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ما باور داريم آگاهى مقدمه آزادى است شويد مشترك  را  ايرانشهر  ما،  از  حمايت  براى 

ايرانشهر بخش مقاالت خود را هر شماره به يك موضوع خاص اختصاص مى دهد.

اپليكيشن Scan را روى 
گوشى هاى هوشمند تلفن همراه 

خود دانلود كنيد و سپس از 
طريق باركد ويژه روبرو به خانواده 
ايرانشهر در اينترنت بپيونديد  و 
به راحتى نسخه ويژه تلفن همراه 
ايرانشهر را به رايگان دريافت كنيد.

 مسئوليت صحت آگهى هاى منتشر شده در اين مجله با صاحبان آگهى است.
 مطالب منتشر شده در ايرانشهر نشانگر عقيده و آراى نويسندگان آن است و 

الزاما راى و نظر ايرانشهر محسوب نمى شود..
 در صورت اشتباه چاپى در آگهى اين مجله يك بار چاپ مجدد آنرا تعهد مى نمايد.
 استفاده از طرح ها، آگهى ها، جدول ها و مطالب اين مجله فقط با اجازه كتبى 

امكان پذير است.
 ايرانشهر در حك و اصالح مطالب وارده مختار است.
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نكته به نكته مو به مو4

بيژن خليلى

كنگره آمريكا از دو مجلس نمايندگان و سنا تشكيل شده است. 

نشستى در ماه مارچ 2011در منزل يكى از دوستان در لوس آنجلس 
برگزار شد كه آقاى حسن داعى از آريزونا براى اداى سخنرانى دعوت 
پايتخت  در  افرادى  البى گرى  ايشان  سخنرانى  عنوان  بودند.  شده 
از  اسالمى  جمهورى  مدت  دراز  و  مدت  كوتاه  منافع  براى  آمريكا 
چند  نفتى  غول هاى  منافع  از  پشتيبانى  ديگر  سوى  از  و  يكسو 
مليتى در ايران و وادار كردن دولت امريكا به برداشتن ممنوعيت ها 
از  پس  بود.  ايران  در  افراد  اين  توسط  الزم  سرمايه گذارى هاى  براى 
روى  نگارنده،  پاسخ،  و  پرسش  جريان  در  و  داعى  آقاى  سخنرانى 
حكم  صدور  از  پس  فرداى  ديدار،  به  را  شما  گفتم  و  كردم  حضار  به 
دادگاه دعوت مى كنم. اگر حكم دادگاه به نفع آقاى داعى صادر شود 
پيروزى ازآن ملت ايران خواهد بود و اگر به زيان آقاى داعى، به زيان 
ملت ايران خواهد بود و در ادامه پشتيبانى حضار را در كمك مادى و 
معنوى به حسن داعى را طلب كردم. امروز اين فردا تحقق پيدا كرده 
است و ملت ايران همراه با داعى پيروز شده است ، اين را نه فقط از 
حكم دادگاه كه مجموعه اوراقش در اختيار همگان است و ما نيز آن 
را مطالعه كرده ايم، بلكه بقيه رسانه هاى ايرانى و آمريكايى هم اين 

پيروزى را بشارت داده اند.
و اما واكنش ناياك در برابر صدور حكم، هم سبب شگفتى ام شد و 
هم اين كه يكبار ديگر ثابت كرد كه تحت هيچ شرايطى ملت مظلوم 
ايران در برابر دسيسه ها مصون نيست و وظيفه هيچ يك از ما در هيچ 

زمانى تمام شدنى نيست.
خوشبختانه در امريكا با توجه به آزادى دسترسى به مدارك، مى توان 
هر ادعايى را محك زد بنابراين در هر بخشى كه ناياك ادعايى كرده 

توضيح الزم را با گذاشتن ستاره در برابر آن مى دهم. 
عنوان-بيانيه  اين  با  دادگاه،  حكم  صدور  فرداى  در  ناياك  واكنش 
حسن  آقاى  عليه  دادگاه  دعوى  در  آمريكايى ها  ايرانى  ملى  شوراى 

داعى االسالم- در وب سايت ناياك انتشار يافت.
و ادامه آن به اين شرح است:

آمريكايى ها  ايرانى  ملى  شوراى  دادخواهى  مورد  در  دادگاه  ديروز  «حكم 
مورد  در  را  ناياك  پيروزى  االسالم،  داعى  حسن  سيد  آقاى  عليه  (ناياك) 
درخواست اصليش از دادگاه عليه آقاى داعى مورد تاييد قرار داد، هر چند كه 

در مواردى نيز ناياك نتوانست به اهداف خود دست يابد. 
در پاسخ به تهمت  و افتراهاى آقاى داعى به اين سازمان و پايه گذار آن، تريتا 
پارسى، ناياك دعوى خود را عليه ايشان در سال 2008 ميالدى به دادگاه برد. 

هدف ما از اين دادخواهى دو چيز بود: 

دولت  البى  ناياك  كه  اين  بر  مبنى  داعى  آقاى  مدعاى  كه  اين  نخست، 
جمهورى اسالمى ايران است را به دادگاه كشيده و وى را مجبور سازيم كه يا 

مدعاى خود را در دادگاه ثابت كند و يا اين اتهامات را متوقف سازد. 
در مورد اين مسئله بسيار مهم، ناياك پيروز شد. آقاى داعى در برابر دادگاه 
اين فرصت را داشت كه ادعاى خود را ثابت كند. اما به جاى اين كار، وى روش 
خود را تغيير داد و سعى نكرد كه به اثبات حقيقى بودن ادعايش بپردازد. به 
جاى اين كار، وى به دادگاه مطرح كرد كه ناياك نمى تواند ثابت كند كه داعى 
از نادرست بودن ادعاهايش با اطالع بوده است. بدين وسيله، او اين نكته بسيار 
مهم و اساسى را اذعان داشت كه آنچه ادعا مى كرده است صحت نداشته است 
و اگر به اين ادعاها ادامه دهد تنها از روى كينه توزى و بدخواهى خواهد بود 

و پايه و اساسى نخواهد داشت.*
است، چرا كه پس از  كامال قابل درك  براى مدعى عليه  روش  اين تغيير 
بررسى هزاران ايميل و اسناد ناياك، وى نتوانست حتى كوچكترين مدركى 
مبنى بر البى گرى ناياك براى دولت سركوبگر ايران پيدا كند. قاضى پرونده 
نيز در حكم خود به اين مهم اشاره مى نمايد. وى مى نويسد: «هيچ چيزى در 
اين حكم نبايد تفسير بر اين شود كه مقاله  هاى متهم صحت داشته است.» 

هدف دوم ناياك از پيگيرى قضايى اين مسئله، تغيير اين فرهنگ سياسى 
جامعه ايرانيان مقيم آمريكا بود؛ تا اين فرهنگ را از تهمت و افترا و كمپين هاى 
ترور شخصيت دور كرده و به گفتمان بازتر و شفافترى كه منطبق با واقعيت 
است، نزديك سازد. ما اميدوار بوديم كه با به چالش كشيدن كينه توزى ها و 

تهمت زدن ها، فرهنگ را به جهتى دموكراتيك سوق دهيم.** 
روى اين مسئله تالش هاى ما به نتيجه نرسيد. قصد ما اين بود كه ثابت 
كنيم آقاى داعى با بدخواهى و كينه توزى عمل كرده است، وى نه تنها دروغ 

مى گفته است، بلكه كامال مطلع بوده است كه حقيقت را نمى گفته است. 
در حالى كه ما كامال باور داريم كه شواهد نشان مى دهد كه آقاى داعى از 
دروغ خود آگاه بوده است؛ شواهدى مبنى بر بى توجهى سيستماتيك وى 
به حقيقت، ناديده گرفتن شواهد در دست كه ناقض تئورى هاى توطئه وى 
بود، اعالم وى بر قصدش براى «به پايين كشيدن اوباما» از» طريق نابودى 
ناياك» و هم چنين حمايت وى از سازمان تروريستى مجاهدين خلق.*** 
اما تشخيص قاضى دادگاه اين بود كه اين شواهد مطابق استانداردهاى وى 
نيست و اجازه نداد كه ما اين فرصت را پيدا كنيم تا آقاى داعى را به مقابل 
هيات منصفه بكشانيم و به دموكراتيزه شدن فرهنگ جامعه ايرانيان مقيم 

آمريكا كمك كنيم. 
در عين حال كه متاسفيم كه نتوانستيم به چنين موفقيت مهمى براى جامعه 
ايرانيان مقيم آمريكا دست يابيم، بايد رضايت خود را اعالم كنيم كه آقاى 
داعى به هيچ عنوان نتوانست در دادگاه از ادعاهاى دروغين خود دفاع كند. 

فرداى صدور حكم دادگاه
ابل

 مق
حه
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در 

مه 
ادا

•  حكم دادگاه براى باطل كردن شكايت تريتا پارسى و ناياك
https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2008cv0705189-

• حكم دادگاه براى مجازات تريتا پارسى و ناياك به دليل تقلب و دروغگوئى
http://iraniansforum.com/Document/SanctionsOpinion.pdf
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5 يادداشت ويژه

 داخل آمريكا

$ 150

$ 200

كانادا

$ 200

$ 250

اروپا

$ 250

$ 350

25 شماره

50 شماره



جدول هزينه اشتراك مجله ايرانشهر NAME:
LAST NAME:
ADDRESS:
SUITE#:
CITY:
STATE:
ZIP CODE:
TEL:

 KETAB CORP. شما ميتوانيد با انتخاب گزينه مورد نظرتان در جدول اشتراك وجه آنرا از طريق چك به حساب
پرداخت نماييد و يا با تماس با ما از طريق كارت هاى اعتبارى خود وجه مورد نظر را انتقال دهيد.

الزم به ذكر است شرايط ارسال و زمان دريافت مجالت تابع شرايط پست اياالت متحده خواهد بود.

اينجانب ...................................................... ضمن مطالعه اطالعات فوق، متقاضى اشتراك مجله جدول ايرانشهر از 

امضا
 

شماره ................................... براى مدت   50 شماره/  25 شماره مى باشم.                                              

  

تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

هر ايالت دو سناتور در مجلس سناى آمريكا دارد. 

مخالف  كامال  دادگاه  حكم  با  ما  دادگاه،  هزينه  مشترك  پرداخت  مورد  در 
هستيم و اين تصميم را به چالش كشيده و تقاضاى استيناف داريم. 

چهار سال گذشته سنگين و پرچالش بود. ناياك سازمان كوچكى است با 
بودجه  اى محدود و تيم حقوقى كوچك. تنها امتياز ما اين بود كه مى دانستيم 
االسالم  داعى  آقاى  مقابل،  طرف  در  اما  ماست.  با  حق  كه  كرديم  ثابت  و 
از حمايت گروه بزرگى از شخصيت هاى حامى جنگ با ايران برخوردار بود. 
شركتى كه وكالت وى را به عهده گرفت، سيدلى آستن، يكى از بزرگترين 
شركت هاى حقوقى جهان، بوده و مهمترين مشاور تيم حقوقى وى وكيل جرج 
بوش در كاخ سفيد بود. اما به اين دليل كه حقيقت با وى نبود، او دادگاه را 
از اتهامات اصلى خود منحرف كرده و هزينه هاى سنگين و بي پايان حقوقى را 

بر ناياك تحميل كرد. 
البته حكم دادگاه به آقاى داعى اخطار داده است. او اين بار ادعا كرد كه از 
عدم صحت ادعاهايش بى اطالع بوده است، اما ديگر نمي تواند چنين بهانه  اى 
براى دادگاه بياورد. وى در حال حاضر زير ذره بين است و اگر تهمت  هاى خود 

را ادامه دهد، نتيجه  اش را خواهد ديد. ****
 در ده سال گذشته، ناياك تالش كرده است تا جامعه ايرانيان مقيم آمريكا 
را از حالت بي تفاوتى و آسيب پذيرى سياسى خارج و آنها را فعال و مسئول 
تعيين سرنوشت خود سازد. ما به جامعه ايرانى كمك كرديم تا در مقابل جنگ 
با ايران بايستد، از حقوقش دفاع كند و در مقابل ارزش هايى كه آمريكا را قوى 

مى  سازد از پا ننشيند. *****
 ناياك هم چنان به خدمت براى منافع ايرانيان مقيم آمريكا ادامه مى   دهد، به 
ويژه در اين مقطع كه خطر جنگ عليه ايران بسيار زياد و سركوب در داخل 
ايران در حال افزايش است و مردم ايران بيش از هر زمانى در سختى هستند.»

* اين وظيفه ناياك است، كه در اين پرونده شاكى بوده است، ثابت 
كند كه داعى دروغ مى گويد و نه بالعكس. 

** (***) مشكل ما با ناياك اتفاقا همين است كه آنها مى گويند 
كه مى خواهند فرهنگ جامعه ايرانيان را دموكراتيزه كنند و تهمت 
فقط  دقيقا  يعنى  پايين تر  خط  دو  ولى  بكشند.  چالش  به  را  زدن ها 
كه  مى زنند  تهمت  داعى  آقاى  به  بيانيه  همين  در  پايين تر  خط  دو 
مى خواهد از طريق نابودى ناياك، اوباما را سرنگون كند و هم چنين 
تهمت ديگرى را عنوان مى كنند كه حسن داعى از مجاهدين خلق 
حمايت مى كند، در حالى كه در هيچ كجاى حكم دادگاه، به اين دو 

مورد اشاره اى نشده است.
**** اخطارى در حكم دادگاه به آقاى داعى وجود ندارد.

صد  چند  حدود  ناياك  اعضاى  تعداد  دادگاه،  اسناد  طبق   *****
نفر است و تعداد جامعه ايرانيان حداقل چند صدهزار ، چگونه ناياك 
توانسته است جامعه ايرانيان مقيم آمريكا را از حالت بى تفاوتى نجات 

دهد؟
و از همه مهمتر اين كه ناياك كه ادعا مى كند اين پيروزى حقوقى را  
به دست آورده از دادن لينك حكم دادگاه در بيانيه خود يا در سايت 

خود خوددارى كرده است .

مثلى است معروف كه مى گويد مى توان همه مردم را براى چند وقتى 
همه  نمى توان  ولى  هميشه.  براى  را  مردم  از  تعدادى  يا  و  داد  فريب 

مردم را براى هميشه فريفت.
You can cheat all people for some time and some 

people for all time, but not all people for all time
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شيكاگو سومين شهر بزرگ اياالت متحده آمريكا است.

مراكز فروش ايرانشهر در سراسر آمريكاى شمالى

تشكر و قدر دانى

كاليفرنيا

ويرجينيا، مريلند و منطقه واشنگتن دى سى

تگزاس

النويز

جورجيا

اورگان

كلورادو

كانادا

اينترنت:

كنزاس

فلوريدا

آتالنتا: شهرزاد ماركت
گلوبال ماركت

بيورتن: رز ماركت 

ريچادرسن: آندره ماركت 
هيوستون: سوپر ونك
پلينو: شانديز ماركت

اسكوكى: پيوند ماركت , 
نيلس پنترى ماركت  

آرورا: آرش گروسرى    

تورنتو: كتاب فروشى پگاه،  
اكسو سيتى    

www.ketab.com

اورلندپارك: تهران ماركت

تمپا: ياسمين ماركت

فروشگاه ها و مراكز ايرانى بيشترين كمك ها را براى پخش مطبوعات  فارسى زبان انجام مى دهند و بى شك ايرانيان برون 
مرزى قدردان اين ميهن دوستان هستند.

ايرانشهر در هر شماره فهرست برخى از فروشگاه هايى را كه به اين امر ملى كمك مى كنند  را به جهت تشكر و ثبت در 
تاريخ در صفحات خود درج مى كند.

سن ديه گو:
 ساحل بازار

 بلبوآ ماركت 
ميشن ويهو :

ولى  كران   – ماركت  رنچ  ميشن   
ماركت  – سوپرجردن2 

آرتيشيا :
آرتيشيا ماركت  

ارواين:
 سوپرارواين، هول سام چويز 

آناهايم:
 هول سام چويس

 تورنس:
 شايان ماركت - هاتورن ماركت

لوس  وست  و  هيلز  بورلى 
آنجلس :

ماركت-  تهران  ماركت-  ايالت   
ستاره ماركت- توچال ماركت- رز 
سنتامونيكا  كتابسرا-  ماركت- 
كالر-   گلدن  ماركت-  كاشر 

شركت كتاب
سن فرناندو ولى :

سوپر   – ماركت  كيو  دريچه   
وودلند  كاليفرنيا-  سوپر  سامان- 
هيلز ماركت – شيرينى سرا ونچورا 

–  ولى پرودوس – گرانادا هيلز 
گلندل :

سيپان  ماركت-  آنى   
بازار-  فود  سلين  ماركت- 
رافى  الكسيس-  ماركت-  آرا 
ماركت- كامرس- ام اند ام- هاى 
ماركت- الدفشن- گلدن ماركت- 
ماركت-  پاتريكس  آوكيان- 
ماركت-  فوتيل  ماركت-  يونيك 
گيومرى ماركت- گود فلو ماركت

تازند اوكس :
 ديار ماركت 
تورالك :

 نيسان- نى نوا 

مانتن ويو:
 رز ماركت

سن حوزه:
 اطمينان ماركت- 

 نوروز بازار
سن كارلوس:

 عادل ماركت  
فريمانت:
 يكتا ماركت

نواتو:
 بهناز ماركت
ساكرامنتو:

تك فوود ماركت

سوپر شيراز - سوپر عسل- ياس بيكرى-  ياسمن بيكرى - فروشگاه يكتا

اگر در هر كجاى آمريكا فروشگاهى داريد و مايليد به جمع فروشندگان مجله 
ايرانشهر بپيونديد مى توانيد از طريق تماس با شماره تلفن 08 ايرانيان

 (9080808-818) ويا شركت كتاب (7477-477-310) در لس آنجلس كاليفرنيا 
به اين خانواده بزرگ بپيونديد و از مزاياى آن برخوردار شويد.
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شهر بوستون در اياالت ماساچوست 4/5 ميليون نفر جمعيت دارد. 

پرونده

پيروزى حقوقى حسن داعى االسالم بر سازمان « ناياك» براستى مايه مسرت 
همه ايرانيانى است كه جنايت ها و خيانت هاى ملى رژيم حاكم بر ايران را از 
ياد نبرده و شراكت و هميارى با چنين حكومتى را به هيچ بهايى پذيرا نيستند.

تالش چندين ساله و پايدارى مظلومانه حسن داعى ، به ايرانيان آزاديخواه و 
حق طلب نشان داد كه اراده انسانى كه بر ترس خود غلبه نمايد، قادر است بر 
ثروت بى پايان، سازماندهى حرفه اى ، حمايت هاى قدرتمندان و بر تهديد ها 

و توطـئه ها  فائق آيد .
بيش از يك دهه پيش، رژيم جمهورى اسالمى، با گرفتن فتوايى از رهبر نظام و 
با حمايت آشكار شمارى از سياستمداران آمريكايى كه از آغاز شريك و پشتيبان 
رژيم بوده اند و با كمك هاى بى حساب برخى از كمپانى هاى طمع كار آمريكايى، 
اقدام به تأسيس سازمان ها و حمايت از افراد و گروه هايى نمود كه با نفوذ درميان 
ايرانيان مقيم اين سوى جهان، با خريدارى عناصر بى تفاوت نسبت به جنايات 
و اهداف رژيم، چندى از سخنوران و رسانه داران و حتى مخالفان نادم و خسته، 

حمايت جامعه ايرانيان و پشتيبانى دولت آمريكا را براى خود بدست آورد.
مقاالت و كتاب هايى كه هواداران رژيم در داخل و خارج از كشور، در زمينه 
تاثير گذارى بر سياست هاى آمريكا منتشر مى نمودند، نشان دهنده آن بود كه از 
همان آغاز، سياستگزاران نظام در صدد تقليد كوركورانه از تشكيالت و شيوه كار 

سازمان آمريكايى هوادار اسرائيلى ، يعنى « ايپك» برآمده بودند.
جالب اينجاست كه انديشمندان تازه به دوران رسيده رژيم ، فاكتورهاى تعيين 
كننده اى مانند منافع كشور آمريكا و ماهيت خشن و تجاوزكارانه نظام جمهورى 
اسالمى را يا هرگز به حساب نياوردند يا در جهت چپاول سرمايه هاى هر دو طرف، 

آنها را بى اهميت جلوه دادند تا براى خود توليد كسب و كارى كرده باشند.
تاريخ نشان داده است كه هر چند اين جماعات و تالشگران سياست خارجى 
رژيم در چند مورد قادر به تضعيف نيروهاى متفرقه اپوزيسيون شدند، اما هرگز 
موفق به تغيير يا تعديل سياست آمريكا نسبت به سياست خارجى جهادگراى 

نظام  نگرديدند.
وجه مشترك اين سازمان ها آن بوده است كه ضمن تظاهر به « بى طرفى» 
و «جدايى از سياست» پس از مدتى آنچنان به فعاليت هاى سياسى رژيم پسند 
مى پرداخته اند كه بجز تعدادى از ايرانيان وابسته به خاندان هاى حكومتگر و 

تعدادى از جويندگان كار و رابطه، جامعه ايرانيان تبعيدى و مهاجر، استقبال 
چندانى از آنان نكرده اند. امروزه براكثر ايرانيان روشن شده است كه سازمان هايى 
كه به هيچ موردى از مظالم رژيم حاكم اعتراضى نمى كنند و تنها در دفاع از منافع 
آنها ظاهرمى شوند، داراى منافعى پنهانى مى باشند كه با افشاى آنها، دير يا زود، 

آبروى همراهان فريب خورده خود را نيز برباد مى دهند.
راهبردهاى رژيم در داخل كشور، سركوب بى رحمانه و فريب بى وقفه اند، اما 
درخارج از كشور كه قابليت سركوب آنان بسيار محدود است، بجز فريب، شيوه 
ديگر را بر نتوانند گزيد. اما فريب نيز در محيط باز،  برد طوالنى مدتى نتواند 
داشت. برخى از سازمان ها و افراد هوادار رژيم، سالها تالش كرده  اند كه با فريب 
مسئولين وزارت خارجه آمريكا و حتى همان سازمان « ايپك» كه مدتى به اميد      
« اصالحات»  در ايران، فريفته وعده وعيدهاى آنان گرديده بود، به آنان بقبوالنند 
كه احتمال گفتگوى اساسى، سازش و معامله با نظام جمهورى اسالمى ممكن 
و حتى سهل الوصول است، كه رژيم حاكم بر ايران رژيمى است « عادى»  و 
«منطقى» و غير ايده ئولوژيك، كه تنها با چند امتياز و كمى تغيير در سياست 
بين المللى، به راه راست هدايت خواهد شد. تاريخ باز هم نشان داد كه نه آن رژيم 
از راه و رسم جهادى خود دست بردار است و نه اين واسطه گان و كارگزاران خود 

بزرگ بين قادر به وفا كردن به وعده هاى فريب كارانه خويش اند.
 يكى ديگر از ابعاد پر اهميت دعواى حقوقى داعى، افشا شدن هزاران برگ 
اسنادى است كه از چگونگى ارتباط رژيم با عوامل و يا تالش ورزان خود پرده 
برداشته وحتى طرز فكر و استراتژى رژيم در خارج از كشور را نيز بر مال ساخته 

است.
شك نيست كه چنين ارتباطاتى و چنان برنامه هايى، جدا از عرصه تبليغاتى و 
ديپلماتيك، در عرصه هاى ديگر از جمله تروريسم و جاسوسى نيز با كسان ديگر 
و با مخارج و ترفندهايى به مراتب بيشتر و سخت تر ، جريان داشته و هم اكنون 

هم در جريان است .
سرانجام، هم پيروزى حقوقى  و هم افشاى اسناد نشان دهنده آن است كه 
پشت پرده پر هيبت رژيم و در پس خرج هاى كالن و سازماندهى ظاهرا حرفه اى، 

اندام هاى ضعيف و مغزهايى معلول مشغول به كارند.
با تشكر از داعى كه با جرأت و جسارت خود پرده را برافكنده است.

پيروزى داعى، 
پيروزى مردم بر  فريب

فريار نيكبخت
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دانشگاه هاروارد در سال 1636 ميالدى تاسيس شده است. 

نگاهى به پروسه دادگاه و حكم قاضى
حسن داعى

پس ازآنكه دادگاه اجازه انتشار اسناد درونى ناياك را بمن داد، تريتا پارسى 
ــى از آن، به سراغ موسسه روابط عمومى براون  براى مقابله با بى اعتبارى ناش
جيمز كه براى قذافى و بشار اسد فعاليت ميكرد رفت و از آنان كمك گرفت. 
اين موسسه يك كارزار وسيع در رسانه هاى آمريكائى و فارسى منجمله بى بى 
سى، راديو فردا و تلويزيون صداى آمريكا براى بدنام كردن من و دفاع از تريتا 

پارسى بعنوان صلح طلب براه انداخت 

در آوريل 2008، تريتا پارسى و سازمان ناياك از من به دادگاه فدرال واشنگتن 
دى سى شكايت كرده و مرا به تهمت زنى و دروغگوئى عليه آنان و پيش بردن 
خطوط سياسى سازمان مجاهدين براى بدنام كردن ناياك و صلح طلبان متهم 
كردند. من در نوشته هاى خود، آنان را البى رژيم ايران در آمريكا خوانده بودم. من 
در طول پروسه دادگاه، روى اين ايده پافشارى كرده و از آن دفاع نمودم. ايده اى 

كه امروز بيش از هرزمان ديگرى به آن باور و اعتقاد دارم.
اين دعواى حقوقى يكى از طوالنى ترين مواردى است كه در اينگونه شكايات 
تاكنون به ثبت رسيده است زيرا چهار سال و پنج ماه بطول انجاميد و 30 اليحه 
(motion) از طرف ما به دادگاه ارائه شد. دوره كشف حقيقت  بيش از 20 ماه 
بطول انجاميد كه طى آن، افراد زيادى براى اداى شهادت فراخوانده شدند و دهها 
هزار سند، شامل ايميل و مدارك بانكى و مقاالت و يادداشت، از شاكى به متهم 

و برعكس ارائه گرديد.
سرانجام در 13 سپتامبر 2012، قاضى طى دو حكم جداگانه، اوال شكايت تريتا 
پارسى و ناياك عليه من را بطور دربست باطل كرد و در حكم دوم، آنان را بخاطر 
تقلب، دروغگوئى و سوء استفاده از پروسه دادگاه، مجرم شناخت و آنان را به 

پرداخت بخش مهمى از هزينه هاى وكالى من محكوم نمود.
•  حكم دادگاه براى باطل كردن شكايت تريتا پارسى و ناياك

https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_
public_doc?2008cv0705189-

• حكم دادگاه براى مجازات تريتا پارسى و ناياك به دليل تقلب و دروغگوئى
http:// i ran ians forum.com/Document/

SanctionsOpinion.pdf

وكالى من
من در شش ماه نخست با بودجه شخصى ام يك وكيل گرفتم كه سرانجام 
پس از پرداخت دهها هزار دالر و به انتها رسيدن امكانات مالى، مجبور به تقاضاى 
كمك از ديگران شدم. روزها و هفته ها به هرآنكس كه توان كمك داشت مراجعه 
 «Middle East Forum» كردم و سرانجام موسسه اى در واشنگتن بنام
پا به ميدان گذاشت و نامه اى به چند موسسه حقوقى نوشت تا اگر كسانى 
حاضر به دفاع مجانى از من هستند داوطلب شوند. فرداى آنروز، يكى از مهمترين 
شركتهاى حقوقى آمريكا بنام Sidley Austin پيشقدم شد و يك هيئت وكال 
به سرپرستى Tim Kapshandy از دفتر شيكاگو دفاع از مرا بعهده گرفتند. 

شركت حقوقى مزبور بسيار معروف است و خانم ميشل اوباما همسر رئيس جمهور 
نيز در همين موسسه و در همين شهر شيكاگو همكار وكيل من بود. طبق 
قرارداديكه با من امضاء شد، اين وكال براى وقت خود دستمزدى دريافت نكردند 

اما مخارج جانبى دادگاه، بر دوش من قرار داشت.
در طول پروسه دادگاه بيش از نيم ميليون دالر مخارج جانبى از طرف ما هزينه 
گرديد كه از اين ميزان، بيش از دويست هزار دالر آن توسط من و ميدل ايست 
فوروم پرداخت شد. بخشى از پرداختى هاى من توسط هموطنان تامين گرديد. 
باقيمانده اين مبلغ نيز بدهى من محسوب ميشود كه احتماال با حكمى كه قاضى 

صادر كرده است، بخش عمده آنرا از ناياك خواهيم گرفت.

