
بي برود و بنابرای لمنا ،ل نریم هاینی
را که در زمان ا مدی ژاد اعمنال شند
مایت کردند بدون اسادنا)»(21.
نایاک در واقع ای در راساای ماینت
از جناح اصال ات در رژينم اسنالمی از
اعمال ل ریم در راساای زميناير کنردن
دولت ا مدی ن اد مایت کرده اسنت.
ای در الی است که نایناک دقي نا بنا
اعمننال همننان ل ننریم هننا عليننه دولننت
س رو انی که با مایت یکدسنت

اصالح طلبان سرکار نمنده لوسن ینك
ریيننس جمهننور جمهوریخننواه در نمریکننا
مخالفت کرده است .البياری نایناک در
راساای منافع رژيم اسالمی منجنر بنه
شکایت عليه ای نهاد در دادگناه هنای
فنندرال نمریکننا شننند .در سننال 1001
س داعی فعال سياسنی ایراننی-
نمریکایی اعال ،کرد که نایاک به البنی
گننری بننه نمایننندگی از رژيننم اسننالمی
مشغول است .در راسخ لریاا رارسنی
از او بنه دلين افنناراء شننکایت کنرد .در
نايجه طرح دعاوی در دادگاه بنسياری
از اسناد داخلی نایاک نشکار شندند(.
 )13روزنامهء واشيناا لایمز نوشت:
«بننه علننت طننرح شننکایت در دادگنناه
اسناد بسيار زیادی منانشر شنده کنه
سؤال ها در مورد اینکه نیا ای نهناد بنا
اسننافاده از نفننوذ خننود مننشغول البننی
گری به نفع ایران است کنه منی لوانند
ن ننض قننواني فنندرال باشنند را بيننشار
میکند .در ای صورت افراد مهمنی در
واشيناا ممک است به خاطر روابن
خننننود بننننا اینننن گننننروه رننننشيمان
بشوند)»(24.
با کم دادگاه کامپيولرها و سرورهای
ناینناک بننرای یننافا لاریخنننهء نامننهها
رروندهها جلسات و ب يه فعاليت های
ا امالی بازرسی می شنوند و اسنناد
داخلی نایاک علننی منی شنود .طنی
جریان ای بازرسنی نایناک سنه بنار از
دسنناور دادگنناه مبنننی بننر بازرسننی
کامپيولرهننننای داخلننننی و خارجننننی
کارمندان اش و سرور ای سنازمان کنه
لوسننن شنننرکت دیانننری ناهنننداری
میشنند سننررينی کننرد و اطالعننات
کناملی را ارائنه نکنرد و مطالنب ضند و
سيننننسام
ن يننننضی را در خننننفو
کامپيولری داخلی خود اظهار کرد)17(.
برخی مدارکی که نایناک از ارائنه ننهنا
سننررينی کننرد مجموعننه ای از نامننه
نااری و ایمي ها بودنند .سنرور جدیند
نایاک سال  1009راه اندازی شنده بنود
و س داعی مندعی شنده بنود کنه
مدارک اصلی در سرور قدیمی هساند
که لوس نایاک ارائه ننشده اسنت .در
فرایند بازرسنی اسنناد نایناک نس
داعی مندارکی را از سنال  7999ارائنه
کرد مربوط به گروهی به ننا« ،ایرانينان
بننرای همکنناری بي المللننی(IIC) :کننه
از نایاک بنا نن گنروه
لریاا رارسی ري
همکنناری داشنناه اسننت .در نننسخهء
اصلی این مندارک IICبنا عننوان ینك
گروه البی ( )lobbyمعرفی شده بود.

در نسخهء دومی از همان مندارک کنه
نخننری بننار در سننال  1009و در دوران
فعاليننت کنناری اش در ناینناک ویراینن
شده بودند به شک جالبی واژه البنی
بننا ( )advocacyبننه معنننی منندافع یننا
ننامی جننایازی شننده بننود .جریننان
بازرسی به دلي عد ،همکناری نایناک
با دادگاه به مدت چند سنال بنه لیخينر
افااد و نهایااً نایاک به خناطر سنررينی
مکرر از دساور دادگناه عند ،لوجنه بنه
کننارمزد وکننالی دادگننساری و مطابننق
مادهء  31قواني فدرال نئين دادرسنی
مدنی ایاالت ما ده مبننی بنر افزاین
هزینههای طرد م اب دعوی بواسطه
عنند ،همکنناری در بازرسننی منندارک
جریمه شند لنا بخنشی از هزیننههای
ننس داعننی بننرای درخواسننتهای
مکننننرر کننننم بازرسننننی از م نننن
جریمههای نایاک به او برگردانده شنود
از جملننه هزینننهء ا ننضاریه اشننخا
مننرلب بننا نامننه نااریهننای مربننوط بننه
نایاک یا نینیسی کنه بنه دلين عند،
همکاری نایاک بود)17(.
در سپاامبر  1071قاضی فندرال نمریکنا
الهننا ،افنناراء را وارد ندانننست و اظهننار
داشت:
«رارسی و نایاک ناواننساهاند شنواهد
سننوء نيننت طننرد
کننافی در خننفو
م اب را نشان دهند مبنی بر ای کنه
داعی با نگاهی و از روی عمد الهامنات
دروغ مطرح کرده یا در منورد درسنای
ننها بیلوجهی کرده)»(27.
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بنابرای در سال  1073قاضنی رابنرت
ویلکينز ( )Robert Wilkinsنایناک را بنه
علت عد ،همکاری کنافی بنا دادگناه و
لاخير در اراینهء اسنناد داخلنی اش بنه
دادگاه و در نايجه طوالنی کردن فرنینند
از
دادرسی م کو ،بنه ررداخنت بين
 733هزار دالر به عالوهءسود نن کرد لنا
بخشی از هزیننه هنای نس داعنی
جبران شود )13(.عالوه بنر همنهء این
موارد در فوریه  1077دادگناه اسنايناد
ننوزهء نا يننهء واشننيناا دی.سننی
ایاالت ما ده کم کرد که:
«نایاک بنه دسناورهای ماعندد دادگناه
بیلوجهننی کننرده و بننهطور نامناسننب
ارسننال اسننناد مننورد درخواسننت را در
اکانننشاد و بررسنننی
جرینننان بخننن
دادرسننی بننه لعویننق انداخاننه و اننی
برخی اسناد را نانه داشناه اسنت .در
جریان م اکمه نایناک اظهنارات ضند و
سينننننسام
ن ينننننضی در خنننننفو
کامپيولری و ضب اسناد خود داشناه و

ننااه وقای از ای ادعاها رد شده بنه
منظور طوالنی کردن رروسنه دادرسنی
بننه منندت چننند سننال اسننافاده کننرده
است)»(29.