هدف ناياك از شكايت 
هدف اصلى ناياك همچنانكه از صورتجلسه ماه فوريه 2008 هيئت مديره اين 
سازمان استنباط ميشود، خرد كردن من از طريق شكايت قانونى و شكستن كمر 
من زير مخارج دادگاه بود تا در نهايت، عقب نشينى و شكست من، درس عبرتى 

براى ديگر منتقدان سازمان ناياك باشد.
در نيمه دوم سال 2009، من تصميم به انتشار بخشى از اسناد درونى ناياك 
گرفتم. وكالى ناياك به دادگاه مراجعه و درخواست منع انتشار اين اسناد را كردند. 
قاضى با درخواست آنان مخالفت كرد و به من اجازه انتشار آنها را داد. من به سراغ 
روزنامه واشنگتن تايمز رفتم و پس از يكماه كه مسئوالن روزنامه اسناد مزبور را 
بررسى كردند، مقاله بسيار مهمى در مورد فعاليت هاى البى ناياك و غيرقانونى 

شكست ناياك:
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دانشگاه ييل در سال 1701 ميالدى  تاسيس شده است.

بودن آن به چاپ رساندند كه انعكاس وسيعى پيدا كرد.
همزمان با تالش هاى من براى انتشار علنى اين اسناد، ناياك نيز دست بكار شد 
و براى جلوگيرى از بى اعتبارى شدن تريتا پارسى و ناياك، به سراغ موسسه روابط 
عمومى معروف Brown Lloyd James رفتند. اين موسسه براى معمر قذافى 
و بشار اسد هم كار روابط عمومى و ترميم چهره سياسى انجام ميداد. اين موسسه 
بالفاصله دست بكار شد و يك كارزار بزرگ رسانه اى در دفاع از ناياك و در جهت 

بدنام كردن من بعنوان تروريست، جنگ طلب، نوكر اسرائيل و ... براه انداخت.
در اين مرحله، ناياك و موسسه روابط عمومى اش، دهها مقاله و مصاحبه در 
رسانه هاى فارسى و انگليسى عليه من به چاپ رساندند. بهمن كلباسى از بى 
بى سى يكى از كسانى بود كه با جديتى بيش از ديگران به كمك ناياك آمد و 

با گزارشات يكطرفه و غرض آلود، سعى 
در لجن مال كردن من و دفاع از پارسى 
ايراندوست  و  طلب  صلح  يك  بعنوان 
نمود. محمد سهيمى كه تحت عنوان 
فعاليت  امپرياليست  ضد  و  جنگ  ضد 
پارسى  تريتا  دستيار  نقش  در  ميكند، 
عمل ميكرد و براى جمع آورى امضاء در 
ميان اساتيد دانشگاه تالش ميكرد. وى 
مقاله اى هم عليه من نوشت كه سراپا 
پارسى  تريتا  پاى  سهيمى  بود.  دروغ 
را هم به رسانه هاى فارسى باز كرد و 
محمد فروزنده از تلويزيون انديشه كمك 
شوى  يك  اجراى  با  و  شد  وى  رسان 
تريتا  چهره  ترميم  در  سعى  تبليغاتى، 

پارسى در ميان جامعه ايرانى نمود.

حكم دادگاه براى ابطال شكايت تريتا پارسى و ناياك عليه حسن 
داعى

من در دفاعيه پايانى خودم و همچنين مكمل آن، روى سه نكته اصلى تكيه 
كردم. اول آنكه من از تمامى نوشته ها و اظهارات خودم در مورد شاكيان و اينكه 
نامبردگان البى رژيم ايران در آمريكا هستند دفاع ميكنم و به درستى و صحت 
آن اطمينان دارم و هيچگونه شك و ترديدى در اين زمينه براى شخص من 

وجود ندارد. 
دوم آنكه، طبق قوانين دادگاه و حكم قاضى، اين ناياك و شاكيان هستند كه 
بايد اتهامات وارده يعنى دروغگوئى مرا ثابت كنند و از آنجا كه پس از چهار سال 

و نيم قادر به چنين كارى نبوده اند، شكايت بايستى باطل شود.
سوم، به دليل تقلبات گسترده و دروغگوئى مستمر شاكيان در پروسه كشف 
حقيقت و عدم صداقت در ارائه اسناد مورد درخواستى دادگاه، ناياك و پارسى 
بايستى مورد مجازات قرار گيرند و پرونده شكايت نيز بهمين دليل بايستى 

مختومه اعالم گردد.
از ميان اين سه درخواست، دادگاه به يكى از آنان يعنى عدم توانائى شاكيان 
براى اثبات دروغگوئى من رسيدگى كرد و نيازى به بررسى دو پايه ديگر براى 
ابطال شكايت نديد. درنتيجه، با حكم قاضى، كليه اتهامات ناياك عليه من باطل 

اعالم گرديد. (ص 23)
قاضى در حكم خود، آندسته ازمقاالت من كه به ادعاى ناياك نمونه دروغگوئى 
و تهمت زنى است را مورد بررسى قرار داد و گفت كه شكايت آنان ناوارد است و 
نوشته هاى مرا مستدل، صاحب سند و مدرك دانست و گفت كه حسن داعى 
همواره بدنبل اين بوده است كه براى ادعاهاى خودش مدرك و دليل الزم را ارائه 

نمايد و در جستجوى حقيقت بوده است. (ص 19-14)
از طرف ديگر، ناياك در شكايت خود نوشته بود كه حسن داعى برخى از نوشته 
هاى تريتا پارسى در انتقاد از رژيم ايران را مخصوصا ناديده گرفته است و اگر 
چشم خودش را روى حقيقت نبسته بود و انتقادات پارسى را مورد مالحظه قرار 
ميداد، هرگز وى را بعنوان البيست رژيم ايران معرفى نميكرد. قاضى در پاسخ به 

اين ادعاى ناياك نوشت:
« اينكه تريتا پارسى هراز گاهى يك بيانيه اى ميداد و گناه را بطور مساوى 
به گردن آمريكا و ايران ميانداخت، با اين ايده كه وى قبل از هرچيز يك مدافع 
(advocate) جمهورى اسالمى بود مباينتى ندارد. با توجه به بدنامى رژيم ايران 
در آمريكا، هر مامور كمى باهوش رژيم هم با اينگونه اظهارات تالش ميكند كه 
بعنوان يك طرفدار پروپا قرص رژيم ايران 

معرفى نشود. (ص 12)
در جاى ديگر، قاضى در نتيجه گيرى 
شاكيان  كه  آنچيزيكه   » ميگويد:  خود 
متهم  كه  است  اين  اند  گرفته  ناديده 
(حسن داعى) واقعا به اينكه تريتا پارسى 
و ناياك البيست هاى رژيم ايران هستند 
باور دارد و تنها بهمين دليل هم بدنبال بى 

اعتبار كردن آنهاست. (ص 20)

حكم دادگاه براى مجازات تريتا پارسى و 
ناياك به دليل تقلب و دروغگوئى

نمونه  شكايت،  اين  طوالنى  پروسه 
روشنى از دروغگوئى و تقلب تريتا پارسى 
و ناياك بود و بهمين دليل هم دادگاه آنانرا 
مجرم شناخت و به پرداخت بخش مهمى 

از هزينه هاى وكالى من محكوم نمود. (ص 26-25)
يكى از شگفت آورترين بخش هاى اين پروسه، اخراج كارشناسان استخدامى 
ناياك بود و قاضى شهادت آنان را فاقد ارزش خواند. يكى از آنان با دريافت مبلغى 
زياد از ناياك، مامور شده بود كه مقاالت مرا مطالعه كند و آنطور كه تريتا پارسى 
از قبل از وى خواسته بود، به اين نتيجه برسد كه من در نوشته هايم دروغ گفته 
ام و بدون دليل تهمت زده ام. طنز آنكه همين كارشناس بدليل دروغگوئى و تقلب 

از پروسه دادگاه اخراج گرديد.
اين رفتار، بازتابى از نحوه برخورد تريتا پارسى با پروسه قانونى بود همچنانكه 
خود وى نيز در اين مدت با اظهارات خالف واقع به دادگاه و سوء استفاده از 
پروسه كشف حقيقت، موجب محكوميت اش توسط دادگاه شد و در پايان نيز 

مورد مجازات قرار گرفت.
قاضى درحكم نهائى، با هفت درخواست از هشت درخواست ما براى مجازات 
ناياك و شخص تريتا پارسى موافقت كرد و آنان را به پرداخت بخش مهمى از 
مخارج حقوقى ام محكوم نمود. حكم پانزده صفحه اى قاضى، خالصه اى است 
از همه تقلبات ناياك در اين چهار سال كه شامل دروغگوئى و ندادن اسناد مورد 

درخواستى به متهم (حسن داعى) را شامل ميشود.
به اعتقاد من، ناياك كمتر از ده درصد از اسناد مورد درخواستى دادگاه را در 
اختيار ما قرار داده است و بيش از نود درصد آنرا مخفى نگاه داشته است. من 
بخشى از اين اسناد را دسته بندى كرده و بصورت يك گزارش در آدرس اينترنتى  

زير قرار داده ام كه مورد استفاده هموطنان قرار گيرد.

http://iraniansforum.com/index.php
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آمريكا صاحب 46876 مايل بزرگراه بين ايالتى است.

من و حسن داعى
مهرداد پارسا

در جهان پرآشوب امروز كه زندگانى انسان ها در تبعيض، بى عدالتى، جنگ، 
مرگ و خون خالصه مى شود، در نگرش انسانى نيز به ژرفاى زندگانى،دگرگون 
مى شود و درك ما را از زيبايى هاى كوچك اين جهان بزرگ به چالش مى كشاند  
به گونه اى كه در انبوه هنجارها و ناهنجارى ها، كنش ها و واكنش ها، زشتى ها و 
زيبايى ها گم مى  شويم. الجرم ديدگاه ما از روند زندگانى به فراسوى آرزوها كشيده 
مى شود و ما را وامى دارد كه در معيار و سنجش و ديدگاه خود تجديد نظر كنيم. 
به ويژه ما روزنامه نگاران را كه در واكاوى جامعه و بررسى رويدادها مجبوريم بيش 
از هر انسان ديگرى تماشا گر فراز و فرودها، بى عدالتى ها، نابرابرى ها و رنج هاى 
خواسته و ناخواسته  مردمانى باشيم كه همه در جستجوى عدالت و حق انسانى 

خود، يعنى «آزادى» تالش مى كنند و بهاى سنگينى نيز مى پردازند.
براى من كه از نوجوانى، روزنامه نگارى را پيشه  خود كرده ام و پيوسته كوشيده ام 
كه رسالت حرفه اى خود را در صداقت و رستگارى محفوظ بدارم تا مخاطب 
من در هر رسانه «نوشتارى، ديدارى، شنيدارى» ترديدى از ارائه  من در بازتاب 
رويدادها به خود راه ندهد، به تدريج مرا به انسانى بدل كرده كه از درون خويش 
بيرون آيم و به ديگرى بپيوندم تا ژرفاى زندگانى را در بعد ذات و معنا تجربه نمايم 
و البته با تكيه بر ذات حرفه روزنامه نگارى، به قول معروف گاه پركشيم تا بى نهايت 
و گاه چون مرغكى آرام بر شاخ سار، لذا در نگرش و روند زندگى با لمس زشت 
و زيبا، آرزوى پر پرواز به آسمان ها تا از اين خاكدان بر پريم تا اگر بتوانيم زمين 
ديگرى بسازيم و آسمان ديگرى. ولى افسوس كه ما را نه بالى و نه توانى تا از اين 

زندان خاكى بگريزم... و دقيقاً اين جاست سخن كليم كاشانى:
گر آخرين فريب تو اى زندگى نبود
 اكنون هزار بار رها كرده بودمت

و اميد، انگيزاننده انگيزه ها مى شود و روح پر اميد در افالك به پرواز در مى آيد 
كه سرانجام حق به حق دار مى رسد. 

و بدين سان عقربه ترازوى عدالت، هرگز براى رندان به ميزان نمى ايستد، نور 
بر تاريكى غلبه مى كند و پيروزى از آن انسان هايى است كه در يك رنگى ها 
توانسته اند راستكارى را در نمود عدالت بنمايانند، پديده اى كه تاثير مثبت خود را 
در جامعه خواهد گذاشت كه به دور از هر رنگ و نيرنگ، جهان را آبادان كنيم و 
باور ملى و ديرينه خود را كه بر اصول انديشه و گفتار و كردار نيك استوار است 
به نمايش بگذاريم كه راه در جهان يكى است، آن هم راه راستى است كه راستى 

بهترين خوشبختى است...

نكته  مهم:
شرايط كنونى كشورمان ايران كه همه به آن مديون هستيم و آن چه كه به 
ناحق بر آن رفته است، چراغى را به دست ما داده است كه از حدس و گمان هاى 
بازيگران خيمه شب بازى سياسى، به باورى دست يابيم كه مى توانيم اگر بخواهيم... 
و از زندگى فالكت بار امروز كه دزدان چراغ به دست در پرتو شعارهاى فريبنده 

براى ما ساخته اند نجات يابيم. 
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نيروهاى نظامى آمريكا بر 5 بخش زمينى، هوايى، دريايى، تفنگداران و گارد ساحلى تقسيم مى شود. 

اين مهم و جستجوى راهكارهاى نجات، به نوعى خواسته يا ناخواسته وظيفه ما 
روزنامه نگاران را صد چندان مى كند كه از حرفه خود به عنوان ابزارى سازنده در 
روشن گرى افكار عمومى بهره گيريم و راه رسيدن به آرمان هاى ملى را كوتاه تر 
نماييم. با صداقت و از خود گذشتگى و با احساس يك سرباز در ميدان جنگ، 
آن هم در جنگ با گرگ هاى درنده، بى هراس از هرگونه دسيسه و توطئه پيشروى، 
چرا كه ايران پريشيده و ملت پريشان ايران ما، نياز به نوازش همه ما دارد و ابتدا 
بايد به اين باور برسيم كه ايران مان وديعه  مقدسى است كه از سوى نياكان مان به 
ما سپرده شده و ما هم بايد اين وديعه يا ميراث گرانبها را كامل تر و غنى تر بدست 

نسل هاى آينده بسپاريم.

و اما من و حسن داعى:
رفته ام  دست  از  هنرمند  و  روزنامه نگار  دوست  توصيه   به  پيش  سال  چند 
«منوچهر سخائى» با سامانه اى در شاهراه اينترنت آشنا شدم كه سرتيتر آن «در 
جستجوى حقيقت» بود، سامانه اى كه آقاى حسن داعى، با پژوهش هاى گسترده، 
به نگارش و درج مقاالتى در آن پرداخته بود كه طى آن پرده از كوشش هاى ضد 
ايرانى گروهى برمى داشت كه به نام هاى «شوراى آمريكايى ايرانى» و سازمانى 
به نام «ناياك» به ويژه از شخصى به نام «تريتا پارسى» كه مخالف خواست ملت 
ايران يعنى «سرنگونى رژيم واپسگراى حاكم بر ايران» قدم بر مى دارد و با نفوذ در 
وزارت خانه ها و كنگره آمريكا و حتى كاخ سفيد، با پول ملت ايران و بودجه هاى 
محرمانه دزدان چراغ به دست و جهان خوار «شركت هاى معظم نفتى» در هم سو 
كردن سياست هاى آمريكا، تنها ابرقدرت جهان، براى حضور شركت هاى نفتى در 
ايران و چپاول منابع نفت و گاز كشورمان و نيز حفظ نظام به اصطالح جمهورى 

اسالمى كه نه جمهورى است و نه اسالمى، اهتمام مى ورزد.
حس كنجكاوى من روزنامه نگار موجب شد كه شايد اولين برنامه ساز تلويزيون 
پارس بودم كه با اين پژوهشگر فرهيخته  ايران يار هم صدايى نمايم و صداى 
محدود ايشان را در سايت «در جستجوى حقيقت» به گستره رسانه اى بكشانم 
كه همه ايرانيان در جهان از كوشش هاى ايشان آگاه شوند، آنانى كه در خارج 
از كشور و به ويژه در آمريكا، به دام حيله و تزوير او افتاده بودند، آن هم ايرانيان 
تحصيل كرده و عاشق خدمتى كه احساس دين و وظيفه به زاد و بوم خويش را 

داشتند. 
به هر روى اين كوشش و شناخت بيشتر از آقاى حسن داعى، پاى ايشان را 
به بسيارى از رسانه هاى دوست و دشمن كشانيد، دوستان با هدف روشنگرى 
و خدمت به مردم و دشمنان با ماموريت و با هدف ابتذال كشاندن ايشان وارد 
عمل شدند و البته در اين راستا عامالن رژيم هم در دلسرد كردن روزنامه نگارى 
چون من كه از خون پدر مى گذرم، اما از وطنم نمى گذرم وارد عمل شدند، شايد 
بتوانند اين ارتباط ملى بين من و آقاى داعى را قطع كنند، اما وعده ما در بامداد 
هر سه شنبه با آقاى داعى و در افشاگرى پايدار ماند و كوشش آقاى حسن داعى 
و ياران شان در سازمان «پيك» ادامه يافت تا آن جا كه «تريتا پارسى» كه بسيارى 
مى انديشند با نامى زنانه حتماً يك زن و نه مرد است، از وحشت رسوايى وارد عمل 
شد، هم از آقاى حسن داعى به دادگاه شكايت برد و هم تحت عناوين مجعول 
سازمان هاى حقوق بشرى و انجام مصاحبه هاى راديو و تلويزيونى با دوستان و 
ياران پشت پرده خود، به مطرح كردن چهره كريه خود و مشروع جلوه دادن 
اقدامات ضد ايرانى اش پرداخت، شايد آبروى كاذب از دست رفته را بازيابد غافل 

از اين كه...

فرار ترتيا پارسى از لوس آنجلس:
با خبر شدم كه «تريتا پارسى» زير پوشش يك سازمان حقوق بشرى و بنا بر 
دعوت شهردار ايرانى بورلى هيلز، قرار است يك سخنرانى در كتابخانه اين شهر در 

لوس آنجلس ايراد كند...
شهر  وقت  ايرانى  شهردار  دلشاد)  (جيمى  آقاى  از  كه  شناختى  از  توجه  با 
شهر  شهردار  بورلى هيلز،  جاى  به  «اى كاش  اين كه  او،  آرزوى  و  بورلى هيلز 
زادگاهش شيراز بود» و دلبستگى ايشان به فرهنگ و تاريخ ايران، بعيد دانستم 
كه چنين دعوتى از سوى ايشان صورت گرفته باشد، لذا بى آنكه در اين مورد 
سخنى با ايشان در ميان گذاشته باشم، از ايشان دعوت كردم رسماً در برنامه  
زنده  تلويزيونى ام در تلويزيون پارس حضور يابند و طبق معمول ايشان هم 
پذيرفتند و با دو نفر ديگر از طريق «اسكايپ» آقاى حسن داعى و خانم ماندانا 
زندكريمى در واشنگتن دى سى، مسئله حضور «تريتا پارسى» را مطرح كردم،  
ابتدا آقاى داعى از شخصيت ضد ايرانى وى و خانم زندكريمى از همزمانى اين 
سخنرانى در ارتباط با طرح اليحه   تحريم هاى آمريكا عليه رژيم اسالمى ايران در 
كنگره  آمريكا و سپس آقاى شهردار بورلى هيلز از عدم آگاهى روشنگرى كردند و 
من بدينسان، مردم را آگاه ساختم و روز بعد براى تهيه  فيلم و گزارش به محل 
سخنرانى ايشان كه براى چند ساعت از كتابخانه  كرايه شده بود رفتم. بيش از 
دويست نفر در محل سخنرانى حضور يافته بودند و در انتظار شنيدن بيانات 
آقاى «تريتا پارسى» و البته ده درصد حضار چهره هاى ناشناخته... و به هر روى 
گرداننده جلسه كه ايرانى بود و براى ايرانيان حاضر در جلسه به زبان انگليسى 
سخن مى گفت، از حضور مردم سپاسگزارى كرد و اظهار داشت كه البته مى دانيد 
طبق اصول، هرگونه عكاسى و فيلمبردارى هم از اين گونه جلسات ممنوع است 
و در اين لحظه با توجه به سوابق، من به اعتراض برخاستم و گفتم،: اينجا 
آمريكاست، يك كشور آزاد است  و شما حق نداريد به من روزنامه نگار بگوييد 
كه از اين جلسه  فيلم و گزارش تهيه نكنم، به ويژه آن كه من به اين جا آمده ام 
تا در گزارش خود به ملت ايران نشان دهم كه شما چه مى كنيد... و در پى اين 
سخنان ده درصد ناشناخته در جلسه فرياد اعتراض آن هم با الفاظ ركيك كه هر 
چه مدير جلسه مى گويد بايد اجرا شود. كه در آن لحظه من با فرياد رو به حضار 
كردم و گفتم، از طرفداران ملت ايران خواهش مى كنم، جلسه را ترك كنند، كه 
ناگهان در ميان موج ناسزاهاى طرفداران آقاى «تريتا پارسى» همه جمعيت بلند 
شدند و در همين موقع «تريتا پارسى» هم با رنگى پريده و وحشت زده وارد سالن 
شد و به مدير جلسه كه هم چنان پشت ميكروفن بود، دستور داد كه فوراً جلسه 
را تعطيل كنيد و زودتر برويم و خود از سالن خارج شد، كه البته فيلم اين ماجرا 
پس از پخش از تلويزيون پارس در شبكه «يوتويوب» نيز منتشر شد و رسوائى 

ديگرى را براى «تريتا پارسى» به وجود آورد. 

سرانجام و چند سال بعد
روز پنج شنبه سيزدهم سپتامبر برابر با بيست و سوم شهريور ماه كه توسط 
آقاى مهندس امير شجره مدير تلويزيون پارس آگاه شدم كه آقاى حسن داعى 
در دادگاه فدرال واشنگتن دى سى سرفراز و پيروز گشته است، با سرفرازى بسيار 
نخستين روزنامه نگارى بودم كه خبر اين پيروزى را به آگاهى مردم رساندم و 
گفتم: « سرانجام عقربه ترازوى عدالت در حقانيت يك ايران يار به نام حسن داعى 
به ميزان خويش قرار گرفت» و شاكيان ايشان به جرم دروغگويى محكوم شدند و 

اين جاست كه همواره حق بر باطل پيروز است. 
به هر روى پيروزى آقاى حسن داعى، در حقيقت پيروزى ملت ايران است كه 
سال هاست عليه بى عدالتى، بى تقوايى، ظلم، جور، فساد، فحشا، چپاول و غارتگرى 
رژيم حاكم و ياران و البيست هاى آنان كه در خون جوانان و مردم آزادى خواه 
ايران تغذيه مى كنند، در حال مبارزه اند. بى ترديد نور بر تاريكى غلبه خواهد كرد 

به ويژه آنكه شهريور ماه، شهريارى و ساالرى است. 
خداى بزرگ، ايران را از دروغگويان، جاسوسان و ايران فروشان محفوظ نگه دارد. 

شادزى- مهرافزون



IRANSHAHR MAGAZINE 33

ايرانشهر33
C  Copyright 2012 Ketab Corp.

12

هر روز در آمريكا 1422 عنوان روزنامه منتشر مى شود. 

پرونده

حسن داعى 
برگرفته از سايت در جستجوى حقيقت

يكى از اين مالقات هاى پنهان، در اگوست 2008 يعنى سه ماه قبل از پيروزى 
اوباما در انتخابات رياست جمهورى برگزار شد و هيئتى از طرف احمدى نژاد و به 
سرپرستى مشاور ارشد او «مجتبى هاشمى ثمره» در شهر الهه در هلند با گروهى 
از سياستمداران آمريكائى مذاكره نمود. دو ماه بعد در دسامبر، هنگاميكه اوباما 
به رياست جمهورى آمريكا انتخاب شده بود، يكبار ديگر هيئتى به سرپرستى 
«هاشمى ثمره» در شهر وين با گروهى از مشاوران اوباما ديدار و گفتگو كردند. 
مسئول گروه آمريكائى را ويليام پرى وزير دفاع سابق آمريكا و مسئول امنيت 

ملى در تيم انتخاباتى اوباما به عهده داشت و 
چند تن از نمايندگان كنگره نيز درآن حضور 

داشتند.
مالقات هاى پنهان بين رژيم ايران و آمريكا 
در  منجمله  يافت  ادامه  نيز  سال 2009  در 
آوريل و تنها چند هفته قبل از نمايش انتخابات 
رياست جمهورى در ايران، مجددا گروهى از 
در  آمريكائى  هيئت  يك  با  رژيم  وابستگان 
ليختن اشتاين ديدار و گفتگو كردند. ژنرال 
آيكنبرى (KarlEikenberry) كه  بعنوان 
سفير اوباما در افغانستان منصوب شده بود نيز 

در اين ديدار حضور داشت. 
يكى از كسانيكه در دو ديدار با هاشمى ثمره (و مالقات هاى ديگر با احمدى 
نژاد، رحيم مشائى و محمد خزائى سفير كنونى رژيم در سازمان ملل) شركت 
داشت تريتا پارسى رئيس سازمان «ناياك» بود كه شخصا براى اين مالقات هاى 
پنهان با نمايندگان احمدى نژاد داللى و بازارگرمى مى كرد. برخى از جزئيات اين 
ديدارها و همچنين مذاكرات و بده بستان هاى ديگر بين آمريكا و نمايندگان رژيم 
ايران، از جمله اسنادى است كه در جريان شكايت حقوقى البى طرفدار رژيم ايران 
از من، بدست آمده است. اسناد دادگاه تا نيمه سال 2009 را شامل مى شود، و 
از همين رو، مذاكراتى كه بعد از اين تاريخ انجام گرفته است هنوز مورد كنكاش 

قرار نگرفته اند. 
اوباما كه به نتيجه بخش بودن مذاكرات هسته اى اميد زيادى داشت، از همان 
فرداى ورود به كاخ سفيد وارد عمل شد و با ارسال دو نامه محرمانه به خامنه اى و 
پخش پيام ويدئويى و تبريك نوروز، راه را براى سازش خيالى بين دو كشور فراهم 
مى كرد. چند ماه بعد، و در اوج جنبش مردمى در ايران، هيالرى كلينتون كه در 
حال تدارك مذاكرات هسته اى با جليلى در ژنو بود، چند «كارشناس» ايرانى را 
براى مشورت و صرف شام به وزارت خارجه دعوت كرد. هر هفت نفر كارشناسى 
با  همزيستى  و  كنارآمدن  طرفدار  همگى  شد  منتشر  رسانه ها  در  نامشان  كه 

حكومت ايران بودند و اكثر آنان در مذاكرات پنهان بين آمريكا با رژيم، شركت و يا 
نقش فعال داشتند. در طول جنبش نيز، همين كارشناسان به اوباما اندرز مى دادند 
كه با حفظ «بيطرفى»، منتظر بماند تا «گرد و خاك» در كشورمان فرو نشيند تا 

سازش با خامنه اى بطور كامل انجام پذيرد.
ارزيابى نادرست اوباما از ساختار و ماهيت رژيم ايران، به ميزان زيادى محصول 
و زائيده البى بسيار گسترده اى بود كه توسط برخى از محافل بانفوذ واشنگتن و 
بخصوص كمپانى هاى بزرگ آمريكا در دوران جرج بوش شروع شد و با پيروزى 
حزب دموكرات در انتخابات كنگره در سال 
طلب  صلح  با  البى  اين  گرفت.  اوج   2006
نشان دادن حكومت ايران، گناه بن بست در 
روابط ايران و آمريكا را به گردن جرج بوش و 
جنگ طلبى وى انداخت و به تبليغ اين نظريه 
پرداخت كه اگر فرد ديگرى در كاخ سفيد قرار 
گيرد، سازش و معامله با رژيم ايران به آسانى 

در دسترس قرار دارد. 
از سال 2007 به بعد، البى طرفدار مماشات 
با انتشار ده ها گزارش و برگزارى كنفرانس و 
سمينارهاى متعدد، تبليغات خود را روى سه 
موضوع متمركز نمود: اوال رژيم ايران با ثبات است و هيچ تهديد جدى در مقابل 
آن قرار ندارد. ثانيا مردم ايران در اكثريت بزرگ خود، خواهان اصالحات در درون 
همين نظام مى باشند و تغيير رژيم يا سرنگونى از هيچ حمايت جدى در جامعه 
ايران برخوردار نيست. ثالثا، آمريكا كه تاكنون به دنبال معامله و سازش با اصالح 
طلبان يا ميانه روهاى رژيم بوده، بايد از اين پس با خامنه اى و احمدى نژاد مذاكره 

و گفتگو نمايد. 
البى مماشات با راه اندازى ديدارهاى پشت پرده و تبليغ روى ثبات رژيم و 
آمادگى اش براى سازش، و با اين استدالل كه سختگيرى و تحريم باعث رنجش 
رژيم ايران و از بين رفتن چشم انداز توافق بين دو كشور خواهد شد، توانست از 
سال 2007 تا نيمه 2010، از اعمال فشار عليه ايران جلوگيرى كرده و در جريان 
جنبش نيز جلوى حمايت جدى آمريكا و اروپا از مبارزات دموكراسى خواهانه 

مردم ايران را بگيرد.