بار وزیر دادگساری نمریکا خواساند لنا
در مننورد ن ننض بننال وهء قننواني نمریکننا
لوس نایاک ل يق شود .ننهنا معا ند
بودننند کننه ناینناک اگرچننه ظنناهرا بننرای
بهبود درک ما اب مرد ،ایران و نمریکنا
لشکي شده اما در واقع در ال البی
کردن و اناشار رروراگانندای بنرای رژينم
اسالمی در نمریکا اسنت .و این صنرفاً
روشننشی اسننت بننرای یننك سننری
فعاليت های خطرناک .ای سه سنالور
معا د بودنند کنه نایناک ممکن اسنت
قانون موسو ،به «ببت به عنوان عام
خننارجی »یننا همننان ( FARA: Foreign
)Agents Registration Actرا ن نننننض
کرده باشند .ای قانون بنرای نظنارت و
کنننارل لننابيرات خننارجی بننر سياسننت
داخلی نمریکا است.

و اما از همه مهمار قاضی جان بيناز (
)John Batesل اضای وقی نایاک بر
ضد س داعنی را رد کنرد و بنر این
نکاه لاکيد کرد که کارهای رئيس نایاک
«با ای ع يده که او در اصن مندافع و
وکيننن رژینننم اسنننالمی بنننوده اسنننت
ناسازگار نبود» .قاضنی بنه این نايجنه
رسيد که «ای منط ی است که باوان
ادعا کرد نایناک بنه نماینندگی از رژينم
اسننننننالمی در نمریکننننننا البياننننننری
میکننند »(30(.هوشنننگ اميرا منندی
نيز با صرا ت گفاه کنه منشک نایناک
ای است که دروغ منی گویند و رابطنه
اش با رژيم اسالمی را رنهان می کند.
()37

امننا ناینناک لنهننا نمونننهء در نننوع خننود
نيست و یك نسخه کانادایی ننيز دارد.
ننننا ،ایننن البنننی «کنانننرهء ایرانينننان
کاننننننننادا » (ICC: Iranian Canadian
)Congressاست .کار کنارهء موسنو،
بننه ایرانيننان کانننادا از مایننت از جننناح
اصالح طلب رژينم اسنالمی گذشناه و
منننسا يم از خنننود رژينننم اسنننالمی و
نهادهای امنيای نن مایت می کننند.
از جملننه وقننای در  13خننرداد 7391
رارلمان کانادا با اکدریت ليبرال بنه در
نا ،سپاه راسداران ان ال اسالمی در
فهرسننت گننروه هننای لروریننسای رأی
مدبت داد و برقراری رواب دیپلماليك بنا
رژيم اسالمی را منوط به بهبنود اوضناع
ننو بننشر در درون ایننران کننرد()34
ICCفعاالنه به مخالفت با این لنفميم
ررداخت)37(.

همنني قاضی ویلکينز ابراز داشت که
نایننناک وجنننود برخنننی کامپيولرهنننا و
سرورها را بنه دادگناه اطنالع ننداده؛ از
وقی
جمله ننهایی که لوس معاون
نایاک اسافاده می شده است .عنالوه
بر نن نایاک  773ایمي را کنه در ننهنا
نننسبت بننه ماهيننت اینن سننازمان و
ابراز نارانی شنده بنود
فعاليت های
از دادگاه رنهان کنرده بنود .جالنب ننکنه
ای ایمي هنا عمندلا از طنرد ایراننی-
نمریکنایی هنا بنه نایناک ارسنال شننده
بودند.

به علت همي فعاليت های نایناک در
نهاینننت در شنننبکه هنننای اجاماعنننی
کمپينی عليه ننها به راه افااد .از جمله
در  17می  1079هشاگ «نایاک بنرای
مالهننننننننننننننننننننا البننننننننننننننننننننی
میکننند )» (NIACLobbies4Mullahsدر
لویيار ایجاد شد .ای هشاگ لواننست
لرنند اول بنسياری از کنشورها شننود(.
)31
در جوالی  1079هم گروهی از ایرانيان
م يننننم نمریکننننای شننننمالی عليننننه
فعاليتهای نایناک در برابنر سناخامان
نن در واشيناا گردهمنایی اعاراضنی
برگزار کردند .ننهنا معا ند بودنند نایناک
صدای ایرانينان م ينم نمریکنا نينست و
نمایندهء رژيم اسالمی است)33(.
اما مهمناری منساله در منورد نایناک
نامننهء سنننالورهای نمریکننایی بننه وزیننر
دادگساری این کنشور بنود .در ژانوینه
 1010سننه سنننالور بننا نننا ،هننای لنند
کروز لا ،کال و مایك بنران از ویلينا،

اما نایاک و نی.سی.سنی بنه لنهاینی
ای فعاليت ها را انجا ،نمی دهند .ای
گنننروه هنننا مجموعنننه ای از فعننناالن
سياسننی و رسننانه ای فعنناالن بننه
ننننو بننننشر و اننننی
اصننننطالح
ر وهننشاران و اسنناليد دانننشااه را در
اخايار دارند .به عنوان نمونه منی لنوان
بننه للویزیننون همننا اشنناره کننرد .اینن
للویزیننون در شننهر اسننکالس دینن (
)Scottsdaleایالنننت نریزوننننای نمریکنننا
لاسننيس شنند کننه شننهری کوچننك و
خلوت و ارزان اسنت و کمنار از شن
ساعت با لس ننجلس که مرکز اصلی
لجمننع ایرانيننان در نمریکاسننت فاصننله
دارد.