پيشينه مذاكرات پنهان بين دو كشور
مذاكرات پنهان و منظم بين نمايندگان آمريكا و فرستادگان جمهورى اسالمى از 
سالها قبل جريان داشت و بخشى جدائى ناپذير از البى گسترده اى بود كه از سال 
1997 توسط كمپانى هاى بزرگ آمريكا براه افتاد كه هدف اصلى آن برداشتن 

گفتگوهاى پنهان بين آمريكا و 
جمهورى اسالمى 

در تابستان 2009 و پس از انتخابات قالبى رياست جمهورى در ايران، ميليونها نفر از مردم بجان آمده كشورمان به خيابان آمدند و رژيم واليت 
فقيه را تا آستانه سقوط به عقب راندند. در همان حال، باراك اوباما براى مذاكرات هسته اى و معامله با سركوبگران حاكم بر كشورمان آماده مى شد 
و به جاى حمايت صريح و روشن از جنبش عظيم مردم ايران، به بيانيه هاى خشك و بى معنا بسنده كرد تا مبادا باعث رنجش خامنه اى شده و 
سازش خيالى با وى نقش برآب شود. مردمى كه با شعار «اوباما، اوباما،يا  با اونا يا با ما» از رئيس جمهور آمريكا تقاضاى كمك مى كردند، نمى دانستند 

كه از يكسال قبل ازآن، اوباما مذاكرات پنهان خويش با احمدى نژاد را شروع كرده و در توهم معامله با رژيم ايران فرو رفته بود.
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خبرگزارى رسمى دولت آمريكا (BBG) نام دارد. 

پرونده

تحريم هاى اقتصادى و بازكردن راههاى كسب و تجارت با جمهورى اسالمى 
بود. در اين سال البى كمپانى هاى بزرگ آمريكا بنام USA*Engage آغاز بكار 
كرد و درهمين راستا و به منظور مشروعيت بخشيدن به فعاليت هاى اين البى، 

گروه هاى ريز و درشتى تحت نام ايرانيان مقيم آمريكا شروع به فعاليت نمودند. 
از سال 1997 تا 2001 اين البى به عنوان بانفوذترين گروه فشار در واشنگتن، 
سياست آمريكا در رابطه با ايران را هدايت مى كرد. در اين دوره، بيل كلينتون 
دست دوستى بسوى جمهورى اسالمى دراز كرد اما با بى توجهى رژيم مواجه شد 
و به همين دليل نيز البى مماشات در ميانه سال 2001 ضعيف و ناكارآمد گرديد.
با شكست البى مماشات و بدنبال حمالت تروريستى القاعده در سپتامبر 2001، 
احتمال تيره شده روابط بين آمريكا با جمهورى اسالمى افزايش يافت و از همين 
رو، محافل طرفدار دوستى با رژيم ايران كه تا اين زمان پشتيبان اصلى البى 
مماشات بودند، وارد عمل شدند و با راه اندازى مذاكرات پشت پرده و با باز نگاه 
داشتن درهاى گفتگو بين دو كشور از تغيير سياست آمريكا و اتخاذ سياست هاى 
خصمانه عليه رژيم جلوگيرى نمودند. با توجه به افشاى برنامه هسته اى جمهورى 
اسالمى در سال 2002 و همچنين كارزار گسترده ضد آمريكائى رژيم در عراق، 
سياستمداران  دادن  فريب  براى  پنهان  مذاكرات  اين  ويژه  جايگاه  به  مى توان 

آمريكائى در جهت ادامه سياست مماشات با حاكمان تهران واقف شد. 

مذاكرات پنهان در باره افغانستان و عراق (2001 تا 2003)
در سپتامبر 2001 و به دنبال حمالت تروريستى القاعده در نيويورك، آمريكا 
براى حمله به افغانستان آماده مى شد و به كمك رژيم ايران احتياج داشت و در 
نتيجه، مذاكرات پنهان با نمايندگان دولت ايران را شروع كرد. اين مذاكرات كه 
رسمى اما غير علنى بود، پس از اشغال افغانستان ادامه يافت و به همكارى براى 
حمله به عراق و تشكيل رژيم آينده اين كشور نيز گسترش داده شد. اين دسته از 
مذاكرات در ماه مه 2003 از طرف جرج بوش خاتمه يافت. از طرف آمريكا رايان 
كروكر (وزارت خارجه) و زلماى خليل زاد (نماينده كاخ سفيد) در اين مذاكرات 
شركت داشتند و از طرف ايران نيز محمد جواد ظريف (سفير رژيم در سازمان 

ملل) و كمال خرازى (وزير خارجه) حضور داشتند. 
اگرچه 7 سال پس از پايان اين مذاكرات هنوز از ميزان بده و بستان بين دو 
كشور در آن دوره اطالع كاملى در دست نيست اما آنطور كه هيالرى من لورت 
(Hillary Mann Leverett) يكى از مسئوالن آن دوره وزارت خارجه آمريكا 
در مقاله خود در گذشته نوشت، يكى از امتيازاتى كه بوش به ايران داد بمباران 

قرارگاه اشرف متعلق به مجاهدين خلق بود.
مذاكرات با جناح رفسنجانى و خاتمى (2001 تا 2008)

همزمان با مذاكرات دو كشور بر سر افغانستان و عراق، بنياد برادران راكفلر كه يكى از 
اصلى ترين حاميان دوستى و همزيستى با رژيم ايران است به همراه محافل بانفوذى 
كه براى برداشتن تحريم عليه ايران فعاليت مى كنند وارد عمل شد و سلسله ديدارهاى 
پنهان و غير رسمى بين آمريكائيان و وابستگان رژيم را آغاز نمود. سازمان آمريكائى 
مسئوليت   United Nations Association of the USA
در  گرفت.  عهده  به  را  كنندگان  شركت  از  دعوت  و  ديدارها  اين  برگزارى 
موسسه همكارى  با  و  سوئد  در  اكثرا  كه  شد  برگزار  ديدار   14 دوره  اين 

 Stockholm International Peace Research Institute بود.
سرپرستى گروه هاى آمريكائى را توماس پيكرينگ (Tom Pickering) و 
ويليام لورز (William Luers) به عهده داشتند. پيكرينگ معاون كمپانى 
بوئينگ و از اعضاى اصلى شوراى آمريكائى- ايرانى به مديريت هوشنگ امير 
احمدى بود و همواره براى لغو تحريم هاى اقتصادى عليه ايران فعاليت مى كرده 

است. وى دو سال پيش به شوراى ناياك به رياست تريتا پارسى پيوست.
شركت كنندگان ايرانى در اين مذاكرات از طرف مجمع تشخيص مصلحت 
(رفسنجانى) و «دفتر مطالعات سياسى و بين المللى وزارت امور خارجه» كه در 
كنترل دوستان رفسنجانى و خاتمى قرار داشت، انتخاب مى شدند. آخرين ديدار 

اين دوره در فوريه 2008 برگزار گرديد. 
در سال 2007، احمدى نژاد روند تصفيه و حذف جناح رفسنجانى را بطور 
جدى در دستور كار خود قرار داد و براى قطع نفوذ اين جناح در خارج از كشور 
و بخصوص آمريكا وارد عمل شد. در اولين گام هاله اسفنديارى و چند تن از 
دوستان وى كه در مذاكرات و مراودات پنهان بين آمريكا با جناح اصالح طلب 
و رفسنجانى نقشى جدى داشتند دستگير و مورد غضب قرار گرفتند. بدنبال 
آن، منوچهر متكى به طرف هاى آمريكائى اطالع داد كه گفتگوهاى پنهان تا 
اطالع ثانوى تعطيل خواهند شد. دو ماه بعد در آوريل 2008 استفان هاينز 
(Stephen Heintz) رئيس «بنياد برادران راكفلر» براى جلب نظر مقامات 
ايران و راه اندازى مجدد اين ديدارها به تهران رفت و قرار شد كه در دور جديد 
مذاكرات نمايندگان جناح مسلط در كشور يعنى وابستگان احمدى نژاد شركت 

كنند. 
ديدارها و مذاكرات پنهان دراين دوره اگرچه بطور رسمى هيچ نتيجه اى نداشت 
ولى ادامه آن باعث مى شد كه اميد سازش با رژيم ايران هميشه زنده نگاه داشته 

از راست به چپ: محمود احمدى نژاد، اسفنديار رحيم مشائى، مجتبى هاشمى ثمره، تريتا پارسى، استفان هاينز (Stephen Heintz) رئيس بنياد برادران راكفلر، پرزيدنت اوباما
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كتاب «زخم و گمان» را ادموند ويلسون به رشته تحرير درآورده است.

شده و از سخت تر شدن سياست آمريكا جلوگيرى نمايد. در سال 2005 هيئت 
ايرانى و آمريكائى مشتركا طرحى براى حل 
مسئله اتمى ايران ارائه كردند كه ادامه غنى 
سازى در ايران يكى از محور هاى اصلى آن 
بود. اين پيشنهاد به جائى نرسيد زيرا در نيمه 
و  شد  جمهور  رئيس  نژاد  احمدى   2005
طرف هاى ايرانى كه در تهيه اين طرح شركت 
داشتند از ساختار قدرت اخراج شدند. آنطور 
اند،  داشته  بيان  راكفلر  بنياد  مسئوالن  كه 
تمامى اين ديدارهاى پنهان بين دو كشور با 
اطالع كاخ سفيد و وزارت خارجه آمريكا بود و 
قبل و بعد از هر مالقات، مسئوالن در جريان 

مسائل مطرح شده و ميزان پيشرفت آنها قرار مى گرفتند. 

دوران احمدى نژاد و نقش كليدى تريتا پارسى
از اواخر سال 2005 و بخاطر سياست هاى غلط جرج بوش در خاورميانه، 
گروه هاى ضد جنگ آمريكا در ائتالفى گردهم آمدند تا از شروع يك جنگ 
كه  «كاسمى»  همچنين  و  ناياك  سازمان  كنند.  جلوگيرى  ايران  عليه  ديگر 
و  پيوستند  گروه ها  اين  به  مى كردند  همكارى  ايران  رژيم  عوامل  با  مستقيما 
تريتا پارسى توانست متحد اصلى خود يعنى البى كمپانى هاى بزرگ آمريكا 
كه  مجموعه  اين  كند.  ائتالف  اين  وارد  را   USA*Engage آن  رأس  در  و 
Campaign for a new American policy on Iran” (CNAPI) يا 
«كارزار براى يك سياست جديد در مورد ايران» نام دارد از سال 2008 تحت 
كنترل ناياك قرار گرفت و توانست آنرا به يك البى تمام عيار در جهت جلوگيرى 
از فشار و تحريم عليه جمهورى اسالمى تبديل نمايد. الزم به ذكر است بخشى از 

اسناد داخلى مربوط به اين البى را كه از طريق دادگاه بدست آورده ام. 
اسناد داخلى ناياك نشان مى دهد كه از اولين روزهاى سال 2006، تريتا پارسى 
و متحدين آمريكائى اش، تالش خود را روى صلح طلب نشان دادن رژيم ايران و 
آمادگى اش براى مذاكره و سازش متمركز كرده بودند. يكى از مهمترين برگ هاى 
تبليغاتى كه مورد استفاده آنان قرار گرفت، پيشنهاد موسوم به معامله بزرگ بود 
كه سه سال قبل از آن يعنى در سال 2003 توسط صادق خرازى (سفير رژيم 

در فرانسه) نوشته و از طريق كارفرماى تريتا پارسى (باب نى نماينده كنگره) به 
كاخ سفيد فرستاده شد و با بى اعتنائى جرج 
بوش مواجه گشت. نگاهى كوتاه به بخشى از 
اسناد دادگاه، كارزار تبليغى البى مماشات را 

در معرض ديد قرار مى دهد.
28 مارس 2006 تريتا پارسى بطور جداگانه 
با محمد جواد ظريف (سفير احمدى نژاد در 
سازمان ملل) و همچنين محمد نهاونديان 
(دستيار على الريجانى) در نيويورك ديدار 
پيشنهاد  از  اى  نسخه  ظريف  جواد  نمود. 
اختيار  در  انتشار  براى  را  بزرگ  معامله 

«پارسى» قرار داد. 
چند هفته پس از ديدار با ظريف، تريتا پارسى و گارت پورتر (يكى از روزنامه 
نگاران چپ آمريكائى) مشتركا «پروژه مذاكره با ايران» را راه اندازى نمودند. بر 
طبق ايميل و سندى كه ضميمه آن شده، قرار بود كه اين پروژه 9 ماه يعنى تا 
مارس 2007ادامه داشته باشد و اين دو نفر نزديك به 90000 دالر بودجه براى 
آن اختصاص داده اند. تريتا پارسى مسئول اين پروژه بود و براى تبليغ رابطه خود 
با سران رژيم مى گويد: «به ندرت مى توان تحليلگرى در واشنگتن پيدا كرد كه 
مانند دكتر پارسى تا اين ميزان به مسئولين اصلى رژيم ايران دسترسى داشته 
باشد.» يك هفته بعد در 19 مه، پارسى در ايميل خود به ظريف نتيجه فعاليت 
هاى خود را گزارش مى دهد و مى گويد كه با كمك دوستانش در حال راه اندازى 

دو كنفرانس است كه ظريف در آنها سخنرانى نمايد.
در همين زمان انتشار و تبليغ روى داستان معامله بزرگ و آمادگى رژيم براى 
صلح و سازش با آمريكا از طرف پارسى و متحدان وى شروع شد. گارت پورتر 
در مقاله اى در نشريه «آنتى وار دات كام»، پيشنهاد معامله بزرگ را براى اولين 
بار بصورت دقيق شرح داد و نوشت: «تريتا پارسى كه متخصص سياست خارجى 
ايران در دانشگاه جان هاپكينز است نسخه اى از اين سند را در اختيار ما قرار داد و 
گفت كه آنرا در اوائل سال جارى از يكى از مقامات ايران گرفته است ولى نمى تواند 

نام وى را فاش كند» 
سه هفته بعد، گلن كسلر خبرنگار واشنگتن پست نيز با دريافت نسخه اى از 
اين پيشنهاد كه توسط پارسى در اختيارش قرار گرفته مقاله مفصلى در مورد 
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از آثار اسكاروايلد مى توان به كتاب «زن بى اهميت» اشاره كرد.

داستان معامله بزرگ مى نويسد و يكبار ديگر روى آمادگى رژيم ايران براى صلح 
و همچنين بى توجهى جرج بوش به آشتى جوئى ايران تأكيد مى كند. گلن كسلر 
نيز مى گويد كه يكى از مقامات رژيم، نسخه اى از اين پيشنهاد را به تريتا پارسى 

داده است.
كنفرانس   New American Foundation و ناياك  فوريه 2007   14
مهمى در كنگره برگزار كردند كه تريتا پارسى، فلينت لورت و لورانس ويلكرسون 
رئيس دفتر وزير خارجه (كالين پاول) در آن سخنرانى نمودند و آمادگى رژيم 
ايران براى صلح در سال 2003 و بى اعتنائى جرج بوش به آشتى جوئى ايران را 

مورد تأكيد قرار دادند.
در 23 اگوست جواد ظريف كه به ايران رفته است به نيويورك باز گشتت و تريتا 
پارسى در ايميلى كه به او فرستاد تقاضا كرد تا پيشنهادى را كه ظريف با خود 
آورده مشاهده كند. پارسى در ايميل خود نوشت كه احتماال نمايندگان كنگره از 

اين پيشنهاد خوششان مى آيد:
«اميدوارم كه حالتان خوب باشد و از تهران بازگشته ايد. خيلى دلم مى خواهد 
كه بتوانم پيشنهاد را ببينم يا از محتواى آن باخبر شوم. اگر اين پيشنهاد قابل 
توجه باشد، نمايندگان كنگره آنرا پيشنهادى منطقى خواهند يافت حتى اگر كاخ 

سفيد خوشش نيايد.» 
روز 25 اكتبر تريتا پارسى دو نفر از نمايندگان دموكرات كنگره را به ظريف 
معرفى مى كند و مى گويد اينها مخالف جرج بوش هستند و تمايل دارند با ظريف 

ديدار داشته باشند. در اين ايميل تريتا پارسى 
هدف نمايندگان از ديدار با ظريف را توضيح 
مى دهد و در پايان نيز هدف مشترك خودش 
و ظريف براى اينگونه مذاكرات و ديدارها را 
به روشنى بيان مى كند: «كاهش تشنج بين 
دو كشور بسيار ضرورى است زيرا ازاين طريق 
مى توان به اهداف داخلى و منطقه اى دست 

يافت.»
ديدار  ليچ  و  گيلكرست  با  شما  «ازاينكه 
از  خيلى  شدم.  خوشحال  كرد  خواهيد 
كه  هستند  هم  كنگره  ديگر  نمايندگان 
خواهان ديدار با شما هستند كه بسيارى از 

آنان دموكرات هاى بسيار مورد احترامى هستند. بنابه برخى دالئل اين نمايندگان 
مستقيما با شما تماس خواهند گرفت. هدف نهائى آنان ديدار با نمايندگان 

مجلس در ايران است.
اين گروه از اعضاى كنگره از سياست خارجى جرج بوش بسيار ناراضى اند و 
نمى خواهند كه همين طور ساكت بنشينند تا بوش موقعيت آمريكا در جهان را 
خرابتر كند. اين افراد مايلند كه وارد عمل شوند و حاضر به ريسك پذيرى در اين 
زمينه نيز هستند. دليل ما نيز براى اينكار اين است كه معتقديم ديالوگ براى 
هر دو طرف مفيد است زيرا كاهش تشنج براى دستيابى به اهداف منطقه اى و 

اهداف داخلى بسيار ضرورى است.»
ظريف نيز در ايميل خود از پارسى براى ترتيب دادن اين ديدارها تشكر مى كند 

و اجراى جزئيات آنرا به وى واگذار مى نمايد.
تالش هاى تريتا پارسى و متحدان وى براى صلح طلب نشان دادن رژيم و 
همچنين تالش در جهت وصل كردن نمايندگان كنگره به سفير رژيم در سازمان 
ملل بى اثر نبود و همانطور كه اسناد دادگاه نشان مى دهد، بسيارى از نمايندگان 
كنگره از حزب دموكرات با ظريف تماس و ارتباط فعال داشتند. «سام گاردينر» 
(Sam Gardiner) يكى از كارشناسان سياسى واشنگتن و از هواداران دوستى 
با رژيم ايران كه در جريان دادگاه به نفع تريتا پارسى گزارشى نوشته است، در 

شهادت رسمى خود به جلساتى كه توسط نمايندگان دموكرات كنگره براى مقابله 
با سياست جرج بوش در رابطه با ايران تشكيل مى دادند اشاره كرده است. وى 
مى گويد كه اين افراد خواهان ارسال يك گروه به ايران و مالقات با نمايندگان 
مجلس بودند و همگى مى دانستند كه كليد اين قضيه دست محمد جواد ظريف 
است. گاردينر اظهار داشت كه دنيس كاسينچ (DennisJ.Kucinic) يكى از 

نمايندگان دموكرات كنگره رابطه بسيار خوبى با جواد ظريف داشت.

سفر صلح طلبان به ايران و نقش ليال زند و كاسمى: 
همزمان با تالش هاى ظريف و پارسى (و متحدان آمريكائى آنان) براى صلح 
طلب نشان دادن رژيم، سازمان كاسمى (كارزار مبارزه با جنگ و تحريم عليه 
در  و  صلح)  ره پويان  (سازمان  زند  ليال  بهمراه  مشتركا  اى كه  پروژه  در  ايران) 
همكارى نزديك با رحيم مشائى معاون احمدى نژاد براه انداخته بود، صدها تن از 
فعالين صلح آمريكا را به ايران فرستاد تا طى سفرهاى سازماندهى شده و ضمن 
مالقات با افراد از پيش تعيين شده، روى آمادگى رژيم براى صلح و دوستى تبليغ 
كنند و گناه خصومت بين دو كشور را به گردن جرج بوش و سياست هاى جنگ 

طلبانه وى بيندازند. 
قابل ذكر است كه همايشى كه احمدى نژاد و دفتر رياست جمهورى در ماه 
اگوست 2010 در تهران تحت نام همايش ايرانيان خارج از كشور به راه انداخت، 
به روشن ترين شكل به وابستگى كاسمى و ليال زند و صلح طلبان دروغين به 
دفتر احمدى نژاد را آشكار نمود زيرا رهبران 
سازمان مزبور و همچينين ليال زند از جمله 
اين  جانبى  هاى  نشست  كنندگان  برگزار 
كنفرانس بودند و نه به عنوان مهمان بلكه 
سانديس  از  پذيرائى  به  ميزبان،  جايگاه  در 

خورهاى خارج از كشورى رژيم پرداختند. 

تالش براى مشروعيت بخشيدن به 
خامنه اى و احمدى نژاد

نژاد  احمدى  بعد،  به   2007 سال  از 
كارزار گسترده اى براى كاهش نفوذ جناح 
رفسنجانى و خاتمى در آمريكا به راه انداخت 
و اولين گام، هاله اسفنديارى و چند نفر از همكاران وى را دستگير و زندانى نمود. 
اين پاكسازى خشن، به دالالن حرفه اى رژيم و طرف هاى آمريكائى نشان داد 
كه از اين پس، صاحب اصلى قدرت و طرف معامله در هر بده و بستان، نزديكان 

احمدى نژاد هستند.
بدين ترتيب، گفتمان حاكم نيز در ميان كارشناسان آمريكائى طرفدار همزيستى 
با رژيم ايران عوض شد. تا آنزمان، احمدى نژاد به عنوان شخصيتى تندگو و 
بى قدرت معرفى مى شد و على الريجانى و نزديكان خامنه اى به عنوان تعيين 
كنندگان سياست خارجى رژيم تلقى مى شدند. از سال 2008 به بعد، در اكثر 
نوشته ها و تحليل هاى سياسى در مورد ايران، گفتمان جديدى شروع شد كه 

مضمون اصلى آن تثبيت رژيم و قدرتمندى احمدى نژاد بود. 
اين گفتمان جديد در گزارش مشترك دو موسسه پژوهشى بانفوذ آمريكائى 
يعنى شوراى روابط خارجى و بروكينگز بصورتى آشكار مشاهده مى شود. اين 
گزارش كه بصورت كتاب و خطاب به رئيس جمهور بعدى آمريكا نوشته شده 
بود، گسستى بود از تحليل هاى قبلى كه تحوالت درونى رژيم ايران و رشد ميانه 
رو ها يا پراگماتيست ها را كليد حل مشكالت بين ايران و آمريكا مى دانست. دو 
نويسنده بخش سوم اين كتاب كه به ايران اختصاص داشت، سوزان مالونى و رى 
عدتكيه بودند كه در نوشته خود به اشتباه گذشته خويش يعنى تبليغ روى مذاكره با 

حه ب
صف

در 
مه 

ادا
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سامرست موام به خاطر نوشتن كتاب هفتمين قربانى شهرت جهانى پيدا كرد.

اصالح طلبان رژيم اعتراف كرده و خواهان گفتگو و تماس با ولى فقيه و احمدى 
نژاد شدند. اين دو نويسنده، رژيم ايران را باثبات و آماده سازش معرفى نمودند.

در گزارش مهم ديگرى كه توسط انستيتوى صلح آمريكا منتشر شد و براى 
تهيه آن معروفترين كارشناسان مسائل ايران (عمدتا طرفدار سازش با رژيم ايران) 
همكارى كرده بودند، بازهم روى تماس و مذاكره با ولى فقيه و احمدى نژاد تأكيد 

شده بود.
در سال 2007 سازمان ناياك گزارش مفصلى درباره چشم انداز مذاكرات ايران 
و آمريكا منتشر نمود كه در آن، رژيم را با ثبات معرفى كرد و تأكيد نمود كه مردم 
ايران بدنبال تغيير رژيم نبوده و تمايل دارند تا در چهارچوب همين نظام بطور 
اصالح طلبانه مطالبات خودشان را دنبال كنند. يكسال بعد، تريتا پارسى همين 
گزارش را به امضاى 20 نفر از كارشناسان طرفدار مماشات با ايران فرستاد كه 
من جمله مى توان به گرى سيك و هادى قائمى اشاره نمود. در اين گزارش نيز 

روى ثبات رژيم و روى گردانى مردم از تغيير نظام تأكيد شده بود.

ديدار با نمايندگان احمدى نژاد 
از پايان سال 2007 به بعد و تثبيت احمدى نژاد، تالش هاى تريتا پارسى و متحدان 
وى براى راه اندازى مالقات بين سياستمداران آمريكائى با نمايندگان رئيس جمهور 

رژيم ايران شروع شد. روال كار بدين گونه است 
كه يك موسسه بين المللى بى طرف به عنوان 
برگزاركننده اين ديدارها تعيين مى شود و 
بودجه آن توسط بنيادهاى آمريكائى طرفدار 
مماشات با ايران پرداخت مى شود. در مرحله 
بعد، دالالن رژيم تالش خود براى كشاندن 
پاى سياستمداران آمريكائى به اين ديدارها را 

شروع مى كنند.
ازاينرو، موسسه اى بنام Pugwash براى 
برگزارى اين نشست ها انتخاب شد و تريتا 
طرفهاى  جذب  براى  دوستانش  و  پارسى 

آمريكائى وارد عمل شدند. 
به چند ايميل از مسئولين سازمان ناياك به اعضاى كنگره براى كشاندن آنها به 

مالقات با رحيم مشائى و هاشمى ثمره نگاه مى كنيم.
ديدار با هاشمى ثمره و على اصغر سلطانيه - اگوست 2008 الهه: در ايميلى كه 
روز 17 آگوست بين تريتا پارسى و على اصغر سلطانيه رد و بدل شده، هر دو نفر 
از ديدارشان در الهه ابراز رضايت و خوشوقتى كرده اند. پارسى در شهادت رسمى 
خود گفت كه هاشمى ثمره (نزديك ترين فرد به احمدى نژاد) در اين ديدار كه 

روزهاى دوم و سوم آگوست برگزار شده، شركت كرده است.
ديدار با رحيم مشائى در نيويورك: اميلى بالت Emily Blout كه مسئول 
البى ناياك بود، در ايميلى كه در تاريخ 17 سپتامبر 2008 براى دستيار سناتور 
Durbin فرستاده، از وى مى خواهد كه براى ديدار با رحيم مشائى و چند مقام 

ديگر رژيم ايران به نيويورك بيايد. وى مى نويسد:
«مايلم كه به اطالع شما برسانم كه هفته آينده در نيويورك فرصتى براى ديدار 
بسيار سطح باال بين ايران و آمريكا وجود دارد. PugWash برگزاركننده آن است 
و از ما خواسته تا با اعضاى كنگره براى شركت دراين ديدار تماس بگيريم و من 
فورا بياد شما افتادم. اگر شما چند دقيقه فرصت داشته باشيد، رئيس من (تريتا 
پارسى) تلفنى شما را در جريان جزئيات اين ديدار قرار خواهد داد. رئيس من 
سالهاست كه در اين گفتگوهاى غير رسمى شركت داشته و مى گويد كه سطح 

مسئولين ايرانى شركت كننده در نشست هفته آينده بسيار باالست...»
دستيار سناتور در باره سابقه اين نشست ها و برگزار كنندگان آن سوال مى كند 

و اميلى بالت در پاسخ مى نويسد:
PugWash»يك موسسه بين المللى بى طرف است كه سابقه اى طوالنى در 
برگزارى اينگونه ديدارها دارد. اين دسته از ديدارها (بين ايرانيان و آمريكائيان) 
مدتهاست كه جريان دارد و تعدادى از نمايندگان كنگره نيز در آن شركت كرده اند 
و براى ديدار هفته آينده نيز چند سناتور ابراز تمايل كرده اند. اين يك فرصت 
بسيار خوبى است كه نبايد از دست داد بخصوص اگر به تبادالت بين سازمانهاى 
غير دولتى با يكديگر عالقه داريد. برداشت من اين است كه معاون رئيس جمهور 
ايران و چند مقام باالى ديگر در اين ديدار حضور خواهند داشت اما خود احمدى 

نژاد حضور ندارد.» 
تريتا پارسى در شهادت رسمى خود گفت كه وى به همراه يك گروه از وابستگان 
موسسات تحقيقى و بنيادهاى آمريكائى در نيويورك با احمدى نژاد ديدار كرده اند.
ديدار با هاشمى ثمره - دسامبر 2008 در شهر وين: اميلى بالت مسئول البى 
ناياك در ايميلى به دستيار نماينده كنگره Delahunt وى را براى شركت در 

ديدارى كه قرار است در ماه دسامبر برگزار شود دعوت مى كند:
«رئيس من (تريتا پارسى) خواسته كه در مورد دعوتى كه وى از شما براى 
شركت در ديدار غير رسمى با ايرانيان در دسامبر در شهر وين است پيگيرى كنم. 
وزير دفاع سابق ويليام پرى رياست هيئت آمريكائى را به عهده دارد و از طرف 
ايران نيز مسئولين باالرتبه شركت مى كنند. اين 
يك فرصت بسيار خوب است تا در اين مذاكرات 

غير رسمى و بدور از رسانه ها شركت كنيد.» 
دستيار  به  ديگرى  ايميل  در  بالت  اميلى 
اين  درباره  بيشترى  جزئيات  كنگره  نماينده 

ديدارهاى پنهان در اختيار او قرار مى دهد:
با  تا  خواسته  ناياك  Pug washاز   »
نمايندگان كنگره براى شركت در اين ديدارهاى 
بگيرد.  تماس  آمريكا  و  ايران  بين  رسمى  غير 
كل  دبير  كه   Paolo Cotta Ramusino
اين  اصلى  كننده  برگزار  است،  موسسه  اين 
و  آمريكا  كنگره  نمايندگان  كه  نشست هاست 
همچنين اعضاى دولت ايران در آن شركت داشته اند. رئيس من (تريتا پارسى) 
در برخى از اين ديدارها شركت داشته كه يكى از آنها در اسرائيل بوده است. بنظر 
وى اينگونه ديدارها بسيار مفيد هستند. در اين ديدارها، در مورد مسائل هسته اى، 
عراق، امنيت منطقه و مسئله اسرائيل و فلسطين بحث مى شود. هر دو طرف از 
شركت در اين ديدارها راضى هستند زيرا عليرغم اختالفاتى كه باهم دارند، به 
درك بهترى از يكديگر دست مى يابند. ديدار بعدى كه 6 و 7 دسامبر در وين 
برگزار مى شود محرمانه است و هيچ جا در باره آن صحبت نخواهد شد. از طرف 
آمريكا ويليام پرى و چند كارشناس ديگر شركت مى كنند. از طرف ايران، اين بار 
نيز سطح شركت كنندگان بسيار باالست و معاون رئيس جمهور، سفير ايران در 

آژانس اتمى و مسئوالن باالى وزارت خارجه در آن شركت دارند.»
تريتا پارسى در شهادت رسمى خود گفت كه در اين ديدار هاشمى ثمره شركت 

داشته است.
ديدار در ليختن اشتاين، آوريل 2009: ايميل ها و شهادت رسمى تريتا پارسى نشان 
مى دهد كه چند هفته قبل از انتخابات قالبى رياست جمهورى، وى به  همراه يك 
گروه از آمريكائيان با يك هيئت ايرانى كه از تهران به ليختن اشتاين سفر كرده بودند 
ديدار و گفتگو كرده اند. تريتا پارسى در بازگشت به آمريكا، به مسئولين شوراى امنيت 
ملى آمريكا ايميل فرستاده و خواهان ديدار بين يكى از افراد هيئت ايرانى با تيم اوباما 
بوده است. بنا به دالئلى كه بعدا توضيح داده خواهد شد، نام اين فرد و ديگر وابستگان 

حكومتى كه در اين ديدار شركت داشته اند فعال منتشر نخواهد شد.
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«سيماى زنده بگوران» از آثار فاخر ماكسيم گوركى محسوب مى شود. 
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رمان «هفت پرنسس» از مجموعه آثار موريس مترلينگ است. 