صفحه 41

وظيفهء اصنلی نن م ابلنه بنا للویزینون
های لس ننجلسی در خود نمریکا بنود.
( )37در ننال اضننر نننيز یننك شننبکه
للویزیونی دیار با نا« ،ص را لی.وی »
لاسننيس شننده کننه همننانطور کننه در
وبننسایت اش نمننده از عمننق صن رای
منی شنود)31(.
نریزونای نمریکا رخن
وظيفهء اصلی «ص را لنی.وی »ماننند
للویزینننون همنننا دفننناع از ارزش هنننای
ان ال اسالمی در خاک نمریکا اسنت.
از دیار نمونهها انجا ،نظرسنجی های
سفارشننی و هدفمننند اسننت« .نظننر
سنننجی »هننای سفارشننی دانننشااه
مریلند با همکاری موسسه ای بنا ننا،
«اینننران رنننول )» (IranPollمنننسا ر در
شهر لورنانو در کاننادا( )33لهينه شنده
اسننت .یکننی از نکننات طنزنمننيز اینن
نظرسنجی ها ای بوده کنه بنه صنورت
للفنی انجا ،شنده کنه باعنث افنشای
هوینت راسننخ دهننندگان اسننت .یعنننی
زنگ زده اند به موبای یا للفن خانانی
افراد در اینران و از ننهنا نظرشنان را در
مورد ميزان م بوبيت کومت یا برنامنه
هساه ای و موشنکی رژينم اسنالمی
ررسيده اند )39(.بنه همين علنت این
نظرسنننجی هننا در خبرگننزاری هننای
کومنننای کنننه وابنننساه بنننه سنننپاه
راسنننداران هنننساند  -ماننننند شنننبکه
للویزیونی افق( )40و خبرگزاری لسنيم
خنبری فراواننی گرفنت.
( )47روش
در واقع دست سفارش دهندهء اصنلی
(رژيم اسالمی) در سایه ناناه داشناه
شده و نظرسنجی ادعایی به ننا ،ینك
دانشااه خارجی صورت منی گنيرد در
الی که نن مرکز علمی خارجی عمال
کارگزار رژيم اسالمی اسنت و از بابنت
اجرای طرح هدفدار کنارمزد خنود را از
دیار عوام رژيم اسالمی که در نمریکا
و ارورننا رراکندهاننند دریافننت میکننند.
موسسهء نظرسنجی «عام »نيز کنه
شاخه دیاری از شبکه لبليغالی نظنا،
کارهننای
اسننت ظنناهرا ل ننت روش ن
مانوع دیار (انجا ،نظرسنجی در سایر
ن اط دنيا) قرار داده میشود لنا منظنور
اصننلی نن (لبليغننبرای رژيننم اسننالمی)
رنهان نااه داشاه شود)41(.
نظا ،از طریق ای شيوه های رينيده و
چندالیه در فنضای رسنانه ای و ننالین
ضور فعال دارد لا باوانند بنه البيانری
لبليغ و جریان سازی به نفع خودش در
سطح جهانی بپردازد .علی خامننه ای
در ای باره می گوید:
«می خواهيم عرض بکنينم لبلينغ بایند
جریان ساز باشند لبلينغ بایند گفامنان
ساز باشد لبليغ باید فنضا ایجناد کنند؛

گفامان ایجاد کند .گفامنان یعننی ینك
مفهو ،و یك معرفت همهگير بنشود در
برههای از زمان در یك جامعه .ننوقنت
ای می شود گفامان جامعنه .این بنا
کارهای جدا جدای برنامهریزی ننشده
اص نخواهند شند؛ این کنار ا اينا
کنار فعنال و مدن
دارد به برنامهریزی و
ِ
دمينندن ريوسنناه در وسننيلهء فننشاری
است که می لواند ن یا مایهء يات یا
هوا را به ن اط مخالفی کنه منورد نظنر
اسننت برسنناند .باینند دائننم بننا این د،
دميد لنا این اشناعال همينشه باقنی
بماند .ای کار نباید ماوقف بنشود و بنه
برنامهریزی ا ايا دارد)»(43.
کوچکنی از این البيانران ننيز از
بخ
بنای با خانواده به غر رفاه اند و در
م ي ليبرال و نرمال غربی بزرگ شده
اند و اساسا از ماهيت و ساخاار رژينم
اسالمی اطالعی ندارنند و لنفور منی
کنند از ای طریق خدمای به سنرزمي
مادری می کنند.
عننالوه بننر ای ن کارل ن بننزرگ روزنامننه
ناننناران موسنننسالی ماننننند «افنننق
ننننو(« »(44داننننشااه المنننفطفی »و
«سنننازمان لبليغنننات اسنننالمی »نينننز
فعاليت هنای گنسارده ای در خنار از
ایننران دارننند و الفاقننا در دوران افزای ن
فشارها و ل ریم ها نياز رژيم اسنالمی
به ننها بيشار شده است و بودجه ننها
ريدا کرده است)47(.
افزای
ای «کارل روزنامه ناناران »ننيز ماننند
«عمليات لراست »در ننوع خنود اولين
نبوده و اعضاء اش یادنور ویکاور لوئنيز (
)Victor Louisژورنالينننننننننست روس
هننساند .او روزنامننه ناننار و خبرناننار
بننسياری از رسننانه هننای غربننی در
مننسکو بننود و اناليننسی و فرانننسه را
رد ميزد .در دوران اسناالي در
خو
سال  7947مندلی را در اردوگناه هنای
کار اجباری سپری کرده بود و به نوعی
هزینه داده و قربانی کومنت شنوروی
به شمار می رفنت .او در سنال ٥١۱۲
از زندان نزاد ميشود و بنه همکناری بنا
(کننا .گ ) .ميننپردازد .ننای گاهننی
اوقات ل ت ريارد هنم قنرار ميارفنت و
مدلی را در بازداشت به سنر مينبرد لنا
کننسی بننه او شننك نکننند .امننا علننت
شهرت او اخبار و اطالعنات دسنت اول
بنود کننه در واقننع از (کننا .گ ) .بنه او
ميرسيد .لرکيبی از اطالعات درسنت و
نادرست که طوری لرکيب شده بنود لنا
ريننا ،خاصننی را بننه مخاطننب غربننی
برساند.

او اولي خبرناار روس بود کنه بنه طنور
رسمی به کار کردن برای شبکه سی.
بننننی .اس ( )CBS Newsنمریکننننا در
مسکو ررداخت .او به علت دسارسنی
به اطالعنات اولين خبرناناری بنود کنه
سننرخ
خننبر یننورش نيروهننای ارلنن
شننوروی جهننت سننرکو قيننا ،را بننه
مجارسنناان داد .او بننرای مطبوعالننی
ماننننند ( Sunday Express) (Evening
)Newsو ( )Look magazineکار ميکرد
و ننای گنناه روزنامههننای ررمخاطننب در
ایاالت ما ده مانند واشيناا رنست و
را چنننا
نيوینننورک لنننایمز م ننناالل
میکردند .اولين کنسی بنود کنه خبنر
کنار رفا نيکياا خروشنف را در سنال
 ٥١۲۲اعننال ،کننرد .همنني ن در سننال
 ٥١٢۹به شيلی ميرود لا از زننده بنودن
لویيز کنورواالن رهنبر نز کمونينست
شننيلی اطمينننان اصنن کننند .خبننر
بمباذاری در مارو مسکو در  ٥١٢٢نينز
اولي بنار لوسن او اعنال ،مينشود .او
جلننسالی را بننه شننک شخننفی بننا
ینننوری
ریينننس قدرلمنننند کنننا .گ.
نندرورود ( )Yuri Andropovداشت .بنا
ینننك زن بریاانينننایی بنننه ننننا ،جنيفنننر
مارگنننارت ( )Jennifer Margaretازدوا
ميکننند و زننندگی مرفهننی را در غننر
منننسکو لجربنننه ميکنننند .از جملنننه او
بسياری ماشينهای مدل باال مانند بننز
و رننورش را خریننداری ميکننند .از سننال
 ٥١۲۱بننه اناننشار نننشریهای بننا نننا،
«اطالعننننات مننننسکو » (Information
)Moscowکه وی ه مخاطب غربنی بنود
ميپردازد ۲۲ .ویکاور لوینيز امنا در زمنان
ایوان نگایناناس ( )Ivan Agayantsو بنا
اصننرار او بننه همکنناری بننا کننا .گ.
مينپردازد .ایننوان نگایناناس بننه زبانهننای
روسنننی ارمننننی فارسنننی لرکنننی
فرانننننسه اسننننپانيایی و اناليننننسی
مننسل بننود .لخننفص او در ایجنناد و
اناشار اخبار جعلی ( )Disinformation
بنننود و اوليننن ریينننس اداره «اخبنننار
جعلننی )» (DDepartmentکننا .گ.
بننود کننه در واقننع خننودش ريننشنهاد
را داده بننود .او بننه رنناس
لننشکيل
مدال لني را دریافنت ميکنند.
خدمال
 ۲٢ویکاور لوینيز بنه شندت موردانا ناد
م اف هنرمنندی و مخالفنان کومنت
شنننوروی و افنننرادی ماننننند «ننننندره
سننننننناخارود )» (Andrei Sakharovو
«الکنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننساندر
سول یناننننننننننننننننسي » (Alexander
)Solzhenitsynبود و لنها چند ماه رس
از فروراشی شنورویدر لابنساان ٥١١۴
در لندن فوت ميکنند و در منسکو دفن
ميشود.
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اسالمی در غرب
البننی رژيننم اسننالمی شننبك هننای از
فعاالن اقافادی ننيز دارد .اصنلی لرین
منبننع لننامي مننالی ای ن البننی همننان
درنمد ناشنی از صننایع نفنای و گنازی
رژيم اسالمی است .بی دلين نينست
که ای البی بنا ل نریم صننایع نفنای و
گازی رژيم اسنالمی کنه باعنث نذد
رژيننم اسننالمی از بننازار انننرژی هننای
فسيلی و قطع منبع اصلی درنمد نظا،
می شود مخالف است.
نظا ،نيز از شيوه هنای رينينده و چنند
الیه برای انا نال مبنالغ ارزی اسنافاده
مننی کننند .نهادهننای امنيننای نظننا ،از
سننفارلخانه هننای رژيننم اسننالمی در
کننشورهای خننارجی شننعب شننرکت
هننای دولننای در خننار (مانننند «ایننران
ایننر )»یننا همننين شننعب بانننك هننای
دولای در خار یا ای برخی کنسب
و کارهای خفوصی برای لنامي مالنی
البی رژيم اسالمی در خنار اسنافاده
می کنند)43(.
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اینها اما شک سادهء کار است .شک
هنای
رينيده لر کنار از طرینق لنراکن
موسنننو ،بنننه «ینننو لنننرن » (U-Turn
)Transactionsصورت می گنيرد .رنس
از اشننغال سننفارت نمریکننا در لهننران
دولت نمریکا مجموعه ل نریم هنایی را
عليه رژيم اسالمی وضع می کنند کنه
از ننهنننا بنننا عننننوان «ل نننریم هنننای
اوليه )» (Primary Sanctionsیناد منی
شود .از جملهء ننها ل ریم اسنافاده از
دالر بننوده اسننت .رننس از نزادسننازی
گروگان ها در دی ماه  7379بانكهنای
رژينم اسنالمی بننا واسنطهء بانكهننای
خننارجی (عمنندلاً سوئيننسی) از «یننو
لرن» اسافاده میکردند .در مندل «ینو
لرن »خریدار نفت رژيم اسالمی رول را
به صورت یورو ینا ارزهنای معانبر دیانر
مانند روند بریاانينا ینا فراننك سنوئيس
به یك بانك غيرنمریکایی ررداخت منی
کند .سپس باننك مزبنور وجنه دریافنت
شده به یورو را به دالر لبدی می کنند
و نن را به یکی از سا های ماعلنق
به باننك هنای دولنای رژينم اسنالمی
واریننز مننی کننند .در واقننع در اینجننا بننر
های عادی به جای دو
خالد لراکن
طرد سه طرد (طرد ميانی واسنطه
است) عمليات ررداخت و دریافت ارز را
انجننا ،مننی دهننند .بننه عبننارت دیاننر
بانكهای رژيم اسالمی بندون داشنا
ارلبنناط مننسا يم بننا سيننسام بانکننی

نمریکا و با اسافاده از بانكهای دیار از
خدمات دالری بهره میبردند .چنرا کنه
هرگونه اسنافاده از دالر در هنر کجنای
جهان از نظا ،بانکی نمریکنا عبنور منی
کند.
بننر همينن اسنناس رژيننم اسننالمی
میلوانست مهملری لجنارت خارجنی
خود یعننی فنروش نفنت خنا ،و گناز و
فرنورده هنای نن را بنا اسنافاده از دالر
انجا ،دهد .همننين در طنرد دیانر و
در واردات از ارز دالر اسافاده کنند .این
اجنازهء اسنافاده از ارز دالر بنر اسنناس
م ررالی بود که در نمریکا وجود داشنت
امننننا از نوامننننبر  1003ادارهء کنننننارل
داراییهای خنارجی وزارت خزاننهداری
نمریکننا اعننال ،کننرد کننه م ننررات قبلننی
مربننوط بننه لراکن هننای مننالی رژيننم
اسنننالمی لغينننير کنننرده و در نايجنننه
اخاينننارات قبلنننی مبننننی بنننر اجنننازهء
اسافاده از «یو لرن »ممنوع میشود(.
)49
در سال  1077با اعمنال ل نریم هنای
صنایع نفای و گنازی و همننين باننك
مرکزی درنمد نفای رژيم اسنالمی بنه
ريدا می کنند .در برجنا،
شدت کاه
در هينن کنندا ،از بننندهای مربننوط بننه
ل ریمهای نمریکا و لعهندات نن کنشور
در برداشا ل ریمها اشاره به ل رینم
«یو لرن »نشده اسنت .در نايجنه این
وقننی و روی کاغننذ
ل ننریم از نظننر
رابرجا بود .م امات رژيم اسالمی نيز از
این بابنت گالیننه کردنند .امننا بنه علننت
اینکننه مطننابق برجننا ،ل ننریم هننای
صنننننایع نفننننای بانننننك مرکننننزی و
کشايرانی و بيمه برداشناه شنده بنود
رژيم اسالمی قادر به فروش نفت خنود
بنننود و صنننادرات نفنننای رشننندی 10
درصدی داشت )70(.دولت نمریکا نيز لا
موقعی که در برجا ،ضور داشت مانع
فروش نفت رژيم اسالمی نمی شد.
اما فرنیند «یو لرن »از نن جهت لوضنيح
داده شد لنا شنيوه انا نال ارز و لامين
مالی البی رژيم اسالمی لوضنيح داده
شود .نظا ،برای ای کنار از شنبکه ای
از صنننرافی هنننا و موسنننسات مالنننی
کوچك اسافاده می کند .برخی از این
صرافی ها به ظاهر خفوصی هنساند
و با واسطه و بنه شنک چنند الینه بنه
نهادهای امنيای رژينم اسنالمی ريونند
می خورند.
برای اینکنه رينيندگی منساله کاهن
یابد و مطلب کامال جا بيفاند ینك مدنال
می زنم :لفور کنيد نظا ،منی خواهند