البيگرى يا داللى سياسى هم در حلقات قدرت در داخل كشور به شدت 
در جريان بوده است و هم براى به جريان انداختن آن در خارج كشور تالش 
جمهورى  هيئتى  نظام  در  جمهور  رئيس  دفتر  و  رهبرى  بيت  است.  شده 
اسالمى و مراسم و مناسك مذهبى آنها چه در دوره خمينى و چه در دوره  
روحانيون  بستان هاى  و  بده  از  است:  بوده  سياسى  داللى  محل  اى  خامنه 
در توزيع مقامات و منابع طبيعى كشور تا معامالت پشت پرده براى توزيع 
رانت ها و امتيازات. بسته بندى ها و روكش هاى الهى و مذهبى نيز هميشه 
پوشش اين امور براى عرضه به گروه وفاداران به روحانيت و برخورداران از 
صدقه هاى نظام بوده است. تنها با ادويه ى مذهب است كه مى توان اين نظام 

غير شفاف، تبعيض آلود و فاسد را به كام دينداران فرو ريخت. 
در خارج كشور نيز در طول عمر نظام و باالخص از دوره  هاشمى رفسنجانى 
به بعد و به ويژه در دوره  احمدى نژاد با رسيدن قيمت نفت به اوج خود 
البيگرى جمهورى اسالمى با نشيب و فرازهايى در جريان بوده است. مقامات 
جمهورى اسالمى هم چهره هاى سياسى و هم چهره هاى دانشگاهى و هم 
روزنامه نگاران و نويسندگانى را كه به هر علت از حلقه هاى قدرت در كشور 
خود دفع شده و فاقد چارچوب اخالقى مشخصى در فعاليت سياسى خود 
بوده اند و نيز ايرانيان جوياى قدرت و بهره بردارى از منابع نفتى را به خدمت 
گرفته اند. مراكز مذهبى وابسته به جمهورى اسالمى، مراكز رسانه اى (مثل 
پرس تى وى) و مدارس وابسته به نظام و روحانيون نزديك به نظام محل 
جمله  از  دنيا  جاى  همه  در  امر  اين  است.  بوده  سياسى  دالالن  شد  و  آمد 

اياالت متحده در جريان بوده است.
 چه كسانى براى جمهورى اسالمى در خارج كشور البى مى كنند؟ البى 
مى  تبعيت  ديدگاه هايى  و  مبانى  چه  از  كشور  خارج  در  اسالمى  جمهورى 
كند؟ نظام اخالقى و چارچوب فعاليت سياسى آن كدام است؟ و آيا موفقيتى 

در كار خود داشته است يا خير؟ 

معيارها براى تشخيص دالالن سياسى
در ميان اين جريان افراد يا گروه هايى شناخته شده تر و تابلودار تر و گروه هايى 
كمتر شناخته شده تر هستند. اما رفت و آمد به ايران، ارتباط با مقامات جمهورى 
اسالمى به هنگام حضور در خارج و دريافت بودجه از مراكز دولتى جمهورى 
سه  خيرخواهانه  و  روشنفكرى  و  دانشگاهى  ظاهرا  فعاليت هاى  براى  اسالمى 
شاخص بسيار مهم براى شناخت اين جريان است. كافى است به فهرست كسانى 
كه در هفت سال گذشته با احمدى نژاد در نيويورك ديدار داشته اند، فهرست 
كسانى كه از نهادهاى تحت نظر جمهورى اسالمى منابعى دريافت كرده اند (مثل 
بنياد علوى در امريكا يا سفارتخانه ها و رايزنى هاى جمهورى اسالمى يا نمايندگان 
على خامنه اى در خارج كشور) يا كسانى كه در گردهمايى هاى خارجيان به 
دعوت جمهورى اسالمى به ايران رفته اند نگاهى بيندازيد. كسانى كه در هر سه 

فهرست حضور دارند حتما براى جمهورى اسالمى البى مى كنند.   

ماكياوليسم مذهبى
بر خالف همه  موضوعاتى كه ايدئولوگ هاى جمهورى اسالمى بدان ها پرداخته اند، 
در باب حرمت يا جواز البيگرى و داللى سياسى هيچگاه درمتون ايدئولوژيك بحث 
نشده است. گويى ايدئولوگ ها و مقامات جمهورى اسالمى فرض گرفته اند كه 
البيگرى امرى پذيرفته شده است يا مى خواهند از زشتى اى كه خود براى آن 
(البته اگر ديگران بدان اقدام كنند) تراشيده اند فرار كنند يا مى خواهند على رغم 
اشتهاى مفرط به سخن گفتن و نظر دادن (با اين مدعا كه اسالم فقهى براى همه  
موضوعات حكم دارد) در اين موضوع سكوت كنند. در هر سه صورت نپرداختن 
آنها به اين موضوع و ديگر رفتارهايى كه به كسب و حفظ قدرت مربوط مى شود 
و در عين حال بهره بردارى از آنها، ماكياوليسم عميق مذهبى را در نهادهاى 
دينى شيعه  سياسى به رخ مى كشند. مبناى ماكياوليسم يعنى دوگانگى اخالقى 
در حوزه  قدرت آشكارا در رفتار ايدئولوگ هاى مقامات جمهورى اسالمى به چشم 

مى خورد. 

اسالمگرايى و البيگرى:

قدرت اخالق  در  ساختارى  دوگانگى   
مجيد محمدى
جامعه شناس

يكى از جلسات شوراى عالى امور ايرانيان خارج از كشور با حضور مقامات ايران كه به جلب نخبگان ايرانى در خارج از ايران اختصاص دارد
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«درياب مرا دريا» عنوان اثرى از فريدون مشيرى است. 

دوگانگى اخالقى
ضد  چپ هاى  همانند  گيرند  قرار  اپوزيسيون  مقام  در  وقتى  اسالمگرايان 
امپرياليست از مقام خدايى و نمايندگى همه  فضايل اخالقى، البيگرى در محافل 
سياسى را رد مى كنند (بدون آن كه اصل آن را نقد كنند) اما هنگامى كه در 
قدرت باشند يا به حلقات قدرت متصل شوند نه تنها آن را رد نمى كنند بلكه 
بدان تشويق هم مى كنند. از مهارت هاى عمده  روحانيونى كه در سياست وارد 
مى شوند و در سياست مى مانند همين مهارت البيگرى است. از همين جهت 
هرجا البيگرى به نفع و در جهت منافع آنان باشد از آن تقدير هم مى كنند و بدان 

پاداش هم مى دهند.  

پدرسوخته ى خودمان است
رابطه  جمهورى اسالمى با البيگرى نيز عينا همانند رابطه  اين نظام با امپرياليسم، 
شكنجه، زندانى سياسى، استبداد، استعمار، اعزام نيرو به مناطق بحرانى و مفاهيمى 
از اين قبيل است. تا وقتى كه اين اعمال يا سياست ها عليه مقامات جمهورى 
اسالمى و وفادارانشان عمل كنند همه شيطانى و زشت و تنفر انگيزند اما هرگاه 
در خدمت جمهورى اسالمى قرار گيرند به اصل و قاعده تبديل شده و ريشه هاى 

آن در صدر اسالم و حكومت پيامبر جستجو شده و يافت مى شود. 
دخالت حكومت پهلوى در ظفار به عنوان ژاندارمى رژيم پهلوى معرفى مى شد 
اما دخالت نظامى در سوريه و همكارى با رژيم اسد در كشتار هزاران زن و كودك 
يا بهره گيرى از حزب اهللا لبنان در ترورهاى سياسى در عين ريختن صدها ميليون 
دالر درامد نفت به جيب شيعيان لبنان حمايت از «خط مقاومت» است؛ مقامات 
امروز جمهورى اسالمى كه در دوره ى پهلوى در زندان بودند زندانى سياسى نام 
داشتند اما مخالفان امروز رژيم كه در زندانند «زندانى امنيتى» تلقى مى شوند؛ 
امپرياليسم اياالت متحده (كه برساخته ى مقامات رژيم است) شيطانى است اما 
بسط سلطه  جمهورى اسالمى با دالرهاى نفتى «مديريت جهانى» يا حكومت 
جهانى موعود نام مى گيرد؛ البى اسرائيل در اياالت متحده شر و مضر است اما البى 
جمهورى اسالمى ذخيره  الهى، چون در خدمت كسب و حفظ قدرت سياسى 
اسالمگرايان است. بر اساس اخالق قدرت اسالمگرايان هر رذيله اى به فضيلت 

تبديل مى شود اگر در خدمت آنان باشد. 
    

البى ها به عنوان مدافعان صلح و روابط بين المللى
در اياالت متحده، كسانى كه البيگرى را به عنوان شغل براى خود انتخاب 
كرده اند و از منافع شركت ها يا سازمان ها و گروه هايى در پايتخت اين كشور دفاع 
مى كنند ابايى از عنوان البى ندارند و كار خود را به عنوان البى ثبت مى كنند. 
ميزان هزينه اى كه مى كنند نيز مشخص و شفاف است. اما متاسفانه البى نظام 
جمهورى اسالمى كه در عين فساد نهادينه و گسترده مى خواهد خود را نماينده  
خدا بر روى زمين هم بنماياند از شفافيت گريزان است و تحت عناوينى مثل صلح 
طلبى (مخالفت با جنگ) يا پيشبرد مذاكره ميان ايران و امريكا يا بسط روابط 
بين المللى فعاليت مى كنند تا مخاطبان، آنها را نه به عنوان دالل سياسى بلكه به 
عنوان متفكر و فعال سياسى و روشنفكر پذيرا شوند. منابع مالى اين گروه ها هرگز 
شفاف نبوده است و اطالعات مربوط به منابع آنها به طور غير مستقيم و تصادفى 

به دست مى آيد. 
اين گروه ها اكثرا مذهبى نيستند و البيگرى براى آنها صرفا يك شغل و پيشه 
است كه به خاطر همكارى با جمهورى اسالمى مجبورند چهره اى ديگر بدان 
ببخشند. در اين موضوع، ماكياوليسم مذهبى و ماكياوليسم غير مذهبى به هم 
رسيده و يكديگر را در دو جبهه تقويت مى كنند. اسالمگرايان براى پيشبرد منافع 
خود از استخدام دالالن غير مذهبى در خارج كشور استقبال كرده و مى كنند. 
بنابراين نبايد به صرف پوشيدن كراوات يا دامن افراد را از البيگرى براى جمهورى 

اسالمى مبرا كرد، اگر سه شرط پيش گفته برقرار باشد.   
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براى ماهى ها حد اكثر حافظه كمتر از 3 ثانيه است.

اين چهره ها را شايد نتوان يكجا جمع كرد.  به تعبيرى ديگر شايد سخت ترين 
كار آن باشد كه همه اهالى اپوزيسيون را زير يك سقف گرد آورد. آنچنان كه 
اگر روزى همه اين افراد و ديگرانى كه در عرصه سياست امروز ايران اپوزيسيون 
را تشكيل مى دهند گرد هم جمع شوند و اختالف هاى كوچك و بزرگ خود را 
كنار بگذارند كار رژيم حاكم در ايران يكسره مى شود. اختالفات بين شاخه هاى 
جمهورى  تحليل گران  برخى  كه  است  زياد  اندازه  آن  تا  اپوزيسيون  مختلف 
فرصت  اين  در  اگرچه  داد اند.  آن  به  را  اضداد  جمع  لقب  طعنه  به  اسالمى 
كوتاه ياراى ارايه اسناد متعدد و بيشمار اين اختالف ها نيست اما بى شك آنكه 
از رهگذار درگيرى نيروهاى سياسى مخالف رژيم در همه سال هاى گذشته 

بيشترين سود را برده است، كسى جز سردمداران جمهورى اسالمى نيست.
قبال  در  اسالمى  جمهورى  رويكرد  ميكونوس  جنايت  از  بعد  بى شك 
اپوزيسيون چرخشى جدى داشت. قتل و ترور كه در دهه اول عمر اين رژيم 
حرف نخست را مى زد به شرايط جديدى تغيير كرد. شرايطى كه اين جمله 

معروف انگليسى ها در سرلوحه آن بود: «تفرقه بيانداز و حكومت كن».
در  تاثيرگذار  و  فعال  نيروهاى  دل  در  تفرقه  بذر  انقالب  فرداى  از  اگرچه 
رويداد انقالب بارور شده بود و آنها كه جز در سرنگونى شاه و ساقط كردن 
رژيم پادشاهى وجه اشتراك ديگرى با هم نداشتند، حاال با از بين رفتن هدف 
مشترك به جان هم افتاده بودند و همين شرايط، مذهبيون و طرفداران تحجر 
را در رسيدن به خواسته قلبيشان كه انحصار قدرت در بدنه بخشى خاص از 

جامعه(آخوندها) بود يارى داد تا آنجا كه شرايط به امروز انجاميده است.
امروز هم نظام برآمده از بارورى بذر تفرقه در فرداى انقالب كه در همه 
سى و سه سال گذشته در حال حذف فيزيكى و معنوى مخالفان است با اتكا به 
همين تفرقه ها و دامن زدن به اختالفات توانسته است براى ادامه حيات خود 

وقت بخرد. نكته اى كه  به يقين به چشم اكثر صاحب نظران رسيده است. 

اما اين چهره ها در همه چيز هم كه با هم اختالف نظر داشته باشند در يك 
نكته بيش از هر وقت ديگرى با هم متفق القول هستند كه براى جمهورى 
و  ديدگاهى  تفاوت هاى  تمام  با  آنها  نمانده است.  ايران  در  جايى  اسالمى 
ايدئولوژيك كه از گستره راديكال چپ(گروه هاى طرفدار مرام هاى كمونيستى) 
تا متعصب ترين طرفداران سلطنت در سوى ديگر اين ميز را تشكيل مى دهند 
شايد درباره فرداى پس از سرنگونى جمهورى جهل و جنايت در ايران و يا 
حتى نحوه سرنگونى و مبارزه با آن، آراى گوناگونى داشته باشند. اما همه براى 

سرنگونى جمهورى اسالمى لحظه شمارى مى كنند. 
زياده خواهى هاى  با  مقابله  براى  كنونى  حساس  شرايط  در  نيز  آزاد  دنياى 
جمهورى اسالمى نگاهى جدى تر از گذشته به اپوزيسيون دارد. فعاالنى كه هر 
يك شايستگى ها و توانايى هاى بيشمارى دارند و تنها شايد گرفتارى هاى ناشى 
از اختالف سليقه نگذاشته است آنها به اجماعى كلى براى فرم دهى به مبارزه 

سيستماتيك با رژيم حاكم در كشور مادرى برسند. 
با اينكه در اين ميان دست هاى پيدا و پنهان حكومت در برافروخته كردن 
شعله تفرقه ها بيش از قبل فعال است و با صرف هزينه هاى ميليونى مى كوشدتا 
با دامن زدن به آتش اختالفات، آنها را از سطح اختالف هاى قابل حل و فصل 
به درگيرى هاى ريشه اى كه راهى براى رهايى از آنها باقى نماند، تبديل كند، 
اما تيزبينى و هوشيارى نيروهاى اپوزيسيون مانند سدى جدى در مقابل اين 

حربه جمهورى اسالمى خواهد بود.
آنچه از نگاه فعاالن اپوزيسيون گناهى نابخشودنى است حمايت از رژيمى 
است كه با عدم مشروعيت و فقط به زور سرنيزه و با صرف هزينه هاى كالن 
از كيسه مردم زجر كشيده ايران، سال هاست بر گرده همين مردم سوار است.
بى شك با گسترش رسانه ها و فراگيرى اطالعات و رو شدن دست حكومت 
در عرصه هاى گوناگون كه به ناتوانى اين رژيم در مديريت بحران ها و دست 

اختالف در همه چيــ
دكتر مهدى آقازمانى
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معناى كلمه آالباما در زبان سرخ پوستى، كوتاه كنندگان بيشه زار است. 

داشتن در تضييع حقوق ملى، انسانى و عرف سياست هاى بين المللى انجاميده 
حيات  اول  دهه  در  كه  آنچنان  مخالفان  فيزيكى  حذف  راهكار  اگر  است، 
جمهورى اسالمى شاهد آن بوديم اكنون ادامه داشت به يقين بدانيد كه نه 
تنها اختالفى در صفوف مبارزين اپوزيسيون نبود كه مى شد سقوط ديكتاتورى 
سياه مذهبى در ايران را سهل الوصول تر از هر رخداد سياسى ديگرى در دنياى 
معاصر دانست. اما سردمداران نظام حاكم در ايران به روشنى مى دانند كه در 
شرايط كنونى دنيا، تنها راه نجات آنها دست يازيدن به ترفندهاى كثيفى است 
كه خالل تفرقه ها و درگيرى هاى منجر به عدم اجماع در راهبرد جهانى بر 

عليه اين رژيم، فرصت حضور مى يابند.
از سوى ديگر برخى پژوهشگران سياسى بر اين باورند كه اگر همين امروز 
چونان يك معجزه جمهورى اسالمى از صفحه روزگار محو شود. مخالفان چه در 
اپوزيسيون خارج از كشور و چه مخالفان در داخل ايران توانايى راهبردى براى 
هدايت ايران به مسير دموكراسى را ندارند و ميزان اختالف ها و دغدغه هاى 
جناحى، تا اندازه اى در سال هاى اخير ميان ايشان شكاف ايجاد كرده است كه 
سپردن آينده ايران به اين ملغمه ايده هاى متضاد منجر به عدم ثبات در منطقه 
براى بيش از دو دهه آينده خواهد بود. موضوعى جدى براى كانون هاى عمده 
قدرت در سطح بين المللى كه عدم ثبات در خاورميانه را به منزله تهديد براى 

حوزه انرژى و اقتصاد جوامع صنعتى و در حال توسعه مى دانند.
توجه بيش از پيش به همين نكته است كه به روشنى نشان  مى دهد از نگاه 
زورمندان امروز دنيا، ايران تحت سيطره جمهورى اسالمى اما آرام، به مراتب از 

ايرانى دموكراتيك اما نا آرام، بيشتر در راستاى منافع آنان است.
اگرچه كوته بينى و عدم درك صحيح مقامات جمهورى اسالمى آنها را در 
بحران مشروعيت داخلى و مقبوليت بين المللى قرار داده است ولى اين مهم 
نافى تماس هاى پيدا و پنهان و گاوبندى هاى سياسى پشت پرده هيئت حاكمه 

بر  شما  و  من  اگرچه  نيست.  دنيا  قدرتمند  كشورهاى  با  اسالمى  جمهورى 
صفحه تلويزيون هايمان شاهد ديدارهاى رسمى مقامات ايران و اتحاديه اروپا 
حقيقت  اما  هستيم،  رژيم  اتمى  مناقشه  فصل  و  حل  براى  گروه 5+1  يا  و 
اينجاست كه اين مناقشات نه در اين ديدارها كه در پشت پرده سياست جهانى 
و از طريق البى هايى به نتيجه مى رسند كه در خالل نبود يك اپوزيسيون 
يكپارچه و فعال كه بتواند با ابتكار عمل، سكان هدايت مناسبات بين المللى در 
خصوص نحوه برخورد با رژيم تهران را به دست گرفته و در مسيرى كه در آن 
منافع ملى ايرانيان در كنار منافع بين المللى لحاظ شود راهبرى كنند، فرصت 

عرض اندام يافته اند.
به  ديگرى  وقت  هر  از  بيش  غربى ها  است.  خود  براى  ثبات  دنبال  به  دنيا 
آرامش براى تثبيت شرايط شكننده اقتصادى خود فكر مى كنند، آخوندها در 
ايران به استمرار استيالى خود بر منابع عظيم ثروت كشور ايران مى انديشيند 
و البى گران طرفدار استمرار رژيم جمهورى اسالمى هم فقط دل نگران منافع 
و عوايدى هستند كه در برقرارى موازنه در اين مناسبات براى آنها نهفته است. 
در اين وسط انديشيدن به منافع ملى و حقوق مردم ايران و مبارزه براى آن به 
عهده اپوزيسيونى گذاشته شده است كه در سال هاى اخير با داشتن اختالفات 
بسيار حداكثر توان خود را به كار برده تا حتى به صورت شقه اى و انفرادى در 
دفاع از حقوق مردم ايران كوشا باشد. كوششى كه على الرغم همه دست انداز ها 
تا كنون نشان داده است به واسطه برخوردارى از پشتوانه مشروعيت ناشى از 
ايران  پيرامون  جهان،  سياسى  مناسبات  همه  بر  توانسته است  ملى  حقانيت 

تاثيرگذار باشد.
جا دارد رهبران اپوزيسيون بيش از پيش موقعيت تاريخى حساس خود را 
درك كرده، همدل و بدور از اختالف سليقه ها با ايفاى نقشى متحد و اساسى 

در سطح جهانى، راه را بر البى گران پيدا و پنهان جمهورى اسالمى ببندند.

ـز اتفاق در يك چيز
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شهر انجامنا پايتخت كشور چاد است

روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

7 مهر 
1288 خورشيدى (1909ميالدى)

مديريت  به  «شرق»  روزنامه ى  انتشار 
آقاسيدضياالدين به دو زبان فارسى و فرانسه

1308 خورشيدى (1929 ميالدى)
زادروز حشمت جزنى، شاعر و مترجم

1320 خورشيدى (1941ميالدى)
تشكيل جلسه ى مؤسسان حزب كمونيست و انتخاب 
كميته ى مركزى به رياست سليمان محسن اسكندرى

1322 خورشيدى (1943ميالدى)
سيدضياالدين طباطبايى (عامل كودتاى سوم حوت 
رعد)  و  شرق  برق،  روزنامه هاى  ناشر  و   1299
پس از 22 سال زندگى در تبعيد (فلسطين) به ايران 

بازگشت
 كتاب سيد ضيا مرد اول يا دوم كودتا به قلم دكتر 

زززز ب

صدرالدين الهى از انتشارات شركت كتاب 
1324 خورشيدى (1945ميالدى)

لغو امتياز روزنامه ى «مرد امروز» توسط شوراى 
مسعود  محمد  صالحيت  عدم  دليل  به  فرهنگ  عالى 

براى روزنامه نگارى!
1333 خورشيدى (1954ميالدى)

آغاز محاكمات سيدعلى شايگان، سيداحمد رضوى و 
سيدحسين فاطمى در دادگاه شماره ى يك دادرسى 

ارتش
1386 خورشيدى (2007 ميالدى)

درگذشت حميد قنبرى، پيشكسوت عرصه ى تئاتر، 
به  و  سالگى   83 سن  در  ايران،  دوبله ى  و  سينما 
دليل عوارض ناشى از سكته ى قلبى در تهران. اين 
هنرپيشه ى پيشكسوت تئاتر دهه 20، از سال 1320 
كار فيلم را شروع كرد و در حدود 16 فيلم سينمايى 
و در بيش از 80 تئاتر به ايفاى نقش پرداخت(ايشان 
از پيش پرده خوانان پيشكسوت در تئاتر ايران است 
) . وى متولد 26 فروردين 1303 در تهران در محله 
آبشار بود. او در كار دوبله شخصيت كمدى «جرى 
اذهان  در  ماندگار  صدايى  صورت  به  را  لوييس» 
بوجود آورد. او از نخستين كسانى است كه موسيقى 

پاپ را در ايران اجرا كرد.

8 مهر 
1269 خورشيدى (1890ميالدى)

و  زبانشناس  تاريخ نويس،  كسروى،  احمد  زادروز 
پژوهشگر برجسته ايرانى

 كتابهاى شادروان كسروى منجمله شيعيگرى با 
پپپپپپژژژوژژو

انتشارات  از  امينى  محمد  هاى  افزوده  و  ويراستارى 

شركت كتاب در كتابفروشى شركت كتاب موجود است 
1306 خورشيدى (1927ميالدى)

به  سياسى  علوم  و  حقوق  عالى  مدرسه  تأسيس 
رياست ميرزاعلى اكبرخان دهخدا
1310 خورشيدى (1931ميالدى)
تأسيس مدرسه عالى مهندسى

1380خورشيدى (2001ميالدى)
و  تتاتر  سينما،  بازيگر  ديهيم،  مهين  درگذشت 

تلويزيون ايرانى. (زادروز 1304)

9 مهر 
1300 خورشيدى (1921ميالدى)

قتل حيدرخان عمواوغلى از رهبران حزب كمونيست 
ايران

1313 خورشيدى (1934 ميالدى)
مقتدر  وزير  تيمورتاش  عبدالحسين  مرموز  مرگ 

دربار پهلوى در زندان قصر
1351خورشيدى (1972 ميالدى)

زادروز  ليال حاتمى بازيگر سينما و تلويزيون
1375 خورشيدى (1996 ميالدى)

و  پژوهنده  مترجم،   - مقدم  محمد  دكتر  درگذشت 
زبانشناس

1388 خورشيدى (2009 ميالدى)
درگذشت ربيع مشفق همدانى، نويسنده، مترجم و 

روزنامه نگار در شهر لوس آنجلس امريكا.
 كتابهاى ترجمه و هم چنين كتاب خاطرات ايشان در 

رررروووز

شركت كتاب موجودند

10 مهر 
1293  خورشيدى (1914ميالدى)

مديريت  به  جديد»  «عصر  روزنامه  انتشار 
عبدالحميدخان متين السلطنه در تهران

1318 خورشيدى (1939 ميالدى)
زادروز اكبر رادى، قصه نويس و نمايشنامه نويس

1320 خورشيدى (1941ميالدى)
تأسيس حزب توده ى ايران

1324 خورشيدى (1945ميالدى)
تشكيل نخستين كنگره ى حزب دمكرات آذربايجان 

در تبريز
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

درگذشت حسين مسرور- نويسنده و شاعر
1352 خورشيدى (1973ميالدى)

سازمان امنيت كشور اعالم كرد يك گروه 12 نفرى كه 

قصد ترور شاه و شهبانو فرح و وليعهد را داشتند، 
عالمه زاده،  رضا  گروه:  اسامى  شدند.  دستگير 
عباسعلى سماكار، طيفور بطحايى، خسرو گلسرخى، 
كرامت اهللا دانشيان، منوچهر مقدم سليمى، رحمت اهللا 
ابراهيم  فرهنگ(ميرزادگى)،  شكوه  جمشيدى، 
و  سياهپوش  مرتضى  اتحاديه،  مريم  فرهنگ رازى، 
دانشيان  و  گلسرخى  گروه،  اين  (از  قيصرى  فرهاد 

اعدام شدند)
11 مهر 

1300 خورشيدى (1921ميالدى)
جنبش  رهبر  پسيان،  خان  محمدتقى  كلنل  شهادت 

خراسان
1337 خورشيدى (1958 ميالدى)

تأسيس اولين شبكه عمومى تلويزيون در ايران
1369 خورشيدى (1990ميالدى)

درگذشت پوران شاپورى، هنرمند آوازخوان.
ايران  فيلم  و  موسيقى  مركز  در  هنرمند  اين  آثار   

ررررررر

وابسته به شركت كتاب موجود هستند
1382 خورشيدى (2003 ميالدى)

شيرين عبادى حقوقدان ايرانى، جايزه جهانى نوبل 
در رشته صلح را دريافت كرد.