به یکی از البی گران خود در غر و از
جمله در نمریکا مبلغی را ارسال کنند.
او ابانندا این مبلننغ را بننه یننورو بننه یننك
صننرافی مدننال در لرکيننه مننی دهنند.
صرافی منذکور سنپس رنول را بنه ینك
صننرافی در سننوئد منا نن مننی کننند.
سپس از ننجا رول لبدی بنه دالر شنده
و بننه یننك بانننك در کانننادا منا ن مننی
شننود و از ننجننا بننه ننسا البياننر در
نمریکننا واریننز مننی شننود .نناال بانننك
نمریکنایی هننر چ نندر هننم کننه ننسا
البيار نظا ،را بازرسی کند هين ابنری
از مبداء رول که در واقع رژيم اسالمی
بوده ريدا نميکند.
در واقننع ای ن همننان منندل «یننو لننرن »
است اما اینجنا بنه جنای سنه طنرد
چهار یا داکدر رننو طنرد ینا لراکنن
وجننود دارد .مدننال ً مننی لننوان رننول را در
سوئد از صرافی به یك باننك سنوئدی
یا ارورایی واریز کرد و از ننجنا منسا يم
به نمریکا انا ال داد .این فرنینند گرچنه
هزینننه هننای بيننشاری دارد و زمننان
بيشاری را مفرد می کنند امنا کامنال
ام است و مبنداء انا نال رنول را رناک
می کند .بی جهنت نينست کنه البنی
رژيم اسالمی بنا «نظنا ،جنامع ل رینم
ها »مخالف است چرا که بنه واسنطهء
نن به شدت از نظر مالی و لنشکياللی
لضعيف شده است.
م مننند نننسينی مجنننری سنننابق
للویزیون رژيم اسالمی خاطرهء جالبی
را از لننالش نهادهننای امنيننای رژيننم
اسالمی برای لنامي منالی و نفنوذ در
اروزیننسيون و همننينن رسننانه هننای
فارسی زبان خار از کشور ن ن کنرده
است .او مياوید:
«قب از خرو م از امارات بننه هنای
اطالعننات در ننجننا بننا م ن یننك جلننسه
گذاشاند .به م گفاند ما از همنان روز
اول به لو گفاينم کنه بنا فنالن شنخص
نباید رابطه داشاه باشی و فالن کار را
نباید بکنی بينا ناال بنا هنم للویزینون
می زنيم .گفام عزیز من منرد ،اینران
می دانند که م با شما درگير شد ،و
نمد ،بيرون .گفت ببي خبرهایی به لنو
خواهيم داد که به نفع لنو خواهند بنود.
هنم خواهنی داد روی
لو به ما ف ن
ننانن  .لننو اگننر مننشک ات وجوهننات
هننست مننا وجوهننات را درسننت مننی
کنيم ...یك سری اسامی هم بنه من
گفاند.

گفاننند مدننال فالنننی را مننی بينننی؟ مننا
داریننم رننول اش را مننی دهيننم .فننالن
للویزیننون مننا داریننم رننول اش را مننی
دهيننم .ننسينی! یننا این رننول را مننی
گيری یا یك دهم همي مبلغ را مفرد
می کنيم و نخنواهيم گذاشنت کنه لنو
موفننق شننوی .خننودت اناخننا کنن .
منی
للویزیون می زنيم نگهنی رخن
کنی سيسام اش هنم هنست و منا
اخبنناری بننه لننو خننواهيم داد کننه همننه
شان انا نادی خواهند بنود ...قنرار بنود
للویزیون شو داشاه باشند .منساب ات
للویزیونی باشد .فيلم و سنریال دوبلنه
شنود ...ننجنا بنه من گفانند بنه زودی
خيلی از للویزیون ها بنی رنول خواهنند
شنند و شنند .منن ننجننا بننه بعننضی از
مدیران للویزیون هنای (فارسنی زبنان)
امننارات گفاننم شننما بننه زودی زمينن
خواهيد خنورد چنرا کنه فرمنول اش را
نوشاه اند و همينطور هم شد ...لمنا،
راه های رول را به روی ند ،می بندنند.
اصوال اینجور اسنت .سنازمان اطالعنات
مهم نيست که شنما چنه
اصال برای
کسی هسای براینشان مهنم اسنت
کننه بننه شننما رننول نرسنند .ننهننا مننی
خواسنناند م ن را قننانع کنننند .بننه م ن
گفاننند اصننال هينکنندا ،از مننرد ،هننم
نخواهند فهميد که لو ( سينی) با منا
هسای .....مانند ای رروژه هنا بعدهنا
عم ن شنند و خيلننی هننم قننوی عم ن
شد)»(57.
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نننه گفاه شد بازی دوگانهء نهادهنای
امنيای نظا ،را بنه خوبنی ننشان منی
دهنند .در واقننع از یننك طننرد در فننضای
رسانه های فارسی زبان داخ کشور
نظا ،اینطور لبليغ می کنند کنه اصنالح
طلبننان نفننوذی هننای غننر در دورن
سننناخاار رژينننم اسنننالمی هنننساند و
بنابرای باید م دود شوند و از سناخاار
قدرت ذد شنوند و از طنرد دیانر در
فضای رسانه های فارسی زبنان خنار
از کشور و به وی ه در فضای اناليسی
زبان رسانه هنای بين المللنی اینطنور
وانمود می شود که رژيم اسالمی ینك
نظا ،عنادی و در نال اصنالح اسنت و
گویی هساهء مرکزی قندرت در اخاينار
جناح موسو ،به ميانه روها است.
فننراری هننای اعزامننی کننه در شننک
و بشر و فعنال
روزنامه ناار فعال
سياسی و به وی ه برخی از منسئوالن
سابق یا فرزندان ننهنا کنه بنه خنار از
کننشور مننی روننند در این ميننان ن ن
اساسی را ایفا می کنند .مدال بنه این

مطلنننب کنننه در وبنننسایت باشنننااه
خبرنااران جوان در مورد نایناک نوشناه
شده است دقت کنيد:
«وابننساای شنندید اعننضای ناینناک بننه
جرینان موسنو ،بننه اصنال ات و ننضور
فانهگران در بدننهءای سنازمان ننشان
دهنده ای امر اسنت کنه نایناک البنی
صد در صد نمریکایی است)»(51.
در واقع اي خبرناار ضنم لایيند کامن
رابطه نایاک با جریان اصنالح طلنب؛ نن
را نننشان دهننندهء نمریکننایی بننودن نن
مننی داننند بنندون اینکننه کوچننك لرینن
اشنناره ای بننه اسننناد دادگنناه ناینناک و
م کوميت ای سازمان در دادگاه بکنند.
ای جمله برای مخاطب درون ایران کنه
بننه زبننان اناليننسی لننسل ننندارد و
اطالعات چندانی از فضای رسانه های
بي المللنی و فعالينت کارلن روزنامنه
نااران و البی هنای رژينم اسنالمی در
غر  -که الفاقا عمدلا در اخايار جریان
موسننو ،بننه اصننالح طلننب یننا ميانننه رو
است  -نندارد کنامال قابن بناور اسنت.
نظا ،در خار از ایران برای ایجاد البنی
خود و لبليغات و نفنوذ در رسنانه هنای
خار از ایران چه فارسنی زبنان و چنه
اناليسی زبنان از جرینان موسنو ،بنه
اصالح طلب یا ميانه رو بهره می برد.
فرداد فر زاد مجنری سنابق للویزینون
بی.بی.سی فارسی ای مطلب را به
بهاری شک گفاه است:
«بيننننشار روزنامننننه ناننننارانی کننننه
بی.بی.سی نزدیك به  70سال رين
اساخدا ،کنرد از روزنامنه هنای اصنالح
طلب در ایران نمده بودند .الباه در ميان
همکاران م کنسانی بودنند کنه مدنال
سلطنت طلب بودند یا برانداز بودنند ینا
نانناه هننای مخالننف دارننند .امننا دور از
واقعيت نيست که باویيم اکدر روزنامنه
ناارانی کنه در بی.بی.سنی فارسنی
کار می کنند در لنه ذهن شنان دنبنال
یك الفا ان البنی در اینران نينساند و
دنبنننال ایننن هنننساند کنننه هميننن
سيسامی کنه وجنود دارد بناالخره بنه
یك شکلی اصالح بنشود ناال چنه از
طریق اصالح طلبان چه از طریق لغيينر
دیانننری در داخننن  .ننهنننایی کنننه در
بی.بی.سی فارسنی هنساند بخن
قاب لوجه شان در واقنع اصنالح طلنب
هساند)»(53.
فننراری هننا و رناهنننده هننای اعزامننی
زندان رفان و انا ناد جرینان اصنولارا و
رسانه های وابساه بنه ننهنا را ننشان

انيت خود می داننند .همزمنان ننهنا
انا اد بخشی از ایرانيان خار از کشور
از خنود را ننشانه مينانهر وی خنود نينز
می دانند .کامال روش اسنت چنانننه
شخننفی بننا لبنناس رو انيننت یننا ليننپ
بلند بنه خنار
بسيجی و چفيه و ری
از ایران برود و از رژيم اسالمی ماینت
کننند مننورد قبننول افکننار عمومننی بي ن
المللننی و جامعننهء ایرانيننان خننار از
کشور قنرار نخواهند گرفنت .بنر همين
مياننه روی
اساس ای افراد با روش
و اصننننالح طلننننبی و ل ننننت عنننننوان
روشنفکر منا د روزنامنه نانار زنندان
ننو بننشر از کننشور
رفاننه یننا فعننال
خار منی شنوند و بنا شنک و ظاهنر
مدرن و غربی بدون جنا ینا کنروات
زده در رسنانه هنا ننضور مننی یابنند و
یننك الیننه و سننپر م ننافظای یننا
ن ن
خند را برای نظا ،رژينم اسنالمی در
غر ایفا می کننند لنا بنه نظنا ،کمنك
کنند سياست های ان البنی افراطنی
و بينادگرایانهء خود در داخ و خنار را
با شدت بيشاری ادامه دهد.
علی خامننه ای بنه خوبنی از اهمينت
اینن قننشر بننه ظنناهر دانننشااهی و
روشنننفکر نگنناه اسننت« :همننه در ای ن
زمينه مسئول و موظرفاند .روشنفکران
و سياسننننننامداران و شنننننناعران و
نویسندگان و هنرمندان و داننشااهيان
مسئولاند .ای ها قشرهای ابرگذارنند؛
ای هنننا کنننسانیاند کنننه میلواننننند
رسننننانهها را بننننه درسننننای لغذیننننه
کنند)»(54.
امير خر ،از اعنضای «نهنضت نزادی»؛
نيز اي مطلب را به بهاری شک بينان
کرده است:
«خننود بنننده در سننال  7330یننك دوره
زندان را لجربنه کنرد .،وقنای از زنندان
بننيرون نمنند ،یکننی از همينن نقایننان
م نمد و به م گفنت
اطالعالی ري
که سعی کنم دیار فعالينت سياسنی
نکنننم .م ن در نن زمننان بننرای ایننشان
مدالی زد ،که مااسفانه نن مدال هننوز
هم مفدا دارد .به او گفام کنه رژينم
اسننالمی مانننند یننك قلعننه اسننت کننه
جمعننی در نن زنننندگی مننی کنننند و
جمعی هم بر ای قلعه اکم اند .گروه
هننای قننانونی مانننند نهننضت نزادی و
سننایر ا ننزا قننانونی مانننند خندقننی
هساند که دور لا دور این قلعنه کننده
شده است.