 كتابهاى ايشان به فارسى و انگليسى در شركت 
ر ررررررر

كتاب موجود هستند

12 مهر 
1313 خورشيدى (1934ميالدى)

گشايش كنگره  جهانى هزاره فردوسى در تهران با 
شركت چهل تن از مستشرقين و دانشمندان جهان در 

مدرسه دارالفنون
 يادبود آن كنگره در يك كتاب كه مجموعه مقاالت 

ر

آن دانشمندان است منتشر و در شركت كتاب موجود 
است 

1352 خورشيدى (1973 ميالدى)
نمايندگى راديو بى.بى.سى. در ايران تعطيل شد و 

رييس و كارمندان آن اخراج شدند
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

جبهه يملى عليه دولِت آشتى ملى به نخست وزيرِى 
شريف امامى اعالميه داد

سازمان ملى دانشگاهيان ايران اعالم موجوديت كرد
1381 خورشيدى (2002 ميالدى)
درگذشت احمد محمود، نويسنده

 آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 
ررررررر

1385 خورشيدى (2006ميالدى)
برجسته  نويس  طنز  صالحى،  عمران  درگذشت 

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
7 مهرماه تا  20 مهرماه

September 28th - October 11th

توجه داشته باشيد سال 2012 سالى است كبيسه (ماه فوريه 2012 ، 29 روزه بوده است) بنابراين روزهاى برابر سال خورشيدى ايرانى 
و سال ميالدى با يك روز جابجايى نسبت به تقويم سال گذشته  تقويم مى شوند
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پايتخت جمهورى چك شهر تاريخى پراك است. 

روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
ابو  جواديه،  (بچه  مستعار،  نامهاى  با  كه  ايرانى 
طياره، زرشك، ع. شكرچيان  و غيره) در بيمارستان 
سال  متولد  وى  قلبى،  سكته  علت  به  تهران  طوس 
1325 در جواديه تهران بود. آثار او عبارتند از: شايد 
باور نكنى، حاال حكايت ماست، از گلستان ببر ورقى، 
گريه در آب، عطارى در مه، ناگاه يك ناگاه، گزيده ى 
نسيم  آى  معاصر،  ادبيات  گزيده  طنزآميز،  اشعار 

سحرى.
 آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 

 
13 مهر 

1274 خورشيدى (1895ميالدى)
زادروز نيما يوشيج - شاعر و تئوريسين شعر نوى 

فارسى
 مجموعه اشعار و كتابهاى ديگر اين شاعر بزرگ 

رررررر

در شركت كتاب موجودند
1344 خورشيدى (1965ميالدى)

امضاى موافقتنامه ايران و شوروى مبنى بر تأسيس 
كارخانه هاى ذوب آهن و ماشين سازى، و صادرات 

گاز به شوروى
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

پاريس  به  عراق  از  خمينى  اهللا  آيت  ورود 
(نوفل لوشاتو)

1380 خورشيدى (2001ميالدى)
درگذشت  فريدون فروغى، آهنگساز، نوازنده (گيتار، 
پيانو، درام)، شاعر و خواننده ايرانى (زاده 9 بهمن 

.(1329
1390 خورشيدى (2011 ميالدى)

مهرداد مشايخى، فعال سياسى و استاد جامعه شناسى 
در دانشگاه جورج تاون (واشنگتن) درگذشت.

مهرداد مشايخى 16 مرداد سال 1332 به دنيا آمد و 
كودكى را در پاريس و تهران گذراند. او پس از گرفتن 
ديپلم دبيرستان، در دانشكده دندانپزشكى دانشگاه 
براى  بعد  سال  يك  اما  پرداخت،  تحصيل  به  تهران 

ادامه تحصيل راهى امريكا شد.
او تحت تأثير دايى خود، امير حسين آريان پور، رشته 
اقتصاد سياسى و جامعه شناسى را انتخاب كرد و در 
دانشگاه آمريكن در واشنگتن به تحصيالت خود تا 

دكترا ادامه داد.
مهرداد مشايخى پس از انقالب سال 1357 به اميد كار 
علمى و فعاليت دانشگاهى به ايران برگشت، اما پس 
از مدت كوتاهى، به خاطر شرايط ناهموار به امريكا 

برگشت.
تالش هاى  به  دانشگاهى  و  علمى  كار  كنار  در  او 

اجتماعى و سياسى نيز فعال بود.
آقاى مشايخى به ويژه در سال هاى اخير در پى ريزى 
در  مسالمت جويانه  مبارزه  براى  نظرى  شالوده اى 
جامعه  تقويت  اجتماعى،  عدالت  و  آزادى  بسط  راه 
تالش  ايران  در  دموكراسى  نهادينه سازى  و  مدنى 

مى كرد.
بيمارى  با  مبارزه  ماه ها  از  پس  مشايخى  مهرداد 

سرطان لوزالمعده در واشنگتن از دنيا رفت.

14  مهر 
1285 خورشيدى (1906ميالدى)

گشايش نخستين جلسه مجلس شوراى ملى در كاخ 

بهره بردارى و نقل قول از اين روزشمار فقط 
براى همكاران شاغل در رسانه ها(جرايد، 
راديوها، تلويزيون ها و سايت هاى خبرى و 
تحليلى)با ذكر ماخذ مجاز است.

گلستان با نطق مظفرالدين شاه
1330 خورشيدى (1951ميالدى)

ورود دكتر محمد مصدق در رأس هيئتى به آمريكا 
شوراى  جلسه  در  شركت  منظور  به  (نيويورك) 

امنيت
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

حزب  رهبران  از  كشاورز  فريدون  دكتر  درگذشت 
توده در سن 99 سالگى در سوئيس. وى در جوانى 

از مبارزان برجسته جنبش جنگل در گيالن بود. 
 كتاب من متهم مى كنم، كميته مركزى حزب توده 

ززززز

را- از انتشارات شركت كتاب 
15 مهر 

1289 خورشيدى (1910 ميالدى)
انتشار روزنامه  «شفق» به مديريت ميرزارضاخان 

رضازاده در تبريز
روزنامه ى  «شرق»،  روزنامه ى  امتياز  لغو  پى  در 

«برق» به مديريت سيدضياالدين منتشر شد
1307 خورشيدى (1928ميالدى)

زادروز  سهراب سپهرى - شاعر و نقاش
1315 خورشيدى (1936ميالدى)

زادروز  فريدون فرخ زاد، خواننده معترض به رژيم 
جمهورى اسالمى، بازيگر و شاعر (مرگ 1371)

 كتاب خنياگر در خون نوشته ميرزا آقا عسگرى 
مانى از انتشارات شركت كتاب

1333 خورشيدى (1954ميالدى)
عضويت دولت ايران در شوراى امنيت سازمان ملل 

1336 خورشيدى (1957ميالدى)
تأسيس سازمان دفاع غيرنظامى در وزارت كشور

1357 خورشيدى (1978ميالدى)
در  روحانيون  از  عده اى  غذاى  اعتصاب  پى  در 
پاريس، تظاهراتى در صحن حضرت عبدالعظيم در 
حمايت از آخوند خمينى و آزادى زندانيان سياسى 
نهضت  پيام  گرفت.   صورت  مطبوعات  سانسور  و 
شد.  منتشر  خمينى  آخوند  از  حمايت  در  آزادى 
ادامه اعتصاب در كارخانه ها، بانك ها و مؤسسات 
اعالم عزاى ملى به مناسبت چهلم كشته شدگان 17 

شهريور  

16 مهر 
1304 خورشيدى (1925ميالدى)

زادروز ايرج افشار، پژوهشگر و متن شناس
شركت  در  افشار  ايرج  استاد  شادروان  كتابهاى   

ر ززز

كتاب موجودند
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

حاج حسين آقا  رياست  به  تجارت»  «اتاق  تشكيل 
مهدوى (امين الضرب)

1370 خورشيدى (1991 ميالدى)
درگذشت عمادالدين دولتشاهى، اوستاشناس ُكرد، كه 
بنا به مدارك خود اوستا، زرتشت را ُكرد مى دانست

17 مهر  
1266 خورشيدى (1887ميالدى)

زادروز على نقى وزيرى، موسيقيدان
1318 خورشيدى (1939ميالدى)

زادروز  گلى ترقى، داستان نويس و رمان نويس
 آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 

ر ز

18 مهر  
 1323 خورشيدى (1944ميالدى)

زادروز مهرانگيز كار، حقوقدان، روزنامه نگار، فعال 
سياسى

 آثار اين نويسنده چاپ داخل و خارج از ايران در 
ييي

شركت كتاب موجود است 
1356 خورشيدى (1977ميالدى)

برگزارى شب هاى شعر- معروف به «ده شب شعر»، 
در باشگاه انجمن فرهنگى ايران و آلمان

1360 خورشيدى (1981ميالدى)
تنفيذ حكم رياست جمهورى آخوند خامنه اى از سوى 

آخوند خمينى
1387 خورشيدى (2008 ميالدى)

درگذشت اردشير محصص، يكى از نام آوران عرصه 
كاريكاتور و هنرهاى تجسمى، بر اثر بيمارى در سن 
70 سالگى در شهر نيويورك. وى متولد 18 شهريور 

1317 در رشت بود.

19 مهر
1319 خورشيدى (1940ميالدى)

زادروز پورى بنايى، بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون
 فيلم هاى اين هنرپيشه در مركز موسيقى و فيلم 

ر زز

ايران وابسته به شركت كتاب موجود است 
1329 خورشيدى (1950ميالدى)

برگزارى مراسم نامزدى محمدرضاشاه پهلوى و ثريا 
اسفنديارى دركاخ مرمر

1331 خورشيدى (1952ميالدى)
انتخاب دكتر حسين فاطمى - مدير روزنامه  باختر 
امروز و نماينده مجلس - به سمت وزير امور خارجه 

ايران
1334 خورشيدى (1955ميالدى)
پيوستن ايران به پيمان «سنتو»
1363 خورشيدى (1984ميالدى)

درگذشت اميرى فيروزكوهى - شاعر
1373 خورشيدى (1994ميالدى)

درگذشت حسن گلنراقى، خواننده  ايرانى (زاده1300)
 سى دى مرا ببوس از آثار جاويدان موسيقى ايران 

رررررر

و صداى شادروان گلنراقى در مركز موسيقى و فيلم 
ايران وابسته به شركت كتاب موجود است 

20 مهر
1289 خورشيدى  (1910ميالدى)

محمد  ميرزا  توسط  «نوبهار»  روزنامه   انتشار 
در  رضوى  قدس  آستان  ملك الشعراى  تقى خان- 

مشهد
1313 خورشيدى (1934ميالدى)

گشايش آرامگاه فردوسى با نطق رضاشاه پهلوى
1350 خورشيدى (1971ميالدى)

 2500 جشن هاى  مراسم  در  محمدرضاشاه پهلوى 
آسوده  «كورش،  گفت:  كورش  آرامگاه  در  ساله 

بخواب كه ما بيداريم».
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يونانيان باستان كشتى هاى جنگى خود را تريرپم مى ناميدند. 

روشنفكران سكوالر در سال هاى پس از پايان دوره رضاشاه، رفتار حائرى، 
اصفهانى وديگر روحانيان اين دوره را با پسوندهايى مانند «مماشات» و «سازش» 
توضيح دادند و روشنفكران مذهبى و روحانيان سال هاى بعد كوشش به توجيه 
اين مماشات و سازش كردند. باور صاحب اين قلم اين است كه چنين رفتارى با 
هر انگيزه اى كه بوده باشد، درخور آن پسوندها نيست. روحانيِت پس از مشروطه، 
خواه به جبر زمانه و خواه آگاهانه، دريافت كه حوزه فعاليت روحانيان، حوزه ارشاد 
دينى و اخالقى مردم است و نه حوزه سياست. گوهر جدايى دين و دولت هم در 
همين جا است. كسانى كه با باور به ضرورت تشكيل دولت سكوالر، همچنان به 
پشتيبانى از دخالت روحانيان در سياست و موضوعات سياسى اصرار مى ورزند 
و روحانيان را بر پايه موضع گيرى ايشان نسبت به دولت و رويدادهاى سياسى 

اند.  كرده  گم  را  دعا  سوراخ  كنند،  مى  ارزيابى 
داورى هاى فقهى و دينى روحانيانى چون آخوند 
خراسانى، سيد ابوالحسن اصفهانى، شيخ حسين 
نائينى، شيخ عبدالكريم حائرى و ديگر روحانيان 
بزرگ دوره سى پنج ساله پس از مشروطه كه 
از جمله با پادشاهى رضاشاه همراه بود، هرچه 
شهروندانه  رفتار  كه  نيست  ترديد  جاى  باشد، 
اين روحانيان نقش بزرگى در پاگيرى مدرنيسم 
و دولت سكوالر غير مذهبى درايران ايفا كرد. 
طالب  درگيرى  از  دليل،  هر  به  روحانيان،  اين 
و روحانيان جوان و راديكال با دولت جلوگيرى 

كردند و آن هارا به امور دينى و ارشادى فراخواندند. چنين رفتارى با هر انگيزه 
كه باشد، پذيرش سكوالريسم و جداساختن حوزه دين از حوزه سياست است. 

به هر روى، تا پايان دولت رضاشاه نه تنها پروژه مدرنيسم دستكم در زمينه 
سازندگى و بناى دولت مدرن به بار نشست، بلكه درهمان حال فرايند شتابان 
جدايى دين از سازمان اداره جامعه، به پذيرش سيادت دولت سكوالر براداره امور 

و پرداختن روحانيان به امور دينى و ارشاد مقلدان انجاميد. 

ناگفته پيدا است كه خودكامكى و ديكتاتورى فزاينده رضاشاه، آسيب بزرگى به 
فرايند سكوالريسم و مدرنيسم درايران رساند. استبداد مانع ازآن گشت كه فرايند 
مدرنيته، سكوالريسم و جدايى دين از دولت كه در زمينه عملى به دستاوردهاى 
ارزنده اى رسيده بود، با كنكاش و كاوش انديشه اى و فرهنگى همراه گردد. تنها 
آزادى انديشه و گفتمان گسترده پيرامون ارزش هاى مدرنيسم، سكوالريسم و 
جدايى دين و دولت مى توانست به دوام و جاودانگى روندها و نهادهاى مدرن و 
سكوالر بيانجامد.بناى ماندگار مدرنيته، به پيدايش نهاد هاى مدنى و ازادى آن ها 

نيازمند بود.   اما چنين گونه گفتمانى با خودكامگى رودررو بود. پس اگر در تركيه 
سكوالر، ارتش پاسدار ماندگارى سكوالريسم شد، درايران سكوالر، استبداد دولتى 
چنين جايگاهى يافت و خواهيم ديد كه با برچيده شدن خودكامگى، به جاى 
آنكه وجدان اجتماعى، خرد پرسشگر و ساختارهاى مدنى نو همراه با آگاهى مردم 
از حق خويش در مشاركت اجتماعى و سياسى، به سازندگى دموكراسى سكوالر 

بيانجامد، فاجعه واليت مطلقه فقيه را به بار آورد.

با فروپاشى دولت رضاشاه و آغاز سيالب ُجنب و جوش سياسى، مدارس و حوزه 
هاى مذهبى نيز رونقى تازه يافت و بسيارى از مدارس مذهبى و موقوفاتى كه در 
اختيار دولت بود، به روحانيان باز گردانده شد. روى آورى به مدارس مذهبى باال 
گرفت و شمار طالب علوم دينى دردهه 
پس از شهريور بيست به بيش از ده برابر 

افزايش يافت.
با اين حال و به رغم افزايش چشم انگيز 
سياسى،  مذهبى-  هاى  جوش  و  جنب 
رفتارمجتهدان بزرگ و سازمان روحانيت 
شيعى دربرابر دولت در دوره دوازده ساله 
دموكراسى ناقص و حتى سال هاى پس از 
آن، تفاوت چندانى با رفتار و انديشه ايشان 
در سال هاى پيشين نداشت و همچنان در 
مهم ترين آزمون هاى سياسى و اجتماعى، 

روحانيان بزرگ به كناره گيرى از سياست مى پرداختند. 

پس از در گذشت سيد ابوالحسن اصفهانى در سال 1324، با آنكه چندين 
مجتهد واجدالشرايط در نجف و قم براى پيشوايى شيعيان وجود داشت، پس از 
ورود آقا حسين بروجردى به قم، وى به پيشوايى بالمنازع روحانيت دست يافت. 
بروجردى با قاطعيت از سياست حائرى و اصفهانى در جدا نگاه داشتن حوزه 
دين از سپهر سياست پيروى كرد و تا زنده بود اجازه نداد كه روحانيان با دولت 
درگير شوند. همه شواهد گواه براين اند كه بلند پايه ترين مجتهدان و مدرسان 
قم و نجف در درازاى اين سال ها از سياست بروجردى مبنى بر كناره جويى 
از سياست پيروى كرده اند. از ميان بلندپايه ترين روحانيان قم، تهران و نجف، 
صدرالدين صدر، محمدتقى خوانسارى، حجت كوه كمرى، محقق داماد، بهجت 
گيالنى، شاهرودى، خويى، بهبهانى و ديگران، تنها خوانسارى آشكارا به پشتيبانى 
ازمصدق برخاست كه اين پشتيبانى نيز كوتاه مدت بود و با درگذشت او پايان 
يافت. بهبهانى جانب شاه و دربار راگرفت و به رودر رويى با مصدق برخاست. به 
اعتبار همه اسناد موجود و حتى خاطرات و يادداشت هاى دستكم بيست و هفت 

دولت و  دين  چالش  بر  پيشگفتارى 
 در ايران – بخش دوم

محمد امينى
پژوهشگر تاريخ

بخش نخست اين نوشتار در شماره سى و يكم مجله ايرانشهر به چاپ رسيد و اينك دومين بخش آن به حضور 
خوانندگان عالقمند كه پى گير مباحث جامعه شناسى تاريخى كشورمان در عصر معاصر هستند تقديم مى گردد. 

بى شك رهيافت به فردايى دموكراتيك در ايران بدون بازخوانى ديروز تاريخ كشورمان ميسر نيست.
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پايتخت كشور رومانى شهر بخارست است. 

تن ازبلند پايه ترين روحانيان جمهورى اسالمى كه آموزش مذهبى خويش را در 
آن سال ها ديده اند، اگرچه در آن سال ها جنب و جوش و كوشش مذهبى باال 
گرفت و به رونق حوزه هاى موجود و بناى حوزه ها و مدارس جديد در رشت، 
همدان، مشهد و شهرهاى ديگر انجاميد، ولى بيشتر اين كوشش ها از سياست به 

دور ماند و بيشتر روحانيان برجسته با كسانى 
مانند كاشانى كه آوازه اش در سپهر سياست 

بود، همراه نشدند.

از جنجال زودگذرخالصى زاده در ستيز با 
كمونيسم و بهايى گرى اگر بگذريم، برجسته 
ترين كوشش براى زدودن ديوار ميان دين 
مبارزه  به  روحانيان  كشاندن  و  سياست  و 
سپس  و  اسالم  فداييان  جنبش  سياسى، 
كاشانى  سياسى  كارزار  به  ايشان  پيوستن 
بنيان  هاى  وانديشه  اسالم  فداييان  است. 
گزار آن، سيد مجتبى تهرانى ميرلوحى نام 

آور به نواب صفوى، نزديك ترين جريان تاريخى به انديشه و باور بنيان گذاران 
جمهمورى اسالمى است. گوهر انديشه طالب راديكالى كه فداييان اسالم را 
بنا نهادند در سه باور خالصه مى شد: نخست اين كه روحانيان بايد سكوت و 
مماشات با دولت را كنار نهند و مردم را به مبارزه با دولت و سياست هاى آن 
برانگيزند. دوم اين كه، دولت مشروطه و غرب گرا بايد برچيده شود و حكومت 
اسالمى بايد جاى گزين آن گردد. و سوم اين كه، جنبش اسالمى در ايران 
بايد با جنبش هاى اسالمى در ديگر كشورها مانند اخوان المسلمين در مصر 
و سوريه پيوند يابد. جنبش فداييان اسالم نخستين طغيان افراطى بخشى 
از طالب و روحانيان رده هاى پايين در برابر سازمان و سلسله مراتب سنتى 
روحانيت شيعى بود. آماج نخست طغيان نواب صفوى و يارانش كه نخست با 
ترور شادروان احمد كسروى در سال 1324 سرى ميان سرها يافتند و پس از 
آن با ترور هژير و رزم آرا به جامعه شهروند و نهادهاى آن اعالم جنگ دادند، 
باال  آنجا  تا  يارانش  و  صفوى  نواب  كار  بود.  شيعى  روحانيت  سنتى  سازمان 
گرفت كه به قول آيت اهللا منتظرى «تقريباً همه حوزه به هم ريخت... به آقاى 

بروجردى اهانت مى كردند به علماء اهانت مى كردند.» 

سرانجام نيز بروجردى بود كه دستور اخراج نواب صفوى و واحدى را از حوزه قم 
صادر كرد. آنها به تهران آمده و پيرامون آيت 
اهللا كاشانى گرد آمدند. كاشانى نيروى فعال 
فداييان اسالم را براى دستيابى به سوداهاى 
ها،  آن  با  و  شمرد  مغتنم  خويش  سياسى 
دستكم تا سال 1331 هم پيمان گشت. به 
و  اسالم  فداييان  سياسى  انديشه  من،  باور 
نواب صفوى و نقد او به روحانيت سنتى ايران، 
روشنفكران  از  بسيارى  انديشه  بنيان  بعدها 
و گروه هاى سياسى مذهبى، از شريعتى و 
مجاهدين خلق تا مجاهدين انقالب اسالمى و 

دانشجويان خط امام شد. 

كاشانى كه به اعتبار كوشش هاى پدرش در ستيز با بريتانيا در عراق شهرتى 
يافته بود، پس از بازگشت به ايران به يارى طالب راديكال و بازار و با پيوند 
دادن خويش با جنبش ملى شدن صنعت نفت محبوب شد. داورى هاى رايج 
درباره كاشانى چنين است كه پاره اى از انديشمندان مذهبى، كاشانى را كه 

بر  رفتارحاكم  و  انديشه  نماينده  نبود،  شيعى  مجتهدان  باالى  رده  در  هرگز 
روحانيت شيعى در آن سال ها مى دانند و از اين رو جدايى اورا از مصدق 
همين  و  شمارند  مى  ها  سال  آن  در  ملى  جنبش  از  روحانيت  جدايى  گواه 
رويداد را يكى از عوامل شكست مصدق و كودتاى 28 مرداد برمى شمارند. 
داورى ديگرى كه به يارى انديشه هاى توده 
اى به كام روشنفكران سياسى سكوالرايران 
نمايند  كاشانى  كه  است  اين  بود  فرورفته 
جناح مترقى روحانيت در آن سال ها است. 
بزرگ  مجتهدان  كه  است  اين  راستى  اما 
نجف و قم هرگز كاشانى را به عنوان نماينده 
از  پشتيبانى  به  و  نپذيرفتند  خويش  آمال 
درخواست هاى سياسى او برنخاستند و از 
همكارى او با فداييان اسالم ناخشنود بودند. 

او نماينده ترقى خواهى درميان روحانيان 
نبود، بلكه دوام گرايش مداخله روحانيان در 
سياست بود و چنين انديشه و رفتارى تا بن استخوان ارتجاعى و واپس گرا 
است. از ديدگاه جهان بينى دينى و نگاه اسالمى به دنيا و آخرت، شايد تفاوت 
چندانى ميان كاشانى و بروجردى نبوده نباشد. بزرگ ترين تفاوت ميان اين 
دو روحانى در اين است كه بروجردى و مانند او حوزه دين را براى گسترش 
عقايد خويش بر مى گزيدند و بر اين باوربودند كه از راه ارشاد مؤمنان و اندرز 
دولت به آن مدينه فاضله خواهند رسيد و كاشانى و تندروتر از او، فداييان 
مى  را در رهبرى حوزه  خويش  سياسى داشتند. يكى نقش  سوداى  اسالم، 
ديد و ديگرى در رياست بر مجلس شورا. يكى به جدايى عرصه دين از عرصه 
سياست باور داشت و ديگرى همه عرصه ها را عرصه دين مى دانست و مرزى 
پايبند  ديگرى  و  سكوالر  درعمل  يكى  شناخت.  نمى  سياست  و  دين  ميان 
زدودن مرز ميان دين و دولت و از ميان بردن همه دستاوردهاى مدرنيته و 

سكوالريسم پس از مشروطه است. 

بزرگ ترين اشتباه نيروهاى سكوالر ايران در اين سال ها اين بود كه به 
هوادارى  به  سياست،  از  ماندن  بركنار  در  روحانيان  رفتار  از  پشتيبانى  جاى 
از كاشانى و سياست جويى ماجراجويانه و واپسگراى او برخاستند و كناره 
گيرى روحانيان برجسته را از سياست، هماهنگى و همكارى ايشان با ارتجاع و 
استعمار دانستند. نفوذ اين فرهنگ سياسى 
در آن سال ها به پايه اى بود كه يكى از بزرگ 
شادروان  زمان،  آن  سكوالر  متفكران  ترين 
احمد كسروى، آماج حمله دولت سكوالر و 
كسانى مانند على دشتى بود و ترور وى به 
دست فداييان اسالم، خشم جامعه سكوالر و 
شهروند ايران را بر نيانگيخت. فاجعه ناديده 
گرفتن ارزش هاى شهروندى به پايه اى بود 
كه حتى حزب توده نسبت به آزادى قاتل 
كسروى و ترور هژير و رزم آرا به دست يكى 
تاريخ  مذهبى  هاى  گروه  ترين  افراطى  از 
جامعه  نداد.  نشان  شايسته  واكنشى  ايران، 
ايران در آن سال ها آن چنان در تب و تاب رويدادهاى سياسى روز مى سوخت 
كه پرداختن به چالش شهروندى و مدرنيته را فراموش كرده بود. پس كسروى 
و هدايت به جاى آن كه چراغ راهنماى انديشه آن دوران باشند، در فراموش 

خانه غربت زمان قربانى سياست بازى روز شدند. 
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Bowen Systems Therapy با الهام از

واالچيا يكى از تاريخى ترين مناطق كشور رومانى است. 

يك لحظه با خود خلوت كنيد و به سخت ترين رابطه اى كه در خانواده خود داريد 
بيانديشيد. در واقع اين رابطه بين فقط دو نفرى كه شما فكر كرده ايد نيست، بلكه بين اين 
نفر و يك نفر سوم است. تقريباً بيشتر روابط عاطفى بوسيلة شخص سومى كه ممكن است 
يكى از افراد فاميل يا يكى از دوستان باشد تعقيب مى گردد. روابط نزديك عاطفى و صميمانه 
هميشه يكجور و يكنواخت نيستند. هر كدام از طرفين رابطه زمانى احساس نزديكى و زمانى 
ديگر احساس فاصله و دورى نسبت به شخص مقابل دارند. در زمان هايى كه اشخاص 
احساسات دورى و فاصله را تجربه مى كنند پاى شخص سوم به ميان آمده و روابط مثلثى 
شكل مى گيرند. اين دوره هاى دورى و نزديكى نه تنها زمان هاى بد و خوب روابط را منعكس 

مى كنند، بلكه نمايانگر احتياج افراد به خود مختارى و اتحاد هم هستند. 
اولآنهمسرىكهبيشتر از ديگرى احساس  روابطمثلثىدردومرحلهشكلمىگيرند،
ناراحتى از اين رابطه دارد براى نزديك شدن به همسرش از وجود شخص ديگرى به عنوان 
كانالى براى نزديك شدن به شخص مقابل استفاده مى كند. مثالً زنى كه از دورى عاطفى 
شوهرش ناراحت است رابطة خود را با يكى از بچه هايش نزديك تر مى كند. اين زن شروع 
مى كند به گله و شكايت كردن از همسرش به دختر بزرگش، در مرحلة دوم اين دختر به 
عنوان شخص سوم وارد رابطه شده و از آن جا كه نسبت به اضطراب و ناراحتى مادرش بسيار 
حساس است سعى مى كند صلح، صفا و نزديكى را بين پدر و مادرش ايجاد كند. با هر كدام 
از آن ها تنهايى صحبت مى كند و يا بيشتر با آن شخصى صحبت مى كند كه نفوذ بيشترى 

روى او دارد و به اين ترتيب مى خواهد آرامش را در خانه برقرار كند. 
در همين زمان برادر كوچك تر آن دختر كه تمام فضاى سرشار از تضاد بين پدر و مادر 
همبهمدلديگرى واردصحنهمىشود. او جذبنموده را ناراحتىآنها و كرده مشاهده را

سعى مى كند كه توجه پدر و مادر را جلب كرده و به روى خود برگرداند، به اين صورت كه 
با كارهاى خالف پدر و مادر را مجبور مى كند كه دوباره با همديگر تيم شده و براى نجات 
فرزند دوباره با همديگر هم دست شوند. حل كردن مشكل فرزند حواس پدر و مادر را از 

مشكل خودشان پرت مى كند. 
پدر و مادر  كه مىشود انجام دخالتهاىروابطمثلثىبهحدىمعصومانه فرم از بعضى
هرگز به فكرشان هم نمى رسد كه چگونه دارند به فرزندشان صدمه مى زنند. اين گونه پدر 
و مادرها نمى توانند خود را كنترل كنند و گاه به گاه گله اى از همسرشان پيش فرزندشان 
مى برند. براى مثال مى گويند: ماَدرِ تو هميشه دير مى كند و يا پدرت هيچ وقت اجازه نمى دهد 
كس ديگرى رانندگى كند. ظاهراً اين جمالت به نظر بى ضرر مى رسند، اما هر گاه كه كسى 
مظلومنشانمىدهدوهر گاه كه ما براى مدت طوالنى و يا به دفعات فراوان  بهشما را خود

به شكايت هاى فردى راجع به فرد ديگرى گوش مى دهيم، احساس چاپلوسى ما از اين كه 
مورد اعتماد كسى قرار گرفته و او رازش را به ما گفته تحريك شده و خيال مى كنيم ما 
آن قدر آدم مهم و باقدرتى هستيم كه بايد آن دو نفر را با هم آشتى داده و به همديگر 
نزديك شان كنيم. فرار كردن از رابطه هاى مثلثى براى ما بسيار دشوار بوده و دائماً در آن 

چاه سرنگون مى شويم. 
راه صحيح و سالم اين است كه هر گاه از شخص به خصوصى ناراحت هستيد و مى ترسيد 
دربارة ناراحتى خود صحبت كنيد، و يا مى ترسيد كه آن شخص به سخنان شما گوش نكند، 
شجاعانه ميل به محرم ديگران بودن را رها كرده و براى حل مسئله و گفتگوى با آن شخص 
پيش قدم گرديد. به خاطر داشته باشيد كه پرده برداشتن از مكنونات قلبى به شما احساس 

خيلى بهترى خواهد داد، تا اين كه آن ها را در قلب خويش پنهان شان كنيد. 
استفاده از ايجاد تكنيك رابطة مثلثى در آغاز به نظر خيلى آرامش بخش و رهايى دهنده 
مى رسد ولى در مدت طوالنى تر متوجه مى شويد كه تضادى كه در رابطة دو نفره وجود 

داشته باقى مانده و حل كردنش بسيار مشكل تر شده. 
بيشتر مشكالت فاميلى از رابطه هاى مثلثى سرچشمه مى گيرند. مثالً مادرى كه از پسرس 
براى حل مسئله فاصلة عاطفى از شوهرش استفاده مى كند، با هيچ روشى نمى تواند نظم و 

ترتيب را به پسرش ياد بدهد. 
حال اگر همة ممالك و حكومت هاى دنيا را چون يك خانواده پرجمعيت در نظر بگيريم، 
مى بينيم كه چرا خطرهاى بزرگ و خانمان سوز هر روز به ما نزديك تر مى شود. علت وجود 
دالل ها و ارگان هايى است كه رابطه هاى مثلثى را تشويق كرده و زنده نگه مى دارند. اين 
ارگان ها گاهى پنهانى و زمانى آشكارا به حمايت از حكومت يا شخص به خصوصى مى پردازند 

و ميان ملت ها اختالفات را دامن زده و آتش جنگ را روشن مى كنند. 
از طرف ديگر كشورهاى قدرتمندى چون آمريكا، روسيه، انگليس يا چين را مى توان به 
عنوان پدر و مادر خانوادة بزرگ جهان در نظر گرفت كه با ايجاد روابط مثلثى، كشورهاى 
ضعيف تر را وارد جنگ بين خويشتن مى كنند. هم چنين مى بينيم كه چگونه كشورهاى 
قدرتمند بين ملت و حكومت يك كشور جنگ داخلى ايجاد كرده و با حمايت از يك طرف، 

باعث نابودى ثروت و انرژى انسانى آن كشور مى گردند. 
به اميد روزى كه صلح خانوادگى، صلح جهانى را ايجاد نمايد. الزمة صلح پايدار، خلوص 
نيت و صلح درونى يك يك ما ملت جهانى است. بيائيد همبسته شده و اتحاد و يگانگى را 

اول از درون خود و سپس از درون خانوادة خويش به كل جامعة بشرى هديه كنيم. 
شاد باشيد

نويسنده:  الهه يوسفيان
 روان درمانگر و مشاور خانواده

خطرات روابط مثلثى
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27 اقتصاد

امپراطورى عثمانى 623 سال حكومت كرد.

ثبات عربستان، بازار نفت و اقتصاد جهانى
منطقه خاورميانه همچنان كانون تنش و  در حالى كه كشورهاى اسالمى و خصوصاً 
بحران هاى پياپى هستند،  اوضاع داخلى عربستان به عنوان يكى از مهم ترين كشورهاى 
منطقه آرام و نسبتا باثبات به نظر مى رسد. اما برخى از كارشناسان سياسى هم درجهان 
اسالم و هم در دنياى غرب هشدار مى دهند كه در زير اين ظاهر آرام، زمينه هاى چالش و 

بحران عمده اى در بطن جامعه عربستان وجود دارد 
كه مى تواند پيامدهاى نگران كننده اى  در عرصه 
سياسى و خصوصاً در رابطه با كل اقتصاد جهانى 
به دنبال آورد زيرا اين كشور نقش مهمى در عرصه 

بازار انرژى و اقتصاد بين المللى دارد. 
اهميت عربستان براى اقتصاد جهانى فقط 

در يك كلمه خالصه مى شود: نفت. 
در آن زمان كه عبدالعزيز بن سعود، رهبر طايفه 
سعود، در آغاز قرن بيستم صحراى بزرگ عربستان 
را پس از جنگ هاى پيايى و شكست دادن قبايل 
عربستان  به نام  كشورى  و  كرد  يكپارچه  رقيب 
سعودى را در سال 1932 ميالدى تشكيل داد اين 
سرزمين هيچ اهميت به خصوص اقتصادى نداشت. 

ولى پس از كشف و توسعه منابع عظيم نفتى، عربستان تدريجاً به قدرت اول در بازار نفت 
تبديل شد و در سه دهه ى پايانى قرن بيستم از اهميت استراتژيك عمده اى براى اقتصاد 

جهانى برخوردار گرديد. 
عربستان از دو جهت داراى اهميت حساس سياسى و اقتصادى براى كل جهان مى باشد. 
اهميت استراتژيك و سياسى عربستان مربوط است به تاريخ اسالم، مذهبى با حدود 1/3 
ميليارد پيروان مختلف كه در سه قاره آسيا، آفريقا و تا حدودى اروپا سكونت دارند. عربستان 
به عنوان زادگاه يكى از بزرگ ترين مذاهب جهان همواره نقش مهمى در دنياى اسالم دارد و 

به طور مستقيم و غيرمستقيم با امور سياسى و مذهبى مسلمانان مرتبط است. 
و اما در عرصه اقتصاد جهانى، عربستان تنها در يك زمينه اثرگذار است و آن هم وضعيت 
بازار نفت و انرژى. اما همين يك زمينه منفرد نقش بسيار حساسى در كل اقتصاد جهانى دارد. 
اقتصاد دنياى نوين كه از قرن نوزدهم براساس ايجاد صنعت و كارخانجات شكل گرفت 
شديدا وابسته و نيازمند به منابع انرژى ارزان و قابل دسترس مى باشد. در حال حاضر تنها 
منبع قابل استفاده خصوصاً در بخش حمل و نقل كه هم مقرون به صرفه و هم داراى كارآيى 

مؤثر باشد، نفت و بنزين است. 
در جهان روزانه حدود 85 ميليون بشكه نفت خام توليد و مصرف مى شود كه سهم صادرات 
و «انتقال» نفت 62 ميليون بشكه است. عربستان با حدود 10 ميليون بشكه توليد روزانه مقام 

نخست را در ميان صادركنندگان نفت داراست. 
روسيه، ايران، امارات متحده عربى، كويت، عراق، ونزوئال، نروژ، الجزاير، كانادا و ليبى ديگر 
كشورهاى عمده صادر كننده به شمار مى روند. ولى همه اين كشورها از لحاظ ظرفيت توليد 

و ذخاير نفتى فاصله زيادى با عربستان دارند. 
جهان صنعتى وابسته و نيازمند نفت است و اين وابستگى در آغاز قرن بيست  و يكم حتى 
شديد تر هم شده است. در حالى كه توليدات عربستان نقش تعيين كننده اى در بازار نفت و كل 
اقتصاد جهانى دارد، هرگونه اختالل در روند اين توليدات، مثال بر اثر جنگ يا انقالب و بى ثباتى 
داخلى منجر به گرانى شديد نفت و پيامدهاى منفى و فورى براى كل اقتصاد جهانى مى شود. 
اما اوضاع داخلى عربستان به رغم آرامش ظاهرى نشانه هاى نگران كننده دارد. خاندان 
سعودى كه صاحب بالمنازع تمام سرزمين عربستان مى باشد، متشكل از 7 هزار پرنس و 
شاهزاده است كه تقريباً همه ى ثروت ناشى از نفت را مستقيما يا غيرمستقيم كنترل مى كنند. 
ملك عبداهللا- پادشاه عربستان- بيمار و سالخورده است و برادران او نيز كه به عنوان 

كانديداهاى جانشين پادشاه قلمداد مى شوند همگى پير و  بيمارند. 
به رغم آن كه توليد اقتصادى (GDP) در سطح قابل توجه 600 ميليارد دالر برآورد 
مى شود، ولى اقتصاد عربستان تك محصولى، وابسته به نفت، فاقد ساختار صنعتى يا كشاورزى 
است و بدون نفت عمالً اقتصادى در آن كشور وجود ندارد. به همين دليل زمينه الزم براى  
توليد صنعتى و اشتغال بسيار ضعيف است تا آن جا 
كه نرخ بيكارى بيش از 10 درصد مى باشد. ميزان 
زاد و ولد در جامعه  اسالمى و سنتى عربستان بسيار 
زياد است و رشد سريع جمعيت نيازمند ايجاد زمينه 
كار و اشتغال براى خيل عظيم جوانان است، ولى 
اقتصاد محدود و بسته ى عربستان توانايى ايجاد 

زمينه ى مؤثر اشتغال را ندارد. 
بنيادگرايى اسالمى توسط افراطيون وهابى همواره 
در عربستان نيرومند بوده و گروه هاى تروريستى، از 
جمله القاعده، سال هاست كه در جامعه نفوذ كرده 
و حتى با حمالت خونين خطراتى متوجه خاندان 
سعودى كردند، گرچه اخيرا اوضاع امنيتى آرام و كم 

خطر بوده است. 
اخيرا در رابطه با اوضاع حساس عربستان كتابى تحقيقاتى منتشر شده كه به دليل بررسى 
دقيق اوضاع اين كشور مهم خاورميانه در رسانه هاى خبرى بسيار مورد توجه قرار گرفت. 
خانم «كارن هاووس»  نويسنده  ى قديمى روزنامه  وال استريت جورنال دركتاب جديدش 
با نام «پيرامون عربستان سعودى» (On Saudi Arabia) از زواياى گوناگون سياسى، 
اقتصادى، اجتماعى و استراتژيك اوضاع اين كشور را با نگاهى دقيق و موشكافانه تجزيه و 
تحليل كرده. او در اين كتاب نشان مى دهد كه چگونه تضادهاى داخلى جامعه عربستان 
چالش هاى پيچيده اى براى اين سرزمين پديد آورده، تا آن جا كه ثبات و امنيت داخلى آن 

ممكن است در آينده نه چندان دور با خطر و بحران مواجه شود. 
او مى گويد جامعه اى متشكل از طوايف و قبايل بزرگ كه سابقا صحرانشين و بدوى بودند 
با سرازير شدن پول هاى بادآورده نفتى به ميزان زيادى شهرنشين شده و در بسيارى از 
زمينه هاى ظاهرى خصوصيات زندگى مدرن را در قرن بيستم پيدا كرد. اما در زمينه سياسى 
هم چنان يك نظام بسيار محدود، بسته، سنتى و استبدادى بر كشور حكومت مى كند كه اين 
دو روند با هم در تضاد است. جامعه اى كه اكثريت قاطع آن از طبقه جوان تشكيل شده و 
عالقه و خواست روزافزون براى كسب آزادى و مشاركت سياسى دارد در تضاد است با يك 
نوع فرهنگ بسيار سنتى و بنيادگراى سياسى و مذهبى كه فضاى زيادى براى رفورم و آزادى 

فراهم نمى كند. 
خانم هاووس تاكيد مى كند كه حدود دو  سال پيش در اوج انقالب هاى گسترده خاورميانه 
كه  بهار عربى لقب گرفت، چند حركت و اعتراض سياسى در عربستان نيز آغاز گرديد كه 
بالفاصله دولت سعودى با استفاده از سالح دالر در صدد مهار آن برآمد. ملك عبداهللا دستور 
داد بودجه دولتى كه سابقا 140 ميليارد دالر بود، دو برابر شود و سريعاً كمك هاى نقدى 
هنگفتى به امور اجتماعى- آموزشى- بهداشتى اختصاص يافت، كمك به امرار معاش طبقات 
كم درآمد از سوى دولت بيشتر شد و حكومت سعودى با خرج هزينه هاى سنگين فعال صداى 
نارضايتى را خاموش كرده است. اما چنين وضعى جنبه موقت دارد و دولت نمى تواند اين 
كمك ها را تا ابد ادامه دهد زيرا اوال درآمدهاى نفتى نوسانات شديد دارد و ثانيا اين سياست 
تنها اتكاء به پول نقد بدون انجام تغييرات اساسى در ساختار اقتصاد و سياست نمى تواند 

موجب ايجاد اشتغال، توليد و پيشرفت درازمدت شود. 
در نتيجه اين سوال همچنان باقى است:   با توجه به آينده مبهم عربستان جهان صنعتى 
و دنياى «معتاد» به نفت در صورت اخالل يا توقف صادرات نفت عربستان چه خواهد كرد؟

امين اكبريان
allenakbari@yahoo.com
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امپراطورى عثمانى در سال 1922 در پى جنگ اول بين الملل مضمحل شد.

يك سبد حكايت

كالمون تو هم ميرهمحمود افهمى
درقديم مغازه هاى لباس فروشى مثل مغازه هاى امروزى نبود اندازه ها 
هم سايزبندى و شماره گذارى نداشتند مثل امروز كه سايز هاى اسمال و 

مديووم و الرژ  و ايكس الرژ كه موجود هست.
هر كسى كه مى خواست لباسى به اندازه تنش داشته باشد يا بايد به 
خياط سفارش مى داد يا اينكه تو لباس هاى موجود مى گشت تا شايد تن 
خور خود را پيدا كند. همين قضيه در مورد كاله هم تقريبا صدق مى كرد 
و كاله هاى مردانه را از بزرگ تا كوچك داخل يكديگر مى گذاشتند تا 
جاى كمترى رو بگيره و چون احتياجى نداشت مثل لباس در اطاقى در 
پستو(اطاق پروو امروزى) يكبار پوشيده شود، معموال در جلو مغازه داخل 

سبدى يا چيزى شبيه اين ميگذاشتند تا همونجا به فروش برسد.
 برخى از مشترى ها هم كه رعايت نمى كردند براى پيدا كردن كاله مورد 

نظر يا  كالهى كه اندازه سرشان باشد تمامى كاله هاى موجود را زير و رو 
مى كردن تا كاله مناسب خودشان را پيدا كنند و خوب طبيعى بود كه 
صاحب مغازه از ديدن اين منظره كه همه كاله هايش تو هم رفته و بهم 
ريخته، ناراحت مى شد و داد مى زد كه اين كار رو نكن كاله هاى من تو 
هم ميره و قاطى مى شه و بعضى وقتها هم بحث باال مى گرفت و فروشنده 
از خريد منصرف مى شد و يا فروشنده به آن مشترى دردسر ساز جنس 
نمى فروخت. همين كدورتى كه بين مشترى و فروشنده پيش مى آمد 
باعث شد كه تكه كالمى معروف متولد شود و به زبان فارسى راه پيدا كند 

و آن هم اين كه:
اين كارونكن كه كالمون تو هم ميره 

بله امروزه اين تكه كالم در زبان ما رايج شده
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قفقاز به سرزمين هاى بين درياى سياه تا درياى خزر گفته مى شود. 

شعر و ادب

آن پرتو سوزان جادويى
 آيينه، هرگز روبرو با من نخواهد كرد. پيرانه سر ديدم كه سيماى جوانم را كز من كسى با چهره اى ديگر پديد آمددر سرزمين ناشناسان ، آن قدر ماندم

دشمن، به نام جنگ، با دشمن نخواهد كردبا خويش گفتم كانچه پيرى مى كند با مناشكى كه در اعماق چشمان داشتم، خشكيدو ز ديدن آن خنده خاموش بى هنگاماما نگاه سرد او بر كوششم خنديدبيهوده كوشيدم كه از آيينه بگريزم*
*

 وز من، كسى جز بى كسى ديدن نخواهد كردهم صحبتى غير از جنون بر در نخواهد كوفت و ز پيش دانستم كه در تنهايى غربتدر بر جهان بستم
*

ديدم كه از بام مه آلود سراى من:
جز كوره ى سرخى كه در او، روز مى سوزدوز گوشه ى ايوان من تا ساحل مغربآينده پيدا نيست

چيزى هويدا نيست
ور مرغ شب

در خلوت ماه و سپيداران
بر بام من، انديشه ى خواندن نخواهد كردآماده خنياگرى باشد

*
گل هاى سرخ اشتياق من نخواهد رستديدم كه در اين خاك بى باران

ويرانه ذهن مرا گلشن نخواهد كردوين حسرت پنهان گرييدن
*

شب را بلوغ نور، آبستن نخواهد كردگلبانگ آزاد خروسان بر نخواهد خاست ديدم كزين زندان بى ديوار
*

ديدم كه در اين خواب هول انگيز

 آفاق تقدير مرا روشن نخواهد كردديگر طلوع هيچ صبحى از بلندى ها
*

اما قطار باد پيمايى كه از اقطار نامعلوم مى آيدشهر شگفت نوجوانى در افق: پنهانباغ قديم كودكى: دور است
او نيز چون من، در شب غربت تواند ديدتسكين نخواهد يافت، يا مسكين نخواهد كردوان دل كه با او هست: در اقليم بيگانهكز اين سفر: آهنگ برگشتن نخواهد كردمن، ميهمان تازه را هشدار خواهم دادبا خويش مى آرد به سوى اين غريبستانآواره اى را از ديار آشنائى ها
كز خاوران بر سرزمين مادرى مى تافت:كان پرتو سوزان جادويى

نادر نادرپوراز باختر آغاز تابيدن نخواهد كرد.

مجموعه اشعار شاعر آزادگى شادروان نادر نادر پور 
در دو جلد به همت شركت كتاب منتشر شده و در 

دسترس عالقمندان قرار دارد.
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قفقاز امروزى شامل كشورهاى آذربايجان، ارمنستان، گرجستان و جنوب غرب روسيه است. 

داستان طنز

يكى از رشته هاى تاريخ كه طى سال هاى اخير به حرفه پول سازى تبديل شده 
«مصدق ستيزى» است و هدف از آن بدنام كردن شخصيت هايى است كه در عصر 
پهلوى بخاطر منافع ملى و كوتاه كردن دست بيگانگان از شئون اقتصادى، سياسى 
كشور بپا خواستند و همچون مصدق، عليرغم، همه راستى ها و كاستى هايش، 
حماسه آفريدند. اين نوع ستيزه جويى در پى آن است كه با گمراه كردن افكار 
عمومى و باورهاى ملى، نظام گذشته كشور را نظامى آرمانى تلقى كرده و با احداث 
پلى بين گذشته و آينده بجاى رويارويى و معارضه با نظام كنونى حاكم در ايران، به 
تحريف تاريخ بپردازند. منابع تأمين مالى و اشاعه اين نوع تفكر نيز تا حدود زيادى 

مشخص است!
اما آن چه از درون تفكر «مصدق ستيزى» بيرون مى آيد و همگان را دچار شگفتى 
مى كند، زنده بودن مصدق است. بنظر مى رسد كه مرگ او به علت كهولت سن 
و غيره در احمدآباد شايعه اى بيش نبوده و نيست. گويى مصدق ستيزان از اين 
مى ترسند كه مصدق در جايى پنهان شده و مترصد فرصتى است تا دوباره موقعيت 
گذشته را باز يابد و بر ستور تيز پاى اراده ملى بنشيند و آرزوهاى ميراث خواران 

سلسله پهلوى را براى هميشه برباد كند.
بر اين اساس يكى از مورخان بزرگ معاصر كه گمانه زنى هاى تاريخى اش ترديد 
ناپذير است توانسته است پايه و شالوده اين پل حيرت آور بين گذشته و آينده را با 

تفكرى به نام ميرفطروسيسم تحكيم نمايد.
ميرفطروسيسم تاريخى، اسناد ناديده را نقد مى كند و با چنان بزرگوارى از كنار 

آن ها مى گذرد كه گويى اصالً ارزش خواندن را هم ندارند چه برسد به اين كه 
منتشر شده باشند يا نشده باشند. مثل اسناد محرمانه بايگانى وزارت امورخارجه 
انگليس، كه تازه اگر منتشر شده باشند هم ارزش خواندن ندارند، چون اين اسناد 

را بيگانگان به ميل خود نوشته اند و نه به دلخواه مورخ شهير ما!
اساساً چيزى كه بد است، بد است، چيزى كه عيان است چه حاجت به بيان 
است. عده اى مصدق را دوست نداشته اند و در خاطراتشان نوشته اند كه او باب ميل 
آن ها نبوده، آيا همين نقل روايت كافى نيست؟ مورخ كه نبايد در افكار ديگران 
ترديد كند! شك كردن در افكار بديهى و رجوع به منابع و مدارك خودش يك نوع 
وسواس است و مورخى كه وسواس بيش از اندازه نشان مى دهد، دچار روان پريشى 
است و بهترين كار آن است كه اطرافيانش هر چه سريع تر او را به يك روان درمانگر 

معرفى و مانع اشاعه وسواس او به ديگران شوند.
راستش من هم مثل بسيارى از فريب خوردگان فكر مى كردم كه كودتاى 28 
مرداد 1332 يك كودتاست كه بدست خارجى ها على الخصوص امريكايى ها و 
با چراغ سبز انگليسى ها انجام شده است. اما وقتى كتاب «آسيب  شناسى يك 
ميرفطروس» را خواندم متوجه شدم كه آن كودتا، كودتايى براى يك قيام بوده 
است. شما به عكس ها و فيلم هايى كه از روز 28 مرداد به يادگار مانده نگاه كنيد در 
آن ها شعبان بى مخ و هوادارانش را مى بينيد و خسروانى و هوادارانش را، آيا در هيچ 
عكس و فيلمى ديده ايد كه تصوير كيم روزولت و يارانش را در آن روز نشان دهند؟

مورخى كه مى خواهد بداند در پشت پرده چه خبر است، بجاى آن كه يك كار 

نوشته : حسين لى

نام  به  مكتبى  باب  اندر 
ميرفطروسيسم
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جمهورى داغستان يكى از اياالت خودمختار فدراسيون روسيه است. 

داستان طنز
تاريخى بكند، دارد فضولى مى كند. وقايع پشت پرده به مورخ چه مربوط است؟ 
مورخ بايد نوشته هاى مختلف را رو به روى خود بگذارد و هر كدام را كه پسنديد 
انتخاب كند. براى مثال به اين ضرب المثل توجه كنيد كه مى گويد: «بادمجان بم 
آفت ندارد.» مورخ مى تواند اسم «بم» را حذف كند و بنويسد: «بادمجان آفت 
ندارد.» اين حذف كوچك باعث مى شود كه كار بادمجان فروش هاى تهران، يزد و 
ابرقو هم رونق پيدا كند. در حالى كه در مثال اوليه ممكن است همه مردم بروند 
سراغ بادمجان بم و بادمجان ديگر شهرها و روستاها روى دست فروشنده ها بماند.

موضوع مهم ديگر در «مصدق ستيزى» فرمان عزل او توسط اعليحضرت است 
كه عده اى سلطنت فروش معتقدند كه پادشاه وقت چنين حقى نداشته و اين 
جزو اختيارات مجلس بوده و چون مجلس هم منحل بوده بنابراين پادشاه سرخود 

نمى توانسته فرمان عزل بنويسد و نخست وزير را از كار بركنار كند.
چون پاسخ مكتب ميرفطروسيسم عليرغم انسجام و پختگى اش نتوانست مرا قانع 
كند و شب و روز در اين انديشه بسر مى بردم لذا با كليدى كه مكتب تاريخ نويسى 
ميرفطروس در اختيارم گذاشت توانستم اين در بسته را باز كنم و به بخشى از 

حقايق تاريخى از طريق وحى و الهام دست يابم.
در يكى از شب ها كه با اين وسوسه هاى تاريخى به خواب رفتم، اعليحضرت فقيد بخوابم 

آمدند و مرا مورد تفقد قرار دادند. فرصت را غنيمت شمردم و از اعليحضرت پرسيدم:
- اعليحضرتا، نظرتان نسبت به واقعه 28 مرداد چيست، آيا اين يك كودتا و يا 

قيام  عليه مصدق بوده؟
لبخند از روى لبان اعليحضرت محو شد و چهره ايشان توآمان اندوهگين و 
خشمگين شد! وقتى با ترس و لرز دوباره سوألم را مطرح كردم، ايشان به محض 

شنيدن اسم مصدق گفتند:
- ديگه اسمشو نبر!

متوجه علت عصبانيت ايشان شدم و سوالم را اصالح كردم.
- اعليحضرتا! 28 مرداد كودتا عليه «اسمشو نبر» بوده يا قيام؟

- معلوم است كه قيام بوده، شعبان بى مخ را كه از خارج نياورده بودند. او از مردم 
عادى بوده و به اندازه صد مرد زور داشته، همراهان او نيز همين طور، همه آن ها را 

ضربدر صد بكنيد، ببينيد چه تعداد از مردم در اين قيام حضور داشتند؟
از اين سخنان پادشاه قوت دل پيدا كردم و به سراغ سوال بعدى رفتم.

- اعليحضرتا! جنابعالى به عنوان پادشاه مشروطه آيا شخصاً اجازه داشتيد حكم 
بركنارى «اسمشو نبر» را از نخست وزيرى در غياب مجلس صادر بفرماييد؟

- معلوم است كه ما چنين حقى را داشتيم.!
- جسارت است اعليحضرتا! مى گويند طبق قانون اساسى پادشاه مى تواند حكم 
نمايندگان مجلس را توشيح كند و چون مجلس در كار نبوده بنابراين اعليحضرت 

هم چنين اختيارى نداشته اند...
اعليحضرت در حالى كه با اخم پشت به من نموده و دور مى شدند فرمودند:

- پادشاهى كه يك مشت رعيت برايش تعيين تكليف كنند، پادشاه نيست، برو 
دنبال كارت، تو مورخ نيستى!

با وجودى كه اعليحضرت از من دلگير شدند، اما اين دلگيرى به روشن شدن 
تاريخ مى ارزيد و من با دو كشف مستند از شاهد اصلى واقعه كه خود در آن دخيل 
و موثر بوده توانستم دو برگ سند مهم تاريخى را بر اساس خواب نيمه شب مورخ 
بيست و پنجم شهريور سال يكهزار و سيصد و نود و يك به مكتب ميرفطروسيسم 
كه نگرشى مستبدانه به تاريخ معاصر ايران دارد، اضافه كنم. با استناد به همين شب 
تاريخى كه مصاحبه در آن انجام مى شد، الزم است به همه مصدق ستيزان گرامى 
يادآورى نمايم كه از اين پس بهتر است نام آن پيرمرد را به زبان نياورده و با عنوان 
«اسمشو نبر» از او ياد كنند. ضمناً مورخ گرامى «آسيب شناسى...» نيز در چاپ 
پنجم، هر كجا كه نام «مصدق» آمده آن را اصالح و بخاطر خوشنودى رهروان 

طريق سلطنت از او با عنوان «اسمشو نبر» ياد كنند.
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گزارش32

مركز جمهورى داغستان شهر مخاچ قلعه است. 