رسالت و وظيفهء ما به عنوان یك گروه
اروزیسيون ای است که هر کسی که
از رفاننار اکمننان قلعننه ناراضننی بننود و
خواسنت از قلعننه بننيرون بننرود طبيعاننا
می افاد در درون نيروهنای اروزینسيون
و مننا وظيفننه داریننم ناننذاریم ننهننا بننه
سننمت نيروهنننای م ابنن برونننند کنننه
نيروهای برانداز هساند و نمناده جنذ
اینن نيروهننا هننساند لننا عليننه قلعننه
فعاليت کنند .من نن روز بنه نن منامور
امنيننای گفاننم کننه سننعی نکنينند ای ن
خند را رر کنيد .چون وقای شما این
کار را بکنيند ننهنایی کنه از درون این
قلعه فرار می کنند بر اسناس جنادهای
که شنما براینشان لرسنيم کنرده ایند
مننسا يم بننه سننمت نيروهننای برانننداز
میرونننند .االن هنننم هميننن رينننا ،را
میشننود بننه نقایننان داد .در شننرای
بعننندی و در فنننردای امنننروز کنننه ایننن
نيروهای رایبنند قنانون نضور نداشناه
باشننند کننسانی سننردمدار اعاراضننات
مردمی خواهند شد کنه ممکن اسنت
اساسننا اعا ننادی بننه نظننا ،نداشنناه
باشند .نن وقنت اسنت کنه ننه از لناک
نشان خواهد بود و نه از لاک نشان .ما
ناران ای هسايم)»(57.
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در این راسنناا نظننا ،لننالش دارد لننا بننا
اسننافاده از کارل ن خبرنانناران و البننی
اش در غر یك خنند دور خنود فنر
کند لنا نيروهنای مخنالف را مهنار کنند.
همزمنننان نظنننا ،نيننناز دارد لنننا از زینننر
فشارهای بي المللنی و داخلنی رهنا
شننده یننا اینن فننشارها را بننه نندی
دهد که قاب ل من و مدیرینت
کاه
باشد .رژيم اسالمی کنه بنا ب نران بنه
دنيا نمده و بزرگ شده هميشه لالش
کننرده از اینن ب ننران هننا بننرای خننود
فرصای به وجود بياورد و در ال بنه الی
نن ب ران ها به يات خود ادامه دهند.
لالش نظا ،ای است که با اسافاده از
البی خود در غر ای فشارها را قابن
مننندیریت کنننرده و سياسنننت «ب نننران
سازی مدیریت شده »اعمال کند.
هادی موسوی یکی از دیپلمات هنای
سابق رژيم اسالمی ای مطلنب را بنه
بهاری شک بيان کرده است:
«در ال اضر وزارت خارجه به صنورت
خناموش بنر روی دیپلماسنی عمومنی
کار میکند .طر ی داریم و قرار اسنت
بنننر روی شخنننفيتهای سياسنننی
فرهنانننننی ورزشنننننی و م امنننننات
دیپلماليك سابق و همهء کنسانی کنه
در ابعنناد داخلننی و بينن المللننی یننك
بلنننننندگویی دارنننننند را در زميننننننهء

دیپلماسی عمومی فعال کنيم .ل وینت
دیپلماسی عمومی بر روی رفع ل رینم
موبننر اسننت و باینند یننك رروراگاننندای
جهانی عليه ل ریم در دنيا شک گنيرد
و ای از افرادی مدن اسنالوی ژین ک
رسانهای میشود را
که ص بتهای
به لهران دعوت کنيم .اگر بانوانيم بنا او
لمناس باننيریم و یننا نای او را دعننوت
کنيم لا به ایران بيایند و دربنارهء لبعنات
ل ریم ص بت کنيم خنو اسنت .از نن
طننرد ضنند ليبراليننسم هننم هننست
همهء اینها باعث میشود لا ما صندای
ژینن ک را عليننه ل ننریم در دنيننا بلننند
کنيم ...دنبال ای هسايم قبنح ل رینم
را بنننه منننرد ،دنينننا ننننشان دهينننم و
سلبریایها عليه کليت ل ریم صن بت
کننننند .منننرد ،بنننرای گنننوش دادن بنننه
ردهننای ننهننا وقننت میگذارننند .یننك
فضایی ایجاد کنيم لنا منساب های بين
سلبریایهای نمریکایی ایجاد شنود لنا
دربارهی ل ریم ص بت کنند و این کنار
یك لا دو سنال طنول خواهند کنشيد...
ای یك کار عمومنی اسنت .فعالهنا و
رسانههای داخلنی بایند بنه سنراغ نن
بروننند .میلننوان بننا مجمننع هننایی کننه
ماننشک از بازنشننساههای سياسننی
دنيا اسنت ارلبناط برقنرار کنرد ننهنا را
دعوت کرد مفا به کنرد و این باعنث
سر و صدا میشود .ای میلنوان بنا
سنالورهای نمریکایی ارلباط برقرار کرد.
اگر بخواهيم دیپلماسی عمومی علينه
ل ننریم شننک گننيرد باینند در این ابعنناد
رکت کنيم و کار یك روز و دو روز هنم
نيست)»(56....
مجيد لفرشی ل ليلار امور بي
نيز می گوید:

الملن

«دیپلماسی عمومی دارای چهنار الینه
اسنننت .الینننهء اول لابيرگنننذاری بنننر
سياسامداران و سياسنت ورزان (اعنم
از نناکم یننا اروزیننسيون) کننشورها و
مناط ی که در نن فعاليت دارنند .الینهء
دو ،نخبانننننننان اندینننننننشمندان و
فرهيخااان و اندینشکدهها الا هنای
فکننر و گروههننای البننی .الیننهء سننو،
رسانهها و مندیا و الینهء چهنار ،افکنار
عمومی نن کشورها و مناطق است».
اخبننار
این البننی در زمننانی بننه رخن
نادرست و لبليغ ینك لنفویر سناخاای
دربارهء ابر منفی ل ریم برای مبارزه بنا
کروننننا منننی رردازنننند( )71کنننه رژينننم
اسننالمی در ميانننه ای ن ب ننران منابننع
منننالی اش را بنننرای ررلنننا مننناهواره
نظامی به فضا مفرد ميکند )73(.این
افراد در الی به را ای از نزادی هنای