شماره سى و سوم ،  جمعه 28 سپتامبر 2012

در اين شماره، جدول ها با سه سطح 
ساده، متوسط و دشوار طراحى 
شده است تا همه عالقمندان و
 مخاطبان مجله بتوانند از حل 

جدول ها لذت ببرند. 

راهنماى حل جدول هاى اين شماره 
در صفحه 97
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كالسيك ترانه34

مصرف زغال اخته از تنگى عروق خون جلوگيرى مى كند.

عمودي:
1-ايثار و بخشش - ترموستات - اعضاء

2- خرس تركي - پايه كارمند - رنگ دريا
3- زباله - پايداري و ايستادگي

4- خسيس - از اول تا آخر - حرف نگفتني
5- لكه سفيد روي ناخن - ضمير تكبر - نان پوك روستايي - دايه تركي

6- رشد - عسل
7- لعاب نشاسته - شامل همه

8- عضو جونده - سنگ سرخ - عزيز
9- ساز ضربي - بوزه

10- پاك كردن غالت - سيفون
11- طايفه - واحد پول قطر - طريق كوتاه - درخت انگور

12- صنم - فواره - وارفته
13- زمين زدن در ورزش كشتي - علم تشريح

14- ننر - خروس - معمار
15- شلوار كوتاه - منسوب به بهار - ميوه هندي

افقي:
1- كلوخ - آموختني لقمان - ميوه ترش شده و فاسد

2- گوژپشت - يگانه
3- بز نر - برچسب كاال - قلم

4- تار - ابهت
5- ضمير خارجي - پهلوان زورخانه - خاك صنعتي

6- كافي - صداي بلند
7- كارديده - اسم - عاقبت جوينده

8- با - صدمه و آسيب - آزاد - هرگز نه عرب - حرف انتخاب
9- ماده حياتي محيط اطراف سلول - سود حرام - پس فردا

10- آمار متوسط به ازاي هر نفر - تالفي كردن
11- گوشت تركي - كنايه از فرزند عزيز - مايع حيات

12- كالغ سياه و سفيد - الهه عقل
13- دورويي - تركيب سيمان با پنبه نسوز - عدد حمام

14- خانه - كوه نرم
15- دايره - آقا - سبوي آب
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35 شرح در متن غزل

لزگى ها قومى در جمهورى آذربايجان هستند كه رقص آن ها شهرت جهانى دارد. 
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كالسيك آتنا36

المپيك زمستانى 2002 در شهر سالت ليك سيتى ايالت يوتا برگزار شد. 

عمودي:
1- مادر بزرگ - حداد - هاگ

2- دكان كوچك - ماده بيهوشي - فلز گلوله
3- زمام دار - از شاخه هاى مسيحيت

4- حرف آخر انگليسي - خبر گزاري ايران - مساوي عاميانه
5- خالص - دنبال و عقب - رهبر حزب - باختن
6- آمريكايى ها به آن لون مى گويند - جعبه استامپ

7- رسا - چهار من تبريز
8- شرم آور - حصار - دوانيدن اسب
9- عالمت جمع - نمايش  غم انگيز

10- آب يخ زده سر ناودان - ماده اي كه از غدد داخلي بدن درون ترشح ميشود
11- فلز چهره - ثانوي - از نهاد برآيد - ظاهر عمارت

12- حرف تعجب - درخت انار - شالوده
13- اصطالحي در ورزش باستاني - سود بردن

14- درخت جنگلي - فراموشي - عدد
15- شاعر بزرگ يوناني - اسناد - واسطه خريد و فروش

افقي:
1- فن - «ى» اضافه كنى شاه خارجى مى شود - پول هندوستان

2- خداحافظي - تسمه چرمي
3- جانشين - آرشيو - لطيف

4- واحد - آزرده
5- نيز - آفر - عدد نفس كش

6- صداقت - كومه
7- راهنما - ذره باردار - مثل يكديگر

8- يادداشت - نقش هنري - گندم سوده - زمين تركي - پسوند شباهت
9- سنگ خارا - بله نجار - لم يزرع

10- ردياب - مساعده
11- واحد تنيس - از مناسك حج - مرطوب

12- كنجد كوبيده - دلجويي
13- كوزه - پرنده تنكس گيويونگ - آرزو

14- پادشاهان - سمبل
15- معجر - خرمن - ديسانتري
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كالسيك هديه38

سيستم موقعيت ياب جهانى را به اختصار GPS مى نامند. 

عمودي:
1- تخته سنگ نازك - آهنگ نظامي - وفاي به عهد

2- طرف چپ - فصيح - كپر و كومه
3- پلنگ - باج و خراج - از الفباي يوناني
4- ثور - ابر سطح زمين - طايفه - ناشنوا

5- نگاه خيره - جامه خشن - دسي
6- واحد پول بليز - گله كردن - منسوب به فن
7- ميوه تلفني - مفتش - رانندگي به انگليسي

8- پماد سرماخوردگي - اليق و درخور - ماه پيروزي
9- دوره پس از بيماري - خرس چيني - حرف انتخاب

10- شامل همه - واحد پول چين - آهسته
11- آسياب دستي - از انواع ماهي - چه وقت

12- بويايي - پايتخت سوئيس - قدم يك پا - دستگاه مولد نيرو
13- جانوري كيسه دار - پيكره - نوعي يقه
14- همجوش - مسافر - از شهرهاي مركزي
15- رود معروف آلمان - بيماري - متبسم

افقي:
1- پايتخت سنت وين سنت - پيدا و ظاهر

2- كوچك انگليسي - تارهاي نخ دوات - سرور
3- كرم حشره - قيچي پشم زني - خرس تركي

4- واحد سطح - ني ميان تهي - عدد خيطي - كوهي در زاگرس
5- سرپرست رعايا - عنوان بندي

6- گوشت تركي - سرايدار مدرسه - عدد حمام
7- نكوهش - يدك - سرود گدايان
8- الگو - سرخرگ - دهانه اسب

9- اثر شاتوبريان - برابر و مساوي - انبان
10- بازگشت صدا - پنبه زن - مسمار

11- اسباب جهت يابي - همت قوي
12- شقايق - خداوند - شيمي كربن - رخسار

13- ذره باردار - معاني - پيك
14- آتش زنه - پدر شعر نو - خط تلفن راه دور

15- نام ديگر گارمون - لباس سنتي ژاپن
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39 شرح در متن مهرگان

GPS توسط وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) پشتيبانى مى شود. 
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زنجيره حروف40

حروف داده شده را در خانه  هاى مناسب جدول قرار دهيد. براى راهنمايى، تعدادى 
از حروف در جدول مشخص شده است.

GPS از 24 ماهواره كه دور زمين مى چرخند تشكيل شده است. 

3 حرفي : 
اهر، 
سخى
گوش
لير

ونج

4 حرفي : 
اردن
ازدر

سينى

شيوا
گسيل
مريض
منشا
مومن
نحاه

هادى
يشمى
يوگا

5 حرفي : 
اتقيا

احكام
اغازه
آبونه
آذران
پنهان
ساواك

شينتو
گريخت
منحوس
نيستى
ياسان
ياشار

6 حرفي : 
اموزشى
با حو را
پريروى

پيشگاه
رمزينه
مفاتيح
مفاهيم
موسيقى
نعلبكى

هى كردن
يد بيضا
يكه تاز



IRANSHAHR MAGAZINE 33
ايرانشهر33

C  Copyright 2012 Ketab Corp.

41 شرح در متن - داد

پروژه GPS در سال 1978 آغاز و در 1994 تكميل شد. 
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جدول هاى كاكرو سخت ترين اما دلنشين ترين نمونه جدول هاى بازى با اعداد محسوب مى شود. براى حل اين 
جدول كافى است بدانيد جمع اعدادى كه در هر قسمت نوشته مى شود برابر با مثلث سرستون است حاال بايد اعداد 
1 تا 9 را به گونه اى در جدول بچينيد كه همه حاصل جمع ها به صورت صحيح محاسبه شود. پس شما فقط با اعداد 

1 تا 9 و عمليات بعالوه «+»در رياضى كار داريد.

زبان فارسى عالوه بر ايران در افغانستان و تاجيكستان نيز رواج دارد. 

جدول رياضى كاكرو
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گسترش زبان فارسى در جهان به دوران حكومت ساسانيان باز مى گردد.

شرح در متن- سالمت
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داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشى در 50 سالگى كشته شد. 

آشفته بازار

افقي:
1- عالم و حكيم - تقويم

2- گرد زينتي براق - مظهر مكر و حيله
زيركي -  ندا -  حرف  كوتاه -  منقار   -3

رمزينه - ناشنوا
 - فاصله  حرف   - فروريخته  ديوار   -4

ضمير جمع - از ماههاي ميالدي
5- آغوز - ماهر - فرصاد

6- پهلوان - خاك گور - بيني - ويتامين 
جدول

7- سالن - پول خارجي - روشمند
8- درياي عرب - نگهبان خرمن - روغن 

مو
9- پيشخدمت - جگر سياه - نوميد

 - معلق   - شتر  پاالن   - سرخ  گل   -10
خداي درويش

11- ليكن - اثر نيچه - اثر دانيل استيل
ابر   - قهرمان  عدد   - نازك  نهال   -12

سطح زمين - مار گزنده
13- شهر ريشه - نفي تازي - برداشت 
پول   - دهان كجي  حرف   - محصول 

آسيايي
14- ثعلب - باور قلبي

15- پايتخت سوئد - كاركرد

در حل اين جدول شرح يكى از جهات افقى و يا عمودى به شما كمك مى كند تا ضمن پيدا كردن خانه هاى درست 
در جدول آشفته، قطعه هاى پيدا شده را به طور مرتب در كنار هم در جدول پايين صفحه قرار دهيد.
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قاتل داريوش سوم بسوس سردار مقدونى بود. 

شرح در متن نسيم
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كالسيك مهتاب46

نام ديگر دين زرتشتى مزديسنا به معناى پرستنده اهورامزدا است. 

عمودي:
1- از خوانندگان پاپ زن ايراني - نان كور

2- انتقال بيماري - مردگان
3- ضمير خارجي - خوشحال - يكي از انواع شمشير در مسابقات - شعله آتش

4- آستانه - نخ تابيده - خبر گزاري ايران
5- شتر تندرو - اثر دافنه دوموريه - درخت جوان
6- مرواريد - نهال خرما - زه كمان - واحد مقاومت

7- راهرو - پايانه
8- حرف تعجب - چاي انگليسي - ضمير غائب - دل آزار كهنه

9- خاسر - دريايي در شمال اقيانوس آرام
10- رهن - عصب - داغ انگليسي - واحد سطح

11- ريسمان آويزان كننده ميوه به سقف - خريدار - اسم پسرانه
12- ردياب - حصار - از آالت موسيقي

13- كشتي خالي - جاي بازگشت - سوغات روسيه - زيان رساندن
14- از ادويه ها - خيس

15- لقب سهروردي - خميازه

افقي:
1- بانوي آواز ايران - اثر ژولين گرين

2- سياهرگ - پايتخت ارمنستان
3- مزه خرمالو - واحد پول هائيتي - رگ گياه - حرف درد

4- آرزوي بزرگ - پايتخت يونان - نخ بافتني
5- ريگ نرم - اما - عنوان امپراطوران آلمان

6- آتش - باالپوش بلند - بهشت شداد - انسان
7- ماشين مبدل انرژي - تابناك - توان آخر

8- جگر سفيد - خوف
9- ضمير جمع - با كوچكترين صدايى مى شكند- ياقوت سرخ

10- بيهوشي - ماده بيهوشي - يار برهمن - شگون
11- تازه راه افتاده - تيراندازي - جنس
12- زبانه ترازو - ذره باردار - متحير

13- يادداشت - شرط بستن - سلول جنسي - رمزينه
14- آثام - پايتخت عربستان

15- نام ديگر كتاب سياست نامه - في سبيل
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47 شرح در متن فرانك

آتش مهمترين نماد آيين زرتشتى به شمار مى رود. 

 بيش از 30 سال تجربه انتشاراتى شركت كتاب
 در خدمت انعكاس

فعاليت هاى فرهنگى شما
منطبق بر تمامى استانداردهاى بين المللى چاپ كتاب

 چاپ كتاب از حروفچينى تا پخش با رعايت حقوق قانونى
نويسنده و ناشر

310.477.7477
تلفن رايگان براى خارج از لس آنجلس

800.FOR.IRAN
FAX: 310.444.7176

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab1@ketab.com
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براى حل جدول سودوكو نبايد در هر مربع كوچك تر 3 در 3 هيچ عدد تكرارى وجود داشته باشد. 

همچنين هيچ عددى در يك سطر يا ستون مربع بزرگ 9 در 9 تكرار نشده باشد. 

فروهر از نمادهاى ديگر زرتشتيان معادل جوهر حيات و يا روح در ساير اديان است. 

جدول رياضى سودوكو
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شرح در متن ايرانشهر50

پيترو دالواله جهانگرد مشهور ايتاليايى در سال 1652 ميالدى در گذشته است. 

Products.com
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51 شرح در متن ايرانشهر

گفته مى شود نخستين گربه ايرانى را پتيرو دالواله از ايران به اروپا برده است. 

www.GolchinP
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كالسيك مستانه52

طول جغرافيايى هر محل را براساس نصف النهار نزديك آن مى سنجند. 

عمودي:
1- راديو تراپي - سيل بزرگ

2- فتنه - رام - شك
3- سينماي سوخته - امرد - تجربه

4- آتي - خار سر ديوار - رقم - آب آذري
5- ضمير تكبر - خواهر مادر - شهر در لسان اعراب

6- ظرف چاي - شناس - نوعي ساعت
7- سود حرام - دانگ - هادي برق

8- هجوم - مظهر الغري - حرف تعجب - سر انگشتان
9- دليل - صافي - جنس به ظاهر قوي!

10- يار رامين - اندوه - دارنده
11- كانال و مجراي آب - حي - مزه خرمالو

12- ناپديد و نابود - چه وقت - نام كوچك انيشتن
13- باالبر ماشين - حرف انتخاب - صاف - بشر

14- اما - بنيانگذار - فراهم
15- مركز غنا - قوت اليموت - كم طاقتي

افقي:
1- پايتخت سورينام - سخن آهسته

2- داراي رشك و حسد - حصير - قلم
3- اسب سركش - اروپا - زمين تركي

4- كاغذ مرغوب - تخلص دهخدا - خواست عرب - پسر مازندراني
5- منسوب به بهار - ظاهر و آشكار

6- يار برهمن - شايد - شايسته
7- كابين - عاشق - مرغ سعادت

8- جفتك - با - درياي عرب - صفت ابرو
9- سالح زنبور - فراگرفته - خداي عقل در يونان باستان

10- پايتخت يمن جنوبي - معلم زن - حيوان مسابقه
11- معاون دادستان - ردياب

12- اتيان - دشنام - ناداني - عيد ويتناميها
13- ابتدا و آغاز - مثل يكديگر - ضروري

14- مسافر سرزمين عجايب - درخت جنگل - آبگرد
15- اثر ويكتور هوگو - جيره
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53 شرح در متن ساغر

خاستگاه زبان فارسى باستان را جنوب غرب ايران امروزى دانسته اند. 
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كالسيك شبنم54

الويس پريسلى و مايكل جكسون به عنوان نمادهاى موسيقى آمريكايى شناخته مى شوند. 

عمودي:
1- از جزاير خليج فارس - جزيره اى ديگر در خليج فارس

2- رود مقدس آلمان - حس بويايي
3- نوعي زغال سنگ - نويسنده - ضخيم نيست - تلخ عرب

4- اثر پاتريك وايت - نهر بزرگ - پياله آبخوري
5- پايتخت چك - ميوه قابل خوردن - نژاد ايرانيان

6- سردسير - تيره - برابر
7- درخت جوان - نوبت كاري

8- كفن دزد - شاعر بزرگ يوناني
9- دردمندي - پرسش

10- طعام عروس - تن - هالك
11- آشيانه - باالپوش خانم ها - اثر اميل زوال

12- ماه پرتابي - شهر و تيم فوتبال ايتاليايي - منقار
13- سفيد تركي - خد - ديوار - چهره و صورت

14- زبان مردم افغان - زيرك
15- انجمن علمي - اصطالحي در ورزش كشتي

افقي:
1- پايتخت مقدونيه - كاربراتور

2- ادويه هندي - شايان
3- سخن ياوه - تاالر - حالل رنگ - دنبال و عقب

4- آغوز - تقويم - هامون
5- آرزوانه - ماما - باربر ورزشي!

6- از آالت موسيقي - شيشه آزمايشگاهي - فيل ماقبل تاريخ
7- وجب - ظرفي آزمايشگاه

8- از صيفي جات - علم غيراكتسابي
9- پادشاه افشاري - زادن

10- اثر - شدت در جنگ - زگيل
11- دره - بوزينه - واحد طول انگليسي

12- مدد - از شهرهاي خراسان - جگر سفيد
13- كلمه شگفتي - پر دلي - زبان - ترديد

14- لباس شنا - محل پخت نان
15- انرژي - از انواع ماهي
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زنجيره حروف56

حروف داده شده را در خانه  هاى مناسب جدول قرار دهيد. براى راهنمايى، تعدادى 
از حروف در جدول مشخص شده است.

اهميت مارك كوكاكوال در معرفى آمريكا به دنيا به اندازه برج آزادى در نيويورك است. 

3 حرفي : 
پرو
دور
روا

ريب

نزع

4 حرفي : 
ارزه

استپ
باير

پشيز
چمپا
خالب
سارى
شكاف
عابر

عالف
النه

نباش

5 حرفي : 
باربى

پالتو
تزويج
تنديس
چوگان
دلدرد
راهبه

زلزله
سالله
متكبر
نانكش
نگران
هذيان

6 حرفي : 
اجتناب
اختالف
بادروج
تاسوعا

تلگراف
تيردان
زادگاه
زودرنج

سرخناى
كيسه كش

نيسارى
يكشنبه
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57 شرح در متن مريم

پيتزا، اسپاگتى و المبورگينى سه نماد فرهنگى مردم ايتاليا است. 
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كالسيك بانو58

غذاى ملى ژاپنى ها سوشى است. 

عمودي:
1- تلفن مركزي - پايتخت برزيل
2- شهر انار - خداي عقل وعدالت

3- جنس به ظاهر قوي! - بصير - پايتخت اردن - چه وقت
4- سرمه - سالح زنبور - بي غيرت

5- جناح راست - رادار - سخن آهسته
6- سحاب - كشتي جنگي - صاعقه - گندم سوده

7- تقويم - سم مهلك
8- فلز سرخ - همه

9- داج - از شهرهاي اصفهان
10- گذر گاه - حجم هندسي - بار گناه - فراموشي

11- قانون مغولي - مار تركي - مالح ماهر
12- غم واندوه - دوات - قطعه موسيقي

13- نقش هنري - مي - صيد - عالمت مفعولي
14- گل به سر جاليز - سهل و آسان

15- هواسنج - اهتزاز و باال بردن پرچم

افقي:
1- پايتخت شيلي - عامل بيماري
2- رقص مذهبي آفريقايي - راغب

3- دور دهان - كدر - مسيحي - درازگوش
4- در پي چيزي رفتن - ظاهر عمارت - بايگاني

5- اثر اميل زوال - غل و غش دارد - آهسته
6- حديد - اهلي - چين  و  چروك - هنر انگليسي

7- غم و غصه - نادر
8- حرف دهان كجي - تكيه دادن

9- ايما - تمنا
10- نبرد - متحير و ترسان - سنگيني - پايتخت اوكراين

11- ضرر، خسارت - پايتخت سنگال - قلم ني
12- كشور فالسفه - اثر ادگار آلن پو - حصير

13- ليسيدن - فرصت - سر نيزه - باران اندك
14- پانصد هزار - رموز

15- اسباب جهت يابي - پايتخت باربادوس
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كالسيك مژگان60

تاج محل و ببر بنگال را از نمادهاى كشور هندوستان مى دانند. 

عمودي:
1- آهنگ ساز و خواننده پاپ ايراني - واحد قديم پول اسپانيا

2- شان - نااميد - زمخت - شهري آذري
3- صريح - ريسمان آويزان كننده ميوه به سقف - آفريده شدگان - مزه ملس

4- دريل - بار گناه - زردك
5- سهل - قاره سبز - اسم مردانه

6- پيامبر - پذيرفته شدن دعا - زندان عرب
7- نشانه - سوغات و ارمغان

8- ميوه نورس - ماليات مرزي
9- پدر بهرام گور - دير نشين

10- ضدعفوني كننده - آموختن - مادر آذري
11- يار - توطئه - پايتخت انگلستان

12- واحد پول ايتاليا - خالي - حركت هوا
13- نت چهارم - ته نشين شدن - ريشه درخت - خاك صنعتي

14- سرپرست - سالح كاشتني - درخت تسبيح - آوا
15- هالك - ادميرال

افقي:
1- استاد موسيقي سنتي ايران - از وسايل ضبط صدا

2- آغوز - درنده - گيسو - شيمي كربن
3- از نهاد برآيد - راغب - مته - بله انگليسي

4- پايتخت يونان - زنبور عسل - از مشتقات نفت
5- سخن بيهوده - اثر آلكساندر دوما - نوعي استخدام

6- صندلي اسب - خودكامگي - او
7- مشايعت نظامي - از زينتهاي زنانه با كاربرد پليسى

8- همسر - كادو
9- حشره طوالني - اهل قاره زرد
10- شهر ريشه - اسفنج - شيوا

11- پايتخت چك - پايتخت ايران - بازار سهام
12- طعم - دايه تركي - شيشه آزمايشگاهي

13- حرف تعجب - موش خرما - پارچه زخم بند - مار كشنده
14- آهن - درخت - كشور عجايب - باالپوش بلند

15- شوق - شكسته شدن
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برج ايفل مشهورترين بناى ساخته بشر در اروپا است. 

كالسيك ترمه

عمودي:
1- رهبركمونيست كوبا - خواهش

2- فرآيند ساييدن - گسترده وسيع آبي - كوهي در زاگرس
3- چين  و  چروك - دسته دسته - عالم طبيعي

4- از الفباي يوناني - يك عاميانه - بازديد سپاه - شامل همه
5- سنگريزه - بزرگي وشكوه - چاره انديشي

6- واحد پول بنگالدش -لقب داريوش شاه ايران - اثر پاتريك وايت
7- بيسواد - شيد - شك

8- لباس زنان هند - تجديد قرارداد - جامه خشن
9- نگهبان چماق بدست - مركز ويتنام - گوشت تركي

10- شهر جشنواره - زيرك - مطالعه اجمالي
11- معلم دانشگاهي - زرسنج و سركننده - از رودهاي مهم ايران

12- رشد و نمو - درخت انگور - نت چهارم - فرزندان يتيم
13- از آالت موسيقي - دين دار - غم و غصه

14- اثر آلكساندر دوما - ه  جوم - خالو
15- همراه پيچ - بيهوشي - مورد استعمال

افقي:
1- پالئونتولوژي - وقت

2- دوستان - صورتك - باران پياپي
3- چيره و غالب - پايتخت آلباني - ابزار صيادي
4- تنبل و بيكار - زيركي - ضمير خارجي - اختر

5- پسر مازندراني - بخت آزمايي
6- بشر - شهري در كرمان - قوچ

7- انتقال بيماري - مقدمه چيني - از حروف الفبا
8- تار - برادر عاميانه - حكم حاكم شرع

9- اهلي - در پي چيزي رفتن - پادشاه افشاري
10- سرشوي گياهي - مجلس روسيه - دندان تيز حيوانات

11- نام قديم شهر مشهد - زردي
12- ساخت و پاخت - حرف تعجب - نهال خرما - مرواريد
13- ترش و شيرين - از شهرهاي گيالن - شهري آذري

14- ظرف گل كشي - انس - خط تلفن راه دور
15- نوعي زغال سنگ - از شهرهاي استان فارس
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كالسيك شادى64

اتوبوس هاى دوطبقه و باجه هاى تلفن همگانى قرمز رنگ از سمبل هاى شهر لندن هستند. 

عمودي:
1- سربلند - اثر راديار كيپلينگ

2- از شهرهاي كردستان - نان نازك
3- رشد و نمو - توان - ادا - هنوز فرنگي

4- از شهرهاي اردبيل - دورويي - از شهرهاي فارس
5- آشنا به كار - فرشته مغضوب - واحد بوكس

6- گيسو - كمياب - نمك متبلور - زيركي
7- درياچه اي در تركيه - في سبيل

8- حرف ندا - واحد سطح
9- لوم - پايتخت فيليپين

10- بازگشت صدا - لوس - خرس تركي - اثر جين اوستين
11- واحد پول بالروس - شب كوري - سوزن فروش

12- آبگرد - درخت تسبيح - از رودهاي ايران
13- طريق كوتاه - فرار - آفريده شدگان - اندك

14- كشمش - گل دندان نشين
15- كاتب - واحد پول ونزوئوال

افقي:
1- پايتخت كاستاريكا - زحمتكشان جامعه
2- واسطه خريد و فروش - تنور آجرپزي

3- سفيد تركي - كودن - پيشواي زرتشتي - نت سوم
4- صداي بلند - پارچه دريايي - پايتخت نيجريه

5- شيوه و منوال - سرخرگ - باالترين
6- شهري آذري - گرده قارچ - بازداشتن - شهر بادگيرها

7- اوباش - نام قديم كاشمر
8- زمين تركي - شالوده
9- خار سفيد - پشت سر

10- هستي - تيره - نشانه - رشد
11- بدنيا آمدن - تورم قيمتها - گوينده سخن

12- پايتخت سنگال - تصديق فارسي - نژاد كشور ارمنستان
13- باران اندك - سود و فايده - عجز - ضمير غائب

14- تصديق آلماني - صورتك
15- خودكامگي - ازهم پاشيده
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جدول هاى كاكرو سخت ترين اما دلنشين ترين نمونه جدول هاى بازى با اعداد محسوب مى شود. براى حل اين 
جدول كافى است بدانيد جمع اعدادى كه در هر قسمت نوشته مى شود برابر با مثلث سرستون است حاال بايد اعداد 
1 تا 9 را به گونه اى در جدول بچينيد كه همه حاصل جمع ها به صورت صحيح محاسبه شود. پس شما فقط با اعداد 

1 تا 9 و عمليات بعالوه «+»در رياضى كار داريد.

كانگرو و كوآال دو حيوان استثنايى كشور استراليا است. 

جدول رياضى كاكرو
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ديوار چين 7000 كيلومتر امتداد دارد. 
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70
در حل اين جدول شرح يكى از جهات افقى و يا عمودى به شما كمك مى كند تا ضمن پيدا كردن خانه هاى درست 

در جدول آشفته، قطعه هاى پيدا شده را به طور مرتب در كنار هم در جدول پايين صفحه قرار دهيد.

تخت جمشيد صد و چهاردهمين اثر ثبت شده در فهرست جهانى يونسكو است. 

كالسيك جور چين

افقي:
 - عباس  شاه  دربار  معروف  خطاط   -1
نوعي   - شداد  بهشت  جنگ2-  ادوات 
سپيدموي   - خالي   - برادر  و  خواهر 
استان  مركز   - نمو  و  رشد  شاهنامه3- 
مركزي - نيمه گرم - ابر سطح زمين4- 
سطل آبكشي - شكننده - بيهوشي5- 
سنگ معدني - برادر عاميانه - ليدر6- 
دوستي و محبت - هنر انگليسي - بازي 
پرسي  همه  اروپايي7-  لقب   - تخته 
 - اب!  بي  كباب  رشد8-   - عمومي 
درخت جنگلي - ضمير خارجي9- چين 
ليكن  تنومند10-  فرد  از  كنايه   - ملي 
راديويي  تقويت   - دستي  موكت   -
ماسك   - دوزخ  گزنده11-  خزنده   -
كردن  قطع   - ديوار  لبه  حرير12-   -
واحد   - بندگي  ريسمان13-  تافتن   -
پول چين - كمك كردن - ضمير مونث 
رفت  همراه   - رامين  يار  انگليسي14- 
خيمه  سفر15-  توشه   - زنان  سوره   -

بزرگ - آموختن
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ديوار بزرگ چين در رده 438 فهرست ميراث جهانى يونسكو جا دارد. 

شرح در متن ماندانا
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تاكنون 913 اثر جهانى در فهرست ميراث جهانى يونسكو ثبت شده است. 

كالسيك حانى

عمودي:
1- آهسته - دانگ - بيدمشك

2- ابتدا و آغاز - شك و ترديد - خوب وخوش
3- جمع آوري پول براي مستمندان - فيلمي با بازي گلشيفته فراهاني

4- كاغذ مرغوب - جمع مرهم - هزار كيلو
5- اسم - كشيش - آشيانه درندگان - لوله تنفسي

6- آباد، داير - مرتهن
7- پر خور - نيز

8- واحد پول بحرين - زندان عرب - روزانه
9- حيوان وحشي - تازه راه افتاده

10- خير مقدم - ازغارهاي معروف ايران
11- كندن گور مرده - قاضي - چاي انگليسي - رفيق

12- زمين تركي - جرات - توان آخر
13- از تقسيمات كشوري - شكاك

14- حيوان وحشي - فرشته - نخ تابيده
15- از آالت موسيقي - پرنده - سازمان پيمان آتالنتيك شمالي

افقي:
1- به رنگ آب - غالف مرواريد - محصول اصلي كوبا

2- خالص هرچيز - ماهر
3- بخار متراكم - گياهي خوشبو  با كاربرد طبي - دورويي

4- اداره كننده - ته نشين شدن
5- صداي زنبور - كانتركت - پايان نامه

6- غذا نخوردن - ترموستات
7- گوشه فوتبالي - واحد احشام - پرسپكتيو

8- ضمير مونث انگليسي - صدمه و آسيب - گل ته حوض - اثر پا - قدم يك پا
9- مرغ سحر - گونه - قشون
10- رقم - سياست انگليسى

11- منقار كوتاه - مصرى ها با مردگانشان مى كردند - ناشنوا
12- واحد مايعات - ناله بيمار

13- جمع كره - ياس - مكان هميشه در سايه
14- گاز مرداب - واحد بوكس

15- شباب - صفت سرو - داالن
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كشور لهستان به پدر تاريخ در اروپا شهرت دارد. 

شرح در متن فرخنده
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نام لهستان از گويش ارمنى وارد زبان فارسى شده است. 

كالسيك پريا

عمودي:
1- چنگنواز خسرو پرويز - اشتباه معروف - بلغور

2- برادر عاميانه - جوهر انسان
3- مزيت - آدامس سنتي - اشاره به دور فرنگي

4- مادر عرب - كاما - ابزار صيادي
5- درخت جنگلي - دور دهان - عدد حمام - پر خور

6- معاون دادستان - لباد
7- مايوس - كفگير

8- دريل - شديدتر - شريعت
9- نان شب مانده - وب سايت
10- از روزهاي هفته - وارستن

11- صورتك - بي خطر - صدمه و آسيب - اسم
12- ماده بيهوشي - زنگار - باران اندك

13- مكمل مرد - خبرگزاري افغانستان - خباز
14- دفعه و مرتبه - نوشين
15- لم - چين - سيفون

افقي:
1- باران تند و شديد - اشك - نفت سياه

2- خاكستر - پارچه براق
3- زمان معين - هدهد - نت سوم

4- عموي حضرت ابراهيم - تصديق روسي - دندان تيز حيوانات - بله نجار
5- دستي - اجداد - جوشن

6- توان آخر - نشان ومدال - ساخت و پاخت
7- بدبخت - دورويي - عمومي

8- عصب - هامون - قوت اليموت
9- محل خدمت سربازان - درخت اعدام - گرده قارچ

10- هديه اي به عروس خانم - شرط بستن - حرف تعجب
11- شانه - اليم - خالص

12- رتبه بندي كاراته - شگون - رنگ موي فوري - آهنگ نظامي
13- واحد سطح - جنباندن - كشتي جنگي

14- تسمه چرمي - حقه
15- وارسي - مرد قوي هيكل - همسان
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ستارگان آبى داغتر از خورشيد و قرمز ها سردتر از آن هستند.

شرح در متن سونيا

 بيش از 30 سال تجربه انتشاراتى شركت كتاب
 در خدمت انعكاس

فعاليت هاى فرهنگى شما
منطبق بر تمامى استانداردهاى بين المللى چاپ كتاب

 چاپ كتاب از حروفچينى تا پخش با رعايت حقوق قانونى
نويسنده و ناشر

310.477.7477
تلفن رايگان براى خارج از لس آنجلس

800.FOR.IRAN
FAX: 310.444.7176

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab1@ketab.com
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پروتستان ها شاخه اى از مسيحيت هستند كه مارتين لوتر در قرن 16 آن را پايه نهاد. 

كالسيك مهشيد

عمودي:
1- پايتخت قزاقستان - لقب عارف قزويني

2- پرش عصبي - تازي - شايسته - نوشيدني گرم
3- واحد سطح - مركز خراسان رضوي - دستكش قوشچيان - همه

4- رقيب تام - وجود دارد - پياله آبخوري
5- نامدار - تخته سنگ نازك - شايان

6- حرف انتخاب - دامن كوتاه - پوستين
7- زياد كردن - سوبسيد

8- قوم مارپرست هند - پايتخت لتوني
9- پايتخت تايلند - رنسانس

10- زينت رو - پرتاب كردن - خداي درويش
11- فراهم - ناالن - تاخير

12- درس كشيدني - رهن - بطن
13- يار سوزن - پرآوازه - سخن بيهوده - عالمت جمع

14- فرزند پسر - دانه كش بي آزار - سحاب - حمايت كردن
15- زبان مردم كشور پرتقال - از وسايل پيرايشي آقايان

افقي:
1- پايتخت كانادا - آموختني لقمان - تنظيم موتور
2- واحد پول ايتاليا - شمشير - بيسواد - اطالع

3- مخفف مكيدن - شتر تندرو - پارچه باريك وبلند - يادداشت
4- لوله گوارشي - ميداني در تهران - طناب

5- شب كور - درمان - قابله
6- از سبزي ها - اثر ادگار واالس - درنگ

7- خيو - غائله
8- نوشته ساده - برقرار

9- خرابكاري عمدي - تخم ماهي
10- از مصالح ساختماني - لقب اسفنديار - رنگ دريا

11- درمان - سردوشي - طغيان
12- نوعي پخش تلويزيوني - اثر دانيل استيل - دكان كوچك

13- بند دست - جايگاه - ديلم - آزاده
14- رنگ ناخن - كودكي كه  از پا متولد شود - ذره باردار - مرغ سعادت

15- سردسير - جواب هاي - فرج
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اكثر كليساهاى آمريكايى از شاخه پروتستان مسيحى هستند. 

شرح در متن سارا

 بيش از 30 سال تجربه انتشاراتى شركت كتاب
 در خدمت انعكاس

فعاليت هاى فرهنگى شما
منطبق بر تمامى استانداردهاى بين المللى چاپ كتاب

 چاپ كتاب از حروفچينى تا پخش با رعايت حقوق قانونى
نويسنده و ناشر

310.477.7477
تلفن رايگان براى خارج از لس آنجلس

800.FOR.IRAN
FAX: 310.444.7176

1419 Westwood Blvd.
 Los Angeles, CA 90024

www.ketab.com
ketab1@ketab.com
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سكوالريسم در تدوين قانون اساسى امريكا لحاظ شده است.

سرگرمى تصويرى

پايان
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پرچم كشور اتريش از دو رنگ سرخ و سفيد تشكيل شده است. 

شرح در متن ونوس

 فروشگاه
 شركت كتاب
 هفت روز هفته

 از 10 صبح تا 8 شب
پذيراى شماست
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معنى لغوى كلمه اتريش (استر-ريش) پادشاهى شرقى است. 
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ساعت جهانى يا ساعت گرينويچ را با عالمت اختصارى GMT مى شناسند. 

كالسيك مونا

عمودي:
1- آسانسور - حكمران شهر

2- مايع حيات - ظرف گل كشي - آلبالو
3- بپاي زندان - طال

4- نخ بافتني - باران فصلي
5- واحد پول تركيه - پرداخت باقلم - از نتها

6- تنها و منفرد - صريح - همچنين - از حروف الفبا
7- دسته دسته - بز كوهي - شنبه تازي

8- سرود ملي فرانسه - خاسر
9- الكترود مثبت - همه - وديعه

10- عضو پركار بدن - خريد وفروش - عالمت بيماري - حرف تعجب
11- مخفف مكيدن - مساوي - از مركبات

12- مقابل بردن - آبيار
13- جلگه وسيع - عبادتگاه ژاپني

14- درياساالر - پادشاه افشاري - دل آزار كهنه
15- مقطع متوسطه - وارستن

افقي:
1- سنگ محك - لرزانك ميوه

2- فرزند پسر - اسب اصيل - كجاست - خرس آسماني
3- درخت اعدام - دودل - از بازى هاى ورق پاسور

4- مادر آذري - دلهره - ييالق
5- انبار پول! - بازي ملي هند - بيباك

6- مظهر مكر و حيله - شوق و رغبت - مساوي شطرنج
7- وزير خشايارشاه - آزرم - نفي تازي

8- گوارا - انتقال بيماري
9- بندگي - صورت آذري - گل هميشه بهار

10- تيره و تار - مرزبان - ردياب
11- آهسته - لوم - مي

12- انهدام - تيرانداز - چين  و  چروك
13- مار زهر دار - خانه - دستي

14- حرف ندا - باال آمدن آب دريا - چوب پاسباني - لشگر
15- اختراع ويليام كروكس - ورم بناگوش
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ساعت هماهنگ جهانى UTC با ساعت گرينويچ كمتر از 9 دهم ثانيه اختالف دارد. 

شرح در متن ندا

كتاب فروشى شركت 
كتاب در تمام ايام 
سال پذيراى قدوم 
فرهنگ ايرانيان شما
دوست خواهد بود 

همه روزه از 10 صبح 
تا 8 شب

در خيابان وست وود 
منتظر شما هستيم.
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براى حل جدول سودوكو نبايد در هر مربع كوچك تر 3 در 3 هيچ عدد تكرارى وجود داشته باشد. 

همچنين هيچ عددى در يك سطر يا ستون مربع بزرگ 9 در 9 تكرار نشده باشد. 

الفباى زبان فرانسه 26 حرف ساده و 10 حرف تركيبى دارد. 

جدول رياضى سودوكو



يادداشت ويژه
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روز استقالل كويت 5 ژوئن 1961 است. 

كالسيك مينا

عمودي:
1- نيز - ريز نمرات - عدد حمام - آسمان

2- واحد مقاومت - مردمي - كبود - خاندان
3- زگيل - زمخت - اسناد

4- ناموس - رود پر آب ايران - شبه فرش!
5- قوت اليموت - دوازده تايي - ترك ديار - دماغ سوخته

6- ضمير اشاره - سر بر گندم - نمو - مظهر الغري
7- جناح راست - پرنده خالدار - ژست بازيگر

8- واحد پول هندوستان - مرطوب
9- اسب نر - شهر قبله - كم

10- تصديق روسي - اهلي - آب دهان - از نهاد برآيد
11- جريان باد - مرغ سعادت - ماهي ميالدي - بهشت شداد

12- بزرگي وشكوه - ميوه قابل خوردن - عبهر
13- نمايشگاه نقاشي - شهر خروس جنگي - نوشين
14- پول آسيايي - كشتي ژاپني - بله نجار - باختن

15- تشنگي - لكه سفيد روي ناخن - دوربين فرنگي - عدد منفي

افقي:
1- پايتخت كوبا - دلتنگ و غمگين

2- محبت و دوستي - گياهي دارويي
3- امروزي - لوله گوارشي - بچه شير

4- ضمير غائب - جدار - خوف
5- بي خطر - سنگر - سيخ آهني

6- نقش هنري - چين - گذر گاه - باب روز
7- اندازه - بهره و قسمت - روش و منوال

8- ميوه - خواست عرب - چه وقت - حرف انتخاب
9- زگيل - اثر شاتوبريان - درك كردن

10- طمع - شهري مازني - قدرت ونيرو - پايتخت ايتاليا
11- لطيف - توقع - درياچه زيباي لرستان

12- گام - الهه شكار - دل آزار كهنه
13- رودي در روسيه - از اثرهاي معروف محمود دولت آبادي - اعضاء

14- مخترع راديو - زحمتكشان جامعه
15- مغازه لوازم برقي - از خويشاوند نزديكتر!
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گرانادا از شهرهاى تاريخى اسپانيا است. 

شرح در متن ركسانا

در دامگه حادثه
 گفتگوى 

عرفان قانعى فرد
پژوهشگر تاريخ معاصر

 با 
پرويز ثابتى 

مقام امنيتى ساواك 
در 700 صفحه از

 انتشارات شركت كتاب 



IRANSHAHR MAGAZINE 33

ايرانشهر33
C  Copyright 2012 Ketab Corp.

حل جدول هاى ايرانشهر شماره 9031

قصر معروف الحمرا در شهر گرانادا در اسپانيا واقع است. 

ترانه

مهتاب

مژگان

آتنا

هديه

بانو

ترمه

مستانه

شبنم
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91 حل جدول هاى ايرانشهر شماره 31

آب نما از وجوه شناخته شده معمارى ايرانى است. 

پريا

مينا

حانى

مونا

شادى

مهشيد

داد
سالمتغزل
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حل جدول هاى ايرانشهر شماره 9231

فرانك

فرخنده

ونوس

مريم

سونيا

شايسته

ماندانا

سارا

ندا

باغ ايرانى پاسارگاد را پدر خوانده پارك هاى امروزى در دنيا مى دانند. 
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93 حل جدول هاى ايرانشهر شماره 31

ركسانا

ساغر

سودوكو  مهرگان

نسيم

ميترا

مسابقه

كاخ هشت بهشت از آثار دوره صفوى در شهر اصفهان است. 

ايرانشهر
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مسابقه94

1- جوايز اين مسابقه از سوى شركت كتاب و با قرعه كشى در اختيار برندگان خوش شانس 
قرار خواهد گرفت.

2- فقط عزيزانى كه اصل فرم ذيل را به همراه جدول حل شده مسابقه ويژه و رمز آن ارسال 
نمايند، در قرعه  كشى شركت داده مى  شوند.

3- براى شركت در مسابقه، فقط حل جدول روبرو الزامى است.
4 -پاسخ  هاى خود را به آدرس زير ارسال كنيد و روى پاكت بنويسيد مجله ايرانشهر

 1419 Westwood Blvd, Los Angeles, CA 90024. USA

5- مهلت ارسال پاسخ  ها حد اكثر تا 20 روز پس از تاريخ انتشار روى جلد مجله است.

نام و نام خانوادگى:  ........................................................................

قابل توجه شركت كنندگان در مسابقه ويژه 33     

رمز: از سلسله هاى باستانى ايران:
.....................................................................

خوششانس برندگان اختيار در
ن فرم الزامى است

رسال اصل اي
ا

Name:.................................................................................................... 

Last name:............................................................................................

Address:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Suite#:.....................................................City:........................................ 

State:........................................... Zip:............................................... 

Tel: (         ) .............. - .......................

E-mail:......................................................................

دانشكده هنرهاى زيباى تهران را يك فرانسوى بنام آندره گدار پايه گذارى كرد.
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95 مسابقه

مـسابقه ويــژه رمزدار33

عمودي:
1- سپاس - رودخانه اي در كلمبوس اوهايو - خروس مازندراني

2- گنگ - كتابي از بزرگ علوي - درخت جدولي
3- نام كوچك انيشتن - آزادگي - يكپارچه

4- خداي درويش - ميوه پخته در شكر - راهرو
5- شبي سرد - معلق - قلم فرنگي - متال

6- صفت سرو - رادار - كجرو
7- واحد شدت جريان اللكتريكي - واحد پول هلند - تصديق روسي

8- دوستي و محبت - پوستين - ضمير جمع - فرزند پسر
9- پوشاك ستوران - حادثه - زا

10- زگيل - نصيحت - آموختني لقمان
11- بيسواد - تكرارش نوعى سنگ است - بيحال - كاغذ محكم

12- دندان نيش - كوله بار - ليل
13- مخترع تلگراف اوليه - نگريستن - بزك

14- لخت و برهنه - كنايه از دنيا - پيش
15- ثاني - گوسفند استراليايي - صداي اسب

افقي:
1- مركز ايالت فلوريدا - راد

2- بنيان - نيمه گرم - حق و ناحق
3- سگ - واحد پول قطر - موطن

4- گله - قابله - از انواع خط
5- پرده - سبكي در آواز - بيماري كم خوني - گريز از روي ترس

6- پسوند شباهت - ريحان كوهي - ردياب
7- از اثرهاي معروف محمد زكرياي رازي - ديوار بلند - مادر بزرگ

8- رفيق - دهان جنين - سرب - رتبه بندي كاراته
9- سياهرگ - نوعي قايق - خربزه خوشبو

10- از انواع كيكهاي خوردني كودكان - آخرين نبرد ناپالئون - شالوده
11- طريق كوتاه - ترمز كشتي - صداي زنبور - خرم

12- ليكن - دارايي - سنگ سرخ
13- انزجار - پاچه شلوار - زود وفوري

14- سنگ نوشته - از گلها - بانوي مجرد
15- نصايح - بريان

جنگ جهانى دوم از 1939 تا 1945 بطول انجاميد. 

1

2

3

4

5

6

7

8
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اتحاد جماهير شوروى از سال 1922 تا 1991 روى كار بود. 

راهنماى حل جدول
آثام: گناهان

اثر آلبر كامو: بى گناه
اثر آلفونس دوده: پسرك
اثر آلكساندر دوما: دنيس

اثر آلكسي تولستوي: شيطان
اثر اميل زوال: رويا

اثر اميلى برونته: بلندى هاى بادگير
اثر آناتول فرانس: بالتازار
اثر آنتوان چخوف: زنگ ها
اثر آنتوان چخوف: همسر
اثر آنماري سلينكو: دزيره

اثر انوره دوبالزاك: باباگوريو
اثر ايزابل آلنده: اوا لونا

اثر ايليا ارنبورگ: رويداد زمين
اثر ايوان تورگينف: دود

اثر ايوان تورگينف: رودن
اثر پاتريك وايت: واس

اثر پروسيه مريمه: عشق ديوانه
اثر پل مارى وركن: ترانه خوش
اثر تپوفيل گوتيه: يك موميايى

اثر تنسى ويليامز: اتوبوسى به نام هوس
اثر داستايوسكى: برادران كارمازوف

اثر دافنته دوموريه: يك تصوير
اثر دافنه دوموريه: بهانه
اثر دافنه دوموريه: ربه كا

اثر دانيل استيل: راز
اثر راديار كيپلينگ: هفت دريا

اثر ريچار رايت: رانده شده
اثر ژان پل سارتر: هستى و نيستى

اثر ژان ژاكروسو: اميل
اثر ژان كوكتو: شواليه هاى ميزگ

اثر ژان گوره: خواجه تاجدار
اثر ژول ورن: ميشل استروگانف
اثر ژولين گرين: روزگار خوش
اثر شارولت برونته:جين اير
اثر شكسپير: رميو و ژوليت

اثر شكسپير: شاه لير
اثر فرانتس لهار:كشور لبخند
اثر لى هاپر: كشتن مرغ مقلد

اثر مارگاريت دوراس: تابستان هشت
اثر ماكسيم گوركى: نخستين عشق من

اثر مسعود بهنود: امينه
اثر ميكا واتارى: سينوهه

اثر هريت بيچراستو: كلبه عمو تام
اثر والتر اسكات: آيوانهو 

اثر ويكتور آلبا: دست به دست
اثر ويكتور هوگو: بينوايان

اثر ويكتور هوگو: روح انسان
اثر ويكتور هوگو: آوازهاى درونى
اختراع ويليام كروكس: راديو متر

از اثار جامى: بهارستان
از خوانندگان پاپ زن ايراني: هنگامه

از شهر هاى اردبيل: بيله سوار

از شهرهاي اردبيل: خلخال
انجمن علمي: انستيتو
بانوى آواز ايران: هايده

بز نر: شاك
پالئونتولوژي: فسيل شناسى
پايتخت باربادوس: بريج ناون

پايتخت برزيل: برزيليا
پايتخت بلغارستان: صوفيه

پايتخت سنت وينسنت: كينگز تاون
پايتخت سنگال: داكار

پايتخت سورينام: پاراماريبو
پايتخت سوييس: برن

پايتخت شيلي: سانتياگو 
پايتخت فيليپين: مانيل

پايتخت قزاقستان: آلماآتا
پايتخت كاستاريكا: سان خوزه

پايتخت كانادا: اوتاوا
پايتخت مقدونيه: اسكوپيه
پايتخت هلند: آمستردام
پدر بهرام گور: يزدگرد

تركيب ضد ميكروبى: آنتى بيوتيك
چنگنواز خسرو پرويز: رامتين

درخت انار: ناربن
درشكه هندى: ريشكا

دستكش قوش چيان: نكاپ
رفته رفته: تدريجى

سينه پهلو: ذات الريه
شبه جزيره اروپا: اسكانديناوى

شريك: سهيم
شهر بلوچستان: خاش

شهر گيالن: املش
شهرى در خراسان: خواف

صداع: سردرد
عبادتگاه ژاپنى: توداييجى

عسل: انگبين
عنوان امپراطوران آلمان: قيصر

فيلمي با بازي گلشيفته فراهاني: اشك سرما
كوه كردستان: داالهو

گرفتگى عضله: اسپاسم
لقب سهروردي: شيح اشراق

لقب عارف قزويني: شاعر ملى
ميوه فاسد: آبخست

نام ديگر كتاب سياست نامه: سيرالملوك
نام ديگر گارمون: اكارديون

نام قديم كاشمر: ترشيز
نام قديم مالير: دولت آباد
نظريه سياسى: دكترين

واحد پول بليز: دالر
واحد پول ونزوئوال: بوليوار

واحد قديم پول اسپانيا: پزوتا
همراه نعلبكى: استكان

هيپت دولت: كابينه
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آخرين نوشته98
مواجهه با برنامه اتمى ايران در هزارتوى البى هاى موافق و مخالف:

كشور واتيكان عضويت سازمان ملل را نپذيرفته است. 

نخستين تعهد خارجى براى 
منتخب پنجاه و هفتم دكتر مهدى آقازمانى

جامعه شناس

نظام مردمساالرى اياالت متحده امريكا يكى از شفاف ترين دموكراسى هاى جهانى 
است كه الگوى مشخصى از نقد و نظر و دعوت همگانى براى تفكر درباره برنامه هاى 
نامزدهاى انتخاباتى را براى مدت طوالنى در خود نهفته دارد. برخالف انتخابات در 
كشور ما ايران كه آشنايى مردم و در واقع صاحبان اصلى قدرت كه قرار است با 
انتخاب خود توان بهره مندى از اين قدرت را براى مدت محدود در اختيار فرد و يا 
تيمى به نمايندگى يك فرد -به فرض محال برگزارى آزادانه و بدون تقلب انتخابات 
در ايران- قرار دهند، به مدت زمان كوتاه تبليغات انتخاباتى آن هم در كمتر از يك 

هفته محدود مى شود.
امريكايى ها در حالى كه به واسطه استيالى گاه خوشايند و گاه ناخوشايند دو حزب 
عمده دموكرات و جمهورى خواه در انتخاب خود از يك پيش فرض ضمنى نسبت به 
سابقه عملكرد اين احزاب برخوردارند، از سوى ديگر براى نزديك به يك سال گذشته 
در جريان برگزارى رقابت هاى مقدماتى و درون حزبى براى رسيدن به ششم نوامبر 
به نقد و بررسى برنامه كانديدهاى هر دو حزب، نقد و دفاع از عملكرد حزب حاكم 

و در نهايت شناخت صحيح تر از آنچه در روز انتخابات بر مى گزينند دست مى يابند.
با اينكه برخى كارشناسان علوم اجتماعى و جامعه شناسى سياسى معتقدند 
كه بروز بحران دموكراسى در اياالت متحده امريكا بر اساس دخالت كارتل هاى 
عمده اقتصادى و توانمندى ثروتمندان در استفاده از ابزار اطالع رسانى و رسانه ها 
براى غالب كردن برگزيده خود به مردم به عنوان راى نهايى آنها و تاثيرگذارى بر 
روند شناخت صحيح اجتماعى به يك خطر جدى براى حفظ و ثبات دموكراسى 
حقيقى محسوب مى شود، اما به شخصه اعتقاد دارم كه على الرغم همه هزينه ها 
و تاثيرگذارى رسانه ها، قابليت شناخت اجتماعى جامعه در كنار رشد روزافزون 
روش هاى متنوع تبليغاتى و گسترش رسانه ها، رشد داشته است و تحميق مردم 
براى رسيدن به خواسته هاى سياسى به روش هاى تبليغاتى به سادگى آنچه پيش 

از اين بود، نيست.
مردم اياالت متحده امريكا بارديگر در آستانه واگذارى اجاره چهارساله ساختمانى 
با نماى سفيد در قلب واشنگتن دى سى به مردى هستند كه بى شك در عرصه 
مناسبات بين المللى مرد شماره يك دنيا محسوب خواهد شد. آقاى رئيس جمهورى 
كه مجموعه رفتارها و تصميمات او نه تنها زندگى نزديك به 310 ميليون امريكايى 
را تحت تاثير قرار خواهد داد، بلكه بى شك زندگى ميليون ها ميليون انسان ديگر در 

كمتر از شش هفته به پنجاه و هفتمين انتخابات رياست جمهورى 
براى  اگرچه  كه  انتخاباتى  است.  مانده  باقى  امريكا  متحده  اياالت 
بيشتر شهروندان اين كشور بر موضوعات اقتصادى متمركز است، اما 
امريكاييان ايرانى تبار  عالوه بر دغدغه هايى كه به عنوان شهروندان 
امريكا در اين انتخاب دارند، موضوع مهم ديگرى نيز كه تحوالت نه 
چندان خوشايند پيرامون مناقشه اتمى ايران است، بر دغدغه هاى آنان 
افزوده است. با اينكه بسيارى از كارشناسان سياسى راى ايرانيان مقيم 
اين كشور را به دليل جمعيت پايين و يا عدم مشاركت گسترده ايشان 
در انتخابات رياست جمهورى تاثير گذار نمى دانند. اما موضوعى كه 
امروز دغدغه آنهاست، شايد سرنوشت انتخابات پنجاه و هفتم را تحت 

تاثير بگذارد.
ديگر نقاط جهان نيز به تصميماتى بسته است كه او با امضاى خود، آنها را به قانون 

تبديل مى كند.
بى هيچ ترديدى رييس جمهورى آينده آمريكا بر زندگى هيچ كس هم كه در خارج 
از آمريكا تاثير نداشته باشد، در زندگى 75 ميليون ايرانى ساكن در جنوب غرب آسيا 
تاثير خواهد داشت. دير يا زود،  مردى كه منتخب كارزار پنجاه و هفتم است، بايد 
درباره آنكه مى خواهد چگونه با برنامه اتمى جمهورى اسالمى -كه به نحو فزاينده اى 
دنيا را با نگرانى روبرو كرده است- مواجهه كند، تصميم بگيرد. تصميمى كه بى گمان 

مشاورين بسيارى در اتخاذ آن نقش خواهند داشت.
چه امريكايى ها با ديگر پرزيدنت اوباما را برگزينند و چه رقيب جمهورى خواه او را 
انتخاب كنند. مسئله ايران يكى از مهمترين گره هاى سياست خارجى اياالت متحده 
امريكا در آينده نزديك خواهد بود. گره اى تا آن اندازه كور كه از همين حاال البى هاى 
موافق و مخالف در حال زورآزمايى براى گرفتن كرسى مشاوره نهايى به مرد منتخب 

انتخابات پنجاه و هفتم براى باز كردن آن هستند. 
با آنكه پرزيدنت اوباما در گذشته سابقه پذيرش مشاوره از گروه هايى را دارد كه با 
رايزنى هاى خود در راستاى برقرارى ارتباط بين دو دولت اقداماتى انجام دادند كه با 
گارد بسته مقامات تماميت خواه جمهورى اسالمى به شكست انجاميد و با آنكه همين 
البى گران موجب سردرگمى مقامات فدرال را در پشتيبانى از جنبش آزاديخواهى 
مردم ايران(جنبش سبز) در فرداى كودتاى انتخاباتى ژوئن2009 فراهم آوردند. اما 
اكنون بايد ديد آيا كسانى كه به نام نمايندگى افكار عمومى ايرانيان سعى در جلوگيرى 
از تغيير در ساختار سياسى حاكم در ايران دارند، آيا خواهند توانست بار ديگر در قلمرو 
راهروهاى كنگره و يا اتاق هاى مشاوره كاخ سفيد جاى خود را آنچنان كه پيش از اين 

از آن برخوردار بوده اند محفوظ دارند؟ 
دنيا در حالى  به ششم نوامبر 2012 نزديك مى شود كه جهان در آستانه التهابى 
جدى زمان را سپرى مى كند. در حالى كه جمهورى اسالمى و ديگر حاميان بشار اسد 
در حال چنگ و دندان نشان دادن به دنياى غرب در خاك سوريه هستند، به زودى 
غربى ها  بايد نشان دهند كه در تصميم خود براى جلوگيرى از دست يابى رژيم تهران 

به سالح هسته اى مصمم اند.
تصميمى كه نخستين تعهد خارجى مستاجر بعدى خانه شماره 1600 خيابان 

پنسيلوانيا در قلب واشنگتن دى سى خواهد بود.