زندگی در غنر بهنره منی برنند و بنه
البياری و همنني زندانی شدن بي
از  30ميليون ایراننی در درون مرزهنای
دلخواه رژيم اسالمی کمك منی کننند.
در ایننران غننير ایراننننی هننائی ماننننند
نای خنود
مهاجران افغنان کنه هين
ایرانی هنا هنم نق داشنا البنی ینا
انجمنن هننای صنننفی مانننند انجمنن
روزنامه ناناری را ندارنند .اگنر عنده ای
واقعا به اصنالح رنذیری رژينم اسنالمی
معا نند هننساند زننندگی در خننار از
کشور معنی ندارد ننها منی لواننند در
ایران باشند و از درون کشور به اصنالح
نظا ،بپردازند .در واقع همين کنه عنده
ای از خار از کشور می خواهند نظنا،
را اصالح کنند بهناری دلين و ننشانه
است کنه اميدشنان بنه اصنالح رنذیری
نظا ،را از دست داده اند.
همنني ای افراد کنه بنسياری شنان
مننسا يم یننا غيرمننسا يم بننا برخننی
مسوالن رژيم اسالمی رابطهء فاميلنی
یا خانوادگی دارنند بنه واسنطهء وضنع
منساعد مننالی خننانوداه و کمننك هننای
دریافای از رژيم اسالمی بنه داننشااه
ها و ر وهشااه های معانبر و معنرود
دنيا رفاه و با ای واسطه منا دان خود
در داخنن و خننار کننشور و از جملننه
جوانان بسياری را که در داخ ایران بنا
هننزار م نندودیت رو بننه رو هننساند و
امکان رساندن صدای خنود بنه رسنانه
ها را ندارند و نمی لوانند اساعدادهای
خود را بروز دهند بيسواد و لندرو منی
خوانند و ننها را ل ير می کنند.
از جمله وابنسااان و اعنضای خنانواده
برخی م امات رژيم اسالمی در جرینان
مذاکرات هنساه ای ف ن  1700منورد
شهروندی یا کارت اقامنت دائنم نمریکنا
را دریافننت کننرده اننند )79(.بننه عنننوان
نمونه فرزندان ولی هللا سنيف ریينس
رينننشي باننننك مرکنننزی در کاننننادا و
اسنناراليا اقامننت دارننند )70(.همنني ن
علی فریدون رسر سي فریدون که
برادر س رو نانی اسنت و فاطمنه
اردشير الریجانی دخار علی الریجاننی
ریينننس اصنننولارا و رينننشي مجلنننس
شورای اسالمی که در نمریکنا زندگنی
می کنند لنها نوک کنوه ینخ هنساند(.
 )77به همين جهنت دولنت نمریکنا در
مهر  7393ورود م امات رژيم اسنالمی
و بسااان ننها را به نمریکا ممنوع کنرد.
(.)71

الباننه خننرو ای ن نقننازاده هننا ف ن در
راساای البياری بنرای رژينم اسنالمی
نيست .شاید دلي دیار ای است کنه
ننها خودشان خو می دانند کنشوری
که ردران شان بر نن کومت می کنند
جننای زننندگی کننردن و سنناخا نینننده
فرزندان شان نيست .این بنه اصنطالح
نقازاده ها ننيز ماننند ویکانور لوئنيز
اولي ها در نوع خود نيساند .از جملنه
اسننننننننولالنا نليلویننننننننوا ( Svetlana
)Alliluyevaدخنننار جنننوزد اسننناالي
دیکاالور سنابق شنوروی ننيز در سنال
 7971از کشور خار شده و بنه نمریکنا
رناهنده می شنود )73(.عنالوه بنر نن
سننننننننرگی کروشنننننننننف ( Sergei
)Khrushchevرننسر نيکياننا کروشنننف
نيز به نمریکا می رود و در نال اضنر
شهروند و م يم ای کشور است)74(.
باذارینند یننك بننار دیاننر لعریننف فریننب
اسارال یك بنا اسناناد بنه مننابع منورد
اسافادهء رژيم اسالمی را مرور کنيم:
«عمليننات فریننب اسننارال یك سلننسله
اقدامات سازمان یافاه و رنهانی اسنت
کننه بننه منظننور لابيرگننذاری بننر ذهنيننت
ریف طرا ی و اجرا می شود و هدد
اصننلی نن ایجنناد ان ننراد در لننفميمات
ریف از طریق اراینه اطالعنات هداینت
شده به او و اجبار وی به اقدا ،یا عند،
اقدا ،در جهت مننافع طنرد خنودی ینا
ضرر به منافع خود می باشد)»(67.
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هدد راهبردی البنی نظنا ،اراینهء ینك
لننفویر سنناخاای از رژيننم اسننالمی
اسننت .ای ن اطالعننات و ل لي ن هننای
نادرست دقي ا طوری طرا ی شده اند
لا غر و همنني افکنار عمومنی بين
الملی و جامعه ایرانيان خار از کنشور
را فریب داده و به ای باور بکشانند کنه
ان ال و رژيم اسنالمی در نال لغيينر
است و بنابرای خطنری نندارد .نايجنهء
نن رفع ل ریم و ایجاد روابن اقانفادی
اننننزوا و
انا نننال لکنولنننوژی کننناه
شناسایی دیپلمالينك لوسن جامعنهء
جهانی است چرا کنه قنرار اسنت ننهنا
لفور بکنند که نظا ،به سرعت به ینك
رژيم اسالمی اصالح شده مياننه رو و
عادی لبدی خواهد شد.
مسولي رژيم اسالمی به خوبنی منی
دانند لوانایی ل م فشارهای ل ریم و
دیپلماليننك را در بلننند منندت ندارننند.
در ای باره
هادی موسوی چندی ري
گفاه است:
«ليننم و اسننارال ی لرامننپ برنامننهی

ل ننریم ندارننند .یعنننی نمریکننا
کنناه
اکنننون شننبيه نمریکننای دورهء اوبامننا
نينست .ننای االن اگننر باننویيم بيایينند
مذاکره کنيم و شرط هنای ننهنا را هنم
قبننول کنيننم بنناز هننم مننادامی کننه
مذاکرات به نايجه نرسد ننهنا ل ریمهنا
را بر نمیدارند .اما اوباما ایناوننه رفانار
نمیکننرد در خننالل مننذاکرات هننم بننه
ایننران امايننازالی مننیداد لننا ایننران در
مننننذاکره بماننننند و اناننننيزه داشنننناه
باشد)»(66.
از ننجا کنه رژينم اسنالمی و نهادهنای
امنيای نن از شيوه های رينيده و چند
الیه برای البی گری و لنامي منالی نن
اسافاده می کننند در بنسياری مواقنع
مدرک مسا يمی عليه ای البی گنران
ماننند
وجود ندارد مار در مواقع خنا
اسناد داخلی نایاک که با کم دادگناه
مناشر شند .رژينم اسنالمی همينشه
لننالش داشنناه لننا بننا اسننافاده از ای ن
شيوه ها گنروه هنای مخنالف را چنند
لکه و بالکنانيزه کنند و این رينا ،را بنه
مخالفان بدهد که جایازینی برای نظا،
وجننود ننندارد و همننهء مخالفننان لوسن
خودش کنارل و هندایت منی شنوند و
بنابرای بایند بنا نظنا ،کننار نمند ینا بنه
همکاری با نن ررداخت.
در اینن راسنناا بهنناری معيننار بننرای
لنننشخيص فنننراری واقعنننی از فنننراری
اعزامی مایت صریح و مسا يم این
افراد از لغيير نظا ،در اینران ماینت از
اعاراضنننات و اعانننفابات سراسنننری و
ماینت از
سازمان یافانه و ینا نداق
اعمال فشارهای هوشمند و داکدری
در وزهء اقانفادی و دیپلمالينك علينه
نظننا ،اسننت کننه منجننر بننه لننضعيف و
م دود سازی داکدری رژيم اسنالمی
از جمله شبکهء منایای اش موسنو،
بننه «البننی رژيننم اسننالمی در غننر »
خواهد شد.
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